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 Ghazaleh.S79  نوشتھیرمان آژانس صورت

 
telegram.me/cafeetakroman 

 
 . کنمیمامان،مامان خواھش م-اسی َمھ

 . بھت گفتم نھاسیمھ -مامان
 .شھی خوشگل ترم مھ؟تازهی چشھ؟مشکلشی می بابا مگھ چیا-اسی مھ

 .یشی کارکردن منم م،مزاحمی کنیکارنم.رونی از آشپزخونھ بروباسیمھ -مامان
 . بدهگھ،اجازهیمامان د-اسی مھ

 رهی بشم و برم سره کار؟؟خی صورتنی ماشکی سواره یدخترآخھ من چطور-مامان
 !گن؟ی میمردم چ. جماعتمیسرم فرھنگ

 .زننی مادیمردم زر ز-اسی مھ
 سالس؟٢٢ دخترکی چھ طرزه حرف زدنھ نیا-مامان

 ن،پاکیدتریسف:ی معناتابھیسپ(تایباسپ.گھی شو دیراض. مامانرندهیگ-اسی مھ
 .قراردارم)نیتر

 .یکچلم کرد.فقط دست ازسره من بردار. بکنیخوایباشھ برو ھرکار م-مامان
 .عاشقتم بھ موال-: و گفتمدمی گونھ مامانو بوسباذوق
 . تکون دادو منم ازآشپزخونھ خارج شدمی باخنده سرمامان

بھ درس عالقھ نداشتم .وتردارمی کامپپلمیمدرکم د.سالمھ٢٢ ھستم،یاوری اسی مھ من
تک .رستانیمعاون دب. جماعتھنی ایمامانم ھم بھ قول خودش فرھنگ.ادامھ ندادم

 باالخره ی سخت گذشت اون دوران ولیلیخ. عمرشودادبھ شماشیسال پ۶بابامم.فرزندم
باباجونم .میخب بھ نبودش عادت کرد یول!ما،نھی بگم فراموشش کردنکھینھ ا.گذشت

 کی و ابھی کم یلی فولوکس کھ حاالخنی ماشکی و یمتر١٠٠ خونھکیرفت وبرامون 
 خوب مونی زندگرهیگی ھم کھ مامان میباحقوق. بجاگذاشتیحقوق کارمند

وحاال ازبحث امروزم بگم . منھی براای نداره کھ تنھا خرجی خرجیمامانم طفل.گذرهیم
مامان اجازه . کنمی برم فولوکس خوشگل باباروصورتخوامیم! بودیکھ سره چ

 نکھیاول ا.لیحاالچرا؟بھ دودل. امروزجواب گرفتمنکھیش اصرارکردم تاا بھیلیدادخینم
 ی صورتنی کھ ماشنھی اامی ازفانتزیکی نکھی دوم اادوی خوشم نمنی ماشھیازرنگ نقره ا

 ھمسن خودم فقط تایسپ.ارم قراردمییتادختردای ھم باسپگھیساعت د١وتا.داشتھ باشم
 بنام مارال یسالشھ و نامزد٢۶ برادربھ نام سپنتاداره کھکیو. بزرگ ترهیچندماھ

 زھره یی و زن دای مرتضیی دای دوتا بچھ ھانیحاال ا.داره کھ ھمسن خودشھ
حوصلھ .دمی بھ لبام برق لب کشنھی آی اسپرت زدم و جلوپی تھیرفتم تواتاقم .ھستند

 درشت بھ یا دخترباچشمکی کھ خدابھم داده قشنگ تر؟؟یشیزآرا ایچ. نداشتمشیآرا
 دست بردم و یکی نی توای بودولیموھام قھوه ا. بلندی و مژه ھایخاکستر-یرنگ آب



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 3 

 شترهیکال ب.دی سفی متناسب باصورتم وپوستیی ولب ھاینیب.روشن ترشون کردم
 بلند ازخونھ فظ خداحاکی برداشتم و باگفتن نوی ماشچییسو. چھرم چشمام بودییرایگ

دره . خارجش کردماطی نشستم و ازحنیتوماش. بازکردماطویدره ح.خارج شدم
 عالقھ نی ای و ازرومیمن عاشق رانندگ. و راه افتادم بھ سمت مقصداطوبستمیح

 یی بھ کمک دایسالگ١٨ نامھ توی بعدازگرفتن گواھادگرفتمی ازبابا یسالگ١۴ویرانندگ
 ضبط ی ازنوارھارو تویکی.خورنبودCDنیماش. گرفتمکی ھی نامھ پایسالھ گواھ١

 نیا.اوردمی نفس کم مخوندمی باھاش می وقتشھیھم. پخش شدانی شجریگذاشتم و صدا
 .خونھی مینطوری خورده کھ اروھمیفکرکنم حق نفس بق

 دمیدست کش.صداھم نداره بوقاش. دوتا بوق زدمدمی کھ رسی مرتضیی دای خونھ بھ
 تایسپ.یری بھت برسم خوشگلھ کھ خودتو بابنز اشتباه بگنیھمچ-:روفرمونشو گفتم

 م؟؟ی برمیخوایمگھ کجا م! بھم زدهیپی تنوباش،چھیا.رونیازخونھ اومدب
 ی جلوبازه مشکیسانت۵ کفش پاشنھ جفتی.دی کوتاه باشال و شلوارسفی مانتو مشککی

 . عمھیسالم دخ-: شدو گفتنیسواره ماش.وانسید.ھم پاش بود
 ؟یبری مفیتشرکجا . سالمکیعل-

 ؟ی چیعنیوا،- تایسپ
 .یدی بھ خودت رسیلیآخھ خ-

 بده و ھمھ جا آراستھ تی اھمپشی بھ تدی بای رنگ و رو؟ھرکسیمثل تو خوبھ؟ب- تایسپ
 .باشھ

 ...ا،بابای دختره دننی ترکی تموم،بابا شی ھمھ چپ،بابایبابا آراستھ،باباخوش ت-
 حرف یبجا. بدهخوادادامھینطورمی نگم ھمیچیھ.گھی د،خبٳ-: حرفم و گفتونھی مدیپر

 .فتیزدن راه ب
 .ازدست تو-

 یزی رنگامی بردم کارواش بعدھم بردمش برانویاول ماش. گازفشردمی روپامو
 آماده گھی سھ روزه دیگفت برا. براق ھم رنگ کنندزوی تمیسفارش کردم حساب

 کھ اختمشنی مویپارک.می بگردمی برادی خواستم بتای ازسپمیچون ھنوزوقت داشت.ھست
 .پراز دخترپسربود

 ! ھامیشی منجابدبختی امی کھ اومداس،سپنتابفھمھیَ مھ یوا - تایسپ
 !مگھ قراره بفھمھ؟-

 !دی فھممویاومد- تایسپ
 .شھی نمیچی ھی راپورتمونو ندیجنابعال-

 وا مگھ مرض دارم؟- تایسپ
 . بگم واال ازخودت بپرسیچ-

 مکتی زدم نیھمونطورکھ حدس م.می بحثو ادامھ ندادوباھم وارده پارک شدتایسپ
 و منتظره جوابشون نداختمی مکھی و بھشون تشدمیازکنارشون ردم.ھاپربودازپسرودختر

آخرش برگشتم بھش . غرغرکردنی دنده ی افتاده بودرویی دختردانی ایول. شدمینم
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 ناھاشی کھ ایای بی خوایاگرھم نم.درغرنزننقی ایای بامن بیخوای متااگھی سپنیبب-گفتم
 . برستیبروبھ کارو زندگ. راه باز جاده ھم درازنیا

 . زنمی حرف نمگھی گفتم؟اصالمن دیمگھ چ. منیخب حاال،چھ دوربرداشتھ برا- تایسپ
 . گذاشت رودھنشودستشو

 .فتیحاال خوب شد،راه ب-
 .می ادامھ دادرمونی بھ مسوباھم

 
 پسرا بھ تابرعکسی سپی ولشدمی گفتم و رد می میزی چھی کھ سرخوش بھ ھرکدوم من

جووون کرکره . خوب برخوردمی سوژه کی جلوتربھ کمی. انداختندی مکھی تیاون ھ
 . بشرنیخندست ا

 . دنبال اونمی برتایسپ-
 .ستی دخترانناکارهیخجالت بکش،ا- تایسپ
 ..... بھت گفتمتای سپنیبب-
 َاح.ی بازاون ھمھ حرفوازاول برام نطق کنخوادیخوب حاال،نم-
 . بدھکارشدممیزیچیخوبھ واال،اوردمش دوردورو خنده -

 سرش رهی نگا،خختشویر. مد نظرمی راھمو کج کردم سمت سوژه تای توجھ بھ سپبدون
قد و .ی چھ خانومیوا-: کھ صدامو بشنوه گفتمی طوردمیپشت سرش کھ رس!!پسره

 .نتتیبرگرد خالھ بب...ی ناناسیچھ موھا.برشو نگاه
-......... 
 ؟؟یشگاھتوبدی آدرس آراشھیم.می داری عروسگھی ماھفتھ دگمای؟میجواب بد یخواینم-
-......... 
 ی نگی ھا لباستم بگی نگفتی نگفتھی شلوارت داره مگمیم.یخدانکشتت،چقدرنازدار-

 . شده براتکیکوچ
مگھ خودت پدربرادر . کن خانوم،ولمی وایا-: برگشت سمتمو جواب دادنباریا

 خودم عشق ،منی نکن تودلم جابشی حرفاسعنی باانقدرھمی؟؟ای کشی نم؟خجالتیندار
 . کنمی متی ازت شکای دورم بپلکینطوری اگھی دباری.دارم

 ی عق درارش دوتاشاخ بھ چھ قشنگنطورلحنی لوس و نسبتانازکش وھمیازصدا
 ؟ی پسری تو مطمئننمیبب-:گفتم. شدانیروسرم نما

  مگھ؟یکور.معلومھ کھ من پسرم-پسره
 یھ.دمی خندیبھ حرفاش م. رفتمسھی و ازخنده رنی زمیونجا نشستم رو گفت ھمنوکھیا

 نھی آروم و با طمئنتاھمی عقب تر سپکمی.زدمی استارت مومدی مادمی شدم دوباره یآروم م
 . بوددنیدرحال خند

 کھ دمی خندی نشستھ بودم و داشتم منی زمیھنوز رو. آبروی نھ بھ منھ بی بھ سپنھ
 .متوجھ حرف دوتا پسرکھ ازکنارم ردشدند شدم
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اونوقت داشت . خندهی می چطورنیبب!!!!! کشھ دختره گندهیخجالتم نم- ازپسرایکی
 . گرفتی مرادیازرفتاره بچھ مردم ا

 . دلش خوشھنمیا. داداشالی خیب-یپسردوم
 یول.ی بازی کولنی ازادمی ھم خجالت کشیکمی ییجورای بگم یچجور. ابھتم برخوردبھ
 نمی ببدمیدی داره آخھ؟کاش چھرشو می بودم کھ بھ اون نره خر چھ ربطیشترعصبانیب
 . من نطق کردی بودکھ برایک

 کج ی و راھمو بھ سمت خروجدمی بھ شالم کشیمانتومو تکوندم و دست. بلندشدمعیسر
 ازپسره کھ یدی شنی اخمات توھمھ؟؟چھیچ-: خودشو بھ من رسوندو گفتیسپ.کردم

 ختھ؟؟یخلقتوبھم ر
 \:یچیھ-
 .گھیبگو د-

 بود عی ضایلی خییخوب راست گفتھ،خدا- : پسررو براش تکرارکردم کھ گفتحرف
 .یدی خندی مویوسط پارک نشستھ بود

 . نکنای باھاش بازھیبھ اونچھ؟بتوچھ؟اعصابم خط خط. بودعی بود کھ ضاعیضا-
 . بده،درستش کنیلی اخالقت خنی ااسیمھ - تایسپ

 . کنندنداشتمی و رفتاری ازم انتقاداخالقنکھیطاقت ا. اخالقم بدهنی دونستم ای مخودمم
 . دست تکون دادم تانگھ دارهی تاکسنی اولی بھش ندادم و برایجواب

 یلی جفت پسرا خمای خودموناسی مھ یول-: گفتی راه سپنیب.می بھ راننده دادآدرسو
 .گربودنیج
 . بھ ھرحال مبارکھ صاحباشونی ھاشونو ولافھی قدمیمن کھ ند-

 . من باشمشیکیخداکنھ -: صورتش و گفتی دستاشو توھم قفل کرد گرفت جلوتایسپ
 ی کسناروی موضوع پارک و اون پسره و پسرا و ایسپ. آرزوھاتنیازدست تو باا-

 .مخصوصا اون سپنتا.نفھمھ ھا
 ؟ی کنی خالف حرفش عمل می مرض داریترسی منقدرازسپنیخوب توکھ ا- تایسپ
 . مامانو ندارمیمای حوصلھ دعوا باسپنتاوبعدش تحری ولترسمیازش نم-

 .لجباز و سرتق و سرکش.ینیجون بھ جونت کنن ھم- تایسپ
 میابریب-: ادامھ دادی نگھ داشت و سپی مرتضیی دای خونھ ی جلوی لحظھ تاکسنیھم

 !خونھ ما
 .بھ ھمھ سالم برسون.مامان تنھاس.نھ تشکر: و گفتمدمیگونشوبوس

 .پس فعالخداحافظ.حتما- تایسپ
 .خداحافظ-

 . سالم دادم و رفتم تو اتاقمھی خستھ و کوفتھ دمی بھ خونھ رسیوقت
  کو؟نی سالم پس ماشکیعل-:  اومد تواتاق و گفتمامان

 .گھی دی نقاشیدادم برا-: کردم گفتمی لباسامو عوض مھمونطورکھ
 !؟یری گی ملشی تحویک.یپس کاره خودتو کرد-مامان



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 6 

 .گھیوزه دسھ ر-
  برم سره کار؟؟نی سھ روزبدون ماشیعنی-مامان

اوال کھ فردا پنج شنبس و -: نشستم روتخت و گفتمی لباسام بالباس راحتضی تعوبعده
 سی روز باسروھیپسون فرداھم شنبھ کھ حاال .یچی دوروز کھ ھنیپس ا.پس فردا جمعھ

 . دنبالتامی خوشگلھ منی تو با ماشی شدلی تعطیبرو درعوض وقت
 . بشمی صورتنی جلو ھمکارا سواره اون ماشست،زشتھیالزم ن-مامان

  داره؟ییچھ زشت-
 .می شام بخورمی براس،پاشوی مھ الی خیب-مامان

 .امیشما برو منم م-
 ! صدات نکنماگھید-مامان

 . تختالتیخ-
 خستھ یحساب. دراز بکشمی اقھی تخت ولو کردم تاده دقی رفت و منم خودمو رومامام

 .با فکربھ عروسکم چشمامو روھم گذاشتم.شده بودم
 . برخورد نوربھ چشمام بازشون کردمبا

 . تختی و مامان و شام فورا نشستم روشبی دیادآوری بستمشون و بادوباره
  خوابم برد؟؟یمن ک. نگاه کردم،صبح شدهرونی بھ بازپنجره

 کھ مامان اکثرا ییجا. اومدم و رفتم توالت و بعدش آشپزخونھرونی بازاتاق
 . خانوماسیبھ بھ مھ -: گفتدنمیباد.اونجاس

 . خوابم بردی چطورشبی ددمیبخدا نفھم-: چھارنفره نشستم و گفتمزهی مپشت
 کنم دارتی بومدیدلم ن.ی خوابدمیاومدم صدات کنم د.یومدی منتظرموندم نیھرچ-مامان

 .سفررو جمع کردم
 ؟؟ینخورد-

 .رهی نمنییم پا کھ ازگلویینھ مادر تنھا-مامان
 اسیمھ -
 
 .ی امشب برات بپزم کھ انگشتاتو باھاش بخوری شامکیبجاش . فداتبھ

 .نی ماشلیروزه تحو. روزه سومدی اکن روزو روزه بعدشم گذشت و رسخالصھ
بوق ...بوق اول خورد. گرفتمی متاروی نشستھ بودمو شماره سپییرای آماده توپذحاضرو

 الو؟- :آھستھ گفت.دیچی پی توگوشی سپیصدابوق سوم و باالخره ...بوق...دوم
 ؟؟یای مرمی بگلی تحونوی برم ماشخوامی میسالم سپ-

 .اسی تونم مھ ینم.دانشگاھم،سره کالس- تایسپ
 . خداحافظ،باشھیزنیھمونھ آروم حرف م-
 . خداحافظزمیشرمنده عز-

 . قطع کردم پشت بندش شماره سپنتاروگرفتم کھ زود جواب دادنکھیبعدازا
 ؟؟ی داری جانم کاراسیسالم مھ- سپنتا
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 ؟؟ی سپنتا عجلھ دارھیچ.سالم-
 . روسرمختھی شرکت ری کارتویراستش آره کل- سپنتا

 ؟ی نداریبامن کار. بھ کارات برسالی خی بیچیآھا،پس ھ-
 ؟یکارداشتیخوب بگو چ- سپنتا

 ؟ی نداریبامن کار. نبود سپنتایکاره مھم-
 .نھ قربونت خداحافظ- سپنتا

 .خداحافظ-
 معلومھ نجورکھیخوب ا.دی مارال ھم زنگ زدم کھ اونم بادوستاش رفتھ بود خربھ

 . گرفتم و آدرسوبھش دادمی تاکسھی. برمدی باییتنھا
 کمرنگ شده یتمامش صورت. خوشگلم روشن شدنی چشمم بھ جمال ماشدمی رسنکھیھم
 مشغول.دمیرفتم روکاپوت جلوش دست کش.ی ناناس شدیلیجوووونم خ.براق براق.بود

 کرده بود توجھمو بھ خودش جلب نورنگی کھ ماشی رنگ کاریتماشاش بودم کھ صدا
 .کرد

 خوب شده؟.سالم خانوم- کاررنگ
 شھ؟یچقدرم.دستت پرطال. اوستایعال-

 . ندارهیقابل- کاررنگ
 خودم ی برای شھر دوری پرداخت کردم و رفتم تا تونروی ھزی معمولبعدازتعارفات

 .بزنم
 تنھا خوش ؟؟اصالمگھییاالکجابرم تنھا بودم کھ حنی اتوفکره

 کارکنمممم؟؟یگذره؟؟چیم
 رمی دنبالش بااون مرمیم.شھی ملی تعطگھی ساعت دمی تانتای ساعت نگاه کردم سپبھ
 .رونیب

 . بھ سمت دانشگاه سپتا گرفتمرموی زدم و مساستارت
 ی نمدهی دی ھنوزسپی داشتم ولنونگھیماش. دانشگاهی جلودمی ساعت رسمی نسره
 کردند و یدخترا باذوق نگاه م. دادمھی بھش تکنھی شدمو دست بھ سادهی پنیازماش.شد

 .ی قشنگنی بھ انی نکبتا ماشدیروآب بخند. شدندیپسرا باخنده ردم
 ازکنارم رد ی واقعی بھ معناگری گشتم کھ دوتا پسره جیتامی دنبال سپنطوریھم

 کنھ؟؟یکارمی چنجای دختره انیا- : من گفتدنی بادشونیکی.شدند
 . دانشگاھھنی مال ھمدیخوب شا-قشیرف
 .رهی معرکھ بگھیدی معلومھ ھمھ جابانطورکھی ایول. تاحاالدمشیفکرنکنم ند-
ھنوزصداش .آره آره،خودشھ ھمون پسره توپارک. لب گفتم چقدرصداش آشناسرهیز

 یبعض-: کھ بشنوه گفتمی وطوردمی دوربشھ بھ خودم جنبدمی ازدنکھیقبل ازا.توگوشمھ
 ی و آشناھم نمبھی دخالت کنند غری فضولن،عادت کردن توھمھ چیلیمردم خ

 ی برادر تو کجای بگھ آخھ بشراستی نیکی.شناسن
اون دوتا کھ .می باشانی بگو کجاش تاماھم درجرای؟؟سرش؟تھش؟وسطش؟بیادارازجیپ
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 کھ شونیکی ھنوز برنگشتھ بودن روشونو کردند سمتھ منو اون ی بودند ولستادهیحاال ا
 بلندتربگو بزار کمیچتھ؟؟-: حاال ازچشمم افتاده بود گفتیاول چشممو گرفتھ بود ول

 . بشنوهمیرازیخواجھ حافظ ش
 .دید،شنی شنی مدی کھ بایاون-:گفتم

 گھ؟یمنظورت بامن بود د-پسره
 .تیی ازآشنا؟؟خوشبختمییشما-

 دادمیتو موگرنھ خوب جواب.ھی مکان فرھنگھی و ستی بحث نی جانجای کھ افیح-پسره
 .خانوم

 ؟؟؟ی کنیکارمینجاچی شمااھی فرھنگطی محنجایاگھ ا-
 ...نکھینھ مثلھ ا-پسره

 ی دخترانیولش کن،معلومھ ازا-:دوگفتی بازوشو کشقشی لحظھ رفنیھم
 .میابریب.سرتقھ

 شدند و ھی و سفارشی کھ معلوم بودخارجینیھردو سواره ماش. بردشدوی کشوبازوشو
 .رفتند

 ی کردیکارمیمعلوم ھست چ-: و اومده گفتدهی منو دی کدونمی کھ نمتای لحظھ سپنیھم
 . توملی من فامدی بود؟؟؟خداروشکر نفھمی اون کیدونیم.دختره خر

  ھست مگھ؟؟یک-
 .ادی ازاستادامون بیکی ی ھفتھ بھ جاکیقراره - تایسپ
 .بمنچھ.خوب استاده شماس-

 ی آبرویگی،نمیچی ھنیحاال ا-:تاگفتی و سپمی شدنی حرفا سواره ماشنی ھمنیدرح
 ره؟؟یخودت م

 کرد حقش ی آبروم بره؟؟توکارم فضولی چینھ برا- : گفتمگرفتمی دنده عقب میدرحال
 . ممنوعھاسی توکاره مھ ی کھ فضولیدونیم.بود
 .ی داری جوابھی یزی ھرچیازدستھ توکھ برا- تایسپ
 زبون نبودکھ کالھم پس نیاگھ ا- : و گفتمدمیخند. چرخوندمی اصلابونی سمت خبھ

 .معرکھ بود
 مم؟؟ی کجا برنمیبگوبب

 . خوردمیی باچاکی ککی صبح تاحاال فقط اسی گشنمھ مھ یلیمن خ- تایسپ
 . رفتھلی تحلمیجون تو منم کل کل کردم انرژ.می کھ غذابخوریی جاھی میریپس اول م-

 . بحث و کل کلی براخارهی توتنت مدونمیمن کھ م.جونھ عمھ جونت- تایسپ
 .ایخوب منو شناخت- تایسپ

 و رسوندم خونشون و منم ی سپمی و خوب دوردورامونو کردمی خوب خوردنکھیبعدازا
 صدامو بردم باالو نی بھ خونھ و پارک کردن ماشدنیبھ محض رس.رفتم بھ سمت خونھ

 .مامانو صدا کردم



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 9 

 دیجووون فقط با.شده یگرتری بابا چھ جگرهی فولوکس جنی امی ببایب...مامان،مامان-
 .خوردش

 تو یچتھ صداتو انداخت-: و گفتاطی کھ چادرسرش بود اومد تو حی درحالمامان
 .کارکردهینوچینگا ماش.می تر،مھمون دارواشیسرت؟؟

 ؟؟یم؟؟کیمھمون دار- : دورزدم رفتم سمتھ مامانو گفتمنویماش
 .خواستگاره...مھمون کھ نھ-مامان

مامان من چندبار گفتم خواستگار راه نده و من فعال ازدواج -: گفتمھودوربرداشتموی
 ی کنم چون نمینم
 

  بگم؟؟دیھرروز با. شمارو تنھا بزارمخوام
  تو خواستگاراومده؟؟ی گفت برایحاال ک-مامان

 یھاااانکنھ برا. ھستمی اگھی دختره مجرده درازمنیمگھ غ!یزنی بابا مامان حرفامیا-
 شماست؟؟

 آره مامان؟؟- : وگفتمزکردمی خواستگاره مامانھ چشماموردواقعای شانکھی اھوبافکرهی
 آره- : چادرشوروسرش درست کرد و گفتمامان
 . مامانیوااااااااا-: گفتمبانالھ
 . خونھ نشستمی سکو ورودیورو

 
 ؟؟ی شدیخاک بسرم،چ-: زد روگونش گفتمامان

 ؟؟؟یری و معرکھ گیری آخھ؟؟دم پھیمامان جون چھ کار-
 آقاھم نی استی مشخص نیزیمگھ من دل ندارم؟؟؟تازه ھنوزکھ چ. عمتھریپ-مامان

 مدت ھم ھست دنبال بوده و درخواست داده من ھی وقتھ خانومش فوت کرده و یلیخ
 . امروزسرزده اومدنکھی بھش نگفتم تاایزیچ
 کھ ی کردیی ھای چھ جلف بازابونی توخنی تومامان،ببیازدست کارا-: و گفتمستادمیا
 .ی دنبال خودت پسرراه انداختینطوریا

 پنجاه سالشھ ھ؟؟مردهی پسر چھی چیجلف باز!! درازشده ھایلی زبونت خاسیمھ -مامان
 گھینگانگابھ من م!ای حرف بزنینطوری نشنوم بامادرت اگھید.سالھ داره٢٣ پسرکی

 .یاری درمیجلف باز
 نی کھ ایھجده سال تفاوت سن-: توخونھ گفتمرفتمی کھ می دراوردم درحالکفشامو

 .حرفارونداره مامان
 . رفتم تو اتاقمیواشکی وارد خونھ شدم و و

 کردم باخودم ی مضی دست لباس مرتب و مناسب تعوکی کھ لباس ھامو با نطوریھم
 مامانم بدوزم کھ برن پشت سرشونم نگاه ی برایی ھی مھرنیھمچ.فکرکردن- : گفتمیم

 پاقدمش خوب دمیھ؟؟شای مرده کنمیاصال برم بب. ھم ھستی نامنی بره مھادشوینکنن 
 اومد دشی سفی شاھزادم بامازاراتوقت منم ھرگھی دستیباشھ اونوقت مامان تنھا ن
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 ھی کردم اهی سکمی چشمامو ی شال ھمرنگ لباسم برداشتم توھی.رمی و مگمیراحت بلھ م
 مبل نشستھ بود و مشغول گپ و یرومامان . رفتمرونیبرق لب قرمزم زدم و ازاتاق ب

 گفتم.وارد کھ شدم ھردوشون بلندشدند. پسرھم کناره مرده بودھی.گفت بامرده بود
 یآقا-:مامان بھ من اشاره کردو گفت. باشن و خودمم کناره مامان نشستمنندوراحتیبش

 .امرزمی ھمسره خدابادگارهی و ازھمھ مھم ترمی دخترم و تموم زندگاسی مھ شونمیدلبر ا
 نی پسرش خوبھ ھمچی برای ولستیدل بر خودش کھ دل برن!!!یلی چھ فاماووففف

 چپ مورچھ دل ی پای کھی نمھ اندک کم اندازه سوراخ جوراب انگشت کوچھی کمای
 .رهی میلی ویلیآدم ق

 . خانوماسی خرسندم مھ یلیخ.ماشاءهللا- دلبریآقا
 کھ معرف حضورتون ھست شونمیا.خداحفظش کنھ براتون-: بھ مامان گفتبعدرو

 . پسرماریسام
 . ھستمدی سعخودمم
 .دونمیبلھ م-:مامان

 . دخترخانومتون گفتمی براییجھت آشنا- دیسع
 .خوشمان آمد.ارهی پس اسم شازدش سامخوب

  سره اصل مطلب؟؟می برمیتونیم- دیسع
 .دییبفرما.بلھ حتما-: مامان جواب بده گفتمنکھی ازاقبل
 ھمسره کی وقتھ دنبال یلی بنده خیاریخوب عرضم بھ حضورتون خانوم اسپند- دیسع

اجازه .دی ھستیباوباوقاری زی باشمابرخورد کردم،شما واقعابانونکھیباکماالت ھستم تاا
 دیمطمئن باش. مجبور شدم سرزده مزاحم بشمنکھی تاادیدادی قدم برداشتن بھم نمی

 .نم کیم  چشم بستھ قبولدی داشتھ باشیھرشرط
 د؟؟یمطمئن-: کردمی دستشی خواست جواب بده کھ باز پمامان

 .صددرصد- دیسع
 نھیباشھ،پس شرط اول ا-: نکردم و گفتمی کھ مامان ازبازوم گرفت توجھیشگونی نبھ

 و دی بھ درامدش دست نزننکھیشرط دوم ا.دی خونتون باشھ کھ بنامش کندی باشیکھ مھر
 بھ نکھی سفره مکھ بره چون آرزوشھ و چھارم اھی نکھیسوم ا.نی روزانھ ھم بدیخرج

 کھ راحت بره نی پاش بزاررهی زنی ماشھی نکھیا پنجم.دی نداشتھ باشی خونھ کارنیا
 ...نکھی ااد،ششمیسره کارو ب

 ...میبری ھمھ عروس نو کھ نمنیچھ خبره ا-: شرطام و گفتونھی مدیارپریسام
 ش باارساکتیسام-: گفتواشی مثل غرش یی باصدادیسع
  باباستمی نیمن ازھمون اولش گفتم راض-اریسام

  بسپرم دستھ شما؟؟ی دستی شازده کھ مامان دستھ گلمو دستمی من راضیفکرکرد-
 . سره مادرت باشھی مثل بابام باالیازخدات باشھ مرد-اریسام

 ذاشتمی نمنیای من اگھ خبرداشتم میپدرت بزرگن احترامشون واجب ول.ستیحاالکھ ن-
 . کردمیپاتون توخونھ بازبشھ دم درردتون م
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 مادرم ی من دوست ندارم بجایمادره شماھم بزرگن و احترامشون واجب ول-اریسام
 .توخونمون باشھ

 مگھ مامان من چشھ؟؟-
 شونھ؟؟یزی مگھ من گفتم چیچیھ-اریسام

 .ی زبونیبازبون ب.یآره گفت-
 .می شدمونیاصال ماپش-اریسام

 .می بشمونی کھ پشمیماکھ اصالقصدشونداشت-
 بابا دهی ازشماھابعیعجب صحنھ ا....دمی ببرن کھ دفشونوی بگم تشربرگشتم

 ازوقت استفاده دومامانیسع.اوردی ازمن کم نمارھمیسام. و واج مونده بودمنجورھاجیھم
 و دادی بالبخندداشت بھ مامان حلقھ مدی مبل دونفره نشستھ بودند سعکیکرده بودن و رو

 . بودفتشای پھن تردرحالت دریمامان بالبخند
 :/جمی کنم ھویاحساس م-: ھم بشنوه گفتمی کھ سامیجور
 \: دارمی احساس مشابھنیمنم ھمچ-یسام

 
 .مبارک باشھ-: گفتمنای مامان اروبھ
 قا؟؟ی دقمی داشتی چھ نقشنجایماا- : گفتی سامدتشکرکردندوی و سعمامان

 .ھی نقش بزرگنی مامان و باباتون بودی کھ توخواستگارنیھم-:دیسع
 میقانع شد- :می باھم گفتی و ساممن

 .می مبال ولوشدی رووبعدھرو
  باشھ خوبھ؟؟؟یخوب روزه عقدک- دیسع

 .گھی ماه دیبرا-: گفتمنبارمنی و امی نشستارراستی منو سامدوباره
 ھفتھ کی می بزارخوانی ھمو مناکھی اادهیز-: گفتی بگھ سامیزی چدی سعنکھی ازاقبل

 .گھید
 .داکنندی پی شناخت بھتردینھ خوب با-

 .ھی ھفتھ کافکی-یسام
 . عقدگھی ھفتھ دکی ماه و کی شھی ماه مھی تنگ اون میزاری ھفترم مکی نیا-

  پس فردا چطوره؟؟میروبکنیاصال زودترقال قض...ادهینھ ز-یسام
 . ھفتھکیاصال ھمون . کمھیلی خگھید-

 .ینی ببرشویسھ روز خ-یسام
 چراچ-
 

 ھ؟؟ی بقال؟؟مگھیزنی مونھ
 بلھ-

 یچ-: گفتمباتعجب
 مگھ من صدام زنونس؟؟.صدامن نبود-یسام
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 !!ایگیراست م-
 .نای طرف مامان امیھردوبرگشت

 نھھھھھھھھ-: گشادشدوگفتمچشمام
 آره-:یسام

 نھھھھ-: بانالھ گفتمدوباره
 آره-: مثل خودم جواب دادمیسام
 خونده و اون قھی صدی خوده سعمیری گی مجھینت. کردی دستھ مامان حلقھ مدداشتیسع

 .جواب بلھ ازجانب مامان بوده
 !!!یعجب سرعت عمل-: کھ ھمھ جمع بشنون گفتمیجور
 . زمان بردهھی وچھل و پنج ثانقھی دقی سیروھم ازشروع خواستگار-یسام

 !!!! ثبت بشھنسیدتوگیبا.ھی رکورد باورنکردننیا-
 دی آقاسعمیرسی نمیی بجاینطوری و انی شمادوتامشغول بحثمیدیآخھ ماد-مامان

 . عقدو بخونن منم قبول کردمغھی صشنھاددادنیپ
 !!!عجب-

 :)واال-مامان
 خواھر ای داداش ھی تافردا تشی االن باباتو ببروگرنھ نھانیھم-: گفتمی سامروبھ

 .بغلشونھ
 .موافقم-یسام

 فی دلبرتشرونیآقا. بشنی حرفا قرارشد فردابرن عقدرسمیسری بعدازخالصھ
 نی خبرو بدم بماند کھ انینم شبش مجبورشدم بھ تموم آشناھازنگ بزنم و ابردندوم
 ازمامان نمی خدا ایا. کردنددندومسخرهی ھاچقدرخندیی ھا و پسرداییدختردا

 یحاالفرداچ.دمیش من تریواااا. زودترازدخترش رفت خونھ بختیبسالمت.ما
 . استنی اونجا؟؟مسئلھ امیری مامای نجای اانیبپوشم؟؟؟اگھ مامان ازدواج کنھ اونام

ساعت ده صبح قراره . بامامان صبحانھ خوردمدارشدمی بعد صبح زودتر بروزه
 و ی سرمھ انی و شالوارجدمی مانندبودپوشی کمرنگ کھ کتی مانتو آبھی.محضربود

 . مامان بودنادرخواستی ادمیپوشیالبتھ اگھ بھ من بودبازم اسپرت م.ی سرمھ ایروسر
 یی دادنی ھمزمان بامارسارھمیدوسامیسع.میمحضرحاضرشد ی جلومی نھ و نساعت
 می ارتباط نداشت باما و دخالتادی کال زثاقی مییدا. محمد اومده بودندیی و دایمرتض

 . دلبرھم خواھرش ھمراه باخانوادش اومده بودندی آقایازخانواده . کردینم
 و انوشی محمدھم دوتاپسربنام کیی و داتای کھ دوتا بچھ داشت سپنتا و سپی مرتضییدا
 .ونی دختر بنام کتاکی و ارشیک

 عمش و اروی واردشدند و بعدش سامدخانی سعی اول مامان و آقامی داخل شدیوقت
 . منی ھاییبعدش دا

 ... دستم انداختنی بچھ ھا حسابمیرفتی ھاکھ باال مازپلھ
 . خانوماسی مبارک مھ دی جدیبابا- تایسپ
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 . شدبتی آماده نص داداش حاضروھی-ارشیک
 گھی بھ عقدھمدارمی تو و ساممی اومدنجای ماکھ تاایخوای ماسی مھ گمیم-ونیکتا
 م؟؟؟یاریدرب

 .یای درمیدگی توھم از ترشھیفکره خوب-انوشیک
 گشونی دیکی بدم شونویکی جواب خواستمی می کھ تاوقتزدنی ھمھ باھم حرف منقدریا
 مھ نیجووووون فکرکن-:تاگفتیسپ. دھن من بستھ مونده بودنی ھمی براپروندی میزیچی
 . بشھ بچشونیی چھ ھلوی ازدواج کنند ووووارباھمی و ساماسی

 . خواھرمودی نکنتینقدراذیبسھ ا-: گرفت و گفتوی گردن سپسپنتا
 اسی مھ یا.گھیبکن دستتو بابامنم خواھرتما ول کن د.اوخ اوخ درد گرفت گردنم -یسپ
 . خوتو بگوول کنھی بشلیذل
 .ی سپی دست بندازمویتی منھ یتاتو باش.قربونھ داداشم بشم -

 نی نشنوم اگھید-: ول کرد گوش منو گرفت و گفتوی حرفم سپنتا گردن سپنیباا
 ...حرفو

باھم . گفتند و منم دستھ آخربابت حرفم بھ غلط کردم افتادمیزیچی ازبچھ ھا ھم ھرکدوم
 کھ کناره من ونیکتا. و منتظرعاقدمی نشستای صندلیو رو.میوارده اتاقھ مخصوص شد

 خونھ نیری ماشمای خونھ شما انیشھ؟؟؟می می بعدازعقد چاسیمھ -:نشستھ بود گفت
 ...کھ نی؟؟؟نامحرمیارچیاونا؟؟تو و سام

 .شھی می تاچمیدمنتظرباشی،بای کتدونمیخودمم نم-
ھردو بلھ . شدی سره جاشون قرار گرفتند و خطبھ عقدجاردی اومدو مامان و سععاقد

 کناره مامانم گروی مرده دھی تونستمی چرامن نمدونمی نمیول. دست زدندھیدادند و بق
 ی زندگدی بادمی روز فھمھی تو ناروی ھم مھربون ھم شوخ البتھ من اھیمرده خوب.نمیبب

 . بردی پتشیکرد تا بھ قطع
 ھی سمت و ماجوونا ھی خانواده یبزرگا... خونھ مامی عقد و امضاھا ھمھ رفتبعداز

 نشستھ بود و گھی گوشھ دھی نبود کھ اونم ی فقط ساممی نشستھ بودی ارهی داگھیسمت د
 . بودشیسرش تو گوش

 نجا؟؟؟ی اادیارنمیچراسام-: حرفا سپنتا گفتونھیم
 .ھی بچم خجالتدیچھ بدونم شا-
 . سال بزرگتره ننشھھی کھ ھیچھ بچھ ا-انوشیک
 شد کھ بھ خداسفارش کردم بچمو نی اخواستی بچھ میلی مادرجون من دلم خگھید-

 .زودتراز خودم بفرستھ
 آھا،اونوقت تاحاال کجابوده؟؟-یکت
 نی کھ اروزی دنی گشتم تا ھمدم،چقدردنبالشی کشی چقدردربدریبدون.میگم کرده بود-

 . مثل عجل معلق ظاھرشددهیورپر
 یلیگناه داره تنھانشستھ تاناھارھم خ. بسھ پاشو صداش کن بنده خدارویشوخ-ارشیک

 .مونده
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 .ادی بخوادیدنمی باباخوب شایا-
 .اسیمھ -ارشیک
 . کنمیاالن صداش م. وچھارساعتھستی و حناق باسیمھ .اسیکوفت و مھ -

 کھ قامتت ی سامی ایَال-: کھ نشستھ بودم سرمو چرخوندم سمتشو گفتمییازھمونجا
 ...دهیرش
 جالب سرشو تکون داد ی ابروشوباالانداخت و بالبخندکی حرف برگشت سمتم نیباا
 ھ؟؟ی چیعنی

 . پھن کننجای ااریتن لشتو جمع کن ب-: ادامھ دادممنم
 ھی خنده و منم رهی زدن زیکی یکی شد بھ من بچھ ھا رهی گشاد خی باچشمایسام

 .ممنون راحتم:فت و گگھیروشوکرد طرف د. خوشگل بھش زدمیلبخنددندون نما
 .ای پسره قھرنکن بیھو-

 .گفتم کھ راحتم-یسام
 ی نفرکمترجاھی. سرمیفدا-
 
 .شتریب
 
 . نازشو بکشمامیفکرکرده م.

 .اوردیجگرمو درم...دیشنی کھ اگھ مامان میوا
 .شازده بود.سرمو باالگرفتم. حس کردموباالسرمی اھی کھ سادنیخندی ھا آروم مبچھ

 .گھی دنیابشیھاچتھ؟؟؟ب-
 .ایزود دخترخالھ شد-یسام
 .ی بگو آبجگھی دھیدخترخالھ چ- تایسپ

 . قبول کنممی بھ عنوان آبجوی کسنیعمرا من ھمچ-یسام
کناره .دمی بعدا جوابشو می پس ساکت موندم ولشدی می بحث طوالندادمی جواب ماگھ

 .میسپنتا جاخوش کرد و ھمھ باھم بھ صحبت پرداخت
 

 زود یلی ھاخاربابچھیسام. ھمومی کرد و مسخرهمی حرف زدی ازھردرتاظھر
 ی مالی بفرماست تاپسرخالھ بشھ منو بگوخکیازاولشم معلوم بود منتظره .جورشد

 .ندازهیُ لنگ منیخجالت جلو ا.ھیکردم خجالت
 و می سکوت کردی کرد ھمگی دلبره بزرگ کھ ھمرو واداربھ گوش دادن میباصدا

 . دستشمیگوشامونو داد
 خوش بگذره شی ازپشی بی بھ ھمگنکھی روز و ھم انیخوب بھ مناسبت ا- بزرگدلبره

 . برپایھمگ.ناھارمھمان من
 نای ماشیحملھ بسو-: گفتدی و سعمیستادی سره جامون اھممون
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 دوتا آدم عاقل و بالغ ی گردم بجایحس م.دی جلوتر دستھ مامانو گرفت و دووخودش
 نای تاسواره ماشمی رفتمیدی خندیحرکتشون م کھ بھ یدرحال.سالھ طرفم٢٠بادوتا جوون 

 .میبش
 ی سواره فولوکس صورتی و کتی و من و سپارشدندی سامنی سواره ماشپسرا

 و بچھ ھا دست و دمی گازیتاخوده رستوران من م.ی مارال خالیجا.خوشگلم
 بود کھ گوش ی کی کردند ولی دعوامون مدندیزنگیبارمی قھیپسراھرچنددق.غیج

 اگھ کمربند کھ  ترمزفشاردادمی رستوران پامو رودنیباد.کنھ؟؟عشق و حال و بچسب
 .می بودشھی صد در صد با صورت توشمینداشت

 .خدارحم کرد-یسپ
 ای جفتک پرونی ولی انگارندادیدی گازمنی ھمچنھیدرستھ ماش. حال دادیلی خیول-یکت

 . سره حالم اورده ناجورایو مسخره باز
 کھ ارشی بودند و کی کھ عصبانانوشی و کی سپنتا و سامی افھی جلو قی شھی شیازتو

 .دمی درانتظارمونھ رو دی گفت چیبااشاره م
 تو نیی کنند بدویبچھ ھا مغوال دارن حملھ م-: کردم گفتمی بھ روبرونگاه مھمونطورکھ

 .رستوران
 ی و درحالی کرد و سپن سپی و صدامی کتانوشیک.نیی پادنی درارو بازکردنو پرعیسر

 .دیبھ حساب توھم خواھم رس- : رفت روبھ من گفتیکھ دنبالش م
 . دارم داداش توبرووی فسقلنیخودم ا:دمی شنوی سامی خواستم جوابشو بدم کھ صدایم

 سره ای یازی پگھ؟تھی دیگی میتوچ: گفتمیروبھ سام. روشو برگردوندو رفتسپن
 از؟؟یپ

 .ازمیمن خوده پ-اریسام
 اصال ازی پی نشو کھ ازبوکیفقط بھ من نزد.اسمی منم مھ ازی خوشبختم پتییازآشنا-

 .ادیخوشم نم
 من منبعد ی فسقلنیبب: قفل کردم خواستم برم تو رستوران کھ مچمو گرفتنوی ماشدره

 . سبک باشھینطوری خوش ندارم خواھرم اچیداداش بزرگ ترتم ھ
 پس ی مثل من داشتھ باشید خواھر عمرا دلت بخوایاوال کھ خودت توخونھ گفت-

 یمن برادر.نمی بی من توروبرادرم نمیدوما توھم منو خواھرت بدون.سایروحرفت وا
 .ندارم و نخواھم داشت

 یجازندگی دباھاتیبخوام نخوام با.یبھتره اون حرفم و فراموش کن-یسام
تو  کھ حواسم بھت باشھ نھ بخاطرشھی مفمی کھ ازتم بزرگ ترم وظییازاونجا.کنم

 . خودمیبخاطرآبرو
 من خونھ ی ولادی بابات بادخونھی بخوادیمامانم ھم م. ندارهی توبھ من ربطیآبرو-

 . مونمیخودمون م
 . جواب نشدم و وارد رستوران شدممنتظره

  کنھ؟؟ی می کھ بھ من امرو نھھیفکرکرده ک.لی کروکدی پسره َاح
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 کھ انگارنھ انگار یطور.دنیچطورمتوجھ نشدم کھ زودترازمارس. افتادلی بھ فامچشمم
 . انداختمی کناره سپھی خالی صندلی زده شده خودمو روی افتاده و حرفیاتفاق
 کی نزدیی جایسام. خواست سفارش دادیھرکس ھرچ. ازھممون سفارش گرفتدیسع

 ؟؟یرکردی شد چرادیچ: گوشم گفتی آروم تویسپ. من نشستھ بودی و روبروارشیک
 .ی کردی مفی تکلنیی بودتا داشتھرنگھمی پسره جوگیچیھ-

  گفت؟؟؟؟ی می؟چیجد-یسپ
  گفت؟یسپنتا چ. گمت حاالیم.چرت و پرت-
 نی روسرتون ھمنی گذاشتابونویسھ تادخترخ. باشنی سنگابونی کھ توخیشگیحرفاھم-

 .گفت برگشتن ھم باخودش برم.حرفا
 ُ چرابغ کرده؟؟یکت. گفتھی چھی. خودیواه واه،ب-
 .شھی میختی رنی ھمشیشمی ازکشی کی کھ بھش بگیکت. بھش گفتھیزی چانوشیالبدک-
 .ی گیآره راست م-: کوتاه کردم و گفتمواشوی ی خنده ھی

 مورده ی مشغول خوردن غذای و دولپمی شدالی خی غذاھا حرفامونو نصفھ ببااوردن
 . مخلوطم شدمتزای پیعنیعالقم 
 یآقا-:بلندگفتم. خدا چقدرخوردمیوا. دادمھی تکی خوردن غذام بھ صندلبعداز

 .ی بھم حال دادیلیخ.دلبربزرگ دستت طال
 خوش مزه بود یلیخ. دستتون دردنکنھنھیمنظورم ا-: نگاھم کرد دوباره گفتمباتعجب

 .نیدیزحمت کش
 یمیصم. بھ بعدبھ من بگو بابانیازا.نوش جان دخترم: زد وجواب دادینی دلنشلبخند

 .تره
 من ی کنم و زطرفی نمتیمیھنوز احساس صم.راحت ترم دلبر یھمون آقا.شرمنده-

 بلندشدم ی صندلیازرو.رونی برمی میبا اجازه ھمگ. باباگمی خودم میفقط بھ بابا
 لب رهیز. مامانم ازدست ندادمکیالبتھ چشم غره ش.رونیمانتومو تکوندم و رفتم ب

 .یزنی گند مشھی کھ ھماسیگندت بزنن مھ :گفتم
 وی اگھی دزهی مامان چی چشمای نزده بودم ولی بنظره خودم کھ حرف بد و اشتباھالبتھ

 .رسوندیم
 . آبداردر انتظارمھھی طوالنحتی نصھی توخونھ مطمئنم

 
  کھبمیدست بردم توج. بودمستادهی رستوران ارونیب    

 
 .ستی نادمی تخمھ گذاشتھ بودم کھ خودم یک. تخمھ ھاش برخوردمبھ
 کردم ی دورو برمو نگاه منطورکھیھم. خوب بودی وقت گذرونی برای ولربودمیس

 .شکستمیتخممو ھم م
 یآخھ جلودره رستوران تخمھ م. بکنھیی خودنماھی و ی فرقھی یجوری دی باشھیھم-

 !!!!شکنند؟؟
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 بھ درگاھت یوجدانا چھ گناھ.اوف خدا بازھمون پسره تو پارک. سمت صدابرگشتمبھ
 انوشی کی ھمون کھ سوزن فالن جا؟آھانیخورم؟چی منی بھ پست ایکردم کھ ھ

 سوسکھ کھ تو خواب ؟آھایچ.خوب. ھم ھستھی پسره ھمسای براھیرلنگیفروکردم؟؟ز
 دوره یروبھ پسره دست.اری نمادی گھیتو دھن سپن گذاشتم؟؟دمت گرم حلھ قانع شدم د

 سره راه ھوی بگو از کجا شتی پذارمی نداشتمو گروملیبی سشی رنیا-: وگفتمدمیلبام کش
 ؟؟یشیمن سبز م

 یسادی وانجای سره راه من؟؟اصال ااتوی شمیمن سره راه تو سبز م-پسره
 .ی تا کسب و کارشونو کساد نکردکار؟؟بروخونتونیچ
 . ننمھیعروس.بتوچھ؟دوست دارم-

 بھ چی حساب بازنکن کھ ھ؟رومنیاالنم منتظره شوھر. دخترهیدیھھ،پس ترش-پسره
 .ینیشیدلم نم

 .من نامزد دارم. برادریخواب.یریمنم کھ منتظرم فقط تو منو بگ-
 دروووغ؟؟؟؟؟-پسره

  چھ خبره؟؟نجایا-
 جواب دادن بھ پسره برم ی سپنتا بود کھ باعث شد دست ازبحث بکشم و بجایصدا

 . نشستم و درشم قفل کردمنیطرف ماش
 رفت تو رستوران  با پسره حرف زد بعددست دادند و پسرهکمی کھ سپنتا دمی دازپنجره

 . شوادهیپ-: زد و گفتشھیبھ ش.نیو خودش اومد سمت ماش
 .خوامینم-

 . بگمگھی دزهیچی خوامی ندارم،متی کاراسیمھ - سپنتا
 . شدمادهی نداره پی موضوع کارنی مطمئن شدم باای مشکوک نگاھش کردم و وقتکمی
 .نمیخوب بگو بب-

 . ین جمع کلتوی خونھ وسایعمھ گفت بھت بگم بر- سپنتا
 چرا؟؟؟!!!!وا-

 .دتونی خونھ جدنیکھ بر- سپنتا
 اد؟ی مامان چرا نم؟؟خودهی زودنیبھ ا-

 گھی تادوساعت دارمیسام. خونمونمیریماھم م. کاردارنرونی بدیخودش باآقاسع- سپنتا
 . دنبال توادیم
 . خورمی من از اونجا جم نمیول-

 .لج نکن کھ دردسره- سپنتا
 اسیَاالنم بھ مامان بگو مھ .گمی کھ من منیھم-: گفتمشستمی منی کھ تو ماشیدرحال

 ھم ازطرفم ھیازبق. خونھ خودمونامی راست مکیازاونجاھم .ییکارداشت رفت تاجا
 . کنیخداحافظ

 .اسیازدست تو مھ -:سپنتا
 .فعال خداحافظ-
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 .استارت زدم و حرکت کردم. جوابش نموندممنتظره
َتوکتم بعدمرده ازم بخواد بھش . ازدواج کنھگھی دھگی مرده دھیھم مامانم با. رفتی نمَ

 فمی تکلنییبعدبرادره زود پسرخالھ بشھ و برام تع. برادرم بندازن تو پاچمھی.بگم بابا
 م؟؟ی دارشھ؟مگھیمگھ م. خونھ اوشونامی جمع کن برلتوی ھم بگن وساھوی.بکنھ

 ی تو ازدواج مامان نکردم چھ بسا اگرم می بود درستھ مخالفترشدهیذھنم درگ.بروبابا
 کردش؟خاک شھیاصال مگھ دخالتم م.کردمی نداشت و فقط شردرست مدهیکردم فا

 می مطلب و گرفت کھ خوب جھت طنزش بودھرکیھرک.(برسره منحرف خول و چلم
 )گمی مکینگرفت بھ ذھن پاکش تبر

 . بودنی و سنگرانھی غافلگیلی ھمھ اتفاق تودوروز خنیا
 ی استخدامی آگھکی خوردم کھ چشمم بھ ی چرخ میابوناالکی تو خیورنطیھم

توذھنم جرقھ )میازمندی ننی کاردرآژانس ھمراه باماشی راننده براکیبھ :(خورد
 ی رانی اون آژانس تاکسی شھی شی ازرووی آگھنیی پادمی پارک کردم پرنویماش.خورد

 کھ ازآژانس اومده ی مردی ھایکنیکارمیو بھ خانم خانم چ.نیکندم و نشستم تو ماش
 . نکردمی توجھرونیبودب

 و امی نماھمراھتی برم کارکنم یزاریامی گم ی خونھ و بھ مامان مرمیامروزم.خودشھ
 . مونمی منجایا

 . دورزدم و رفتم سمت خونھابونوی فکر خنیباھم
 . حرص بخورهدی مامانم کھ ھمش ازدستم من بایفدا. بپاکنم امشبیی سروصداچھ
 

 دست لباس کیرفتم تواتاقم و لباساموبا. بودنددهینانرسیم خونھ ھنوز مامان ا رفتیوقت
 . مامان دوز عوض کردمیراحت

آخ خدا اگھ .دمی کھ کناره تختم بودو درآغوش کشیخرس. روتختم پرت کردمخودمو
 لموی کاره باب می تالش کردم ولیلیقبالخ.امی درمیکاریمامان قبول کنھ ازب

 موی گوشیصدا. باشمنی کھ ھمش پشت ماشنی بھترازایتیو حاالچھ موقع.دانکردمیپ
  کھ صدا ازکجاست؟نجاستی نکتھ ای ولدمیشن

 نی بالشتم برهیز.  تختو نگاه کردم نبودرهی پاشم دنبالش بگردم؟؟زدی بایعنی خدا یا
.  کھشھی خداکشت خودشو خوب االن قطع میا.ستینھ ن. کتابانیفم،کمد،بیتوک.پتو
 ی صندلی کجاست روکردمی موھام کرده بودم و فکرمنی دست بستادهی ارکھنطویھم
 د؟ی ندنجارویچطور چشم ا. خودشھناھاشیِه؟؟االرزی چرا منیوا ا. نشستموترمی کامپزهیم

 ھ؟؟یک-: اتصالو زدم وجواب دادمعی قطع بشھ سرنکھیقبل ازا
 . خوبمی نھ و بلھ؟؟سپھیک-
 .یخوب شدگفت.ییآھاتو-

 ؟؟ی دادرجوابینقدردیچراا.مرض- تایسپ
 .دوست داشتم.تو جونت-

 .یغلط کرد- تایسپ
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 .غلط بکن-
 .ی گم و گورکرده بودتوی بازگوشدونمیم.شناسمیخو من تورو م- تایسپ
 .آره توگوره توجاگذاشتھ بودم-

 ...یکوتاه بشھ زبونت الھ- تایسپ
 .دهی رسامرزبھمی خان جون آقام خدابیاز ننھ . واالیارث-

 ی رفت چادمی ی زدنقدرحرفی نکنھ اکارتیخدا بگم چ. ارث بوده البدیقحط- تایسپ
 . بگمخواستمیم

 ...ی امروز کھ رفتاسی مھ گمی اومد،مادمی آھا
 و یسام( مامانھ و دارو دستشدمیفھم. بلند شدفونی زنگ آی لحظھ صدانیھم

  جمیھنوز سپ)باباش
 
 .ی زنگمت بایسپس م-: نگفتھ بودکھ گفتموی بعدلھ

وارد . مثال من خوابمی الکیعنی نیا. روخودمدمی جھش زدم روتخت و پتو رو کشعیسر
 :اومد باال سرم.شدن مامانو بھ اتاق حس کردم

 ؟؟ی خوابیاسیمھ -مامان
 . نگفتمیزی چدموی چپ خوابی پھلوبھ

 .می بحرفی موضوع مھم چھارنفرھی درباره دیپاشو،با-مامان
اصال .یداربودی بدونمیمن کھ م: زد و گفتیمامان لبخند. آھستھ بازکردمچشمامو

 .ی کنی نقش بازیستیبلدن
 ؟یدیوجدانافھم-

 .جونھ تو-مامان
 .دیجونھ سع-

 .می حرف بزندی اونور بامیبلند شو بر.یھرک-مامان
 شھ؟؟ی کھ تموم نمھیچھ حرف.می حرفی می ھشبیازد-

 . رفتم سمت دریھمونطور
 کجا؟؟-مامان

 .می حرف بزنیخودت گفت-
 ؟یای بیخوای مینطوریا-مامان

 کی اوناومن لباسمو باشیمامان رفت پ.خاک توگورم-: نگاه بھ خودم کردم و گفتمھی
مامان . دوبارهی بعداز سالمششونیدست لباس آبرومندانھ ترعوض کردم ورفتم پ

 می ببرفی روزا تشرنی ھمی آقا ازما خواستن کھ طدیسع. خانوماسیخوب مھ :گفت
بھ محل کاره . منطقھنیکالبھترازا نکھیخوب اونجا ھم بزرگ تره ھم  ا. اونایخونھ 

 . شد کھ من قبول کردمنی تر اکیمنم نزد
 . خورمی خونھ جم نمنیمن ازا. کنمی من قبول نمیول-

 .مگھ دست تو دختر-مامان
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 .گذرهیسالم ھست ازش م۴ دمی ھم رسشی سن قانونھ؟بھیپس دست ک-
 !ینجابمونی ای تونیھ تنھا نم داره توکیچھ ربط-مامان

 من نیخوای موضوع فکرکردم واگرمنی خوب روایول. تونمی تونم خوبم میم-
 . شرط دارهھی امیباھاتون ب

 ؟ی تاشون گفتن چسھ
 شرط.آھا-: و گفتمستادمیبلندشدم،ا

 .نیا: استخدامو نشون دادم وادامھ دادمھی واعالمرونی ازپشتم اوردم بدستمو
 خوب؟: گفتنیی متنو خوندن سھ تانکھیبعدازا

 . کارکنمنجای خوام ایم: برگھ و گفتمی روزدم
 . خودیب-مامان

 . بھ بعدنی ازاشھیدختره خوب شماکھ وضعتون خوبھ تازه بھترم م- دیسع
 بھ سنگ رتیت. جلوچشمت؟شرطت ردهارنی ترباواضحی گھی دیدیفھم-یسام

 .یآخ.خورد
 .ی بایبا.امیمنم نم.دیخود دان: کردم بھشون و گفتمپشتمو

 .قبولھ: گفتدفعھی اتاقم نذاشتھ بودم کھ مامان ھنوزپاتو
 .امممیپس حلھ منم م.نھی اولیا: سمتشو گفتمدمیچرخ

 و نقل می الزممونو جمع کردی اون شب گذشت و مافرداش خرت و پرتاخالصھ
 یم. پرازماچ و بوسھ کردموارشوی درو درونی بگم کھ تاازخونھ بزنم بنمیا.مکان

بگم براتون ازدوسھ .می فروختی بود خونرو نمنی اشی خوبیول.شھیدونستم دلم تنگ م
 . بودی چھ روزنین دوینم. رفتم آژانسی استخدامیروز بعد کھ من برا

**** 
 .زدمی خوب و خانومانھ ترمپی تھی دیبا

 یسع.دمیدپوشی و کفش سفی باشلوارش ھمراه روسری نفتی آبی مانتو کتکی جھیدرنت
 . کھ درتوانمھ موھامو بپوشونمییاجاکردم ت
 ی فوریلی خدمی رسیوقت. شدم و راه افتادمنی نامھ سواره ماشی گواھنوی ماشمدارک

- : گفتمزوی گذاشتم روموی وبرگھ استخدامستادمی مسئول آژانس ازهی میجلو.وارد شدم
 . اومدمتونی آگھنی ای برادیسالم خستھ نباش

بازتو .ینی تامنوببارباالی اون کلرو بھیخوچھ کار. بھم نگاه کردنکشی عرهی اززمرده
 . کھیتنبل ترازمن

 .میخوای مونی آژانس آقای نفرو براھی لھیشرمنده خانوم آژانس بانوانمون تکم-مرده
 . دارهیچھ فرق.دی داره منو استخدام کنیخو چھ فرق-

 .فرق داره خانوم فرق داره-مرده
 ھ؟ی چتونی شرفلیفام-

 . ھستمیکاظم-مرده
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 کی ھی نامھ پایگواھ. وقتھ دنبال کارمیلیمن خ... کنمی خواھش می کاظمیخوب آقا-
 .ھم دارم

  داشتھ باشھ؟کی ھی نامھ پای گواھی جواننی بھ ای خانومشھیمگھ م-یکاظم
 . نامرو دراوردم و گذاشتم جلوشی گواھفمی کیازتو

 .مدرک معتبر تر.دییبفرما-
 ی مقتوی حقنکھیبلھ مثل ا: نامروبرداشت و بادقت نگاھش کرد و گفتی گواھیکاظم

 ن؟؟یپارک دوبلم بلد.نیگ
 لوب شیپارک سوبل و چھارلوب و پنج لوب و ش.ستی نیزیپارک دوبل کھ چ-
 .اوووه تاصد بلدم...و

 ؟؟یچ:دی پرسی باگنگیکاظم
 . بلدمگمی میچیھ-

 . مردھا باشھونھی خانوم مکی تونم اجازه بدم ی حال بازم نمنی باایول.آھا-یکاظم
 . اول خطنی بازکھ برگشتمیذاشتی نقطرو ممی باباداشتیا-

 . فھممینم-یکاظم
 .ی گفتم بس کھ خنگتودلم

 .دی گم استخدامم کنی میچیھ-
 . ھم ھستی بھتری شماکارای برادیخانوم مطمئن باش-یکاظم

 .خوامی منویمن ھم-
ازاالنم بگم . سالنھی شما اون گوشھ ی جای کنم ولیباشھ قبول م. بابایا-یکاظم

 . خورهی نمسی ھستند بھ شماسروونیمطمئن باشدتاآقا
َسقط بشن ھمشون الھ-  .یَ

 .دی فرمودیزیچ-یکاظم
 .نھ جناب گفتم چشم-

 .دمی شنگھی دزهی چالمیبھ خ-یکاظم
 .نیتوھم زد-

 !!!!!!!!!بلھ؟؟؟؟-یکاظم
 .نیدی اشتباه شنگمی میچیآ ھ-

 آھا: بھم کرد و گفتینگاھ
 گذاشتم و گفت ارشیھمرو در اخت. کردازوی درخواستھ مدارک مورده نبعدھم
 .صبح اونجاباشم٩فردا

 .رونی حال ازآژانس زدم بخوش
 حرف میکل. ماجرارو موبھ مو براش گفتمازهیرتاپی ازسنمی ببتاروی تاسپیی خونھ دارفتم

 و منم گفتم کھ یھ تررفتارکن خانوماندی جورجاھا بانیزدنمومسخره کرد و گفت ا
 .نمی فھمم ھمیخانومانھ نم
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 مگھ ھیچ.ھی آسمونھی و آبدیاتاق من ستش سف. بزرگترهیازخونھ قبل. بگمدی جدی ازخونھ
 می استفاده کنند؟؟اتاقم بزرگ تره و لوازمشم لوکس تر بگذری آبدازرنگیحتماپسرابا

  و سادی خلق گرمم تونستم باسعیازرو.ھیاتاق خوب.می باھاش ساختم دوستاتیازجزئ
 
 دوی سعمی اومدی مامان ازوقتی روزانھ حی ارتباط برقرار کنم ازحرفاو نصااریم

 . کنمی صدامدخانیسع
صبح باشوق فراوون . صبح کردمی روزم شبم و بادعوا و سروصداباساماون

 ی خوردم و حسابی مفصلیصبحانھ . کھ سره کاربودنددخانیمامان و سع.دارشدمیب
 ی و خاکستردیاتاقش ست سف.دمی سرک کشیتو اتاق سام. گرفتملیدم و تحوخو
 بشرکارو نیا.قد کن  گفتھ پاشو جلوم قدی بھ خرس قطبنکھی ایزک.ھنوز خواب بود.بود

 رونی ھم بدخانی باباش باشھ؟امروز سعشی االن تو شرکت پدی نداره؟؟؟ مگھ نبایزندگ
خواستم .حتما خواب مونده. بزمچھ سپرده بودنیشرکت کار داشتو اونجارو دست ا

 . آژانس شدمھی بازگفتم بمنچھ پس راھمو کج کردمو راھی کنم ولدارشیب
 . پارک کردمگھی دینای ماشفی تو ردنوی ماشدمی رسیوقت

 ی ھمکارامعرفی منو بھ مابقی کاظمی سالم کردمو آقایبھ کاظم. داخل شدمو
 .نمیبعدھم گفت برم سره جام بش.کرد

 . ھم خانومای بودند و قسمتونی آقای بود قسمتی بزرگی رانی تاکسانسآژ
 . جام نشستھ بودم و تاخوده ظھرکھ برم خونھ مگس پروندمسره

 متقابال جواب ی گفتم من برم و کاظمی و مشدمی زد ازجام بلند می زنگ مھربارتلفن
 .دینیبش. دارندفی تشرونیآقا: دادیم
 ھفتھ ھی نی منوال گذشت کال سھ دفعھ اونم ھمشون خانوم بودند توانی ھفتھ بھ ھمکی

مخصوصا . کردندی تعجب مدندی دی خوشگلمو منیھربارم کھ ماش. دادندبھمسیسرو
 . سقفش بودی کھ رویبااون آرم تاکس

 ازموھام کھ روصورتم ی اکھی و تمی صندلی بودم رودهیلم.دی ازراه رسگھی دی اشنبھ
 . کردمی اومدنش دوباره باال فوتش منیی باال و با پا کردمی فوت میبود ھ
 ی بود دوباره بدهی ازراننده ھارسیکی اونور کردم نوروی ای زنگ خورد و نگاھتلفن

خانوم : گفتی باتلفن کاظمی مکالمھ طوالنکیبعداز. ی خودمو انداختم روصندلالیخ
 ؟یاوری

  و گفتم بلھ؟؟دمی پردوباره
 ! خبره خوشکی-یکاظم

 ؟؟یچ-
 ما ونی خوب آقای خواستند ولی شده البتھ راننده مرد مشنھادی کارپھیبراتون -یکاظم

 ی روزه ممھی کاره نی ھم دارند و مابقیوقتشو ندارند چون اکثراشغل دوم
 سی آژانس سروکی بھ اجی شرکتھ کھ احتکی.رفتندیسوابقتونو گفتم اونھاھم پذ.خوان

 .خوادی نفرمھی ی برایخصوص
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 داشتند سره اجی ھرزمان احتیول.رهیگی بھ شماتعلق منجای جداازاییباال یای و مزاحقوق
 د؟ی کنیقبول م.دیداکنیدحضورپیساعت با

 .ی کاظمیباکلھ آقا: جواب دادمشناختمی سرازپانمی کھ ازشادمن
 گھی ساعت دکی تاارخوبیبس-: و گفتدی خندیکاظم

 .ی اونجاباشدیبا
 . تختالتونیخ.ریبدون تاخ-

 )-:ماچ ماچ ماچ.دی بھ من رسمیزیچی خداجون شکرت باالخره یوا
 

 نگھ ی دره اون ساختمان بازرگانیجلو... ساعت خودمو رسوندمکی راس
اووووف -: زدمی ساختمان سوتدنیباد. شدم و قفلش کردمادهی پنیازماش...داشتم

ق ازساختمان چشم گرفتم و واردش شدم طب.اروی ھیچھ خرپول!!!!!!ھیعجب شرکت.ننھ
 دی باداکردمی پرعاملویمد اتاق. کھ بھم داده بودند خودمو بھ طبقھ سوم رسوندمیآدرس

 .می کردی ممی سالھ تنظکی قرارداد کی
 ی بودباموھاانسالی مرده مکی عامل ریمد. درزدم و وارد شدمی منشیبعدازھماھنگ

 ی و شلواردی سفیرھنیپ.ی پروفسوریشیبار. مرتب شانھ زده بودیلی کھ خیجوگندم
 کرد و عطره مردونش دراتاق ی میی خودنمازیکت خوش دوختش روس آو.یخاکستر

