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  ینوشتھ نسا عسگر|ستمی نچھیرمان من باز
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 ی خوابی صبح بود چشمام تر شدت بقھیدق۴:٣۵ ام انداختم ساعتزی می روی بھ ساعت خرسینگاھ
  سوختیم...استرس و

 ام چارهی کھ مادربیدونی ماخودتی تست بزنم خدادی من تو کنکورھستم وباگھیساعت د۴تا
  تا من قبول شم پس خودت کمکم کنکردهازیچقدرنذرون

 یاضی مشکل داشتم و ری کھ عربنی باازدمی می سرجلسھ بودم تست ھارو بخوبقھی دق٩:۴۵ ساعت
  دشواربود اما ھرطورکھ بود تمومش کردم

 دمی کشادی فری از خوشحالشناختمی کنکور اومد جواب رو کھ گرفتم سراز پا نمجی جواب نتازمان
 ام اما وونھی دکردی فکر مدیدی ھرکس کھ من رو مدمی کشان بھ سمت خونھ دوغیوخدارو شکر کردم ج

 دمینھ من بھ ارزوم رس
 بشھ لی دخترش قراربود کھ وکی خدارو شکر کرد ناسالمتدی مادرم روسربلند کنم مادرم کھ فھمتونستم

  برعکس مامان بابام اصال واسش مھم نبود
   دارهاروی داره موادشھ اگر موادداشتھ باشھ انگار دنتی کھ اھمیزی اون تنھا چیبرا

 ...نھی من ایزندگ
 
 درس خوندن کردم ی کھ تویادی باتالش زمیکنی می تھران زندگنییباپای تقری ازمنطقھ ھایکیتو

 کھ من کارکنم دادی اجازه نمچوقتی خوشحال بودم مادرم ھیلی قبول بشم خیتونستم تو دانشگاه دولت
  اش راازدست نداده بود واحساسی ومردانگرتی داشت اماخداروشکر ھنوزغادیعتدرستھ کھ باباا

 کردی کارکردن مانی درمیکی اورامجبوربھ پدرانھ
  شکرخودراداشتی جابازھم

 
 

 کمرم بود باکش ری فروحالت دارم رو کھ تازی موھای مھرزمان شروع دانشگاه شد بھ سختروزاول
 بھ سمت ی وراھدمی بود رو پوشدهی رو کھ مادرم بازحمت وکار برام خریی ھایجمع کردم و بافتم کتون

 ی داشتم تودمی ساعت بھ دانشگاه رسکیبای اتوبوس شدم بعد اون مترو وبعد ازتقزستگاهیا
 بلند کردم وارسرکھی بود کھ باکلھ رفتم تودنیی وسرم پاگشتمی دنبال مکان مورد نظرم موشورراھنمابر
  خندنی و ھار ھار بھم مسادنیاون سمت وا چندتا پسر خوشگل دمید

 باشھ ی خشن و جدی بلند نباشھ ولکردمی می کھ سعیی رفتم باصداکشونیوبھ نزد اخم کردمعیسر
 کلی درشت ھھی از بقی کھ کمیکی خانوم بخندن ھی بھ ینطوری ادی مثل شماھابایی مرداکنمیفکرنم:گفتم

  خوامیتر بود و البتھ جذاب تر جلو اومد و گفت من از طرف دوستام از شما معذرت م
  گفتمعیسر...  خانومیول

  ھستمیفرخ
 دی حواستون رو جمع کنشتری بی لطفا کمی ھستم خانوم فرخامنشی بلھ منم اراھان
 ..... وباحفظ غرور ازش دور شدمی حرفبدون
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 وارد میبشکن توھوازدمودبروکھ رفت١ کردم داشیست اھان پ کالس کجاااانی پس ااااای خدااووووف

 کردندینفر ھم کنار ھم نشستھ بودند و صحبت م٣ دختر ھمھ پسر بودند کھ اون ٣کالس کھ شدم بھ جز 
 باخجالت بھ سمتشون رفتم و سالم کردم جوابمو دادن گفتم

 نم؟ی بششتونی ھستم اجازه ھست کھ پی فرخکای ارمن
 گفت من  گھی دیکی گفت بلھ حتما من مونا ھستم رهی سبزتی داشت با چشمایوشن ری کھ موھاشونیکی