 کھ یی بزرگ و چرم مشکیل بزرگ بھ ھمراه صندیزیم.یکیچھ اتاق ش. بوددهیچیپ
 کھ ی ارهی تی و چرم قھوه ای رسمی آمد و مبل ھایپشتش قرارداشت بھ چشم م

 نیزم. مبل ھا قرار داشتی جلوی اشھی شزهیچند م. ترکرده بودبایفضارو احاطھ و ز
 ی پنھان مدی اتاقو ازدی بزرگ و سرتاسری پنجره بای زیو پرده ا.پارکت شده بود

 . بھ خودم اومدمرعاملید مرده مدیی بفرمایباصدا.کرد
 .سالم-

 .دینیدبنشییسالم خانم بفرما- عاملریمد
خوب - :خودش شروع کرد. نشستم و منتظر نگاھش کردمزشی مکی نزدی مبلیرو
 کی تربگم حی صرابھتروی آژانس کی ماشمارو بھ عنوان دیانیونطورکھ درجرھم

 ازکارمندام کھ برادرزاده خودم ھم یکی یبرا.میخوای می خصوصسیسرو
 شمارو د نشیلی کھ خوب بھ دالیی ازاونجای مرد دادم ولیدرخواست راننده .ھست

 اکرھردو می بندی سال قرارداد موقت مکی خوب یول.انتخاب کردند و ماھم موافقت
 نظرتون؟؟؟.دی استخدام دائم بشنی تونی ممی بودیطرف راض

 . ندارمیحرف.من موافقم-
 .دی و امضاءکندیطوبخونی قراردادوشرانی ادیپس لطف کن-رعاملیمد

 نطورکھی کھ ارعاملھیمد. قرارداد خوندم امضاءکردمی دورازروکی نکھیبعدازا
 . کردمیگرو نگاه م خودش بود داشت بریمشخص بود شرکت ھم برا

  ھست؟ی چی جنابعاللی قربان فامدیببخش-
 . ھستمیسعادت-: گفتارهی برگھ باالبی سرشو ازرونکھی ابدون



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 24 

 ستند؟ی بلدنی رانندگانای برادرزادتون احی سعادتیآقا-
 .بلده-یسعادت

 ھی شرکتنی کھ توھمچی فکرکنم کسنکھی بدون ای عقلی بی و ازرویی پرودرکمال
 . ندارندنیآھان پس حتما ماش-: نداشتھ باشھ؟؟گفتمنی ماشتونھیم

 .اتفاقاداره خوبشم داره-یسعادت
 . دارهنی بلده وھم ماشی رانندگھم
 نشستم و بازھم بدون نھی چپم انداختم دست بھ سی پای راستمو روی دادم پاھی مبل تکبھ

خانوم  کھ نی مونھ جزای نمی انھیپس گز- : ھستم گفتمی درجواره چھ کسنکھیفکربھ ا
 . دارندفیگشادتشر

 بلھ؟؟؟؟- : گشادگفتیباچشما
 گم ی میچی ھیچیھ- : بھ حالت قبلم برگشتم و گفتمعی گفتم سری چدمی فھمتازه

 . خوبھیلیخ.خوبھ
  گفتھ کھ خانومھ؟یحاالک.آھا-یسعادت

 ست؟؟یمگھ ن-
 .ریخ-یسعادت

 !!!!!!!!!!!!!!!!مرده؟؟-
  داره؟؟یرادیا-یسعادت

 !نھ-
 .دی ببرفی تشردی تونی مگھیخوب د-یسعادت

 ی بدی عجب سوتمیخودمون. اومدمرونی گفتم و ازاتاق بی بااجازه و خداحافظستادمیا
 بعدراننده ھم ی داشتھ باشنی ھم ماشی بلدباشیھم رانندگ.مای خودمونیول.دادم
 بود میسرم توگوش.باآسانسوربھ طبقھ ھم کف اومدم.نیست؟؟شمابگی نی گشادنیا.یبخوا

 ی کنیبھتره بپرسم ا. اوردم باال؟سرمو بودی چنیگوووفففف ا...وازدرخارج شدم
 .اروی دیابوببخشی نی نھ بازایبود؟وا

 !!!!!تو؟: گفتمباتعجب
 و قھی با دی کشی جذبش کھ بدن خوش فرمشو بھ رخ می مشکرھنیپ.دی عقب کشخودشو
 ی مبی؟منوتعقی کنیکارمی چنجایتو ا.آره من-: مرتب کردو گفتدشوی سفینایسرآست

 ؟یخوای ازجونم می؟چیکن
 خودش خودشو دی فکرکندیونیمد(و ازکنارش رد شدم)چقدرم موثربود( دادم کنارھولش

 کنم؟؟کارم بیآدم قحطھ تورو تعق.بروبابا- :وگفتم)دیبھ زوره من اعتمادکن.دکناریکش
 .نجاسیا

 .دمی بودخندیجوک قشنگ-پسره
 .یتوچراسده راھم شد. ندارمیباتو کھ شوخ. گمی مامانم میجوکو برا-

 .نجاستیکارم ا-پسره
 ؟؟یی معروفھ تویواقعا؟؟اون آبدارچ-
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 خانم کی دھن بھ دھن گھی دی کھ درمحل کارم و چھ ھرجاستی من نتیتوشخص-پسره
 .دیدبرییبفرما.بزارم

 . رفتمی ھم می گفتینم. توحلقمتتیشخص-
 .بھ سالمت-پسره

 ی حواسمو جمع میلی خدیبا.تو فکره فردابودم. شدم و بھ سمت خونھ رفتمنمی ماشسواره
 . ندمی سوتگھیکردم کھ د

 
 ینای ماشنی خوشگل مامان بیعخ.نگی پارک کردم تو پارکنوی خونھ و ماشدمیرس
 بود فنچ بنظر دهی مامان ک ھمسرجانشان تازه براش خرنی و ماشی و سامدخانیسع

 .ومدیم
 : بازکردم و ازھمون دم در داد زدمی چنی باال و درو عرفتم

 تیسالاااااامممممم بر اھل ب-
 : و گفترونی بھ دست از اشپزخونھ اومد بری کفگمامان

  شھی مداری خوابھ باری رو سرت؟سامیچتھ بچھ خونرو گذاشت-
 برو ی بھ خرس گفتھ زککنم؟؟؟اووووووهیبده حضورمو اعالم م، خودمگریسالم بر ج-

  مگھخوابنی تااالنم م من جات ھستمالتیتعط
 یزنی مھی حرفا چنیزشتھ دختر ا. سالمکیعل-
 می حرفا ندارنی جون کھ از ای جونم من و سامی مامیخیب-
 : از پشتم اومدیی صداھی ھوی
 می دارمیلیم؟؟خی حرفا ندارنی گفتھ من و تو از ایک-

 چشم غره ھم رفتم کھ ھی. ممممی ندارزمینھ عز، جونیبھ سالم خرس-: و گفتمبرگشتم
 جلو مامان بس کنھ

 نی بانو خوبنیسالم بر مھ-: چش غره خفن رفت و رو بھ مامان گفتھی اونم
 ی تو خوبریسالم پسرم ظھرت بخ-

 م؟؟؟ی جون ناھار دارنیمھ- : کرد و گفت ی تشکراریسام
 کشمی مادیاره پسر بزار بابات ب-
 از صبح ری بگادی من ؟؟؟ازیخوایم ناھارتم حاضر و اماده یواااا پررو تازه پاشد-

  لقمھ نون حاللھیرفتم دنبال 
 نثارش کردم و رفتم تو اتاقم یمونیم. نداد و رفت تو اشپزخونھیتی اھمچی بز ھبالنسبت

 شال نذاشتم دمی پوشی مشکی شلوار ورزشھی بنفش با کی تونھی.لباسمو عوض کنم
 با تاپ و شلوارک برم جلو گھی کھ دشدی نمی و بند حجاب نبودم ولدی تو قادیز،سرم
  کھاری و سامدیسع

 دمی مامانو کشی بغلیسالم کردم و صندل. اومدهدخانمی سعدمی تو اشپزخونھ کھ درفتم
 . گذاشتھ بودمھیمامان ناھار ق. نشستمرونویب
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صدامو صاف کردم کھ توجھشون . افتاد کارمو بگمادمی کھ می غذا خوردن بودوسط
 جلب شد

امروزم رفتم . کار کنمدی کھ بزارنجای اامی مینمون گفتم بھ شرطخب ھمونطور کھ خو-
 ی شخصسی سروھیدرواقع . کھ بھ اژانس برا راننده زنگ زده بودنیبھ ھمون شرکت

 شمی و منم از فردا مشغول مخوانیم
 اخم و تخمش رفت تو اری سامی بود ولنی نگفتن چون شرطم ھمیزی چدی و سعمامان

 ی بخابم ولکمیناھار کھ تموم شد از مامان تشکر کردم و پاشدم کھ برم تو اتاق .ھم
 مانتو یرفتم تو اتاق و .رونی بکمی می گفت کھ حوصلش سررفتھ و براریوسط راه سام

 انداختم سرم و رفتم می شال مشکھیبود و   و شلوارمم کھ تنمدمی اسپرت پوشیمشک
 رونی از اتاقش اومد بمیبامن سامھمزمان .رونیب
 م؟؟؟یبر-
 .میبر-

 گھی پس دمی برادهی پمیخواستیم.رونی بمی و رفتمی کردی خدافظدخانی مامان و سعاز
 .می نرفتنگیپارک

 یومدی تنھا می صمم بکم باشیخواستیتو کھ م:گفتم. حوصلم سررفتمی کھ راه رفتکمی
 یاخھ تورو چھ بھ راننده شخص. کارنی و نرو سره اای باسیمھ -: گفتھوی

 شرکت خودمون ھم جات خوبھ ھم دوبرابر اون ایاصال ب. غرورتو حفظ کن.شدن
 .میدیحقوقو بھت م

سومنش کھ مگھ بخاطر . کارو دوست دارم باحالھنیدومنش کھ ا.اوال کھ بھ شما چھ-
 ....چھارمنش کھ.پولشھ

ر بزرگترتما بعدشن اگھ بخاطر  بمنچھ مثال برادی چیعنی،بسھ بسھ-: قطع کردحرفمو
 !ھ؟ی پس چستیپول ن

  بعدشم گفتم کھ دوس دارمشھی سال بزرگ حساب نمھیاوووه -
  راننده خودم شوایخب ب-
 ؟؟؟یستی بلد نی و رانندگیعھ نھ بابا؟؟؟مگھ خودت چالق-
 ؟یمگھ اون طرف چالقھ کھ تو رانندش-
 . گشادهسینھ چالق ن-
 ....خب منم-
  مرده بودم از خنده ھھھھھھھھھیوااااااا.د حرفشو قطع کرھوی
  خندهری غش غش زدم ز؟؟؟؟؟یتوام گشاد-
  ادبی بیزھرمار رو اب بخند-

 شوق داشتم یلی گذروندم خیکاری روز رو بھ بیباق. خونھمی راه رفتن برگشتکمی بعد
 ...کھ فردا بشھ برم سرکار

 زود رفتم بخوابم کھ زود صبح بشھ و برم ای بچھ مدرسھ انی شب شد و عبلخره
 .شرکت
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 رعاملی گفتم مھ بع مدیزنگ زدم و بھ منش. دم شرکتدمی سر ساعت مقرر رسصبح
 .نییخبربده کھ اومدم و برادرزاده گرامشو بفرسھ پا

 چشمم افتاد بھ زدمی کھ برا خودم سوت منجوریھم. دادم بھشھی شدم و تکادهی پنی ماشاز
 . خداااسی کھ ھمون پسر پارکنیاووووووف ا.در ساختمون شرکت

 پس اومد سمت ستی من دم شرکت ننی جز ماشینی ماشچی ھدی چرخوند و دکمی پسره
  مننیماش

 ؟؟؟؟؟یکنی مبی کھ سرتق تو واقعا منو تعقیی بازم تویوااااا-
  کنم تحفھ؟؟؟بتتی تعقی ھستی مگھ کرتتی جو نگیھو-
 ی نکنھ تو راننده انمی بسایوا-
 !!!!!!؟..یی تورعاملینکنھ برادرزاده گشاد مد.پ ن عمتھ-

 .یگشادم خودت،پ ن عمتھ-: خودم گفتمثل
 نتھ؟؟؟ی ماشنیھھ ا-: زدیظی انداخت و پوزخند غلنی نگاه بھ ماشھی
 درد مگھ چشھ؟-
 .امی لگن بنیمن عمرا باا-
 .ایفدا سرم ن.نمای درست بحرف با ماشیاو-
  بکشمدی گفتم منتشم بااخودمب

 بگم مگھ رانندتم خواستمیم. شدم و تا روشن کردم در عقبو باز کرد و سوار شدسوار
 .سی ننی جز ھمیزی چدمی پشت ؟کھ دینشست

 ن؟؟یومدی جناب شما کھ عمرا بالگن من مشدیچ-
 .شدمی لگنت نمنی شده، وگرنھ عمرا سوار ارمی کھ مجبورم و دفیح-

 ادرسو ازش وفتمی راه بنکھیقبل ا. روشن کردمنویو ماش رفتم ی غره اچش
 خورش کرده ی دیحرکت کھ کردم ضبطو روشن کردم رفتھ بودم س.دمیپرس
تا .خوندمی و باھاش مدادمی اومد سرمو تکون می اھنگ شاد دوپس دوپسدونھی.بودم
 میبرس

 
 :گفتم.دمی کھ گفتھ بود رسیجلو شرکت.می نزدی حرفچیھ
 .بفرما.نجای انمیا-
 .گردمیبمون برم.ممنون-

 می ساعت و نکی گوشھ پارک کردم و بھ ادامھ اھنگم بعدازھی تکون دادم و رفتم سرمو
 ...اما. اوردنفیتشر

 نوی ماشایخدا.نیی خم شدم بھ پادمی کنھ؟؟؟سرمو دزدیکارمی چنی اشی پی سامییییوا
 کردم کھ دره ی خوندم و دعا می خودم روضھ مینطوربرایھم.شھی کھ افتضاح منھینب

 ؟ی کنیکارمیرچیاون ز: من گفتدنیباد.عقب بازشد و نشست
 . افتاده بودچشیی سوویچیھا؟من؟ھ-
 .می نداری کارگھیخوب حرکت کن د.آھا-
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 ی آقانی ای گل کرده بود کھ اسم برادرزاده میفضول. کردم و حرکت کردمنوروشنیماش
 . دستش بودی توی پرونده ایل بررسمشغو. نگاھش کردمنھییھ؟؟ازآی چیسعادت
 ھ؟؟ی شمااسمتون چگمایم:گفتم

 ؟؟یازاداره ثبت احوال: نگاه کردو گفتنھی آبھ
 ؟؟ی کنعیعادتتھ آدمو ضا. پرسم اونم بااحترامی دارم مراسمتویجوگ-

 .مھبد- : کلمھ گفتکی کردو درجوابم یاخم
 . ممنونیمنت سرمون گذاشت-
 کھ باھاتون ییاون آقا- :دوباره گفتم. ھمون پروندهی نگفتو بازسرشو کرد تویزیچ

 بود،دوستتون بودن؟
  بکارم برسم؟؟منی نداری سوالگھیحلھ؟د.ھم دوست وھم ھمکارم-مھبد
 . اعصابیپسره اورانگوتانھ ب. ھم بارش کردمی لب عنقرهی تکون دادمو زیسر
 باالخره سرشو ازپرونده جداکردو.میدی شرکت نگھ داشتم و گفتم رسیجلو

 نجا؟ی ایچرااومد- : کردو گفترونی بھ بینگاھ.بستش
 پس برم کجا؟-

 .بروخونھ. ندارمی کارنجایمن ا-مھبد
راننده شرکتم .سمای تو نی مھبدمن راننده خصوصنیبب-: کردم سمتشو گفتمرومو

 . شوادهیپ. برو اون جانجای برو ای بگنیا.نجاقراردادبستمیباا
 ... خانومدیگوش کن.می دعواکھ ندارارخوبیبس-مھبد

 . ھستماسیمھ -
 تون؟یلیفام-مھبد
 .یاوری: کردم و گفتمیپوف

 تو نی گی بارمکین؟ی کنی کانال عوض می شماچراھنکھی اول ایاوریخانوم -مھبد
 ی نره کھ شماراننده ادتونی.ھی پس حرف زدن مارسمنی شما؟دوما،ازانی گی بارمکی
 . ترازبندهنییارپای و درجتون بسنی شرکت ھستنیا

 .ادتونرهیحرفام -: شدوادامھ دادادهی پنیازماش
 راننده انگار گھی میجوری الغوزی یپسره . روشن کردمنوی کردم و ماشیظی پرغنگاه

 گھیم.ی کنی کانال عوض مگھیبھ من م. فردااستحفابدم تاآدم بشھنیخوبھ ھم.کلفتشم
 مثل کنمتیشونمومی توروسره جات مامنیآخرش . کھ ھستنھیاصالھم. باشیرسم

 خوبم یلی خیزک. بدهرروشیی تغاسی ھ مثل من جزو محاالتھ کھ میشی تومابازمیخودم 
 حرصم چندتا محکم زدم بھ ی نگھ داشتمو ازرونویماش. خورمیبھ چراغ قرمزم برم

 باشھ مھبدخان کھ ادتی. فرمونیآشغااااااال و بعدسرمو گذاشتم رو-:فرمونو گفتم
 .رمی گیمبھ موقعش حالتو .ی کردعمیچندبارضا

 مویروسر. کردمی بھ خونھ سالم بلنددنیبھ محض رس. شدن چراغ حرکت کردمباسبز
 رفتم عیو سر. پرت کردم و بعدھم مانتومفمویبعدک. انداختمنیازسرم کندمو روزم
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مھ : مامان بلندشدیصدا. ولو شده بودنییرای پذی کھ تولمیتواتاقم بدون توجھ بھ وسا
  وضعشھ؟چھ. کنناروجمعیاایدختره شلختھ ب.ااااااسی

 کھ دره اتاق بازشدو ختمی ری مھبد برنامھ میروتخت نشستھ بودمو برا. ندادمیجواب
 . کھ لوازمم دستش بوداومدتو اتاقی درحالیسام
 .ی جاگذاشتروی اون بناروی گما ایم. سالمکیعل-یسام

 . و ازش گرفتم و بازھمرو پرت کردم روتختبلندشدم
 ی ولدمی کشھ؟منم مثل تو تازه رسی مناچقدرطولی ادختر مگھ مرتب کردن-یسام

 .اتاقمونگاه بنداز
 . اعصاب ندارمای سامنیبب-

 . ازشکمم بلند شدی بلنده قارو قوری لحظھ صدانیھم
 . کرددییشکمتم تا.کامال مشخصھ: و گفتدی خندیسام

 . خندم گرفتخودمم
 شوی خستگمیاونم خستس بر.دهی جون زحت ناھاروکشنیپاشومھ.دهیپاشو ورپر-یسام

 رونی ازاتاق بنوییوسرشوانداخت پا.فقط لباستو عوض کن.ادیباباتاعصرنم.میدرکن
 .رفت
 نیی اون سرپاگھی دی زددتویخوتو کھ د. تاپ حلقھ تنم بودھی. بھ خودم کردمینگاھ

  بود؟؟یانداختن آخرت چ
 و گردنم قمی ھی مقدارجلوھیموھامو بازکردم تا.دمی پوشی و شلواره آبکی تونکی

 و سره رونیھمونطور رفتم ب.ستی حسش ندمیخواستم شال بردارم کھ د.پوشونده بشھ
 . ناھارزهیم

  کرد اورد؟ارلباساتوجمعی سامیدی خجالت نکشاسیمھ -مامان
 . ندارمیباھاش نسبت-

 ؟؟یباک-مامان
 .گھیباخجالت د-

 ؟یاچیشرمو ح-مامان
 .می دورلیفام-

 ھ؟؟ی چیدونیزبونھ دراز م-مامان
 . فابمھقیرف-

 فابتو باھم قی رفنیپس حواستو جمع کن کھ دفعھ بعدکھ تکراربشھ حال تو و ا-مامان
 .رمی گیم
 .دی خندی کھ فقط ممی سامنیا

 کارشیچ. چندوقتھ بھم ثابت شدهنیتوا.نھی دخترتون سروتھش ھمنی جون انیمھ-یسام
 ن؟یدار

 کم ی نگفت ولیزیچ.ی بھ سامدمی تاسف تکون دادومنم باآرنجم کوبی ازروی سرمامان
 .ادیمونده بود چشاش درستھ درب
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  شد؟یزی جان چیسام-مامان
 جون گفتم نی مھیچیھ- : گفتی دھنش نشون دادم کھ سامپی عالمت بستن زدستموبھ
 .می بخندمی دوره ھم شاد بشارمیادا درب

 .دمت گرم.باحال بود: نشھ و زدم روشونش وگفتمعی سردادم تاضایی الکی خنده
َ کھ بھ خنک گمامان  ی سامیتوھم ازدست رفت-: کرد گفتی ما نگاه می ھایریُ
 .خداھردوتونو باھم شفابده.جان

 .دنی ھردومون کشی مرحمت نمودنو غذارو براوباالخره
 . مامان ظرفارو شستمی بزوره غرغرابعدازغذا
 اولش دوره. اومدن خونمونتاوسپنتاومارالی سپعصرش

 
 . تو اتاقمتاومارالوبردمی بعدش سپمویدکرد بگو بھ خنکمی می نشستھم
 حی حی بھ توضیاجی احتنی ھمی مارال گفتھ بودبرای کارکردنمو برای ماجراتایسپ

 .دوباره نبود
 ن؟ی خوبیباسام- تایسپ
 . خودشیالبتھ دعواھامون جا.میباھم ساخت.خوبھ-

 .می کنی دعوامادیمنو سپن ھم ز- تایسپ
 ؟ی کاربودتوانتخواب کردنمیچھ خبرازکارت دختر؟ا-مارال

 .خرمغزموگاززد-
 .ستی ننیشک ندارم کھ جزا- تایسپ
 . کنمفی امروزوتعرنیبزار.ببند-

 گفتم ی اماوقتدندی خندی شدنم کھ حسابعیبھ قسمت ضا.فی شروع کردم بھ تعربعدھم
 .دونستھی گفت کھ متای و مھبد ھمکارن سپیسام

 ؟یازکجاخبرداشت-
 ی میاون روزبعده رستوران کھ بھت زنگ زدم و توھنوزحرفمو نزده قطع کرد- تایسپ

 ھی اومد تو سره میدی جناب مھبد خانو دنیاون روزم ا. بھت بگمنویخواستم ھم
 دست دادنو خوشوبش ششی تاچشش بھش خورد بلندشد رفت پی سامنی بعدازنشستیم

 .نایھمکارشھ و ا  دوست وشونی کردکھ اشیکردند بعدھم اومدبھ مامعرف
 تامن امروز ی زودتربگی مردیم: ازپام دراوردم پرت کردم سمتشو گفتمموییدمپا
  نشم؟عیضا
 خواستم یوحش: کھ بازوشوگرفتھ بودگفتیدرحال. بودتاخوردهی سپی بھ بازوییدمپا

 .یبھت بگم خودت قطع کرد
 .ی گفتیخوب بعدش م-

  باشھ؟ادمینوی خوردم بعدای ناھارچستی نادمیمن - تایسپ
 .رونی ببرنمون بمی کنی پسراروراھمی برنیبلندش. خوب بسھیلیخ: گفتمارال
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 ھم دخانیکھ البتھ مامان و سع.ی سپنتا و سامشی پمی و رفتمی ازبحث برداشتدست
 . نشستھ بودندششونیپ

 .انی گفتندکھ نمدخانی رفتنمون موافقت کردند اما مامان و سعرونی بابپسرا
 .می و تاشب خوش خوشان کردمیرفت

 
 خوابم یلی خدمی خوابروقتی دشبیچون د.دارشدمی روزه بعد زودتر بصبح

بعدازحموم لباس .امی بودخودمو بھ حموم رسوندم تاسره حال بییباھرزحمتو تنبل.ومدیم
 نبودن بھ اتاق دخانیطبق معمول مامانو سع. کھ قراربودبپوشم تنم کردمییھا

 ؟یسام-:صداش کردم.پتو بود رهیز.دمی کشارسرکیسام
 ھووووممم؟؟-: پتو بود جواب دادرهی زھمونطورکھ

 ؟؟یری میتوک.رمیمن دارم م-
 خوامیم. خستمیلیتوشرکم کن کھ خ. منیھنوزوقت ھس برا-: گفتدوی شکم خوابیبرو

 .بخوابم
 .یمن رفتم با. نھ شررهیوجوده من خ-

 سرش ھمھ مردا رهی مرده؟خنمی اسیاصالمعلوم ن: زدمی باخودم حرف متاآشپزخونھ
 خوب زارهی منی گردن ای باغروب آفتاب برمرونی زنن بیصبح قبل طلوع آفتاب م

 ی زودترازغروبم برمرونی بزنھی وسط آسمون جاخوش کرد مرونویکھ آفتاب اومدب
 . دق دادهیجوریننشم ھم.گرده
ودبرداشتم  بخچالی کھ توی کرده ازوپاکی تمی ھای باسبزرویپن. بازکردمخچالوی دره

 نھ یوا. درکمال آرامش غذامو بخورم کھ چشمم بھ ساعتم خوردنمیخواستم بش
 و اسپرتمو دی سفیکفشا. انداختمفمی کی درست کردمو تویچی خودم ساندویبرا.رسمینم

 روزه خوبھ ھی ی بسوشیبازکردم و پ اطوی  دره حموتی بارنی توماشدمیپر.دمیپوش
 . کردمی پخش پلی شاد روتو یآھنگ.گھید

 . آرش جوووونی ھمراه باآھنگھ تکون بده ابونی خیصبح تو٨ ساعت
 . سره حالم اورده بودی حسابآھنگھ
 . خوردمی ممی تکونمی خوندمو گاھی مباھاش

 مھبد خانو نیاتاق ا. پارک کردمو رفتم باالنویماش.دمی ربع بھ نھ بھ شرکت رسکی
 . بزنم درو بازکردمو رفتم تویرف حی بھ منشنکھیبدون ا.برنامھ دارم واست.داکردمیپ

 ن؟ی کنیکارمینجاچیا-مھبد
 کارکنم؟یپس کجا چ-

 ؟ی داراب؟خانومیخانوم داراب-مھبد
 داخل؟چرامن متوجھ نی اومدی شما چطوری وایا: من گفتدنیباد. داخل اومدیمنش

 نشدم؟؟
 د؟؟ی پس چطورمتوجھ نشددیستی بخش ننی ای مگھ شما منشیخانوم داراب-مھبد
 . بخدازمی بریی چاھی رفتم آبدارخونھ قھی چنددقیببخشد برا-یداراب



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 32 

 . تکرارنشھگھیبھرحال د-مھبد
 .یچشب جناب سعادت-یداراب
 . سره کارتوندییبفرما.مھبد
-:من کھ تاحاالساکت بودم روبھ مھبد گفتم. گفتو ازاتاق خارج شدی بااجازه ایداراب

 اون بدبختو ی اطالع چراگلویمن اومدم داخل ب.یاوووووو چقدرشلوغش کرد
  شده؟؟؟ی انگارچی گردو خاک کردنی؟ھمچیگرفت
عوضش کنا من . مبلھ مثالنیا! چقدرسفتھنیَاه ا- نشستمزشی مکی نزدی مبلیرو

 .ستمیراحت ن
  تو صاحاب نداره؟؟یای بی گفت تو سرتو بندازیگھ؟؟؟کیچشم امره د-مھبد

 . صاحابھ کھ من اومدمیالبدب-
 .شھی زده می ما رسمی گفتم منبعدحرفاروزی دنیھم-مھبد

 ؟؟یکارکنی چیخوایم. کھ ھستنھیھم.بروآقادلت خوشھ-
 .ی فھمی بھ عموگفتم و اخراجت کرد میوقت.یی پررویلیخ-مھبد

 کھ بھم یی کنم؟منم ھمھ کارھاو حرفای مونم تورونگاه می منم ساکت میفکرکرد-
 .گمی بھش میزد

 . من کاردارممی پاشو برمی رسی نمیی بحث بجانیماباا-مھبد
 .نھ صبرکن-: بازکنم کھ گفتنمویخواستم دره ماش.می رفتمیبازبلندشد

 .میری منیمنبعد باا. درشو بازکردوی اگھی دنی رفت سمت ماشو
 . زدمی کردمو سوتنی بھ ماشینگاھ

 .ھینیپسرعجب ماش-
 .نیبش.ھیسفارش-مھبد

 . بامنیول.ی بازم نقره ادای فقط ازرنگش خوشم نمھینی پشت فرمون،عجب ماشدمیپر
  کجا برم؟؟خوب

 . شدمی داد و منم راھآدرسو
 . قبلی بازھمون برنامھ مویدیرس

 . ھم دارهیگری جیقای رفیدرچشم برادر. اوردفی ازرفقا تشرگھی دیکیآقابازبا
 مھبدم بھ گرهی جنی منوال گذشتو بگم کھ ماشنی بھ ھمیچندروز.ارمی درد نسرتونو

 .ھی قضنی شد سره ای خودم دراوردمو چھ بحسنیرنگ ماش
 فرق خوردهی نیاماداستان ھمچ. و من ھمچنان مشغول بکارمگذرهی می ماھکی

 اعصاب ی شدمو دوستش دارم و بامھبدم کنار اومدم امابحثایمی صمیباسام.کرده
 . ھستی ھنوزگاھمیخوردکن

 .ھ کنون اومدسمتم ھلھ ھلیکھ سام... خونھدمیخستھ و کوفتھ رس. آبان ماه بودیتو
 اتاقم بھ ی تورفتمی کھ میو درحال. خان دادمدی بھ مامانو سعیی سالم بلندو باالاول
 ھ؟؟؟؟؟یبرنامھ ا.یزنی شادمیلیھ؟خیچ-: گفتمیسام
 .فردا فردا. سالمکیعل-یسام
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 ؟؟یفرداچ: سمتشوگفتمبرگشتم
 . جشنھ سورهھی-یسام

 بھ چھ مناسبت؟؟-
 تمامھ ھمکاراو خوادی منی ھمیبرا. بردهیی شراکت سوده باالکیباباتو -یسام

 .شرکاشو دعوت کنھ
 جشن باحال فرداست کھ ھی خداجون بعدازدوسال یوا: تخت انداختو گفتی روخودشو
 .کنھی درممویخستگ

 . براترمیبم.ی خستھ اوی کشیچقدرم کھ تو زحمت م-
طنزه بھ .ھیچھ پسره توپ یدونینم.دمی فابمو فردانشونت مقیرف.اسی مھ یوا-یسام
 .نالیدلقک اورج.موال

 . بزرگ باباستی ازشرکای سعادتیباباشم آقا.میباھم ھمکارم ھست. مھبدهاسمش
 !!!!؟؟یسعادت!!!!؟؟یچ:بلندگفتم

 ش؟یشناسی م؟مگھیچھ خبره گوشمو کرکرد: گوششوگفتی دستشوگذاشت رویسام
 . لباس عوض کنمخوامی مرونیبروب...نھ نھ: شدمو گفتمھول
 بگھ ی و بعد بھ سامنھیاگھ منو بب. ننھیواااا.رونی بھم کردورفت بی مشکوکارنگاهیسام

 کارکنم؟ی ددم چیوا.رهی خانواده منی منو کل ای شرکت اونام آبرویکھ راننده 
 

 نی بھتری مرتضیی دای خونھ رمی کھ مارگفتمی خان و سامدی مامان و سعبعدازغذابھ
 . موندمی اونجا می بھانھ اکی فرداھم بھ تمورفیم.راه فراربود

 نگی شرکت ھم پارکی صورتنیماش. خودمنی توماشختمی بساطموجمع کردمو ربندو
 زنگ زدم و گفتم دارم تای راه بھ سپیتو. نبوددی کھ تودییجا. خونھ پارک کردمیپشت

 شی رفتن شھرستان و سپن ھم پستنی نیی و زن دایی اونجاگفت داامیم
 و اونم ی بھ سپانداختم  تکیی بھ خونھ دادمیرس. جوربودیخداروشکرھمھ چ.مارالھ

کولمو انداختم روپشتم و رفتم سمت دره . خونھ پارک کردماطی توحنویماش.دروبازکرد
 .یورود

 ؟؟یسالم خوب: بودستادهی دراتادمیسپ
 .نھ باباحالم ضدحالھ.سالم-

 وا چرا؟- تایسپ
 . بدمحی توتا توضمیبر-

 نیزآستی بلکی رفت تابرامون شربت درست کنھ و منم مانتوشلوارموباتای سپمی شدداخل
 کیمن بھ .می نشستنی زمی حال رویھردو تو. کردمدعوضی سفی و شلواریاسیبلند

 .گھی دتاسمتی دادم و سپھیوارتکیسمت د
 . کنفیخوب تعر-یسپ
 جشن و کی کھ برده یادی و بھره زدخانی سعزهی آمتیفردابھ مناسبت شراکت موفق-

 . کارمنداوشرکاشودعوت کردهیسوره کھ ھمھ 
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  کجاش بده؟نیخوب ا-یسپ
 . ھم بھ ھمراه با و عموشو خانوادشون ھستنیمھبد سعادت.گھی دیفھمیِد نم-

 .خوب باشن- تایسپ
 االغ جون من تو ؟خوبی بھ خنگی زداخودتوی ی خنگتایسپ-: گفتمزکردمویچشامور

 و ی سامشی پرمی بعدلومنھی منو اونجا ببادیاگھ ب. کنمی کارمای شرکت سعادتنیھم
 یخوب بھ ابھتشون برم.یاونم شخص. اون شرکتمی کھ من راننده دخانیسع

 ھمھ کھ من دخترخوندشون شی اونا پی اونا ھم آبروشی پرهی من میبعدھم آبرو.خوره
 .ھستم

 یکارکردن توچ.آخھ شماکھ وضعتون خوبھ. افتضاحھیلی خنکھیخوب ا.االن افتاد.تایسپ
 . مرد؟واقعامغزت پوکھکی ی شخص؟رانندهی کارنیبود؟اونم ھمچ

 تیخر. دونمی دونم نمینم: دادمو گفتمھی پام گذاشتم سرمو بھ دستام تکی روآرنجامو
 .تیخر.یبود سپ

 .شک نکن- تایسپ
 . دستام بلندکردم و بھش نگاه چپ چپ کردمی ازروسرمو

 . خوبی گفت؟خودتی کنی نگاه منیوا چراھمچ-یسپ
 !؟یدکنیی تادیمن بگم تو با-

 . بحال خودت بکنی حرفا فکرنیبجاا. بابایا- تایسپ
 جماعت کمکم ی کرده لی تحصھیمثالاومدم تو. کھنجانبودمی ادی رسیخواگھ فکرم م-

 .یکن
 .می برات بکنمی تونیکارمی چنمیپس ساکت باش تابب- تایسپ

  ازشربت خوردمو گفتم چطوره ماسک بزنم؟؟کمی
 .سایمونگول جشن بالماسکھ ن- تایسپ

  بشم؟می جاقانیچطوره ھم: فکرکردم و گفتمدوباره
 ؟ی بشمی قانجای ھمیخوای بعدمیینجای ادوننیکل خانوادت م- تایسپ
 گم من اصال تو رو ی گفت میزیخوب برم لباس خدمتکاراروبپوشم  بعداگرم چ-

 . خونمنی و خدمتکاره اشناسمینم
  ھمھ شباھت؟نیباا- تایسپ
 خواھره اسی من مھسام و مھ گمی بعداگھ بھش برخوردم مامی توجشن میکاریخوب -

 .دوقلومھ و حضورنداره
 نیسنگ. تو اصال فکرنکننیبب: بھم کردو گفتیھی نگاه عاقل اندر سفتایسپ
 خوب؟؟.یتر
 .مونیانتره م.زھره مار-

 . راه حل بگمخوامی میمنو باش بھ ک.گمشو- تایسپ
 . عشقمنھینھ نھ منظورم ا. پشھنمی بب؟کوبگوی کرددایراه حل پجونھ من؟-
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 تورو تاحاالبارھاو اروی نی مگھ انیبب.ی کنشی ماس مالخوادیمن عادت کردم نم- تایسپ
  نکرده؟؟عیبارھا ضا

 .ختی اورانگوتان بدریآره پسره -
 ینجامیتازمان جشن ا. کردنشعی ضای راھھ برانی مراسم بھترنیخوب دخترا- تایسپ

 نی ندارم توایسررشتھ ا.نقشھ ھاش باخودت. اونجامیری بعد اواسط مراسم باھم میمون
 .ھی بلدم ازخودت درس گرفتم کھ تکرارمیھرچ.مورد

 .ھیآره خوب فکر.ایگیبدم نم-
 .یطانی شی زدمو مغزم پرشد ازنقشھ ھایلبخند

 .ی ندیفقط بپا سوت- تایسپ
 . سرموبھ عالمت باشھ تکون دادمطونی شی لبخندو چشماباھمون

بھ .خودخواھھ و سخت.ھیاتفاقا مھبد رسم.آره ارواح عمش. مھبد شوخھگھی میسام
 . شوخگھی کردناش معی بھ ھمون ضادیشا. کنھعیشدتم ضا

 .ارمیمن پدرتو درم: بلند گفتمھوی
 خوووووب چتھ؟-یسپ

 دمی خردی سفیونھ  مردقھی داره نی آستدی لباس سفھی من می رفتدی روز باھم خراون
 . بودزونیرآوی زنجکی بشی جکی کھ ازسمت ی مشکنی و شلوارجونیباپاپ
 . بپوشھشی تابا ساپورت مشکدی خرری حرنی آستھیشمی لباس کی ھم تایسپ
 .میای جشن می برای و با سپتامی سپشی مامان زنگ زدم کھ شب پبھ

 .دمی بالشت گذاشتمو خوابی برنامھ سرمو روی شب باکلاون
 

 یتو خونھ باسپ. بھم نبودیاجیاحت. نبود کھ بخوام سره کاربرمی برنامھ اامروزصبح
 .میمشغول حرف زدن بود

  خونھ بزنھ؟نی بھ تو و ای سرکی خوادی سپنتانمنیا-
 .مایولش کن راحت.بامارال جونش سرش گرمھ- تایسپ
 . بچھ پس نندازنھی بامارال جونش یفقط خداکنھ قبل ازعروس-

 کھ ستی پروا نی داغ وبنقدرامی داداشم اگھینھ د:روپام و گفت زدتابامشتیسپ
 م؟؟ی ساعت چندبرگمیم.توعقدکاره زن داداشمو بسازه

 ییزای بزارمو چلموی تواتاقم تامن وسامیدبری بامیجوری.میساعت شش مجلسھ ماھفت بر-
 . خوام بردارمیکھ م

 .جانی ازھ؟مردمیکارکنی چیخوای دختربھ من بگومیوا- تایسپ
ِ تو کفش تاخوب تمفعالبمون  .یابی خودت درممیرفت.یزبشیَ

 . و تماسو برقرارکردمدمی کشمی گوشی صفحھ یدستمو رو. زنگ زدی لحظھ سامنیھم
 یای بی خواینم. تاشش نموندهیزی چمھی پنج و ن؟ساعتیاینم.سالم عسل خانوم-

 ؟یحاضربش
 ؟ی من دارکارهیچ.گھی دامی منکھیدوم ا.اسمی مھ ستمیاوالمن عسل ن.سالم-
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 و باھم بھ مھموناخوش رمیدستتو بگ.ی باھام باشی خوام اول مھمونیآخھ م-اریسام
 . کنمیومنم تورو بھ دوستام معرف.میآمدبگ

 .امی ممییمن بادختردا. بھ دوستات نشون بدهریفعالدستھ باباتوبگ-
 . باشھشمی ھلو پھی خوامیم.کاری چخوامیباباروم-اریسام

 .یبابا.دی دی ھلورو تاآخره مراسم نخواھنیون اپس دلتو خوش نکن چ-
 طرف مقابلم نکھیدراکثره مواقع قبل ازا.عادتم شده بود. قطع کردمی ازجواب سامقبل

 طرف مقابلتو نکھیا. دادیفازداشتو حال م. کردمیبجنبھ توجواب دادن من قطع م
 .یحرص بد

 .ادی بدم می کنی مھوقطعی کھ ییچقدرمن ازوقتا- تایسپ
 .شھی نمیری گی وجھ پچیچون بھ ھ. و بده آقاگاوه بخورهسی بنویانتقاد دار-

 .ھی خوبزهیانتقاده بجا چ- تایسپ
 .ادی من خوشم نمیول-

 خوب؟؟.شھی داشتھ باش ھمی فرقھیتوکھ باھمھ عالم - تایسپ
 .زمیخاص بودن خوبھ عز: پت و پھن گفتمیبالبخند

 .میون برس بھ خودمکمی میحاال دختره خاص،پاشوبر- تایسپ
 مویبھ سپنتازنگ زد.می بھ معده ھامون بستیزی و بھ عنوان عصرونھ چمی رفتاول

 . بعد حاضرشدن بودی و مرحلھ میاطالع داد
 و رژه لب ی آجریرژ گونھ . کمیلییییی خی کرمھ برنزه زدم ولکمی لباسم دنیبعدازپوش

 ھم تایوسپ.ومدی بھ شدت ممیخاکستر-ی آبی کھ بھ چشمادمی چشمم مداد کشیتو.یصورت
 ادی کھ بھ خودشو لباسش بیشیخودشم حاضرشد و آرا.دی کشی رنگی دودی ھیبرام سا

 اطی حیتو.می باآژانس رفتحای و ترجمیدی پوشنومانتو و شالمو. صورتش انجام دادیرو
 اززن و مرد و یادیتعداده ز. شلوغ تربودیلی خونھ کھ خی ازمردابودند و تویعده ا

بھ .می و دره قفل کردمی وارده اتاقم شدعی سرمی ردشدتی جمعزپشتتاایباسپ.پسرو دختر
 جواب رفا حنی و ایی کھ کجای بعدیامایاما بھ پ.دمی دادم کھ رسامیپ.مامانم
 کھ فاقدازپاشنھ بود ی مشکی و کفشادی شال سفکیمانتومودراوردم شالمو با.ندادم
درملع عام .می کردم و ازاتاق خارج شدی مخفنمی خواستم تو آستی کھ می الھیوس.دمیپوش
چشم چرخوندم و مھبدو . آشناکی ازغی بودن دربھیھمھ غر. بودی شدن کاره سختیمخف

 ی ژست ھایدرحال عکس گرفتن تو.داکردمی پگھی دره سھ تاپسارویدرکناره سام
 وی بارمصرفکی وانھیل.امی گفتم حواسش بھ اوناباشھ تامن بیبھ سپ.مختلف بودند

 .تابرگشتمی سپشیپرازآب کردم و پ
 .یاوردی من می آبم براوانی لھیخوب نامرد - تایسپ
 .وونھی بخورم کھ دخوامیخودم نم-

 ؟؟یپس چ- تایسپ
 . و تماشاکننیبرو اونجا بش-

ُ کھ اشاره کرده بودم نشست و زل زل منو نگاه کردوییجا  . دختریعی ضایلیخوتوکھ خ.ُ
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 ونی شدم تاآقای منتظرمدیحاالبا. کردی بھش گفتمو اونم نگاھشو عادی بالب خواننویھم
 کھ بھ سمت یی و موھایشی مییچشما.زکردیچشمم مھبدوآنال.قصده نشستن بکنن

 .باالشونھ شده بودند
 یودوتادکمھ . تاآرنج باالداده بودناشوی کھ آستدی سفرھنی و پی سرمھ انی جشلواره

 نامانعی ایول.زمی عزیپی تو تیلیخ.ذاشتی مشی سھ تبرشو بھ نمای نھیاولشم بازبود و س
 . کھ من ازنقشم سر،باز بزنمارهی ودلموبھ رحم نمشھینم

 ی بود کھ توی حواسم مدی فقط باننی تو نستن منو ببی پشتشون بھ من بود نمچون
 ی ازپشت سرشون ردمی عادیلی کھ خیدرحال.فتمین)منوپاد( دستھ خرانھی بااشونیسلف
 برعکس ی اگھی دی صندلی گذاشتم و روشی صندلی رووانوی خم شدم و لیدم کمش

 ی اقھیچنددق. بودن نقشم شدمزیآم تی موفقی ازنشونھ یاونا نشستم ومنتظره عالمت
 برگردم بھ ی گفتن مھبد مجبورم کرد کمی وای ایدرھمون حالت نشستم کھ صدا

 .عقب
  شد؟ی چنیبب-مھبد

  برادره من؟یمگھ کوربود- ازپسرایکی
 ؟؟ی چرانگفتیتو کھ کورنبود-مھبد
 . بھت شلواربدممیابریب-اریسام
 .شھیزودخشک م.ھیی آب روشناالی خیب.مھبد
 اولشھ ؟؟تازهی کھ توش شکره چی آبی ولھیی و گفتم آره آب روشنادمی خندتودلم

 .مھبدخان
 ی ممسبوکی صفحھ فیبرا.ری عکس دونفره ازمنو مھبد بگکی ای بیسام- ازپسرایکی

 .خوام
بخورمت . جلو نگھ داشتنشویسرشو باغرورباالگرفتو س.باشی دستشو کرد تو جمھبد
 .ییییعمو

 ازدستم انداختم و ی الکمویگوش. نشھدهی جلوترتاصورتم ددمی بلند شدم شالمو کشنباریا
 اشکرتوعکسیخدا. عکس بلندشدکیری چی خم شدم صدامی برداشتن گوشیبھ ھوا

 .فتادمین
 ھی بقی برایول.ھی من اسبابھ بازیالبتھ برا(موی بازاسباب

 
 عکسو یاولش مشغول تماشا. گذاشتمو برگشتم سره جامیروصندل) درارهحرص

 ی بیدزززززززززززز اون صدا-  مھبدرهی نشستند و از زیھمگ.دبودندی تمجفویتعر
 ی کھ حرف می چندنفری ساکت شدند حتانشیھمشون و اطراف. دراومدیتیترب

 رفقاشو ی خنده یصدا  کھ اولدمی ترکیاز زوره خنده داشتم م. طاقت نداشتمگھید.زدند
 ما کل سالن بھ ی اونھاگم شد و ازشدت خنده ونی من می بلندشد خنده اشیبعد دورو بر
 .دمی دیعرق سردوخجالتو بھ وضوح توچھرش م.خنده اومدن
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شارش مشکوک نگاھش کرد و ف. و اون ماس ماسکو دراوردرشی دستشو کردزمھبد
 و ازخنده دندی ھنوزخنده ھاآروم نشده بود کھ بازھمھ ترکدیچیدادکھ دوباره اون صداپ

 من ھمچنان دوی چرخی غضب آلوده مھبد بھ دورو برمی افھیق.خونرو منفجرکردن
 و دیخنده رو لبم ماس.گرفت  نگاھش منو نشونھرهیکھ ت.درحالت تمسخرش بودم

 لرزونو دھن باز و مھبد یم و باچشما سریدستموبھ عالمت خاک بسرک گذاشتم رو
 ... کردی نگاھم میشی آتی فشرده و چشمایبافک

 
 . دادمحی فرارو بھ قرار ترجی اصطالحابھی. ندونستمو د بدو فرارزی جاموندنو
 رونی بی پاشو ازدره ورودی انداختم جلووی صندلکی. معطل نکردو افتاد دنبالممھبدم

المصب .ی پشتاطیرفتم ح. اومددنبالمدویازروش پر. کارشو نساختیمھبدم صندل.زدم
 .سادمی وانیپشتھ ماش. ول کن ھم نبودومدیم

 .نی ماشی جلومھبدھم
  سره تو بود؟؟رهینازیھمھ ا-: زد گفتی کردو نفس نفس می کھ بھم اشاره میدرحال
 ارادت: خم شدمو گفتمی گذاشتم کمنمی روسدستمو

 ؟ی شرکت آبرومو بردنی چندنی بیدونیم. زبون دراز نشونت بدمی ارادتھی-مھبد
 . افتاد دنبالمودوباره

 . چموشی دختره سایوا-مھبد
 . بودمو مھبد سمتھ چپشنی بارمن سمت راست ماشنیا

حاالمنم .ی نکردخی و سنگ روعیتوم کم منو ضا. حقت بودیلیخداوک- گفتمضیباغ
 . کردمی بارھمشو تالفکیبا

 .یتوغلط کرد-مھبد
 .نی و اون پشت ماشنی ماشی بارمن جلونی افتاد دنبالم ادوباره

 .ی ادبی بیلیخ-
 ؟ی کنیچرا فرارم. وسطای بیدونیمرده م.یتوکھ فرھنگستان ادب-مھبد

 .می باحرف حلش کنایب-
 حتماااا-مھبد
 . سمتم و خفتم کرددی حرکت پرھیوبا

 . گلوم ولم کن کثافتیآ-
 ؟ی کردیکارمینجاچیبگوا-مھبد

 .بتوچھ-
 .دمی گلومو ول کنھ دست بردم سمت موھاشو باتموم وجودم کشنکھی ایاوبر
 . نکرد وموھامو گرفتی نامرداونم
 .یول کن موھامو کچلم کرد-مھبد

 .یآاااا.شونیکند.توولم کن-
 .تواول ول کن تاول کنم-مھبد
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 .تو ول کن اول.ی زرنگ شدیلیھھ ھھ خ-
 .می کنیاصال باھم ول م-مھبد

 .باشھ-
 ھمو رھا ی سھ ھردو موھای و باشماره ک،دو،ی. بھ شمارشمی شروع کردوھردو

 .میکرد
 :سندهیاز زبان نو:ندهیرگوییتغ

 .گھی دی سمت رفتو مھبد سمتکی بھ اسی ھم مھ ی موھابعدازرھاکردن
 یلیخ. قشنگمی فداتون بشم موھایالھ. سرم خداجونیوا:زدی لب غرمرهی زاسی مھ

 ی چندتاره مو ازموھادنی اورد و بادنیا سرش پی ازرون؟؟دستشویدیدردکش
 . بگردم بچرو کچلش کردمیالھ:مھبدگفت

 مامان سرمممم. بد بختھیاصن حقش بود زامب: دردسرش گفتی آوردیوبازبا
 رمی میدارم م.ی وحشی طھیدختره سل: مھبد درحال غرزدن بودگھی دطرف

 ی اوردن دستش چندتارازموھانیی موھامو کنده و باپاینگاه نگاه چطور.ازسردرد
 . اونھی موھانکھیِا ا: گفتدوی تو دستش داسوی مھ ییطال
 . درد گرفتکمی کھ سرشو بادستش گرفتھ بود کرد و عذاب وجدانش اسی بھ مھ ینگاھ

 .دنی ھرکدوم جدا نالی اقھی دقده
 .اسیمھ :ندهیرگوییتغ

 . مھبدبھ سمتش برگشتمیباصدا
 .می حرف بزنایم شد ب تموایحاال کھ کتک کار-:مھبد

 .می کھ ھمونجا بود نشستیی سکوی و باھم رودمی سرم کشیشالمو رو. تکون دادمسرمو
 .می بودنی بھ زمرهی ھردوخاولش
 ؟؟ی کنیکارمی چنجایتو ا: مھبد گفتبعدش

 .خونمھ-
 . بودی قشنگیھھ شوخ-مھبد

 . خونمھنجایا-
 . باشی جدگھیبسھ د-مھبد
 .میمن جد: نگاه کردمو گفتمبھش

 ؟ی گیواقعا م-: نگاه کردو گفتتوچشمام
 ھ؟یدروغم چ-

 بخاطره ستی نیکی مونیلی فامنکھیوا. دلبرمیمن دختره آقا: کردمفی بھ تعروشروع
 با گذرهی مامان من بعدازفوت کردن بابام کھ شش سال میعنی. کھ دخترخوندشمنھیا

 وی اون روز سامی وقتنھی ھمیبرا.شھی می ماھو خورده اکی. ازدواج کردی سامیبابا
 خواستم نی مجلسنی و خانوادت تو او گفت تی سامیوقت. تعجب کردمدمیباھات د

من .یزی و آبرو رشھی بدمیلیچون اگھ خانوادم بفھمن من راننده شرکت توھستم خ.امین
 نی ادمی گفتم بعد دیداشتم م. سره کاراومدمی لج بازی ندارم ازرواجی کاراحتنیبھ ا
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 یآقا.میینجای شد کھ اومدم و االن باھم انیا. کاراتھی تالفیا برھیمراسم فرصت خوب
خوش . نگو کھ من راننده شرکت شمامیزی چی کنم بھ کسی ازت خواھش میسعادت

 باشھ؟. نگویزی بھش چیول.دمیبختانھ عموتو ند
سرمو . زدم اونم بخاطره خانوادم بودی حرف منقدرمظلومی باربود انی اولیبرا

منم توچشاش نگاه . کردی منطورنگاھمیھم.باالاوردم کھ بادوتا چشم روبرو شدم
 باشھ؟؟؟-:ازش چشم گرفتم و بلند گفتم. درست نبودنینھ ا.کردم
 ؟یھا؟چ: بھ خودش اومدوگفتمھبد
َبھ- گفتمدمویخند  .زنمایدوساعتھ دارم حرف م.ِ
 . راحتالتیباشھ باشھ خ. حرفانی،راننده و اآھا: کردو گفتی خنده اتک

 . تومیپس حلھ بر-
 .می وارده خونھ شدیمی تای جدا وبا فاصلھ جدا
 . چشمم بھش نخوردگھی و مھبدم بعدازورودش دتای سپشی راست رفتم پکی من
 

 و ی و ماھم باسامتاوبردشی سپنتااومددنبال سپیبعداز مھمون. ماجرارو گفتمتای سپیبرا
 . تا از من بازخواست کنندمیزنشستی مامان دوره م ودخانیسع

 .نمتی تاببیومدی چرانیدی رسی دادامیتوکھ پ-مامان
 . رفتادمی-

  رفت؟ادتی کھ ی کردیکارمیچ-دخانیسع
 ).جونھ عمم(می زدی بخدا فقط حرف میچیھ-

  دنبالت؟قمی رفرونوی بیدی دوھویچرا -یسام
 ی متوجھ نشدم دوستتھ چون چھره ھاتونو نمارمی خواستم اون بالھاروسره تو بیمن م-
 )منوببخش عمھ جون.(دمید

 اون بنده ی سره تو بود آبرورهیپس ز:ستادوگفتی اتی باعصبانمامان
بزرگ . خجالت بکشکمی. بودی رسمھی مھمونھی نی توکلت؟استیخداروبردن؟؟عقل ن

 .ی برددخانی سعشی منم پی اون بنده خدا بلکھ حاال آبروینھ تنھا آبرو.اسیشو مھ 
 جون نیمھ: ھم دنبالش رفتدخانیسع. رفترونی و ازآشپزخونھ بزی رومدی کوبدستشو

  من رفتھ؟ی گفتھ آبروی بوده،کشی بچگیازرو! نشده کھیزیچ
 . بزرگ بشھخوادی می دخترکنی ادونمینم-مامان

 .دمی نشنیی صداگھی تواتاق دوبارفتنشون
 . خدا بازم گندزدمیا-: کنون گفتمنالھ

 . گذاشتمزبودی می دستام کھ روی روسرمو
حاالکھ :دیچیوبعدصداش توگوشم پ. سمت مندهی کششوی صندلی کردم کھ ساماحساس

 . نشده قشنگ منیزیچ
 کرم نی ارهی کردم؟بمی باز اعصاب مامانو خط خطیدیند: حالت گفتمدرھمون

 . درست کردنیکمپان.ستنی دوتام کھ نیکی.درونم
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 ؟؟؟ی سرتو بلندکنیخواینم.ھی خرکاتمیناراحت...وروجکھ من: و گفتدی خنداریسام
  بھت بگم؟؟یزیچی.حاالشد: گفتی اوردم باال و سامسرمو

 ؟یگیاگھ بگم نگو نم-
 .گمیبازم م: گفتارباخندهیسام

 . بزن؟حرفتویپرسیُخوب خل پسرجان پس چرام-
کم بازم چھرت  شی آرانی باای امشب قشنگ شدنکھیاول ا: نگاه کردو گفتتوچشمام

 اسی مھ یدونینکھ،میدوم ا.طونھیش
 .دونمینھ نم- حرفشونھی ماومدم

 .ی بگم کھ بدونخوامیخوب منم م-یسام
 .آھا بگو-

 ... کھیمی ماھو نکی نی راستش تو ایدونیم-یسام
 دستھ گل یلی خنجای کھ اومدم ایمی ماھو نکی نی تو ایوا-: حرفشو گفتمونھی مبازاومدم

 بھ آب دادم نھ؟؟
 کھ یمی ماھو نکی نیتو ا. بھشون عادت کردمیلیخ. توی ھاینیرینھ اوناھمش ش-یسام

 ...یینجایا
 روپنجھ ورجھ ی درحالستادمویبلندشدم ا. گرفتھمیی احساس کردم بھ شدت دستشوکھوی

 شوی بعد بقیی دستشورمی مھوی گرفت شممممییی جی سامیوا: کردم گفتمیوورجھ م
 .بگو

 ھی رسوندمو خودمو تخلییفورا خودمو بھ دستشو. سرشو تکون دادمھبدم
 ی کھ توالتو براوی کسامرزهیخدا ھم ب.یی دستشونی اھیچھ نعمت بزرگ.شششیآخ.کردم

 ی کھ بالباسم دستامو خشک میدستامو شستمو درحال.چشمام بازشد. اختراع کردھیتخل
 و دھنمو اندازه دمی کشی اازهیمخ. کھ ھنوز اونجا نشستھ بوداری سامشیکردم رفتم پ
 ی سامیوا-: درھمون حالت گفتمدمویدستامو بھ سمت باال کش. بازکردمیدھن اسب آب

  فردا؟ی حرفامون بمونھ براشھیم.ادی خوابم میلیمن خ
 .کیبرو بخواب شبت ش.زیبمونھ عز-اریسام

 ؟یتوچ-
 .گھی دی قھی چنددقھی خوابم ی مرمیمنم م-اریسام

 .ریپس شب بخ.باشھ-
 .ریشب بخ-یسام
 دمی تخت کشی ولو شدم فقط بالشتمو ازرونی بھ تخت روزمدهی تو اتاقم و نرسرفتم

 .دمی ھمونجا خوابنوییپا
 .سندهیاز زبان نو:ندهیرگوییتغ

 ی باال تو اتاقیرفت طبقھ . بلندشد ازاتاق خارج شداری بھ اتاقش ساماسی مھ بعدازرفتن
 ی تومینس. بالکن بود واردش شدھیاونجا .د کم بویلیکھ سوتو کوربودو رفتوآمدبھش خ

ُ زل زد کھ دودو دم یدستاشو پشتش گره کردو بھ آسمون. بھ صورتش خوردزییپا
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 ی مدهی شب دی رهی آسمون تونی ازمیتوک  تک ویفراگرفتھ بودش و ستاره ھا
 ی ھی بگھ دوستش داره و ھمھ جوره پااسیکھ بازم نشد بھ مھ :باخودش فکر کرد.شد

بھ .انشیبھ نوع ب. درظاھربزرگ عادت کرده بودکھی دختره کوچنیچقدربھ ا.تشھیحما
 ناباعثی ایھمھ .شیاش،خونسردی لج بازاویاش،بدقلقی ھاو خرابکاریبھ سوت.طناتاشیش

 دوست یلیروخیی تغنیارای وسامجادبشھی نواختش تنوع اکی ی زندگیشده بودتو
 .داشت
 ی عاجزم،ھرکدومتون دوستایازگفتن شھره خاص( شھره بزرگنی ای گھی دسمتھ

 ھم حالو ھواشو نیشی مکیھم بھشون نزد.دیداستانمونو شھره خودتون تصورکن
 بالکن خونش نشستھ و ی بنام مھبد توگھی نفردھی)ھی خوبی دهیبھ نظرم ا,نی فھمیبھترم
 بود یاون چ. توجھ نکردمچشماش چراتاحاالبھ:گھی و باخودش مکنھی فکرماسیبھ مھ 

 کاره امشبش ساده بگذرم؟؟دلم نی باعث شدازاید؟؟چطوری درخشیکھ تو چشماش م
 . ببرمی رازه جاذبھ پنی درون چشماش نفوذکنم تابھ اخوادیم

 یبترک.(نھی بی کھ فارغ ازدوعالم خواب ھفت پادشاه ماسی داستان مھ ی گھی دطرف
 ).یدخترپسرامردمو زابھ راه کرد

 .اسیمھ :ندهیرگوییتغ
 کھ زودترازمن ھی سامدمیدرکمال تعجب د.دمی نکره ازخواب پری صداکی باصبح

 نیمنم پروترازا. کنھدارمی کوبھ بی بھ قابلمھ مرکھی کفگی داره باصدای و سعدارشدهیب
 . سرمی پتو گذاشتم روی باال و بالشتوازرودمیحرفا پتورو تاسرم کش

  سره کار؟یرینم.ساعت نھ. خرسیگیدختربعدبھ من م-یسام
 ی تودمی پرعیسر. شدرمی دی؟؟وایییییچ: گفتمدموی ازخواب پرعی سری سامباحرف

بدون صبحانھ .دمی لباسامو پوشنی تریدم دست.توالت بعدازشستن دستوصورتم
  داشتم کھنقدرعجلھی شدم انیسواره ماش.رونی گفتمو زدم بی بھ سامیخداحافظ

 
 نیا:زدم توسرمو گفتم. برقرهی شد بھ تدهی کوبکی ازپارکنی خارج کردن ماشموقع

 مھبدمنو یوووو.و گازو گرفتم بھ سمت شرکت.رکنھی بخشوی خدابقی خرابکارنیاول
 ی تمومکی ترافنی اررررریییی نخگھ؟؟؟؟ی دگھی می چکی ترافنی اایخدا.خورهیم

 یبھع ا.  گرفتتمسی جلوتر پلمتر رفتم کھ چندی فرعابونی خکیانداختم از .نداشت
مھبد خفم . مبارکم باشھ. شدممھی جری ناقابل با سھ نمره منفتومن٥٠. شانسیبخشک

 دمیگازشو گرفتم و دو سوت رس. روشنمی حرصش دادم ای مھمونکنھ،کمیم
 ادی کھ بھ مھبد بگھ بی باالنرفتم کھ اعالم وجود کنم زنگ زدم بھ منشگھید.شرکت

 !! کھکشتمی رو بھ مھبد بگم ؟مای خرابکارنی ای خدا چجوریا.نییپا
 اومد سمت یعصب. درھم شدافشی افتاد قنی کھ چشمش بھ ماشنی ھمنیی اومد پامھبد
 .تادره بازکرد گفتم.ژنی حضرت بای. و درو بازکردنیماش

 .منو نخور-
 . توجھ بھ حرفم منفجرشدبدون
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  مگھ؟یبردی سر مکننی می رانندگینجوریخانوووم محترم ا-
  گفتمخونسرد

 .دیی سعادت بفرمایسالم اقا-
 رو دستم ؟اصال خسارتشو از حقوقت کم ی چقد خرج گذاشتیدونی مدییت و بفرماکوف-
 .کنمیم
 .دی ھم کم کنگھیتومن د٥٠ زحمتیپس ب-
  مگھ؟؟ی کاشتی چھ گلگھید-
 .ی و مجلسکیش.مھیجر،ورود ممنوع-

 . خدابدادم برسھشدی از گوشاش دود بلند میاعلی اوه اوه
 . ھا جناب سعادتشھی مرید-

 بره خواستی کھ می بسمت شرکتژیییگازشو گرفتم و ق. و سوارشددی کشیپوف
 ی بازمی با گوشکمی ادیتاب. شد و رفت باالادهی بدون حرف پمیدیرس.رسوندمش

 فکر کردم مھبده دھنمو بازکردم شھی زد بھ شیکی کھ کردمی میداشتم باز.کردم
 .اسیمامان گولی ژنی پسر از اھی و ستی مھبد ندمی کنم کھ دضشیمستف

 د؟ییبفرما-
 . جوجومی باش؟باھمییتنھا. و صاحابشو نگانویجوووووووووون ماش-
 . االغکھیبرو گمشو مرت-
 .یشی می عشقھ چھ خوشگل عصبانتتویجون عشقم عصبان-
 ... تا دھنم وانشدهی کارت عوضیبرو پ-

 : اومد جواب بده کھ با صدا داد مھبد برگشتپسره
 ھووو چخبره؟-
 . خانوممھدییمابھ شما چھ مربوط بفر-
 ...برو رد کارت تا بدبختت نکردما.شھی تاحاال ادم مزاحم خانومش میاز ک-

 . حرف فرارکرد رفتھی نی باھمی مامانشیتی تپسره
 .دی و درو کوبنی نشست تو ماشی عصبمھبد

 . خودتھنی چخبره؟خوبھ ماشابویھوووو -
  خودمھ توروسننھ؟نیماش-

  اون پسره چکارت داشت ھااااان؟؟؟؟اصال
 :دمی خودش عربده کشنی دادش امپر چسبوندم و منم عباصدا

 ؟یشی میرتی و غیزنی کھ سرم داد می منیبھ تو چھ تو ک-
 من فقط یستی نیکی مطمعنا تو شمی میرتی کھ سرش غیھھ خانوم کوچولو اون کس-

 .می کوفتی موندم از اون مھمونی باقی ذره ابروینگران 
 )اوردمیاصالھم کم ن.(سیجواب ابلھان خاموش. نزدم و راه افتادمیحرف
برا حرص دادن اون .ھی سامدمید.دی زنگمی کھ گوشدادمی فوشش مرلبی داشتم زنجوریھم

 : جوابشو دادمیمی عشقوالنھ و صمیلی خنھیبوز
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 یسالااممم عشقم خوب-
 یی کجای تو خوبیسالم خانوم ناز مرس-
 .مھ نون حالل لقھیفداتشم دنبال -
  بانو؟؟نیریپذی صرف ناھار میدعوت بنده رو برا.یاوک-
 .زمی عزلی باکمال مسسسی-
 .نمتیبیم... قربونت پس رستوران-
 .ی ھانی بایاوک-

 :دی پرسنھی ضبطو روشن کنم کھ بوزخواستمی قطع کردم و مویگوش
 یزدی بود کھ باھاش ادم وار و مھربون حرف میک-
  نگاش کردم؟؟یرچشمیز
 . عشقم بودی بھت نداره ولیھرچند ربط.فضولو بردن جھنم-

 .لیبرا عمت متاسف باش گور. شدشی از رو تاسف تکون داد و مشغول گوشیسر
 بود کھ مھبدو یتو دلم عروس. رفتم سمت رستورانی قرقنی رسوندم شرکت و عمھبدو

 گھی دی باروزای فرقھیمطمئنم ... امروز بنظرم فرق کرده بودیگذاشتم سرکار،ول
 ...شاشوی زده بودرغیسھ ت.افتمی افتمیآھا،...داشت

 
 ازظاھرم نکھیبعدازا.دمی بھ لباسم کشی واردبشم دستنکھی قبل ازادمی رستوران کھ رسبھ

 ی درگوشھ زی مکی ی رواروی سامنکھیسرمو چرخوندم تاا.مطمئن شدم داخل شدم
 ویصندل. گفتمیسالم کشدار.زی می انداختم روفمویک.رفتم سمتش.داکردمیرستوران پ

 .شدمی جلو کشی و روش نشستم وکمدمیعقب کش
 .ی خانوم؟احوال شما؟خستھ نباشاسیسالم مھ -اریسام

 ؟؟یینجای وقتھ ایلیخ.یسالمت باش.احوالم روبھ راھھ-
 چھ خبرکارخوب بود؟؟. ھستی اقھی دقستی بھی،ِیا-اریسام

 تق خوردبھ نی ماشرفتمی داشتم دنده عقب مرونیصبح کھ زدم ب.ی سامیدونی نمیوا-
 ھم ازرنگ عقب کمی چراغ راستش بھ فنارفت نی نازننیپشتھ اون ماش. چراغ برقرهیت

 کردسھ نمره ممی جرسی رفتم پلی ازفرعرشدی موندم دکیبعدش توتراف.دی پرنیماش
 ...َمھب. ھم دادیمنف

 دی دنوی کھ ماشیھدوم: کردم و ادامھ دادمیی مصلحتی سرفھ دادمی می سوتداشتم
 .شدیازگوشاش دودبلندم

 . کردمفی تاآخره ماجرارو براش تعرخالصھ
 خوادی دلم نمچیھ.رونی بیانشاءهللا کھ زودترشوت بش: گفتی کوتاھی بعدازخنده یسام

 .یاونجاکارکن
 بودچون باسماجت تی خیلی خی آرزورو دارم ولنی بگم منم اخواستی دلم مخودمم

 . کارشدمنیخودم وارده ا
 ؟؟یغذاسفارش داد.ی گشنمھ سامیلیمن خ: کردمو گفتمبحثوعوض
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 ! شد؟ی چنمیپاشم برم بب.یای بنکھی قبل اقھیدق١٠ ھی-اریسام
 . سفارش بشھرهی گی بلندشدو رفت تاپارازجاشیسام
دستمو توش گردوندم . جلب بشھفمی باعث شدتوجھم بھ کمی زنگ اس ام اس گوشیصدا

 صاحب ی گوشنی تو دستم اال اادی میزیداره کھ ھرچ نقدرآتاآشغالیالمصب ا
 )؟یدیآخھ خودتم فحش م.(مرده
 سی سروکی برسم بعدنیبزار.اس م اس ازطرف شرکت بود.درش اوردم.ناھاشیآھاا

 . ھسی اگھی دزهی موضوع چنکھیمثل ا. نھدمیبا بازکردن اس ام اس د.نی بخواگھید
 .باعرض سالم:"امی پمتن

 تیری کھ فردا راس ساعت ده دردفترمدمیرسانی بھ خدمت شمامیاوری سرکارخانم
 .دی کندایحضور پ

 ."ی سعادترعاملی مدباتشکر
 خوادبگھ؟ی می چیعنی وا

 . قراردادمفمی کی جمع کردم و تووی گوشزی سره می سامبابرگشتن
 . حاضرهگھی دقھیگفت تا پنج دق-اریسام

 .یاوک-
 گھیبعلھ د. بودنومدهی خان ھنوز ندیمامان و سع. خونھمی روز بعداز ناھار برگشتاون

 ی گرفت تابرانوازمنیارماشیسام. مامانی دور دوراویلیپنج شنبستو روزتعط
فکرکردم .ومدیازحال صدام.دارشدمی پنج عصربی ساعتادمیخواب. ببرتشیصافکار

 ارکو؟یسام: گفتمریبخبعداز سالم و روز. بودننایاما مامان ا.ارهیسام
 .ییدستشو-دخانیسع

 ؟ی بازدستھ گل بھ آب داددمیشن-مامان
 .مونھی نمسیتف تودھنش خ.ی دھن گشاده سامیا
 ؟؟؟یدیازکجافھم-

 .کالغھ خبررسوند-مامان
 ...یچھ کالغ دھن لق: کھ کالغھ بشنوه گفتمی جوربلند
بھ : کرد گفتی کھ دستاشو خشک میدرحال. دراومدیی ازدستشوی لحظھ سامنیھم

 امروزتو ی کردن اگھ نگم خبرادمیتھد.دنی زبونم کشرهی بزور از زاسیجون تو مھ 
 .دنیندم بھم شام نم

 .ی بزرگدی چھ تھدی وایوا: گفتمی مسخرگبا
فوقش غذامنو . کھیری می نمی شب شام نخورھی بخوره بھ اون شکمت،کارد

 .یخوردیم
 .شکمم گفت بگو منم گفتم. بودرشکممی کرد درگیاون لحظھ فکرم کارنم-یسام

 .دی برستونی بھ کارو زندگدیدبریپاش.دیخوب حاال بحث نکن-مامان
 . ھمھ متفرق شدنھوی زدن تلفن خونھ بازنگ
 . بزارمییمن برم چا-مامان
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 . آشپزخونھورفت
 . شرکتم موندی حساب کتابای وایا- مبل بلندشدو گفتی خان ازرودیسع
 . بھ اتاق کارش رفتو

 .ورفت تو اتاقش.کارکردی صافکاره چنمیبرم زنگ بزنم بب-یسام
 . تو تلفنو برداراسی مھ نی گفتی جملھ مھیھ؟یخوچھ کار:بلندگفتم

 . تو تلفنوجواب بدهاسیمھ : ھمشون باھم اومدی صداھوی
 .نی دارکی الی ھماھنگنیاحسنت بھ ا: زدمو گفتمدست

 .کشت خودشو بردار:نباربلندتراومدی صداشون ادوباره
 .نیزنیخو چرا م. قلبمیووو-

 . بودی سختنقدرکارهی تلفنو برداشتم،امرفت
 . پشتھ خط بودتایسپ
 .سالم-
 ؟؟ی جون چطوریسالم پپس-

 . ھندستون کردادهی لتیبازف.یزھره ماره پپس- تایسپ
 زبونم افتاده یاون موقع رو.می بودی ھم کالسی منو سپرستانی تااول دبیی راھنماآخھ

 . کردنشتی فقط جھت اذلی دلیب. کردمی صدامی و پپسیبودو سپ
 .زمی خاطرات خوبھ عزادهی-

 ؟؟یای بازار ممیری مونیباکتا.یفتی خاطره ھا بادهی االن نیحاال الزم نکرده ھم- تایسپ
 . امھیپا-

 . دنبالمونای بگھی ساعت دمیپس تان- تایسپ
 .میخوایبھع،بگو راننده م-

 ...تو. رفتن مزه ندارهرونیبدون تو کھ ب.میخوایماخودتھ م.نھ فدات.نھ قربونت- تایسپ
 .خورهی چقدرداره حرص مدونمیم.دمی خندزی قطع کردمو روی گوشو
 بھ یمانتو شلواره ل.بعد ھم رفتم تو اتاقم. بازارمیری مامان خبردادم کھ بادخترا مبھ

 ....می پولمو برداشتمو برو کھ رفتفی کبمی انداختم تو جلمویموبا.دمیدپوشیھمراه شال سف
 .ی ھم اونجاونی کتادونستمی منای ای خونھ سپرفتم
 .رونیوھرو سانتال مانتالو خوشگل و ترگل ورگل اومدن ب.ی انداختم بھ سپتک
 .خالبودُی باما یلی خیسالش بود ول١٨ونیکتا. عقبونی جلو نشستو کتایسپ

 . زاخارتون منموثای دنی زدیپیچھ ت:جوابشونو دادم و گفتم. کردندھردوسالم
 . دارمدی خریبرو کھ کل.ببند تانزدم شت پتت کنم- تایسپ
 
 زده بود بھ سرم یخوش.می و رفتمی ازپاساژارو انتخاب کردیکی انتخاب بچھ ھابھ
 می زدرونیازپاساژ کھ ب.دمیدی کردم کھ کامالحرص رو تو وجودشون متشونینقدراذیا

 تنھ و می ست نھی.نی بود و سبک ترنی من کمتردیخر. بوددیدست ھردوشون پرازخر
 جفت کفش کیو . پام بودون کھ شلوارکش تاوسط ریشلوارک اسپرت خاکستر
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 ی ولرمی کم مدی خرج رودستم گذاشت،چون اوصوالخریناکلیھم.دی سفکی شیورزش
 . کھ حاالحاالھاداشتھ باشمشوندارمی برمناروی ھم برم بھتریوقت

 بھ منچھ؟؟:زبودی چھی جوابم اکمکی گفتن بیھرچ. بودادی بچھ ھازی و پرتاخرت
 . بکوبم توسرتدای خرنی باھمھ اخوادی دلم ماسی مھ یوا: گفتونیکتا

 .واراااای دنی ازایکی بکوبم تورمی سرتو بگخوادی من دلم میول:تاگفتیدم،سپیخند
ھوم؟؟خوب .می بھ راھمون ادامھ بدنھی من اشنھادهی دوستان فعالپیول. راھشھھی نمیا-
 ست؟؟ین

 . وزن کم کردملویرص خوردم گمونم دو،سھ ک امشب حنقدرکھیا- تایسپ
 . آره منمیوا-ونیکتا

 . کردم گامبوھانقدرالغرتونی شب اکی کھ تونی بھ جونم دعاکننیپس بر-
 اسیمھ : گفتنی اعتراضجفتشون

 .اسی مھ نیجوووون شمافقط بگ-
 . دوستیتو پس کلھ ا-یکت
 .ی امتحان کندمیشنھادمیپ. چقدرم ملسھیدونی نمیوا- تایسپ
  چپ کدوم وره؟؟ی دوستان کوچھ علخوامیعذرم-

 . کنمتیی راھنماامی بسایوا. وره و ازاون ورهنیازا- تایسپ
 کھ چندقدم نی دستش بھم برسھ راه رفتنمو تندترکردم و خودمو بھ ماشنکھی ازاقبل

 .درارو باز کردم.باھاش فاصلھ داشتم رسوندم
 .نی بھ ماشدنیرس
 . کنمتیی راه نماخواستمی میچرارفت- تایسپ
 . خانومیدستتو خوندم سپ-
 .ی سوزوندی،منوبدجوریخوب دستھ منو خوند-

 . خل و چالنینیبش: اشاره کردم و گفتمباخنده
 . رسوندموی و کتیسپ

 .دمی زودخوابیلی خونھ بعدازشام خرفتم
 .می درست بخوابذارنیامروزم کھ جمعست نم. چشامو باز کردممی گوشباآالرم
 خان و دیسع.دمی خانواده آشپزخونھ سرک کشیشگیطبق معمول توپاتوق ھم.بلندشدم
قبل ازصبحانھ . دادمو رفتم دست و صورتمو شستمریسالم صبح بخ.داربودنیمامان ب

 .یخوابی مشترازمنی بشھی کھ ھمسیالدھنت السرو:گفتم.اتاق مھبد رفتم
 آخرش مرض نیرکندای مھبدو بنیا: و مامان گفتمدخانی تو آشپزخونھ روبھ سعرفتم

 .رهیگیخواب مازاد م
 امروز ھی. پسرمو؟؟بزاربخوابھیکارداریچ: گفتدیچی کھ صبحونرو می درحالمامان

 . بخوابھشتری بکمی تونھی ملھیتعط
 صبح دیمردبا. شازده خوابھنی برم سره کار اخوامی من مشمیواال ھرروزکھ صبح پام-

 . و بوق سگ برگرده خونھرونیزود بره ب
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 . خان اشاره کرددی لبشو دندون گرفت و بھ سعمامان
 ی طرف حرفم باپسراشترهیب. کھ نھدخانی مثل سعیینھ خوب مردا:گفتم. دادمیبازسوت

 . جمع کننھیجوونھ کھ بتونن سرما
 خوندمیمن خودم جوون بودم ھم درس م. رفتھی پسربھ کنی ادونمی نماسیمھ -دخانیسع

 .مدی رسشیبافالکت بھ آسا. کردمیھم کارم
 .ستی درش نیبلھ بلھ،شک-
خداکنھ .و رفتم حاضربشم.دمی سرکشمویی زود چندلقمھ صبحانھ خوردم چایلیخ

 . طول نکشھیلی ھست خیھرکار
 . شرکت شدمی کردمو راھیخداحافظ

 باالخره بھ شرکت کیبعدازمعطل شدن تو تراف. شلوغابونای بودو خجمعھ
 کھ وارده شرکت نیھم.باآسانسورتاطبقھ سوم شرکت رفتم. پارک کردمنویماش.دمیرس

 .شدم بامھبد روبھ رو شدم
 ؟؟یکنیکارمینجاچیتوا.سالم-

 . بپرسمدی سوالو من بانیسالم ا-مھبد
 ؟ی توھم بگیری میحاال م-

فقط منو عمو و دوسھ .ستنی کارمندا نی مابقیول.ومدمی مدی مقدارکارداشتم باھیمن -مھبد
 ؟؟یکنیکارمینجاچی ادمی پرسنیواسھ ھم.گھیمندادتاازکار

 . دادن کھ امروز خدمتشون برسمامی پروزی درکلی مدیآقا-
  داره؟؟کارتیچ-مھبد

 . واالدونمینم-
 . بھم خبربدهایبعدش ب.من تو اتاقم-مھبد

 .ایفضول-
 .حوصلم سررفتھ-مھبد

 .ی کارداریتوکھ گفت-
 .خوب ازکارحوصلم سررفتھ-مھبد

 .فعال.امی میاوک-
 .فعال.مھبد
 . و در زدمتیری سمت دفتره مدرفتم

 . ھم نبودیامروزمنش
 .دییبفرما-

  من بود؟؟؟یشدبرای میچ. اتاقمنی خدا من عاشق ایا. کردمو داخل شدمدروباز
 .دییبفرما.نیخوش اومد.سالم-یسعادت

 .سالم ممنون-
 .پرفکست. بودنتونمی بخاطر آن تاگمی مکیتبر-یسعادت
 .تھی حالیسی دوکلمھ انگلمیدیب بابا فھمخو: گفتمتودلم
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 .نی داشتکارمیکنجکاوم زودتربدونم چ. ممنونیلیخ-  دادمجوابشو
 

 زم؟؟ی برییبرم چا.میرسیم.دیعجلھ نکن-یسعادت
 .خونھ صرف شده.نھ ممنون-

بعد . شدهابوناشلوغی کھ چقدرخدی راه مالحظھ کردیحتما امروزتو.نوش جان-یسعادت
 شھرو پر نی و تک سرنشی شخصی ھانی ماشی چراھوا آلودست؟خب کلگنیم

 ...دییبفرما: جلوم گرفت و گفتی نخودی ھاینیری ازشیظرف...کرده
 : حرفشو ادامھ بده گفتمنکھی ازاقبل

  سره اصل مطلب؟نی برشھی می سعادتی آقادیببخش
 یبرا.ھی سفره خارجکی ھی راھگھیخوب راستش آقا مھبدماسھ ماه د.بلھ.امممم-یسعادت

 ھم کھ حقوق خونده ییازاونجا.ستیمشخص ن. کمتر اونجاباشھدمی ماه و شاھی دیشا.کار
 دفتره کی تولدش براش ی ھی بھ عنوان ھدخوادی کھ بابرادرم زدم مییباصحبت ھا
 ...می نداراجی شما احتسی بھ سروگھی ده سھ مانیو خوب ما بعدازا.وکالت بزنھ

 نگران چیھ.البتھ اون حقوق قرار دادسره جاشھ: کھ گفتدی تو چھرم دی چدونمینم
 .شھی مھی سھ ماه باھاتون تصونیھمونقدرتوا.دینباش

 سره کارنباشمی بنکھی ای حقوق ندارم برانی ھم بھ ایاجیمن احت: و گفتمستادمی ابلندشدم
 ست؟؟ی نیامر.دی ممنون کھ آگاھم کردنیوھمچن. ممنون بازمیول. شغل اومدمنیا
 . نفھمھیزی تولد چی ھی ازھدنکھیجزا.ریخ-
 .بااجازه. راحتالتونیبلھ،خ-

 ی احساسچی ھشھی بھم گفتھ بود زودترازموعدکارم تموم منکھیازا. اومدمرونی بوازاتاق
 .نداشتم

 . اومد مھبد گفتھ برم اتاقشادمی برم خونھ کھ خواستمیم
 درو باز کردم رفتم شھیل ھممث... کھمیمنو مھبد ندار: اوردم باال دربزنم بعد گفتمدستمو

 . انداختمزشی می مبل جلویخودمو رو.تو
 .یریگی نمادی تو درزدن رمویمیمن م-مھبد

 یتوم مثل سام.زنمی اتاق تو اومدن کھ درنمی توی براگھید-
 : گفتیخب عمو چ-

گفت اون قرارداد لغوه و .چیھ: گفتستادمویمنم ا. بلند شد اومدسمت منشی صندلازرو
 . فقطنجامی اگھی بنده سھ ماه ددی عازم سفره خارجھ ھستیچون جنابعال

 ؟؟ی خوب بعدش چ؟؟؟یچ-
 البد خودش دونمیچم: و گفتمدمی دورچرخھی انداختم شی راحتی صندلی خودمو رورفتم

 . کردهی فکرھی
 .آھا-

 .ی شد توفکررفتیچ:اومدم روبروش نشستم گفتم. مبل نشست و رفت توفکریرو
 رون؟ی بمیبر ناھاریایم...یچیھا؟؟ھ-
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 . موندهنمیبروبابا ھم:گفتم. رودوشم جابجاکردمفموی کبلندشدم
 رادیبامن ا.رادندارهی ایری مرونیچطوربادوست پسرت ب: سمت در کھ جواب دادرفتم

 داره؟
 . بچم ھنوزسره کارهیالھ.گھینارومی داستان عشقمو اھھ

 ی شب مھمونیصحنھ . جوابشوبدم کھ باھاش رخ تو رخ شدمبرگشتم
چشماش چشمامو .دی اون چشماش حرفم تودھنم ماسدنی و دکیازفاصلھ نزد.تکرارشد

 . کردتابھش چشم بدوزمیوادارم
سرمو .دمی بار خجالت کشنی اولیبرا. زود تربھ خودش اومدو ازم فاصلھ گرفتمھبد

 .امیم: بھش بگم نھ گفتمومدیدلم ن. بھ تنم افتادی لرزھی. انداختمنییپا
 :ت و گفت برگشزشی سره ممھبد

 ....می تامن کارام تموم بشھ و باھم برنیپس بش-
دخترتو چرا . ازمبل ھا بافاصلھ نشستمیکی ی تکون دادم و رودی بھ عالمت تاکیسر

 داشت ی من چھ نفوذیخدا.ی عادتا نداشتنیتوکھ ازا. ازفکررونیابی؟؟بی شدینطوریا
 .چشماش تو چشمام

 
 :مھبد
 ی ولکردمیبھ ظاھرداشتم اونو چک م. پرونده جلوم بازبودکی جام نشستھ بودموسره

 زنگ شیگوش. نگاھش کردم توفکربودیرچشمیز. دختربودنی اشیتموم فکروحواسم پ
تاحاالاسمشم . صداش کنمیاوری خانوم خواستیدلم نم.دی شنی انگارصداشو نمیزد،ول
 .صداش کردم  رونیازا. بااسمش داشتمیبگی نوع غرھی.نگفتم

 دختره؟؟...دختره-
 ھا؟؟-اسی مھ
 .تیگوش-

 : دراورد و جواب دادفشی ازکشویگوش
 الو؟-
-..... 

 ؟؟یچطور.سالم سام سام: من نگاه کردو گفتبھ
-..... 
 . صابکارم دعوتم کردهامینھ خونھ نم-
-..... 
 م؟؟؟یریکدوم رستوران م:دی فکر کرد بعدازمن پرسخوردهی
 چرا؟.....رستوران-

 . قطع کردشوی آدرسوداد و گوشنی اشی جواب منو بده بھ پشت خطنکھی ابدون
 . مھمون دعوت کردمھیبااجازت -
 ؟یک-
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 .اریسام-اسی مھ
 ؟؟ی کنی اون بفھمھ کجا کارمیخواستیتوکھ نم-
 . بھش بگم بھترهکنمیفکرم: چپش انداخت و گفتی پای راستشو رویپا
 .یلیھرطورما-

 من پشت فرمون نباریالبتھ ا. سمت رستورانمی رفتاسی ساعت گذشت و با مھ باالخره
 دیتاماروباھم د.دی رسارھمی سامنی ماشمی شدادهیتاپ. رستوران نگھ داشتمیجلو.بودم

 . شدادهی پارک کردوپنشویماش.اخماش توھم رفت
 شما دوتا؟باھم؟: سمتمون گفتاومد

 ؟یای باصاحبکارت میمگھ نگفت: ادامھ داداسی مھ وبعدروبھ
 نکنھ؟؟آره؟: جاشو بھ تعجب دادو گفتاخمش

 .دمی محی تو برات توضمیدوما بر.اوال سالم-اسی مھ
 :اسی مھ

 خدمت اومد شیپ.میھرسھ اونجا نشست. بودی سالن خالزوسطی مھی.می رستوران شدوارده
 .سفارش گرفتو رفت

 خوب؟؟منتظرم؟؟؟:اریسام
 ی چندجارازاونی کھ بھ شرکت رفتم با مھبد آشناشدم،غیخوب من ازھمون روزه اول-
 ...می بھ پست ھم خوردی اتفاقگھید

 . براش گفتموی چھمھ
 ... بود چشم دوختدهی حرف زدن اورده بودو چی کھ گارسون طیی غذا ھابھ

  تمومھ آره؟؟؟گھی تا سھ ماه دیعنی...نطوریکھ ا-اریسام
 .می تکون داددی سرمونو بھ عالمت تاکھردومون

 . کھ سردشدمیپس غذامونو بخور-اریسام
 ؟یستیاالن ناراحت ن: گفتمباتعجب

 .ی کھ نکرد؟خالفی چینھ برا-اریسام
 . خودمھقیرف: شونشو فشردو گفتمھبد

 .بلھ و عشق من: کشوندمو روبھ مھبد گفتماری سامکی نزدمویصندل
 ھ؟؟یعشق تو سام...عش...ع-مھبد

 .ھی خونگرعشقی دارم؟نخیابونی عشق خیرکردفک.گھیبعلھ د.یچرابھ تتھ پتھ افتاد-
 .فدات بشم من: گفتدوی گونمو بوساریسام

 ی خواسی کارش معننیا. مشت و فشرده شدزی میکھ رو. بھ دست مھبدافتادچشمم
 مدت وابستش شدم و انس گرفتم نی دوست دارم وتوایلی خاروی سامنکھیداره؟؟باا

 الی خی رفتم بیباز داشتم توفکرم.ومدی مھبد خوشم نی جلودنمی چرا ازبوسدونمینم
 .شدمو مشغول خوردن شدم

 .چسبھ؟؟خوابی می بعداز خواب چدیغذاچسب
 . تا فرداآمادسنی مھبدگفت ماشاربھیسام
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 . و راھمون جداشدمی کردی ازھم خداحافظیبعدھمگ
 یھنوزکھ خبر.حداقل فعال.کاربودمیفردا و پس فردا ب. زدمی چرت اساسھی توخونھ

 .نشده
 رمانو ی ازکتابایکی.رفتم سمت قفسھ کتابام.کارکنمی چدونستمی سررفتھ بود نملمحوص

تازه . کتاب بودم کھ متوجھ زمان نشدمنقدرغرقیا...برداشتم و شروع بھ خوندن کردم
 .اشامیاس؟بیمھ ....اس؟یمھ : شام صدام کردی مامان بھ خودم اومدم کھ برایباصدا

 .اومدم-
 یدوباره مشغول ادامھ .بعدازشام دوباره بھ اتاقم رفتم. گذاشتمزمی می بستمو روکتابو

 نیا.ارمی شب سربھی تاتھشو تو دی برم طرفش باااگھی خونمی نمارمانیمن .رمان شدم
لعنت خدا برتو باد .رمی بود کھ وادارم کرد از کتاب چشم بگمی اس ام اس گوشیبارصدا

 .اون نخوده:نم گفت ازدرویی نداھی. وسطیندازی خرمگس خودتو منیکھ ع
قدر سکوتم را دربھاره : بازش کردمی برداشتمو باکنجکاوویگوش.ی حاالھرچخوب

 ...ادتمی سکوتم بیبھ اندازه .ابینگاھت در
 . ناشناسی شماره کی شده ازارسال

 ابم؟؟؟ی دروی خو االن کوا
 شما؟؟؟: نوشتمبراش

 : زود جواب دادیلیخ
 ... خود فرش کنمی دهی قدمش دیصفا کند بھ ادی ھمانم کھ اگر دوست مرا من
 زنھ؟؟ی چرا چل،پنجاه منیا.کنھی مگھ مشاعره موا

 . واضح تربگوییمتوجھ نشدم عمو: نوشتمبراش
 ...داریکھ دلش بادل تو بستھ قراره د...داری بیمنم آن خستھ : بعد جواب دادنی مکی
 نی ازاکنھیدلم منم غلط م... بروبخوابیخو خستھ ا:نوشتم.وونستی داروی

 ... بدهگھی دی جاتویخداشفات کنھ بروبزارخداروز.قرارابزاره
 یب... واالمی داریکاریچھ مردم ب. کناره کتاب گذاشتمزی می رووی رو زدم وگوشسند

 چراعکس نکھیبافکربھ ا... مھبدیبافکربھ چشما...اما بافکر. دمی شدمو خوابالیخ
 نی نبودن؟مسئلھ اایچرابودن ... شدی اونطوردیارمنوبوسی سامنکھیالعملش امروزبعدازا

 تو شرکت براش مھم انبودنمی چرابون بگم خواستمیم. کردمی قاطی وایا.است
 رهی درگنقدرفکرمی ناراحت شدم؟؟چراای توسط سامدنمیچراخودم ازبوس...بود

 نھ؟؟فکربھی فقط ھمی رمان عاشق شدم؟اصال عاشقی منم مثل دختره تویعنیمھبده؟؟
چھ حس مسخره ... صدسال عاشق نشمخوامی منھیطرف مقابلت؟؟اگھ ھمش ھم

 .دست خواب ربوده شدم  فکرا بھنیباھم.ھیا
 

 غول کیچشماموکھ بازکردم با ...دارشدمی جام تنگ شده ازخواب بنکھی باحس اصبح
 :ینشستم روتختو شروع کردم بھ ھول دادن سام. مواجھ شدمیابونیب
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 گنده ی سامی؟ھوووویکنی می غلطاچھنجیتوا... عمو پاشویھو-
 . منھی جاجایا...گھیپاشود...پاشو
 .ادیخوابم م. ولم کناسی بابامھ یا-یسام

 .خب خرس گنده برواتاق خودت-
 .نجای امونیینھ دوتا:گفت. پرت شدم توبغلشدیدستموکش

 ؟؟یکنیکارمی اتاق من چیاصال تو تو-
 گوشھ تختو فقط ھی وی توم خوابدمیاومدم تواتاقت د.بردی شب خوابم نمیتاآخرا-یسام
بغلت کردم ... اومدم روتختتنی ھمیبرا.رهی کناره تو خوابم بگدیگفتم شا.یگرفت

 ینگیریج.یمثل قرص خواب عمل کرد. بودی چھ حس باحالو آرامش بخشیدونینم
 .خوابم برد

 یادیپس پاشو ز: گفتمنویی باجفت پام ھولش دادم پارونیدبی ازتو بغلش کشخودمو
 ...ی ترش کنترسمی میشدپرو
دختره : رفترونی ازاتاق بزدی کھ غرمی گفت و درحالی آخنی باافتادن روزمیسام

 ...سھیخس... بغل دوبغل کھ اشکال ندارهھیحاال...تحفس
 یدصورتی بلندسفنیزآستی بلھی...پاشدم لباساموعوض کردم.دمی صداشونشنگھیود

 مقدارشم ھی بستم و یموھامو شونھ کردم و خرگوش...دمی پوشیباشلواره صورت
 .ختمیتوصورتم ر

باده ... دوتا ازاون صداھاناغافل دررفتیکی کھ ھی بااجازتون دست بھ آب و تخلرفتم
.  اومدمرونیوازآشپزخونھ ب)شستم(دمیصورتمم شوف.ستی دستھ منو شما کھ نگھید

 . نبودندخانیمامان وسع
 ھم حاضروآماده اومدو باھام ھمراه یسام.وردن شدم مشغول خدموی چزی رومصبحونھ

 گھیمن د.دستت دردنکنھ: تو دھنش بود گفتی کھ لقمھ ایبعداز صبحونھ درحال.شد
 . کاردارمیبرم،کل

 کجا؟؟-
 ...گھیشرکت د-یسام

 .یبا.باش برو.آھا-
 خدافظ-

رفتم تواتاق . کارمی بادوی نمچکسیخوب تا ظھرھ. رفت و منم ظرفاروشستمیسام
 ی آھنگ خفن پلھی حال یتو.دمی بودم پوشدهی خری کھ تازگی تنھ و شلوارکمیاون ن.

 یی اسپرتھ ورزشیبعدش رفتم کفشا. قرکردمھی تخلیحساب.کردمو مشغول قردادن شدم
 ی ساعتکی. و دوچرخھ داشتلی تردمن،چوی و رفتم اتاق سامدمیکھ گرفتھ بودمو پوش

 کھ دره خونھ ھم رمی برم دوش بگخواسمی مرونیاز اتاق اومدم ب...ھم بااونا کارکردم
 ... داخلاراومدی بازشد و سامھوی

 . رومن استپ کردو ھمونجورموندچشماش
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 ی و رون ھاقمی ازیدم،قسمتی سفیچشماش رو بازوھا. بھ باالنیی ازپانیی پاازباالبھ
 یُ اوت مشتری بشیزبازی گرفتم ھیاگھ جلوشو نم.دی چرخیخوش فرمو برجستھ پام م

 :نیبنابرا. چاره کنھیکرد و ممکن بود منو ب
 ... منویالو؟؟خورد-

 ؟؟یری کھ تو خونھ باھاش راه مھی چھ وضعنیا: بااخم گفتیسام
  خونھ؟؟ی؟؟توچرازوداومد...می مابدھکارشدیخوبھ واال تو درنزده وارد خونھ ماشد-

 . پوشھ جاگذاشتمھی-یسام
 ازاخمش بازبشھ رفت ھی الھی نکھیبدون ا.رونیاومدب قھیدق١٠ تو اتاقو بعداز رفت

 ی مگھی دیکی من یممکن بود بجا... لباسو عوض کننیا: گفتویسمت دره ورود
 ؟؟یکردیکارمیاونقت چ.بود

 تورو سننھ؟؟.می ترکوندیالو م.می کردیآب پلو ھوام-
 .یی تنھای اونم وقتی توخونھ بچرخینطوریادایبھرحال خوشم نم-اریسام

 . خستھ شدمرونیبخزب.دوست دارم...نھینھ،ھمیھم-
 ی قدنھی آیرفتم جلو. دادمی عجب گافیول. رفترونی تکون دادو ازخونھ بیارسریسام

 نگاھت یحق داشت بدبخت اون طور...فدا اندامم.او ال ال: بھ خودم کردنو گفتمینگاھ
 ازخودم پی برداشتمو چندتا عکس باحال تو اون تمویرفتم گوش.زترمیخودم کھ ھ...کنھ

 .گرفتم
 بھ مامان بدم رفتم تو ی حالھی نکھی ای ظھربراکی رفتم دوش گرفتمو نزدبعدش

 بپزم کھ نیھمچ. باالزدم و خودم مشغول بارگذاشتن غذا شدمنامویآشپزخونھ آست
 نی سرخ و تزئینی زمبیمرغ و س.نی دست و پاتونوباھم باھاش بخوریانگشتا
 ...برنج و ساالدم حاضرو آماده گذاشتم کنار.کردم

 یعنی بزرگ جادو ی جعبھ نی خودمو مشغول انای نداشتم و تااوندن مامان ای کارگھید
 . کردمونیتلوز

دلم .ختی بود اعصابمو بھم رانتیبس کھ توش خ... داشتی اھی ترککی رمانتلمی فھی
 ی صدالمی چندتا؟؟وسط فد المصب چندتا... برم پسررو خودم خفش کنمخواستیم

 . درو باز کردمدمویپر.خودشونن.زنگ اومد
 

 اومدند توخونھ دخانیمامان و سع. بودنددهی ھرسھ باھم رسی خان و سامدی سعمامانو
ھنوز ازصبحش . کردی پارک منوی کھ ھم داشت ماشاری و سامدگفتمیسالم و خستھ نباش

 ی کی  نپوشم،کجا براییا خودم تو تنھی براره،توخونھی گی حرصم مادی مادمی
 و رفتم استقبال مامانو ازگذاشتمدرو براش ب!!! خلھ ھاجاشیبپوشم؟پسره ھم 

 مدت نیتوا. مبل نشستندی حال روی ساعت کھ کاراشونو کردن تومیبعده ن.دخانیسع
 زویرفتم تو آشپزخونھ و م... بودوستھی ھم اومده بود داخل و بھ جمعشون پارمیسام

 فید،تشری محترم ضمن خستھ نباشیخانواده :اومدم سمتشونو گفتم. دمی چکی شیلیخ
 . صرف ناھاریآشپزخونھ برا دیاریب
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 ؟؟ی کرد؟توغذادرستی کنی میشوخ: بھم نگاه کردو گفتمامان
 . دست و پنجھ ھامنیشک نکن،خودم باھم-

 . اوردمودستاموباال
 .کارکردهی دخترم چنمیبرم بب:دخانیسع

 .ونھ رفت و بھ سمت آشپزخوبلندشد
 . رفتدخانی کھ چشماش ازتعجب گردشده بوددنبال سعی ھم درحالمامان

 . نشستھ بودی سامفقط
 ؟یخوریتو نم-

 . خورمینم: کرد گفتی کھ کانالو عوض می و درحالونی کرد سمت تلوزروشو
گشنت شد تخم مرغ بخور ھست تو .دمی سره کوچھ بدم بھ تو نمیبھ گربھ ھا...فداسرم-
 .خچالی

 خورمی مامیم. گشنمھکمیاالن ...زهیچ...امممم-: رفتم سمت آشپزخونھ کھ گفتی مداشتم
 . ننداختھ باشمنیکھ روتو زم

 .مگھ من بھ تو رو انداختم-
 .یدی نفھم،خودتیآره انداخت-یسام

 !!عجب-
 .جونھ تو-یسام

 .جونھ عمت:دنبالش وارد آشپزخونھ شدمو گفتم. رد شدوازکنارم
 .می تموم کردنی کھ منو مھنیاین؟بیپس کجا موند:دخانیسع

 دادمی محی کھ برات توضیی کردم وقتای وقت فکرنمچیھ: قاشقشو پرکرد و گفتمامان
 . شدهیعال.یگوش کرده باش

 .میزنشستی پشت میباسام. دھنش گذاشتی تووقاشقو
 . ھا و دست پختمفی تعرنی لذت بودم ازاغرق
 تا خوابھ بعداز می رفتیھمگ. گذاشتمیی ظرف شونی ناھار ظرف ھارو تو ماشبعده

 .میاریناھارو بجا ب
 :نشستم رو تخت و گفتم. ھوا وارده اتاق شدی بی بودم کھ سامدهی دراز کشروتخت

  نھ؟؟گنجھی بھ نام درزدن در مغزه تو نمیزیکال چ-
 گنجھ؟یحاال مگھ تو مغزه تو م-یسام

 .سوالمو باسوال جواب نده-
  داخل؟؟امیب.الی خیب-یسام

 ؟؟ییبھ نظرت االن کجا-
 . پاش درو بستو اومد کنارم نشستبا

 ؟یناراحت-یسام
 ؟؟ی چیناراحت؟برا-

 . اتفاق ظھریبرا-یسام
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 . خورد ناراحت بشم و قھرکنمی بھ توقی کھ تا تقستمیبچھ ن.آھا،نھ بابا-
 بھ دی وشامی خونھ بودھیدرستھ تاحاال باھم تو .ی قشنگیلی خاس،توی مھ یدونیم-یسام

 چیدرستھ ھ.میستی درواقع نی ولمی کھ انگارخواھربرادری نگاه کنی طورھی قضنیا
 خوب تو ی نبود ولی مھمزهی من البتھ چشی پنی خوب ای جلوم ولیوقت حجاب نداشت

ولش کن فقط ...کھ... کھدمتی لباس دااون بی وقتی ولی داشتتوی پوشش لباسشھیھم
 ؟یدیفھم. منیحت... ظاھرنشوینطوری ای پسرچی ھیخواستم بگم جلو

 .یتوجلو من مثل عجل معلق ظاھرشد.من جلو تو ظاھرنشدم-
 . گفتمی مطلبھ کلھی-یسام

 . بخوابمخوامیحاالشرکم کن م.دیآھا ازاون د-
 منم بخوابم؟-یسام

 . بخوابھنجایخوادای حاال مای بااون لباس جلوم نگھیم.گمشو-
 .ریگازنگ.خوب حاال-یسام

 مھبد منو اری سامی فکر کردم اگھ امروز بجادمویدوباره درازکش. رفترونی بازاتاق
 عادت دنشیبھ د... کنم دلم براش تنگ شدهی مشد؟؟احساسی می چدی دی میاونطور

 .نمشی برم ببی بھانھ اکی فردا بھ شدی تاپس فرداصبرکنم؟کاش مدیبا.کردم
 

 :مھبد
 .و وارد خونھ شدم در دراوردم یکفشامو جلو. دره خونرو باز کردمدیباکل

 .یسالم،خستھ نباش: گفتدنمی بادمامان
 .ممنون.یسالم،سالمت باش-

  برات؟؟؟ارمیناھارب-مامان
 .رمی دوش بگرمیخستم م. خوردم ممنونیزی چھینھ شرکت -
 .ارمیباشھ برو،من حولتو م-

 سرمو رشویرفتم ز. کردمو دوشو باز کردممیآبو تنظ. لباسام رفتم حمومضی تعوبعداز
 کسل کننده اسی گذشت،چقدربدون مھ ریچقدرامروز د.بھ سمت باال گرفتم

 من واقعا یعنی.ذاشتنیعقربھ ھا باھم مسابقھ م. شرکت باشھی بودتویحاالکاف...بود
 نیعاشق ا.نچسب و آبروبربود یلی بنظرم خیعاشق شدم؟؟عاشق اون دختر کھ زمان

 بگم کنھ؟اگھیرو؟اونم بھ من فکر م حال مھربونو تو دل بنیدختر تخس و سرتق؟ودرع
 کھ یی پرشده بود ازسوال و سوال؟سوال ھازنھ؟؟سرمی مگھ؟پسمی میدوسش دارم چ

 رمی ماه مھی ی برارانی کھ ازاگھی مدت دھی... بھشون بدمتونستمی نمی جواب مطمئنچیھ
 بھ ھ،عادتی وابستگھی فقط نمیمن کلم داغھ ا...آره.پرهی مسرمحتما از

 معلومھ ی سامی ازرفتارھایازطرف.رهی ازسرم مدونمیم...عادتھ...عادتھ...بودنش
 بھش دی نباگھید...خوانی باھاش ھم خونس صد درصدھمو ماسمیدوسش داره مھ 

 .رمشونذای اونجا جا مبرموی فکرارم باخودم منی ای برم ھمھ یفکرکنم وقت
 . دوست دارماسویمن مھ ...ستی نی کھ شدندونستمی می گفتم ولی باخودم مناروی اتمام
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خودمو خشک کردمو لباسامو .حولمو ازپشت دربرداشتم و تنم کردم. بستمدوشو
 . چک کنموی لب تاپ تاپرونده ای و رفتم پادمیتنھ خستمو بھ باال کش.دمیپوش

 
 

 ونویتلوز. بخورمیزی اتمام کارم بھ آشپزخونھ رفتم تا بھ عنوان عصرونھ چبعداز
 ...روشن کردمو مشغول شدم

 نمی زنگ بزنم ببی برداشتم تا بھ سامویگوش. تنگ شدهاسی مھ ی دلم برابی عجدمید
 .انھی برم اونجا ی بھونھ اکی بھ تونمیم

 : بوق جواب دادنی سومبعداز
 الو-یسام

  و احوال؟؟؟حالیخوب.اریسالم سام-
  چھ خبر؟یتوچطور.فدات خوبم-یسام

 ؟؟ی خونھ ایسام.تیسالمت-
 آره چطور؟؟؟-یسام

 .شتی پامی بیی سررفتھ،گفتم اگھ تنھایلی خونھ حوصلم خیچیھ-
 .ای بیول.ستمیتنھا کھ ن-یسام

 .مزاحم نباشم-
 . کھیاھل تعارف نبود-یسام

 . اونجامگھی ساعت دمیباشھ تان-
 نی باشلوارجی خاکسترشرتی تھی. و رفتم تواتاق تالباس حاضربشممی کردیخداحافظ

 سمت شونھ کیموھامو بھ . بستممویساعت و دستبند اسپرت مشک.دمی پوشیمشک
 استفاده ومدی مشی کم پنی ھمیبرا. باعث سردردم بودیعطر و ادکلن داشتم ول.کردم

سوارشدم استارت زدمو حرکت .شتم بسترن مامانو برداچییکفشامو پام کرد و سو.کنم
 باھمونم ادیمون مباھ. کرده بودنی ماشی دختره کھ منو بنیا.کردم سمت خونشون

 نقره نی از ماشگھیم.نمی بشی صورتنی تنھا پشت اون ماششھی رومم نمیازطرف.رهیم
 کھ سره رنگش چقدرباھاش دعوا کردمو رهی نمادمی وقت چیھ.خوب بمنچھ.ادی بدم میا

 بتوچھ؟؟.دیعشقم کش: تمام جواب دادھیدستھ آخرباخونسرد حرص خوردم
 . سر رو تنش نباشھخواستیدلم م.دی جوشی می کھ خونم حسابیواااا
 .زدم)فونیآ( جلو درپارک کردم و اف افو نویماش. بھ خونشوندمی فکرا رسنیباھم
 :دیچی پفونی آی بود کھ تواسی مھ ی بعدصدانیچندم

 الو؟؟؟-
 شفانده ویکی نی اایخدا: ازپشت تلفن بشنوه گفتماسی کھ مھ ی خنده و جوررهی زدم زیپق
 .می بخندکمی

 ؟ییبد تومھ-اسی مھ
 .نھ منم-
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 .دیمزاحم نش.شناسمیمنم نم-اسی مھ
 ی و نکردی عاشقم نکردایخدا...یدختره . گذاشتفونوی درو باز کنھ آنکھی اوبدون

 .ی تو دل ما انداختوی کنیآخرش بب
 : زدمفونوی آدوباره

 الو؟؟-اسی مھ
 . دروھ؟؟بازکنیالو نھ ک-

 !ای کنیباره آخرت باشھ منو مسخره م-اسی مھ
 . شدماطی درو باز کرد و وارد محوطھ بازه حوبعد

 :اسی مھ
 
 . اومدن مھبد ھم تعجب کردم ھم خوش حال بودماز
 شدمو برگشتم برم سمت اتاقم کھ مونی باشگاه پشی کھ آماده شده بودم برم باسپمن
  باشگاه؟ی بریخواستیمگھ نم: سره راھم سبز شداریسام

ورزشو تو خونھ ھم . حوصلھ ندارمنمی بیم کنم یخب االن کھ فکر م...یدونیم...اممم-
 . بکنمتونمیم

 آھا،مثل صبح؟- دستاشو بھ کمرزد و گفتیسام
 .ی اونطورقایحاال نھ دق-

 .برم لباسامو عوض کنم: رد شدم و گفتمازکنارش
 یانھ؟؟ولی شال سرم کنم دوستمینم.دمی پوشی باشلواره مشکی زرد مشککی تنھی

تو . برداشتم و آزاد سرم کردمییموی شال لھی. سرم کنم بھترهدمی فکرکردن دکمیبعداز
 دی مامانوسعوی مھبدرو با سامھی سالم احوال پرسیصدا. بھ خودم نگاه کردم خوبھنھیآ

 ...دمیخان شن
دستشو جلوم دراز کرد . و سالم دادمششیرفتم پ. باز کردمو ازاتاق خارج شدمدرو
 . کردمیحتما کمکت م وگرنھ ستیشرمنده االن پول ھمرام ن:گفتم

 دیسع.خندهی مواشی انداختھ و نیی کھ کلشو پادمی دارویسام. ازتعجب گردکردچشاشو
 دی درکنترل خندش داشت و چشمان تھدیخان سرشو بھ سمت سقف گرفتھ بودو سع

 ی منییھمونطور کھ دستشو باال پا. مامان بود کھ باعث شد بھ مھبد دست بدمزهیآم
 ی منگول فرقکی باافمی حاضرقرحال زدم کھ شک نداشتم دییکردم لبخند دندون نما

 ؟؟؟یخول... بودی بود شوخیشوخ:نداره درھمون حال گفتم
 ؟؟یچ-مھبد
 برام اومد کھ بازبھ مھبد یمامان چپ چپ. خنده بودنکی خان کھ درحالت تدی سعویسام
 ؟ی فرزندم فرمودم خوبیچیھ:گفتم
 ؟؟؟یممنون تو خوب.آھا-مھبد

 دنبال می خان رفت اتاق کارش و مامان آشپزخونھ و سامدیسع. حرفانی بعدازاخالصھ
 .میمن و مھبدم رومبل نشستھ بود.ارهی بناروی و اوهیمامان تا م
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 خوش گذشت تو خونھ؟-مھبد
 ؟؟ی خستھ شدیلیتو خ.بدنبود-

 . سررفتشترحوصلمیب-مھبد
 .حتما چون من نبودم-

 ...ھم بودنت ھم.خوب عادت کردم بھ بودنت.آره...اوممم...یراستشو بخوا-مھبد
 یعنی بگھ؟؟خواستی می؟؟چیھم بودنم ھم چ.یلعنت.اراومدنی موقع مامان و سامنیھم

 بردوست داشتنم قبول کنم؟نھ ی بھ عنوان اعتراف مبنتونمی حرفاشو منیا
 .شتری بزهی چھی بزرگ تره زهی چھیتو قعم .کنیھنوز حرفاش کوچ...ھنوزکمھ

 . بلندشدم تابھ اتاقم برمازجام
 اس؟؟یکجامھ -مامان

 . استراحت کنمرمیم. کنھی سرم دردمکمی-
 .یتوکھ تااالن خوب بود-اریسام

 . من شدی رهی مھبد نگرام خیچشما
 بھ شکست دمی عشق دورم دیھرچ.ورفتم تو اتاقم.کنھیخبرکھ نم.گھیسردرده د-

 ستیبدونم دروغ ن.اگھ بھ احساسم مطمئن بشم. جای بخاطره غروره بشترشونیب.دهیرس
 واژه کیغروردرمقابلھ عشق . کنمی مھبد و اعتراف مشھی پرمی خودم مستیعادت ن

 برداشتمو مشغول خوندن ی اگھیرمان د کتابھ.رفتم تو اتاقم.ھی معنی و ببی کامال غری
 . آشنا بشمدهی عشق کھ چندوقتھ ذھنمو سفت چسبی واژه نی بااشتریدوست داشتم ب.شدم

 
 ونویتلوز. بخورمیزی اتمام کارم بھ آشپزخونھ رفتم تا بھ عنوان عصرونھ چبعداز

 ...روشن کردمو مشغول شدم
 نمی زنگ بزنم ببی برداشتم تا بھ سامویگوش. تنگ شدهاسی مھ ی دلم برابی عجدمید
 .انھی برم اونجا ی بھونھ اکی بھ تونمیم

 : بوق جواب دادنی سومبعداز
 الو-یسام

  و احوال؟؟؟حالیخوب.اریسالم سام-
  چھ خبر؟یتوچطور.فدات خوبم-یسام

 ؟؟ی خونھ ایسام.تیسالمت-
 آره چطور؟؟؟-یسام

 .شتی پامی بیی سررفتھ،گفتم اگھ تنھایلی خونھ حوصلم خیچیھ-
 .ای بیول.ستمیتنھا کھ ن-یسام

 .مزاحم نباشم-
 . کھیاھل تعارف نبود-یسام

 .نجام اوگھی ساعت دمیباشھ تان-
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 نی باشلوارجی خاکسترشرتی تھی. و رفتم تواتاق تالباس حاضربشممی کردیخداحافظ
 سمت شونھ کیموھامو بھ . بستممویساعت و دستبند اسپرت مشک.دمی پوشیمشک
 استفاده ومدی مشی کم پنی ھمیبرا. باعث سردردم بودیعطر و ادکلن داشتم ول.کردم

سوارشدم استارت زدمو حرکت .شتم بسترن مامانو برداچییکفشامو پام کرد و سو.کنم
 باھمونم ادیباھمون م. کرده بودنی ماشی دختره کھ منو بنیا.کردم سمت خونشون

 نقره نی از ماشگھیم.نمی بشی صورتنی تنھا پشت اون ماششھی رومم نمیازطرف.رهیم
وا کردمو  کھ سره رنگش چقدرباھاش دعرهی نمادمی وقت چیھ.خوب بمنچھ.ادی بدم میا

 بتوچھ؟؟.دیعشقم کش: تمام جواب دادھیدستھ آخرباخونسرد حرص خوردم
 . سر رو تنش نباشھخواستیدلم م.دی جوشی می کھ خونم حسابیواااا
 .زدم)فونیآ( جلو درپارک کردم و اف افو نویماش. بھ خونشوندمی فکرا رسنیباھم
 :دیچی پفونی آی بود کھ تواسی مھ ی بعدصدانیچندم

 الو؟؟؟-
 شفانده ویکی نی اایخدا: ازپشت تلفن بشنوه گفتماسی کھ مھ ی خنده و جوررهی زدم زیپق
 .می بخندکمی

 ؟ییمھبد تو-اسی مھ
 .نھ منم-

 .دیمزاحم نش.شناسمیمنم نم-اسی مھ
 ی و نکردی عاشقم نکردایخدا...یدختره . گذاشتفونوی درو باز کنھ آنکھی اوبدون

 .ی تو دل ما انداختوی کنیآخرش بب
 : زدمفونوی آوبارهد

 الو؟؟-اسی مھ
 . دروھ؟؟بازکنیالو نھ ک-

 !ای کنیباره آخرت باشھ منو مسخره م-اسی مھ
 . شدماطی درو باز کرد و وارد محوطھ بازه حوبعد

 :اسی مھ
 
 . اومدن مھبد ھم تعجب کردم ھم خوش حال بودماز
 شدمو برگشتم برم سمت اتاقم کھ مونی باشگاه پشی کھ آماده شده بودم برم باسپمن
  باشگاه؟ی بریخواستیمگھ نم: سره راھم سبز شداریسام

ورزشو تو خونھ ھم . حوصلھ ندارمنمی بی کنم میخب االن کھ فکر م...یدونیم...اممم-
 . بکنمتونمیم

 آھا،مثل صبح؟- دستاشو بھ کمرزد و گفتیسام
 .ی اونطورقایحاال نھ دق-

 .م لباسامو عوض کنمبر: رد شدم و گفتمازکنارش
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 یانھ؟؟ولی شال سرم کنم دوستمینم.دمی پوشی باشلواره مشکی زرد مشککی تنھی
تو . برداشتم و آزاد سرم کردمییموی شال لھی. سرم کنم بھترهدمی فکرکردن دکمیبعداز

 دی مامانوسعوی مھبدرو با سامھی سالم احوال پرسیصدا. بھ خودم نگاه کردم خوبھنھیآ
 ...دمیخان شن

دستشو جلوم دراز کرد . و سالم دادمششیرفتم پ. باز کردمو ازاتاق خارج شدمدرو
 . کردمی وگرنھ حتما کمکت مستیشرمنده االن پول ھمرام ن:گفتم

 دیسع.خندهی مواشی انداختھ و نیی کھ کلشو پادمی دارویسام. ازتعجب گردکردچشاشو
 دیو چشمان تھد درکنترل خندش داشت یخان سرشو بھ سمت سقف گرفتھ بودو سع

 ی منییھمونطور کھ دستشو باال پا. مامان بود کھ باعث شد بھ مھبد دست بدمزهیآم
 ی منگول فرقکی باافمی حاضرقرحال زدم کھ شک نداشتم دییکردم لبخند دندون نما

 ؟؟؟یخول... بودی بود شوخیشوخ:نداره درھمون حال گفتم
 ؟؟یچ-مھبد
 برام اومد کھ بازبھ مھبد یمامان چپ چپ. خنده بودنکی خان کھ درحالت تدی سعویسام
 ؟ی فرزندم فرمودم خوبیچیھ:گفتم
 ؟؟؟یممنون تو خوب.آھا-مھبد

 دنبال می خان رفت اتاق کارش و مامان آشپزخونھ و سامدیسع. حرفانی بعدازاخالصھ
 .میمن و مھبدم رومبل نشستھ بود.ارهی بناروی و اوهیمامان تا م

 نھ؟خوش گذشت تو خو-مھبد
 ؟؟ی خستھ شدیلیتو خ.بدنبود-

 . سررفتشترحوصلمیب-مھبد
 .حتما چون من نبودم-

 ...ھم بودنت ھم.خوب عادت کردم بھ بودنت.آره...اوممم...یراستشو بخوا-مھبد
 یعنی بگھ؟؟خواستی می؟؟چیھم بودنم ھم چ.یلعنت.اراومدنی موقع مامان و سامنیھم

بردوست داشتنم قبول کنم؟نھ  ی بھ عنوان اعتراف مبنتونمی حرفاشو منیا
 .شتری بزهی چھی بزرگ تره زهی چھیتو قعم .کنیھنوز حرفاش کوچ...ھنوزکمھ

 . بلندشدم تابھ اتاقم برمازجام
 اس؟؟یکجامھ -مامان

 . استراحت کنمرمیم. کنھی سرم دردمکمی-
 .یتوکھ تااالن خوب بود-اریسام

 . من شدی رهی مھبد نگرام خیچشما
 بھ شکست دمی عشق دورم دیھرچ.ورفتم تو اتاقم.کنھیخبرکھ نم.گھیسردرده د-

 ستیبدونم دروغ ن.اگھ بھ احساسم مطمئن بشم. جای بخاطره غروره بشترشونیب.دهیرس
 واژه کیغروردرمقابلھ عشق . کنمی مھبد و اعتراف مشھی پرمی خودم مستیعادت ن

 برداشتمو مشغول خوندن ی اگھیرمان د کتابھ.رفتم تو اتاقم.ھی معنی و ببی کامال غری
 . آشنا بشمدهی عشق کھ چندوقتھ ذھنمو سفت چسبی واژه نی بااشتریدوست داشتم ب.شدم
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 و اضطراب وجوده جانی ازاسترس و ھی زد،لشکری مشیقلبم تندترازحالت عاد(

 کی جلو آمد و دریقدم... خمارش بودمیغرق درچھره ...آشوبم را احاطھ کرده بود
 ) کردی عطره تلخش بود کھ مرا مست میبو.دی مرادرآغوش کشعیحرکت سر

 .اتوی عشقم؟بیادگرفتیباالخره درزدن : اتاقم کھ زده شد کتابو بستم و گفتمدره
 ییِا تو:صاف نشستم روتخت و گفتم.دمی مھبدو پشت دردی سامی شد اما بجادرباز

 ؟؟ی داشتیمھبد؟؟کار
اومدم .ینی منو ببی عشقت نبودم و مجبور کھدیِھھ ببخش-:زگفتی تمسخرآمی باحالتمھبد

 . شرکتایبگم فردا ب
 .یخودت گفت.می نداریفردا کھ کار-

 .می دارگمیاالن م-مھبد
 . زود؟چھیری میدار.میدعوا کھ ندار.خوب حاال-

 .نجامای ساعتھ اکی-مھبد
 .واقعا؟مشغول کتاب بودم متوجھ نشدم-

 .ی و فکر بھ عشقت بودریِدرس.یمشغول بھ کتاب نبود-مھبد
 . سرتاپابھم کرد وازاتاق خارج شدینگاھ
 نمی شد؟؟اشی گفتم عشقم حسودی بھ سامنکھی از ایعنی کرد؟؟ینطوری چرا انیوا،ا

  ازعالئم عشق و دوست داشتن باشھ؟؟یکی تونھیم
 مھبد می بودستادهیدم درا.می کناربدرقشی رفتم تابھ ھمراه سامرونی شدم و ازاتاق ببلند
ممنون -: داداردستی و با سامستادیبعدازتموم شدن کارش ا. کردیشت کفششو پاش مدا

 .نمتی بیم...تییرایازپذ
 بھ اون ھمھ کارو یدی چسبھیچ. کارا بکننیبشترازا.خواھش-اریسام

 .ی خبری کھ از اطرافت بی کارنقدرغرقیا.دفتردستک
 .بزارمغزت ھوابخوره: اشارش زد بھ سره مھبدوادامھ دادباانگشت

 ... دلمھی وقت ھواخورگھید. کردهاشویمغزم ھوا خور-مھبد
 ھ؟؟ی خبریزنی مدیحرفاجد-اریسام

 . مسئلھ گنگھ برامکی...جمیخودمم ھنوز گ. دونمینم: ھاشو باال انداخت و گفتشونھ
 . کنمیدرکت م: بھ پشتھ مھبدو گفتارزدیسام

 . منم سھم دارمنمی ببنی حرفن خو واضح تربگی مبھم منا؟؟؟چرای ا گنی میچ
 . برم خدافظگھید: و گفتدی کشی آھی بعدازجواب ساممھبد
 .بسالمت-اریسام
 . فردانمتی بیخدافظ داش مھبد،م: و گفتمدمی بره منم بھ خودم جنبنکھی از اقبل

 درو بست و باھم وارده اریسام.مھبد رفت. تکون دادن سر اکتفا کردکی بھ درجوابم
 .میخونھ شد

 .می مبل نشستی حال رویتو
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 مامان کو؟؟-
 . باباشیرفت پ-یسام

 .آھان-
 آخرشم یبااون حرفا. بودیجوریچطوربگم ...نی ھمچخوردهی مھبد امروز نیا-یسام

 ... کنم عاشق شدهیفکرم
 ؟یری گی میتوچراجد. زدهی حرفھی. نبودشیچیھ. خوب بودمیلیخ-

 .شناسمشی مقشمیمن رف-یسام
 . شناسمشی کنم میمن باھاش کار م-

 و مسخرش یدادی فحشش می ھی زمانھیتا.ومدی ما بدت مقی رفنی تو کھ ازانمیبب-یسام
 زنھ؟؟ی منھی شده االن سنگشو بھ سیچ.ی کردیم
حاال عاشق ھم شده کھ . نبودشیزی زنم فقط گفتم چی نمنھی بھ سویمن سنگ کس-

 بماچھ؟؟.شده
 ییجورای کھ خودشم حرفمو یدی دیول. رسمی نمیی وقت تو بحث باتو بجاچیمن ھ-
 . کرددییتا
 . پرونده حاالیزی چھی.زر زده-

 اس؟یمھ : محکم گفتاریسام
 . سنگره خودمرمی من مھ؟؟؟اصالیچ-

 .رفتم)اتاقم( مبل بلندشدم و بھ سمت سنگرمیازرو
 ی مریی داره تغییزای چھی دونمی خودمم خوب می زدم ولی اون حرفارو بھ سامدرستھ

 . وجود نداشتھ باشھیالبتھ اگھ شخص چھارم...ار،مھبدیمن،سام: سھ نفرنیب.کنھ
 ستیبدن. شدهکی نزدیلیبھم خ. کنمی می اگھی دی برداشتای سامی ازبرخوردایگاھ

 . کنمداری ازخواب بموی رگ کاراگاھدی برم تو نخش،باکمی
 رم؟ نشستم االن چندتا کاردازمی اتاق پشت میتو
 . کھ درحالھ شعلھ زدنھی خودممو احساسنشی و مھم ترشیاول

 .ارمی اونم دربی سراز احساس و عالقھ دی مھبده کھ بایدوم
 ...اری نفر سامنی سومو

 . داشتم نوشتمادی کی کوچی تو دفترچھ ناروی ای ھمھ
 :مھبد

 . برمی ھواخوری و برای گرفتم پارکمی خونھ نداشتم تصمحوصلھ
 . بود نگھ داشتمکی ازپارکا کھ بھ خونھ ھم نزدیکی یجلو

 . گذاشتمبمی جی توبچوی قفل کردمو سونویدره ماش. شدمادهیپ
 چپم ی پای راستمو رویپا. نشستممکتی نکی یرو. زنان وارده پارک شدمقدم

 ی کھ میباد. دادمھی تکشی بازکرد و سرمو بھ پشتمکتیدستامو دوطرف ن.انداختم
 ی کھ خونھ ی ساعتکیبھ . دادی بھم می کرد و حس خوبیم موھام نفوذ نی بدیوز
 ییجورای اسی بھ مھ واستم خیم. کنم خودمولو دادمیحس م. بودم فکر کردمشونیسام
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 و رمی بگی جوابدی گفتم تاشایاراونطوریبھ سام. خوامشیبفھمونم کھ دوسش دارمو م
احساس . کنمکاری چدی باایخدا. خوادی ماسوی واقعا مھ یپس سام... کنمیدرکت م:گرفتم

 .جی گجھیگ.جمیواقعا گ. دارمروی آدمھ خود درگھی
 . داشتند پچ پچ وار حرف بزنندیکھ سع: دوتا دختر شدزهی تگوشام
 . تورش کنمگھی مطونھیش.توروخدا نگاش کن.گرهیپسره چھ ج.ی ھانیوا:ی اولدختره

 .حتما صاحاب داره. سره جاتنیبش. غلط کرده باتوطونھیش- یدختردوم
 .خوش بحال صاحابش-ی اولدختره

 ... منمای آدم دننی صاحاب تری کھ درحال حاضربدونھیخدا م. ھم دورشدندوبا
 
 ... خونھ شدمھی نشستمو بعدش راھگھی دکمی

************* 
 :اسی مھ

 و یی دستشویعنی شھی روزمره مثل ھمی شدم بعداز انجام کارھاداری ازخواب بصبح
 . شرکت شدمی برداشتمو راھنوی،ماشی سامدارکردنی بی براختنیصبحانھ و کخ ر

 ...ی زنگ زدم بھ منشدمی کھ بھ شرکت رسنیبعدازا
 . لطفانیی و بفرست پای سعادتیآقا.اسمیمھ .الو؟سالم-
 . ندارهی قراری شرکتچی باھی کھ امروزی سعادتی؟؟آقای جون خوباسیسالم مھ -
 . اومداسی بگو بدنتو چرب کن کھ مھ ؟؟نداره؟؟بھشیچ-

 راست وارده اتاق کی.دیتا پام بھ طبقھ سوم رس. ھمونجا پارک کردمو رفتم باالنویماش
 .شدم

 من نھیبی نم؟چشتینجاکشوندی بودمنو تاای دردت چی عمو؟تو کھ قرارمرارنداشتیھ-
 چشت ی شت و پتت کنم،بادمجون پا؟؟بزنمیضیشتربخوابم؟؟مریچندساعت ب

 . گردم خونمونی االن برمنی ھم؟منیدیبکارم؟؟خو بزغالھ چرا جواب نم
 ویای کھ بفتھی وظی شرکتنیکارمنده ا.نمی ببنیابشیکجا؟ب: سمت در کھ گفترفتم
 .یری گیحقوقشو م.یبمون

 .ستمیمونده حقوقش ن-
 .ی قراردادنبندی خواستیم-مھبد

 .دوست داشتم-
 .نیبش: خواستم برم کھ محکم ترگفتباز
 .نشستن کھ نھ ولو شدم. اجبار نشستمبھ
 بشھ؟؟خودتم کھ سرت تو اون برگھ مرگھ ی چنمیکاربشیخو ب. پسره چلغوزشیا-

 .وترهیھاوکامپ
 .کم غربزن-مھبد

 . کنمی برداشتم تابازموی براش دراوردمو گوشیشکلک
 . نکنی بازتیسره کارت باگوش-مھبد
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 . نکنی نھنقدرامرویا. ندارمیمن کار-
 رفت توھوا و می گوشھویدرحال اتک زدن بودم کھ . شدممی کلش باگوشی مشغول بازو

 .دست منم باھاش رفت باال
 .موی بازم ول کن گوشی زنم االن مید المصب ول کن دارم اتک م-

 و رفتم سمت دمی قاپمویمنم گوش. بھ زانوش زدم خم شد زانوشو گرفتیلگد
 نی ازادهی نرسانی بھ پای کارمیکجا؟؟تا تا: چالقش خودشو رسوندیزودترازمن باپا.در

 .یشیدرخارج نم
 .سیدھنت سرو-

 ؟؟یگوش: کھ گفتنمی بشخواستم
 . جلوم دراز کردودستشو

 .یعقده ا: گذاشتم کف دستشو گفتمویگوش
 گذشت ی ساعتکی.مھبدم برگشت سره کارش. مبل لم دادمی تو ھم کردمو رواخمامو

 بمی برداشتمو تو جفمی ازکیواشکی نوی ماشچییسو. شدی مدهیحوصلم واقعا داشت پوک
 .گذاشتم
 کجا؟؟:کھ باز مھبد دھنھ مبارکو بازکرد. و رفتم سمت دربلندشدم

 اجازه ھست؟؟.دست بھ آب-
 .قھیفقط ده دق-مھبد

 .چـــــــشــــــــم-
رفتم . رد شدمو خودمو بھ آسانسور رسوندمی منشیازجلو.رونی زدم بازاتاق

مجبور بودم . خبرکنموی نداشتم سپیگوش. دور دوری نشستمو رفتم برانیتوماش.نییپا
 .تنھا بگردم

 یفکرکردم حتما مسافر. کھ چمدون دستشھدمی سالھ دستی دختره نوزده بھی راه نیب
 ؟یشی سوارمیآبج:جلوش نگھ داشتم.ھیزیچ
 .رمی گی میممنون تاکس.سالم-
 . رسونمتی کارم،میب.نیابشیب-

 . جلورو باز کرد و نشستدره
 ؟؟یریخوب کجا م-

 گفت اسمش ی ممی باھم حرف زدمیتابرس.ریو رفتم سمت اون مس. بھم دادویآدرس
 .دهی دنبالش خودش سفربوده و تازه رسادی شوھرش پژمان ممی و االن کھ برسنھیریش

 . بھونھ کردلروی دنبالت درجوابم نداشتن وسومدی پس چرا نگفتم
 . نگھدارنجایھم:  گفتابونی خکی سره دمیرس

 . جلوترهی داد کھیآدرس-
 .ھینجای پژمان استیمھم ن-نیریش

 بشھ اما چشمم بھ ادهیتوقع داشتم پ.جلوش نگھ داشتم. نشونم دادی معمولیپی باتویپسر
 . شوادهیپ: روبھ من گفتنمیریش.شوھرش خوردکھ بھش اشاره کرد
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 ؟ی چیبرا-
 . شو و حرف نزنادهیفقط پ-نیریش
 . نھ منیی بشھ توادهی پدی کھ بای؟اونی شدینطوری ا؟توچرایگی میچ-

 .ی چاقودمیبالمسش فھم. حس کردمویعی شیزی پھلوم تکناره
 ؟ی شدوونھید...؟ی کنیکارمیچ...یدار...دا..تو...تو-
 انھ؟؟ی نیی پایریحاالم.وونمیآره د-نیریش

 . شدمادهی پنی سرمو تکون دادمو ازماشفقط
 ی درو باز کرد و رونی منو برد سمت عقب ماشنیریش. پشت فرموندی پرعی سرپسره
حواست باشھ : پھلوم نگھ داشتیخودشم کنارم نشست و چاقورو رو. ھولم دادیصندل

 .ارمی سرت نیی کنم بالی نمنی وگرنھ تضمیاری درنیکلھ شق باز
استرس داشتم مغزم . کردمی بھش فکرم نمیحت. قرارنگرفتمیتی موقعنی توھمچتاحاال

 بود کھ درو باز کنم بپرم نی ادی رسی م کھ بھ فکرمیزیتنھا چ.ازکارافتاده بود
 . ممکن بودرهی االن غیول.نییپا

 کنم یفکرم. خوش گل ترهگھی دیازاون دوتا...نیری شی تورکردیزیعجب چ- پژمان
 .خرنی خوب مکروی اون دخترکوچیکی نی ایکی مشونیاونورکھ بفرست

 شون؟؟یفرستی میک-نیریش
 .گھیسھ روز د- پژمان

 م؟ی ریخودمون نم-نیریش
 .میری خانوم ممیریم- پژمان

 گشنھ یتااالن حساب.طسی سلی اون دختراشی تندتربرو بچم پنج ساعتھ پکمی-نیریش
 .شده

 .گھی دزنی توحلقش بریزی چھی ی گفتیم- پژمان
 . ھفت ماھشھ فقط؟اونی کنی میشوخ-نیریش

 . بودی اوضاع بچھ اوردنت چنیآخھ توا- پژمان
 . شدمی حاملھ نمی کردی مشترجمعی حواستو بدیتوبا-نیریش
 میدرباره چھ موضوع.ردلشونی زده زیخوش.راوردنیوقتم گ. گرم حرف زدنننای ادمید

اومدم درو بازکنم کھ .دمی قفل درو باالکشی حرکت ناگھانکیتو . زننیحرف م
 آااااااخ:احساس کردم اون چاقو تو پھلوم فرو رفت