 کرد بھشون دست دادم و شروع بھ حرف و غرزدن کھ ی خودشو سحر معرفیگریزھرا ام و د
سالھ اومدن تو ۴٠،۵٠ مرد حدودا ھی کھ اون پسره و میدیخندی ممی داشتمیچرادخترھاکم ھستند کرد

 ی بھ کسواری کھ رفتم تودنی دوستاشم ھستن خدا کنھ از ای وااااای کھ تو کالس ماست انمیا ییاوا
 چال گونھ ام کھ ی واااشدی جذاب تر میلی زد کھ بنظرم خی منش بھم لبخندای نگفتھ باشن  اریزیچ

 تاااا٢داره اونم 
 ؟؟؟؟!!!خندنی نکنھ باد کارم افتادن می واخندنی مزی رزی دارن ردمی بھ دوستاش کردم دینگاھ

 دفعھ استاد گفت خانوم ھی بھش نگاه کردم کھ سحر زد تو پھلوم رهی نشست خمی بغلفی ردامنشیار
 ..... باشھی کار خوبدی زدن سر کالس نبادیمحترم فکر کنم د

 
 دیخندی ھم مامنشی اری بعدازاتمام کالس کل کالس از خنده منفجر شد حتدی رو بزاردزدنتونی دلطفا

  خدا جون ابروم رفتیواااااا
  نیی کنممم از خجالت سرخ شدم و سرمو انداختم پاکاری چحاال

   اروم خطاب بھ استاد گفتمییباصدا
   بودم توفکر بودمشونی بھ ارهی کھ خی در حالزدمی نمدی اقارو دی امن

  و گفتنیی سرش رو انداخت پااستاد
 خونمی رو میبھ ھر حال اسام    
 تا خوب مارو بشناسھ میشدی بلن مزدی و اسمشون رو صدا میلی کھ فامنیراه باا دونھ بھ دونھ ھمھمھ

 »ایبرد« داره یاسم قشنگ.... دمی رو فھمامنشیاسم ار
 ی واااای قلمینی و بزی پھن اما تمی ابرو ھای سبز عسلی روشن چشمایی خرمای با موھایپسر

 شی اما مردونس با تھ رکیلباششش بار
 دادی مشی نمای رو بھ خوبکلشی بود کھ ھدهی پوشی جذب مشکرھنی بکی
 
 .....ای بود بردای بردشی تمام فکروذکرم پدمی ازکالس نفھمیچیھ
  عشق در نگاه اولھ؟نی اینی یوا
 دوست ستی عشق ننی خوشم اومده اتی ادم باادب وباشخصکی پسر بھ عنوان نی نھ من فقط ازانھ

  باشھتونھی نمینی ستی نیچی ھستیداشتن ھم ن
 کاری االف و بی پسرانی بابا بازم ای برام بوق زد اینی کھ ماشرفتمی کھ تموم شد بھ سمت مترو مکالس

 کنارم نی کردم اووو طرف پولدار ھم ھست ماشنی بھ ماشی برن نگاھمردم یکھ فقط بلدن دنبال دخترا
 ..... منی خدای بھ رانندش کردم وایترمز کرد نگاھ

 ..... کھنیا
  استید کھ برنیا
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 ! کنم و برسونمتون؟تونی اجازه ھست ھمراھی خانوم فرخسالم
 ادما باشھ نی از اخورهینھ بابا بھش نم!!! ی اگھ بخواد منوبدزده چیوا!  بگم قبول کنم؟ی االن چیوااا

 کی تا نزدشھی می غرورتوحفظ کن وبھش بگو نھ خوب مگھ چکای اری اعتماد کنی بھ کسدیاما نبا
 صدام داره دمی بخودم اومدو دی وقتکنمی می کجا زندگفھمھی نھ اونوقت می واگھی درسونھیخونھ م

  خودم رو جمع و جور کردم و با اخم گفتمکنھیم
  رمی می منش با تاکسای اری ممنون اقانھ

  می باھم برمیتونی خوب مچرا
 خدافظ... پسامی بیی با شما جاتونمی منش من کار دارم ونمای اریاقا

   کرده باشمی کمکخواستمی مدیاحت ھرجور رباش
  بھ کمک ندارمیازی ممنون نیلیخ

   پاشوگزاشت رو گاز و رفتی حرفبدون
 حتما داره کار چارهی مامان بچارهی خونھ نبود مامان بی طبق معمول کسدمی بھ خونھ رسی خستگبا
 براش ادی ساعت دگ مامان مکیبود تا ۴ بھ ساعت کردم ی نگاھالیخی بابا بیا.... باباھم کھکنھیم