 می زنی حرف مالتی خن؟بھیی پای خودتو بندازیخواستیم.دختره چموش-نیریش
خوب .اری ما درنی براای سرتف بازنی بچھ پولدارازانیست؟ببیحواسمون بھت ن

  حالی پوالتو خرج کردی کرداتویخوش
 

 .یاری ما پول دربی براکمی اوقتشھ
 .یحواستو جمع کن بد ترشو نخور.ھی کھ زد سطحی زخمنیا- پژمان
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 شویزی خون ریتونستم جلو ی نمومدویازپھلوم خون م. ازدرددمی نالی خودم مبھ
 . نگھ داشتنیمتوجھ زمان نبودم کھ ماش.رمیبگ

 ازنقاط یکی دونستم ی کجام فقط مدونستمینم:نیی پادی شدو منو باخودش کشادهی پدختره
 . کردی حالمو بد مدویچی پی دماغم می فاضالب تویبو.می شھرنییدوردست و پا

 و کی کوچاطی وارد حییسھ تا. دستش باز کرددی و زنگ زدرو باکلی آھنکی کوچدره
 .می شدلی و سانی بامحدودتریسپس خونھ ا

 نشستمو تو یرفتم گوشھ ا.منو فرستاد داخل. و بازش کردی برد سمت دره اتاقمنو
 . اتاقو فرا گرفتھ بودشی کھ گری رفت سمت بچھ انیریش.خودم جمع شدم

 ...جانم دخترم. دلمزهیجانم عز-نیریش
 زانومو آروم یسرمو گذاشتم رو. حرفا ازاتاق خارج شد و پژمان درو بستنیباھم

 دخترو نیکاش ا. شدمیکاش ازشرکت خارج نم. سوختی میلیپھلوم خ.ختمیاشک ر
 .خدا لعنتت کنھ. کردمیسوارنم

 . باعث شد سرمو بلند کنمی دختریصدا
 ؟یخالھ خوب-

 . ندادمی جوابی نگاه کردم ولبھش
ستاره پاشو تو اون کمدو : من نشستھ بود گفتیارش و روبرو کھ کنی اگھی ددختره

 . ھست پھلوشو ببندمیزی چنینگاه کن بب
 ھ؟چندسالتھ؟یاسمت چ: رو بھ من گفتبعدش

 ؟یتوچ. و دو سالمھستیاس،بیمھ -
 .ھمسن توم.امیمیمنم ک-

 نیگم شده بوده ا. سالشھزدهی سیطفل.اونم ستارس: کرد و گفتکی بھ دختره کوچاشاره
 .نجای اارنشی مرنشوی گیپدرمادرام م یب

  خوبھ؟نیخالھ ا: شال اومدکی موقع ستاره بانیھم
 .خوبھ- ایمیک

 . من شدی گرفت و مشغول بستن پھلوازش
 . محکم زد کھ آخم بھ ھوا رفتی گره کی بعدش چوندوی دورپھی
 .تموم شد- ایمیک
 .ممنون-

 نشستھ بودو گھی دیستاره ھم گوشھ ا.دی گوشھ دراز کشکی تکون داد و رفت سرشو
 . برده بودمھیو من ھم ازدرد و ترس روبھ گر.توخودش بود

 
صد در . چون طبق روال معمول خونھ نبودمشنی نگرانم مگھی ازدو کھ بگذره دساعت

 موی من رفتمو گوشگھیاونم م.رنی گی زنند و سراغمو ازاون میصد بھ مھبد زنگ م
 کھ شھینم.دی بانجابرمی ازادیمن با. کنھیزبونم الل دق م یمامانم ازنگران.جاگذاشتم

 ی دورو برمو نگاه میباکنج کاو. پاک کردمواشکام.بلندشدم.نمی بشنجای اینطوریھم
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 کنم تو خونرو ی می در سعدیازسوراخ قفل کل. و پنجرهچھی درکی از غیدر.کنم
 یمارو براچ.یاح لعنت: بھ درو گفتمدمیپامو محکم کوب. نداشتمدی دیادی ززهیبھ چ...نمیبب

  کنند؟ی باما چھ غلطخوانیگرفتن؟م
 ی مامان دارم میوااا: دستمو بھ پھلوم گرفتمو خم شددی کشری ازدرد و سوزش تپھلوم

 .رمیم
 جفتک جفتکات نی برات نداره باای سودچیھ. نخورنقدروولیا. سره جاتنیبش- ایمیک

 .ی کنیتر م و زخمتو باز ی زنی مبیفقط  بھ خودت آس
  مارو گرفتن؟یبراچ: نشستمو گفتمنی در روز زمپشت

 . بفروشنمونخوانی گفتن می مدمیشن- ستاره
 . کارتو کاباره ھای فرستنمون اون وره آب برایم- ایمیک

  کنھ؟ی می چھ غلطسی پل؟پسیطورالکیھم: گفتمشترشدی بترسم
 .میینجایمن و ستاره دوروزه ا. ازشون نبودهی کھ اثرس؟؟تااالنیپل...ھھ- ایمیک
  گرفتن؟یشمارو چطور-
 ی دنبالم ولادینامزدم قراربود ب. خواستم برم خونھیم. گشتمیازدانشگاه بر م- ایمیک

 نی ماشنی اولیبرا. رفتمی می باتاکسدیبا.ادی بتونھی اومده و نمشیگفت کھ کاربراش پ
 شک چیبخاطره بچھ کھ بغلش بود ھ. دوتا خوردمنیازقضا بھ پست ا.دست تکون دادم

 نطوری منم ھمنجااوردنی تا ادی تورو باتھدکھ  ھمونطورشمیبق.نکردمو سوارشدم
 .اوردن

 ؟؟یتوچ: ستاره نگاه کردمبھ
 دونمی غرفھ پرت شد نمکی لباس تو کیحواسم بھ . شب بودمیبامامانم بازاربود- ستاره

 دی اومدم شاابونی تاسره خھیباگر. نکردمداشیم پتو پاساژم گشت. شد نگاه کردم نبودیچ
 . کنمداشیپ

 .سی اداره پلمتی رسونی باشوھرم مایگفت ب. آره؟گفتمیگم شد: اومد طرفم گفتنیریش
 .نجامی شدمو االنم کھ انشونی سوارماشمنم

 خانوادم تنگ یدلم برا: اومد پاک کرد و گفتنیی کھ ازگوشش پای قطره اشکبادستش
 .شده
بنظرم . رفت سمتشو سرشو درآغوش گرفتایمی کی ازجام بلندبشم ولتونستمی کھ نممن

 . تربودی ازماقوشیتوجمعمون فعالاون روح
 کردم کھ درباضربھ بازشدو بابرخوردش بھ کمرم دردم ی بھشون نگاه مداشتم

 ازکناره ستاره بلندشدو اومد باالسرمو ایمیک.افتادم کف اتاق. و ضعف کردمشترشدیب
  ؟ی؟خوبی شدیچ:گفت
 . تکون دادمی سرمو بھ عالمت نففقط

 چھ طرز درباز نی؟ای روانیضیمر: کھ اومده بود تو اتاق داد زدنیری رو بھ شایمیک
 کردنھ؟

ُخبھ خبھ:نیریش   نشستنھ مگھ؟یپشت درجا.صداتو سره من باالنبرا.ُ
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 اتاق گذاشت و ی بودو ناھارظھر گوشھ کی پالستی کھ توی مصرفباری ی ھاظرف
 کھ داره ینی بی بد بختو نمنی؟؟ایکور: دوباره گفتایمی بره کھ کرونی ازاتاق بخواست

 کجا تتونی وجدان انسانایلعنت.نی ولش کردطوری ھمنشی اوردیره؟؟ازوقتیازش خون م
 رفتھ؟؟

 کی فقط گھی باره دکی گم،اگھ ی می بھت چنیبب: گرفتو گفتقشوی اومد سمتش نیریش
 . ناقص نکنمنی کنم تورم مثل ای نمنی،تضمی بامن حرف بزنینطوری اگھیباره د

 . تونم بکنمی مکاری چنمیبرم بب: ول کرد و گفتقشوی دمیچی پی من کھ بھ خودم مدنیباد
 .دی بھ گوش رسدی کھ تو قفل چرخدی کلی رفت و بعدش صدارونی بوازاتاق

 ی بھ غذانداشتم نھ تنھا من حتیلی مچیھ.دمی تنھا تخت اتاق دراز کشی روایمی کمک کبھ
 پژمان نویریش.میھرسھ بھ سمت در چشم دوخت.دوباره دربازشد. ساعت بعدمین.اون دوتا

 . دستش بود وارد شدند و درو پشت سرشون بستنیفی کھ کگھی مرده دکیو 
 .اومده زخمتو بسازه.دکتره: گفتنیریش. باالسرماومدند

اول شالو از رو پھلوم باز . شدکی گفتن دکتره بھم نزدی شخص کھ بھ اصطالح ماون
دستشو نگھ داشتمو .ھول شدم. مانتومیبعد دستشو برد سمت دکمھ ھا.کرد
 ؟ی کنیکارمیچ:گفتم

 . ندارمی کارنمی زخمتو ببدیبا-
 کھ بھ پھلوم یی مانتومو تاجارهیتاپ ز. مانتو مو باز کردیجلو. دستمو برداشتمدیباترد

 قیزخمش عم: کرد و گفتشی برسی بھ زخمم کرد کمینگاھ. داشتھ باشھ باالداددید
 ھی بخیممکنھ ط. ندارمی حسیھمونطور کھ گفتم ب. ازش رفتھیادی خون زیول.ستین

  کارکنم؟؟یچ.ادیم سرش نیی خوب بالیول. ھوش بشھیزدن ب
 . کھ زخمش خوب بشھ و فعال تلف نشھیھرکار:پژمان

 .دمی دی نموی روزنیتوخوابھ شبمم ھمچ. شده بودیکم بازجار گرفتھ بودم و اشاسترس
 . کنارش گذاشتازشوی بازکرد و لوازم مورد نفشویک

 ھم گھی دیکی نیخوایاگھ م: ستاره گفتدنیباد. بھ دورتا دوره اتاق کردینگاھ
 .نیری اون بچرو بگی چشافتھیرودستتون ن

 .ریپاشو چشااون بچرو بگ.ایمیک:نیریش
 دی پراضطرابو نگرانشو بھ من دوخت و سره ستاررو تو بغلش کشی چشماایمیک

 . نداشتھ باشھدی کھ بھ من دیطور
من ازآمپول .دمی لرزیازترس م. کھ از ستاره مطمئن شد اومدسراغ مننی بعدازادکتره
 تو ھی چندالی پارچھ کی. افتادمی ھوشی اونم بدون بی جراحھی رهی بودم حاال گیفرار

 نفسمو گرفتھ بودو احساس حالت یشترجلویب.فھ کردن صدام خیدھنم گذاشت برا
 دمی کشیغی تو پھلوم جی رفتن سوزن جراحو حال بافرنیباا.تھوع بھم دست داده بود

 ی بنداومدنغمی و جھیگر.کھ پارچھ ھم کارساز نبود
  کردیحس م.نبود

 



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 70 

 . زد کھ ازھوش رفتمی مروی بخنی چندمدونمینم.دمی دارم جون مم
 
 کھ بھ فکرم یزی چنی موھام چشمامو باز کردم واولی تویی حس لمس دست ھابا

 ... مامانیآ.نیری بمنیلعنت بھ ھمتون،بر: بھ زبون اوردمدبانالھیرس
  خالھ؟یلعنت بھ ک-

 . موھام بودنیدست اون ب. ستاره بودیصدا
 .شی گاو میلعنت بھ اون سھ تا وحش: جوابشودادمآھستھ

 .بھ دستت سروم وصلھ:ره گفت بلند بشم کھ ستاخواستم
 دکتره پدرسوختھ نی انمی بتونم ببدیتاپمو باالدادم تاشا. مانتوم ھمچنان بازبودیجلو

  کو؟؟ایمیک: و گفتمدمیدست ازتقال کش... موفق نشدمی کرده ولکاریچ
 .اوناھاش،خوابھ: نگاه کرد و گفتی گوشھ ابھ
 ساعت چنده؟: ھمون سمت نگاه کردمبھ

 دو- ستاره
 ؟؟؟یستی چرا خواب نپس تو-

 . ترسمیآخھ م- ستاره
 . ھوش بودمیچھ ھمھ ب-

 .غذاھا ھنوز دست نخورده اونجا بود. درنگاه کردمکی نزدوارهی دبھ
 ؟؟یتوچ.ستاره من گشنمھ-

 .اوھوم: بھ سمت غذاھاکرد و گفتینگاھ
 .می باھم بخوراریپس پاشو دختره خوب برو اون غذاھارو ب-

 ازدرد صورتم جمع ی تخت نشستم ولیمنم آھستھ رو.ارهی بلندشد تاغذاھارو بستاره
 ...شد

 ی بارمصرف براھی ی ظرف غذاکی با ی آب معدنکی کوچی بطرکی اومد ستاره
 ... برا خودشمیکیمن گذاشت 

 عدس پلو؟. گرفتنلمونیبھع،چقدم کھ تحو: غذارو باز کردمظرف
 .یاشتتوقع چلو کباب کھ ند: ازغذاتو دھنش گذاشت و گفتی قاشقستاره
 بھ از ی خوب کاچیول.یخوشم اومد،توام زبون دار.نھ بابا: نگاه کردم و گفتمبھش

 .می کنیکوفت م.یچیھ
 بازم خوابم ی کھ داشتم ولی کردم بھ خوردن و بعدازغذا بااون ھمھ خوابشروع

 شتری خوابت کم بشھ بنکھی ای بجای بخوابشتری بی ھرچگھی ھست کھ می قانونھی.ومدیم
 .شھیم

 . من بھش اعتقاد کامل دارمی ولھی کھ قانون ناشناختھ ادرستھ
 .ھی بھتری کھ بگم رفتم کما واژه نی البتھ ادمی منم خوابدوی ھرجورکھ بود خوابستاره
 یی جانیچیالبتھ ھم.ومدهی انگاربھ من خواب راحت ندمی ازخواب پرغی جی باصداصبح

 . داشتمیزی چنی توقع ھمچدینبا
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 . باز کردمچشمامو
 ایمیک. زدی تو گوشش مای زدشی باکمربند مای. بود کھ بھ جون ستاره افتاده بودپژمان

 . شدی داد و مانع می ھول مارویمی کی بکشتش ولرونی دستش برهی داشت از زیسع
 . و رفتم سمتشوندمی کشرونی تموم شدرو ازدستم بسروم
پژمان باکمربند بھ رون . گوشھ جمع شده بودو دستشو روسرش گرفتھ بودھی ستاره

 سی بھ پلی خواسی؟می بمالرهی سره من شی خوای بازتو میعوض:پاش زد و گفت
 ؟یزنگ بزن

 . شرفی؟بی کنی میدزد: بھش زد و گفتگھی دی اضربھ
تو .پست فطرت.یی شرف تویب: داشت بھ عقب ھولش بده گفتی کھ سعی درحالایمیک
 .ولش کن آشغال. طفل معصومنی اای یزدد
 .رمی گیحال تورم بعدا م.بکش دستتو: بھ عقب ھول داد و گفتارویمیک

 . بزنھگھی دی ضربھ اخواست
 .ھمھ بدنم کبود شد.غلط کردم آقاپژمان.توروخدا.نزن- ھی با گرستاره
 .نمی پاشو بب؟؟کویگیِا،راست م: اورد و گفتنیی زد کمربندو پایھی لبخند کرپژمان

 . کردیستاره با وحشت نگاھش م. بلند کردبزورستاررو
 . نبودستادنی جا اھی وقت گھید. تنشکی برد سمت توندست

 . نبودیچی دورو بر نگاه کردم ھبھ
 . خودم رفتم سمت بازانو زدم تو کمرشیمجبور
 آاااخ- پژمان

ت  گفیزی لب چرهیز. شدمنی گوشم پخش زمی سمتم با پشت دستش خوابوند توبرگشت
 . دارهیالمصب چھ زور.کھ متوجھ نشدم

برداشتمش خواستم بزنم تو سرش کھ . توجھمو جلب کردی کمدفلزرهی زی شدم سنگبلند
 ؟؟؟ی کنی مکاریپژمان چ: متوقفم کردنیریداد ش
 کھ نیری ھوا مونده بود و بعد بھ شیاول بھ دست من کھ تو.برگشت. متوقف شدپژمان

 . بھ توی وای بھ تو پژمان،ای وایا: داد نگاه کردیسرشو از تاسف دوطرف تکون م
 نیریش:پژمان ھم ستاررو رھا کرد و باگفتن. زدرونی و از اتاق بھی گررهی زد زبعدشم

 . خواستم بترسونمشیم.ستی نی کنیاون طور کھ تو فکر م.صبرکن
 . رفترونی بازاتاق

 . بدرد خوردجای دختره فوالدزره تا االن کجابوده؟خوبھ نیا
 .زدی و ھق مدی لرزی ستاره کھ ھنوز مشی پمی و رفتمی بھم نگاه کردایمیباک

 ؟یستاره خوب-
 ...خواستیم...یم...یم...اون...او: جواب داددهی بردهی ھق ھق بربا
 . گلم تموم شدستی نیچیھ: گفتمدمشویتو بغلم کش. بھ نفس نفس افتادو
 چندجاش کبود شده بود و میبدنشو چک کرد.مشی تخت گذاشتی روایمی کمک کبا

 . پھلوش خش افتاده بودیبخاطر سگک کمربند رو
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 ملت نی سره ای ننگ ازروی ھی ساکی کھ یریبم.خداازت نگذره: کردمنشینفر
 .برداشتھ بشھ

 خواستم ی مگھی بدبخت منیریبعدبھ اون ش.شھوت جلو چشمشو گرفتھ بود-
 .آره جونھ عمت.بترسونمش

 ؟یکارکردی چایتوم چموش: ستاره گفتمبھ
 رونی اومدم بییبعد کھ ازدست شو.دنبالم اومد.ییخواستم برم دستشو-  جوابمو دادآھستھ

 یداشتم شماره م.اومدم تواتاق. برداشتمبشی ازسره جشویازکنارش کھ رد شدم گوش
 ... بعدشم کھدوی کھ اومدو دایمی با خالھ کمیگرفت

 .بھ بھ،دزدکھ ازدزدبزنھ شاه دزده-
 .ینھ دزد. کمک کنمخواستمیاما من م- ستاره

 . کنمی میشوخ.دونمیم: گفتمدموی موھاش دست کشبھ
 . زدلبخند

 . بھتربشھدیبلکھ شا.می آھستھ شروع بھ ماساژ بدنش کردایمی کبا
 

 :مھبد
 کھ بخواد گم ستیآخھ بچھ ن. نگرانشمیلیخ... سرش اومدهیی دختره چھ بالنی ادونمینم

 ی چرااحساس مدونمینم.ش نگرفتھ بودم ازشویکاش گوش. زدمی تخت غلطیرو.بشھ
 . منھرهی تقصاسیکنم گم شدن مھ 

 ی چرانتونست؟؟پسید المصب مگھ اون دخترو نشناخت: تخت زدم و گفتمی رویمشت
 ...یدستشو بخون

 . شده باشھی ازش خبردیشا. بزنمارزنگی برداشتم تا بھ ساممویگوش
موج ...بوق پنجم...یدی چرا جواب نمیاح لعنت...بوق سوم...بوق دوم... اولبوق
 ی خستھ یکھ صدا. قطع کنمویخواستم گوش... بودانی درونم درجری از نگرانیمیعظ
 :دیچی پی گوشارتویسام
 الو؟؟؟-اریسام

 ؟؟؟یی کجااریسالم سام-
 .ی برم پزشک قانونخوامی ممارستاناسرزدمیب.ابونایدربدرتوخ...کجاباشم-اریسام

  چرا؟؟؟ینونپزشک قا...یپزشک قانون-
 . کنم بدنباشھ اونجاھم سربزنمی فکرمیول...دونمینم-اریسام

 .تنھا نرو.امی دنبالم باھات مایب-
 .ابونی خاسرهیباشھ حاضرشو،ب-اریسام

صداش خش . شاده من نبودقی رفی صدا،صدانیا. قطع کردموی کردم و گوشیخداحافظ
  کرده؟ھی گریعنی.گرفتھ بود.داشت
نگاه بھ . برقصھی برات بندرادی عشقش گمشده بیپس چ...ھھ: جواب خودمو دادمخودم

 : رفتمنھی آیبلندشدم و جلو.ی ازاون ندار؟؟کمیحال و روز خودت کرد
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 .شبیپلک رو ھم نذاشتھ بودم از د. قرمز شده بودشبی دی خوابی بنی از اچشمام
 .دمیاخودمو زجر ممن چر. دنبال عشق مردم باشم؟بمنچھ کھ نگرانشمدی چرا بامن

خوب ...خوب: کھ برداشتم متوقف شدمویگوش.امی نماربگمی تا بھ ساممی سمت گوشرفتم
 .اون عشق منم ھست

 . ندارهی کھ بھ من حسامااون
ازکجامعلوم؟تازه اونم : حرفم شدمی اما بازخودم پاسخ گورمی دوباره شماره بگخواستم

 .ی خبری ازبشمیخودم دارم نابود م.من کھ دارم. نداشتھ باشھیبھ من حس
 . تنم کردمموی دم دستی رفتم کمدمو بازکردم لباسای حرکت ناگھانکیدر

اومد جلوم نگھ .دمی از دور داروی سامنیماش. رسوندمابونی سره خخودمو
 .می راه افتادیسوارشدم و بھ سمت پزشک قانون.داشت

 سالم-
 .سالم-اریسام

 ؟یچطور-
 رهی زودمزنھیتاتلفن زنگ م. مادرش چقدر نگرانھیدونینم.یلیخ.بد-اریسام
 . کرد فشارش افتاد بابابردش درمانگاهھینقدرگریا...دارهیبرم

 .رسمی نمیچی کنم بھ ھی فکرمیھرچ-
 داشیدلشوره داشتم کھ نکنھ اونجا پ.می نزدی حرفگھی دی خوده پزشک قانونتا
 . بھ تنم افتادی فکر لرزنیازا.میکن
 شاپ ی کافکی میرفت.رونی بمی آسوده اومدیالی خوشبختانھ اونجا نبود و باخیول

 ...ییارچایمن سفارش قھوه دادم و سام.مینشست
 فکره کی امامیھردو غرق درفکربود.می کردی فقط بھ سفارشمون نگاه مھردو

 .مشترک
 . حواس منم جمع کردی ساملی موبازنگ

 .ھیازآگاھ-اریسام
  شده؟ی خبرینعی-

 .حتما-اریسام
 . برقرارکردتماسو

 الو؟-
-...... 
  شده؟؟یخبر.خودم ھستم.سالم-
 
 د؟؟ی بدحی واضح ترتوضشھیم.شمیامممم،متوجھ نم-
 

 خواھره من ربوده نیگی االن شما میعنی...یعنی: جواب دادی سکوت طوالنکیبعداز
 شده؟؟
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 .ممنون خداحافظ.بلھ،بلھ-

 . قطع کردویوگوش
 چھ خبره؟؟-

 ...گھیم: بود جواب دادلی بھ صفحھ موبارهی کھ ھنوزخیدرحال
 .دنی دزداسوی مھ گھیم: من نگاه کردو ادامھ دادبھ
 ؟؟؟یچ: بھت گفتمبا

 مدت گم نی ھم تواگھی دوتادختره داسی رازمھیغ: تکون دادیسرشوباناراحت
 ...ی اونور برافرستندیدخترارو م. قاچاقھمی تھیاز...شدند
 . موھاش کردونھی آشفتھ دستشو میاحالوبعدب

 سرش یی مشت آدم رباست؟نکنھ بالھی من االن دست اسی مھ یعنی... دلم غلغلھ شدتو
 ... ازشوقتیاورده باشن،نکنھ 

 .نداختی منو بھ وحشت مفکرش
 :اسی مھ

 . شدی مدهی و پژمان شننیری شیصدا.می چمپره زده بودی گوشھ اھرکدوممون
 .می نداشتیدی صچی نبود ھیروزه خوب- پژمان

 .سوزهی دلم براشون موقتای. افتادندریناگیازاقبال بدشون بود کھ ا-نیریش
 غذاھارو بده نیتوبرو ا. نرفتھ؟بچروبده منادتیگذشتھ خودتو کھ .دلت نسوزه- پژمان

 .بھشون
 .می راحت بشمی بخورارکھیزھره مارب.اریغذان: گفتایمیک
 .یدیدخترتوچقدرناام-

 . درو بازکردو اومدتونیری لحظھ شنیھم
 .نیریدنمیکوفت کن. غذاھاتوننمیا-نیریش

 ن؟؟یریش: کھ صداش کردمرونی و خواست بره بواری گذاشت کناره دغذارو
 ھ؟؟؟یچ: نگاھم کردبرگشت

 . خوام حرف بزنم باھاتیم.اتویب-
  آخھ؟؟ی داریتو بامن چھ حرف......ھھ-نیریش

 .رمیگی وقتتو نمادیز. کنمیخواھش م: جلوش دستشو گرفتم و گفتمرفتم
 شد کھ ی چدونمینم.رونیخواست بره ب.رونوی بدی بھ دستم کرد بعد دستشو کشینگاھ

 . کوتاهیلی خیول.قبول: شدو برگشت و گفتمونیپش
 کنجکاو بھ من نگاه ایمیستاره و ک. تختی رومینشست. دادمدتکونیی بھ عالمت تاسرمو

 . کردندیم
تو ذھنم . از کجا شروع کنمدونستمینم. بودزشدهی ھم لبرمیحس فضول. کرده بودمسکوت

 . برمیگینم.ری وقتمو نگنیبب: گفتنیری حرفام بودم کھ شلی تحلھیمشغول تجز
 .کمکمون کن.میبزار ماسھ تا بر-
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خرمغزموگازنزده .دمیزجرکش.دمی زحمت کشی برت داشتھ؟؟؟دختر کلاالتیخ-نیریش
 رونیفکرشو ازسرت ب.رهیگی من آرامش می شماھا زندگلیتازه بعداز تحو.ولتون کنم

 .کن
  داره؟؟ی چھ زجرنیا.نجای انی اوردنیدیمارو دزد-
 .شھیمربوط بھ سال ھاپ-نیریش
 

کھ من .شی داستان از زندگھی. شدمی مکی نزدخواستمی کھ میزی بھ اون چداشتم
 .کنجکاوش بودم

  گباآرامش
 

 .ی داشتھ باشی انتخاب بھتریتونستی باشھ میگذشتت ھرچ:فتم
 
 .انتخاب من اجباربود-نیریش
 ؟یچھ اجبار-
 .ی زبونم حرف بکشرهی نکن از زیسع-نیریش
 .ی منوقانع کنی تونستدباحرفیچرا؟؟شا-
 ی خالی باشھ برای وقت خوبدی شایول.ی کھ قانع بشستیھرچندبرام مھم ن-نیریش

 .کردن خودم
 کی یتو:شروع کرد.من ھم چشم بھ دھنش دوختھ بودم. زل زدواری از دی نقطھ ابھ

 ھی ایازداره دن.نیی محلھ نھ چندان پاکی یتو. کردمی میخانواده سھ نفره زندگ
 و خونھ یمامانم خانوم. کردی میبابام دست فروش.بدنبود.می داشتیمتر۵۵خونھ

مثال . بود باباخوب شدهی کاسبو مدت بود کھ کارھی.دمی رسیمنم بھ مدرسم م.یدار
 یلی گرفت و خی خودش گوشیبرا. عوض کردونویتلوز.دی مامان فرش خریبرا

 قرض کممی خوب شده می کاسبگفتی ازکجا؟مدی پرسیمامان کھ م.گھیخرت و پرتا د
 یاھی سیھرچ. ورق برگشتھوی. شدی چدونمیامانم. روبھ بھبود بودمونیزندگ.کرد

 ی حرف ماطی دره حیاولش جلو. کاربابا اومد خونھبطل.بودرو سرمون تلنبارشد
 .ارمی برات پولتو آقامارمیم- :زدند

 .خودمم دستم تنگھ.نی حسشترگذشتھی بیلی خی کھ خواستی آخھ؟؟ازوقتی کگھید-
 . وقت بدهگھی دکمی. روتو ببوسمایب-

و بابا. دادهی دادوبی صدادمی دھوی. کردمی می بازی لیمن داشتم ل. آروم بودحرفاشون
بابا طرفو ھول داده .دیھوصداخوابی یول. دادیداد و ب. بودندرشدهیطلبکارش باھم درگ

بابا . خبرکردندسی ھا پلھیھمسا. ھوش شدی بوارویبود اونم افتاد سرش خورد بھ د
من . اومدبابارو بردسیپل. زد توصورتشی ممامان.باالسرش نشستھ بود تو شوک بود

 روز اومدند گفتن طلبکاره کی. شدی کردم کھ دورو دورترمی نگاه منویفقط ماش
 سالم ازدهیمن .مامان حالش بدشد و افتاد توخونھ.بابا محکوم بھ اعدام شد.مرد
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 کردم کھ اشکم خشک ھینقدرگریا.چندوقت بعد گفتن بابارو اعدام کردند.بود
 . سکتھ کرد و دو روز بعد مرددی کھ مامان فھممونشبھ.شد
 

سکوتم . گرفتھ بودمیمن کھ منم گر.حق داشت. کردم اشکش دراومده بودنیری بھ شنگاه
 .روحفظ کردم تاادامھ بده

 
دلم . کردمی مھی خودم گری بدبختی بودمو براوارنشستھی شب تو خونھ کنج دھی-نیریش

توچھارچوب در .دره خونمون بازشد.خواستینوازش دست پدرو آغوش مادرمو م
 غی شد جکیبھم نزد.ستادمیبلندشدم ا.د،اومد تو مست بو.دمیمرده صاحبخونمونو د

 روخودم حس شوینی سنگومدم بھ ھوش ایوقت.منو درآغوش گرفت ازھوش رفتم.زدم
 ازم یلحظھ ا. کردی بھم تجاوزمانھیوحش.دمی بوسیسرش رو گردنم بودو م. کردمیم

 .عمو ولم کن توروخدا: گفتمی کردم می مھی زدم گری مغیج. شدیجدا نم
 .دی چکی گولھ گولھ ماشکام

 
 خودش ادهی.ختی بھم ردی ستاره دشی پژمانو پی فکرکردم ھمونھ وقتباخودم

 .توروخدا.عمو ولم کن: گفتیستاره ھم م.افتاده
 . حرفاش جلب کردمی بھ ادامھ توجھمو

 
 یدرحال. تو کوچھدمی دودموی بلندشدم لباس پوشعیسر.باالخره خستھ شدو کنار رفت-

ماروبھ عقده ھم . خبردادسیاونم بھ پل. ھامون گفتمھی ازھمسایکیبھ . مردمیکھ داشتم م
 تو رخت اباھمی منو زدیامیھمونم . خودش نگھ داشتشی ھفتھ پکیمنو .در اوردن
 .خواب بود

 و دهی چاق و ژولیمرد. مردکی شی پیی برد جادویدستھ منو کش. اومدخونھروزی
 نی اشی بھ بعد پنیکجا؟ تو ازا: کھ گذشت اومد بره دنبالش راه افتادم گفتکمی.بدبو
 . شرفی دستش نگاه کردم منو فروختھ بود بی کالن تویبھ پول ھا.یارباب

 . موندو حوضشی و علرونی در رفت باز
 

 گفت و نی ای رودیَ پژمان خش کشی کردم کھ صدای بھ حرفاش گوش مموشکافانھ
 ؟؟ی موندن؟کجایریش:گو
 .اومدم-نیریش

 .ی گذاشتارمیممنون ازگوشات کھ دراخت. شدمی خالیتاحدود: من گفتروبھ
 . ادامشم بدونمخوادیدلم م-
 .گھی موقع دھی-نیریش

 . خارج شدوازاتاق
 .ی سختیچھ کودک. درفکرشدمغرق
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 ؟یکنیحرفاشو باورم- ایمیک

 .کنمیمعلومھ کھ باورم: نگاه کردمو گفتمبھش
 .خواستھ سره کارت بذاره. باشھدچاخانیشا- ایمیک
 اون ھمھ تونھیچطورم. کردی مھی شد گری خاطراتش مادآورهی یا؟وقتیمی کیگی میچ-

 حرفو دروغ گفتھ باشھ؟
 .چھ بدونم واال- ایمیک

 .کنھی مھی ستاره گرمیمتوجھ شد.می کردھردوسکوت
 ؟؟؟ی چتھ ستگھید-

  اونور؟فرستنمونی ھست کھ فردا مادتونی- ستاره
 ؟ی زودنیبھ ھم-
 . کنندیکارمی چستی حاالم کھ شدن شلغم معلوم نیسایپل- ایمیک

 یک.می تافرداخالص شددیاشایھا؟؟. باشھ روزشرکردهیی تغدیشا...خوب: گفتمدمویترس
 دونھ؟یم
 .یھھ،چھ دل خجستھ ا- ایمیک

بغضم .نداختی تودلم میبی غم عجنمی خانواده و مھبد رو نبگھی برم و دنکھی افکره
 ھی اون گری اومدم بھ اندازه یچون ازوقت.دمیدی خودمو ھمسن ستاره مییجورای.گرفت
 .شتری بدمیشا.کردم

 . بارش دادمی پاھام گذاشتمو بھ اشکام اجازه یسرمو رو. تو شکمم جمع کردمپاھامو
  تو الک؟یچرارفت- ایمیک
 مھبد بھ شیکاش پ. بودمدهی اومدم مامانمو درونی ازخونھ بیکاش وقت. ازخودمرمیدلگ-

 تونمی وقت نمچی ھگھیحاالد. نکرده بودمی کبرینقدرصغریعشقم اعتراف کرده بودمو ا
 .بھش بگم

 ھ؟یمھبدک- ایمیک
 .عشقم-
 . کھیحاال خودت بدترشد.نی نباشدی ناامیگفتیتو بھ مام- ایمیک
 نتونم گھی دنکھی و اکنھی مدمی نکنھ ناامدامونی پسی کھ ممکنھ پلنیفکر کردن بھ ا-

 .کاش دست دست نکرده بودم.کنھیاعتراف کنم داغوم م
 نیی قطره اشک ازگوشھ چشمم سرخوردو پاکی
 

 .اومد
توم . کننددامونی کھ پدوارمیام: گفتدوی بھ صورتم کشیدست. کنارم نشستایمیک

 نباش اون حتما نیمنتظره ا.ی باشھ کھ بھش بگنی کارت انی اولمینجارفتی ازانکھیبعدازا
 . تو غرورتو کناربزاریول.شترهی بیلیمرداغرورشون خ.ادجلویب
 . کھ تاحاالنگفتمستیبخاطره غرورم ن-
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 ؟یپس چ- ایمیک
 . خواستم ازاحساسم مطمئن بشمیم-
 ؟یاالن مطمئن- ایمیک
 .اوھوم-
 . کنندی مدامونیحتماپ. غمت نباشھگھیپس د- ایمیک
 دادمی میدواریھاامتاحاالمن داشتم بھ شما. جامون عوض شدقھی چند دقنیھھ تو ھم-

 .حاال تو بھ من
 . نزدی باالانداخت و حرفی اشونھ

 . باخودم شدمی زمزمھ کردن آھنگمشغول
 رولبم یناخودآگاه لبخند. رعدو برق بلندشدی بود کھ صدا٧ یساعتا

 بھترازبارون ی روحم چی دل آشوبھ و ناآرومنیتو ا.من عاشقشم...بارون.نشست
 . بھم آرامش بدهتونھیم
 دره اتاق بازشد و اد؟کھی ازدستم برمیتوفکربودم کھ چھ کار. دورهدمی کھ ازدفیح
 . اومد تونیریش
رفتھ دنبال اون مشروب .ستیپژمان ن.مینی دربشیاجلویب.رونیابیاس؟بیمھ -نیریش

 ؟؟یایم. تلخم سبک کنمی دلمو ازخاطره ھاخوادیراستش دلم م...راستش.یکوفت
 ؟چراکھ نھ.البتھ: زدمو گفتمیلبخند

 .اسی مھ یزشدیعز- ایمیک
 .نیای بنیخوب شمادوتاھم پاش-نیریش
 . راحت ترمنجایھم.دهیازشمابھ مارس- ایمیک
 .اونم سرشو بھ چپ و راست بھ عالمت نھ تکون داد. ستاره نگاه کردبھ
 بچت کو؟-
 .خوابھ-نیریش

ماکھ . خورداطینگاھم بھ دره ح.می داشتھ باشدی داطی کھ بھ حی طورمی در نشستجلو
 کردم کھ ی منطورکنکاشیداشتم ھم.ستی کھ مسلح ننمیریش.ستی پژمانم کھ ننجایا

 چی ھیواری چھاردنیا.ی فرارکنی کھ بخوارونیازسرت بندازب: دستمو خوندنیریش
 .کنھی قفلش مرهیرون میکھ اونم پژمان کھ ب. نداره جز ھمون دریراھ

  توام؟یرو-
 .اوھوم-نیریش
 .یتوام بارونو دوست دار-
 بارونم نی اوقات ایالبتھ بعض. بھ آرامشمندنی رسی ھالھیبچم و بارون تنھا وس-نیریش

 کھ اون صاحب خونھ منو بھ دست یدرست مثل روز. کنھیغم داره و دلتو نالون م
 صاحب خونھ نکھیبعدازا. گفتم اربابیمنم م. کرد اربابیصداش م.اون مرد سپرد

ازپنجره نگاه .ومدی خوردند میم ودون کھ بھ نایی قطره ھایصدا.رفت بارون گرفت
 .دبودیکردم بارون شد



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 79 

منم تو اون سن . دخترای من زنم نھی بھ خونھ اورد گفت ببوی خانمکی روز ارباب ھمون
 کھ اون نیمثل ا. دختری و بھ چھ کسگنی زن می کھ بھ چھ کسدونستمیو سال نم

خانومھ بھ ارباب گفت کھ من . بھشون نگفتھ بودیزی چزھمی ھمھ چی بیصاحبخونھ 
 . کھنیی پاادی می کلمتشیق. نگفتیزیچ یپس چرا اون پاپت:ارباب ھم جواب داد.زنم

 . فروختی مگھی دیکی و بھ دی خری منو میکی.شده بودم مثل کاال. شدمتی قبازحرف
 لشیاوا.گھی دیکی ارباب بودم اونم استفادشو کردو فروخت بھ نی روز دستھ ادوسھ

 نی کم کم عادت کردم بھ ایول.غیالتماس و ج. بھ پا بودمی گرشھیھم. سختم بودیلیخ
 ھی.سالھ بودم١۴. خوردمی شدم بھ حال خودم تاسف می تنھا می بازھم وقتیول.فالکت

 کھنھ و دستھ چندم ی کھ تو اون لباس ھابای زھنو جوون تست شده و دست خورده و البت
 .ومدیبازھم بھ چشم م

 
 چی ھدی کھ شابای ساده و زیچھره ا. گفت ھنوزم قشنگ بودیراست م.بھش دقت کردم-

 .گذرهی می نقاب چنیکس ندونھ پشت ا
 
 و دمی کشیازشون خجالت م. بودم کھ زن داشتندی مردانشی شب ھا پیبعض-نیریش

 یبرا.دی رسی بھم میزیانگارکھ دستھ من بود و چ. کردندیزن ھا تف و لعنتم م
باره :دیازم پرس.شب منو برد خونش. پسره جوانکی نباربھیفروختھ شدم ا بارنیچندم

 چندمتھ؟
 .دونمینم-
 ) کلمھ معذورمنیازنوشتن ا*****( کاره ونی انقدری ایعنی-

تو و امثال تو منو بھ .مگھ دستھ منھ.یگی میبفھم چ:گفتم. شدمو زدم تو گوششیعصبان
  روز انیا

تو و . دورنمیندازی و مدی کنی ازم استفاده میتو امثال تو مثل دستمال کاغذ.نینداخت
 ی قاطادی اماتااسم خواھراتون منیزاری مختلف بھ فروشم می کھ با مبلغانییامثال تو

سال ١۴ دوست دارم بایو؟فکرکردی لجنی زندگنی من دوست دارم ایفکر کرد.دی کنیم
 باشم توصف فروش باشم؟ د المصبا  مدرسھھگی دی مثل بچھ ھانکھی ایسن بجا

 ن؟ی بری لذت مین؟ازچینقدرپستیچرا ا.منم احساس دارم. منم آدممنیبفھم
 یمثل شبا. آب اوردوانی لکیپسره برام . کھ بھ نفس نفس افتادمنقدرگفتمی اخالصھ

 بعدم ینھ تنھا اون شب بلکھ شب ھا. نشدداشی اون پی خودمو آماده کرده بودم ولگھید
 ؟ی کنی میچرا تو ازم دور:دمی ازش پرسروزی.تعجب کرده بودم. ازم نخواستیچیھ
 ؟یکنیبامن ازدواج م: چشمام نگاه کرد و گفتیتو

بھ گوشام شک کردم دوباره . نداشتخواستمی کھ من می بھ جوابی ربطچی ھحرفش
 ؟؟؟یچ:دمیپرس

 .گفتم با من ازدواج کن-
 ؟ی باھام ازدواج کنیاخویبازھم م.می من چجورکسیدونیچرا؟؟تو کھ م-
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 ھ؟ینظرت چ. زلت خالصت کنمنی ازاتونمیم.ستمیمنم کم ازتو ن-
 شد کھ قبول کردم نی انای دوتا چشم بخوادی میکور ازخدا چ. خوش حال بودم یلیخ

 یزندگ. خونھنی محلھ و انیمنو اورد ا. پژمانھنیاون پسرھم.باھاش ازدواج کنم
 ...نکھی تا امی داشتمونویعاد

 
 .پژمانھ.بدو برو تو اتاق: گفتدوی ازجاش پرنیریش. تو دراومددی کلدنی چرخیصدا-

 خرمگس نیگندت بزنن پژمان کھ ع. شانسیبھ خشک. تو اتاقدمی معطل نکردمو دومنم
 یخو چند م.اح اح.ی مونیم
 
 ازنوع ی فضولکی یبازم حرفاش نصفھ موند و من ھم موندم تو.یومدیرترمی دن

 .حاد
 

 کردم کھ یدائم دعام. بودیاوضاع بد. بفرستنمونخوانیرداشبش م معلوم شد کھ فشب
 .ینیری شیای خام و روالیچھ خ.می کنداینجات پ

 یلی بود خی ھرچیول. تونستم درست حدس بزنمینم. سھای دو ی شب بود ساعتایآخرا
 نکھیاماباحس ا. ازاتاق خواب بودمیگوشھ ا.یکی ازتاری بود و آسمون ظلماتروقتید

دقت کردم .دمی دی اھی اتاق سای گھی دیاما گوشھ .گلوم خشک شده چشمامو بازکردم
 . زدیبودو باخودشم حرف م یمشغول کار.ابودیمی نبود کھینھ سا...نھ
 .١٢فرداشب،ساعت- ایمیک
 ھم ی اگھی دیحتماعده .نیایھمون موقع ب.فتھی بی کنم اتفاقی فکرنممی کنی تحمل منھ

 .ھستن
 

 ؟؟ی شدیجن: و گفتمکشی نزدرفتم
 ؟؟؟یداریِا  تو ب:دوگفتی پرھوی چون رشدی غافلگفکرکنم

 .دارشدمیب-
 ؟یزدی حرف میباک: نگاھش کردم و گفتمموشکافانھ

 .باخودم...چکسیحرف؟؟ھ- ایمیک
  تو دستت؟ھیاون چ-
 .ستی تو دستم نیزیچ- ایمیک
 .یزنی مشکوک میلیخ.نمیبب.ستمایبچھ ن-
 . باباییتوھم. بخواب؟بروییچھ مشکوک- ایمیک
 . دستتونمیبب.سمی نیمن توھم-

 . داشتم بزور بازکنمی گرفتم و سعدستشو
 .رهی کن دستمو دختره خ؟ولیکنیکارمیچ- ایمیک
 ؟؟ھااا؟؟ی ھم دستناینکنھ توھم باا. عمتھرهیخ-
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  دستم؟ناھمی گفتھ من باایک.ولم کن: داد عقب و گفتھولم
 خواستم دستشو یاز زور فضول. خدانرسونھھی بد دردیفضول.رشدمی باھاش درگدوباره
 ؟ی شدیچتھ؟وحش: و گفتدی کھ فورا دستشو کشرمیگازبگ

 .سمیمن پل: اوردو گفتنیی پاتونستی کھ میی صداشوتاجاتن
 ؟یییییییییچ:بلندگفتم

 نیچھ مرگتونھ؟کپھ بزار: پژمان بلندشدیازاون ورصدا. دستشو رو دھنم گذاشتفورا
 .دماوری سرتون نییی بالکیتا
 سسسسسسیھ: گذاشت و گفتشینی بی دستشو روایمیک

 . تکون دادمو اونم دستشو برداشتسرمو
 ؟؟یسیتو واقعا پل: گفتمآروم

 .دروغ کھ ندارم- ایمیک
 . بحالت ازدھنت دربرهیوا: وارتکون دادو گفتدی انگشت اشارشوباالاوردوتھدبعدش

 .  دھن چفتو بست دارهنیا. راحتالتیخ-
 .دوارمیام- ایمیک
 ... نامزدوویدانشگاه و تاکس. بودهلمتی فی گفتیپس تاحاال ھرچ-

 .مجبور بودم-  جاش نشست و گفتسره
 ومدن؟یم؟چراتاحاالنی فرداآزادیعنیحاال: کنارش جاخوش کردممنم

 ...میرسی نمیی دونفرکھ بھ جانی باامیری بانده قاچاقو بگمیخوایآخھ م- ایمیک
 .ھوممممم: دادم و گفتمدتکونیی بھ عالمت تاسرمو

 وارده یبعدابگو چطور. بخوابمرمی مگھید. راحت شدالمیخ: گفتمدموی کشی اازهیخم
 .ینجاشدیا
 .ربخوابیبگ.یسرو تھتو بزنن بازم فضول- ایمیک

 . ھوش شدمی و بدمی دراز کشھمونجا
 

 :مھبد
 رنی نظره چرانمرهی ماجراھا زنی ای کھ ھمھ ؟؟حاالی چیعنیآخھ . فھممی نممن
 اد؟ی سره بچھ مردم بیی بالگنیرنشون؟نمیبگ
 . عشق توایبچھ مردم : درونمیندا

 . دارنگرودوستیارھمدیبعدشم اونو سام.گھی عشق من بچھ مردمم ھست دخوب
 البتھ اگھ تااالن ادی سرش نییخداکنھ تاشب بال.اتشونی عملی امشب برن براقراره

 . باشنداوردهی سرش نییبال
بھ بودنش،بھ .دمی موھام کشی تویدست.چقدر دلم تنگ بود. روبروم حس کردمچشماشو

 . شدهناتنگی ای ھمھ و ھمھ ی دلم برااش،خونسردبودناشیحرفا و کل کالش،سرتق باز
 

 :اسی مھ
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 . کردمی رفتم و مترش می اتاق راه می تونطوریھم
 راه نقدری چتھ اسای واجای ینیشینم.گھی دنی گرفتم د بشجھیسرگ. کالفھ شدمیواااا:ایمیک
 ؟یریم

 . رفتجیمنم سرم گ- ستاره
 ؟یاونوقت چ.میدانکردی درصد نجات پھی مویاومد.استرس.استرس دارم-
 .می کنیدامی صد در صد نجات پدمیبھت قول م- ایمیک
  شلغمن؟؟سای پلی خودت نگفتنیھم-
 .تظاھربود- ایمیک
 .جانیھم استرس دارم ھم ھ. آروم باشمتونمی من نمیھرچ-

 .می تصورکنمیتونی االن ما دوحالتو منینیبب: جلوشونو گفتمنشستم
 کھ دھن ی و درحالبرنمونی میکیمارو آخرشب تو اون تار.دنی نرسسای پلنکھی ااولش

 لنجا نیمارو سواره ا. جنوببرنی بعد مندازنمونی منی ماشکی یو چشمامون بستس تو
 می کھ عالقھ نداری و بھ کاربی غری برنمون کشوری کنند و میکھ تو کاره قاچاقن م

 یدی کھ ناامی لحظات درحالنی در واپسھ کنھی حالت انیدوم. کننیوادارمون م
و بنگ بنگ بعداز .کنھی زنده مدمونوی ھا امسی پلرهی آژیدروجودما رخنھ کرده صدا

  داره ھم استرس مگھ نھ؟؟جانیجفتش ھم ھ.می کنی مدایبکش بکش مانجات پ
 روت فشاربوده از دست یلیخ.خدا شفات بده: داد و گفت ازتاسف تکونی سرایمیک

 .یرفت
 .گمی مینھھھھھھ،جد-
 .ستی نیبسھ االن وقت مسخره باز- ایمیک
 .عجبا-
 پژمان کف بستھ نیساعت دوازده شب تو ماش.میجورگذروندی ھرطوربود تا شب گھید

 کی پژمان نی ایول.میری ممی ازکجا و بھ کجا داردونستمینم.میو چشم بستھ نشستھ بود
 .رهی می فرعای جاده متروکھ کی کھ صد در صد ازھیموزمار

 ی منی بچھ کھ تو ماشی ھاھی گری بود و گاھنی ماشیفقط صدا.می ساکت بودھمھ
 ؟یرکردی بھش بگھ آدم عاقل زن و بچتو چرا درگستی نیکی.دیچیپ
 سی پسیپ: گفتمایمی توگوش کواشی
 ھ؟یچ- ایمیک
 م؟ی کنی مدای نجات پیمطمئن-
 ی نگاھمون منھییداره از آ.اری درنی بازھی ضاگھیبسھ د. کنمی فکر منطوریا- ایمیک

 .کنھ
 . ندمی درخشانم سوتی نزنم تا طبق سابقھ ی حرفچی کردم ھی سعگھید

 دی مامان و سعوی و مھبد و سامداکنمی فکرکردم کھ نجات پی بستن دھنم بھ لحظھ ایبرا
  ندمیالمصب مھر.رکردهیرت دلمو اس کھ مھیکارکردی مھبد چیوا.نمیخان رو بب

  ھمشیار
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 .ستی نشی حالزای چنی عشق کھ ای ولی آدمو بخوریخوایم

 . توقف کردنی و ماشمیدی متوجھ بشم رسنکھی ابدون
 ی شدم صدای مادهی داشتم پیوقت.نیی پادنی مارو کشیکی یکی بازشد و نی ماشدره

تنھا .سھی پلایمی کدمیمن فھم. بکنمیشرمنده نتونستم کمک بزرگ: کھ گفتدمی شننویریش
 . بھ پژمان نزنمی بود کھ حرفنیکمکم ا
 . شدمادهی پنیازماش. شدی تعجبم احساس میول.دمی دی نمویی بستھ بودو جاچشمام

 یلی خیلیبزورو تالش خ.ی و از اطرافت باخبرنباشینی ببیکی بده کھ فقط تاریلیخ
 ماسھ تا رازیغ.دمی دی نمیادی ززهیاماچ. ازاون چشم بندو باالبزنمی تونستم مقدارادیز

 ی مگھی نفر دکی بود و ستادهی باالسرشون ای ھم بودند کھ فردگھیچندتا دختره د
 .گشتشون

 ی گشتش کھ صداینطورمیھم.ایمیبعدمن و بعد ک. گشتنشوی اول ستادی ماکھ رسبھ
 ھ؟ی چنیا:کلفت مرد دراومد

 . دونمیمن نم:دی کشنیی پاارویمی بنده کچشم
 .یدونی کھ نمیتو غلط کرد: گوشش خوابوند و گفتی توییلیس

 ابھ؟ی ردکی نی ای تودمی من خرم؟نفھمی کردفکر
غرق خوش . بلندشدسی پلری آژیصدا. خوردش کردرپاشی و زنی زمی روانداختش

 . کردندامونی شدم کھ باالخره پیحال
 ی ھاغی جیصدا. نشده باشھمیشک دارم عق حساسھ اون مرد زد کھ ی جای لگدایمیک

 یبازمن کم. بردمی صحنھ ھالذت منی فقط من بودم کھ ازادیشا.دخترا تو آسمون بود
 .یچی اون بد بختا ھی ولدمی دیم

 کھ چاقو یی محکم بھ پھلویکس. بارمنم بھ وحشت افتادمنی اومد کھ ایراندازی تیصدا
 فشردم و نالھ یازدردچشمامو م.خورده بود ضربھ زد و منو مجبور کرد دنبالش برم

 ی افتادم و بعدصدانی زمی روگھی دیبار.کشھی منو کجا مدونستمینم. کردمیم
 دنشیازد.اربودیسام.بعدش چشم ھامو  منو باز کرد وی دستای کسنی بنیھم.یریدرگ

 . کارو خودش کردنیا.بلندبشم و بغلش کنم کھ دادی دردم اجازه نمیذوق کردم ول
 .یدلم برات تنگ شده بودسام-
 . درد و سوزش پھلومی شد امااز روی اشکام جارو

 نطوریمنم ھم: داغشو کناره لبم گذاشت و گفتیلب ھا.دی بھ صورتم کشیاردستیسام
 ؟؟ی سرت اوردن؟ خوبیی چھ بالاسیمھ .زمیعز

 مھبد کھ بلند یصدا. ھم گذاشتمی تکون دادم و چشمامو روی بھ عالمت منفسرمو
 ھم ی پلک ھام روی بدن و خستگیبعد ھم ازکوفتگ.دمیاعالم کرد آمبوالاااانس رو شن

 . ھوش شدمی بدمیشا.افتاد
 
 ...یوا.یوا. کردنسمیسرو.خدالعنتشون کنھ.یواااا.آخ مامان-
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 .ی خوردھیچھارتا بخ. کھیدیی؟نزای کنی نالھ منقدری حاال چرااگھیخوب د-مامان
  چھارتا؟یگی منایچھارتا؟چھارتا؟تو بھ ا-

 . دارهیچھ فرق.تا٢٠حاال-مامان
 کمپوت بزور ؟کھیمامان تو واقعا ھمون مامان سره صبح: تعجب نگاش کردم و گفتمبا

 .خوامی مامانمو م؟؟منی خودترفت؟واقعای و قربون صدقم مختی ریتو حلقم م
 گھی دیاالن خوب شد. فرق داشتطتیاونجا شرا.ریمعرکھ نگ.خوبھ خوبھ-مامان

 .الحمدهللا
 .شنی مثل من توش جا مگھیھشت تا د.نگا نگا. تنم کردنھی لباسا گشاد چنیا. عجباشیا-

 .ی کھ نداریتوقع لباس ماکس.یزنیبچھ چقدر غرم-مامان
مگھ : درھم شد وگفتمافمی ھام قھی مقدار جابجا شدم کھ بخاطره تازه بودن بخھی

 . شدی خوب ممیلی؟خچشھ
 دهیجفتمون نگاھمون بھ سمت در کش.و دربازشد. ازتاسف تکون دادی سرمامان

گل . عشقمی تو خودت گلسمیاوا عس. سبدگل بودکیدست مھبد .اربودنیمھبد و سام.شد
 شیآخھ االن چرا؟پ.یاح لعنت.دی اومد جلو و باز کناره لبمو بوساریکار؟سامی چخوامیم

 عشق من؟ناز دونھ یخوب:ار گفتی و سامنیینداخت پامھبد چرا؟مھبد سرشو ا
  جون؟دونھیجون؟

 .ممنون خوبم-
 .خداروشکر-اریسام

 .شھیلوس م. باھاش حرف نزنینطوریپسرم ا-مامان
 .لوس کھ ھست: گفتدوی کشموینیاربیسام

 دی سعنمیمن برم بب.ی لوسم شدی سامدی کھ تو دی چھ کارا کردنی ببایب-مامان
 .ادی بی اقھیقراربود دو دق.کجاموند

 سالم: جلواومدنبارمھبدیا. رفتمامان
 سالم-

 بود اری دست سامی صورتم و بعد دستم کھ توی سرشو باالاورد نگاھشو رومھبد
 ؟؟یخوب:چرخوند و گفت

 و دمی باالکشیمالفرو کم.اردراوردمیدستمو آروم ازدست سام. شدممعذب
 .ممنون.بلھ:گفتم
 .یشیانشاءهللا بھترم م. خوبھیلیخ..نیا..نیا..مممما....خوب-مھبد
 تشکر: انداختم و گفتمنیی نداشتم سرمو پایجواب

 .دمی کشی خجالت مششی بود کھ پبی برام عجیلیخ
 .قصدم مالقات بود.بااجازه. برمگھیمن د:دمی صداشو شندوباره

 . سرمو تکون دادمو گفتم بسالمتھمونطور
 . گردمیبرم.تادم در باھاش برم-اریسام

 .برو-
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 یلیبچھ ھا خ. اومدنی خانوادگییتا عصرھرسھ دا. رفترونی دنبال مھبد بارمیسام
 بھم یلی خیاز نظر روح. موفق نشدنیول.ارنیتالش کردن تامنو از حال دپم درب

 ربع کی تنھا دنشی مھبد تنگ شده بود اونوقت سھمم از دیدلم بھ شدت برا. بودمختھیر
 ازی ھفتھ استراحت مطلق نکی  بھیرخص شدم ولانصافھ؟؟دوروزه بعدم.بود

 کھ داشتی اندازه شده بود و ھمرو بھ شک وامیاربی سامیمحبتا. کاریپس کار ب.داشتم
 کردم کھ چقدر تو عشق غرق یخودم حس م. فکر درافکارمھبد نگنجھنی ادوارمیام

 ی قلب من مزنھی حرف ماری با سامی شدم کھ وقتیجور. اولشھنیتازه ا.شدم
 . بزنھرونی بنمی کنم ھرلحظھ امکان داره ازسیتند کھ احساس م اونقدرمحکم و.کوبھ

 خستھ دنی جا دراز کشکیاز . حال االنم حالم بھترهنیباا. استراحتم تمومھگھی ددوروزه
 شد
 
شش .بلندشدم بھ ساعت نگاه کردم. بدم اومدهدنی بار از خوابنی اولی و برام

 ی خبرارھمی دعوت بودند و از سامی مھمانکی خان بھ دیمامان و سع.عصربود
 یمانتو و شلوار و شال مشک. سردی ھواخنک و مقدارزبودویی آخره پایروزھا.نداشتم

 بمی تو جموی و ھندزفریگوش.دمی انتخاب کردمو پوشی زرشکشرتییھمراه با سو
 کھ ی عروسنیماش. ھا شلوغ بودابونیخ. ھا راه افتادمابونی ھدف تو خیگذاشتم و ب

 نی بامھبد تو ماشروزی منم شھی میعنی. شد توجھمو جلب کردیبوق بوق کنان رد م
 نداره ی احساسچینھ مھبد ھ... عاشقانھ بزنھ؟نھیمھبد برام حرفا.نمیعروسمون بش

اگھ بھش بگم دوستت . کنھ و زور بگھعیفقط بلده ضا.ھی خالاسقلبش از احس.بھم
اما اگھ . بدونھ دوسش دارم ازم دوربشھیقتممکنھ و.شکنھی اون مکنھ؟نھیقبول م.دارم

اگھ دوستم نداشتھ باشھ . جلوادیخوب اگھ دوستم داشتھ باشھ م.پرهینگم ازدستم م
 غرور و عشق باھم و  رفتادمی ؟آخیغرورم چ.گھی فوقش جوابمو گرفتم د؟جھنمیچ

 .گمی فرصت بھش منیپس دراول. ندارنیرابطھ ا
 داشتم تا کسب بجز خودم اجیاحت. بھ آرام داشتماجیاحت. گوشم گذاشتمی تومویھندزفر

 . دلمو بزنھ و من گوش کنمیحرفا
  کشھ ھردفعھ ھرباری انگار،منو مھی حسکی تو یتو چشا/
  کنھی موونمی کنھ،منو دی موونمی تکرارو دشھی ماجرامنیباتو ا/
 یاری منو بھ زانو درم،کھی داری حالتھی چشمات یتو تو/
 . کنھی موونمی کنھ،داره دی موونمی دوی کاری ضربھ زنھینگاھات م/
 گھی دنھیبی تو نمرهی غویآخھ عاشقم،چھ کنم دلم،کس/
 .گھی داره منوی چشمام نگاه کن ا،تویی کسم تو،ھمھیینفسم تو/
 ...و/
 )یبی حبنی از امی کنی موونھید(
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 بھ مھبد بگم اما افسوس کھ جرئتم تونستمی مخواستی آھنگ کھ دلم منی بودتو اییحرفا
 تو وجودم حس تونھی اگھ منو بخواد منارویالبتھ ھمھ ا.ستی نادی حد زنیتاا

 .کنھ،ازچشمام بخونھ و درک کنھ
 . بودی واقعدیشا.یدیخدارو چھ د. دل بھ دل راه دارهگنیم
 

 :مھبد
 مھ ی و سام دوست دارهوی ساماسی کھ مھ نینشونھ ا.گھی نشونس دنایھمھ ا. بودمکالفھ

 اری و سامدی ندرشدموی درگاروی کھ بااون ی منیسی بھ حساب پلاتی اون عملیتو.اسوی
 کھ باز تکرارشد مارستانیاونم از ب. و باھاش صحنھ عشقوالنھ راه انداختدیو د

 یم  کنم چشاشویھھ بھش نگاه م.کارشون
 نگاھم نیبراھم. کنھانتی بھ عشقش خخوادی نمیعنی؟ی چیعنی نیخوب ا.دزده
باخودم .دمی کردم تا بھ اسمش رسنییشماره ھارو باال پا. برداشتممویگوش.نکرد
 مشخص کن فمویتکل. بھم برسونجورجوابیخودت . زنمی بھش زنگ مایخدا:گفتم

 ابرم؟یبمونم 
 ...بوق...بوق...بوق: گرفتمشمارشو

 الو؟؟؟-اسی مھ
-.... 

 ؟ی ھستیاد؟کیالو صدام م-اسی مھ
-..... 

 .من نامزد دارم.دی مزاحم نشگھیا دلطف-اسی مھ
اما . بکشمرونی بشی پامو از زندگدیرسما با.دیچی بوق مکرر تو گوشم پی صداوبعد

 ای خدای االن خودت نگفتنی مگھ ھمی گفتھ؟پسرچقدرخولیزی چھی ی مصلحتدیشا
اما تا .شمی مزاحمش نمگھید.باشھ.ستی مال تونن؟اونیواضح ترازا.جوابمو بھم بده

 . کنمی مم اقداطی بلی فردا برانیھم.شھی نمنجامی ایوقت
 گفتھ یک.بغض کردم. زدمرونی دوشم انداختم و ازخونھ بی رو روورمی پلدمی پوشلباس

  کنھ؟ مگھ مرد دل نداره؟ی نمھیمرد گر
 ھی خودشونو با گررهیگی و دلشون مشنیدخترا تاناراحت م. دلش پرترهیلی مرد خاتفاقا
 دلش ییجای تو خودش اونقدر کھ باالخره زهیری پسرمکی کنند اما ی میخال

 . من نبوددنی ترکی خوب ھنوز لحظھ یول.ترکھیم
 

 . اشک بشھزشی ری شدم کھ باعث و باننی بغضمو قورت دادمو مانع اپس
 .دمیدی مابوناروی رفتم و خیفقط راه م.ابونی بھ خزدم
 نیتریاجناس پشت ومشغول نگاه کردن . بودینقره فروش.ستادمی مغازه اکی یجلو
 . ازمن داشتھ باشھیادگاری کیخوبھ کھ .شدم

 . چشمم رو گرفتری پالک و زنجکی
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 .داخل شدم. و قشنگفیظر. بھ طرح سنجاقکیپالک
 .خوامی رو منیتریاون پالک سنجاقکھ پشت و.دیخستھ نباش.سالم: مغازه دارگفتمروبھ

 .دیچندلحظھ صبرکن.سالم جناب-فروشنده
 کھ دیشک نکن.نی برخورداریی باالی قھیازحسن صل: اورد و گفتروبرامی و زنجپالک

 .ادیخانومتون خوشش م
 تاخودم بھ یکاش مال من بود:باخودم گفتم. دستم گرفتمو نگاھش کردمی توسنجاقکو
 . بستم عشقمیگردنت م

 د؟؟ی کنی لطف ممتشویق.ممنون-
 .تومنھ_ _ _تشیق...قابل نداره-فروشنده

 . قشنگ گذاشت و ازمغازه خارج شدمیبھ اپالک رو درجع. کردمحساب
 روبروش یکی. تنھا نبودیول. خورداسیکھ چشمم بھ مھ . بھ راھم ادامھ دادمنطوریھم

 .موشکافانھ ترنگاه کردم. اون مانعش بودی داشت رد بشھ ولی سعاسیمھ . بودستادهیا
 .زنمی مغیگمشو کناروگرنھ ج-اسی مھ

 .میداریاشکال نداره نازتم خر.ی چقدرنازداریآخھ موش-پسره
 بروکنار. برمخوامیم-

 .می براباھمی تنھا تنھا؟بی بریخوایم-پسره
 یعصب.خودمو بھشون رسوندم. ورم کرده بودیرگم بدجور. طاقتم سراومدگھید

 .بھش اشاره کردم ساکت باشھ.چھرش نگران شد.دی منو داسی کھ شدم مھ کینزد.بودم
 . کنمی متیراض.می بر؟بزنی شدی راض باالخره؟پسی ساکت شدھیچ-پسره

- خوابوندم تو گوششیکی بھ دستش برسھ نکھیقبل ازا.اسی رفت سمتھ مھ دستش
 ؟ی بزنیخواستی دست بھ ناموس مردم می ناموس بھ چھ حقی بکھیمرت

 .ی کنی دخالت می چھ حق؟بھیتو رو سننھ؟مفتش: باخشم نگاھم کردپسره
 .چوندمی پیدستشو تو ھوا گرفتم و کم. گوشمی اورد باالکھ بزنھ تودستشو

 .ادیبزاربادب. بزن کنار،پسیستی حرفاننیمال ا. آقا پسرنیبب-
 زدو بعدش مشت پسره تو دھنم غی جاسیاما مھ .اسیرفتم سمت مھ . ول کردمدستشو

 تفش رونی تودھنم جمع شده بود بھ بشیکم. خونو تو دھنم احساس کردمیشور.دیخواب
 .کردم
 . طرفش جوابشو بدم کھ دونفر گرفتنم کردمحملھ
 .یزوریپ.اروی کارکنھی چخوادی منمی باباببدیھھ،ولش کن-پسره

رفتم سمتش . دستھ دومرد دراومدمرهیاز ز. تاثابت کنم؟صبرکنیزوری پیگیبھ من م-
 .بسھ...بسھ: بلند گفتاسیکھ مھ 
 .رده بزار رو کولت برو تا الشت نک؟دمتویدنبالھ شر: روبھ پسره گفتبعدھم
 . ممنوندییشماھام بفرما: گفتتی جمعروبھ

 پسره ی متفرق شد ولتیجمع. باپسره ندارم ولم کردندی مطمئن شدند کاری وقتدوتامرد
 . کردی بود و مارو نگاه مستادهیھنوز ا
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 ...ای یریم: طرفشو گفتمدمیدو... االهللاالالھ
 .نوبر بود واال.رهی سمج خیپسره . جملم تموم نشده بود کھ خودش در رفتھنوز
 پاک کردن خون ی لبم برای حال شستم رو بھ گوشھ نیو درع.اسی مھ شی پرفتم
 .دمیکش
 ...بخدا من...دیببخش-اسی مھ
 .دونمی مالی خیب: حرفش اومدمو گفتمونھیم

 ی کھ بخاطرچراغ ھا رنگش عوض میوسطش فواره ا. سبزبودی فضادونی میتو
 .ی صندلمکتوی نیواطرافش تعداد.شد

اول . باز بلند شد بھ سمت فواره رفتاسی مھ یول.می نشستمکتی نی رومی رفتباھم
 . نشستشمی کرد و اومد پسی خی گشت بعدشالشو کمباشویج
 درد داره؟-اسی مھ
 ؟یچ-

 . لبتیپارگ-اسی مھ
 .کھی زخم کوچھی کھ ستی نیزینھ بابا،چ!ن؟یآھا ا-

 ؟؟ی نگاھم کنشھیم-اسی مھ
 . لبمکیشو اورد نزدشال. بھ سمتش چرخوندمسرمو
 .شھی مفی کث؟شالتی کنیکارمیچ: گفتمدموی عقب کشسرمو

 . من بودهرهیتقص.ستیمھم ن: زد و گفتی لبخنداسی مھ
 . شالش رده خونو پاک کردی ھم باگوشھ اسیمھ . بھ حالت قبل برگشتمدوباره

 رشی نظی بی لبمو من ماتو مبھوت چھره ی کرد گوشھ ی کھ پاک می لحظھ اتو
 دختره نیباتری زاسی اون لحظھ ازنظرم مھ ی بود ولیادی خوشگل زیدخترا.بودم

دستش . قشنگ خدابودم کھ بانگاھش مچ نگاھم رو گرفتی نقاشنیمحو ا.ابودیدن
مھ . شدم کی نزدبھش یکم. بدون عکس العملمی کردیھمو نگاه م.ستادیازحرکت ا

 دل ھی برم نکھیقبل ازا خواست یدلم م. شدمکی نزدگھی دکمی. تکون نخورداسمی
 ی نمی تکوناسمی مھ نکھی شدم مخصوصا ای خود میداشتم ازخودب.نمشیرببیس

 یبھ سخت. گرفتمی خودمو می جلودی من بای بودولی بوسھ راضنی اونم بھ ادیشا.خورد
 ی بود داشت چھ اتفاقدهی انگارتازه فھماسی ھم.دمیبھ خودم اومدم و عقب کش

 .یخوشگل عوض: لب گفترهی انداخت و زریسرشو ز.فتادیم
 نی ھمیبرا.انھی صداشو دمی شننھی ببخواستی مدیشا. نگاھم کردی چشمریز

 . راحتالتیخ.دمینشن:گفتم
 !یییییھ-اسی مھ

 . کردقشی تو شتری بوسرشو
 .ی نداشتی قبال باھاش نسبت؟آخھیتو خجالتم بلد بود-

لطفا دخالت نکن تانسبتمون بعم .داکردمی پیکی کوچی باھاش نسبتادایخوب جد- اسی مھ
 . دارنی چھ حالکشنی کھ خجالت میینای انمی بمونم ببی طورنی اکمیبزار.نخوره
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 .ی نداری واقعا باھاش نسبتنکھینھ مثل ا: گفتمدمویخند
 . زدیی باالاوردو لبخند دندون نماسرشو

 ساعت چنده؟؟-
 .میھشت و ن-اسی مھ
 .ی باشرونی بستی خوب ننی اشترازیب.میپس پاشو بر-

 روش نیبھتر. خونھ شدمی رسوندم و بعدش خودم راھیی جاکی تا اسویمھ .می شدبلند
 ی مھ دنی درکردنمی غافلگیبرا
 . بودییھوی اس

 
 رو"
 

 " بعد شرکتزه
 

  چھ خبر؟گھیخوب د-اریسام
 .طی دنبال بلفتمی بخوامیم.تیسالمت-

 !!!!!!!!!!ط؟؟یبل-اریسام
 ؟ی چرا تعجب کردھیچ-

 نقدرزود؟ی شده ایچ.یقراربودسره ماه بر-اریسام
 . ندارمی کارگھیمن کھ د. داره؟چھ االن چھ سره ماهیچھ فرق-

 .شھیپسرخوب دلمو تنگ م-اریسام
 
 ..."ی باشارمیآرزو دارم،تو . پرندمھیمن "

 .اربودی ساملی آھنگ زنگ موبایصدا
 .قنیآھنگاتم مثل خودت عط-

 . زد و تماسو وصل کردیچشمک
 الو؟-
 
 ؟یچطور. بالیسالم بانو-
 
 .چندلحظھ صبرکن. صبر کن؟یچ-
 

 ؟آرهیھ؟فضولی موضوع چیعنی. رفترونی شد ازاتاق ببلند
 بلندشدم و بھ سمت در رفتم و گوشمو زمی جواب خودمو دادمو آھستھ از پشت مخودم

 .روش قراردادم
 . محضرمیریساعت چھارم-اریسام
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 .گھیاده د کھ دھی خوب وقتی آفتابھ بازم ولدونمیم-
 
 ؟ی کنی منو خالبی جیخوایم.کوفت-
 
 ؟یراض. جوننیبا بابا و مھ.بعدشم رستوران.دی خرمیریبعدش م. نزنغیباشھ باشھ ج-
 
 .ادینھ مھبد چرا ب-
 
 .می کنی ھمرو دعوت ممیری گی می مھمونھیبعدا -
 
 .فدات بشم خداحافظ-
 

 . مبل نشستمکی ی رودمی پرعیسر
 . برمدیحتما با. روزه مھمھکیامروز.نمتیبیبعدام.خوب: تو و گفتاراومدیسام

 .خداحافظ.بسالمت-
 .یمھمون.محضر. رفت و من موندم توشوک اون ھمھ حرفاریسام

 .دمی دارم عشقمو ازدست می دستی دستیعنی
 دم؟؟ی زودتر نجنبچرا

 
 چرا تسی مال من نی وقتایخدا. بمونم و تومراسم عقدعشقم شرکت کنمتونمی من نمنھ

  کور؟ی گره کی.یمھرشوبھ دلم گره زد
برام سختھ کھ بمونم و شاھده . گذاشتممیشونی دستم رو پدموی مبل درازکشیرو

 .ازدواجش باشم
 . خودمو خالص کنمدیھرچھ زودتربا. نشستمبلندشدم

 رونی ھماھنگ کردم و ازشرکت بی و با منشبمی موتورمو انداختم توجچییسو
 بی آساتی شد و بردنش و بعدشم کھ تو اون عملدهی دزاسی با مھ نمی ماشیازوقت.زدم

 نی بالو سرکش اومده ای بانونی ایھھ ازوقت. گاھھری درواقع تعمیعنی.دمی رنگشو نددید
 ی درست حسابری تعمکیکنم قلب منم بھ  یحس م.رگاھھی مختلف تعملی بھ دالنیماش

 . سرم گذاشتمی روشویمنی نشستم و کاله اکلتمی موتور سیرو.ازدارهین
 .اسفند٢ ی رزرو کردم براطی بلکی و ییمای آژانس ھواپرفتم

 .قمی بھ رفانتھی بھش فکر کنم چراکھ فکرش خدی نبای حتگھید
 
 "اسیمھ "

 . بودمستادهی خان ادی در بامامان و سعی آماده جلوحاضرو
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 . پامون نگھ داشتیجلو. و دست تکون دادمدمی داروی سامنی کھ ماشازدور
 ؟ی جونم چطوریالم سامس-

 .سالم خانوم بال بپرباال-اریسام
 اسی مھ خوامی عذرمیلیخ: کھ مامان گفتنمی دره جلورو باز کردم و خواستم بشرفتم

  جلو؟یپری کھ مینی بی شلغم مدخانوی منو سعانای احی ولشمایخانوم مصدق اوقات م
 زکردمی ریچشامو کم. چونم گذاشتم و نگاھشون کردمرهی بھ حالت متفکرانھ زدستمو
 .ستنی واقعا شلغم ننکھینھ مثل ا.دمی نرسی اجھی فکر کردم بھ نتیھرچ

 .دیی بفرمانی نداری نھ شباھتنمیبی مدمی کھ دی اھیازھر زاو: درکنار رفتمو گفتمیازجلو
 شک یعنی؟ی کردی مافکرمانبودنی بھ شلغم بودن یدتوداشتیدختره چشم سف-مامان
 ؟یداشت

فقط .ستی نی نبودن شما شکیعنینھ .... غلط بکنم درشلغم بودن؟من؟ھا؟شک؟منیک-
 .نای جابشی صندلکی رو یشک دارم دونفر

 گفتن ی بزرگکنھیپرو رو نگاه چھ حاضرجوابھ؟فکرم نم: گفتدخانی رو بھ سعمامان
 اوف. گفتنیکیکوچ
 دخترم گھیراست م. نخوری خانوم حرص الکالی خیب- و جواب داددی خنددخانیسع

 .میشی جانمی صندلکی ی کھ رویدونفر
 . خاندیقربون دھنتون سع-

 .مینیشی میآقا زوج-اریسام
 فی تشردی خانوم بااسیحاال چون من راننده ھستم مھ . جوننیباباو مھ.اسی و مھ من

 . جلوارهیب
 . گفتنی کھ انیآره ھم: زدم و گفتمی ھوا بشکنتو

 .گنیوارمی بھ دنیزشتھ دخترا:مامان
 . گفتنای قبال بھ درخت میول-

 پس صد در صد ی کھ نرفتامرزتیبھ منو بابا خداب. زبونت درازهنی ایخدا داد-مامان
 .یبھ عمت رفت

 .رهی مشییحالل زاده ھم بھ دا. دارمییفقط دا.مامان من کھ عمھ ندارم-
 .دای کم پثاقی میحت. سھ تاشون گلاتییدا. وسط نکشاتویی دایپا-مامان

 .دای نھ ناپدایکم پ-
 کھ مامان نیقبل ازا.دندی خندی خان مدی سعاروی و ساممی کردی و مامان کل کل ممن

 زنھی کھ االن ازخنده منیبھ فکردل و روده ماباش.بسھ بابا: خان گفتدیجواب بده سع
 .رشدی دنیسوارش.رونیب

 .نی تو ماشمی نشستعی و مطمی ادامھ ندادگھی دماھم
 باھم مشغول حرف زدن بودند و دخانیمامان و سع. کرد بھ سمت محضرارحرکتیسام

 . باھمیمنو سام
 .رمی پیدارم م. تولدمھگھی سھ روز دییوووو-
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 .؟؟؟نگرفتمی چیدار-اریسام
 افتاد؟.شمیرمی دارم پیعنی رمی پی دارم ممیموگو-

 یر داگھی خوب آره دیول.ھی چرمی پی مگھی دشمیرمیخواز اول بگو دارم پ-اریسام
 .می بھ فکر سرکھ و بشکھ باشکیبا.ای ترشی قاطیریم
 دس؟ی ترشی و سھ سالگستی گفتھ بیک.االغ-

پس . بچرم گرفتھھی بچھ بغلشھ دست ھی االن ی و سھ سالھ ستیدختره ب-اریسام
 ؟؟؟یدی تو ترشجھیدرنت

 .رمی گی می ترشی بوای نکی نزداووووف
 . عمتھدهیترش: زدم بھ شونشو گفتمفمیباک

 . بارشوھرکردهبارسھیعمم کھ بجا-اریسام
 .چھ فعال-

 ... بگم درحقت لطف کنھ ویخوایم-اریسام
 .الزم نکرده: حرفشو گفتمونھی مدمیپر

  تا خوده محضربحث کخالصھ
 

 .میرد
 . زود کاراانجام شدیلی محضرم خیتو
 . دنگ ازخونرو بھ نامم کردکی دخانی تولد سعھی عنوان ھدبھ

 خوب ی بابام دوسش نداشتم ولی بھ اندازه دیشا. آروم و ماه بودی خان واقعا مرددیسع
 .کمم دوسش نداشتم

 ی خودشون منو سام ھم پدی خری خان پدیمامان و سع.می بازارشدھی محضر راھبعداز
 خورد و ی سھ ربع منی کت آستکی لباس بلند قرمز دکلتھ کھ روش کی. خودموندیخر
 زانوتنگ بودو بعدش بازو آزاد یشده بود تارو کاریی باالتنھ باطالرهی لباس تازیرو

 ارھمیسام.گھی ددی خری گرفتم و مقدارزھم قرمیسانت۵ جفت صندل پاشنھ ھی. شدیم
 ھی ھرسھ راھجھیدرنت. نداشتندی کارگھیاوناھم د.می ملحق شدنایبھ مامان ا. کرددشویخر

 .نمی سھ روزبگذره ومھبد رو ببنی دوست داشتم زود ایلیخ.میخونھ شد
 
 .نمیبی گردونم اما مھبدو نمی چشم متی جمعنیب

 .گنی مکی و بھم تبرشمی پانی میکی یکی مھمونا
 ی مفی قشنگ شدم تعریلی امشب خنکھی ازای و عده ازارنی ھا سربسرم مبچھ
 و دمی شنی مونی درمیکیحرفاشونو .متوجھشون بودم و حواسم بھشون نبود...کنند

کاش . نبودی خبرچی انگارھی کردم ولیمنتظر بھ در نگاه م.جوابشون فقط لبخندبود
 .شمارشو داشتم حداقل

 ؟؟ی کنی مریِکجاس: واضحشی کنارم حس کردم و بعدش صدااروی ساموجوده
 . ھستمیمنتظره کس-
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  مدنظرتھ؟یشخص خاص.ھمھ اومدن-اریسام
 ؟یمھبدو دعوت کرد-

 .ھشت امشب پروازداره.ادی بتونھینھ خوب نم-اریسام
 پرواز؟کجا؟-

 ؟یمگھ خبرنداشت. داشتیخوب قراره سفره خارج-مھبد
 ؟یچرابھم زودتر نگفت. ھفتھ تاآخرماه موندهکی ھنوزیول.چرا چرا خبرداشتم-

 . کردم مھم باشھیفکرنم: ھاشو باالانداخت و گفتشونھ
 . مھمھیلیمھمھ خ-
 لباسم ی مانتو روکی.دن نداشتموقت لباس عوض کر. اضطراب بھ سمت اتاق رفتمبا

 دمی شده دوشی آرایباھمون موھا و چھره . سرم انداختمی شال روکی و دمیپوش
 بود کی راه نزدنیدوبار ب. برداشتم و بھ سرعت بھ سمت فرودگاه رفتمنمویماش.رونیب

 چی ھگھی گفتم کھ دوسش دارم دی نمھشاگھ حاالب. داشتمیاوضاع داغون...تصادف کنم
 چی دل ھخواستیدلم نم. سبب عادتھی اعتقاد داشتم کھ دورنیبھ ا. بگمتونستمیوقت نم

 . عادت کنھی دورنیکدوم بھ ا
 یول. کس متوجھ نشده بودچی ھرونی اومدم بیچون ازدره پشت. خوردی زنگ ممیگوش

باالخره بھ . خاموش کردمویگوش.دهی فھمی باشھ سامدهی کس نفھمچی ھگھیاالن د
 یبھ خوب. اونجا بودیادی زتیجمع.دمی شدم و بھ سمت سالن دوادهی پدمیفرودگاه رس

 ستادنی بود اونقدرکھ انی سنگیلینگاه ھا خ. کردمی خودم حس مینگاه ھارو رو
 نیامااون دوچشم آشنارو ب. گذروندمیدور تادورو ازچشم م.روبرام سخت کرده بود

 . کردمیدانمی نگاه ھا پنی کدوم ازاچیھ
مھبد مھبد مھبد مھبد : کردمی لب صدا ش مرهیز.پروازرو اعالم کردند. تر رفتمجلو
 .مھبد

 چمدون ی کھ دستھ یمھبد درحال.اما بھ چشمام شک کردم. کھ چشمم بھش خوردنیتاا
صدام تو گلوم خفھ . رفتندی گرفت شونھ بھ شونھ کناره ھم راه می دخترو ازش مکی

 . کھ ازجلو چشمام محوشدییھش کردم تاجافقط نگا. صداش کنمتونستمی نمگھید.شد
 . و سوارشدمداکردمینوپیماش. رفتمی بھ سمتھ خروجمنم
 . کھ ھنوزشلوغھدونستمی رفتم می خونھ ماگھ
 . جام بودشھی کھ ھمی باز طبق معمول رفتم پارکپس
 یھمون گوشھ کناراش نگھ داشتمو سرمو رو. شدن مناسب نبودادهی بااون لباسا پاما

ھھ دختره .شھی زندگی تویپس کس. دادمدنی باریتم و بھ اشکام اجازه فرمون گذاش
  سرش نباشھ؟رهی زی کستونھی چطور می،جذابیخول پسربھ اون خوشگل

 امی بانبودش کناربتونمی دل بستھ شدم؟چطورمنقدرزودی چرا اوونمی من چقدردآخھ
 نمش؟ی ببگھی دیکی باتونمیچطورم
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 اسم دنی خواستم قطع کنم امابادیم. رفتی مورتمھی رومغزم لمی زنگ موبایصدا
تاحاالمثل کوه . صاحابوبھش بگمی بنیدرده دلھ ا. باھاش حرف بزنمدمی بھتردیسام

 ار؟؟ی بھتراز سامیپس ک. کردهیپشتم بوده واقعا برادربوده و برادر
 : وصل کردمتماسو

 الو؟؟؟-
  شده زودبرگردخونھ؟کی تار؟ھواییمعلوم ھست تو کجا: گفتادیاربافریسام

 مھمونارفتن؟؟؟؟-
گفتم .رنی گی سراغتو مھی و بقتای و سپ؟مامانتی زودنیبرن؟ بھ ا-اریسام

 االن برگرد نیھم. نرهیدرشم قفل کردم تاکس.یدی و تو اتاقت درازکشیدداریسردردشد
 ؟یدیفھم...خونھ

 .ی خونھ سامامینم: صداگفتمنی وبامحزون تردمی کشیآھ
 .اری منو باالنی خونھ اون رویای االن منی ھماسیمھ - صداش باالرفت و گفتدوباره
 .مھبدرفت: صداگفتمباھمون

 خوب بره بماچھ؟-اریسام
 .ی زده بھ خنگاخودشوی خنگھ نی اایخدا

 ارمنیسام.رفت با اون دختره رفت: زد گفتمی توش موج مھی کھ گریی بارباصدانیا
 .دوسش داشتم

 . کنمی مھی برام مھم نبودکھ بدونھ دارم گرگھید
 .امی تامن بییبگو کجا. نکنھیباشھ گر...؟؟باشھی گفتی تو چاسیمھ ...مھ-اریسام

 . پارک بھ خونھنی ترکی نزدایب-
 . سپردممیچشماموبستمو خودمو بھ حس تلخ عاشق. قطع کردمتماسو

 
 باز کردم نوی ماشدره.اربودیسام. ضربھ بھ پنجره سرمو چرخوندمی بعدباصدایکم
 .نھی بشادیتاب

 .دمی کشی باالمقھی ھرچند دقموینیفقط ب. سالمی حتمی نگفتیچی ھی ولنشست
 ؟ی بزنی حرفیخوایخب؟ نم: حرف اومد و گفتاربھی سامباالخره

  بگم؟یچ-
 .امی دربی خبری و من ازبی کھ تو سبک بشیاونقدر-اریسام

 یچیدرمقابلش ھ.عاشق مھبد. عاشق شدمدمی تابھ خودم اومدم دی و کجا ولی کدونمینم-
 .دمی دی مھبدو می ولنمی ببتونستمی کسو بھ چشم ھمسرنمچیھ. غروریبرام مھم نبود حت

 ی بھش اعتراف کنم ولامی شرط کردن بعداز آزادشدن ازدست اون آدم دزدا بباخودم
 ی کردم نسبت بھم بی کھ فکر مدمی دی ازش میی اواخر کارانیا.ومدی نشی پتشیموقع

 ی گفتیوقت. داشتم اول من اعتراف کنممی داشتم امشب بھش بگم تصممیتصم. نباشھلیم
 فرصت و لحظھ ھا استفاده نی ازکوچک تراستمخوی خودمو بھ فرودگاه رسوندم مادینم

 .ختیھمھ افکارم بھم ر. زبونم خشک شددمشی دیاما وقت.کنم
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 . چقدرسخت بودیدونی نمی انداختم و گفتم ساماری بغل سامی توخودمو
 بتونم تھ دیفقط شا. کنمی بگم درکت متونستمیکاش م. بگمی چدونمینم.دونمینم-اریسام
 اگھ اون نھی کارانیفعال بھتر.دیاونم شا.ھی کھ اون دخترکارمی ماجرارو دربیتو
 .ی بشالی خی بشترازاونی تو بالھی خینقدربیا

 . تونستمیکاش م: آغوشش دراومدم و گفتمازتو
بھتره . نگران شدنھی و بقنایحتما مامان ا: بھ ساعتش کرد و گفتیاھ نگاریسام

 .یبخند اگھ شده ظاھر.حداقل آخره جشن باھاشون باش. خونھمیبرگرد
 .تظاھره.ھی شک نکن ظاھریدی بھ بعد اگھ خنده دنیازا-

 . کنمی می من رانندگمیپاشو جامونو عوض کن.ومدهی ننیآسمون کھ بھ زم.بسھ-یسام
 یواشکی خونھ ھیباز ازدره پشت. شدم بھ حرفش گوش کردمادهی پنیازماش

 شدمو پاک کردم و ختھیخط چشم ر.مانتو و شالمو در اوردم.رفتم تو اتاقم.میواردشد
 .دمیدوباره کش

 چقدر از سرو کولم ی و کتتایبماند کھ سپ. ھرطوربود اون شب تموم شدخالصھ
 باالرفتن کھ چت شده؟

 لی حساب و تحوھی تسوی کار براینھ برا. تابھ شرکت برمدارشدمی بامروز
 . شرکت خودشون شدی اوردوخودش راھنوی برام ماشاریسام.نیماش

چھ . بھ لبم نشستی خورد لبخند محزوننی اومدم نگاھم کھ بھ ماشرونی بازخونھ
 برق زدم و رهی کھ بھ تیاون روز. نگاه کردمنیعقب ماش. سره رنگشمی داشتییدعوا

وقتو معطل نکردم و .چقدرحرص خورد... باحال شده بودافشی چقدر قایخدا.مھیاون جر
 شد ھمشم تو ی بود کھ برام زنده مره تا اونجا خاطیرفتم سمت شرکت ول.سوار شدم

 ییچقدروقتا. بودنیریچقدر حرص دادنش برام ش. شدی منو مھبد خالصھ میکل کال
 .خوامیبدمو م مھایخدا. کردمی مسخرش منی تو ماششستیکھ اخمو م

ناخودآگاه بھ سمت اتاق مھبد .طبقھ سوم رفتم. شدمادهی شرکت نگھ داشتم و پیجلو
 . مانع ورودم شدرعاملی سعادت مدی آقایاما منش.رفتم

 . سعادت تو دفترشون منتظرتون ھستنیآقا.یاوریسالم خانوم -
شدم و بھ سمت وازاونجا دور.رمیباشھ االن م.سالم...سالم....ِا:تند تند گفتم. شدمھول

 .دفتر رفتم
 . و بااجازه وارد شدمدرزدم

 . سعادتیسالم آقا-
 .دییبفرما.یاوریسالم خانوم -سعادت

 .ممنون-
 . استخدام اومدمی افتادم کھ برای روزنی اولادهی. ازمبل ھانشستمیکی یرو

 . کردی مفیمھبد ازخدمت خوب شما تعر.ارمی بھ عمل بژهی تشکرودیبا-سعادت
 . ازلطفشون بودهشونیا- بھ لبم اومدی مھبد لبخندبااسم
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 بھ مارستانی کھ نتونستم بخوامیمعذرت م. متاسفمیلی بابت اون اتفاق خیراست-سعادت
 .امیمالقاتتون ب

 نبود اجیاحت. بودی سعادت اومدند کافی آقانھینھ منظورم ا.... آقا مھبدیعنینھ ...مھبد-
 .نیخودتونو بھ زحمت بنداز

 شما جوون ی ھردودونمیم. دخترمی باشی رسمستی ناجیاحت-  و گفتدی خندسعادت
 .ادی بشی پنتونی بیتیمی و ممکن بود احساس صمنیبود
 بود کھ برادرم دخترم یآخھ مدت. تو ھم مھبدیھم برا. رفع بشھی دورنی باادوارمی اماما
 باره گفت کی شد کھ ی چدونمینم. نبودی امامھبد راضخواستی مھبد می براشویستا

 کی ی غھی صکیماھم . نھای انی باھم کنارمنندی نامزد باشن تاببی بھتره مدتیقبولھ ول
 . فرصت بودنی مسافرت بھترنیا.می خوندنشونیروزبیماھھ د

 
 . دردلم وجود داشت خاموش شدیدی امی اگرکورسوی حرف حتنی ادنیباشن

 
 . حساب ما باشمانی آخرنیا: جلوم گذاشت و گفتویچک

 بمی جیتو. نداشتمیاجیمن کھ بھش احت. نگاھش کردمزبرداشتموی می از روچکو
 .رمی بااجازتون من مگھید: گفتمستادمویا.گذاشتم
 .نھ صبر کن-سعادت

 مھبد نویا: اورد و بھ سمتم گرفترونی بکی کوچی جعبھ ازشی می خم شد ازکشویکم
 . تشکرازت گرفتھیبرا
 یکاره خاص.ستی نیاجیممنون احت:دمو گفتم سعادت و بعد جعبھ کری بھ آقای نگاھاول

 .نکردم
 . کنندی کھ رد نمرویھد. دخترمرشیبگ-سعادت
 .ممنون: جلوبردمو جعبرو گرفتمدستمو

 . باشھدهی شندونمی مدی گفتم و از اتاق خارج شدم بعی آرومیخداحافظ. تکون دادیسر
بازش .جعبھ کنجکاوم کرده بود.دمی کشقی عمینفس. زدمرونی ازشرکت بیوقت

 . خودش بھ من داده بودنویکاش ا. و پالک سنجاقک شکل کردمری بھ زنجرهیخ.کردم
 شلوغ و یابونای بودم پا بھ خرهی پالک تو دستم خروی کھ بھ زنجی درحالدموی کشیآھ

 . شھرگذاشتمیپرسروصدا
 

 . بود نھ بھ آسموننی نھ بھ زمچشمم
 نگاھم. بھ روبرو نھ بھ اطرافنھ
 

 . کردی و چشمک زنو نوازش می سنجاقک نقره افقط
 تموم ونی رو مادهی پیتو. کردمی ھدف حرکت میفقط ب. فکرم متوقف شده بودیحت

 یی آدما باشن کسانی انی بدمی شادونمینم. کھ تنھا تفاھمم باھاشون آدم بودنم بودییآدما
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 ستادمیسره جام ا.دی پالک چکی چشمم رویاشک سمج گوشھ .کھ حال منو داشتھ باشند
دوباره ھجوم خاطره ھا بود کھ وجودمو .بھش فشردم  کردم و لباموکیپالکو بھ لبم نزد

 ی اشک قفل چشمامو شکستھ بود و حاال آزادانھ میاون قطره . گرفتیدربر م
 .دندیبار

 اس؟یمھ -
 .مو بھ سرعت باال اوردم مھبد سری صدادنیباشن

 .غیامادر. کنھدای آشنارو پی مشغول جنگ با اطرافم شد تا اون صدا و چشم ھاچشمام
 ی باتمسخر ازکنارش رد می با ترحم و بعضی مواجھ شد کھ بعضیی باچھره ھافقط

بھ راه افتادم و سرعت قدم . کردی بود حالمو بد میجوه بد. انداختمنییسرمو پا.شدند
 ابونی از خنای و ماشابونیبدون توجھ بھ خ. شددنی بھ دولیردم و کم کم تبدھامو باال ب

 کھ ی بھم ترمز کرد اونقدرناگھانکی بود نزدادیز  کھ سرعتشینیماش.خواستم بگذرم
 مطمئن شدم باھام برخورد نکرده یفقط چشمامو بستمو وقت. بلندشدکاشی الستغیج

 .دی کوبی منمی زد و خودشو بھ سیقلبم تندم.بازشون کردم
 .ی بودم بھت مرده بود؟زدهیخانوم حواست کجاست تو ھپروت-راننده

 .دیببخش-
  دخترخانوم؟یخوب- شونم گذاشت و گفتی دست رویخانوم

 .ادی آب بھش بده نفسش باالبنی خانوم ازاایب- گفتگھی دیکی
 .خوبم:آھستھ بادست پسش زدمو گفتم. دھنم گرفتی جلوآبو

 آھستم تکرار یی جمع شده بود کردم و دوباره باصدا کھ دورمیتی بھ جمعینگاھ
 .خوبم:کردم

 . خوبیلیخ:  و ادامھ دادمدی چونم لرزدوباره
 . بھ راھم ادامھ دادمو

 . مانتوم گذاشتم و بادستم فشردمشبی تو جسنجاقکو
 .دمی دره خونھ دی بھ خودم اومدم خودمو جلوی رفتم کھ وقتادهینقدرپیا

 . فشردمزنگو
 ھ؟یک-مامان

 .باز کن-
 . توایب.یراومدیچقدرد-مامام

 . خونھ دراوردم و داخل شدمی رد کردمو کفشامو جلواطویح
 .یخستھ نباش.سالم مادر: بھ استقبالم اومدمامان

 .یمرس.سالم-
 . ناھارای باریلباساتو درب: سمتھ اتاقم مامان گفترفتم

 .رمی سخورمینم: شدم گفتمی کھ وارده اتاقم میدرحال
 ؟ی خوردیزی چرونیچرا؟ب: بلندترگفتمامان

 . جواب ندادم،درو بستمگھید
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موھامو .ستادمی انھی آیجلو.لباسامو عوض کردم. توالتم گذاشتمزی می و پالکو روریزنج
پشت گردنم . صاف کردم و تاگردنم باالاوردمری زنجیپالکو رو.باالجمع کردم و بستم

خستھ بودم .وبعدبھ سمت تخت رفتم.م شدرهی گردنم خی بھ پالک توھیچندثان.قفلش کردم
 ھی گرفتم کھ گری مدی شدی سردرد ھانی ازایی وقتاقطف. بوددهیاماسردرد امونمو بر

 تخت ی کشویازتو.وحاال بعداز شش ساااال. بارش فوت بابام بودنیآخر. کردمی مادیز
 . سردردو برداشتمی ازقرصایدونھ ا

 ی؟توکی عاشق بشطنتتی بااون ھمھ شی روزی کردی خانوم فکرشو ماسیمھ ...ھھ
 ؟یدی باالزد کھ خودت نفھمتیتب عاشق

 تو اتاقم شبی کھ ازدی آبوانی دھنم گذاشتم و بانصفھ لیقرصو تو. افکارم پوزخندزدمبھ
 .بود قورتش دادم

 شد باقرص و یباخودم فکر کردم کاش م. سرمی تخت گذاشتم و بالشتو روی روسرمو
 . اوردنییپا تب رو ھم نی ایدوا درجھ 

 
 "مھبد"
 

 نی ادونستمینم. حاال حوصلشو نداشتمی نبود ولیدختره بد. مخم بودی روشی ستایصدا
 . خارج کنھاسی منو ازفکره مھ تونستی مشی ستادی شایول.انھی درست بود ینامزد

تو .میری اقامت بگنجای بعدازعقدمون ھمای بیدونیم. قشنگھیلی خنجای مھبد ایوا-شیستا
 .دمی و منم درسمو ادامھ میشی مشغول بھ کارمنجایا
 خونھ نجای بھمون بدن کھ اھی سرماھی بجاش میخوای ھم نمی عروسمیگیم

 اگھ دخترشد اسمشو میاری مای بھ دننجایبچھ ھامونم ا.شھی می چھ عالییییواااااا.کیریبگ
 درکناره بچھ ییای عاشقانھ و روی زندگھی.ی تو بگی رز گرم پسرشد ھرچمیزاریم

  مگھ نھ؟؟شھی خوب میلیخ.میسازیھامون م
 باھم دیشا.می نره مافعال فقط نامزدادتی یست: جواب دادماشی ازپرحرفکالفھ
 ؟؟ی ورق نزن کھ بعدا تو ذوقت بخوره اوکمونوی زندگنقدرتندیپس لطفا ا.میایکنارن

من .دوستتو منو ن.یزنی کھ توذوقم می بدیلی خیول.باشھ: گفتدوی لب برچشیستا
 .دونننننمیم

 . کردن دراوردھی گرھی اداوبعد
  نبود؟نی مگھ ازھمون اول برناممون ھمشیستا-

 آلھ-شیستا
 قسمت مینیبزار بب. خودتی نھ رواریپس نھ رو من فشار ب. فھمزیقربون آدم چ-

 .خوادی میبرامون چ
 .دارمیامامن دوستت م-شیستا

 . لطفا دوباره شروع نکنیست-
 .ی تو بگی ھرچدیباشھ ببخش-شیستا
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 . بلند شدو رفت سمت اتاقشبعدم
 . تو برنامش نباشھینی خبرچدوارمی من فقط امی خداھوف

 
 .پرده ھارو کنارزدم. بھ سمت پنجره رفتمبلندشدم
 تاآسمون نی کھ زمیی ھاابونیخ. داشتمدیحاالبھ شھرد. بزرگو بازکردمی پنجره

 ی خاطره اچی ھنجای بود کھ انی تفاوتش انیترو بزرگ . تفاوت داشترانی ایابونایباخ
 . نبوداسیاز مھ 

 تو قلبت تو مغزن اونجاھم ستی ننجایخوب خاطرش ا: صداش دراومدمی وجودیندا
 ست؟ین
 . پاک کنماسیقلبمو ذھنمو ازمھ . استارت کنمی مغزمو رخوامیم

 .شنیمگھ خاطره ھا پاک م: وجودمیندا
 .شھی کمرنگ کھ می پاک نشن ولدیشا
 .رنی گی ھمھ رنگ مھی دوبارش ازپادنیاما با د: وجودمیندا

 . از پنجره فاصلھ گرفتمی ذھنھیری درگنی ازاخستھ
 .امی ماه و بعد تا ابد بانبودش کناربکی طاقتھ چطوری گذشتھ دلم بدوروز

 ماه بھ من سپردن و کی شرکتو تاکیوکالت . داشتمی قراره کارکی عصریبرا
 مدت ھمھ جا ھمراھم باشھ تا نی بامن ھم رشتست قراره اشی کھ ستاییازاونجا

 .نھی ضمنی درارهیادبگی ھم ییزھایچ
 .بھ اتاق رفتم تاحاضربشم. ساعتم نگاه کردمبھ

رفتم پشت دره اتاق .دمی انتخاب کردمو پوشی با کت و شلوار مشکی سرمھ ایلباس
 . در زدمشیستا
  توایب:شیستا

 زانو پاش نیی پای تا کمی زرد باشلوارکیتاپ.برد ماتم ھی چندثانی کھ شدم براداخل
 ؟یایتو نم: انداختم و گفتمنییسرمو پا.بود
 ؟ی انداختنییچراسرتو پا.امیم: تختش نشست و گفتیرو

 . منتظرمنیتو ماش: جوابشو بدم گفتمنکھی ابدون
 قرارداده بودند رفتم و ارمی کھ فعال دراختینی خارج شدم و سمت ماشوبعدازاتاق
 .سوارشدم

 .ارهی بفی تاخانوم تشردی طول کشقھی دقستیب
 .ی آبنی و شلوار جدی مردونھ بھ رنگ سفی قھی بایراھنیپ. کردمپشی بھ تینگاھ

 ھم یی آبیپالتو. جمع کرده بود و کناره گردنش گره زده بودی روسرکی ی توموھاشو
 .تنش بود امادکمھ ھاش بازبود

 تو اسوی مھ یاما تا وقت. خوب بودپشمی خوب بود تافشمی قشیستا. کردملی تحلباخودم
 . بھ عنوان ھمسر قبولش کنمتونستمیقلبم داشتم نم

 .میی آقافتیراه ب: گفتی باز کرد و پرشور و انرژنوی ماشدره
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 . دخترعموستمی تو نیمن ھنوزآقا: روشن کردمو گفتمنویماش
 ؟یچرابامن بد: جواب دادمی کھ افتادی اصلابونی ختو
 .ومدمی ھنوز با ازدواج کنارنیول.ستمیباھات بد ن-

من دوستت دارم و توم منو .میشناسیھمو خوب م.می باھم بزرگ شدیمااز بچگ-شیستا
 .یدوست دار

برام .دمی تورو بھ چشم خواھر دشھی و من ھممی باھم بزرگ شدیآره ما ازبچگ-
 دخترعمو ی رابطھ نی دارم اما درھمدوستت. چشم ھمسرنگاھت کنمھوبھیسختھر

 ...ییپسرعمو
 .کنمی ماه عاشقت مھی نیتو ا-شیستا

 . منھی جانجایا: قلبم و گفتی رونمی سمت چپ قفسھ سی اشاره زد روباانگشت
 قلب نی مدت ھاست کھ ای عقبای از دنیلیخ: زدم و گفتمی دلم بھش پوزخندتو

 . عشقھکی یدرمحاصره 
 
 "اریسام"
 

 خواستیدلم م. حال و روز نداشتمنی تو ادنشیعادت بھ د. کردی نگرانم ماسی مھ حال
 .نمشی سره حال و شاد و سرزنده ببشھیھم

درو .در زدم جواب نداد.رفتم اتاقش. صرف شداسی کھ بدون حضوره مھ یبعدازناھار
 . خوابھدمیباز کردم د

 چرا تاحاال متوجھ نشدم عاشق شده؟. کنار تختش نشستمرفتم
 . سختھدوتمی کھ تجربھ ندارمم میش گفتم فراموشش کن اما من بھدرستھ
 . اومدمرونی گذاشتم و ازاتاق بوتری کامپزهی می بود روبمی ازمھبد کھ تو جیعکس
 بھم ی حسھی.خارج کشوربود.بھ شماره نگاه کردم. بلندشدلمی موبای اتاقم شد صداوارده

 . جواب ندادملی دلنی مھبده،بھ ھمگفتیم
 . فعال باھاش حرف بزنمخواستمینم. ازش گرفتھ بودلی دلی چرادل منم بدونمینم
 
 "اسیمھ "
 
دستامو بھ سمت باال . بودکی تاربایھوا تقر.دارشدمی احساس ضعف ازخواب ببا

 .ششششیآخ: گفتم.دمیکش
 رفتھ بود دل ادمی لحظھ کی یبرا. انداخت غذا نخوردمادمی قار و قورشکمم یصدا
 . اومدادمی لطف شکمم  باربھنی کھ اامیتنگ
 . بھ دست و صورتم بزنمی تا برم حداقل آبدمی کشیآھ
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 وتری کامپزهی می رویزی برم کھ چرونی تخت بلند شدم خواستم ازاتاق بیازرو
 یکارمینجاچیا....اما.عکس مھبد.عکس بود.سره جام متوقف شدم.توجھمو جلب

 کرد؟؟؟
 قطره ھیآخھ نامرد : لب گفتمرهیز. عکس شدمی و غرق درتماشازبرداشتمی میازرو

 ؟؟؟ی رفتی خداحافظیاحساس نسبت بھم تو قلبت نبود کھ ب
 اون کھ مال من نبود چرا بذرعشقشو تو دلم ایآخھ خدا: گلھ واربھ خدا گفتمدوباره

 .یکاشت
 . حداقل بادست خودش بھم داده بودنویکاش ا.دمی پالکم کشی بھ رویدست

 . اومدرونی بمین سامکھ ھمزمان بام. اومدمرونی بازاتاق
 .خانوم خانوما.سالم: و گفتستادی اروبروم

 .سالم:و گفتم. تربودمنی سنگزدمی زدم کھ اگھ نمی لبخندبزور
 .مھبد زنگ زده بود.زهیچ...ممممم-اریسام

 مھبد؟خب؟: جمع کردمو گفتمحواسمو
 ؟یکارکردیارچی؟سامیچ-

سھ . حرفا بودنی ترازالھی خب آقا پیول. منم گرفتقھی رداشتی واگتیناراحت-اریسام
 .بارزنگ زد کھ آخرجوابشو دادم

 خب؟؟-
االنم . بودهی کیدی کھ باھاش دی کھ اون دخترارمیگفتھ بودم تھ توشو درم-اریسام
 ... کھ اوندمیفھم

 . ھم ھستنی غھینامزدھم کردند و ص.دخترعموشھ: حرفش اومدم و گفتمونھیم
 ؟؟یدونیتو از کجا م:اریسام

 نیھم. نبودیکاره سخت: گفتمرفتمی خونھ می بھداشتسیکھ بھ سمت سرو ی درحالدوباره
 .امروز عموش گفت

 .ی بشالشی خی بدی بااسیمھ -اریسام
 .تونمینم-

 نامزد داره-اریسام
 .عشقمھ-

 .رهی مادتی عشق یکنیامروز فردا توم ازدواج م-اریسام
 توجھ بھ ی بنی ھمیبرا. بحث بودکی حرفا شروع نی جواب دادن نداشتم ھمحوصلھ

 . گرفتمخی آب رهی سوز داره زمستون سرمو زی و ھوااریسام
قطرات سرده آب ازموھام چکھ . اوردمرونی آب برهی سرمو از زاوردموی طاقت نادیز
 کھ دندی غلتی بدن داغم می شدند و روی لباسم لجوجانھ داخل می قھی کرد و ازیم

 .شدی بدنم می تویباعث بوجود اومدن لرز
 چشمام ھیآب. گرفتمی میشترافسردگی خودم بدنیباد. شدمرهی خنھی آیم تو عکس خودبھ
 . خارج شدمیی کندم و از دستشونھییدل از آ.زدی شده بود غم تو چھرم موج مرهیت
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 خان توحال مشغول دیسع.بھ سمت آشپزخونھ رفتم.حتما رفتھ تو اتاقش. نبوداریسام
 بخور یزیچی ؟برویخوب. جاناسیبھ بھ مھ : گفتدی بود منو کھ دونیتلوز

 .ی کنیضعف م.دخترم
 . آشپزخونھرمی خان دارم مدیبلھ سع-

 . آشپزخونست بگو غذارو برات گرم کنھیمامانت تو-دخانیسع
 . گازمشغول درست کردن شام بودیمامان پا. تکون دادمسرمو

 ؟ی؟؟بھتریِا،سالم دخترم خوب: گفتدنمی دبا
 غذاھست؟.آره ممنون-

 کھ ی تو چت شده؟نھ بھ زمانفھممیمن نم.چھ عجب گشنت شد.ھ ھستمعلومھ ک-مامان
 اون اتاق و ی تویدی دو سھ روز کھ ھمش چپنی نھ بھ امی نداشتشیاز سروصدات آسا

 کھ دائم با ؟توی تو خودتھ؟ھمشیآخھ دردت چ.یخوری نممی درست حسابیغذا
 ؟ی دورزشنقدرای و دعوا چرا حاال ای کل کل بود ارمشغولیسام

 .... بھت گفتھیزی؟چی مشکل خورداربھی با سامنمیبب
 دهینگاحرف بھ کجاھا کش.خوامیغذانم.خوامی مامان نمیوا: حرفش اومدم و گفتمونھیم

 .شد
 .ارمی تابرات بنیباشھ باشھ بش-مامان

 .گمی می چیفھمی نمیتامادرنش: کردگفتی کھ غذاگرم می درحالبعد
 ی کھ برایی غذارهیز. گذاشتزی میرو دوغ برام وانی لکی غذاگرم شد بانکھی ابعداز

 .شام بود کم کرد و ازآشپزخونھ خارج شد
 شکمم اجبارا ی خفھ کردن صدای غذا خوردن نداشتم امابرای و حوصلھ لی مواقعا

 .فرستادمی منیی بود پایچند قاشق خوردم با دوغ غذاکھ اتفاقا ماکارون
 ی خوردم ولی و با اشتھا می بود دولپی اگھی اگھ زمان ددی بودم شای ماکارونعاشق

 و باز بھ سنگره خودم زی رھا کردم روممھیغذارو نصفھ ن.تونستمیحاال اصال نم
 .زدمPlay  انتخاب کردم وویکی کردن آھنگا نییلپ تاپمو روشن کردم با باال پا.رفتم

 
 . چشم تو لجبازهیدست دلم رو شد ول/
  بازهی ماشوی چشمات دنشیبازم داره پ/
  وبازم دوستت دارهرهی می بازه و میم/
 دارهی سوزه و ازعشق تو دست برنمیم/
 ی دردی و تو بیدی و ندیعاشق،نبود/
 ی بادل تنھام چھ ھاکردیزوده،بفھم/
  دل مردهی روزانی تو پره دردم تو ایب/
  قلب من ترک خوردهینی ببیستین/
 من با نگاه مھربون تو گره خوردم/
  مردمشم،گلمی از پی رفتدمی شنیوقت/
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..../ 
 )یدیاحمدسع-عاشق(
 

 .دی تخت دراز کشی مھبدو برداشتم و روعکس
 نافذش ی و غرق چشمادمی عکسش کشی رویدست. شدندی ھا پشت سره ھم رد مآھنگ

 . کوری گره کی. نگاه ھارو بھم گره زدنی شد ایشدم کاش م
 ی درحالتایسپ. بازشدی چشمامو بستم تو حس و حال خودم بودم کھ دره اتاق ناگھانتو

مثل کواالھا . تختی ھول شدم و نشستم روشیازگر. کرد وارد اتاق شدی مھیکھ گر
 نجایچرا ا. قلب پردردت بشمیمن فدا. براترمی بمیاس،الھی مھ یوااااا: شدزونیازم آو

فشارم داد .می بشکی باھم شرای مردم بمن ؟مگھی خوری تنھا غصھ میغمبرک زد
 کھ تومھبدو اربشنومی ازسامدی با؟منی بغلشو گفت آخھ چرا خودت زودتر بھم نگفتیتو

 ؟یدوست دار
 . کردھی گری ھایوھا

 . ولم کن دختری سپیوا....یولم کن سپ-
 . دراومدمبزورازبغلش

 .کارکنمیارچی با سامدونمیمن م-
 ؟ی بھ من بگیخواستی تو نمیعنی- تایسپ
 کم درد دارم حاال ؟خودمی کنی مھی تو چرا گربسھ. نداشت تورو ناراحت کنمیلزوم-

  توروھم بدوش بکشم؟؟یباره اشکا
 .ینگرانت شدم آج.خوب من دوستت دارم: با دستش اشکاشو پاک کرد و گفتتایسپ
 .نگران نباش خوبم-

اصال .یاصال بھترازحاالت نبود.یلیخ.نمیبیآره دارم م: بھم اشاره کرد و گفتتایسپ
 . ماه رفتھھی یبعدشم برا.فتھبدرک کھ ر.رفتھ کھ رفتھ

 . نره کھ با نامزدشھادتی-
 و بھش ی بریتونی بھم خورد اونوقت مشونی نامزددیشا. ھنوز نامزدنگھی دنیھم- تایسپ

 .یازعالقت بگ
 بھمم بخوره و برگرده نکھیدوم ا. بندمی وقت بھ احتماالت دل نمچی من ھنکھیاول ا-

 دفعھ اومده گفتھ کی اما شدهی نمی گفت مھبدراضیعموش م.گمی بھش نمیزیبازم چ
 . بشمشی دوست ندارم عشق دوم زندگ؟منی چیعنی نیا. ندارمی و مشکلمیمن راض

 .پس فراموشش کن- تایسپ
 کھ عشق نی فھمی چرا نمی ولگھی بشنوه می گفت ھرکارمی گفت سامنویعموشم ا-

 ست؟؟ی نیفراموش شدن
 . باخاطره ھاش گره خورده و قلبم بھ عشقشذھنم

 .فکرش گناھھ.ستی مال تو نگھی نامزد داره؟پس دیگیمگھ نم- تایسپ
 .زنھی مادشی دلم و وجود فری گھ نھ ولیعقلم م.آخھ مگھ دست منم: و گفتمستادمیا
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 نی کردم باای فکرشم نمی کھ عمرشنومی ازت مییزایچ. جالبھیواقعا زندگ- تایسپ
 .یاشتھ باش دیکلمات نسبت

 .تنھام بزارلطفا. حرف بزنمخوادی دلم نمگھید: و گفتمدمی کشیآھ
 یباالخره عروس: دراوردی کارت عروسکی برداشت از توش فشوی کستادی اتایسپ

 امی بازم می ولرمیم.کارتشو جلو تربرات اوردم. ماھھنیآخره ا.دیسپنتا و مارال ھم رس
 
 .شتیپ

 رونی کھ ازاتاق بنیبعداز ا. و از اتاقم خارج شددی گذاشت گونمو بوسزی می روکارتو
 . رفتم و کارتو برداشتمزیرفت بھ سمت م

 
 یروانی و مارال سیسپنتاعماد

 
 شگاهی و آرادی و ازحاال توفکره خرشدمی خوش حال میلی بود خی اگھی دتی موقعاگھ

 ...بودم اماحاال
 . دل و دماغ نداشتمچیھ

 ... تختی سره جاش گذاشتم و برگشتم روکارتو
 
 "مھبد"
 
 ھفتھ ھی نی تو ای تنھاباشم ولخواستیدلم م. شده بودموونھی دشی ستای از غرغراگھید
 . لحظھ تنھام نذاشتھکی میینجای کھ ایا

 :دمیخستھ ازغر غراش نال.رونی بمی کرده کھ شام برلھی پاالنم
 .اصال حوصلھ ندارم امشب.الی خیتو رو جدت ب-

  آخھ؟؟ی حوصلھ داشتیتوک-شیستا
 .کنھی خستم مادهیکارم ز-

 ای میاشرکتی ی اومدی ازوقتمایمثال نامزد.کنھی خستت مادهی کارت زگھی دنیھم-شیستا
 نیتو ا.یخوابی اول حموم بعدشم ممیرسی ممیوقت.می گردی شب برممیریروز م.تو خونھ
ساعتشونو باھم ٢۴ کننویھمھ مردم نامزد م.می نگاه کنلمی فھی ی دونفرمی نشستیمدت حت

 کن نگفتن کھ خودتو شرفتی کار کن پنجای اایگفتن ب.ت اون وقت تو با کارگذروننیم
 .باکارت خفھ کن

 گھ؟ھوم؟ی شب دھی ی بذار برای ولیگیتو راست م.باشھ-
 رمی مامنی االن نیاھمی.یچونی پی مگھی دجوری ھم کھ بشھ تو گھی شب دھینھ -شیستا

 .زنمیبھ عموجانم زنگ م
 . مگھ زوره؟خودت بروامیا اصال نمآق-

 .نھی پا و دست بھ سیپارو. نشستمی مبل راحتیورو
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 ؟یایمھبد نم-شیستا
 .نچ-

 .باشھ-شیستا
 . شدیری سمت تلفن و مشغول شماره گرفت

 . بعد صداش درومدکمی. مشغول تماشا شدممنم
 .شمیالو؟؟سالم عموجان ستا-شیستا

-...... 
  عمو جان خوبھ؟ن؟زنیشماخوب.میھردوخوب.فداتون ممنون-
-...... 
 .ستی بد نیھ-
-...... 
 شب میریصبح م.اتوخونھی کاراسرهیھمش .میینجای ای ھفتھ ھی دیدونیآخھ م-
 یب.زنھیھمش غرم.اصال دوسم نداره.برهی جا نمچیمھبد منو ھ.حوصلم سررفتھ.میایم

 گھیم. خونھ بابانی تو ادمی پوسرونی شام منو ببربھی امشب گفتم حداقل یحت.یحوصلھ 
 .... شد؟یپس چ. مھبد ھوامو دارهنیعمو مگھ نگفت.نھ کھ نھ

 
 ومدمی بھ من کھ براش چشم و ابرو می توجھچی و ھزدی خودش حرف می برانطوریھم

 .نداختی کرد و درجواب فقط ابرو باال میتلفنو بذار نم.کھ بسھ
 

 تلفنو ازش یم گوش تلفن نگھ داشتی اشغالی دکمھ یدستمو رو. بلندبشممجبورشدم
 .گرفتم و گذاشتم سره جاش

ِااااا  چراھمچ-شیستا ِ ِ ِ  .زدمی باعموجانم حرف م؟؟؟داشتمی کردنیِ
 .یزدی مرابیز.یزدیحرف نم-

 .انھی می بریایحاال م.ی بھ حرفم گوش کنیخواستیم-شیستا
 

 نھ.ھیکیحرف مرد : کردم بھشو گفتمپشتمو
 .زنمیمن دوباره بھ عموجان زنگ م.باشھ-شیستا

 
 .برو حاضرشو. بابارو ندارمیحتای حوصلھ پندو نصفیح: برگشتم سمتشو گفتمعیسر

 
 و رفت تو دیاومد گونمو بوس.دمیباالخره بھ خواستم رس.نھیا: زدو گفتیغی جشیستا

 .اتاقش
 . کردمی گونم حس می داغشو ھنوز روی لب ھایجا

 ی کردم بوسھ ی فکرمھشیھم. بوددهی دخترمنو نبوسھی تااالن دمی گونم کشی رویدست
 .رمیگیاولو ازطرف عشقم م
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 . کنندیکارمیارچی بدونم باسامخوادی باخبر بشم دلم ماسی ازمھ یجوری خوادی مدلم
 . متفکر وارده اتاق شدم تاحاظربشمھمونطور

 انتخاب کردم و ی مشکنی و شلواره جقمی دوره ی مشکونی با پاپی خاکستررھنی پھی
 .دمیپوش

 . کامل کردمپموی ادکلن خوش بو تکی بھ سمت باال شونھ کردم و باموھامو
 . زدمشوی اتاق ستادره
 .اتویب-شیستا

 .دی باشلواره سفییموی لی اسکقھی دار و نی آستزیبل. کردمپشی بھ تینگاھ
 ؟یای می طورنیا: گفتمبھش
 بده؟-شیستا

 .یدی پوشی می روسرمیرفتینھ آخھ محل کارکھ م-
 برات مھمھ؟. فرق دارهنجای اونجا بااپیت. محل کاریگیخودت م-شیستا

 . منتظرتمنیتو ماش.نھ: بھ سرتاپاش کردم و گفتمینگاھ
 

 نگی اومدم و بھ سمت پارکرونیازخونھ ب.دمی برداشتم وکفاشامو پوشموی مشکپالتو
 . اومدرونی شدم تاباالخره بی خارج کردم و منتظر ستنویماش.رفتم
 .میبزن بر-شیستا

 . دادم و بھ سمت رستوران مورده نظرم حرکت کردم تکونسرمو
 . منتظربمونمی اقھی پست چراغ قرمز خوردم مجبورشد چند دقبھ

 ی بلند توی شاد باصدایو آھنگ. برد و روشنش کردنی دستشو سمت پخش ماششیستا
 .دیچی پنیماش

 . کمش کنشیستا-
 . بلندشھی آھنگ بھ صدانینھھھھھھ عشق ا-شیستا

 . وخاموشش کردمنیسمت پخش ماش دست بردم خودم
 گھی دابونی کھ بھ سمت خیدرحال. بھ حرکت دراومدننای سبز شدو دوباره ماشچراغ

 ؟یآخھ چرا خاموشش کرد: بلندشدشمی اعتراض ستای صدادمیچی پی میا
 . کردی متمیصداش اذ.یگفتم کمش کن گوش نکرد-

 حاال چرااخمات تو ھمھ؟-شیستا
 . ندادمجوابشو
 عنق: کرد سمت پنجره و گفتروشو
 .می نزدی حرفگھی بھ رستوران ددنیتارس

 نیی پای منتظرشدم ستی ھرچیول. شدمادهی پمیدی رستوران مورد نظر ھم کھ رسبھ
 .ومدین

 م؟یبرگرد: بھ پنجره زدم و گفتمآخرش
 . برامی کردم تو درو بازکنیفکر م: درو باحرص باز کرد و گفتشمیستا
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 . پام باھاش اصابت کرده بود آخم ھوارفتنی باز شدن دره ماش کھ در اثره بھ شدتمن
 .نمی؟بزارببی شدی چرمی بمی الھیوا: ھول کردو گفتشیستا

 .ولم کن زشتھ: و گفتمدمی عقب کشپامو
 .می قفل کردم و وارد رستوران شدنویماش
 . و آرامش بخش فظارو پرکردبودتی الیکیموز

 خواستی و نشستم دلم نمداکردمی درگوشھ پیزیم
 
 ییبھ ارکسترھا.گار سون اومد و سفارشامونو گرفت.می باشم ھردو نشستتی جمعدی دتو

اطرافمون . تو حس بودندیلیخ. بودند نگاه کردمبای زیقیکھ مشغول زدن اون موس
 شدن بھ خودم ی مدهی چزی کھ رومیی ظرف ھایباصدا.پربود از زوج ھا و خانواده ھا

مھبد : گفتشیوسط غذا بودم کھ ستا. میگارسون رفت و ما مشغول خوردن شد.اومدم
 .میمنم ھوس کردم پاشو بر. رقصنی دارن منیاون دوتا زوجو بب

 .امینھ من نم-
 .لوس نشو.گھیپاشو د-شیستا

 . نکنلھیبازپ-
اح توم ھمش سازه مخالف : ظرفش رھا کرد و گفتی چنگال و چاقوشو توشیستا

 .بزن
 . بلندشویداری دست ازسرم برمینطوریاگھ ا: فوت کردمو گفتمرونی بھ بنفسمو

 می و رفتمی مرتب کردی صندلی ھردو پالتومونو رودستھ ھاستادی برق زد اچشماش
بر  ازش خقی طرنی و ازااربفرستمی سامی و برارمیاما بھ سرم زد کھ عکس بگ.وسط

 .رمیبگ
 .ری ازم عکس بگای بشیستا-

 . تو عکس باشمخوامیمنم م-شیستا
 .یی دوتایربعدی ازمن عکس بگدونھی ایحاال ب-

 . باھمی ولدونھینھ -شیستا
 میستادی مرده وھردواکی دادم بھ ویگوش. حرفاستنیسمج تراز ا.ستی نی چاره ادمید

 سرشو گذاشت روشونم و شی ستارهی عکس بگخواستی کھ میلحظھ ا.میریتاعکس بگ
 .ستادمی ھمونطور انی بگم بنابرایزیتو جمع بد بود بھش چ.دستمو گرفت

 ی می با طنازشی ستای خوردم ولیمن فقط تکون م. رقصستی تو پمی عکس رفتبعداز
 .دادمی بھش نمی اجازه انی بود ھرگزچناسی اگھ مھ دیشا.دیرقص

 شونم زد و بھ زبان خودشون ی روی کھ مردمی مشغول بودی اقھیدق١٠
 شیبھ ستا.رمی رقص قرض بگیقی دقای براباروی زی بانونی اتونمی مخوامیعذرم:گفت

 .نظر خودش مھمھ:گفتم.پسره چشمشو گرفتھ بود. نبودلی میب.نگاه کردم
 . کوتاهیلیفقط خ-شیستا
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 ی کھ چشمش بھ پسرای دخترنیھمچ. رھاش کردم و برگشتم سره جامی معطلی بمنم
 .خورهی نمیم باشھ بھ درد زندگمرد

 
 یاصالچ. و ھمچنان درحال رقص بااون پسرسرهی ازرو نمدمی نگاھش کردم دیھرچ

  تو ذھنم انتخاب کردم؟اسی کم رنگ کردن مھ ی براشویشد کھ ستا
 ھم مھربون پھی ھم خوش تی خود تو نگفتمی کھ اومدیروزاول دوم: درونم گفتیندا

 ھم خوش اخالق؟
برداشتم اشتباه . مزاجھی دم دمی خوش اخالقھ مھربونھ ولپھیخوش ت:جوابشودادم

 . بزن بھ حسابرندهیتوم گ.بود
 .می بررهید: اشاره کردمبھش

 .گھی دقھی دقکی: اشارشوباالاوردو گفتانگشت
 نی ازبدمی سمتش دستشو کشده؟رفتمی درتی غیچقدرمنو ب. حرصم گرفتمازکارش

 . اوردمشرونی باروی یدستا
 یدیتو خجالت نکش:رھاش کردم و گفتم.میدادم دستشو از رستوران خارج شد پالتوشو

 واسش لبخند مکش مرگما یرقصی ومی گرفتگروی نفره دکی من نامزدت دستھ یجلو
 ی چھ جوابنای اگھ؟؟واسھی دقھی دقکی یگی مرونی بمی برای بگمی م؟بھتیزنیھم م

 ؟ی منو دوست داری کنی بعدش ادعا م؟بدبختیدار
 ی نمی رقص بامن ھمراھیتو تو...خوب...خوب...بعدشم. باالنبریصداتو الک-شیستا
 ھوم؟... کھیکرد

 اون مھربون بود من نھی دومتم الیالبد دل.ی قانع کننده الیعجب دل...ھھ،منو نخندون-
 .نبودم

 من ی تااون رونی ماشی تونیبرو بش: گفتمنویی بھ کمرگرفتم سرمو انداختم پادستامو
 .ومدهیباالن
 .ارم؟جاگذاشتمشیزبی می ازروموی اول برم گوششھی میول...باشھ-شیستا

 ...ارمیخودم م:گفتم.آخھ چقدرمنو ساده فرض کرده. احمقانش زدمی بھ فکرایلبخند
 . روشن کن گرم بشھنویتو ماش.رمیخودم م...نھ-شیستا

من کھ .یلعنت.نی صبرکنھ رفت داخل رستورانو منم سمت ماشی لحظھ انکھی اوبدون
 . اومدشمی ستانیتا نشستم تو ماش. رفتن ندارهرونی جنبھ بگھی دنیھم.شھی بازدونمیم
 ش؟یبرداشت-

 آره-شیستا
 ؟یشماره ھم گرفت-

 ؟؟یچ-شیستا
 .یخودت-

 .یگی می فھمم چی نمزمیمھبد،عز-شیستا
 . نامفھومھیلی حرفام خی نفھمدمیبا-
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 .خداشفات بده-شیستا
 . اول شفا بده ھنوزندادهدی کھ باویاون-

 . نکنھ؟خرابشی چھ شب خوبنیبب.میکل کل نکن.بسھ.عشقم-شیستا
 . تویمخصوصا برا. خوبھیلی گفتم آره ختودلم

 . آھنگ آروم پخش کردمکی جوابش ندادم و گھید
 ... خودم اصال حوصلھ نداشتمی بھ خونھ ولمیدیرس
 . شوادهیپ: گفتمشی ستابھ

 ؟؟یتوچ:شیستا
 . شوادهی پیعنی شو ادهی پگمیواب نکن مازمن سوال ج-

 شی لحظھ رعدو برق  آسمونو روشن کرد کھ باعث شد ستانی شد ھمادهی حرف پبدون
 .یسرمانخور.ایزود ب:ازھمون دور گفت.بھ طرف خونھ بدو

 . گازفشردم و حرکت کردمی روپامو
 
 . کجاست نگھ داشتمدونستمی کھ خوب خودمم نمیی جاھی

 . دادمھی تکنی ماشی شدم و بھ کاپوت جلوادهی پنیازماش
 

 گست؟ی دیکی عشق کس باشھ کھ معشوقش ی سھم من ازعاشقدیچرابا
 ؟؟ی کردی بازنی چرادلمو وارد اایخدا

 
 "اسیمھ "
 
 . ازدواج کنمخوادیمامان من دلم نم-

 کرده قی دربارش تحقدیسع.ی کھ تو خونھ بمونیخواینم. و پنج سالتھستیدختر ب-مامان
 .تی،باشخصین،کاریآقا،مت.از ھرلحاظ خوبھ

 .حداقل حاال نھ-
 .انیمتاسفم چون من بھشون گفتم امشب ب-مامان

 ان؟ی نای انی کھ بنی پرسی منیپس چرا ازمن اومد-
 . شب آماده کنی توم خودتو برای بھ من نگفتیاومدم کھ بعدا نگ-مامان

 . ماماننیامان ازدست ا. رفترونی گفت و ازاتاق بنویا
 یاری اختیھمھ چ. فراموش کنم و تن بھ ازدواج بدموی بھتر بود ھمھ چدی شادونمینم

 ی خراب بشھ و برگرده و باکسشی نامزددی بمونم کھ شای عشقی تونستم بھ پایم.بود
 . گذاشتھشیازدواج کنم کھ برام پا پ

 . ندارمی من کھ بھش احساسیول
 .ادی بشیدازدواج پخوب ممکنھ بع: خودم جواب خودمو دادمباز
 . بھ فکر دارماجی احتدونمی نمدونمینم
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 شیامامن فکرم پ.ادی می خواستگاری خوب و الزم امشب براطی پسر باتمام شراکی
 . کھ نامزد داره و فرسنگ ھا ازم دورهھیپسر
 . گذاشتمزی می کنون سرمو رونالھ

 
 . تربودی بار جدنیاماا. نبود کھ خواستگارداشتمی بارنیاول. شب شدباالخره

 و یرسارافونی با زیشمی سارافون کی نی ھمیبرا. چادرسرکردن نبودماھل
 .دمی ھم رنگ سارافونم پوشبای تقری وشالدیشلوارسف

 . حوصلشو نداشتمی داشتند کھ مرتب بشن ولاجی بھ خودم نگاه کردم ابروھام احتنھی آتو
ه بودو اصرارداشت باھاش  اومدنجای کھ روزه قبل بھ ای جملھ حرف سپنی ابااوردن

 . درجوابش گفتم حوصلھ ندارم،تومغزم اکو شدی برم ولرونیب
 .یشی می ندارم تومغزم تو تداعست،حوصلھی حسش نگھی می ھرکدایجد-

 . خواستگارباشمشی ھم ساده خوب نبود پنقدریا. لبم نشستی رویلبخند
 شموی آرای و بارژ صورتدمی بھ مژه ھام کشملیر. کردماهی چشمم رو سیبامدادتو

 . کردملیتکم
 اری اومدم وبھ سمت اتاق سامرونی مطمئن شدم ازاتاقم بپمی کھ از خودمو تنی ابعداز
 .در زدم و وارد شدم.رفتم
 یراه گم کرد.بھ بھ عروس خانوم: گفتدنمی بود بادوترشی پشت کامپاریسام

 .نھ بھ داره نھ بھ باره. نکنتیاذ: نشستم و گفتمروتختش
 . ھم بھ بارشھیامشب ھم بھ دار م-یسام

 ازدواج ی روزھی دونمیم. مھبدهشیمن ھنوزفکرم پ. نگرفتمیمیامامن ھنوز تصم-
 می حسھ کھ مانع تصمنیھم.اون مال منھ.گردهی برمگھی بھم می حسھ مبھمکی اماکنھیم
 .شھی درستم مھیریگ

 . رفت و آمدش شدهادی روزا زنی کھ ادمی کشی آھوبعد
 ی چقدر دلم برایدونی کوچولو نمیآبج.اسیمھ : شالمو مرتب کرد و گفتی گوشھ مھبد

 کھ ازتھ یی روزایذاشتی کھ سربھ سرم میی روزای کردیاون روزا کھ باھام کل کل م
 کھ ینی من ااسی من مھ یآبج. تنگ شدهینداختی و ھممونو دست میدی خندیدل م

 .ستیروبروم نشستھ ن
 ی منو تحمل کنند؟چھ گناھی داشتن کھ آه و نالھ ی گناھناچھیآخھ ا. انداختمنیی پاسرمو

 زخم روح دینبا. منھ،فقط منی درد فقط برانیا. منو بخورندیداشتند کھ غم و غصھ 
 . بشھانمیاطراف
 . زود خوب بشمیلی کنم خی میسع: باالاوردم و گفتمسرمو
 .قول بده: باالاوردو گفتکشوی انگشت کوچمھبد

 حال انگشتمو تو انگشت مھبد نیباا. مطمئن نبودمدادمی کھ میاز قول. باالاوردمانگشتمو
 قول:قالب کردمو گفتم

 .ی دوستت دارم خواھریلیبخدا کھ خ: و گفتدی بوسموی شونی پاریسام
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 نطوریمنم ھم-
 .ی داداشنطوریمنم ھم: مکث ادامھ دادمیوباکم
 . اومدمرونی ازجام بلندشدم و ازاتاقش بوبعد
 .مامان گلم خستھ نباشھ: بوددنی چوهیآشپزخونھ مامان درحال م رفتم

 . عروس خانومیمرس-مامان
 .فتادهی نی اتفاقچیھنوزھ.مامان-

 .فتھیانشاءهللا م-مامان
 .امان ازشما-

داشت موھاشو شونھ .دمی راھرو دی تونھی آی جلودخانوی برگردم اتاقم کھ سعخواستم
 . کردیم
 .نی رسی بھ خودتون منیشمام کھ دار.دخانیبھ سع-

 .شترندارمی دختر کھ بھی کارکنمیچ-دخانیسع
 . بودای ریمحبتش ب.ومدی کرد خوشم می منو دخترش خطاب مشھی ھمنکھی ااز