   غذا درست کردم کھ حداقل جبران زحمتاش باشھیکم
 خستھ مامان رو بھ رو شدم افھی در اومد باقدی چرخوندن کلی کھ صداکردمی توروغن سرخشون مداشتم

   گفتمدی و خستھ نباشدمشی باخنده بوسارمشی برونی حال بنی کھ از انی ایبرا
  ایست و صورتتو بشور و ب غذا حاضره دگھی دقھیدق١٠تا
  زکمی عزی مرسادی مییی بھ چھ بوووووبھ

 خودشو دی االن بای کھ بابا اومد چھرش خستھ بود معلومھ کھ کار کرده وااامی رو بامامان خوردغذا
 و سردرد شھی حالم بد مکنمی بو رو استشمام منی ای وقتکنھی بد کل خونھ رو پر میبسازه دوباره بو

 .....یی داغون کنم وللشوی دوست دارم ھمھ وسارمیگیم
 ستی نبی بر جوانان عارزو

 می بااالرم گوشومدمی نرونی شام بی مامان صدام زد برای شدم و رفتم تواتاقم تاصبح ھم ھرچالیخیب
 خوب الیخی بازم بھش فکر کردم اه بی وای جون اای حاضرشدم وبروبھ سمت دانشگاه و برددارشدمیب
خوشم   ومن ھم ازشھی جنتلمن واقعھی.....  خوبھ با ادبھ افشی ھم قگھیده ازش د خوشم اومکمی
 شد ادهی پنشی از ماشای برددمی ددمی بھ دانشگاه کھ رسشمی تر میمی بھ بعد باھاش صمنی از ااداصالیم

 کھ با لبخند بھسمتم اومد وسالم کرد باخجالت جوابش رو دادم خواستم برم کھ کردمیداشتم نگاھش م
 ھمراھم اومد وگفت

 ی فرخخانوم
 بلھ؟

 .... نظر و درخواستھکیالبتھ جسارت نباشھ فقط ....  کھشھیم
 د؟یبفرمائ

  من شمارتون رو داشتھ باشم؟دی کھ اگھ اجازه بدشھیم
 منو خوادی نکنھ مییی چینی عالمت تعجب گنده اخھ کیده بود  شافمیق!!!!!!!!! از تعجب باز مونددھنم

 کدوم چی کھ ھدمی بھم بخندن دخوانی نکنھ بادوستاش منمی بھ دوروبرم کردم کھ ببیدست بندازه؟ نگاھ
  و گفتمنیی از دوستاش باخجالت سرموانداختم پاستنین

 ؟ی چی اخھ برافھممی منظورتون رونمامنشی اریاقا
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 اگراجازه شتربشناسمتونی بی کمخوامی مشھی اگرمنی فکرم رومشغول کردیلیروزخی ازدراستش
 .....دیبد
  ی بھش بگم نھ واااای پسر انقدرخوب و باادبھ اخھ چطورنی خداااا اخھ چرا ایا

 گفتم
  فردا بھتون بگمشھی خوب ماممم
  چرا فقط شمارتون رو خواستماخھ

  فقط شمارستکای ارگھی مراست
  دی کنادداشتی باشھ

  تلفنش رو در اورد ومشتاق بھم نگاه کردیباخوشحال
 

 لرزون ی کھ بھش نگاه کنم باصدانی کرد بدون ارهی ذخشی شماره رو گفتم واون ھم توگوشباخجالت
  گفتم

 کرده خی از اونجا دورشدم ازاسترس دستام عیاممم دوستام منتظرن و سر....دیمن با.... منگھی دخوب
 بچھ ھا کھ رفتم شیپ....کنھی رفتارمینجوری پسر باھام اکی کھ ھی بارنی اولنی اخھ ادیلرزیبود و م

 من جا نبود س واگھی ھم نشستن کھ دشی سحر و زھرا و مونا پمیسالم کردم و باھم بھ سر کالس رفت
 گزاشتھ بودم و چشمامو بستھ بودم کھ احساس کردم زی سرم رو منمی بشی پشتیمجبور شدم کھ صندل

  خدااایا... دمی رو دایر کھ بلند کردم برد کنارم نشست سیکس
  شده امروز خواستم بلند شم کھ اسممو صدا زدینطوری چرا انیا