 ی کھ دوباره صدادمی کششیراھمو بھ سمت اتاقم پ. بھ چھره مھربونش زدمیلبخند
 . عروس بابای خوشگل شدیلی خیراست:دمی خانو شندیسع

 عروس توحرفاش بھم ھی ھرکدوتون رفتم شیپ.گھی دنیاکھ فال منو خوندشم.یوااااا-
 .ازدست شماھا.گفت

 
دوباره زل زدم تو چشماشو . بالشتم عکس مھبدو دراوردمرهیاز ز. تو اتاقم گذاشتمپا

 یلعنت. بودنگھی جوردھی چرا نگاھات کارات ؟پسیتو واقعا منو دوست نداشت:گفتم
 .کنھی ولم نمالتیچرا خ

 
 . زنگ در منو بھ خودم اوردیصدا

 دی و سعمیستادی در ای جلویخانوادگ. اومدمرونی سره جاش گذاشتم و ازاتاق بعکسو
 .خان درو باز کرد

 کھ پی خانوم خوش تھیپشت سرش . بود کھ وارد شدانسالی مرده مکی نفر نیاول
کھ  خورد سن داشتھ باشھ ی بھش می کھ تاسی دخترکیو بعد . مرده بودیتوھمون سنا

 سھ ی کھ بازتوھمون سن ھابود و بچھ ایپشت سرش مرد. بودینیریدستش گل و ش
 کھ ی بود کھ با پسره جوونتسی دخترجوون ترحدودبکیبعدش . بغلش بوداچھارسالھی

صد در صد خواستگاره بنده بود درحال اختالط بود کھ با وارد شدنشون حرفاشونم 
 .قطع شد

بھ پدره فقط سالم و خوش . خوش آمدگفتم دست دادم و سالمیکی یکی خانوما با
 .دمیتا باالخره بھ پسره رس.آمدگفتم

 سالم-پسره
 .نییبفرما.نیسالم خوش اومد- انداختمو گفتمنیی پاسرمو
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 . ممنونیلیخ-پسره
 .خورهی تکون نمدمید

 .رهی چرا نمقای دقنمی باالاوردم ببسرمو
 .گھی ددییبفرما-گفتم

 ...فقط.بلھ چشم-پسره
 . بحث وسط بکشھھی خوادی مومدهی ھنوز نھیی پسره پروعجب

 فقط؟؟:گفتم
 . جسارت نباشھدایالبتھ ببخش.شمی کنار ممنون مدیاگھ بر-پسره
گناه بدبختم .یی عجب سوتیواااااا. بھ خودم کردم درست سده راھش بودمنگاه

 . توبھایخدا.شستم
 .دیی بفرمادی ببخشی وایا: گفتمدموی کنارکشخودمو

 .می دوره ھم نشستییرای ھمھ درسالن پذوباالخره
 ن؟ی مھرافشان خوب ھستیخوب آقا-دخانیسع
 

 .دمی فھمشونویلیاقال فام. گفتشیلی شد فامخوب
 

 سره می برینی بدون مقدمھ چنیاگھ اجازه بد. الحمدهللامیبھ لطف شما خوب- مھرافشان
 .میھردوخانواده ھم کھ آگاھ.اصل مطلب

 .مقدمھ ھا اکثراکسل کننده ھستن. بھترهیلی خینطوریاتفاقا ا.ستی نیمشکل-دخانیسع
 آقازادمون سبحان دخترخانومتون رو ی تا برامیدیامروز خدمت رس- مھرافشان
 ازشون ی کردند کھ خواھش کردن نامی ازبستگان معرفیکی شونمیا.می کنیخواستگار

 .نبرم
  کھیخوب اون شخص-دخانیسع
 

 دختره شوھره اول خانوم بنده ھست؟البتھ اسی کرده گفتند کھ مھ ی جانو معرفاسیمھ
 . برام بااون نداشتی فرقچی داشتم ھی اگردختردونموی دختره خودم مقای دقاسویمن مھ 

نظره .ستی نی مشکلچیھ.می اومدی خواستگاری دلبر کامال باآگاھیبلھ آقا- مھرافشان
 ھ؟ی وصلت چنیشماباا

 خوادیالبتھ قبلش دلم م.ودشھ مھم نظره خمی نداری نھ من و نھ مادرش حرفدخانیسع
 .چندکلمھ ھم ازآقاسبحان بشنوم

 
 بگم یخوب چ: اسمش سبحانھ خودشو جمع و جور کردو گفتدمی کھ حاالفھمپسره

 خدمتتون؟
 . کنیخودتو معرف-دخانیسع
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مھندس . شماکیخوب پدر عرض کردند بنده سبحان مھرافشان ھستم کوچ- سبحان
 و خونھ ھم باپس اندازخودم و کمک نیماش. ھستم و کارمند کارخونھیی غذاعیصنا

 کھ توش بزرگ شدم پدر،مادرم،خواھرام ی ھم خانواده انیوا. کردمھیپدرم تھ
 . شوھرخواھرمو خواھرزادمدمونی جدیوعضوھا

 . ھست درخدمتمیسوال
 ایمی دوتا جوون برن تو اتاق حرف بزنن بھ قول قدنی اکنمیفکر م: گفتمادرش

 .ستندی راحت نینطوریا.سنگاشونو وابکنن بھترباشھ
 .نمیبی نمیرادیمنم ا-مامان

 . جان پاشواسیمھ -دخانیسع
 . شلغم بودن نکردمنقدراحساسیتاحاالا: دره گوشم گفتی ازجام بلندبشم کھ سامخواستم

ازقبل .میوارد اتاق شد. کردمو جلوتر راه افتادم و سبحان پشت سرمیکی کوچی خنده
 درسکوت گذشت کھ سبحان یکم.می گذاشتھ بودم ھردو نشستیدوتا صندل

 .دی جسارت نباشھ ھاببخشد؟البتھی کنی نمیشماخودتونو معرف:گفت
 .نی رفت تو معارفھ سنتونو بگادتونیشما-

 .دی و ھشت و شما؟البتھ جسارت نباشھ ببخشستیب- سبحان
 ...سالمھ و٢۴ کنم یخواھش م-

 یمشکل:اونم گفت. بھ سبحان گفتمطموی کردم و شرای و کمال خودمو معرفتمام
 پس بلھ؟.رمی پذیھمروم.ستین

 . مشخص کنمنوی افی تونستم تکلی چطور مدونستمی باخودم نمفموی خودمم تکلھنوز
ازتون وقت . جواب بدمی زودنی تونم بھ ایراستش آقاسبحان چطور بگم؟من نم:گفتم

 .خوامیم
جسارت نباشھ . خوب ھرچھ زودتربھتریول. خانوماسی مھ ستی نیرادیبازھم ا- سبحان

 . کنمفی تکلنیی تاخوامی نمدیھا ببخش
 .دمی زود بھتون خبرشو میلیھ؟خی حرفا چنینھ ا-

 .می برگھیپس د.ارخوبیبس- سبحان
 .می کردمو ھردو ازاتاق خارج شددشییباسرتا
 مخالفت موافقت ی سبحان نظره منو بھ گوش ھمھ رسوندو اونا ھم بخوده
 .باالخره جلسھ تموم شدو ھمشون رفتند.کردند
 .اسی رمھی بگمیباعقلت تصم.خوب امشبم بسرشد-مامان

 .ھی خوبتیبنظره من کھ موقع.آره خوب فکراتو بکن دخترم-دخانیسع
 . من حساب کنی رویاگرم کمک خواست-اریسام

 . بخوابمرمیم. خستمیلیخ.یممنون ازھمگ-
 کن پاک رپاکی باششمویآرا. عوض کردمی دست لباس راحتکی با اتاق لباس ھامویتو

 . خواب ربوده شدمی سرم بھ بالشت بھ چنگال ھادنی پتو و بارسرهی زدمیوخز.کردم
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 .دارشدمی نفرازخواب بھی ی روزه بعد باتکون تکوناصبح
 .ومدهی خواب راحتم بھ من نکیھ؟یھا؟چ: چشمام و بازکردمبزور

 گھیپاشود: بوددهی ورپری سپنی اباز
 .یینجایھفتھ ھفت روزه ھشت روز ا.ی کرد؟خفمی نداریتو خودت خونھ زندگ-

 .بتوچھ؟خونھ خالمھ-یسپ
 .پس برو وره دل خالھ جونت: گفتمدموی سرم باالکشی رو تاروپتو

 . اومدملمی دفعھ با باروبندنی انیبب.گھی پاشو داسیمھ :دی پتورو ازروم کشدوباره
 ھ؟یناچیا: نشستمبلندشدم

 ی برم براتونمی قشم با سپن و مارال منم دانشگاه دارم نمرنی دارن منایمامان ا- تایسپ
 .یمشکل دار.نجای اومدم انیھم
 . مدتنیارای درنی بازلھیفقط پ.ی کردینھ خوب کار-

 ھمونجاکھ نشستھ بود می انجام بدم سپی صبحگاھاتی بلندشدم برم عملازجام
 . املھینقدرپی چرا ایدونیم:گفت

 .ی جونت رفتیبھ مام-
 .شمینھ خره آخھ باتو پروانھ م- تایسپ
 .یای دربی خولنی تو نازل کنھ از ای شوھرم براھیخدا.ی بد کردادحالمویز.بسھ بابا-

 . خارج شدمیی ازدستشواتی اتمام عملبعداز
 .دی خونھ نبو جزمنو سفیکس

 . فقطمیی خونھ مانی فکرکنم عالف اتایسف- بلندگفتم
 .یبابا.نمتی بیظھرم. دانشگاهرمیمن دارم م.مانھ تو- تایسپ
 .بھ سالمت.دارکنھیانگارآزارداشت منو ب. شدیچھ اومدن-

 ی جلوییرایو بعدش تو پذ. خوردمی صبحونھ مثالنھی. بودازدهی رفت ساعت تایسپ
 . نشستم و روشنش کردمونیتلوز

 یمی چھ تصمدونستمی نمدی چرخی اطرافم مدی اتفاقات جدی پونی تلوزی حواسم بجایول
 .درستھ

  انتظار؟ابازھمی باسبحان ازدواج
 . مھبدهشی کھ فکرم پی تونستم با سبحان ازدواج کنم درصورتیم

وضعش خوب .ھمونقدرچھرش جذاب بود. کردمسھی سبحانو با مھبد مقاناخودآگاه
 .مخصوصا حرف زدنش.اخالقش خوب بود.بود

 . از ذھنم رد شدومدی حرفاش مونی می ھشبی کھ درطول دی جملھ اناخودآگاه
 ..." جسارت نباشھدایالبتھ ببخش"

 . کالمش بودکھیانگارت
 بود کھ تنگ دلم ی عشق مبھم و لعنتنی کرد ھمی مزی کھ اونو از مھبد متمایزی چیول

 .جاخوش کرده بود
 . دلم کھ عشقم ازش خبرنداشتی گوشھ ی عشق مخفھی
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 من ی گوشی کھ صدانیا. دور کردی منو ازافکارم لحظھ الی زنگ موبایصدا
  من کجاس؟لیاصال موبا.ستین

 . جاگذاشتھلشوی موبایانگار. بوداری از اتاق سامصدا
خواستم .احتماال اشتباه گرفتھ بود.اتصال زدم اما تا گفتم الو قطع شد. ناآشنابودشماره

 بشم اما حس الشی خیخواستم ب. کنجکاوم کرداری کھ لپتاپ بازه سامامی برونیازاتاق ب
 . تربودی قومیاوکنجک

 . نشستموترشی کامپزهی پشت می صندلیرو
 . چت بودکی ی صفحھ

 .مھبد سعادت. اسم مخاطب نگاه کردمبھ
 ی بلکھ تپشی تپش عادکینھ .قلبم تپش گرفت. اسمش حضورشو حس کردمباخوندن

 .ازنوع اضطراب
 .دمی فھمی خودمم نمی و ازچاماچرا

 . ھارو ازاول خوندمچت
 ؟یسالم داداش چطور-مھبد
 .ی من افتادادهی وقت شب نیا. سمیبدن.سالم-اریسام
 ستیرنیاونقدرام د. ساعت من باشمافرق دارهیازطرف. کارمیب. برهیخوابم نم-مھبد

 .نجایا
 چھ خبر؟خانومت خوبھ؟-اریسام
 خانومم؟-مھبد
 .سیستا-اریسام
 چھ خبر؟.خورهیاون بدردمن نم.ھی صوری نامزدھی نیا-مھبد
  بود؟اسی مھ یامشب خواستگار-اریسام
مگھ اون ھمسره تو ....مگھ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اس؟ی مھ یخواستگار-مھبد

 ست؟ین
 .حالت خوبھ؟اون خواھرمھ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-اریسام
  مجرده؟اسی مھ یعنی-مھبد
 . ندادهیھنوزجواب قطع.درشرف ازدواجھ-اریسام
  بود؟ی چی محضرو جشن اون سریماجرا-مھبد

 
 بھ گفت و گوشون خاتمھ ری داده بود ودرآخرباگفتن شب بخحی جامع براش توضمھبد

 .داده بود
 

 . فقط مھبد بودی بعدی ھاچت
 شھیباورم نم-
 ؟یکجا رفت-
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 ی بھم مشیباستا.جون من بگو نھ بگھ. عاشقشمییجورای.ادی خوشم ماسیمن از مھ -
 .زنم

 ؟یدی خوابیسام-
 . جواب بدهیدید ی دوست داریجونھ ھرک-
 .ریشب بخ-
 

 . امروز صبحاربودی از سامامی پنیآخر
 یرفاقتمون جدا ول.شی گل منھ مبادا کمرشو بشکننیا: گذاشتھ بود و نوشتھ بودموی دیآ

 .شکنمتی مشیبشکن
 .ی بشکی بھش نزدذارمی اونم دوستت داره مدونمیفقط چون م.ھی نداره الکھوابرت

 
 .داکردی پانی تو وجودم جری وصف نشدنیخواد؟شوری مھبدم منو میعنی...یوا
 

 .می بودی تو اتاق سامتای سپارویمنو سام. تو خونھ بودنعصرھمھ
 ؟یپس خوند-اریسام

 .اوھوم-
  نشده؟یھنوز ازش خبر-اریسام

 نھ-
 ی چینی مصاحبتو ببنی ایای شده بود کھ تو بیزی امروز برنامھ ریاگھ بگم اتفاقا- تایسپ
 ؟یگیم

 !!!!؟یچ: گفتمباتعجب
 . کنمدارتی برم دانشگاه موظف شدم ازخواب بنکھیصبح قبل ا- تایسپ

 یی کھ تو اتاقھ زنگ بزنمو ازاونجاشی بھ گوشارگفتی بھ دانشگاه سامدمی کھ رسبعدم
 .یری حتما سراغش میکھ فضول

 . شدکھ شدهنی درست حدس زده شدو ای ھمھ چکھ
 ماجرارو رھا کردو نی فکرم مھبدو اھویاما.گھی دنیناکیبابا ا. باز نگاھش کردمبادھن

 . دوتانی سمت ادیچیپ
 . نگاھشون کردممشکوک

 ھ؟یچ- تایسپ
 ؟ی ازکجا دارویتو شماره سام-

  شاپیاون روز تو کاف...خوب...من- تایسپ
 آخ:ھوگفتی

 .ی نگاه کردم با پاش زده بودبھ سپی سامبھ
 . زدیی دندون نمالبخنده

 .درعوض االن دوباره شارژم. چھ خبراشدهنیبب. ھفتھ از اطرافم غافل بودمکی-
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 یول. کھ اعتراف کننددمیچی بھ پروپاشون پی کلتاشب

 
 . نگفتنیزیچ
 . ھستیزی چھی بزرگ امروزشون حتما ی باسوتیول
 

..  مھبد ھنوزم دودلھدیشا. نبودی خبرچی ھی کردم ولی لپتاپو چک مکسرهی تاشب
 شھ؟ی نمی استرس داشتم کھ چرا از مھبد خبرکمی. نسبت بھ قبل بھتربودروزه بعد حالم

 .دادمی نمتی اھمی ولذاشتنی ھاسر بھ سرن مبچھ
 .برهی حوصلمو سرمکارنشستنی بدمید

 برمو یشگاھی آراھی.می شھربزننی توای چرخھی می و خبرکردم تابری و سپدمی پوشلباس
 . بھ صورتم بکشمیدست

 "مھبد"
 اندازه نی تاای خبرچی ھیعنی. حال نشده بودمنقدرخوشی خبر اکی دنی ازشنتاحاال

 .خوش حال کننده نبود
 ی اگھی کردم و کاغذدی باز مچالھ منوشتمی حرفامو ماتی کاغذ محتوی رویھ

 .داشتمیبرم
 . مچالھ کردم و بھ سطل زبالھ سپردموی بارپنجم کاغذیبرا

 .سمی رو بنوتونمی کھ می جمالتنی تمام حواسمو جمع کردم تاقشنگ ترنباریا
 . وقت انشام خوب نبودچیھ
 : چت نوشتمی زبون نرفتم و تو صفحھ ی بی دفعھ سراغ کاغذھانیا
 . وجودش کردهرهی کھ قلب و نگاھمو اسییسالم بھ بانو-

 ؟یخوب.ی خانوماسی مھ سالم
 . بگم؟ازکجا شروع کنمی چدونمینم

 . ازکجاشروع شددونمی خودمم نمی بخواراستشو
 . دادی داده بیا.دمیخودم اومدم د تابھ

 . باختمدلرو
 . اور شدمیدلم مقابل دلت گ. بھ دلت باختمدلمو
 . مانعم بودیزی وسط چنیاماا. بھت بگمخواستی مدلم

 . حدس غلطھی
 تر کی نزدنیقی کھ حدسمو بھ دمی دی مییزای بذارم چشی گرفتم پاپی ممی تصمتاباخودم

 . کردیم
 ھم ی کھ ھم خونھ نی اد،مخصوصای دوست دارارھموی کردم کھ تو و سامی مالی خمن

 .نیھست
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 و نی کردم عاشقی مالی خدمی دی تورو ماربھی سامی ونگاه ھاگھی محبتتون بھم دیوقت
 نی و بعدش حرف جشن،ادی زدی کھ می محضری و حرفااریاون تماس تو بھ سام

 طی بلی خبرو ناگھانیمنم ب.نیست کرد کھ شماباھم عقدھجادیسوءتفاھم بزرگو درمن ا
 .مینجااومدی شد بھ ای مزدم نامییجورایگرفتمو بھ ھمراه دخترعموم کھ 

 شدم ی وارده چھ سوء تفاھمدمی کردم و فھمفی ماجرارو برام تعراری سامیوقت
 .دمی خجالت کشکمیازتفکرکوچ

 ...ی خواستگارداردمیشن
 بده ی جواب منفکنمیخواھش م.ی و توھم منو دوست داراردرستھیاگھ حرف سام...اگھ

 .و منتظرم باش
 ی شرکت معروفی کھ مربوط بھ مال باختگمی کاری پروژه نی تموم شدن ابعداز

 . گردمی برمشی ھست و بھم زدن باستانجایدرا
 

 مھبد# توارادتمند
 
مو سند  بھ خودم راه نداددی تردگھید. کنم خوب باشھیفکر م. بار ازروش خوندمکی

 .کردم
 . فوت کردمرونی و نفسمو بدمی بھ سمت باالکشدستامو
 . شدمحاضر

 . زدمرونی برداشتمو ازاتاق بموی ھندزفرویگوش
 پیت.رباشھیخ: گفتدیمنو کھ د. بودونی تلوزی درحال تماشای مبل راحتی روشیستا
  خودت،کجا؟؟؟ی برایزد
 .قدم بزنم-

 .امی تامنم بسایوا-شیستا
 .رمیتنھا م-

 . زدمرونی بوازخونھ
 
 "شیستا"
 

 .دمی کوبنی پامو بھ زمباحرص
 .رهی تنھا مای رهی نمرونی بای.نھی ھممی اومدیازوقت
 . ھمش تو اتاقشھادی ھم کھ مخونھ
  داره؟؟ی اتاق چنی امگھ

 . طرف اتاقش رفتمو درو باز کردمبھ
 .ھی کاغذپاره ھا چنیا.نگاه کن چقدرم شلختس-

 . نداشتیچینھ ھ. رو کردمرویز.ختمی سطل آشغال رکاغذارو
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 .دی قشنگش کشوی بھ لپ تاپھ مشکنگاھم
 .عاشق لپتاپش بودم. کردمی بامال خودم عوض میجوری نوی شد ای مکاش

 . نگاهنشویپس زم.کھیاوووووه آقا چھ رمانت. کردمبازش
 .بازش کردم. حواسمو پرت کردمسنجرش

 .نگاه عکسمونو فرستاده ی نازبشیآخ.چتشو باز کردم. اسم باباش بودیاول
 .لی چت بافامای بود یاکاریبحثاش . خارج شدمازصفحھ

 . کردرمی اسم اول صفحھ غافل گاما
 "Mah yas"  نوشتھ بودیسی انگلبھ
 وی من کسی نامنی باھمچدمی باخودم فکر کردم دی اسمھ؟ھرچاسمی مگھ ماه وا
 .چتشو باز کردم.شناسمینم
 : بھتره بگم طومارازطرف مھبد بھ اون شخصای امی پکی
 . وجودش کردهرهی کھ قلب و نگاھمو اسییسالم بھ بانو-
 .چشمم روشن...ھھ چھ غلطا-
 . گرمم شده بودتی ازفرط عصباندمی رسانی بھ پای آخره چتشو خوندم و وقتتا
 ...ی دختره نی ول کنھ بچسبھ بھ اخوادمنوی من فکر کرده؟می درباره یچ
 رمیتا ثروتشو نگ. شدمافشی و قپیفکر کرده عاشق ت.ی کردالی مھبد خی کردالیخ

 . کنمیولش نم
 . دخترهنی کنم ھم داغ بودن بامن بھ دلش بمونھ ھم ای می کاراصال

 . بچھ پولداردهی لولو کھ محکم ترازتو ارث باباتو چسبکی... براش لولومستمی ھالو نمن
 
 مدرک کین؟ی بھترازایبھ بھ چ.اشتمبرشون د. سطل ھم مشکوک شدمی توی کاغذابھ

 .محکم
 بھ پسره تو دیبا.ارمی سرت بیی چھ بالدونمیم. برداشتم و ازاتاقش خارج شدمکاغذارو

 . زدمیِرستوران فرانک زنگ م
  فتوشاپھ ماھرانھ بکنھ؟ھی داره کھ برام وی کسدمی دی مدیبا

  پالتوم برداشتم و بعدھم شمارشو گرفتمبی رفتم شمارشو از جاول
 ....بوق....بوق....بوق....بوق

 الو؟-
 
 "اسیمھ "
 

ابروھامو مرتب کرده . کوتاهیموھامو رنگ کردم و مقدار.دمی بھ خودم رسیحساب
 .بودم

 . ترگل ورگل شده بودمی حسابیدگینھ روز ژول_ ھشتھی بعده خالصھ
 ؟ی کم داری چیت اگھ گفافھی و قختی رنیخوب حاال باا-یسپ
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 یی کھ کم داره تویاصوال اون-
  نفرما استادی من؟؟؟نھ بابا شکستھ نفسیک-
 زھرمار مرض دختره پچول-

  نگفتیچی دھنشو کج و کولھ کرد و ھتایسپ
  دنبالمونادی کجاس بنمی کھ ببی زدم ب سامزنگ

 یجونم خواھر-
 یی کجای سامیسالم فداتشم خوب-
  چطورگری جرونمی؟بی خوبم تو خوبزمیسالم عز-
  دنبالمونیای بیتونی منمی ببخواستمی ممیشگاھی ارایمنو سپ-
 امی ادرسو بگو میاره اج-
-........... 

 (...)شگاهیارا
  اونجامگھی ساعت دمی تا نزیباشھ عز-
 باوش منتظرم خدافس-

 خدافس
 
 : گفتمیب سپ.نیی پامی برینی ساعت شد کھ تک زد کھ می نقیدق
 نھیی پای ساممیبدو بر-

 می و رفتمی کردی تشکر و خدافظشگاهی و عوامل و دست اندرکاران اراشگری ارااز
 رونیب

  گفدی تا منو دیسام
  چھ رنگ و روت وا شده بزنم بھ تختھی گلاسیبھ مھ -
 : سرخ شد و گفتتایسپ.تای زد بھ سر سپو
 ی خودت مخ ندارشوریب-
 ی بھ خودت مگھ من گفتم تو مخ نداریکنی منیچرا توھ-
 مونی سر من جا تختھ میکوفت پ چرا زد-
 تختھ دم دستم نبود-
 اره ارواح زنت-

 : گفتمدمیخندی کھ شاھد بحثشون بودم و داشتم ممن
 میبسھ زشتھ بر-
 چشمممممممممممم بانو شوما امر بفرما-

 بحث کردن و تای و سپاریبماند کھ تو راه چقد سام. خونھمی رفتمی و سوار شددمیخند
 راتی تورو سننھ بھ تغای حیپسره ب. رنگ و روت وا شدهگفتیھ من م بی ھارمیسام

 من خو
  کجا بودندونمی نمستنی ندخانی مامان و سعدمی خونھ و دمیدیرس
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  کوشننای مامانیسام-
   ددر دودوررونی برنیگفتن م-
  تنھا تنھاییبھ بھ دوتا-
 برنی مدارنیپ نھ من و توام سرخر ورم-

 می باال تا لباسامونو عوض کنمی و رفتمیدیخند
  دارمامی کھ پزنھی مسنجرم چراغ مدمی تاپو وا کردم کھ اھنگ شاد بزارم کھ دلپ
 صداکردم و گفتم اروی و سامتای داده سپامیتعجب کردم کھ مھبد پ. مھبدهدمی کردم دباز

  گفتاریسام. دادهامیکھ مھبد پ
  گفتھیخب چ-
 دونمینم-

 ی ذوق ھنو نخوندی ببااااااااا
 نھ-
  گفتھ خوی چمینیخاااک وا کن بب-
 : نوشتھدمی وا کردم و دامویپ
 ....... کھ قلب و نگاھموییسالم بھ بانو-
  سربسرم گذاشتنی کلاری و سامتای کھ خوندم سپامویپ
  من چھ عاشقانھیاوه خدا-
  ی کردری کھ قلبشو اسییاوالال بانو-
 .......و

 دمی کشغیج اخر گفتنی می ھنجوریھم
  جوابشو بدمیخب حاال چ. عجباگھیدھھھھھھھ بسھ د-
 ....ی کردری کھ قلبو رحمو تسخیی سالم بھ اقاسیتوام بنو-
 یکوفت اصن گمشو برو نخواستم نظر بد-

  کردن کردمپی کردم و خودم شروع بھ تارونشونی ببزور
 خواب شھیم نم شوکھ شدم باوربگمی چدونمیمن واقعا نم.... من.ی تو خوبیسالم مرس-

 خب ھوووووف خب منم دوست ینی...ینی دارم بھت یی حساھیخب منم ...خب .نباشھ
 . نبودمی و از اولم راضھیخاستگارمم مطمعن باش کھ جوابم منف.دارم

 .رونی برمی و مبندمیلپ تاپو م.کشمی مقیییییی نفس عمھی و   کنمی سند مامویپ
 
 »مھبد«

 جواب شوی خاستگارینی دوسم داره ی واقعناسی مھ ینی. زدم ی دورھی و رونی برفتم
 . شدموانھی خدا دیوا.دهی میمنف
 شمی متوجھ مشمیوارد اتاق کھ م. باز کجاسسی معلوم نسی نشی خونھ ستاگردمیبرم

 کھ شھیشستم خبردار م.سی کھ کاغذاش ننمیبیتو سطلو م. بودی کھ رفتنستی نیاونجور
 در اتاقشو محکم باز کردم.شی رفتم سراغ ستایعصب.ی اومده اتاقم فضولقھیدختره عط
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 ؟ی اومدزمیعھ وا عز-
  گفتمی دراز کردم و عصبدستمو

 .کاغذا-
 گھی و مکنھی مثال تعجب مشیستا

 ؟یزنی حرف مییکدوم کاغذا از چھ کاغذا!!!!!کاغذا؟؟-
 . و بدهی برشون داشتوی اتاقم فضولی کھ رفتیی کاغذاشیخودتو نزن بھ اون راه ستا-
 .یزنی حرف می از چونمدینم-

 : کردم و داد زدمیقاط
  ھااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟لمی اتاق من و سر وسای رفتی تو بھ چھ حقشیستاااااااااااااااااا-

 : تو ھمو گفتدی اخماشو کششمیستا
 ؟؟؟؟؟یکشی ارزش داره کھ بخاطرش سره من داد منقدی ااسی ماه یریکبیاون دختره ا-
اول سواد درست تلفظ کردن .اسھیحرف دھنتو بفھم اون دختره اسم و اسمشم مھ -

 در یچشاتم دراد عشقمھ حق ندار.  بعداسمشو تو دھنت بچرخونری بگادیاسمشو 
 .ی حرف بزنینجوریموردش ا

 اگھ حرفاتو از اون گمی دارم بھت می چنیمھبد بب. زنمیھھ ھرجور دلم بخواد حرف م-
 کاغذاام ک حرفمو ثابت گمیھ کاراتو و حرفاتو بھ عمو و بابام م ھمیریدختره پس نگ

 ی حاال خوددانکنھیم
 نجوری ھمکنمی نگات منمیشی البد منم می خوند؟کوریکنی مدیھھ تو منو تھد-
 .گھی ھشدار بھت گفتم دای دی بزار تھدیخوای میاسمشو ھرچ-
  دست منی خودت کم اتو نداریکنی نمی غلطچیییییییییھ-
 میرسی بھم میاوک-

  تکونی عصبسرمو
 

 اد؟ی مشی پیچھ مشکل.خوب باشھ: سرش کردو گفتپشت
 . چقدر خنگھنی اایخدا
 .اول باتعجب و بعد بااخم نگاھم کرد.دی لحظھ مھبد سرشو باال اورد و منو دنیھم
 ؟مگھیکنیکارمی چنجایتو ا: بلند گفتدی بلندشدو بھ سمتم اومد تابھم رسزی پشت ماز

 .ای نرونیدم ازخونھ ببھت نگفتھ بو
 . کننی ھمھ نگاھمون منیبب. آروم باش داد نزنزمیعز-
 .بھ درک-

 . بفھممن؟بذارمنمی زنی حرف می چرا فارسشیستا: بلندشدو گفتفرانک
 .الی خی بستی نیزیچ: گفتمبھش
 ؟ی باشیشما ک: گفتیسی بھ زبان انگلمھبد

 .شونیھمراه ا-فرانک
 .ی شدشی رقص باستای ھی کھ تو اون رستوران ،ھم پایآھا ھمون-مھبد



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 123 

 ؟ی بپرگھی دی تا با مردایایبامن سره کارنم- بھ من ادامھ دادرو
 . بدمحیعشقم بذار توض-شیستا

 . روشنھزی ھمھ چستی نحی بھ تو ضاجیاحت: گفتدوی کشدستمو
 .شیبریکجا م-فرانک

 . اشاره بھ فرانک گفتم حاالنھبا
 . بھش زدیو مھبدم پوز خند نفسشو فوت کرد فرانک

درو باز کرد سوارشدم و بعد خودش سمت راننده .می رفتنیبھ سمت ماش.دی منو کشدست
  بھ سمت خونھ حرکتیسوارشدو عصب

 
  بزنمی و دومرتبھ رفتم دوررونی از اتاق اومدم بدادمو

 . دختره سرتقختی ھمھ برنامھ ھامو بھم ری لعنتاه
 شده ی حرصی دختره حسابنیازدست ا. ھی کاراش ازسره حسودنی دارم احتم

 .فتھی گرفتھ پس نشیدست پ.بودم
 . بدنم کم بشھی بھ سرم بخوره ازداغیی تافقط ھواستادمی درای از آپارتمان جلورونیب

 . مامانشنھویع.دختره پرو. کنھی جرئتو داده کھ اتاق منو برسنی بھش ای کسچھ
زورکھ .دمی آقامن باھاش بھ تفاھم نرسگمی منم مگھی مرهیفوقش م. بکنھتونھی کارنمچیھ
 .ستین

 . کھ بھترشد برگشتم توخونھحالم
 باشھ جز اتاقش ھمون بھتر اونجا تونھی نمگمی دی کھ نبود جاییرای تو پذشیستا

 .شھی فقط موجب صلب آساطھیسل.بمونھ
 . اتاق رفتممنم

 . جواب دادهنکھیمثل ا. باز کردملپتاپو
 . دادمتابی بھ اصطالح انگاربھ خر تای. کردمیبی ذوق عجامشی خوندن پبعداز
 بودم رونیب. دادمرجوابی کھ دخوامیمعذرت م:براش نوشتم. ھم ھستنی آنالخوب

 ؟یخوب. بحثم شدشیبرگشتم خونھ با ستا
 . سند کردمامویپ

 ممنون،چرابحثت شد؟.خوبم: زود جواب دادیلیخ
 
 .گمی بعدا مدمی داگھ لزوم.ستی نی مسئلھ مھمدمی دیول.انھی بگم دونستمینم

 . خلھجاشیدختره .ستیمھم ن:نوشتم
 .کشمیازت خجالت م: خنده فرستاد و درادامھ گفتی مو جیا
 ی بودنیچرا؟؟؟تو کھ تامن بودم منتظره ا: بارمن شکلک متعجب فرستادم و گفتمنیا
 .یاری و بال مال سرم بی باھام کل کل کنیجوری

االن و .آره،چون اون موقع اعتراف نکرده بودم: کردمافتی درامشوی انتظار پی کمبعده
  کرده مگھ نھ؟؟زافرقی چیلی ختی موقعنیتو ا
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 من ھمون مھبدم و تو ھمون مھ ی ولرکردهیی تغییزای چھیآره : کردمپی بھ تاشروع
 د؟ی بھ دستت رسریاون پالک و زنج.طونمی شاسیمن عاشق ھمون مھ .اسی
 . ارسالو

بھ شدت برام سخت بود باوره . کردمھی گریلیاون روز خ.دیآره بھ دستم رس-اسی مھ
 تولدم اعتراف کنم بھت ی داشتم تومیتصم.گھی دیکی شی و بودنت پنجاینبودنت ا

  شکلک ناراحتکیو...یول
 دل سر،بازکرده و عشق نیحاال ا.میحاال ھردو از احساس ھم خبردار. گذشتگھید-

 چی ھدی نباگھید.عوض کرده عشق و احساس مشترک و دوطرفھ کی جاشو بایمخف
 خب؟؟.ی کنھیوقت گر

  نکنن؟ھی تاگرخوانیچرا ھمھ ازعشقشون م- اسی مھ جواب
 .نھی اشک و غمش براش سنگدنیآخھ د-

 نی بھ چشمات ای کنھی گریخوای می ھردفعھ کھ احساس کردخوامی من میول- اسی مھ
 .کنھی سبک مھیگر. کھ ببارنیاجازرو بد

 .ی خوبی دهیچھ عق-
 ؟ی نداریکار. برمگھیمن د-اسی مھ
 .مراقب خودت باش-

 خداحافظ.نطوریتوم ھم-اسی مھ
 

 . نشدنی شدو پاسخ خداحافظ عشقم من سنی آفالوبعد
 . دور دوباره چت ھارو خوندم و بعد لپتاپو بستم و کنار گذاشتمکی

 . گذاشتم و چشماموبستممیشونی پی و دستمو رودمی تخت دراز کشرو
 
 "اسیمھ "
 

 . شدمرهیآف شدمو بالبخندبھ صفحھ لپتاپ خ ازچت بعد
 .ی کھ اونم شدیالحمدهللا خل نبود-

 . کردی داده بودو منتظر منو نگاه مھی تکنھی دست بھ سوتری کامپزهیبھ م. بودتایسپ
 ؟ی شدنقدرفضولی ایتواز ک-

 .کنجکاو- تایسپ
 . ترهکی نزدی تو کاره من بھ فضولدنیسرک کش-

 . اسمشو بذاریخوای میھرچ- تایسپ
 ام؟ی بن؟منمیجلسھ دار: سرشو اورد داخل اتاقو گفتاری لحظھ سامنیھم
 .اینھ ن- تایسپ

 .امی می کنیچون اصرارم-اریسام
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 خوب چھ خبر؟: تخت نشستی رواومد
 ھی گرگھیم.ی کنھی گردی نباگھیگفت د. کردمھیبھش گفتم چقدرگر. کردمیباھاش چت م-

آدمو . کنھی گری داشتاجی احتھی توھروقت بھ گریمنم گفتم ول.نھی سنگدنی عشقتو دی
 .کنھیسبک م

 . مھبدمیوا: ادامھ دادمدموی کشقی عمینفس
 . مھبد خانکنھیچھ م.او الال: زدو گفتیارسوتیسام
 ھیاوه عشقم گر: گفتستادوی روبروش ااربلندشدیسام. کردن دراوردھی گری ادایسپ

 .نھیت سنگ ھاھیگر. شکنمیم.شمی تو من آب می ھاھیباگر.نکن
 عشقم تو ھروقت یول: کرد گفتی پاک مشویالی کھ قطره اشکھ خی درحالتایسپ

 .شھی دلت می سبب سبکھیگر. کنھی گریخواست
 . خندهرهی زدن زی زرتوھردوشون

 
  کردن؟ی داشتن منو مسخره میی آنگوالی نکبتانی ایواااااا

 دراوردمو بھ سمتشون پرت کردم کھ موی ابرھی رو فرشی ھایی دمپادموی کشغیج
 .رونیجفتشون درجا باخنده از اتاق زدن ب

 . شدمنامی ایسوژه . واالخوبھ
 . بردمیی بوھاھیمن کھ .شھی مناھمی نوبت اباالخره
 .می کنی مسخره مناروی مھبد ابعدمنو

 .کاش زودتربرگرده. رفتیلی ویلی دلم قیوا
 
 "شیستا"
 

 ی سرشو صدام مید رو بعدمھبد صداشو انداختھ بوصبح
 ش؟یستا....؟یست...شیستا:کرد

 بلھ؟بلھ؟: اتاق در اومدم گفتماز
 . شرکتیای مگھ نمیستیتو کھ ھنوز حاضر ن: گرد کردو گفتمھبدچشاشو

 .امی نمگھینھ د-
  اونوقت؟ی چیبرا-مھبد

 .نیھم.حوصلھ ندارم-
 .من رفتم خداحافظ.یری نمرونیدرنبودم ب.یگیباشھ تو راست م-مھبد
 خداحافظ:  ھامو باال انداختمو گفتمشونھ
 از رفتنش کامال مطمئن شدم ی گذشت وقتی ساعتمین. ھال نشستمی رفت و من تومھبد

ازفرانک خوشم . کرده بودفی کھ ازش تعری کسشی پمیرفتم تاحاضربشمو بافرانک بر
اب  جذیلی کھ بھ نظرم خیچھره ا.ی آبی و چشمایی طالی باموھای پسره آلمانھی.ومدیم

 .بود
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  کارشده بود بھ ھمراهدی سفی باخزه ھانشی و آستقشی کمرنگ کھ دوره ی آبیپالتو
 . موھامم ھمونطور رھا کردمدمی پوشی سرمھ انی جشلواره

 . کال بذارهسی میدی دادم رسامی برداشتمو بھ فرانک پفمویک
 .می ربع تک زد بھ گوشکی ھمون دورو بربود چون بعدازانگار

 ابونیدرست سره خ. از آپارتمان خارج شدمدموی پوشموی پاشنھ لژ مشکی چکمھ ھامین
 . رفتمو سوارشدمنشیبھ سمت ماش.بود

 . خودش بھش سالم دادمو جواب گرفتمبازبان
 با؟ی زی بانویخوب-فرانک

 ؟یتو خوب.ممنون-
 . درکنارت ھستم خوبمیوقت-فرانک

 ی مو الخوامی؟نمی مطمئنششی پمیری ممی کھ دارینیازا: لبم نشوندمو گفتمیلبخندرو
 درزش بره ھا؟

 . راحت کارشو خوب بلدهالتیخ-فرانک
 .رمی بگناروی حال ادیمن با-

فرانک فکر کن نامزدت کناره تو باشھ و : ناراحت گرفتم و ادامھ دادمی خودم چھره بھ
 .تو چشمات نگاه کنھ و بگھ اون عشقھ منھ. فکرکنھی اگھیبھ کسھ د

 
 کھ فرانک ھم ختمی چند قطره اشک رعی داشتم سریی توحس گرفتن مھارت باالشھیھم

 .می کنیدرستش م. نکنھی گرایب: بھ سمتم گرفت و گفتیدستمال.دیاونھارو د
 ؟ی کنیتو کمکم م-

 .زمیالبتھ عز-فرانک
 
 . حرف ھا وقت گذشتنی ھمی بھ مقصد درحوالدنی رستا

 . و قرمز نگھ داشتدی سفی بانماییالی وی خونھ کی یجلو
 ھم سنگ فرش شده بود ی بود قسمتدهی خونھ با سبزه ھا پوشیجلو.می شدادهی پھردو

 . عبوریبرا
 کوتاه نی آستیرھنیباپ.ی بعد خانومیفرانک زنگ و زد و کم.می بھ سمت خونھ رفتباھم

 ی قھوه ای پاش بودوموھای روفرشی ھایی قدش تازانوش بود و دمپایکھ بلند
 . بستھ بود درو باز کردیسبروشنشو دم ا

 . سالم کردبھمون
 .با شارل کارداشتم-فرانک
 .نھی زمریز-خانومھ
 . اونجامیریپس ما م-فرانک
 .منتظرتون بود-خانومھ
 .نی زمری و بعدش زمی و بھ پشت خونھ رفتمی کردتشکر
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 . بھ دفتره کارشباھت داشتنی زمری زشترازیب
 .ستی ننی زمری زھی اصال شبنجایا: بھ زبون اوردمفکرمو
 .کنھی کار منجایشارل ا.درستھ-فرانک

 .ستی ننجای ای انگارکسیول-
 ؟؟ییشارل؟شارل کجا: بلند گفتفرانک
 نیی پاربودی کھ اون زی اھی از چھارپای بازشد و مردنیی بھ سمت پای درازسقف

 . بودمن؟منتظرتونیاوه فرانک،اومد: ما گفتدنیبا د.اومد
 .دست داد شد و با فرانک کی نزدبھمون
 .یکنی نمی خانوم محترمو معرفنیا: بھ من گفتواشاره
 .ی کھ قراره کارشو راه بندازیھمون کس.شیستا-فرانک
 . خوشبختمیلیخ: جلوم سرخم کردو گفتشارل

 . شارلی آقانیھمچن-
 کھ ازشون سر یی و دستگاه ھانتری پروتری کھ روش کامپمی رفتیزی سمتھ مباھم
 . قرار داشتاوردمیدرنم

 ؟یخوب عکس ھارو اورد: نشست و گفتزشی پشت می صندلی روشارل
 .نھی ایتو: باال گرفتمو گفتممویگوش

 .ارخوبیبس-شارل
 ازعکس ھارو بھش نشون دادم و یتعداد. وصل کردوترشی ازم گرفتو بھ کامپویگوش

 .دهی ملی تحوندهی سھ روزه آی انتقال دادو گفت طوترشیاونم بھ کامپ
 .یخراب نکن. کردم شارلفیتعر یلیازکارت خ-فرانک
 .دی خودتونم شک کنسازمی میجوری. راحتالتیخ-شارل

 .می اومدرونی بموی کردیخداحافظ
 ی ھم بھ کافی قبل از رفتن بھ خونھ سرکنمی مشنھادیپ: فرانک گفتمی نشستنی ماشیتو

 .میشاپ بزن
 ؟یموافق. مھمون منکی ھمراه با کرقھوهی شکی

 .میموافقم بر:ھنوز وقت داشتم. ساعتم نگاه کردمبھ
فرانک رفت سفارش ھارو دادو دوباره .می نشستزی مکیسره .می شاپ رفتی بھ کافباھم

 . منشیبرگشت پ
 .ارنیاالن م-فرانک

 .چسبھی ھوامنی ایتو-
 ش؟یستا-فرانک

 بلھ؟-
 .ستی تو اون پسر ناقتیبھ نظره من ل. خوشم اومدهیلیمن ازتو خ-فرانک

 .فرانک درحال حاضر مھبد نامزده منھ-
 . کردهانتیھرچند کھ بھم خ: کردمو گفتمنی حالتمو غمگدوباره
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 و بامن ی اونو رھا کنکنمی مشنھادیمن بھت پ. نکنھی گرکنمیازت خواھش م-فرانک
 .ذارمی مھی مامیبرات ازھمھ چ.یباش

بعدش .رمیز مھبد بگ اول حقمو ادیاما من با.ی مھربونیلیتو خ: باال اوردمو گفتمسرمو
 .کنمی فکرمشنھادتی پیرو

 . خوشم اومدهیلیازتو خ.ی مال من بشدوارمیام-فرانک
 بی جتونستمیچراکھ نھ؟م. دلم بھ ساده بودنش قھقھھ زدمی دادم و تولشی لبخند تحوفقط

 . دارو ھم بعداز مھبد بقاپمھی مانیا
 کنھ بھ جون برنامھ ھام نی کنم کھ عرونی از قافلھ باسوی مھ دیزبای اول ازھرچیول

 .افتاده
 دی گلوم پری تورقھوهی مھبد شدنیمشغول خوردن بودم کھ با د. ھامونو اوردنسفارش

 . تنھا نشستھ بودیزی دورتراز من پشت می کمیزی میپا
 .می بردیفرانک بلند شو با: بلند شدمو گفتمآھستھ

 م؟ی کجا برمیتازه اومد-فرانک
 .نجاسیمھبد ا.فقط پاشو-

  بھینگاھ
 

 اد؟ی مشی پیچھ مشکل.خوب باشھ: سرش کردو گفتپشت
 . چقدر خنگھنی اایخدا
 .اول باتعجب و بعد بااخم نگاھم کرد.دی لحظھ مھبد سرشو باال اورد و منو دنیھم
 ؟مگھیکنیکارمی چنجایتو ا: بلند گفتدی بلندشدو بھ سمتم اومد تابھم رسزی پشت ماز

 .ای نرونیبھت نگفتھ بودم ازخونھ ب
 . کننی ھمھ نگاھمون منیبب. آروم باش داد نزنزمیعز-
 .بھ درک-

 . بفھممن؟بذارمنمی زنی حرف می چرا فارسشیستا: بلندشدو گفتفرانک
 .الی خی بستی نیزیچ: گفتمبھش
 ؟ی باشیشما ک: گفتیسی بھ زبان انگلمھبد

 .شونیھمراه ا-فرانک
 .ی شدشیا رقص باستی ھی کھ تو اون رستوران ،ھم پایآھا ھمون-مھبد
 ؟ی بپرگھی دی تا با مردایایبامن سره کارنم- بھ من ادامھ دادرو
 . بدمحیعشقم بذار توض-شیستا

 . روشنھزی ھمھ چستی نحی بھ تو ضاجیاحت: گفتدوی کشدستمو
 .شیبریکجا م-فرانک

 . اشاره بھ فرانک گفتم حاالنھبا
 . بھش زدی نفسشو فوت کرد و مھبدم پوز خندفرانک
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درو باز کرد سوارشدم و بعد خودش سمت راننده .می رفتنیبھ سمت ماش.دی منو کشدست
 . بھ سمت خونھ حرکت کردیسوارشدو عصب

 
 "مھبد"
 

 ادازشیھرچقدرھم خوشم ن. فکر کرده باخودشیچ.چونھی باز منو بپخوادی مھھ،دختره
 .مسئولم مقابلش.باز دخترعمومھ و دست من سپرده شده

 ارو؟ی بااون ی داشتکاریچ:مدی اماآروم بھش غری عصبییباصدا
دعوتم کرد منم تو خونھ حوصلم سر رفتھ بود . بزم ساده بودھی. نداشتمیکار-شیستا

 .قبول کردم
 .ی خبرم کنیتونستیم-

 . برات مھم باشھکردمیفکرنم-شیستا
 . جواب بدمدی منم کھ باادی سرت بییبال. بابات دستھ من سپردتیول.ستیبرام مھم ن-

 ..ی اون دختره نقدریا-شیستا
 
 .ی انگاربھ من کردی کننیبھش توھ: گفتمدموی حرفش پرونیم
 

 . برات مھمھیلیپس خ-شیستا
 تو اسویباتو بودنو انتخاب کردم تا مھ . دوست دارماسوی وقتھ مھ یلی من خشی ستانیبب-

 . سوءتفاھمکیذھنم کم رنگ کنم سره 
 ماجرارو دوستانھ نیپس بھتره ا.ستی نلی می اونم بھ من بدمی حاالچند روزه فھمیول

 .ادی نشی پی تاکدورتمیخاتمھ بد
 .ی گرفتیتو احساس منو بھ باز.تونمینم-شیستا

ما بھم .ستی منو تو ننی بی احساسچی کھ ھیدونیکدوم احساس؟خودتم خوب م-
 .میخورینم

 .ی بخاطره اون دختر خراب کنمونوی نامزددمیمن اجازه نم-شیستا
 . رو اعصابمیری می دارگھی دشیستا-

خودت .ی بھم بزنمونوی کھ نامزددمی اجازرو بھت نمنیمھبد من ا.ستیمھم ن-شیستا
 شی ممکنھ پیی دادن اون نامھ ھا بھ بابام و بابات چھ کدورتالی کھ باتحویدونیخوب م

 . تویشی کھ منشااونامادیب
 

 مفھومھ؟.     نکندیمنو   تھد: باال بردمو گفتمی کمصدامو
 

 . نگفتیزی چگھی بھ سمت پنجره کردو دروشو
 . کنرشیختم بخ.سپارمی روابطو بھ خودت منی اایخدا
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 .می داخل رفتموی شدادهی پنیھردوازماش. خونھ نگھ داشتمیجلو
 .منم حولھ و لباسامو برداشتمو حموم رفتم. رفت آشپزخونھشیستا
 کردم و میآبو تنظ. خونھ دوشھ حمام ھم داشتنی و خوش بختانھ اومدی وان خوشم نماز

 . کھ از دوش درحال سقوط بودند سپردمیخودمو بھ قطرات گرمو نوازشگر
 . دادی بھم مزه می عصبھیری درگکیبعداز

 پرونده ھا و ی اومدم و رفتم پرونی حموم گذروندم بعد بی از وقتمو توی اقھیدق٢٠
 .کارم

 
 "اسیمھ "
 
 دوسش دار؟!گھیراستشو بگو د. جون منیسپ-

 . چندشم شدیییییَا. اورانگوتانو دوست داشتھ بشمنی ادی من چرابارمینخ.قسم نده- تایسپ
 ؟بگوی سامیتو چ. یکنی مینطوری ازنمی کثافط درباره شکر کھ باھات حرف نمیھو-

 . مثل مناشھیعاقبتتون م.داداشم راحت باش
مو  ماھیکنیاصال تو چرا فکر م. ندارمی تو کاری طھی افرییمن با دختردا-اریسام

 م؟یدوست دار
 .نیحاالم ازجلو چشمام خفھ ش.کنمیبھتون ثابت م. مطمئنمکنمیفکرنم-

 م؟ی گم شیعنی- تایسپ
 .نیاره ھم-

 . شده ھایعجب بساط-یسام
 .گھی دادیپس شما دوتا ازھم خوشتون نم: بلندشدن برن کھ گفتمھردوشون
 نھ: گفتمھردوباھم

 .نیحاال زحمتو کم کن.نمتونی ببگھی بحالتون دوروبره ھمدیوا.باشھ-
)  تو حلقماتمیادب(یی عشقواللمھیمنم ھمونجا تو ھال لپتاپو رو پام گذاشتم و ف. رفتناونا

 دنید. شده بودنمی باز ازخونھ جدخانیمامانو سع. کردمیکھ دانلود کرده بودمو پل
 . کننھی خودشونو تخلگھی دیتوخونھ سھ تاسرخره رفتن جا

 خوردهی اتممی عاشق شدم روحیاز وقت. شروع شدلمی فگرای بازی گذشتن اسامبعداز
 .رکردهییتغ
 . بوددهی حساس رسی بھ جاھالمیف

 . دختری اصلگرهی پسربودو آنا بازی اصلگرهی بازنیشرو
 . ھم قرارگرفتی شدنو لباشون روکی نزدبھم

 و دستشو از پشتش رد دی کشنیی تاپشو پای تخت انداختو حلقھ ی دختررو روپسره
 .کرد
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 دوتا از نی بومدویباز طاقتم ن.دستمو رو چشمام گذاشتم. شدی می داشت ناموسلمیف
  شدمدنیانگشتامو باز کردم مشغول د

 بود رانھیچون غافلگ. دفعھ صفحھ بستھ شدکی غرق بودم کھ توری صفحھ مانتو
 . کننی نگام مشونی مارموزی با لبخندای و سامی سپدمیبھ عقب برگشتم د.دمیپر

 ھ؟یچ: خودم گرفتم بھی عادی چھره
 ؟یدیدی میچ- تایسپ
 . مستند بودیچیھ-

 ؟یآھا بعد چھ نوع مستند-اریسام
 .یآموزش-
 .دنی از خنده ترکمی و سامی گفتم جلو دھنمو گرفتمو سپی چدمی فھمھوی

 .ی دادوی سوتنیخوب شد ا- گفتی مدهی بردهی بریسپ
 . قبلاسی ھمون مھ ی مطمئنم شدگھید

 . خندهرهی تراکتور زد زنی عودوباره
 . بابانیببند.نیرو آب بخند.ھر ھرک.مرگ-
 . تو اتاقدمیلپتاپو برداشتمو پر.دمیزندی جاشتروی موندن بگھید
 

 انی دادم حاالچپ برن راست بمی بدی عجب سوتیوا.نای نداره از دست اشی آساآدم
 .ی مستندآموزشگنیم

 . کردمافتی ازمھبد دریامی مسنجروبازکردم ھمون موقع پصفحھ
بھ مھبد گفتم و .دمی کھ بھ خونھ اومدن شننای مامان ای چت باھاش بودم کھ صدادرحال

 . کردمیموقتا ازش خداحافط
 . و باھاشون حال و احوال کردمنای مامان اشی پرفتم

 ؟ی پوسی خونھ نمنی ای تو واقعا تواسیمھ -مامان
 شترازماحالی ؟بیدنیچھ پوس.نھ بابا عمھ: دھنشو باز کردی من جواب بدم سپنکھی اقبل

 نمونش امروز. دخترتکنھیم
 
 . افتادمی مصلحتی سرفھ ھابھ

 ؟ی شدی چی وایا-مامان
 اری آب بوانی لھی بپریسام-دخانیسع
 .نینھ خوبم بش: کھ گفتماربلندشدیسام

 .زمی عزیگفتیخوب م:تاگفتی حالم سره جاشھ روبھ سپدی کھ دمامان
  امروزنکھینمونش ا.آھا بلھ- تایسپ

 نھھھھھھ:دمی کشغی جھوی
  سرم رفت چتھ؟اسی مھ یوا-مامان

 .مامان،اونجا سوسکھ-
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 کوش؟کجاست؟: مبل و گفتی رودی پرتایسپ
 . زدمو رفتم پشت مبلغیج.اوناھا اوناھا اومد رو مبل: جو دادمو گفتممنم
 نمش؟یبی بابا پس چرا من نمیا-اریسام

  افتا بودن اال بھ ھول و والھرسھ
 . خوندی نشستھ بودو روزنامشومالی خی کھ بدخانیسع
 ی بترکیا: زدی مبل و مامانم بھ جونش غرمی رودی پری اونور منوروی تند تند اتایسپ

 سوسک کی بعداز ی غول دارکلیھ.گمی بھت منیی پاایب.یدختر کھ مبالمو ترکوند
 ؟یترسی میبندانگشت

 .نشینھ نھ بکش- تایسپ
 .نمیبیآخھ من سوسک نم-اریسام

 رهی زدم زرموی خودمو بگی کھ آخرش نتونستم جلوربودنی سخت باھم درگخالصھ
 .خنده
 . کردنی بھ من نگاه مدخانی سعی حتھمھ
 ؟یسام- تایسپ

 ھوم؟-اریسام
 .ظاھرا بازاوسکول کرده- تایسپ

 ناموسا؟-اریسام
 ؟ینیبی منی ارهی غیزیچ- تایسپ

 نھ-اریسام
 ؟یسادیپس چرا وا- تایسپ

 بچھ نینیبب: گفتمدمی خندی کھ بازھم میدرحال. شدنکی گفتو ھردوشون بھ من نزدنویا
 .نیموافق. باحرف حل کردشھی مزاروی چیلیخ

 . تکون دادنی سراشونو بھ عالمت نففقط
دستمو خوندن چون با دو بھ سمتم اومدنو منم فرارو بھ . بھ دوطرفم کردمینگاھ

 . دادمحیقرارترج
شادبودم .دنی خندی ھم فقط مدخانی شدم و مامان و سعیھ ھا رد م سوراخ سمبازھمھ

 .ازشادبودن خانوادم
 
 "شیستا"
 

 جوره درست بشو چی دستش بدم کھ ھی کارھی. مھبدو سمت خودم بکشمخواستی مدلم
 .نباشھ

 . لباسامی تواز
 شونشونی اطرافم پردمویموھامو اتوکش. انتخاب کردمی مشکرهی ساتن و حررھنی پکی

 . کردمی خودم خالیعطره خوش بو و مست کنندمو رو.کردم
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 دمیباپوست سف. تا رون پام بودرھنیقد پ. دادی کامل کردم کھ جذاب ترنشونم میشیآرا
 . کردیارتباط برقرارم

 قرمزم بد ھوس یلبا. خودم بوس فرستادمی برانھی دوره خودم زدمو تو آیچرخ
 . بودزشدهیانگ

رفتم کنارش نشستم و . نشستھ بودی وی تیبل جلو میمھبدرو. خارج شدمازاتاق
 . گذاشتمشونشی پا انداختم و بھ نمایپارو

 . نشون ندادی عکس العملی ولدی دمھبدمنو
 عقب فرستادم کھ موھام بھ سمت پھلوش ی سرمو کمدمی کشنشی بھ قفسھ سخودمو
 .رھاشد
مو سرشوبھ  صورتش گذاشتی زده بودم روی بلندم الک مشکی کھ بھ ناخون ھادستمو

 حرکت نشیانگشت اشارمو از گونھ تا قفسھ س.لبامو غنچھ کردم.سمت خودم چرخوند
  عشقم؟یچرامنو دوست ندار:دادمو گفتم

 .من عاشقتم: پشت گوشش نجواکردمدموی باالکشخودمو
 .دمی جارو بوسوھمون

 . شدمی قلبش کھ باالرفتھ بودمتوجھ متپش
 آرومش یخوای کوبھ نمی بخاطرمن داره خودشو منیا: گذاشتم رو قلبشوگفتمدستمو

 ؟یکن
 . رون پام گذاشتم و حرکت دادمی داغشو رویدستا
 .دی کشی بلند مینفسا

 .یشی تو بامن آروم میخوای مھبد تو منو منیبب-
 کارو نیچرابامن ا.من عاشقتم مھبد: خمارزوی کردمو و چشمامو رکی بھش نزدسرمو

 .یکنیم
 
 .کھ زبونش بنداومده شدم ی متوجھ می خوببھ

 . لباش کاشتمی روی آرومی بوسھ
 . شدی لبت رژی وایا: کردمو گفتمی باطنازی اخنده

  لبش حرکت دادمی شستمو باالاوردمو آھستھ رووانگشت
 

 دونستم باھاش حرف متی بار تمام حواسش بھ من بود منم فرصتو غننی اولیمھبدبرا
 . بندازهیی جدانمونی بی کسوی حرفمی بذاردی نبامی مھبد منو تو مال ھمنیبب: زدمیم

 . بذارحال و ھواتو عوض کنماصال
 

 . کردمی آھنگ مناسب دنس دونفره پلکی بردم سمت ضبط دست
 .نیی پاش سرخوردم پایازرو
 .می امشب بترکونمیخوایبلندشو عشقم م: گفتمدموی مھبدم کشدست
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 .ود بھ من برهی حرف خی بودو ھمچنان بستادهی ھمونطور امھبد
 دوره خودم ی چرخی و ھراز گاھدمی رقصی ھرچھ تمام تر می و عشوه ی باطنازمنم

 . بذارهشی شد دامن لباسم باالبره و بدنمو بھ نمای زدم کھ سبب میم
 لباس ھوس نی لباس تاچھ حد کوتاھھ و چقدر منو درانی ادونستمی خوب مخودم

 .کنھیزمیانگ
 . شدمکی بھ مھبد نزدداکنھی شد کمرم قر پی کھ باعث می ضربدریی با قدم ھاآھستھ

 باھاشو تموم کردم خودم رو می متریلی چند میفاصلھ .دمیچی راستمو دوره کمرش پیپا
 . گردنش فرو بردمی موھاش کردمو سرمو تو گودیدستمو ال.دمی باالکشنھیاز قفسھ س

 .میمن راض.ی تو ھم دارازدارمیمن ن: گلوش گفتمرهی داغم ھمونجا زبانفس
 . تو آماده شدمیمن برا.یریگی خودتو می جلونقدری ا؟چرای ھستی منتظره چسپ

 .دمی بوسوھمونجارو
 . فروبردمنشی سی کردمو سرمو توی مستانھ ایخنده . ھوامی رودمی آن دکی

 یتونی وقت نمچیتو ھ. ازت زرنگ ترمیدید: دلم بھ مھبد گفتمیتو.دمی خواستم رسبھ
 .یاریمقابل من دووم ب

 . دوره گردنش گره کرده بودمدستام
 . ترشدقی اتاق منو با پاش بازکرد،لبخندم عمدره
 یعرقش از سرش م. داغ شده بودمیلی خنکھیمثل ا. تخت انداختی رومنو
 . انداختی دراوردو گوشھ ارھنشویپ.دیچک

 . دخترونھ بازو بستھ کردمیچشمامو باناز. زدمھی پاروم خچھاردستو
 . من کم اوردهشھی کھ پنی بردم از ایداشتم لذت م. سرم قفل کردی باالدستامو
 . دوختمشی وحشی بھ چشمانگاھمو

 تندشو ینفسا. متربودی فاصلھ در پنج سانتگھید. شدی تر مکی ھرلحظھ نزدصورتش
 .چشمامو بستمو منتظرشدم تا استارتو بزنھ. کردمیحس م
 . وقفھ و پرحرارت بودی بنکھی داد مخصوصا ای گوشم قل قلکم می بھ اللھ نفسش
 کھ قدرت حرف زدنو ازم دی چی کوبندش باتن آھستھ درگوشم پی صداھی چندثانبعداز
 :گرفت

 ی برسونمت نھ؟؟؟ولتھی کھ تو مغزه فدقیزی کھ بھ اون چی دوست داریلیاالن خ-مھبد
 ھوس لحظھ کی کھ بخوام عشق پاکمو بھ میعاقل تراز اون. خانوم کوچولویکورخوند

 . بھ سنگ خوردرتیمتاسفم کھ ت. ببازمیا
 . از روم برداشتمشوی خی بعد سرشو باالاورد و با زدن پوزخنده صدادارو

 . بھمدی رفتو درو کوبرونی رفت و با برداشتنھ لباسش از اتاق بنیی تخت پاازرو
 نقدرحقارتویا. سوزوندی کھ در  درونم رخنھ کرده بود و منو می موندمو شوکومن

 . بودم تا امروزدهی ندکجای
 چشمم چمپره زده بود و ی لجوجانھ گوشھ یاشک. تموم شده بودنی مبارزه برام سنگنیا
 شکستن ی کھ گلومو گرفتھ بود اجازه یو در آخر بھ بغض. تار کرده بوددموید
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 رهیبلند ز. خندندی شکست من منی درو تختھ ھم دارن بھ ای کردم حتیاحساس م.دادم
 .پزمی برات می چھ آشنی و ببنیبش. دراز دارهره داستان سنیھبد اآقا م: زدم و گفتمھیگر
 
 "مھبد"
 

 یپنجررو باز کردم تا ھوا.وارده اتاق شدم. من بھ شدت گرمم بودی بود ولزمستون
 یوقت. تخت افتادمی تخت رھا کردمو خودمم رویلباسمو گوشھ .ادی اتاق بیخنک تو

 ازخودم ھم از اون دختر کھ ھم.  رهی گی کنم حرصم میبھ اون لحظھ ھا فکرم
 . دادی شومش داشت کار دستم میبافکرا

 . ھم دارم ھمانند اونایضیغرا. مردم مثل ھمھ مرداکی منم باالخره
 . خداروشکر عقلم بھ نفسم غلبھ کردیول

 نھ مھبد،تو دمی و بھ خودم توپدمی قصدشو فھمدی رقصی می لحظھ کھ با عشوه گرھمون
 .خرابش نکن. عشق مقدسکی عشق پاک،کی. وجودت عشقھیتو

 و دی فورا اون فکر بھ ذھنم رسنی ھمی نشوندم سره جاش برای اون دخترو مدیامابا
 . کردمشیعمل

 تموم بشھ و بتونم ی کارتی مامورنیکاش ھرچھ زودتر ا. گذشتری بھ خخداروشکر
 . تموم بشھیبرگردم و ھمھ چ

 . بھ آرامش داشتماجیاحت
 فکرمو ندهی و آاسی کردم بافکربھ مھ یمو بستمشون و سع ھم گذاشتی روچشمامو

 آروم کنمو بخوابم
 
 "اسیمھ "
 

 ؟ی خواستگارا جواب بدنی بھ ایخوای می پس کاسیمھ -مامان
 .من کھ گفتم نھ-

 نی تو چھرت نبود؟پسر بھ اییتی عالمت نارضاچیآخھ چرا؟تو کھ اون روز ھ-مامان
 رو یفتی می پوسی می گندی می ترشی ما؟ مای ؟خودتی کنی لج می داریباک.ییآقا

 دستمونا؟
 .دستت درد نکنھ-

  بچھ ھا؟گمی مد؟بدی سعگمیبد م.واال خوب-مامام
 .می کپک تحمل کنویدگی بو ترشمی ماحوصلھ نداری نھ بگینھ واال،اصال غلط کرد- تایسپ
 . گرفتم کھ آخش بھ ھوا رفتمیزی رشگونی پھلوش ناز

  چرا؟؟؟گھینکبت جون تو د:فتم زدمو در ھمون حال گیلبخند
 .برادر زادتم سنھ منھ ھا تازه دو ماھم بزرگ تر: رو بھ مامان گفتمبعد

 ھ؟ی چدتی تو کاره مفخونھی داره درس منیخوب ا-مامان
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 یزای چنھیشی مییتو خونھ تو تنھا.خونھی درس ماسمی جون خو مھ نی مھی وایا-یسام
 ... داشتنیاون روز کھ شما نبود.کنھیآموزنده نگاه م

 
 .دشی برداشتم پرت کردم طرفش کھ تو ھوا قاپبی سھی.دادی داشت بندآب منی اباز

  تو اصال؟؟؟یگی میچ-
 . کنمیدارم ازت دفاع م-اریسام

 نم؟ی ببوی کدیدفاع تورو نخوام با-
 .تگرتھیمثال حما.اسیواقعا کھ مھ -مامان

 . دختره جنبھ ندارهنی پسرم االی خیب: ادامھ داداری رو بھ سامبعد
 .الی خی؟بیدی جون شنیآره سام-

 جان جوابت اسی مھ گھیبگو د.نی بابا حاال از موضوع بحث خارج نشیا- خاندیسع
 ھ؟یچ
 . خاندی نھ سعنیبگ-

 .یھرجورتو بخوا.باشھ دخترم-دخانیسع
 

 : دراورد و شماره گرفت و بھ پدره سبحان زنگ زدبشی از جشوی گوشبعد
 . تماس سکوتو شکستی با برقراردخانی تا خوده سعمی ساکت بودھمھ

 حالتون خوبھ؟.الو؟سالم عرض شد آقا-
-........ 
 .ھی دخترما جوابش منفنیآقا زنگ زدم حضورتون کھ عرض کنم ا.خوب خدارو شکر-
-........ 
 .دنی باآقا پسرتون بھ تفاھم نرسدیشا. بھ ماندادمیجواب درست-
-........ 
 .ھی نظره خودش چنمی ببدی بادونمینم-
-........ 
 . خدمتتونی خوب چند لحظھ گوشاریبس-
 

 نی ادی شانی بذارگھی قراره دکی گھیپدره سبحان م: گذاشتو گفتی گوشی رودستشو
 .نیدیبار بھ تفاھم رس

 . ندارم باھاشیاما من کھ حرف-
 . اون حرف داشتھ باشھدیخوب شا- تایسپ

 .شھی قانع مینطوری بھش بگو ازویتوم ھمھ چ.گھی راست متایآره سپ-اریسام
 

 . مامان پنھان نمونددیکھ از د. نگویعنی کھ نداختمی ابرو باالماری سامیبرا
 .نی کھ بھ ما نگفتھیزی؟چیندازیچرا ابرو باال م-مامان
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 نیا.می پنھون کنمی نداریزینھھھھھھ،ما چ: گفتمدموی کشنیی بار ابروھامو بھ سمت پانیا
مثل ماساژ . دادی مادی ونیامروز تلوز. ورزشھھی کنم ی منییابروھامم کھ باال پا

 .یشونی پی برامونھیم
 .مونھی مادمی.واقعا؟ چھ جالب-مامان

  بود؟ی چزی ھمھ چنیپس ا- خاندیسع
 .نای اختالفشونو انیھم. نھ بگھاسی شده مھ لی کھ دلییزایمنظورم ھمھ چ-اریسام
 .ذارمیپس من قرارو م.آھان- خاندیسع
 

 از رونیالبتھ ب. کردمی ظھره فردا تنظی خان ھم قرارو برادیسع.می کرد موافقتھمھ
 .انی گفتن کھ مارمی و سامتایسپ. رستورانکیخونھ و تو

 ) برمخواستمیخوبھ حاالمن اصال نم.( مزاحمیسرخرا
 

 . خودمونی پمی و ھرکدوم رفتدی شامو کشی کتلت خوشمزه براھی جون زحمت مامان
 مامان دوز گمی منکھیا.دمی مامان دوز خوابی لباس خواب گل منگلدنی بعداز پوشمن

 ھی لباس خواب شبشترازی برام بنی ھمیبرا.واقعا مامان دوزا،مامانم خودش دوختھ
 . بودیلباس بار دار

 
 ھی بفھمم کنکھی بدون ایداریتو خوابو ب.دارشدمی از خواب بمی بعد با زنگ گوشروزه

 .تماسو برقرار کردم
 ھ؟؟یک:ان گفتم کشازهیخم

االن متوجھ شدم نھ خوده . کردم اشتباه گرفتمیفکر م: گفتدوی پشت تلفن خندیصدا
 .یخودت

 ؟؟؟ی کلھ صبحیگی میچ-
 . دوازده باشھازدهی دی اونجا باجھی ساعت ھشت صبحھ در نتنجایھ؟؟ایکلھ صبح چ-صدا

 ؟ییمھبد تو: سره جام نشستمو گفتمخیس
 ؟یانتظار نداشت.آره منم: گفتدوی سرخوش خندمھبد

 ؟ی؟خوشیخوب.نھ اصال-
 . صدات بھترم شدمدنیخوب بودم باشن.می خانومیفدا-مھبد

 
 واژرو نی از طرف عشقت ای وقتھینیری حس شیلیخ. تھ دلم غنج رفتمی گفتن خانومبا

 ی خوبھی خانومھ مھبد باشم انرژنکھیتصوره ا.ختنی ری عسل ملوی کلویتو دلم ک.یبشنو
 . کردمیبھم منتقل م

  پس؟ی گردی برمیمھبد ک-
 .زمیھروقت کارم تموم بشھ عز-مھبد

 .دلم برات تنگ شده.خداکنھ زود تموم بشھ-
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 . تموم کنمزوی ھر چھ زودتر ھمھ چاموی بخوادیدلم م.شتریمن ب-مھبد
 . بگمو تموم کنموی بھ سبحان ھمھ چخوامیمنم امروز م-

 ھ؟یسبحان ک-مھبد
 .خواستگارم-

 ؟یمگھ ھنوز بھش نگفت-مھبد
 بھش وی ھمھ چرمیمنم امروز م.می بذارگھی قراره دھی خواستن ی ولمیامروز گفت-
 . جاگذاشتمگھی دیکی شی من دلو روحمو پگمی مرمیم.گمیم

 دلتو، روحتو. پرستم خودتو کل وجودتویم-مھبد
 
 مھبببببببد؟:دی چی پی باداد تو گوشیی صداھی ھوی

 .بلھ؟بلھ؟اومدم-مھبد
  بگھ؟خوادی می باز چنمیبرم بب. لوسترهشھی ستانی ایصدا: بعد خطاب بھ من گفتو
 حاال چرا لوستر؟.ادیاح ازش بدم م-

 .زونھیازبس کھ آو-مھبد
 .سالم منم بھش برسون.گھی می لوستر چنیبرو،برو بب: گفتمدمویخند
 .خدافظ.منتظره خبراتم. نکنیطونیبرو بچھ ش-مھبد

 .سسخدافسس-
 

 مثبت ی روزه خوب با انرژکی. لبم نشستی رویلبخند. قطع کردمویگوش
 دستاو بدنمو بھ سمت باال.خوب

 یآخ.  دمیکش
 

 . رفتمی ھمھ خستگش
 کھ ییزدمو حرفا)ی بھداشتسیسرو(شھی بھ تاالره اندیاول سر. اتاق خارج شدماز
 . بھ سبحان بگم مرور کردمخواستمیم

 . از اتاق خارج شدمبعدم
 . خان سره کاربودندیمامانو سع. خونھ نبودی سرخرا کسجز
 اون دوتا جا نیخودمو ب. بودندنی دی وی کاناپھ مشغول تی سمت اون دوتا رفتم روبھ

 ن؟ی ھم نباشکی مگھ قرار نبود شما دوتا نزدنمیبب:کردمو گفتم
 .ریظھر بخ-اریسام

 ھمون-
 م؟ی تورو تنگ کردیحاال جا- تایسپ
 ؟ی مھبد نشستشیچرا پ.یآره تنگ کرد-

 .جا نبود-اریسام
 . ھمھ جانیواااااا ا-
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 می استفاده کنشیکی از مینی روبقھ مبال نشگھی دمی مبلھ دونفره بود خواستنیخو ا-اریسام
 . اصراف نشھھیتا بق

 
 .ُازدست شما دوتا خال: و گفتممیدی خندتای سپبا

 . استادمیدی درس پس ممیدار-اریسام
 .نی رسی میی جاھی بھ نی بھ درس پس دادن ادامھ بدنطوری ھمنیآفر-
 

 . ناھار بودیقرار برا.رونی بمی خان برگشتن ماسھ تا زددی مامان و سعی وقتظھر
بعد )قھیدق(نی رستوران مورد نظر نگھ داشت و چند میجلو.می رفتاری سامنیباماش

 احوال  سبحان بھ جمعمون بعداز سالم ووستنی کھ با پمی بودزی مکیھرسھ پشت 
 تای سپنیالبتھ ا.ازمون جداشدند.نی راحت باشمینیشی مگھی دیماجا: باگفتناری سامیپرس

 بلند شدھمچنان نشستھ اری سامنکھی از چون بعدای شده بود بھ صندلخیانگار م
 . مجبورش کرد بلند بشھفشی کدنی با کشاریخوده سام.بود

 ن؟ی سفارش دادیزیُخوب چ: رفتن اون دوتا سبحان گفتبا
 .مینھ ھنوز منتظره شماشد-

 ن؟ی دارلی میچ.دمی سفارش مرمی من االن میاوک- سبحان
 . با مخلفاتشدهیکوب-

 . گردمیزود برم.باشھ: جاخورده بود گفتمی از راحتدی کھ شاسبحان
 . بھش بزنم مرور کردمخواستمی کھ میی دور حرفاھی رفت منم سبحان

 . منتظرم خوب مناریبس: دوباره سره جاش نشست گفتیوقت
گمونم خودشم .انھی کلمھ درستھ نی احی صحدونمی نمدیببخش(یسی بدون رودروامنم

 ھیستی،رودروایسی،رودربایسی رودرواستیچون معلوم ن. دارهیسیباخودش رودروا
 .)یستیارودربای

 . کردم بھ حرف زدنشروع
 دوست دارم گروی دیکی بھ شما جواب مثبت بدم چون من تونمی آقا سبحان من نمدینیبب-

 .گسی دیکی شیفکرو ذکرم پ
 روزه نیگی کھ میی آقانی ایول.دی خانوم جسارت نباشھ ھا ببخشاسیمھ - سبحان

  نذاشتھ؟شی ازش نبود؟چرا تاحاالپاپی چرا حرفیخواستگار
 سوءتفاھم بود کھ خوب رفع ھی نمونی بشمیتاچند وقت پ. خارج ازکشورهشونیا-

 .نطوریاونم ھم. عالقھ دارمدابھشیشد.شد
 .دی ازدواج نکننی برای اصرارگھی دکنمی خواھش مپس

 .نیانشاءهللا خوش بخت بش. ندارمی اصرارگھی بنده دنطورهیخوب حاالکھ ا- سبحان
 .نیممنونم و ھمچن-

 تارمی سپارویخواستم سام.می غذاخوردن پرداختموبھی ساکت شدگھی غذاھا دبااوردن
 . شدمالشونی خیم بمن. ترازما غرق صحبتنقی عمدمیصدا کنم کھ د
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 .می بعدم ازھم جداشدموی وقت گذروندی ساعتکی
 .نی از انمی اخوب

 
 .میدی خندی و ممی گفتی تا خونھ فقط چرت و پرت منی ماشیتو

 . دلمونرهی زده بود زیخوش
 ...دیجسارت نباشھ ھا ببخش: گفتمی بگم مثل سبحان اولش مخواستمی می ھرچمنم
 . داشت خوشمان آمدی کالمکھی عجب تییخدا
 . و داخل شدمدمی پرنیی پانی زودتر از ھردوشون از ماشمیدی خونھ کھ رسبھ

 . کھرهی نمییخوب حاال،جا: از پشت سرم گفتمھبد
 حتما تو خواب ظھر ومدی خان نمدیصدا مامان و سع. توجھ بھش سمت اتاقم رفتمیب

 .بودن
 . در اوردمو لپتاپو گذاشتم جلوملباسامو

 ی بذارم ولامیخواستم براش پ. کردمدایمھبدرو پ.شدمو وارده مسنجرم شدم نت وصل بھ
 . نبودنیآنال

 . شبی شدمو گذاشتم براالی خی سره کار ھم بود پس باحتماال
 . راحت کنمالشوی زودتر خخواستی مدلم
 

 . وارده اتاق شدنی با لباس راحتتای و سپاریسام
  داخالنیای منیی پانیندازی کھ کلتونو مسی صاحاب نی اتاق بنیا-

 .می حرفا ندارنی ما کھ از االیخیب- تایسپ
 ؟ی شد؟راحتی بھش؟االن آرومیگفت-اریسام

 . شبی گفتم حتما سره کاره گذاشتم براستی ننی آنالدمینھ بابا د-
 .دیدی مومدی میدادی مامی جسارت نباشھ حاال شما پدای خانوم ببخشاسیمھ - تایسپ
  بتوچھ؟یول. جسارت نباشھدای خانوم ببخشتایسپ-

 ... بخوری جسارت نباشھ ولدای خانوم ببخشاسیمھ - تایسپ
اون سبحان .خوب حاال شمادوتاھم: گفتاری نکرده بود کھ ساملی جملش تکمھنوز

 نیری براش دست بگنیخوای می طورنی کالمش اکھی تنی دونست با ایبدبخت اگھ م
 .یواستگار خادی کرد بی کرد حرف بزنھ اصال غلط میغلط م

 . کھنیدیند.از خداخواستھ بود-
  من سننھ؟؟ی شمارو بھ کارااصال

 .رشدهی االن دل باختس جوگنیا.تای سپمی برایب-اریسام
 خودمو یجوری کردم تاشب ی سعدموی رفتنو منم روتختم دراز کشرونی بییدوتا

 .سرگرم کنم
 
 "مھبد"
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 سرو سامون دادن ی تو مغزم بود برایھرچ.خورهی پروندس بھم می حالم از ھرچگھید
 .دمی نرسیی بجای کار استفاده کردم ولنیا
 . کھ خونھ تنھاش گذاشتمشی ستاشی فکرم پھی پرونده ھاس و نی ای فکرم توکی
 . باز دستھ گل بھ آب بدهترسمیم

 . چند نفرو بھم بندازهنکھی از اادی بدش نمھی سرکشدختره
 چرخم و با گرفتن دستم ی دور مھی میھمونطور کھ روصندل. عقبدمی ھول مپروندرو

 .دارمی از حرکت نگھش مزیبھ م
 . بھ کجا برسھخوادی کاراش منی با اشی فھمم ستاینم. کنمی موھام فرو می تودستمو

 ی کاره منم اشتباه بود باالخره اسممون روھم افتاده ولدونمیم.می از منو زندگخوادی میچ
 .شھی ھم نمیچی ھخورهی بھم مشونی ھمھ آدم کھ نامزدنیخوب ا

 دهیَ کنھ چسبکی کردن کجا بودم کھ جاموندم و حاال ی کھ شانسو پخش می موقعدونمینم
 .میبھ زندگ

 . سره کار ممنوع بودی خصوصی تلفن ھای حرف بزنم ولاسی با مھ خواستی مدلم
 .ول شدم سرسام آور مشغی پروژه نی کنار زدمو و باز بھ افکرامو

 . شرکتو بھش برگردونمھی ھمھ کسرنی من چطور اآخھ
 

 باالخره ی خوابالودگوی بود تاشب خودمو مشغول کردم و ساعت ھشت باخستگھرطور
 . کردم و بھ خونھ برگشتملیکارو تعط

 ی ناخونادنی مبل نشستھ بود و درحال سوھان کشی کھ روشی باز شدن در نگاه ستابا
 . شددهیالک زدش بود بھ سمت من کش

 . چندلحظھ نگاھم کرد و بعد سرشو برگردوندفقط
 ؟؟یطلبکار-

 .نھ پھ بدھکارتم-شیستا
 . جلوت لنگ بندازهدی بابااااا سنگ باستیرو کھ ن-

 .برو بابا-شیستا
حولھ و لباسامو برداشتمو رفتم . گرفتمی دوش مھی دیبا.وارده اتاق شدم. بھشتی اھمیب

 می کردم خستگیحس م. آب گرمو لذت بخشھ آب سپردمینھ خستمو بھ قطره ھات.حموم
 .شھیداره از تنم شستھ م

 .رونی ربع دل کندمو اومدم بھی بعداز
 . نداشتماسی از مھ یامی پچی ساعت ھنی بود تا ابیعج. سراغ لپتاپمرفتم
 . نشدی ساعت منتظر موندم باز خبرمین. نبودنی آنالی دادم ولامی پبھش
 . برداشتمو شمارشو گرفتممویگوش
 ...بوق سوم و....بوق دوم.... اولبوق
 . جوابگو نبوداما
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 . بازم جواب ندادی ھم شمارشو گرفتم ولگھی ددوباره
 . ازش سابقھ نداشتیزی چنی مدت ھمچنیتوا
 دی بای چیبرا. شدشتریتعجبم ب. کردجکتی باره چھارم شماره گرفتم اما ریبرا
اما نھ مثل .دیچی بوق صداش توگوشم پنی پنجم بعداز سوم کنھ و درتماسجکتیر

 صداتو بشنوم،بھ خوامیمھبد نم: بود و بغض دارو فقط ھم گفتنی صداش خشمگشھیھم
 .ی پستیلیمھبد خ.ی نامردیلیخ. عنوانچیھ

 .ی و بعدھم بوق اشغالدی چی پی گوشی توشی گری صداوبعد
 ادمی یچیکارامو باخودم مرور کردم اما ھ. بودمجیگ.ربودمی کنم متحانی حسمو بتونمینم
 . بوداسی حال نزار مھ نی اھی باعث و بانی چھ اتفاقومدین

دستگاه : گفتی بود کھ می زنی صدادمی کھ شنیزی شمارشو گرفتم اما تنھاچباز
 ... باشدیمشترک مورده نظرخاموش م

 جمیگ. سالمی خانوماسیمھ : نوشتمامی تخت رھا کردم و باز براش پی روویگوش
  بود؟؟؟ی شوخکی نمی ای حرف بزنینطوری باعث شد ایچ.تو شوکم.یکرد

 ی بھ شوخی شباھتچی حال و حرفاش ھنی کھ ادونستمیخودم ھم م. سند کردمو
 . مسخرسیلی باشھ،خیچھ بسا کھ اگھ شوخ.نداشت

 
 "اسیمھ "
 

دلم پر بود از .دلم پر بود. نباشھھی مزاحم بقمی گری بالشتم فرو کردم تاصدای توسرمو
 . کھ آدماش مثل اسم خودش پستنییای دننیا

 . بودمچھی بازکی بفھمم دی کھ احساسمو بھش باختم وحاالبای پربود از کسدلم
  پر بود ازدلم
 
 . خوشو بھم نداشتی روزانی ادنی کھ انگار چشم دری تقدنی
 

 برگرده؟مگھ ینقدرناگھانیرق ا چند روز،اونم چند روزه کوتاه وی تودی چرا باآخھ
 ش؟ی کرده بودم جزعاشقکارشیچ
 

 . چنگ انداختمی بود کھ بھ زندگی عشق چنی کردم ای مموی من کھ داشتم زندگآخھ
 

 . سرم باال اوردمیپتورو تارو. کرده بودسی داغم بالشتو خیاشکا
 . نبودری امون امکان پذی بی اشکانیاما با ا. کردم بخوابمیسع
 
 .بلندشدم دوباره صفحھ لپتاپو باز کردم.ادی خواب بھ چشمم نمدمید

 "شیستا."دوباره اسم مخاطبمو خوندم. چت رو باز کردمی لرزون صفحھ یبادستا
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 کھ بھ چشمم یزی سوال درمقابل چنی درحال حاضر ایول.داکردهی منو از کجا پنی اآخھ
 . بودچی و روبروم بود ھدمی دیم

 . حرفی تا عکس باکلسھ
 بدبخت شھیشازده استفادشو از ستا. خانوماسی مھ ی گفتن رودست خوردی بھم ماعکس

 . عکسی توی گھیدرست مثل اون دو دختر د.یی توی بعدیکرده و طعمھ 
 نره دلتو بھ چھ مرده ادتی.ی بودی نره عاشق چھ کسادتی کھ اسی نگاه کن مھ خوب

 .ی کردی خودتو بدبخت می داشتی دستی نره کھ دستادتی.ی فروختیزیھ
 داد ی می کھ گواھی سھ عکسی عکس عادھینھ .شی عکس از مھبد بود درکناره ستاسھ
 یکیتو. ھم بودندنی از عکسا ھردو درحال بوسیکی یتو. مھبد باھم ھستنشویستا

 مھبد نشستھ ی پای روشی ستای ازپشت سربغل کرده بود و در آخرشوی مھبد ستاگھید
 . بوددهی چسب بھمشونیشونیبود و پ
 : بودشی ستای حرف ھانای ای تراز ھمھ سوزنده

 .یری منو بگی کھ قراره جایسالم کس-
 .ی بکششی منو بھ آتھی کھ قراره زندگی کسی اسالم
 . خانوماسی تو مھ ،خودهیی منظورم توآره

 بافکره مھبد ویی چھ شب ھایدونیم. مھبد سوختمی سال درحسرت عاشقنی چندیدونیم
 صبح کردم؟

 خوادی عشق چند ماھھ مھیھھ ...دمی روزھا بودمو حاال کھ بھش رسنی ھامنتظر اسال
 .رتشیازم بگ

 .ستی نیکنی اونجور کھ فکر می ھمھ چی عکسارو برات فرستادم تابدوننیا
 بار حاملھ نشده کی نی باھمدونمی نمدمیبع. شبھ زفافو با مھبد گذروندمکی بگم کھ نمیا

 .باشم
 ی زندگچرخھی مگھی دی کھ فکرش پسھ زنای توبودم ھرگزبامردی خودم اگھ جامن
 . کردمینم

 درکت ی ھرکسشترازیمن زنم عاشقم ب.الشی خی بنھیاونم ا.گمی کالمو مختم
 .الی خی بگمی منھیواسھ ھم.کنمیم

 . ببرهیی مھبد بوخوامی حرفا نمنیازا
 .ستی نی حرفگھید

 . خوششب
 
 تونمیچطور م. کردمی دربارش بد فکر مچقدر بدبودم کھ.شھی ستای کلھ حرفانیا

 ازش گرفتھ شوی کھ باکره گوی دخترتونھیاون مھبده پست چطور م. خراب کنمشویزندگ
 دختر نی ادی سفی شناسنامھ کیحاال با.زشھی دختر ھمھ چکی ھیباکره گ.رھا کنھ

 .چھی بازکی.ه بودنی قصدش بامنم ھمیعنی بکنھ؟تونھیکارمیچ
 . شدی چشام بارونی تار کردند و باز ھوادموی اشک دی ھاپرده
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 : کردمافتی از مھبد درامی پکی لحظھ ھمون
 نمی ای حرف بزنینطوری باعث شد ایچ.توشوکم.ی کردجمیگ. سالمی خانوماسی مھ

  بود؟؟؟ی شوخکی
 

 : شدو نوشتدهی کشبردی داشتم جوابشو ندم اما دستام ناخودآگاه رو کمی تصماول
 
 . بودی تو شوخھی من عاشقی نھ حرفایول. بودیھھ آره شوخ-
 . سندو
 
 "شیستا"
 

 . از اتاق خارج شدی عنق و عصبانی افھی باقمھبد
 . حرفش شداسی در صد با مھ صد
 . تو کنار بکشم مھبد خانی حرفام کھ باحرفانی بودم زبل تراز اگفتھ

  اگھ خودم شاھدش نبودم،منم باورمدی رفت شای درزش نمیمو ال. معرکھ بودعکسا
 . دارهتی عکسا واقعنی شد کھ ایم

 . خبر افتادهی ازھمھ جابای دنی گوشھ کی برسھ بھ اون دختره ساده کھ چھ
  ازش تشکر کنمموی شارل برشھی روز پھی زدم تا ی بھ فرانک زنگ مدیبا
 

 زود تماس وصل شد انگار کھ یلیشماره فرانکو گرفتم،خ. برداشتم و رفتم تو اتاقتلفنو
 .منتظربوده

 
 زمیسالم عز-فرانک

 ؟یخوب.سالم-
 ؟یتو چطور.خوبم-فرانک

 تا می شارل برشی پنکھی فرانک زنگ زدم تا ازت تشکر کنم وھم انیبب.ممنون خوبم-
 .کارش حرف نداشت. کنمژهی وی قدر دانھیازاون ھم 

 
 .پس موفق بود-فرانک

 .رمی ھا جواب بگی زودنی کردم بھ ایفکر نم.چھ جورم-
 . دور  دوره  منھگھید. چھ حالش درھمھیدونینم. زده تو پرشدختره

 
 .میری میھر زمان کھ تو بخوا.یاوک. شاخ بشھشتی پتونھی نمگھیپس د-فرانک

 . فردا عصرنیھم-
 ش؟یستا.زمیباشھ عز-فرانک
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 جانم؟-
 ؟ی فکر کردشنھادمی پیرو-فرانک

 . بدون کھ منم دوستت دارمنویفقط ا.دمیھروقت کھ کارم با مھبد تموم شد جوابتو م-
 .ممنونم.شیممنونم ازت ستا.ی جملرو گفتنیباالخره توھم ا.شھیباورم نم-فرانک

 ترسم مھبد ی برم مگھیمن د.ی دوست داشتنقیتو ال. جملھنی ادنیحقت بود شن-
 یبا.سربرسھ

 . عشقمیبا-فرانک
 

 . تختی قطع کردم و انداختم روتلفنو
 غی توی خوش گذرونی توھم فقط برایول. فرانکیش از دستھ من ناراحت ندوارمیام-

 .تاتیباوجود ھمھ جذاب. کھ بتونھ دل منو ببرهیستی نیتو ھم اون کس.یزدن خوب
 .ی ھستیی عالھی مدت سرگرمھی ی خوب برایول
 
 . شک کنھیزی بھ چذاشتمی مدی سراغ مھبد نبارفتمی مدیبا
 . اتاقم خارج شدماز

 . کردمدای پزی آشپزخونھ پشت می تومھبدو
 . موھاش فرو کرده بودنی بود و دستاشو بزی می روآرنجاش

 .دی باری ازش میکالفگ
 : صداش کردمازھمونجا

 مھبد؟-
 . موندی نگفت و تو ھمون حالت باقیزیچ
 

 ی چی بگیخواینم. منونیمھبد؟بب: شونش گذاشتم و گفتمی شدم دستمو روکی نزدبھش
 ؟یختی شد بھم ری چی روبراه بودیلیتو کھ خ.شده

 . حوصلتو ندارمشیولم کن ستا: شونش پس زد و گفتی از رودستمو
 چیتو ھ.ھیعاد: چونمو گفتمرهیدستامو زدم ز. روبروش نشستمی دور زدم روصندلزویم

 اسیاس،ی اس،ماهیاز اون دختره مھ . بزندی حرف جدھی.یوقت حوصلھ منو ندار
َ دورت زده؟اه اه و پھی بود اسمش؟از اون چھ خبر؟چیمھ؟چ  کرده؟حاال فتی پفیَ

 خوووووب یول.خوامتیباھام بازم م اتی بندتم؟باھمھ گند اخالقی من چقدر پاینیبیم
  کھ قدر بدونھ؟ھیک

گفتم من عاشق . بخاطره تو گفتم نھیول. دوستم دارهیلی خگھی بدبخت مفرانک
 یاست گفترک و ر.ی من حفظ ظاھر کنی جلوی حاضرنشدی؟حتی تو چیول.مھبدم

 ...ی القباھی یدختره .یعاشق اون دختره ا
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 خش دارو یوبعدش صدا.دی طرف صورتم حرف تو دھنم ماسکی سوزش بااحساس
 : حرفم شدی مھبد بود کھ مانع ادامھ ھیعصب

گفتم حد خودتو . بھ منھنی بھ اون دختر توھنی بودم توھش،گفتھیبھت گفتھ بودم ستا-
 .ی بلدی عاشقی فقط ادعاوی از عشق؟تو کھ با ھزارتا پسرتھی حالیتو چ.نگھ دار

 
 . زدی نفس منفس

 . شدن در بھم بلندشددهی کوبی بعد صداقھی آشپزخونھ خارج شد و چند دقاز
 

حاال کجاااا؟ھوا سرده چرا :داد زدم. رفتی مابونی سمت پنجره داشت بھ سمت خدمیدو
 ؟یدیلباس نپوش

 .مھبد باتوم-
 .دهی کھ انگار صدامم نشنیطور.نگشت نگام کنھ بریحت. ندادجوابمو
 . فوت کردمو پنجررو بستمرونی بنفسمو

 ھھ.یمثالن.گھیعاشقھ د. موقع شب قدم زدنش معرکسنیا
 

دستمو روش گذاشتمو .ادی نھ زی قرمز بود ولی طرف گونم کمکی.نھی آی جلورفتم
 .دی ارزیبھ سوزوندن مھبد م.اشکال نداره:گفتم

 
 "اسیمھ "
 

 . چشمامو باسوزش باز کردمدهی داره تکونم می کسنکھی اباحس
 .دمی دتاروی بازم سپمھی نیاز پشت پلکا. کردی و گردنم در مکتفام

 یختی رنی چشات ا؟؟چرایدی خوابنجای دختر چرا اھیچ.ی شدداریچھ عجب ب- تایسپ
 .شده

 . چطور شد خوابم برددونمی لپ تاپ مشغول بودم نمیپا.ستی نیزیچ.ریصبح بخ-
  در سکوت گذشتھی ثانچند

 .ی کردھیگر: نگاھم کرد و گفتمشکوک
 بر وفق می زندگی وقتمھی چی براھیگر.برو بابا: شدم بھ سمت در رفتم و گفتمبلند

 .مرادمھ
 ھ؟ی شکلنیپس چرا چشمات ا: دنبالم اومد گفتتایسپ
  کردم؟ی نگاه میزیگفتم کھ چ-

 ؟ی آموزشی از ھمون مستندایچ- تایسپ
 ؟یدوست دار.آره از ھمونا-

 . بگمیجون جون برم بھ سام- تایسپ
 خوره؟ی نمسیکجا؟آلو دھنت خ: گرفتمو گفتمدستشو
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 ؟ی منو باخودت ببرمیی دست شوی تاتویخواینکنھ م.ولم کن. خوبیلیخ- تایسپ
 . حرف زدن نداشتمیاصال حوصلھ . شدمیی ول کردم و وارد دست شودستشو

 . شدریب پرفشار سراز آب سرد و باز کردم و آرهیش
 نیسھ مرتبھ ا.دمی صورتم پاشی شدنشون روزی بعد از لبررگرفتمی شرهی دستمو زدو

 ھی نشده بود چھرم فقط چشمام یزیچ. نگاه کردمنھی بھ آتیکارو انجام دادم و در نھا
 . ترشده بودزیمقدار قرمزو ر

 . خارج شدمسی بستم و از سرورویش
 . کردمی دوباره ناراحتشون مدینبا. بھم شک کنندذاشتمی مدینبا

 . آشپزخونھ شدموارد
 .دمی گفتم و ھمونطور جواب شنیی بلند و باالرهیسالم صبح بخ.زبودنی دوره مھمشون
 ی باز مستند آموزششبیکالغا خبر رسوندن د: گفتی لقمھ گرفتن بودم کھ سامدرحال

 صبح ی علمو براھیری فراگنی ا شدینم.یاریآخھ تو چقدر بھ خودت فشار م.یدیدیم
 فتن؟ی روز ننی کھ چشمات بھ ایذاشتیم

 کردم کھ خودشو مشغول خوردن تای بھ سپی ظرف گذاشتمو نگاه چپ چپی تولقمرو
 . نشون دادییچا

 . شد ھمونجا خوابم بردنیبعد چشمام سنگ. برد خودمو مشغول کردمیخوابم نم-گفتم
 برم بھ خوامیم. مدرسھی دنبالم جاای ظھر باسیمھ . حرفارو حاالنی ادیول کن-مامان

 . کنمزشیاون خونھ سربزنمو تم
 رفتھ بود؟چرا ادمیخونھ؟؟چطور شده بود کھ ازش . مامان سرمو باال اوردمباحرف

تاحاال بھش سرنزدم؟؟چطور خاطره ھا فراموشم شده بود؟بابا،باباتو اون خونھ 
 م؟؟چرایمن چجور دختر.رمی بمیالھ. نبودادمونی گرفتھ کھ ازش یلیحتما دلش خ.بود

 سره خاکش نرفتم؟؟؟
 چشممو پس ی صورتم اشک سمج گوشھ ی مامان و تکون دادن دستش جلویباصدا

 . اومدمرونیازفکر ب.زدم
 ؟ییکجا-مامان

 .امیباشھ م.حواسم نبود-
از آشپز خونھ . کردمکی تشکر کوچھی. بلندشدمزی می خورده نخورده از پاصبحانھ

 . اومدمرونیب
 پس چش شد؟-دخانیسع

 .ارمیاز کاراش سردرنم. واالدونمینم-مامان
 . خونھ صداقطع شدی پشتاطی پا گذاشتن بھ حبا
 . تو دلمختھی غمھ ری ھرچکنمی دونم احساس مینم. دلم گرفتھی صبحنی ھماز

 گھی از طرف دشی ستای طرف،حرفاکی ازمھبد
 .ییچقدر دلم برات تنگ شده بابا. خوبمی ترشون پدرومھم
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 کنم و یدستامو دورشون حلقھ م. کنمی و پاھامو تو شکمم جمع منمیشی ماطی حی گوشھ
 .دمی پاھام قرار میسرمو رو

 . خودمو درک کنمتونمی چون خودمم کھ فقط مرمی خودمو بغل بگکمی وقتشھ
 یچشمامو م.زمیری اشک مستی کھ مدت ھاست کنارم نیی باباادی بندم و بھ ی مچشمامو

 بندم یچشمامو م.زمیری گرفتم اشک مشی کھ از جانب ستایبندم و بخاطر عذاب وجدان
 .زمیری مرد اشک مکی شدن از سمت چھی خودم و بازھیو بخاط سادگ

 .داستی کھ نکوست از بھارش پی سالگنیم
 . حالم باشھ خدابداد شبش برسھنی کھ ایصبح
 .َ بابا اهیی کجااس؟؟ی مھ ؟؟یاسی-یسام

 ؟؟ییانجیا....ِا
 . کردمی شدن حس می مکی ھاشو کھ بھم نزدقدم

 نجا؟ی ای اومداس؟چرایمھ : تر گفتمی شونم گذاشت و مالیدست رو. نشستکنارم
 . نزدمی و حرفدمی باال کشموینیب

چرا : گفتیتو چشمام نگاه کرد و جد. دو طرف صورتم گذاشت و باال اورددستشو
  گفتھ؟بخاطراونھ؟ھوم؟یزی چ؟مھبدی کردھیگر
 .دلم براش تنگ شده. بابام افتادمادهی.وونھید.نھ،نھ بابا: گفتمعیسر

 ھی مثل تو گریول. مامانم تنگ شدهیمنم دلم برا: بھ صورتش نشوند و گفتلبخندشو
 . نداشتن مادر بدترو سخت تر از پدره،دردیدونیم. کنمینم

سختھ؟پدر  اندازه ھیھردوش بده،ھردوش بھ .ینھ سام: بادستم پاک کردم و گفتماشکمو
 آغوشو نی و امن ترنی بزرگ تری نداشتھ باش،پدرکھی گاه ندارھی تکیکھ نداشتھ باش

 مبادا از نکھیترس ا.یکنی می تو خونھ خودتم باترس زندگیپدر کھ نداشتھ باش.یندار
 ھمھ درو شھیشباھم.می مامان اون خونھ کھ بودمنو. سوءاستفاده کنندیتی حمای بنیا

 .می داشتیاحساس ناامن.می کردیپنجره ھارو قفل م
 خوش مزه تو خونھ ی از بوھای خبرگھی دی مادر کھ نداریول.حرفات درست-یسام

مادر کھ .ستی نی در پی پی ھای از نگرانی خبرگھی دیمادر کھ نداشتھ باش.ستین
مادر . کنھ و اعتماد بنفس بھت بدهفی بخواد ازت تعرگھی کھ دی نداروی کسینداشتھ باش

 .یم مھره خالصانھ محروکی از یکھ نداشتھ باش
 .می کمبود داشتییجورایھر کدوممون .دمی کشیآھ
 . بودنیکاش غصم فقط ھم. بودیکی ی کاش درده منم مثل سامیول

 .دی ازچشمم چکی قطره اشکشی ستاشبی دی حرفای آورادی بادوباره
 ی باباای اون دندیشا. نکنھیحاال گر: دردو دال گذاشتھ بود گفتنی ھمی کھ بھ پامھبد

 
 باھم مزدوج شدن اوناھم باھم ازدواج ناکھی ای کرده باشھ و بھ تالفدای ننھ مارو پتو

 .کرده باشن
 . بچھ ھم پس انداختھ باشنھی تااالن دیشا.واال
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 . لحنش و حرفش بھ خنده اومدماز
 .ادیبخند کھ غم اصال بھت نم. بخندشھیھم: شکفتھ بھ خندم گفتی چھره دنیباد

 .دوننیغمو بھمون مرض م.ننمونیبی با خنده مشھیچون ھم.نھیگوال ھم ما شاد شندرده
 .میلبخندمو حفظ کردمو بلندشد. ناراحتش کنمنی اشترازی نداشتم بدوست

 .ستی خبرش نکنھی مکاری چی سپنی انمی ببمیبر-
 .می دست دوره شونم انداخت و باھم داخل شدیسام

 
 . نبودداشی پتای بود سپبیعج

 پس کو؟؟-
 . رفتن تو آشپزخونھ بودرونی جون و بابا کھ بنیمھ.دونمینم-اریسام
 .دمی آشپزخونھ سرک کشتو
 .ستی ننجامینھ،ا-

 . نبودمیتو اتاق سام. اتاقھ متعلق بھ خودشم نبودتو
 امروز دانشگاه نداره؟-

 .گفتھ بود فقط بعدازظھر کالس داره-اریسام
 . لپتاپ من بودیھ پا مواجھ شدم کتای اتاق خودم شدم و ھم زمان با سپداخل

 . باشھدهی داشتم کھ نکنھ اون عکساو چتارو داسترس
 . استرسم بجا بودنکھی اومثل

  بھت اجازه داد؟ی؟کی تو چقدر فضول؟؟آخھیکنی مکاری لپتاپ من چیتو پا-
 بھ عقب فرستاد و وی بود صندلدای صورتش پی روی اشکی کھ نشونھ ی درحالتایسپ

 اس؟ی مھ ھی چنایا:گفت
 ھی بدشانسینامھ .ستی نیچیھ.یچیھ: و گفتمدمی لپتاپو محکم بھم کوبیصفحھ . جلورفتم
 . نکردمی قاطشتری االن ازجلو چشمم دور شو تابنیحاالھم ھم.غم منھ.درده منھ.منھ
 . نباشنی واقعنای ادیشا.می حرف بزناباھمیب. آروم باشاسیمھ - تایسپ
 رونیب- زدمداد

 ی چھ خبره؟چنیبھ منم بگ: اومد و گفترونی مابود،بی کھ تااالن تو بھت حرفااریسام
 ؟ی کنی ممشی کھ قاھیتو اون کوفت

 .لطفا.رونی کنم برو بی خواھش ماریسام-
 . شدم نامحرمرون؟منی برو بی چیعنی: جلو اومدو گفتی جدی با حالتاریسام

 .نی زمکوبمی لپتاپو میایجلو ب-
 .بذار تنھا باشھ.دمی محیرات توض بم،منی برایب: و گفتدی کشاروی سامی بازوتایسپ

 کھ اونو بھ تای دستان ملتمس سپمی بھم انداخت و دست آخر تسلی نگاه دو دالنھ ااریسام
 منم یوھردو از اتاق خارج شدند بابستھ شدن در زانوھا. شددی کشی مرونیب

 بامن ی کردکاری چنیبب:دمی صدا نالی بیی ھی بار باگرنی نشستم و انی زمیرو.شکست
 .مھبد
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 قسمت نی اایخدا.ی برام؟خوب تو کھ خوردم کردی بسازیخواستی قشنگ می ندهی آھی
  جلو؟؟یلی خای عقب ی بزنیلی خای شھیم. دوست ندارموی زندگنیا

 . آروم داشتھ باشمی عاشقانھ ھی باشھ؟چرا من نتونستم بی عجنقدری ادی من بایچراعاشق
  سروتھ بود عشقم؟ی بکنھ؟چرای دل من سادس؟چرا زود اعتماد مچرا

 از ی کھ نفھمیعشق.از اولش اشتباه بود: گفتمدموی کشیقینفس عم. دادمھی تختم تکبھ
 . ھم کھ تھش کجاستیفھمیکجا شروع شده نم

 
 . اتاقم سر کردم و بعدشم حاضر شدم تا دنبال مامان برمی ظھر توتا

 . مانتوم گذاشتمو دره اتاقمم قفل کردمبی جی تومویگوش
 نگاھشون کردم حواسشون یرچشمیز. بودنونی تلوزی مشغول تماشااری و سامتایسپ

 .بھ من بود
 . زدمرونی خداحافظ کوتاه از خونھ بکی و باگفتن دمی پوشکفشامو

 و دمی کاپوتش کشیدستمو رو.قدمامو آھستھ کردم.ی سراغ فولوکس صورترفتم
 نداشتم،اگھ ھوس یاگھ من ھوس رانندگ. از تو شروع شدنای ایھمھ .دمیاالن فھم:گفتم

 الی خیب... باتو بھ اون شرکت نرفتھ بودم،اگھومد،اگھیکار کردن باھات بھ فکرم نم
 . شد تجربھنمیا.دوست من

 مامانو ی مدرسھ رهی و باز کردم و مسنگی دره پارکموتیبا ر. فرمون نشستمپشت
 . گرفتمشیپ
ھردو فقط دورو بره .می و قشنگ خونھ بودکی کوچاطیح ساعت بعد با مامان داخل کی

 .گسی دی ھواھی خونھ نی ایھوا.می گردی نگاه ماطویح
 . سکو نشستمی رفتم و روجلو

 . خودشو گرفتھیمشخص بود بغض داره و جلو. بھ مامان جلب شدنگاھم
 . صدا گذشتی و بعیچقدر سر.ری بخادشی-مامان
تازه بھ خونھ و .چقدر نو نوارو بود. خونھنی ای منو با لباس عروس اورد توبابات

 دختره ھی میگی مکیتبر: سنو گفتنمیرفت. حاملمدمی عادت کرده بودم کھ فھمیشوھر دار
 .نی تو راه دارطونیش

 نی ادوارمیام.ممنونم مامان کوچولو: و گفتدی بوسمویشونیپ. چشاش برق زدبابات
 . تو بشھھیوروجک شب

 . سالھکی ی شده بودوی اومدای تو بدنمی چشم روھم گذاشتتا
عشق .ی وجبمی نی زهی مزهی دختره رھی.یرفتی راه ماطی تو حتیکی جکی جی کفشابا
 .یدی خندیغش غش م. ھوانداختتی کرد و می شد بغلت میبابات بلند م.می کردیم

 : رفتماطی حی شدم و گوشھ بلند
 .ی اون بازری بخادشی،یتاب تاب عباس-

 .دی کھ بابا بخاطره معدل کالس اولم اون تابو برام خری زمانادتھی مامان
 . خوندی داد و برام شعر می باباھولم مدموی کشی روش دراز مھرشب
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 ؟ی کردی می حسودادتھیمامان : و ادامھ دادمدمیخند
 آره: و گفتدی از من خندتی بھ تبعمامان

 . دختر کوچولوت چھ زود بزرگ شدینی مسعود ببییکجا: آه ادامھ دادبا
 . و عاشق شدهھی عشق چدهی بزرگ کھ فھماونقدر
 و اوردی خودش نی با تعجب باالاوردمو بھ مامان نگاه کردم،اما مامان بھ روسرمو

 .داخل خونھ شد
 

 مبال انداختھ بود و دست بھ کمر ی و شالشو روفیک. مامان وارده خونھ شدمدنبال
 . کردیداشت اطراف خونرو نگاه م

 مامان؟-
 جانم؟-مامان

  بود؟یمنظورت چ-
 . گرفتھ خونروینگاه کن چھ خاک-مامان

 .مامان جواب منو بده-
 .می کردی خونرو رھا مینطوری ادینبا-مامان

 . افتاد سمت اتاقاراه
 ؟یچونی پیچرا م-

 ! از کجا شروع کنمدونمینم-مامان
 

 .یاز ھرجا کھ دوست دار: حرف بزنھ گفتمخوادی مامان منکھی حال از اخوش
 .ایدنبالم ب.مم باشھھوم-مامان

 
  روشن کرد و بعدنروی شوماول
 داد دستمو زی تمی پاک کن و دستمالشھی شنتی کابیازتو.می وارده آشپزخونھ شدباھم
 .کنمیمنم از شستن حموم و توالت شروع م. کنیری تو گرد گایب:گفت

 
 گم؟ی می چیدیاصال گوش م-

 .وقتو تلف نکن برو سره کارت-مامان
 ھوووف-

 ی حرف بزنھ باالتماسو خواھشم حرف نمخواستیاگھ نم. اومدمرونی آشپزخونھ باز
 .زد
 

 . و گنجھونیاز تابلو ھاشروع کردم و بعد تلوز. رفتم مشغول کارم شدمپس
 .دی بودم کھ آسمون غراطی روبھ حی کردن پنجره زی تممشغول

 . بودندهی در آغوش کشوی آسمون آبرهی تیابرا. بھ آسمون کردمنگاه
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 .دندی غلطی منیی و بھ پادندی چکی مشھی شی بارون روی کم قطره ھامک
 . دوباره مشغول کار شدمدموی کشیقی عمنفس

 روزا بھ ھیحاال کاف.گذرهی مری روزا چقدر دنیاح ا. امروز دوروزه کھ با مھبد قھرمبا
 . رد شدندی چطوریفھمینم.ادیمزاجت خوش ب

 بگم غش ابھترهی.می مبال افتادیبامامان رو. بعداز سھ ساعت کارا تموم شدباالخره
 .میکرد

 یخستھ نباش-
 .ھمھ جا برق افتاد.حاالشد.نطوریتوم ھم-مامان

 . باباھم تنگ شدهیدلم برا.دلمم تنگ شده بود.آره-
 . تنگ شدهی کی دلت براگھید.خوبھ-مامان

 .یچکیھ-
 سی و خی بارون باششھیمگھ م.یسی مثل خی مثل بارونھ،دلتنگیعاشق"-مامان

 .شناسمتیم. جان من مادرتم؟مجنونیکنیمنو رنگ م"؟ینباش
 نی ا؟حاالیکنیچرا پنھون م.ی کھ شدیعاشق شد. کنندی مدمیی خونھ ھم تای تویکالغا

  موضوعھ؟نیَتو ھم بودنتم مربوط بھ ا
 . خوبممیلیمن خ-

 طونشی شی چھره نی پشت ادونمیمن م.شناسمیمن دخترمو م.بھ من دروغ نگو-مامان
 .ی کدوم خنده ھات راستھ کدومش مصنوعدونمیمن م.چھ وقت چھ خبره

  شازده؟نی کرده اکاری چحاال
 

 :باخجالت گفتم.دونھی موی زد کھ انگار ھمھ چی حرف می طورمامان
 دعوا کردم باھاش-

 ؟؟یسره چ-مامان
 .بذار نگم-

 ؟یچند وقتھ قھر-مامان
 .دو روز-

اگھ . حلش کنھیاگھ حل شدن. نذاربشھنمی اشترازیب. نگذشتھادی ھنوز زخوب-مامان
 . بخواهلی اونھ ازش دلرهیتقص

 . بھش فکر کنمخوامی نمگھی دستی نیحل شدن-
 بشھ عادت ی کھ طوالنای دخترم،دورنیبب: دستاش گرفتو گفتی دستامو تومامان

 کھ ری نگیمیتصم.عجلھ نکن. نھ با احساستری بگمیعاقالنھ تصم. فکر کننیبش.شھیم
 .ی بشمونیبعدا پش

 
 . نداشتمی حرفچیھ. مامان درست بودیحرفا

 . بغلش انداختم و دستامو دوره گردنش گره کردمی توخودمو
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 .یمرس.ی کھ ھستیمرس. دوستت دارمیلیمامان خ-
 . دختریباشھ باشھ منم دوستت دارم خفم کرد: دستامو باز کردو گفتمامان

 ادی بی مغزه خر خورده اھی بلکھ ی کنی جا داشت آشتیای گفتم سره عقل بنارویا
 .ی نترشرتتیبگ

 و سھ سال سن ھنوز تو خونھ ستی ننت دوبار شوھر کرده و تو بابھیزی خوب چخجالتم
 .یا

 ... انگل جامعھی،شدی ھم کھ نداری ادهیفا
 

  ؟ی رفتی تو بھ کگنیبعد م.دمی خندی داد و من می بھ حرفاش ادامھ ممامان
 

 .خستھ شدم. کردمی سخن رانادیز: برداشتو گفتفشویشال و ک. بلند شدمامان
 .می برگھیپس د.یخستھ نباش: شالمو روسرم انداختمو گفتممنم

  تو کجا؟ی ولرمیمن کھ م-مامان
  کجا؟یپس ک: تعجب نگاھش کردمو گفتمبا

 شامم سفارش بده میناھار کھ نخورد.یکنی و تا صبح فکر میمونی شما مرمیمن م-مامان
 .ارنیبرات ب

 . آخھامی نی چیبرا-
 .ی قراره خوب فکر کننکھی ایبرا-مامان

 
 .خوبم بود. گفتی بدم نمنیھمچ

 
 . ببرنویماش-

 .خداحافظ. توشیباشھ پ.رمی مینھ با تاکس-مامان
 
 .بھ سالمت-
 

 ونھی گرفت کھ اصال می ممی عاقالنھ تصمدی کھ بای رفت و من موندم با احساسمامان
 . باھم نداشتندی خوبی
 

 . از لباسام اونجا بودیھنوز تعداد. اتاقمی تورفتم
 . دست انتخاب کردم و ھمراه باحولھ بھ حموم رفتمکی

 . سھ ساعت کار از تنم شستھ شدھیخستگ
 . لذت بخشھیلی آب تو زمستون خیگرما

 . دوش گرفتم،دل از حموم کندمی ساعت کھ حسابمین
 . عوض کردمامولباس
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 . خاموش نشستم و پاھامو تو شکمم جمع کردمونی تلوزیجلو
 ی باز مغزم عکس ھارو روبرویھ؟ولی کاره مھبد چنی الی داشتم فکر کنم کھ دلیسع

 .دی کشی مریچشمام بھ تصو
 "نھ" کھدی رسی بھ من فرمان موباز
 .ستمی مھبد نی چھی بازمن
 .ارهی من مشی و عاشقانھ ھاشو پدهی خوابگھی دیکی کرد،بای کارو منی باھام ادینبا
 .شی دل ستای برارمیبم

 "نھ"،بفھمون"نھ" بگوی بدبخت نکنشوی ستانکھی ای براگھی معقلم
 واژست کھ تو وجودم نی کلمھ و انی فقط انی اھی کنم از ھر زاوی فکر می منطقباھر

 .شھیاکو م
 ماه تموم کی نی اکنمی کنار اومد،گفتم صبر مشی کھ باھم خونھ بودنش در کناره ستامن

  بود؟ی چھ کارنیبشھ گفتم منتظرشم پس ا
  بپرسم؟؟ی زنگ بزنم بپرسم؟چبھش

  داره کھ بگھ جز بھونھ اوردن؟یچ
 . کنم امانشددای پیلی بتونم دلدی زدم شای ھر دربھ
 . ساعت نگاه کردم،ھشت شبھبھ

 مجبور شدم تا اری برداشتم تا بھ رستوران زنگ بزنم اما با باال اومدن اسم ساممویگوش
 .اول بھ اون جواب بدم

 
 جانم؟؟-

 ؟یسالم خوب-اریسام
 ؟یممنون تو خوب-

 ؟یفکراتو کرد. گفتزوی جون ھمھ چنیمھ.خوبم-اریسام
 .گھی قبولش داشتھ باشم دتونمی من نماریسام.دمی جواب رسکیفقطم بھ .آره-

مطمئن باش دخترعموش کاسھ .ستی نزای چنیاھل ا.شناسمی من مھبد ماسیمھ -اریسام
 . کاسشھمی نرهی زیا
 ازدواج کنھ؟از تونھی می با کگھیعقدش نکنھ د. اون دخترو ازش گرفتھزهیھمھ چ-

گفت دنبال کارشھ کھ زودتر .کنھی جز من فکر نمی کسچی مھبد بھ من گفتھ بھ ھیطرف
 بود کارش؟احساس منو نی بود ھمھ فکرو ذکرش کھ منم؟انیا.تمومش کنھ و برگرده

 . گرفتیباز
االن احساس . گوش بھ عقلت رجوع کنکممی یول.اصال حرف تو درست.باشھ-اریسام
بھش .بھ من زنگ زد. بخواهلی ازش بپرس و دلگھی عقلت می ولی اچھی تو بازگھیتو م

 لتویدل. بازم بھش بگویکن تمومش یخوایاگرم م. باززنھیحتما بھ توم زنگ م.رو ندادم
 .نذار براش گنگ بمونھ.بگو



   @cafeetakroman        اختصاصی کافھ تک رمان          یرمان آژانس صورت

 155 

 تو میزیچی من قطع کنم دیی تموم شد اجازه بفرماتونیحاال اگھ سخن ران.چشم استاد-
 .زمیشکمم بر

 .لجباز.از دست تو-اریسام
 خداحافظ-

 . منتظر جوابش باشم قطع کردمنکھی ابدون
 
 .شھی می چدی ددیبا. گفتی نمبد

 میمی تخت قدیرو. رفتم تو اتاقمدمی بھ شکمم رسی حسابنکھیبعداز ا. غذا دادمسفارش
 .منتظر بودم زنگ بزنھ. بودمیھمھ حواسم بھ گوش.دمیدراز کش

 . صداشم بشنومخواستی از بحث دلم مجدا
 . شدند و کم کم رو ھم افتادندنیچشمام سنگ. نبودی انگار کھ امشب خبراما
 .بردی داشت خوابم میوا.مدی از جاپرمی گوشی باصدااما
 . نگاه کردم مھبد بودی صفحھ گوشبھ
 

 . تند قلبمیباز استرس،باز ضربان ھا. دستم گرفتمونی مویگوش
 . نزدمیاما حرف. و تماسو برقرار کردمدمی کشیقی عمنفس

 . باز خودش شروع کردی ولومدی نیی از اون طرف خط ھم صدایی ھاھیثان
  صدامو؟یشنوی؟می پشت خطیاسیالو مھ ...الو؟-مھبد

-...... 
 ؟ی جوابمو بدیخوایآخھ چرا نم-مھبد

 ؟یدونی تو نمیعنی-
 .نھ بھ جان تو.نھ بھ جان خودم-مھبد

 . نذارھیاز جون من ما-
 یحاال بگو چرا؟بخاطره کدوم عملم بخاطره کدوم حرفم دار.دیچشم،ببخش-مھبد

 ی کھ داشتم از داشتن لذت م ده روز بودای تازه نھ اسیمھ .یکنی مجازاتم مینطوریا
 .ختی بھ ھمت ریچ.دمی کشی نقشھ می زمان برگشتم و خواستگاریداشتم برا.بردم

 .ی دخترو بد بخت کنھی یخوای منکھیا.ی کردی با احساسم بازنکھیخت؟ای بھمم ریچ-
 . فھممتینم-مھبد

 ...پس بذار برات بازش کنم-
 
 . اون عکسافی اون نامھ و تعرفی شروع کردم بھ تعرو
 

 لباس کی اومد باشی فقط ستاشیچند روز پ.اسیروحمم خبر نداشتھ بخدا مھ -مھبد
 . کارش نکردمچی کارش نکردم بفھم،ھچی من ھیول. کنھکمیناجور خواست تحر

  باور کنم؟یچطور-
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 .کنمیھرجور شده بھت ثابت م.کنمیثابت م-مھبد
 ...ی اگھ ثابت نکردیول.ستی نی کھ حرفیاگھ ثابت کرد-

 .دمیبھت قول م-مھبد
 .رشی زی نزندوارمیام-
 
 . دادمی وامدمیشنی التماساشو مزدموی حرف مشتریاگھ ب. نداشتمی حرفنی اشترازیب

از خدا خواستم اگھ . قطع کردم و از تھ قلبم براش آرزو کردم کھ بتونھ ثابت کنھویگوش
 . نباشمداری عشق نا پاکی رهی دستشو رو کنھ تا اسگھی دروغ مشیواقعا ستا

  حقھی ھرچایخدا
 
 "مھبد"
 

 . بودشی باعث و بانشیستا. بودختھیاعصابم بھم ر. قطع کردمتلفنو
 .رمی گی گفتم پس مشی و خوش اخالقشی مھربونی قبال درباره یھرحرف

 رسھ؟ی بھش می بھم بزنھ؟چاسوی منو مھ ی ونھی مخوادیم. خرابھذاتش
 و داره کانال ھارو باال دهی کاناپھ دراز کشی کھ رویدرحال.رمی سرعت بھ سمتش مبھ

 : گفتمکنھی منییو پا
 ش؟یستا-

 ھوووم: جاش تکون نخورد و ھمونطور گفتاز
 . بھ من نگاه کنزنمی باھات حرف میوقت-

 .یگی می چھیچ: بھ سمت باال گرفت و گفتسرشو
 . باھات حرف بزنمخوامی منیپاشو درست بش-

 امرتون؟: کاناپھ چھار زانو زدی شد روبلند
 ؟ی گفتاسی بود کھ بھ مھ یاون حرفا،اون عکسا چ: نشستم و گفتمروبروش

 
 . کرد آروم باشھیاما سع. شدانی چھرش نمای توشوک

 
 . ندارمی با اون حرف؟منیزنی حرف می چیدرباره -شیستا

 راش؟ بیچرا اون چرت و پرتارو بلغور کرد.چونی چپ بن بستھ،منو نپیکوچھ عل-
ُتوھم زد. آقا خدا شفات بده؟برویمنو گرفت-شیستا َ  .یَ

 
 ...نیبش: بلندشد بره کھ سرش دادزدمازجاش
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 ماسک یده،ولیمشخص بود ترس. خشکش زد و کم کم نشستزی خمی ھمون حالت نتو
 بھ نی؟؟زدیکنی رم م؟چرای سراوردھ؟یچ: صورتش نشوند و گفتی روویخونسرد

 ؟یکشی منو وسط می و تاپ ھم بمنچھ؟چرا پاپیت
 یکردیفکر نم.ھی گور بھ گورھی از گوره توشای آتنی ھمھ ادونمیمن م.کم حرف بزن-

  روبشھ نھ؟ای زودنیدستت بھ ا
 

 : باال برد و گفتی کمصداشو
 کردم کھ تاحاال از ی خانومیلی باشھ خادتی. نکردمیمن کار. درست حرف بزنبامن

من .یکنی مانتی بھ من خینره کھ دار ادتی حرف نزدم چیارتباطت با اون دختره ھ
 .نامزدتم

 
 : خودش جواب دادمثل

 آش ی چ؟کشکی چانتی ھمھ دروغ؟؟خنی از ایشیخودت خستھ نم.بسھ بابا بسھ-
تو فقط جواب سوال .می بھم نداری عالقھ اچی کھ ما ھیدونی بھتر ازمن م؟خودتیچ

 . منو بده و موضوعو منحرف نکنھیاصل
 مشت حرف ھی با ی و براش عکس فرستادی برداشتاسوی مھ ی دی و آلیمی اتو

 بگو چرا؟.مضخرف
 

 .نی لپ تاپمو ببایب.ستی درکار نمیدروغ.بفھم. نکردمیگفتم من کار-شیستا
 

 دی چطور باکنھی کھ حاشا منمی اایخدا. نکردمدای پیچیاما ھ. گرفتمو نگاھش کردملپتاپو
 ثابت کنم؟

 
 .یمعلومھ کھ پاکشون کرد-

 کارو کرده نیبالفرض منم ا.ی من ندارھی علی مدرکچیتو ھ.پاشو برو مھبد-شیستا
 . تورو از دست بدمخواسمینم. بودهمیدر راه حفظ زندگ.خوب کردم.باشم
 . بده کھ تورو نشناسھیکی لی تحواتتوی چرندنیا-مھبد

 .اسی بھ مھ قتویدروغتو بھ تو و حق.کنمی ثابت مباالخره
 خوادی دلم میلیخ. کاھھرهیآب ز.موزماره. برام سخت شده دخترنی خونھ موندن با اتو

 .ھی کاراش چنی الیبفھمم دل
 . کردی باور نمویاتی چرندنیاون دختر اگھ تورو دوست داشت، بھ قول تو ھمچ-شیستا

 
 . محکم ادا کرد تا بتونھ منظورشو برسونھاتوی چرندی کلمھ

 : فقط گفتمدرجوابش
 . صداتو بشنومخوامینم-
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 رنگو بھ دی سفری حری پرده ی سردمیدر نس  سمت بالکن،بھ محض باز کردن رفتم

 .رقص دراورد
 

 . بالکن گرفتمو بھ شھر چشم دوختمی بھ لبھ ھادستمو
 . بودی ھم کشور قشنگآلمان

 . شب داده بودیاھی بود و جاشو بھ سدهی خوابگھی آسمون دیسو
چقدر دلم براش . حرف بزنماسی زودتر برگردم تا رو در رو با مھ خوادی دلم مچقدر

 .تنگ شده
 فکر کردم کھ نیبھ ا. کردی می با موھام بازمینس. شھر بودمی نندهی حرف فقط بیب

  موھام بچرخھ؟ونی باشھ کھ ماسی دست مھ می نسی کھ بجارسھی میروز
 

 .آرومھ. خودشی براش،خوشھی بحال ستاخوش
 با اون پسره دونمیھ م من کیگفت تنھاس ول. بودرونی باز امروز عصر بنمونش
 حرص دادناش کنھی خوش خوشاناشو مکنھیدور دوراشو م.بوده) Ferank(فرانک

 . منھیبرا
 رمییجا. درست کنھزدی ازشون حرف ماسی کھ مھ یی چطور تونستھ اون عکساشیستا

 .ستی بلد ننجایا
  تو ذھنم جرقھ زدی پسر فکرنی ای آورادیبا

 . خبر داشتھ باشھییزای چھی از دیاون با.  فرانک کھ بلدهستی بلد نشی ستاخوب
 .دمی کشی حرف میجوری زبون اون رهی از زدی بگھ بایزی چخوادی نمشی ستااگھ

 . تموم بشھی بازنی اشھی میک
 
 توجھمو شی ستای خوردن آب بھ آشپزخونھ برم اما صدای بالکن خارج شدم تا برااز

 .جلب کرد
 
 . دعوتشو رد نکنمخوامیبخاطر جبران زحمات شارل م.امیآره فرانک،شب م-
-....... 
 .ی کھ خودت گفتیھمون ساعت.باشھ منتظرم فردا شب-
-....... 
 .ریشب بخ.زمیمنم دوستت دارم عز-
 
 .قدم ھامو تند کردمو بھ آشپزخونھ رفتم. نبودزی جاستادنی اشتری بگھید
 
 .ا پام بستم بخچالوی اوردم و دره رونی بخچالی آبو از ی شھیش
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 . شدی فکره منم پر از سوال مشدی پر مشھی از آب داخل شوانمی کھ لیدرحال
  بره؟خوادی کجا مشیستا

 ھ؟ی کشارل
  اونو جبران کنھ؟خوادی کھ مدهی کشی زحماتچھ

 شھ؟ی ھم دست ستایعنی
 
 ؟؟ییکجا. آبویختیر-
 

 .دی کشرونی بود کھ منو ازفکربشیستا
 . شده بودزی کردم کھ آب ازش لبروانی بھ لنگاه
 : گفتمشی قرارش دادم و رو بھ ستانتی کابی بستم و روشروی شدره

 .اوه،اصال حواسم نبود-
 

 . تکون داد و جلو اومدی سرشیستا
 .دختره ھوشتو برده: ازسرش خورد و گفتی و مقداردی از دستم کشوانویل

 و دی بردش کھ آب تو گلوم پر باالسرهی دھن من گذاشتو ی تووانی لی قسمت رژ لبواز
 .بھ سرفھ افتادم

 . افتاد و شکستنی از دستش بھ زموانی پس زدم کھ لدستشو
 

 .خوادتی نمگھیاون د.بفھم-شیستا
 

 . رو اعصابمرفتی داشت مباز
 حرف گھی دی کلمھ انکھیانگار خودش درک کرد کھ بدون ا. و تند شدی نفسام عصبباز

 .بزنھ صحنرو ترک کرد
 نی مثل اشھی مشکستی بھ من ماسیاگھ اعتماد مھ . ھا دوختمشھی بھ خورده شنگامو

 رفتھ ی دارم کھ نھ تنھا آبرودروی عقنیا. کردشی باز سازشھی نمگھی ھا دشھی شکھیت
 .گردهی برنمگھیبلکھ اعتماد رفتھ ھم د

 آخر ی کھی کھ با برداشتن تذاشتمی تو دستم میکی یکی شروی بزرگ شیتکھ ھا. شدمخم
 دی سفی ھاکی سرامی کردم دوباره روی ھارو خالشھی گفتم و خورده شیآخ.دیستم برد

 .کف آشپزخونھ
دوباره بھ .دی چککی سرامی از اون روی از سوزش زخم جمع شد و قطره اصورتم

 خون کف ی و با طختمی خورده ھارو جمع کردم و بھ سطل زبالھ رشھیکمک جارو ش
 .دمی تختم دراز کشیبعد از پانسمان دستم بھ اتاقم برگشتم و رو. کردمزی تمکویسرام

 ی بھ عکس ھانکھی کردم تا ای نگاه میکی یکیعکسارو . زدممی گوشی بھ گالریسر
 .دمی دلبر رسی شرکت آقاتیجشن موفق
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 .می کھ با پسرا گرفتھ بودییعکسا
 . بودی شبعجب
 .رد توجھمو جلب کیزی عکسا چونھیم. حرص خوردمچقدر

 .دمی رسنانی اطمنی نبود اما با زوم کردن عکس بھ امطمئن
 کھ دستشو سمت ی از بچھ ھا درحالیکی از صورتش ازوسط منو یقسمت. بوداسی مھ

 . افتاده بوددادی آبو قرار موانی من دراز کرده بود و داشت لیصندل
 . بودیی چھ شبایی چھ روزاای خداایخدا

 . بودماسی مھ ی ھاطنتی ھنوز در کناره شکاش
 . دارناسوی تا مھ شنی نمری وقت پچی ھانشی اطرافمطمئنم

 ؟ی صاحابمو صاحب شدی قلب بی دختر،آخھ چطوریا
 دم؟ی شد کھ من نفھمچطور

 ...یی نفوذکی تو
 

 . داشتمیادی زی روزه بعد کارای چشمامو بستم تا بخوابم براباالخره
 
 "اسیمھ "

 . دادمییاال اومدم توخونھ و سالم بلند و بسرخوش
 ؟ی گرفتمتوی شد؟تصمیسالم چ: ھول تر از ھمھ اومد جلو و گفتتایسپ

 کی؟علیسراورد. ترهنیی پادونی دوتا مدونیچالھ م: بھمون اضافھ شد و گفتیسام
 .ی کردکاریسالم چ

 
 و؟یچ-

 .مھبدو: باھم گفتمھردو
 .خوب صحبت کردم باھاش.آھاااااا-

  کجاست؟مامان
 .جروی نتنمیبحثو عوض نکن بگو بب.طبق معمول آشپزخونھ- تایسپ
 .گفتم ثابت کن.گفت اشتباھھ-
 . بستھی خالی ستگھیم
 

  ثابت کنھ؟ادیخوب آخھ خواھره من اون چطور ب-اریسام
 .کنھیمنو بخواد ثابت م.مشکل خودشھ-

 .گناه داره- تایسپ
 . خبرمیگناھو من دارم کھ از راست و دروغا ب-
 . ھمھلای خیب. بابایا

 . تر داد زدموبلند
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 .ایجواب سالم مارو ند.ننھھھھھ I Love youوی الو یآ
 سالم.ننھ عمتھ: از تو آشپزخونھ داد زدمامان

 
 نم؟ی برم بشنیی فرمایاجازه م: بھ بچھ ھا گفتمدمویخند
 . مبل رھا کردمی راھم کنار رفتن و منم خودمو روی حرف از جلوی ھا ببچھ

 نایا. خودم نگھ دارمی براموی نگرانخواستمی میول. بخاطره حالم تعجب کردندونستمیم
 . دارن غصھ منو بخورنیچھ گناھ

 
 . ثابت کنھنھی ھمھ آرزوم ایول. نھای بکنھ ی مھبد تا االن تونستھ کاردونمینم
 . بردارهوی سدکی بھونس تا بتونھ باھمون ھی عاشق فقط دنبال ھی

 نی درنظر داشت کھ ھمدی بای بودم ولگذشت،کالفھیتھ م آھسنقدری کھ زمان انی ااز
 . آدمارو نشون بدهھی وفا دارتونھیزمان م

 . شربت اومدوانی با چھارتا لمامان
 ھارو برداشتم وانی از لیکی. مبل جا گرفتندکی ی اومدند و ھرسھ روارمی سامتایسپ

 . سره رفتم باالکی
 بود تای سپیفقط برا. خوردی جرعھ جرعھ ماری شربتشو و سامزدی داشت ھم ممامان
 . مونده بودینی سیکھ تو

 . من کمکت کنمیخورینم.یکنی چرا بر و بر نگاش متایسپ-
 .تعارف نکن- تایسپ
 مگھ من باھات تعارف داشتم تا حاال؟-
 .دمی اونم برداشتم و سر کشوانیل