 کایار_
   االنھ کھ غش کنمیوا
 نیلطفا بش_

  نشستم و با اخم گفتمکنارش
 یخانوم فرخ_
 بلھ؟_
  ی نھ خانوم فرخکایار_
 .... بھ اسم صداتون کنمدی لطفا اجازه بدیخانوم فرخ_
  منشای اری اقادی زود پسرخالھ شدنمیبی نمیلیدل_

 ایبرد    _
 بلھ؟_
 ایبھم بگو برد_
 ....شھینم_
  ی بھ اسم صدات کنم دوست دارم کھ توام بھ اسم صدام کنیچرا؟ھمونطور کھ دوست دارم اجازه بد_

  باشھ: دادم و گفتمرونی بنفسمو
   نروشمی زد و گفت پس لطفا از پیلبخند

 ھا؟کجا نرم؟_
  نی بششمی کھ پنھیمنظورم ا_
 یاھا واسھ چ_
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 رمی تا ارامش بگی از کنارم باشخوامیم_
 ؟یچ_
 نمی بششتی پخوامی بابا میا_

   بشھی خاروندم و گفتم کھ چسرمو
 ینی جان انقدر سوال نپرس وبشکایار_
  شمیبھ من دستور نده ھااااا اصال من پا م_
 یم فرخ خانودینی بشکنمی کردم خواھش م  غلطدیببخش_

 لبخند کی باھی چھ ازمون الھی بود سر راھم قرار دادی چنی اای خدادی قند اب ملویلوکی تودلم کیوااااا
 ی وااای اکننی لبخند مرموز نگام مکیدارن با)مونا زھرا سحر( سھ تفنگ داردمی نشستم کھ دکیکوچ

 ازمون رشیتاخ  بگھ کھ استاد اومد و بخاطریزی مونا خواست چنییابروم رفت سرم رو انداختم پا
 بود چرا تو ای بردشی تمام فکرم پدمی از درس نفھمیچی کرد و شروع بع درس دادن کرد ھیعذر خواھ

 بھش بودم کھ استاد رهی خکنھی داره نگام مدمی کردم کھ دی روز انقدر باھام خوب شده بھش نگاھکی
 صدامون زد و گفت

 نیی و سرم رو پادمی خجالت کشدی بعد از کالس و بھ درس گوش کنی برادیر رو بگذارهیلطفا نگاه خ_
 ای بردی کھ صدارفتمی روبرو نشم داشتم می رفتم تا با کسرونیانداختم  کالس کھ تموم شد با سرعت ب

  ستادی اما برنگشتم جلوم استادمی اکردی کھ صدام مدمیرو شن
 خوامی شدم عذر متی کھ باعث شرمندگنیازا_

   ماناوم رو گرفتنی خواستم برم مھ گوشھ استی حرفبدون
 ولم کن_
 یچ یبرا_
 نھی ببینجوری مارو ای زشتھ کسنجایا_
 ستیبرام مھم ن_
  من مھمھیاما برا_
  شونیپس سوار ماش_
 خوامینم_
 کنمیمنم ولت نم_
  کشمی مغی جیاگھ ول نکن_
 باشھ بکش_
 ولم کن_
 کنمینم

  ی چیبرا
  باھات حرف بزنمخوامیم

  ولم کنباش
  منتظرمنیتوماش

  منتظر باشرونیب
 باش
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 بھم بگھ کھ انقدر عجلھ داره اصال خوادیم ی چینی شده ینجوری چرا اکنممم کاری الن چای خدایواااااا
    منتظرمھ سوار شدم کھ راه افتاددمی ددمی دانشگاه کھ رسرونی کنم بھ ب  درکشتونمینم

  یری مکجا
 می بزن  کھ باھم حرفییجا

 !!! چشھ؟نجای امگھ
  ستمی راحت نمن
   راحتممن
  خانوم لطفا گوش کن بھ حرفمکایار

  برم خونھدی شده بارمی من ددی حرفتون رو بزنجای ھمکنمی نمگوش
  ادرس بده تا برسونمتپس
  و باھول گفتمعی سرکنمی می بفھمھ کجا زندگخوامی نھ نمیوا
  دی شما حرفتون رو بگرمی نھ نھ خودم منھ

   ادرس بده تا ھم برسونمت ھم حرفامو بزنمخوب
   برو تا بھت بگممی بابا باشھ مستقیا

 ....خوب....من  خانوم راستشکای ارخوب
 و اگھ می اشنا بششتری بی کمدیلی و مادیدی نتونستم بھتون فکر نکنم اگر اجازه مدموتونی کھ دروزی داز