 .انھی ی آبروتو نگھ دارنمی مھمونمونھ ببتییچند وقت دختر دا-مامان
 . آبروشو آب بردهنیا.مدلشھ. ندهریعمھ بھش گ- تایسپ
 ھ؟یی آبرویشربت خوردن ب-

 .ھیی آبرویاز جلو مھمون برداشتن و خوردن ب-مامان
 خرس خوش خواب و خوراک کھ چند روزه نینھ ا. مھمونیگیاوووووه، خودت م-

 .نجایخودشو پالس کرده ا
 .یخرس خودت- تایسپ
 .عمتھ-

 .یدیچرا بھ مامانت فوش م-اریسام
 .دی با خودش خندو
 . مبل از جانب مامان مانع شدی جوابشو بدم کھ کوسن پرتابخواستمیم

 ؟یکشی منو وسط میچرا پا-مامان
 .باشما نبودم کھ-

 . عمھ نداره کھگھید-مامان
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 .ایگیراست م-
 .یدیھاتو م ما برادر زاده ی تاوان حرفاشھی قربونت بشم عمھ کھ ھمیالھ- باخندهتایسپ

 . جامعھی تومی بابا،ما عمھ ھا کال مظلوم واقع شدیا-مامان
 .تتی مظلومیجووووووونمممم،فدا-

 : بود گفتدای کھ ھم چنان آثاره خنده رو لباش پی درحالتایسپ
 .دنی بعدش عمھ ھا تاوان ممی کنی می کار،ماھریآخ-

 .از دست شماھا:دی منم از دستم کشوانی جمع کرد و لواناروی پاشد لمامان
 
 "مھبد"
 

 . کردی نفرو دنبال مکی شب چشمم فقط ی نسبیکی تاردر
 ی درشو برنی می خونھ ایھردو بھ جلو.شھی مادهی کوبھ پی فرانکو بھم منی ماشدره

 . اون خونھ چھ خبرهی بفھمم تودیبا. کنندیھوا باز م
 و دهی سفاھنری پی بر روی کت لکیولباسم کھ .شمی مادهی و پکنمی پارک منویماش

 .کنمی مرتب می سرمھ انیشلواره ج
 نی حاال زمان فکر کردن بھ ای ولانھی بود ی مھموننی مناسب ادونمینم. اسپرت بودپمیت

 وارد ی شدم منم مثل اون دو بھ سمت خونھ رفتم و بھ راحتالی خیپس ب. نبودزایچ
 .شدم
 . کردی می خونھ بازیکی فضا رو پر کرده بود و رقص نور ھا با تاری خارجیآھنگ

 . بودمدهی خونھ ندنی ای بھ بزرگگمی جرئت مبھ
 دنی گوشھ کناره در حال نوشی رقص بودند وعده استی از مردو زن ھا وسط پی اعده
 . درون جام ھاالسھیاز گ
 . درحال مست کردن بودندیی ھم بھ تنھای اعده

 . فرانک متمرکز کردمشوی کردن ستادای پی روحواسمو
 زانو کھ ی تا روی حلقھ ایرھنی با پشیستا.ی دو صندلیرو.کنمی مداشونی باالخره پتا

 کھ ی و کفش مشکستمی مدلش نفی بود کھ قادر بھ توصیی طالی از مشکی رنگبیترک
 .پاشنش از قد من بلندتربود

 گفتن کھ متوجھ یزیجام ھاروباال اوردن چ. دستش بودیالسی بھ ھمراه فرانک گاونم
 .دندی و سرکشدندیعد بھم کوب بینشدم ول

  عکس گرفتم وھی ازشون یفور
بعد .یی ھرجایدختره : لب گفتمرهی متوجھم نشن پشتمو بھشون کردم و زنکھی اازترس

 ی وقت باھات ازدواج نمچی نبود ھونی ھم در ماسی مھ یپا.کنھی ھم می عاشقیادعا
 .کردم

 . بودیدنی شد کھ پراز نوشداری جلو پدیینی لحظھ سنیھم
 . کھ تعارف کرده بود تشکر کردمی برداشتم و از خدمتکاریجام
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 . کردمی داخلشو درون گلدون خالاتی دور شدن خدمتکار محتوبا
 . اون دوی دوباره بھ صورت نامحسوس مشغول تماشاو

 . شدهیی بازسی خنده داره،عجب پلاوه
 
 .باشم داشتھ دی کھ بھ اون ھادییجا. کردمدای نشستن پی برای صندلکی

 کھ ییھمون خنده ھا. عشوه گرانھی خنده ھاشی درحال حرف زدن بود و ستافرانک
 . من سر داده بودی خونھ برایاون روز تو

 . بھ جمع دونفرشون اضافھ شدندگھی دی لحظھ پسر و دخترنیھم
 .دی دست دادو پسره اونو درآغوش کششیستا

 .ستشو رو کنم کرد کھ قدم بردارمو دی ترم می جری صحنھ ھانی ادنید
 د؟یببخش-

 بلوند بود کھ منو ی و موھامی مالیشی آرازی ری باجثھ ایدختر.دمی سمت صدا چرخبھ
 .مورد خطاب قرار داده بود

 .دییبفرما: زبان خودشون گفتمبھ
 : کنارم نشست و گفتی صندلیرو

 د؟یشما تنھا ھست- دختره
 بلھ-

 میتونیم. اومدمی مھماننیمن ھم تنھا بھ ا).ملکھ وار.باشکوه(ناسیجیاسم من ر- دختره
 .میباھم باش

 .گمیدرست م.دیستین)آلمان( کشورنیشما اھل ا: بگم نھ کھ خودش دوباره گفتخواستمیم
 .بلھ-

 .یرانی از انم،تویبذار بب: خاص گفتی دستاشو بھم زد و با ذوقکفھ
 .درستھ-
امام رضا،تخت . مدت دوھفتھیباتور اومدم،برا.واوووو،من بھ اونجا سفر کردم-نایجیر

 .،حافظید،سعدیجمش
 .ی فارسیمن بلدم کم: گفتی بھ فارسی خاصی بعد با لھجھ و

 .دارمی دوست ماری سعدرا بسمن
 . دانمی ھم مشی شعرھااز

 :دی گوی کھ میھمان
  تو باشمی در آرزورمی نفس کھ بمدرآن
  تو باشمی دھم جان کھ خاک کودی امبدان

 .نداختی کرد کھ منو بھ خنده می ادا می بامزه ای ھارو با لھجھ تیب
 : من نگاه کرد و گفتبھ

 .نی بلدشماھم
 . ندارمینھ راستش عالقھ ا-
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 ؟ی آشنا دارنجایا- گفتیسی بھ انگلدوباره
م دعوتم  از ھمکارھایکی کار اومدم ی برانجایخوب من ا...خوب........اممممممم-

 .کرد
 ھم یلیخ.ی رشتھ پزشکیدانش جو. من دانش جوھستمی دونیم. خوبھیلیخ-نایجیر

 ....عالقھ دارم
 . حرفانی فرار از ای برای و من دنبال راھزدی حرف منطوری ھمنایجیر

 . فکش تازه گرم شده بودانگار
 تی سرمو تو جمععیسر. بودی جمعشون کردم اما خالشوی ستاھی بھ سمت صندلنگاه

  کنم؟داشونی چطور پی و شلوغی نوری بنیحاالتو ا.چرخوندم
 داشونی رقص پستی پادهی زتی تمام سالن چرخوندم تا تونستم وسط جمعی توچشممو

 .کنم
 : صورتم تکون خوردی جلویدست

 .حواستون بامنھ-نایجیر
 د؟یاز نشستن خستھ نشد.بلھ.بلھ-
 . ندارمیآخھ کار-نایجیر
 .می رقص اضافھ بشستی بھ پکنمی مشنھادیپ-
من عاشق : کردو گفتی کف دستاش بھم ابراز خوش حالدنی دوباره باکوبنایجیر

 .رقصم
 نی انمید.خوامیمعذرت م: گفتماسی اما بافکر بھ مھ رمیمنتظر بود تا دستشو بگ. شدمبلند

 .دهیاجازرو بھ من نم
 .ذارمی مھی مانی منو ببخشھ کھ دارم از دخدا

 .ی اسمتو بھ من نگفتیراست. ندارهیاشکال- با لبخندنایجیر
 .مھبد-

 ؟ی چیعنیمھبد : گفتمی شدی رقصنده ھا اضافھ متی کھ باھم بھ جمعیدرحال
 . تر از ماهبایز. سروره ماهیعنی-
 .یچھ اسم برازنده ا-نایجیر

 .اما من پشتم بھ اون ھا بود.میستادی رقصش ای و ھمپاشی بھ ستاکی نزدییجا
 ادی زیلی آھنگ خیصدا. بودی حرفھ ایلی خنایجی برقصم اما ری بھ خوبتونستمی نممن

 .شدمی و اون پسر نمشی ستایبودو متوجھ حرفا
 . نبودیاما چاره ا. کرد و آزار دھنده بودی مغزم گومپ گومپ می توآھنگ

 . چنان درحال رقص بودناھمیجیر. تر کردمکی رقص خودمو بھ اونا نزددرحالت
 .دمی شنی صداشونو مبای تقرگھید

  شارل؟یگی می چی فھمیم-شیستا
 .گذرهیبا من بھت بد نم.کامال متوجھم: ھمون شارلھ جواب داددمی کھ حاال فھمیپسر
 . قبول کنمتونمینم-شیستا
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 . کنمتی راضتونمیم-شارل
 .ولم کن شارل.نھ-شیستا

 چارس؟ی زدنھ فرانکھ بغی قصدت تدونمی من نمیکنیفکر م-شارل
 . برمخوامیمن م-شیستا

 . زودهیلیاالن؟ھنوز خ-شارل
 ی و سرصدایاما بازھم تو اون شلوغ. صداشو باالبرد و فرانکو صدا کردی کمشیستا

 بازم صبر دی کنم اما بای کارخواستمیم.دهی و آھنگ مطمئنم صداش بھ اون نرستیجمع
 . کردمی درنگ مدی ھم باگھی دیکم.االن وقت عکس العمل نبود.کردمیم

 .نتتیبینم.فرانک درحال رقص با ھمسرمھ-شارل
 .دی کششوی بعدش دست ستاو

 . یولم کن آشغال تو زن دار-شیستا
 سرو صدا شیستا. بردی میشارل اونو کشون کشون بھ سمت اتاق. نگاه کردمبرگشتم

 . بودی عادی مملکت لعنتنی کرد اما انگار تو ایم
 .اش دختره ھم اداشھمطمئن ب.ھی عادزای چنی؟ایکنی نگاه میبھ چ-نایجیر
 . خشم بھش نگاه کردمبا

 . حواس بودی ھمچنان بی لعنتفرانک
 داخل اتاق ببره نعره شوی کھ شارل موفق بشھ ستانی رد شدمو قبل از اتی جمعنی باز
 .شیییی ستادمیکش
 . شدی من اشکاش جاردنی دبا
 .مھبد کمکم کن....مھبد توروخدا نجاتم بده-

 چرا ره؟پسی عشقمو ازم بگخواستی نمنیمگھ ھم.بمنچھ. شدممونی لحظھ پشکی یبرا
  کمکش کنم؟دیبا

اما شارل کھ مشخص بود مست . بھ سمت شارل حملھ کرد دقت کردم فرانک بودیکس
 انداختو ی بھ اتاقشویھم ھست پرزور تر از اون بود فرانکو بھ عقب ھول داد و ستا

 .خودشم داخل شد
 ایب: سراغ من اومدتیاما در نھا. بلندشد و بھ در حملھ کردنی زمی از روفرانک
 .اون عشقمھ.کنمیخواھش م. کمک کن،پسی نابودش کنیخوایتو کھ نم.کمک
 دادم؟اونی می جواب عمورو چیاز طرف. نابودش کنمخواستمی گفت من نمی مراست

 .امانت بود
 رتی غی بتیجمع.فرانک ھم بھ کمک اومد. بھشدمی در حملھ کردم و خودمو کوببھ

 . کردندیفقط نگاه م
 
 . تا باالخره در بازشدمیدی خودمونو بھ در کوبنقدری
 
 . در مشغول تماشابودنی جلویعده ا.می داخل اتاق پرتاب شدبھ
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 . بوددای چھرش ھویحس ترس تو.دی کشی مغی دائم قصده فرار داشت و جشیستا
 لگد ھا فی اما حردادی اون ھول می روشوی اتاق بود کھ شارل مدام ستای گوشھ یتخت

 . شدی اون نمیو چنگ ھا
  برافروختھ دوباره بھ سمت شارل حملھ کردی با چھره فرانک

 . کن؟ولشی بودقیتو رف.ولش کن نامرد-
 . داشتشی در باز کردن دستان شارل از دوره کمره ستایسع

 . ھولش دادنی زمی صورتش خوابوند و روی تویاما شارل نامرد مشت 
 یگوشھ ا. بار شارل مجال حرکت بھش ندادنی بلند بشھ کھ اخواستی مشیاست

 .دیازلباسشو با دستاش در
 نقص و خوش فرم یبدن ب.تی جمعی نبود حتشی حالیچیھ. خورده،مشخص بودادیز

 . کردی وسوسش مشتری اون لباس بی توشیستا
 .دادمی عرضھ نشون می برتوی غی خودمو بدینبا. وقت تلف کردن بودستادنمی اگھید

 از راه نفسش یریجلوگ. بازو و ساق دستم گرفتمنیگردنشو ب. بھش حملھ کردمازپشت
 .ادی رھا کنھ و بھ عقب بشویباعث شد ستا

 : زدمادی فرسرش
 . لجنھیتمام بدنت بو.ی نبردیی بوچی ھتیتو از انسان.یفی آدم کثکیتو-

 . تو صورتش خوابوندمی مشتگمی دوبادست
 پارکت ی و منو رودیبھ سمتم چرخ.نگشتاش دستمو از دوره گردنش باز کرد فشاره ابا
 . کف اتاق انداختیھا

 .دی کشری ھم جمع شد و کمرم تی صورتم توازدرد
 . خوابوندی صورتم می بود کھ تویمشت

 خورد شیچشمم بھ ستا. چرخھی کردم اتاق دوره سرم میاحساس م. حال شده بودمیب
 سره شارل بود و قصد شکستن اونو با سره شارل ی باالی اشھی شیکھ با گلدون

 .رهی ممکن بود بمزدیاگھ م.داشت
 نھھھھھھھھھھ: زدمداد

 .دی شدو گلدونو از دستش کشکی نزدشی بھ خودش اومدو بھ ستافرانک
 . انداختمشنی زمی شمردمو رومتی بھ عقب برگشت و منم فرصتو غنشارل
 .رهی تماس بگسی سمت فرانک انداختمو گفتم با پلویگوش
 . کتکش زدم و بھش تف انداختمری بار سنی آخریبرا

 با شی من ھم نوبت فرانک بود کھ چند لگد محکم نثارش کردو دست آخر ستابعداز
 . شکم شارل فرو کردی کفششو توزهی تی شدو پاشنھ کشی نزدسیھمون چشمان خ

 .دیچی پی خارج شده بودو بھ خودش می از مستشارل
 و فرانک با فشردن دست ھاش قصد قوت ختیری رفتم کھ اشک مشی ستاسمت
 . دادن بھش داشتی و دل گرمدنیبخش
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 فراوون داخل اتاق شد کنارش نشست و مدام فحش باره ما ی شارل با ھول و والزن
 . کردیم
 فقط عادت نی کردم ای مالیھھ خ. پچ پچ مردم فضارو پر کرده بودی صداگھید
 .اسیرانیا

 حملھ ور شی کھ زن شارل بھ ستادمی موھام کشیم و کالفھ دستمو تو نشستنی زمیرو
 . و انتقام داشتساشی موھاش قصد کندن گدنیشد و باکش

 . گوشش خوابوند و کناره شوھرش رھاش کردرهی زیچک.اوردی ھم کم نشیستا
 .ختیری ھمسرش اشک می زن شارل بود کھ براشی ستارازی غحاال

 . ھا بودسی پلدنی ھا گواه از رسنی ماشری آژدنیچیپ
 و درآخربا شھادت چند تا از مھمونا مارو دنیداستانو پرس.ختنی داخل اتاق ری نفرچند

 . و شارلو دستبند بھ دست از اونجا بردنالی خیب
 ؟ی دعوا کرد؟چرای شدی چزمیاوه عز: بھ سمتم اومد و گفتنایجیر

 گھی ساعت دکی.ی زود اومدکمی:فتم گنایجی کردن و منم بھ ری و فرانک خنده اشیستا
 .یوقت دار

 .یدی صدمھ د؟تویگی میچ-نایجیر
 . اورده بودری وقت گنمی اایخدا

 . نبودزی مکان جانی موندن تو انی اشترازی بگھید
 اطیح.می گذشتتی جمعنی راه پالتشو برداشتو بھ سرعت از بنی گرفتم بشوی ستادست

اما اون .نھیدره جلورو باز کردم تا بش.میدی رسنی و بھ ماشمی رد کردعویبزرگ و وس
 . لجبازهیطیتو ھر شرا.دره عقبو باز کردو نشست

 . سمت راننده نشستمدموی بھم کوبدرو
 ی اونم بادی پشت سره ما بنشیبھش اشاره کردم با ماش.کنھی کھ نگاھمون مدمی دفرانکو

 .نشی تو ماشدی پریمعطل
 . بھ سمت خونھ گرفتمرموی زدم ومساستارت

 
 عنوان ھم چیبھ ھ.ی نھ ستزدمینھ من حرف م. ھردومون حکم فرمابودنی بسکوت

 . بھ حرف زدن نداشتمیلیتما
 .پوزخند زدم. انداختنیی سرشو پادیمنو کھ د. نگاه کردمشی بھ ستانھی آاز
 .میدی دنمی خجالت اموی عجب نمردچھ
 . کالمو آرومی بیآھنگ. کردمی پلوی شکستن سکوت محض آھنگیبرا
 . کردی آھنگ ھردومونو بھ آرامش دعوت مینوا

 . کھ ھمچنان پشت سره ماسدادی فرانک نشون منی روشن ماشچراغ
 . بسوزونھیشی قراره چھ آتنی بعداز اشی ستادونستمینم
 انھ؟ی دلم براش بسوزه دی حالتش بانی ای تودونستمینم
 .انھی درستھ اسی بھ مھ می گناھی اثبات بی براتی موقعنی استفاده کردن از ادونستمینم
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 . و حتم دارم کھ پاره شدهسوختی لبم مکناره
 . خونش خشک شده بودنکھی ادم،مثلی لبم کشی اشارمو بھ گوشھ انگشت

 دادم و دستمو نیی پانوی ماشی پنجره گھی فرمون گذاشتم وبادست دی دستمو روکی
 . پنجره قرار دادمیرو
 بود یاحساس خوب.اوردی سره حال مینو کم سرد بود و مزدی منی کھ بھ داخل ماشیباد

 . موھامونیبرخوردش باصورتم و م
 ی بودو تودهیپالتوشو روش کش.لباسش خوب نبود. افتادشی نگاھم بھ ستانھی از آباز

 .خودش جمع شده بود
 بود کھ ی آشنیا. بارهنی اولنی اگمی بودمشو بھ جرئت مدهی ساکت و مظلوم ندتاحاال

 . خودش پختھ بودیخودش برا
 . پنجررو باال دادمدوباره
 .میدی بھ خونھ رسی طوالنیلی نھ خرهی مسمودنی پبعداز

 . اومدنیی پانی ھم خودش درو باز کردو از ماششیستا. شدمادهی پنی ماشاز
 بھ فرانک ھم کھ حاال بھمون اضافھ شده بود اشاره کردم نی قفل کردن دره ماشبعداز

 . رسوندشیاونم از خدا خواستھ خودشو بھ ستا.فتھی جلو بشیکھ با ستا
 . و طبقھ پنجوفشردممی وارده آسانسور شدھرسھ

  و بازش کردممی آسانسور بھ سمت دره خونھ رفتستادنیباا
 . کم کردرونمونی گرم خونھ از لرزش بی ھواموج

 .میای تا ما بنھی مبل بشی فرانک گفتم روبھ
 .می خودمون رفتھی ھرکدوم بھ سمت اتاق خصوصو

 . داخل حموم انداختمراھنموی اتاق شدم کت و پداخل
 . بھ عقب رفتمی قدمدموی خودم ترسی از چھره ی لحظھ استادمی انھی آیجلو

 . بادمجون کاشتھ شده بودکی چشمم بھ وضوح یپا
 . شددهی ھم کشی روش قرار دادم کھ از دردش چشمامو بھم فشردمو ابروھام تودستمو
 . لبم پاره وخونھ اطرافش خشک شده بودی بود،گوشھ ختھیر بھم موھام

 . کردمضی گرم کن تعوکی با نموی تنم کردمو شلواره جزی تمیشرتیت
 . بھ تووالت زدم و بعدازشستن صورتم خارج شدمی اتاقم خارج شدمو سراز
 . فرانک نشستمی رفتم و روبروییرای پذبھ

 بازھم وضعش از من ی ولختھی چشمش داشت و موھاش بھم ری پای کبودی کماونم
 .بھتربود

 سرش بستھ ی کھ باالیی شلوارگرم کن ستش و موھاکی و ی بلندنیزآستی با بلشیستا
 .وستیبود بھمون پ

 . کردمی شروع میی جاکی از دی بای بگم ولخوامی می چدونستمی نمقایدق
 ؟یبھتر-

 .نیدی دبی انگار شما دوتا آسیمن خوبم ول-شیستا
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 . بودفمونیوظ.زمی عزی ارزی ھا منی اشترازیتو ب-فرانک
 امانتھ و شمی پشی کارو کردم چون ستانیا. من نبودی فھی تو بود اما وظی فھی وظدیشا-

 . بودمی عمو می پاسخ گودی بادیدی مبیاگھ آس
 .خوامیمعذرت م-شیستا

 تورو دوست نداره و داره بھت نکھی ایکنی می ازش معذرت خواھی چیبرا-فرانک
 .کنھی مانتیخ
 . حرف زدمشی باستاست،منی نونی درمیانتی خچیھ-

 . ازدواج کنمشی باستاخوامیمن م-فرانک
 .خوب ازدواج کن-

 ست؟یبرات مھم ن-فرانک
 . دارم و نھ اون بھ منشی بھ ستاینھ،چون نھ من عالقھ ا-

 ...اما من-شیستا
 . بسھکنمیخواھش م.شیبسھ ستا: حرفش اومدمو گفتمونھیم
 دروغ ھات نبود؟تو اگھ منو دوست ی برای امروزت تاوان خوبیبال. دروغ نگوگھید

 نکھی برات مھم بود نھ امی خوش بختی منو دوست داشت،اگھی نبودی اگھی باکس دیداشت
 .ی پام سنگ بندازیجلو

 
 بھ کمکت یامشب زودتر از من حت.ه فرانک واقعا دوستت دارشیستا: گفتمی فارسبھ

 وقت چی ھشیستا. فرانک سراغم اومدو خواھش کردشدمی ممونیمن داشتم پش.اومد
 . بھ عنوان ھمسر قبولت کنمتونمینم

 یدونیم.ستی نیچی ھگھی ما دنیب.دوسش داشتھ باش. با فرانک بمونو دورش نزنپس
 کھ اسی منو مھ ی رابطھ مونھیفقط م. نکنلھی دارم پس پی مدرکم بھ اندازه کافگھیکھ د

 . بخشمتی وقت نمچی بتونم حلش کنم وگرنھ ھدوارمیام.یتو بھمش زد
 ن؟یگی میچ-فرانک

  نبودی مھمزهیچ-
 . شدمو بھ سمت اتاق رفتموبلند

 کنھ؟ی مھی داره گرشی نبود و ستای مھمزهیچ: ازپشت سرم بلند گفتفرانک
 بھ سمت اتاقم تی اھمی باز بیول.م نگاه کردم،اصال متوجھش نبودشی بھ ستابرگشتمو

  کردم؟ی مکاری چدیحاالبا.رفتم
  بدم؟صلھی فروی قضنی اینطوری کھ دارم بھ عمو بفرستمو ای عکسنی ایعنی

 رسھ؟ی مای بھم چاما
 .شنی و شرمنده مشھیقلب عمو و زن عموفشرده م.رسمی ماسی مھ بھ
 .ادی مشی بابا و عمو کدورت پنیب

 . پام بذاری خودت چارشو جلوایدونم،خداینم
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 من ی ھم مشغول تماشاتایسپ. کردمی بودم و موھامو شونھ مستادهی اتاقم ای نھی آیجلو
 : چونش زده بود گفترهی کھ دستشو زیبود در حال

 . گردنی برمنای فردا مامانم ایاسی مھ
 یبسالمت-

 . ھاکھی سپنتا نزدیعروس- تایسپ
 ؟یک: سمتش برگشتم و گفتمبھ
 گھ؟یآخره ھفتھ د- تایسپ

 . ندارمیچیاما من ھنوز ھ: گذاشتمو گفتمزی می روُبرسو
 .خرهی منو از قشم میمامان گفتھ برا.دی خرمیریخوب باھم م- تایسپ
 .کنمی خبرت میباشھ پس بزود-

 .از مھبد چھ خبر- تایسپ
 یچیھ...یامی پ،نھینھ زنگ.یچیھ-

 باالخره شھ،مطمئنمیت مدرس:دستشو دوره شونم انداخت و گفت. کنارش نشستمرفتم
 .شھیاگھ عکسا اشتباه باشھ رو م.کنھیثابت م

 .یاسی مھ مونھی پشت ابر نمماه
 میشی آقا میاول راننده . چھ وضعشھنیآخھ ا.میماھم عاشق شد.شنیمردم عاشق م-

 ی کشسی و گسی و باھاش گشھی بعدش دستم روممی داری ارتباط خانوادگمیفھمیبعدش م
 اقا می اعتراف کنمیای مدزدن،تای عاشق شدم،بندرو منمیبی مامی بھ خودم مکنمیم
  ژژژژژژیو
 )دمی ادامھ مارموی بھ حرکت درممایھم زمان دستمو تو آسمون بھ شکل ھواپ(
 . اونوره آبرهیآقا بانامزدش م 

تااعتراف .ستی درکار نیی نامزدبازمی بابا جفتمون توھم زدمیفھمی مدت بعد مھی تازه
 .نی اشھیناھاش،میوشانمونھ ا خوش خکمی میکنیم

 کھ جزغالھ ھاش کندمی موی موقع پخش شانس کدوم گورستون،گوره کستی نمعلوم
 . شدهبمینص

 
 ماجراتموم شد نی ایحتما وقت. باحال بودیلی خیوا:گھی خنده و می متایسپ
 .کنمی مغشیخودم تبل.سشیبنو
 
 . ادامھ داددنی دست زدو بھ خندقی تشوی بھ نشانھ و

 .ستنیگمشو،ھمھ کھ مثھ تو خوش شانس ن: پسش زدمو گفتمبادست
 

 ؟یگیمن خوش شانسم؟جوک م: راست نشست و گفتتایسپ
 قاپ داداش یاگھ خوش شانس نبود. االن من دخترعمت نبودمیاگھ خوش شانس نبود-

 . کلکیدیدزدیمارو کھ نم
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منو چھ .ستی ننطوریدرمورد داداشتم اصال ھم ا. دخترعممیازشانس لھمھ کھ تو شد-

 .ی انگورلیبھ اون گور
 . برا نمونسدونستی.دلتم بخواد،داداشم ماھھ-
 

  منھ درستھ؟؟رهی ذکره خنجایبھم گفتن ا: مثل عجل معلق ظاھر شدو گفتاری سامباز
 . واسھ نمونمدونمی دادن من خبر

 ی بیاگھ عاشقش شد.ستی نشی پچولھ شلغم بھی نی نھ،ابنمی مکنمی االن کھ فکر متایسپ-
 .الشیخ
 .یی وات د فاز؟ کدوم طرفیآبج:گھی می خنده و سامی متایسپ
 .ادیھر طرف کھ باد ب-

 .ادیاالن کھ باد نم-یسام
 . طرفمیپس ب-
 ؟ی فکرھی

 ؟یچھ فکر-ی و سامتایسپ
 .دی خرمی االن برنیپاش
 دی باشد،لطفا بعدا ھم تالش نکنیدرحال حاضر مشترک موردن نظر پاسخ گونم-یسام

 .ستی بشو نینظر راضچون مشترک مورد
  باتو بود؟یحاال ک-
 نبود؟-

 م؟یبر:گمی می و بھ سپدمی تکون مسرمو
 میبر-
 . مامانو خبر کنمرمیباشھ من م-

 ؟ییھوی نقدریھم:گھی کھ مشمی رد ماری کناره ساماز
 ! ییھوی نقدری ھمقایدق-
 . رفتمرونی از اتاق بو

 چپش انداختھ ی پای راستشو رویمامان پا. بودنونی تلوزی خان جلودی و سعمامان
 بھ مامان یزی مامان چسبونده بود و داشت باخنده چیشونی بھ پشویشونی خان پدیبود،سع

 .دی خندی می گلی انداختھ بود و بالپانیی گفت مامان ھم سرشو پایم
 . لحظرو براتون بھم بزنمنی آخ شرمنده کھ مجبورم اآخ
 اھم اھم -

 کردو ی پاشو انداخت سرشو بھ سمتم چرخوند حالتشو عادعی سرمامان
 ؟ی دارھ؟کاریجان؟چ:گفت

 . مارال و سپنتای عروسدی خرمی با بچھ ھابرمیخوایبا اجازتون م-
 . ھفتھ موندهھی بایھنوز کھ تقر-مامان
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 . نشھی جلوتر کھ ھول ھولککمی.گھیخوبھ د-
 .نیباشھ بر-مامان

 .دی بخوررونیشامم ب.باخودت پول نبر دستش کارت ھست تو اریسام-دخانیسع
 . جوندیچششششم سع: زدمو گفتمیثی خبلبخند

 
 :دی اما مامان توپدی خان خنددیسع

 ! اسیمھ -
 .نی شمام راحت باشمیریما م.ی نگفتم کھ مامیزیچ-

 . بھ سمت اتاق رفتمعیوسر
 ارویح.خدا خفت کنھ: بھ سمتم پرت کرد کھ بھ پشت پام خوردشوی ابریی دمپامامان
 . آبم روشھی یخورد

 .ی منحرفیلیمامان خ: نگاش کردم و گفتمبرگشتم
 کار نایپاشو برو حاضرشو ا: ھمچنان اونجا بود بھش گفتماریسام. جوابمو ندادگھید

 .خوانیدارن خرسرنم
 گھ؟یھمون سرخر د-ارباخندهیسام

 .ھمون-
 . کھیدقشون داد- تایسپ

 . کھھھھھھھیدیآخھ ند- باخنده
 .می بودنی تو ماشپی ساعت بعد آماده خوشگل خوش تمی نموی حاضرشدھرسھ

مھبد داره . بگردمیالھ: گفتی کھ سپدمی خندی می داشتم بھ ادا اصوال سامری مسیط
 . خودش جشن گرفتھی برانجای انی ثابت کنھ ازهی بھ دوشکنھیاونور جلز ولز م

 .اون االن بانامزدش از منو تو خوش تره.اوال تو جوش اونو نزن-
 
 گرفتمو دستمو مشت شی آتخندهی مگھی مشی فکر کھ مھبد داره با ستانیباا

 . حرصم گرفتییجورای.کردم
 

 دوره ی دوره اون بگردستفیدوما تو الزم ن: گفتاری حرفمو ادامھ بدم کھ سامخواستم
 . بگردگھی دیکی
 

 نی داری سروسرھی شما گمی بعد من مایب: انداختمو گفتماشونی دوتا صندلنی بخودمو
 نیگی دوتا مشما
 نھ: حرفم تموم بشھ ھردو باھم گفتننکھی اقبل

 
 : پارک کرد و گفتنویارماشیسام.میدی پاساژ مدنظر رسبھ
 .میدی رسنیی پانیزیبر-
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 .می قفل کردو داخل پاساژ شدنوی ماشیسام.می شدادهی پھرسھ
 . کردمی نگاه موی ھمون اول بھ دقت ھمھ چاز
 .دمیپرسی ممتی قرفتموی ھمھ مغازه ھا میتو
 : غرغراش دراومده بودی صدااری اما سامومدی کھ پابھ پام متایسپ.می پاساژو دور زدکل

  نداره؟ی کھ تمومھی اغھی خانوما چھ صدی خرنیَاه،آخھ ا-اریسام
 . خوبھنمینوبخر،ای اایب

 .میسی واکمی اسی مھ
 . بگوبھشیزیچی تو تایسپ

 . کھ خودش بدترهنیگم؟ای می خدا بھ کیا
 .می بخوریزیچی می برایب
 .نیدی خستھ شدم،چرا جوابمو نمگھید
 .یزنیچقدرغر م. سرم رفتی،سامیوااااااا-

 . بھ ماھم بگویدی دی قشنگزهی غر غر حواستو بده مغازه ھا چیبجا- تایسپ
 .من گشنمھ-یسام

 . شاممیلباس بخرم بر-
 

 یلیبخدا خ.گھی بخردنوی اایب: گفتی کھ بازساممی مغازه ھاشدی مشغول تماشادوباره
 .قشنگھ

 . مغازه دھنمو بستمنیتری انتخابش پشت ودنی بزنم کھ بادی بھش حرفبرگشتم
 .ی خوردی دردھیباالخره بھ .ی سامھیعال-

 .ی دارییعجب رو.ی خوردی دردھی بھ یگی ھنوز می کردیکارتمو خال-یسام
 . تومیبر.یزنی حرف مادیز-

 . سرمون اومدتو پشتاری داخل مغازه و سامدمی کشتاروی سپدست
 

 .دیسالم،خستھ نباش: ساده بود گفتمھی خانوم مانتو شلوارکی فروشنده کھ روبھ
 . بھتون بکنمتونمی میچھ کمک. ممنونیلیخ.سالم-فروشنده

 .ھی آسمونیخوام،آبی منویتریاون لباسھ پشت و-
 ؟یزیبلھ،چھ سا-فروشنده

 
 . دادلیخانومھ لباسو بھم تحو. بھش گفتمواندازمو

 . دادم و رفتم تو اتاق پروتای و پالتومو دست سپفیک
 

 .دمی پوشکی اون اتاق پرو کوچی لباسو توبازحمت
 . بشنشونی موھامو باز کردم تا اطرافم پرپسیکل
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 . بودکی شیلیخ. بھ خودم نگاه کردمی قدی نھی آیتو
 .ی و مدل ماھی آسمانی بھ رنگ آبیلباس
 . بستھقشی حلقھ بود و نشیآست

 یی لباس کھ دنبالھ دارھم بود نواره طالنیی و سمت راست و چپ و قسمت پاقشی دوره
 .نی و دل نشکیساده و ش.کارشده بود

 . صدا کردمتاروی باز کردم و سپی اتاق پرو کمدره
 .ی دختر،محشرشدیوا- تایسپ

 . دوسش دارمیلیخ: دوره خودم زدمو گفتمیچرخ
 .نمی منم ببشھیم-یسام
 .رینخ: کھ گفتدمی درو بستو صداشو شنیسپ

 . و از اتاق خارج شدمدمی عوض کردمو باز مانتو شلواره اسپرتمو پوشلباسو
 . لباسو حساب کرداریسام

 آخر یلحظھ .می پاساژ رفتی و بھ سمت دره خروجمی اومدرونی از مغازه بمی کردتشکر
 تمام اون ییبا پرو. نظرمو گرفتی عروسکی مجاوره پاساژ بود کھ لباسیمغازه ا

 پارک مشغول ی و تودی با مخلفات کامل خرتزای سھ تا پاریسام. میدیلباسوھم خر
 نظرمو جلب بی عجیلی خود بغلش بی دختر کھ بچھ اکی کھ میخوردن شد

 . کردمیباتعجب داشتم بھش نگاه م.کرد
 اس؟ی مھ ییکجا- تایسپ

 .دی نگاھمو گرفتو بھ اون دختر رسرده
 ؟یکنیزن نگاه م اون ھی بھ چقایدق- تایسپ
 .شناسمشیم-

 . شالمو تکوندمو بلندشدم و بھ سمتش رفتمی روی لبمو پاک کردم خورده غذاھادوره
 اس؟؟؟یکجا مھ -اریسام

 .امیاالن م-
 . شدمکشی از پشت سرش نزدواشی واشی

 ن؟یریش: فوت کردمو گفتمرونی بنفسمو
 
 . انگار کم کم تو ذھنش لود شدمیاول منو نشناخت ول. عقب برگشتبھ

 ؟یریکجا م: دستشو گرفتمدموی تو بغلش فشرد و بلندشد بره کھ جنببچرو
 .ولم کن-نیریش
 .نمتی باھات ندارم، اومدم ببیمن کھ کار-

 کھ ساختمو بھ ییاھایمو؟شکستنمو؟روی؟بدبختینی ببویچ: سمتم برگشتو باخشم گفتبھ
 اد؟ی قراره سرش بی چستیھنوز معلوم نباد رفت؟شوھره بدبختم کھ گوشھ زندان 

 و؟ی چقایدق: باالتربرد و گفتصداشو
 . گذاشتشو تکونش دادگشی دی شونھ یرو. دراومدھی بھ گردخترش
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 ھم یکنی ھم اعصابتو خوردمیکنیچرا داغ م: خودمم کنارش نشستمبزورنشوندمشو
 . نزدمی من کھ حرفیترسونیبچرو م

 یخوای مھیچ. کھ راھمون جداشد؟مای کرددامی پ؟چرای کرددایاز کجا منو پ-نیریش
 .دیقانون بھ حسابمون رس. ازدست دادن ندارمی برایزی چگھی د؟منیریانتقام بگ

 میخوردی شام منجای امییبا برادرمو دختردا. نکردمداتی من پنکھی تو؟اول ایگی میچ-
 رم؟ی انتقام بگی چی؟برایدوما،انتقام چ.دمتی دیاتفاق

 باورکنم؟ حرفاتو یعنی-نیریش
 .صد در صد-

 بھتره؟: چشم بھ پھلوم اشاره کردوگفتبھ
 .آره بابا، خوبھ خوبھ-

 ؟یکنیکارمی چتو
 کی تویخرج خوراکمم از کلفت.نیشدم زاغھ نش.کنمی می زندگی حلب آبادھی-نیریش

 . بچھنی تو دھن امیزیچی و ذارمی تو دھن خودم میزیچی.ارمی بھ دست میفست فود
 . خراب بشھندشی آفھیح: بھ دخترش کردمو آروم گفتمنگاه

 
 . خونھمی برمیخوایا،می باسیمھ : گفتمی کھ نشستھ بودیی از ھمون جااریسام

 کھ یچند نفرو دار.یخونھ دار.یخوش بحالت چقدر خوشبخت-نیریش
منو .اون موقع فرصت نشد ازت بخوام.اسیحاللم کن مھ .منتظرتن.بفکرتن
 . قلبتمیازصم.ببخش

 
 ن؟ی اشدی حقش مدیچرابا.دیرکشی ازحرفاش تقلبم

 
 . دستش گذاشتمی کھ ھمراھم بود تویمقدار پول. کردمبمی جی تودستمو

 .ستمی من گدانرشیھ؟بگی چنیا- گفت
 بدون من نمیا.یدی میھروقت داشت. باشھ،قرضھشتی؟پییمگھ من گفتم گدا-

 . ھم ازت ندارمی انھیک. موقعدمت،ھمونیبخش
 . شرمندمیلیخ:شردو گفت مشتش فی توپولو

 ؟یخودکار دار.دشمنت-
 . بھم دادی کردو خودکارفشی کی تودستشو

 ادداشتی کف دستش شمارمو
 

 . خداحافظگھید. خبرم کنی خواستیکمک. شمارمنیا:کردم
 .ممنون،خداحافظ-نیریش
 ی کردمو اونام کلفی براشون ماجرارو تعرنی ماشیتو.دمی دوتای سپاروی سمت سامبھ

 . بھ نافم بستنگھی دی باباھایکل....بابا مھربون،بابا دلسوز،بابا فدا کار و
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 .می باالخره خونھ رفتمیدی شھر چرخی توکمی

 و بھ سمت اتاقا می سرو صدا داخل شدیماھم ب. برقا خاموش بودی ده شب بود ولساعت
 .میرفت

 دراز نی زمی اومد تو اتاق منو ھردو رونی باما بود بنابراتای بود سپی آخرشب
 .بردی اما من خوابم نمدی کھ راحت خوابتایسپ.میدیکش
 . نبودی ماه و برگشت مھبد نمونده بود و اون ھنوز ازش خبرنی تا آخره ایزیچ
  بذارم؟ی چی نبودشو بھ پانیا
  ھنوز دنبادل ثابت کردن بھ منھ؟نکھیا
 ای
  خوشھ؟شی شده و با ستاالی خی بنکھیا

 .شماره از خارج کشور بود اما نا آشنا. زنگ خوردمی لحظھ گوشنیھم
 . گوشم قرار دادمی رووی برقرارکردمو گوشتماسو

 الو؟؟-
 
 "مھبد"
 
نتونستم تموم اموال . پرونده موفق بودیتاحدود. اتاق سخت مشغول کاربودمیتو

 ی حتمھی باعث شد تا از ورشکستگنی برگردوندم و ھمشویشرکتو برگردونم اما تا قسمت
 . بشھیری جلوگشرکت

 .رفتمی مطی دنبال بلی شدو بزودی ماه تموم مکی نی زودتر از اکارم
 . و من ھنوز تو سردرگممگذرهی سھ روز می اون شب مھموناز

 ی از رودمویدست از نوشتن گزارش کار کش. قوره شکمم زنگ ناھار بودقارو
 . بلند شدمیصندل

 منتظر یزی سفارش دادم و پشت می شرکت رفتم،اسپاگتھی سالن مجلل ناھارخوربھ
 .نشستم

 . چرخوندمی ھم قفل کرده بودم و شستامو دوره ھم می توانگشتامو
 . کردی مکی تحرموی حس گشنگشتری سالن بی غذا تویبو

 ی کردن شماره ھاشدمو باالخره رونیی اوردم و مشغول باال پارونی ببمی از جمویگوش
 . ثابت موندماسی مھ یشماره 
  بگم؟خواستمی می تا بھش زنگ بزنم، اما چدمیشماره کش ی رودستمو

  بگم؟ی داشتم بگم؟از چیچ
 . انداختمزی قطع تماسو فشردمو تلفن ھمراھمو رومی نھی فکرد گزنیباھم

 می دادم ھنوز فرصت قورت دادن آب دھنمم نکرده بودم کھ گوشھی بھ دستم تکسرمو
 .زنگ خورد
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 . شدمرهی صفحھ خی بھ اسم چشمک زنھ رودمشوی سمتم کشبھ
 . بوداسی مھ

اون بخاطره من خواستگاره خوبشو رد . جوابشو بدمیحاال چ. اوردمی اسمشو نمکاش
 . لنگ درھوا نگھش داشتمکیکردو من االن 

 . صداشو بشنومخواستمیدل تنگش بودمو م.ومدی کنم اما دلمم نمجکتشی سرم زد تا ربھ
 . نفس شروع کردمکی تماسو متصل کردمو و خودم پس

 ؟ی،خوبیالو سالم خانوم-
 کھ ھیزی چیعنی دسیچی نشدم موضوعش پنکھینھ ا. من ھنوز موفق نشدماسی مھ نیبب

 .یکنیباز بخوام بگم باور نم
 . کھ بتونم باھاش بھت ثابت کنمی راه حلکنمی مدایباالخره پ. بھم فرصت بدهاسی مھ
 کنمی گردم،تا اون موقع بھت ثابت می و برمشھی کارم تموم می بزوداسی من مھ نیبب

 . دروغ بودهی ستیحرفا
 ...نجاشیتوکھ تاا. ماهنی ھمانی بازم بھم فرصت بده،تاپافقط

 
 : حرفم اومدو گفتونھیم
 

 ی وروره ھانی مثل ایشد.ساکت باش بذار حرف بزنم. رفت،سرمیوااااااا-اسی مھ
 ؟یکنی ھمھ حرف سره ھم منیچھ خبرتھ؟از کجا ا.جادو

 . ساکت باشقھی دقدو
 
 .د،چشمیببخش-
 

 بلھ: گفتھوی کردویزی خنده راسی مھ
 
 ؟یچ-

 . بلھگھیبلھ د-اسی مھ
  بلھ؟ی؟چی واضح تر حرف بزنکمی شھیگم،می مزهیچ-

 .با اجازه بزرگ ترا بلھ.جواب دادم-اسی مھ
  بلھ؟ی بلھ؟بھ چی بھ کفھممینم-

 .یبھ خواستگارم و جواب خواستگار-اسی مھ
  تموم شد؟یعنی؟ی چیعنیاس؟یمھ -

 بلھ: گفتدویچی پی نفسش تو گوشیصدا
 

 . احساس کردم اشک بھ چشمم ھجوم اوردی اھیبھ ثان. شدممنقلب
 یتو کھ گفتھ بود...تو...تو-
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 : جملھ گفتمکی کامل کنم حرفمو و درنتونستم
 .یخوش بخت بش-

 .ی سھم من بود از عاشقنمیا. قطع کردموی جواب دادن، ندادمو گوشفرصت
 . دوباره زنگ خوردمی بلند بشم،گوشزی خواستم از پشت متا
 

 :وصلش کردمو گفتم. بوداسی مھ بازم
 . کنیخوش حال زندگ.منم ناراحت نشدم.دمیبھت حق م.اسی مھ نیبب-

 ؟ی ناراحت باشیازچ.بھت جواب مثبت دادم.ی ناراحت باشدمینبا-اسی مھ
 ؟ی بھ من جواب داد؟توی گفتیبگو تو چ...ب... خوش حالم از ازدوادونمیم-

 ن بھ پسر عمت جواب دادم؟-اسی مھ
 ؟یشناسیاما تو اونو از کجا م-

 ؟یاری ادا درمی دارای یمھبد خنگ.واری بھ دکوبمی االن سرمو میوا- با نالھاسی مھ
 مھبد سعادت ی باآقاخوامیمن م.کنمی بلھ،من باھات ازدواج مگمی دارم بھ تو مباباجان

 ؟ین شد روش؟االنیاوک.ازدواج کنم
 
 : بلند شدمو گفتمی رو صندلاز
 .بگو بجون مھبد-

 .بجون مھبد: گفتدویخند
 . عاشقتمییییییییاسیعاشقتم : گفتمجانیباھ

دوباره آروم سره جام نشستم و . کردی با تعجب نگام متی بھ اطرفم خوردکھ جمعنگاھم
 ... ؟منکھ ھنوزیاما چجور:گفتم
 . ثابت کردگھی دیکی-اسی مھ
 گھ؟ی دیکی-

 . زنگ زدشی ستاشیدوروز پ-اسی مھ
 . گرفتھ بود،اصال نشناختمشصداش
 ی گفت حتیاز ھمھ چ.ی ھمھ چفی کرد و بعدش شروع کرد بھ تعری معرفخودشو

بعداز اون تماس . کردی عذرخواھمیخالصھ کل. دوست دارهمیکی گفت یم.یاون مھمون
 نمیبی مکنمیفکر م االن کھ ی حرفا ولنی با ذوق و ایمنتظر بودم ھرلحظھ زنگ بزن

 .ی اصال خبرنداشتیانگار
 . فداتشمی گل کاشتی ستیوااااا: گفتمی خوش حالبا

 ؟ییییییییچ-اسی مھ
 . بودیاشتباه لپ-

 .خداحافظ. منتظرتمیبزود.ی شدری جوگدونمیم-اسی مھ
 .خداحافظ عشقم،خداحافظ خانومم-

 .شدیباورم نم.دمی کشیقینفس عم. قطع شدیگوش
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 ی بھ اضافھ دمی تنقالت خریسره راه برگشت بھ خونھ ھم کل. خوردمی دو لپناھارو
 . بود،اما منو خوش حال کرده بودفشی وظدونمیم.شی ستای براکی کوچی ھی ھدکی

 : بھ محض ورودم صداش کردمدمی خونھ کھ رسبھ
 ش؟ی؟ستاییی کجایست.....شیستا-

 . پسر عمویخستھ نباش.سالم: اومدو گفترونی آشپزخونھ باز
 .رییچقدر تغ. لبخند زدمبھش

 ؟ی کردی مکاریچ.یسالمت باش.سالم-
 . کردمیشام درست م-شیستا

 .با تعجب نگاھش کردم. سرم دراومدی بھ وضوح دوتا شاخ روگھید
 . بلدمکمیمنم : گفتدویخند

 . کارت دارممینی بشایب. خوبھیلیخ-
 .می ھم نشستی دو مبل روبروی روھردو

 .ھی تویابر: بھ سمتش گرفتمو گفتمرویھد
 ھ؟ی چیبرا-شیستا

 ھم ھی ھدنیا.دمتی بخش،منمی خاموش کردشویخودت آت.ی نجاتم دادنکھیبخاطر ا-
 .ی کھ منو خوش حال کردنھی ایبرا
 .ستمیاونقدرام بدذات ن. جبران کنمتونستمی بود کھ میتنھا راھ-شیستا

 کارشده بود از نی و نگی سوسنی داره بنفش کھ باتورھانی آستزیبل. باز کردکادورو
 .ی قشنگھ مرسیلیخ: اوردرونی بشیی کادویبستھ 

 .قابل نداره-
 زارمی مزی چنیا: تا لباسو بھ اتاق ببره و دوباره بھ آشپزخونھ برگرده کھ گفتمبلندشد

 . براش روشن کنموییزای چھی دی باادیبھ فرانکم زنگ بزن امشب ب.باخودت ببر
 . بھ عالمت باشھ تکون دادو رفتسرشو

 .دمی آسوده کشی دادم و نفسھی مبل تکی پشتھب
 . بس بود ھرچقدر وقت تلف کردنگھید.فتادمی مطی دنبال بلدی بایبزود. شکرتایخدا

 
 . دادمحی براش توضویھمھ چFerankِ با اومدن فرانکشب
 باحضور بزرگ ترا باشھ مگھ ی خواستگارمی رسم داریرانی ای کھ ما خانواده ھاگفتم

 بھ ی خواستگاری باخانوادش برادی باخوادی مشوی خاص و اگر واقعا ستایدر مواقع
 . کنندی زندگخوانی و بعد از ازدواج آزادن کھ ھر کجا کھ مادی برانیا

 .اسھی نامزد کردمو سھمم مھ شی با ستای جالبھی زندگچھ
 .کنمی مشخص مطوی خواستگارش شرای نامزدم بود و االن من دارم براشیستا
 یی جدانیاز ا.طلبھی کھ قلبمون ممیکنی ازدواج می بھ نفع ھردومونھ باکسنی خوب ایول

 .چھ آسون چھ سخت گذشت.میدی و ساده بھش پا ممیستی نیناراض
 . لبخند بزنھی از حاال بھ بعد زندگدوارمیام
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 "اسیمھ "
 
 . ھا و سوت فضارو پر کرددنی کل کشی وارد شدن عروس و دوماد صدابا

 مخصوص نشستن عروس و ی کھ تا جای فرش قرمزیاز رو. مثل ماه شده بودمارال
 .داماد شد رد شدند و سره جاشون نشستن

 . رقص اومدنستی وسط پفھی طای پخش کردو ھمھ ییجانی شاد و ھی آھنگیجید
 .می و ادا و اصول در اوردن بوددنی باھم مشغول رقصیی ستای و کتتای سپمنو
 . شاد،دل شادیفضا...ای بود و مھی عالی چھمھ

 کھ ی کھ برادرم بود با کسمیی ھم خونھ شدن پسردادنید. وصالکی روز قشنگ دنید
 .دوستش داره

 . محکم کنشونوی زندگی ھی و پاشھی رایخدا
 شیدرست بعداز اون حرفا کھ ستا. خندوندمی و مدمی خندی بھتر بودم مشھی از ھممنم

 . گرفتی رنگ خاص تری کھ من با مھبد ھمھ چییبھم زد و حرفا
 بودن دهی گفتھ بود اونام چون موضوعو فھموی بھ خانوادش زنگ زده بودو ھمھ چمھبد

نھ چک زدن نھ ...بلھ.... گذاشتنوونی منم درمیقبول کردند مادر پدرش با خانواده 
 کھ گھی دوروز دیحاال خونشون کھ نبردن ھنوز ول...چونھ عروسو بردن بھ خونھ

 .ھیره خواستگار قراگردهیمھبد برم
 . کشت خودشوی سامیکنی مریِ عاشق کجا ساسیمھ -یکت
 کو؟-

 .بدو.دم در-یکت
 سرم انداختمو ی جلوشو نبستم شالمم روی جمعشون جدا شدم،مانتومو تنم کردم ولاز
 . رفتمی سامشیپ
 .ی واجب بود کھ منو از بزن برقصم بندازنقدری؟ای سامھیچ-

 .می نباشدی تو دخوامیم. کارت دارمایب.بلھ واجب بود-یسام
 .سرده. بگوگھی نکن دتی اذیسام-

 .کنمی  گرمت ممی برایتو ب-اریسام
 خودشون یاالن ھمھ اون تو دارن برا. بزنمتخوادی دلم ماریسام. خدا از دست تویا-
 .ی کوبن تو منو دنبال خودت راه انداختی مزننیم

 . تا بگمنیاب بش بپر رو اون تایب.ریگربگیدندون بھ ج-اریسام
 .اااااریسام-

 . بگو چشمنی بشگمی ماریکوفت و سام-اریسام
 بگو: تاب نشستمو گفتمی زودتر کارشو بگھ و خالص بشم رونکھی ایبرا
 .امی برموی شربت بگوانیبرم دوتا ل-اریسام

 . باباخوادیکجا؟ساما؟نم-
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 .ریلعنت بھ آدم وقت گ.َاه: رو پاموگفتمدمی کوبمشتمو
 . لحظھ تاب شروع کرد بھ حرکتنیھم

 . کردم مزاحمھفکر
 و ی بھ پشت سرم نگاه کردم کھ نگاھم بھ دوتاچشم کھ مدت ھا از نگاھم مخفباترس

 . موندرهی بودند خبیغا
 ی آبونی باکت و پاپی شلواره مشکرھنی اون پیمھبد من بود تو. مھبد من بودنیا

 .ی ورنی و مردونھ کی شیکفشا.ینفت
 . صورتش بودی طرف شونھ کرده بود و چند تارش توکی کھ بھ موھاش
 .ستادمی روبروش ابلندشدم

 . کردمی فکرشم نمیرشدم،حتی غافلگیلیخ
 .دمیباز بھ سمتش چرخ. دور زدو اومد سمت منتابو

 . اون لحظھومدی حرفم بھ خاطرم نمیعنی حرف بزنم تونستمینم
 سالم: خودش صحبتو باز کردمھبد

 سالم: جواب دادمآھستھ
 ؟یخوب-مھبد

 ؟یخوب....تو.اوھوم خوبم-
 .بھتراز االن نبودم-مھبد
 ی چ؟پسیای بگھی دوروز دیخواستیم...توکھ: زده باشم گفتمی حرفنکھی ایبرا

 نجا؟یاونم ا...اونم...ییھوینقدریشد؟ا
 ؟یحاال االن بد شد؟ناراحت-مھبد

 .ری خوش حال شدم و غافلگیلیخ.وونھینھ د-
 ... دوبارت اونممممممدنیاز د.منم-مھبد

 ؟یاونم چ-
 یبابودی،زیمحشرشد. خوش حالمیلی صورت قشنگ خنی لباسو انیاونم تو ا-مھبد

 . دلبرمی دلبر ترشدویدلبربود.ی ترشدبایز
 .یکنی اونو صدا مکنھیاالن فکر م. اطرافھنی فضول ایسام. ترواشی: گفتمدمویخند
 دمیاونقدر کھ نفھم. چقدر دلتنگت بودمشھی باورت نماسیمھ . خنده ھاتیفدا-مھبد

 نجا؟ی ادمی رسی گرفتمو کطی بلی کارارو تموم کردمو کیچطور
 ادمی یجوری یکی رفتی مادمی بودم اگھ من ادتیمھبد ھر لحظھ .منم دلم تنگ شده بود-
 .اوردیم

 . تموم شدیعروس.بسھ بابا بسھ-یسام
 ؟؟؟ینیبی نم اختالطم بھ ماقھیدو دق.بھ خرمگس معرکھ لعنت-مھبد
 .ادهی زن،وقتیاری سروتھشو بھم بجوریحاال -یسام

 .میزنی حرف مشتری بموینیبی بعد ھمو مرمیمن م.ذارهی مزاحمھ نمی سامنیا-
 .خدافظ خوشگل من:دمیازپش صداشو شن. سمت تاالربانوان رفتمبھ
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 . براش دست تکون دادمو با دو داخل شدمفقط
 
 *سھ روز بعد*

 مھبد با مامان و بابا اشنا شد و یھمون شب تو عروس. بودی روز خواستگارامروز
 از اماماھم یکی امشب کھ شب تولد ی مھبد صحبت کردن و قرارشد برایمامان و بابا

ازصبح تااالن کھ ساعت دوظھره مامان منو گرفتھ بھ کار .انی بی خواستگاریبود برا
 زدیمھبد داشت زنگ م.رونی بپر بپر رفتم تو بم از اتاقمی گوشیبا صدا. نا ندارمگھید
 ژونم؟-

 ؟یسالم خانومم خوب.ژونت سالمت-مھبد
 ؟ی خوبم خوبییسالم اقا-

 و خودمون میچونی امشبو بپی خواستگاری موافقاسمی مھ گمیم.تیفداتشم بخوب-مھبد
 رون؟ی بمیدوتا بر

 م؟ی رو چھ کننای مامان ای موافقم ولیلیخ-
 .می کندی تا خریایبھ مامانت بگو بامن م-مھبد

 باشھ-
 . دم درم حاضرباشگھی ساعت دمیقربونت برم پس تا ن-مھبد

 .ی جونم بایچشم مھ-
 .ی بای گلی بال مھیچشمات ب-مھبد

  ھمونجا داد زدماز
 ماااااااااماااااااااااااان-

  رو سرتی چتھ محلھ رو گذاشتاااامااااانی-مامان
 .دی با مھبد برم خرخامیم-

 رون؟ی برهی با خاستگارش مشی روز خواستگاریک-مامان
 シ! من-

  از تاسف تکون دادی سرمامان
 .نای خب زود برگردیلیخ-مامان
 ی ووپیھزار رحمت بھ کمد آقا!ماشاءهللا بازار شامھ. تو کمددمی تکون دادم و چپسرمو

  بپوشم؟؟؟؟ی حاال چخب
  عروس وار زدمپیریت

 و کفش فی با ک روشن و شال ھمرنگشیلی خی روشن و شلوار کرمی کرممانتو
 .یقھوه ا_یکرم
  برداشتمموی کردم و گوشمیمی مالشیارا
 : کھ مھبد زنگ زدرونی برم بتا
 جان؟-

 .ی خانومرونی بایب-مھبد
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 .رونی قطع کردم و رفتم بویگوش
 .ی واااایلی ویلیق.دلم غش!! گرفتھھھھی زده چھ ژستیپی فداش بشھ نگاه چھ تزنش

 نیی و سرشو انداختھ بود پانی داده بود بھ ماشھیتک
 اقا شماره بدم؟؟؟؟؟-
 . کشتمی خاتونم مرینخ-
 ! جذبھ خاتوووونولیا-

 می شدنی و سوار ماشمیدیخند
 م؟یخوووببببب کجا بر-
 . ھرجا بانو بگن-

 می بعدش برکنمی می نخوردم، از صبح دارم کوزتمی ناھار بخورمیبر.....اوممممم
 (....)پارک

 . بھ چـــــشمیا-
 مھبد خورده بودم داشتم ی پا بھ پانقدریا.می رستوران و ناھار خوردمی رفتاول

 . کھ بشکــــــــــــسسیماشاءهللا شکم ن.  جاندارممممگھی دده دیوا. شدمیمنفجرم
 .  کھ مد نظرم بودی پارکمی رفتبعدازاون

 پل کی ھا توش بودند و ی داشت کھ مرغابکی کوچی اچھی درکی کھ ی پارککی
 .یچوب

 یلیخالصھ خ.....  باغ کوچولو خوشگل پر گل رز داشت و کی و شدی روش رد ماز
 . دوسش داشتمیقشنگ و کل

 گرفت و اومد:)ی شکالتیمھبد رفت بستن.قی آالچھی تو می و نشستمی قدم زدکمی
 ی حال اومد دستت مرسگرمی جشششششششیاخ-

  با لبخند نگام کرد و گفتمھبد
 .نوشجونت ماھم-

 و آرزوھامونو و ندهی داد ب سرم و از آھیروشونشو اونم سرشو تک گذاشتم سرمو
 .می حرف زداھامونیرو
 ی بود البد تااالن کللنتی کھ ساامونمیگوش. شده بودکی ھوا تارمی خودمون کھ اومدبھ

 .زنگ زده بودند
 . از تماس مواجھ شدمیلیِ چک کردم کھ با سمویگوش

 ! دمیاوه اوه مھبد برسم خونھ شھ-
 : کرد و گفتیاخم

 خدانکنھ دورازجون چرا؟-
 .مامان شونصددفعھ زنگ زده جواب ندادم-
 !  زنگ زدهعالمھیمامان منم -
 .رشدی دمی برمیخب حاال پاش-
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 کھ مونی ما تصمن؟ی خودتون قرار مداراتونو بذارمی بگمی ،زنگ بزناسی مھ گمایم-
 ھوم؟.معلومھ

 : صاف نشستم و گفتمجانیباھ
 ست؟ی زشت نی ولھی عااالنکھیا-
 . حالمونوفھمنی خانواده ھا مگھینھ بابا د-

 خودشون صحبتاشونو بکنن ماکھ جوابمون می و گفتنای بھ مامان امی و زنگ زددمیخند
 .بماند چقدر حرف گفتن کھ زشتھ و فالن.مثبتھ

 ی نورھااچھی آب درری قشنگ بود اززیلیخ. میستادی ای پل چوبی رومی مھبد رفتبا
 دنیچرخی برا خودشون مای و مرغابومدی میرنگ

 .میری عکس بگای بدیمھ-
 .باشھ خانومم-

 . خانومھ ازمون عکس گرفتکی بھ می دادوی گوشمیی چندتامی گرفتی سلفییچندتا
 . می خوردی و خوراکمیدی پارک چرخی توگھی دکمی

.  خوب بودیلی خی واااادادی بچھ ھا من تاب سوار شدم و مھبد ھلم می بازلی وساقسمت
 ی ک بچھ ھاشونو اورده بودن بازییمامان باباھا.خنده ھامون اونجارو پر کرده بود 

 ی بشم ولادهی از تاب پومدیمثل بچھ ھا دلم نم.کردندیکنن مارو با لبخند و خنده نگاه م
 . سواربشنھ بودند کستادهیبچھ ھا ا

 . می کردی خرس گنده سرسره بازدوتا
  ساعت نگاه کردم ساعت از دوازده گذشتھ بودبھ
 م؟؟؟یمھبدم بر-
 .زمی عزمیبر-

آخ آخ کھ ھمش با . خودمھی صورتنیجوووونم ماش.نی بھ ماشمی تا برسمی زنان رفتقدم
 . شروع شدی آژانس صورتنیا

***               
 یییییییی خوش گذشت مرسیلیخ-
 .قابلتو نداشت عروس خانوم-
  و گفتدیمھبد خند.نیی و سرمو انداختم پادمیجالت کش خکمااای فقط کمی
 .  خجالتت خانومیفدا -

 . شدم رفتم خونھادهی و پمی کردی و خداحافظدمویخند
 . درو بستم گازشو گرفت و رفتنکھی نرفتم داخل تکون نخورد ھمتا
 

 . قشنگمون بلند بودی صورتنی پشت ماشنای بوق ماشیصدا
 و دلقک دندی رقصی اومده بودند و با آھنگا مرونی بنی سقف ماشای از پنجره ی اعده
 . کردنی میباز
 .نیی بدم پاشروی و بھم اشاره کرد شدی خودشو کناره ما کشاریسام
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 . داداشاش بودنوی و کتتای سپنشیتوماش. کھ گفتو انجام دادمیکار
 : کھ مھبدبشنوه گفتی ھمون جا طوراز
 .ی کورس ھستھی ی ھیداداش پا-
 

 .ی جون داداش گل گفتیواااا: گفتمدمویتامو بھم کوب من دسبجاش
  مھبد؟یگی می چتو
 .مییییبزن بر.ااااادی نیھر ک-
 در آخر ماجلو موندی باز عقب مدویرسی بھ ما می ھاریسام. پاشو رو گاز فشردو

 . بوووووددهی بھ اوج رسجانمونی کھ گذاشتھ بود ھیبا آھنگ کوبنده ا.میافتاد
 .می کھ کنار بزنکنھی داره اشاره مسی آخ آخ پلمیدی دمی نگاه کردھوی

 نکھی چک و چونھ از ای شد و باکلادهی پنیمھبد از ماش. معرکسمھی جروی عروسشبھ
 . کم کنھمروی از جری تونست مقدارمونھیعروس

 .نمتیپکر نب: و گفتمدمیبھش خند. نشستنی ماشتو
 . نوبره واالمھی جرویشبھ عروس-مھبد

 .می بھ خاطره ھا بزن بروندهی پی منمیا.الی خیب-
 .می کردی باسرعت متعادل تا خونرو طگھی گرفت رو دنده گذاشت و ددستمو

 مقدار بزن و برقص ھیاونجا ھم .دندی ھمراھمونم رسینای کم کم ماشمیدی خونھ کھ رسبھ
 .کردند و رفع زحمت

 .ند کردھی شروع کرد شر شر گردویمامان منو درآغوش کش. ھا جلو اومدندخانواده
 .از فردا باز ھمونجا پالسم. کھرمی بمرمی مامان نمیوا-

 یھروقت دختر دارشد.فدات بشم: اومد اشکاشو پاک کردو گفترونی از بغلم بمامان
 .نھی شب ببنی لباسو انی کھ دخترشو تو ای بابات خالیجا.یکنیمنو درک م

 . کردمتتی اذیحاللم کن ھرچ: گفتمدموی بوسگونشو
 . کھیری بمیریمبقول خودت ن-مامان

 . کردی خوش بختی برام آرزودوی بوسمویشونی خان پدیسع.میدی خندھمھ
 .ومدی ناراحت بودو اصال جلو نیسام

 ی کردندو باالخره رخصت دادند ما پا بھ زندگی خوش بختی ھم برامون آرزو ھیبق
 .می بذاردمونیجد
 . سره ذوق اومدمدنشی بودم و با ددهی االن خونرو ندتا
 !  کھ منو شوکھ کرد، اتاق بچھ بودیزیاما چ. شده بوددهی چی ھمھ چقھی خوش سلیلیخ
 :بھ مھبد گفتم!  تعجب با
 ھھھھ؟ی چنی اییییمھ-

 .گھیاتاق بچمون د: پشت سرشو خاروند و گفتمھبد
 حاال کوووووو تا بچھ؟؟-

 . بھ لبش نشوندی کرد و لبخند مرموزیثی نگاه خبمھبد
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 ھ؟؟یچ-
 .ادی مای بھ دنگھی نمونده کھ،نھ ماه دیزیچ-مھبد

 وات؟-
 .بشم فداااات-مھبد

 . نداشتی توجھچی ھاممیبھ جفتک انداز. پاھامرهی دست انداخت پشت گردنمو زنجایھم
 .گھی نھ ماه دیعنیگھ،ی نھ ماه دگھی میوقت. حساب کار دستم اومده بودتازه
او .یادموندنی شب بھی مھبد غرق شدم،اون شب برام شد ی شب من تو نازو نوازشااون

 . خوردوندیشب من شدم زن مھبد،روحم باھاش پ
 . عشقمنی و آخرنی اولیشدم برا. جسما و روحا شدم مال مھبدمن

 یتی اھمنی ترکی بود و لذت بخش،باتموم درداش کھ کوچنی دل نشی شب ھمھ چاون
 .برام نداشت

 . شدنمون مبارک گلھ منیکی: و گفتدی بوسنی لب ھامو داغ و آتشدنی خوابی لحظھ
 
 انیپا
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