 می باخانواده خدمت برسمیدیبھ تفاھم رس
  االن عاشق منھ؟نی ایییی چینی اخھ کردمیدھن باز نگاھش م زده و باشوک

 دستش رو دی کھ بلند خندکردمی نھ بابا ازم خوشش اومده بادھن باز نگاش مندازهی داره منو دست مای
  چونم و بستش و گفتریگزاشت ز

  توش و لبخند زد رومو ازش برگردوندم و کھ گفترهی بازنکن مگس مینجوری رو ادھنت
  از کجا برمخوب
   خونھ رو کھ بھش دادم مات نگاھم کردقی دقادرس

 لطفا نگھ ی اومده باشجاھای فکر نکنم کھ تاحاال ا؟ی ادرس رو اصال بلدنی اھی زدم وگفتم ھھ چپوزخند
 دنی تا رسرسونمتیبا اخم گفت م.....دمیترس....  نگام کرد یدی با اخم شدرمیدار ادامھ راه رو خودم م

اده شم دستم رو گرفت ی خواستم پی گفتم کھ نگھ داره وقتمی کھ شدکی نزدمی نزدی حرف محلکیبھ نزد
بھ حرفام ️☺کھ بالبخند گفت گشاد شده نگاش کردمی با چشماکنھی مینجوری چرا انیداغ کردم ا
 گفتم باشھ باشھ دستمو ول عی کردم وسرنیی بشناسمت سرمو تند تند باال پاشتری بی کمخوامیفکر کن م

 دمی بھ خونھ کھ رسدمی دورو  تا خونھنی ماشری شدم و مسادهی دستمو ول کرد بھ سرعت پیوقتکن 
   بوددهیمامان رس

   مامان جونمسالم
  ی کردری دخترم چرا دسالم

  بگمیزی کھ مطمئن نشدم بھش چی تازماندی شدم دروغ بگم نبامجبور
  اعتماد کردشدی ام نمی اتوبوس اومد بھ تاکسری دکمی

  غذاتو بخورای دخترم بباشھ
 چشم
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 جواب دی زنگ خورد شماره ناشناس بود باتردمی کھ گوشکردمی فکر مای موقع خواب داشتم بھ بردشب
  دادم
 دیی بفرمابلھ
 ؟؟؟!!کایار

  نرفتنی ازبدمیبازم ترد.... بودای زد بردخشکم
 !!!شما؟؟

  منشای ھستم ارایبرد
 دی افتاده کھ زنگ زدی اتفاقدیی بفرمااھااا

   باھات حرف بزنمخوامی فقط موفتادهی نی اتفاق خاصنھ
  دیی بفرمااھان

  جواب سوالم رو بدونم؟تونمیم....خوب
  سوالکدوم

 ستی نادتی ینی بابا یا
  کدوم سوالنھ
   بشناسمتونشتری کھ بنیا

  بعدا بھتون بگمشھی مدونمینم
  ی زمانچھ
 گھیروز د٢

 زنمینگ مشب بھتون ز٨ راس ساعت گھیروز د٢ من باشھ
 باشھ

 ی خوابم برد صبح باصدادهی حتما بامامان حرف بزنم و موضوع رو بھش بگم سرم بھ بالش نرسدیبا
سالھ با ٢٠ بھ خودم کردم دختر ی اتاقم رفتم نگاھنھی ای جلودهیبا موھا ژول  شدمداری بونیبلند تلوز

 بود اما نھ دیف ال پوستم صدهی الغراما ای اندامدیرسی باسنم مری روشن کھ بھ زیی  بلند خرمایموھا
 ی اوقات عسلی و درشت مثل اھو رنگ چشمام بعضدهی دوست داشتم کشیلی چشمام رو خیربرنجیش
 کھ اصال دوستش ی گوشتینی بشدی می کھ تو عکس طوسنجاستی روشن بود اما جالب ای قھوه اای

 بامامان دیا کالس نداشتم ب شونھ کردم و جمع کردم امروزی نازک موھام رو بھ سختینداشتم و لب ھا
 کردمی و مشورت مزدمیحرف م

   صبحونھ صداش کردم اومد تو اتاق و دروبستبعدازخوردن
  ی چرا توفکرشدهیچ

   رو بھت بگمیزی چھی دی بامامان
 شدهیچ

  ھی تو فکربود نگاھش کردم گفت نظر خودت چی رو واسش گفتم حسابای بردموضوع
   شدهینجوریروز ا١ کھ تو بھی عجیلی خدونمینم

   وجھ بھش اعتماد نکنچی درخواستش رو قبول کن اما بھ ھبنظرم
 ؟!واقعا

  ی شدی دختر بزرگگھی چرا کھ نھ تو داره
  االن بھش زنگ بزنم؟ینی
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 صبر کن تا خودش فردا بھت زنگ  بزنھ تو دانشگاه ھم اصال بھش محل نزار اگر ھم سمتت اومد نھ
   ھم نشوکیبھم زنگ نزن نزد  رو بدمبگو تا فردا کھ جواب

 چشم
 مواظب خودت باش....فقط

 چششششمممممم
 و می باھم بودیی بھ صدا در اومد اتنا بود کھ از راھنمامی بعد گوشقھی رفت چند دقرونی از اتاق ببالبخند

  و گفتدی کشی رو بھش گفتم سوتای موضوع بردمی باھم حرف زدی کلمیمثل خواھرھم بود
   عاشق شنینجوری ا می بگو ماھم بکنی کردکاری با پسر مردم چدختر
   درضمن من بھش اصال اعتماد ندارموونستی نکردم پسر مردم دی بابا من کھ کاربرو
  رونی بمی برییای می راستنطوری منم ھماره
 کجا

   کنمدی خرخوامیم
   ساعت چندباشھ

   دنبالتامیم۴
 باشھ

 داغون دی پراکی پوالشو جمع کرده بود و نمیدنش نداشتن واس ھم با کار کری اتنا مشکلخوانواده
  گرفتھ بود کھ عاشقش بود

 
 تو اما ادی در اومد اتنا بود تعارف کردم بی کھ صدادمیپوشیحاضر بودم داشتم کفشامو م٣:۴۵ ساعت

  کھ باداد گفتنی ماشی رفتم توومدین
 go sisterگفتم  منماز شوق اون شوق گرفتم و دنی مانتو خری بھ سوشیپ

 می و حرکت کردمیدیخند
 
 ساعت بعد٣

  اتنا توروخدا بسھھھھ پا واسم نموندھھھھیوااااا
  باشھشی اخرمی طبقھ رو بگردنی ادمی مقول
 ییییی قول رو بھ من دادنی ای توپاساژقبلتوکھ

 ھی واقعگھی قول دنی انھ
  خودت بروگھی دامی و گفتم من نمنی زانونشستم روزموھار

 کننی پاشو ھمھ دارن نگامون مکای ارعھ
 کنھھھھھی بخدا پاھام درد میییییکشی میگاری از من بی کھ تو دارزنمیاصال داد م...ننی ببخوب
  زد ومثال خواست منو خر کنھیلبخند

 خرمی متزای واست پمینی مغازرم ببنی ای پاشاگھ
  شمی من عرعر نمی ولی منو خر کنیخوای میگی لحن بچھ گونھ گفتم نھ دولوغ مبا

 رمیگی مدمی مقول
  بخراالن

 خرمی مغازه بعد منی امیبر
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 قول؟
 قول
 ی تا بخرزنمتی قولت انقد مری زی بزناگھ
   بلند شو دستشو گرفتم و بلند شدموونھی و گفت باشھ ددیخند

تاد  افای کھ چشمم بھ بردمی باھم وارد رستوران پاساژ شددی مغازه مانتو رو خرنی شکر تو اخرخدارو
 می برای بخوامی نمتزای من پیاج: شدم و گفتممی پشت اتنا قاعیسر

  شده؟یواچ-
 نجاست؟ی اایبرد-
   چشممون بھ جمالش روشن بشھنمشی ببمیعھ کو بر-
  نتمونیبی االن ممی برایعھ اتنا ب-
 شھی می مگھ چنھیخوب بب-
 می برایاتناااااا ب-
 میخوری مونو متزای مثل دوتا خانوم پمینیشی ممیرینھ م-
  خوامی نمتزایبابا من غلط کردم پ-
 می براینھ ب-
  و برد نشونددیو دستمو کش 
 

   صدام کردی بود کھ پسرنیی رو شکر پشتش بھ من بود اتنا رفت کھ سفارش بده سرم پاخدا
 نم؟ی بششتونی پشھی مدیسالم خانوم انگار تنھا ھست-
 محترم من ھمراه ھینھ اقا: اخم کردم و گفتمھی ا وا خواھرھی پسر سوسوالنی از ادمیسر کھ بلند کردم د-

 دیدارم پس لطفا مزاحم نش
   با ھمراتون اشنا بشمکنمیپس صبر م-
  ھمراھش من ھستم-
  دمی پسر ترسھی من جاکری داشت پسره رو نگاه مظی اخم غلھی با ای خدا منو بکش بردیا
 ؟ی مزاحم بشیخوایاز کجا مطمعن بشم؟نکنھ م-

 نجای االن از انی ھمای: گوشش با خشم بلند گفتکی پسر رو گرفت نزدقھی کرده بود یظیاخم غل ایبرد
 ؟یدی فھمشکونمی تمام استخونات رو دونھ دونھ مای یری و میشیگم م
 عی مالھ خودت و سریاریباشھ بابا چرا جوش م: گفتی لرزونھی با صدادهی معلوم بود کھ ترسپسره

 دستش رو گذاشت رو شونھ ام مجبور بھ نشستنم کرد رو بھ ایدور شد با ترس بلند شدم تا برم کھ برد
  پس دوستت کو؟ییتو چرا تنھا: بلند گفتبای تقرھی گفو صدایظیروم نشست و با اخم غل

   کھ از ترس چشمامو بستھ بودمیی بلند گفت تو چرا تنھاانقدر
  من رفتھ بودم سفارش بدم محترم ھی اقاستیدوست من تنھا ن-

  ییای زود تر بیمردی اتنا میوا
  نی با دوستم باشم و شما مزاحمخوامی منیحاال اگھ اجازه بد-
 مردمی افتاد من می مکای اری برای اگر اتفاقدیزاشتی تنھاش مدی نبادی منو تنھا گذاشتھیکایشما چرا ار-
 ؟یفھمیم

  رفترونی زد و از رستوران پاساژ بزی رو می و مشت محکممردمی ممردمیم: داد زد و گفتدوباره
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 وانسی پسر دنیکنھ؟ای مینجوری پسر اخھ چرا انی اومدی داشت اشکم در مگھی نشست دشمی اومد پاتنا

 ؟ی کردیزی چیی پسرو جادونی تو اکااایار: بھم زد و گفتی بھ اتنا کردم با خنده چشمکینگاھ
  شھی عاشق منھیبی رو کھ می ھر دخترووانسوی شده نکنھ دینجوریا ا چردونمیھااا نھ بخدا حودمم نم-
   فکر نکنمچارهینھ بابا ب-
 قبول شوی دوستشنھادی پدی تو فکرم بود بھ نظرت باای سھ روز ھمش بردنی تو اشمی موونھیاتنا دارم د-

 کنم ؟
 اد؟یخودت ازش خوشت م-
 من رو ینجوری قبول کنم کھ تو سھ روز اتونمی نمی پسر کاملھ اما از طرفکی ای بردی از طرفدونمینم-

  بخواد
   یشی ازش جدا مدیبھ نظرم قبول کن فوقش اگر ھم نساخت-
 رهی قراره فردا ازم جواب بگدونمینم-
 رو ی اگھی دختر داھھی باشھ کھ بخواد تو روی پسرای بھ نظرم قبول کن فکر نکنم بردی اجکای ارنیبب-

   دست خودش کنھچھیباز
 یگی راست ماره-
   تو بخووورتزای دختر خوب حاال پنیافر-

 یی جوراھی ادی نکمی خدا کنھ نزدنمیبی رو مای فردا صبح دوباره بردمی بھ خونھ برگشتی و شوخباخنده
  شھی ترسناک میلی خشھی می عصبی خوبھ اما وقتھی کھ عادی وقتترسمی رستوران ازش مھیبعد قض

 بود ای زنگ خورد شماره بردمی اتوبوس کھ گوشستگاهی کھ برم سمت ادمیپوشیداشتم کفش ھامو م
  بلھ: کردم جواب دادمویاونشب شمارشو س

 امی بردکایسالم ار-
 دونمیم-
 ییخب امممم کجا-
  ستگاهی سمتھ ارمیخونھ دارم م-
  اونجامگی دقھیدق٥تا -
 ؟ییوا کجا-
  کردمادتی کھ پییھمونجا-
 ؟یاخھ واسھ چ-
 ی دختر تو چقدر خنگگھی دانشگاه دمیریخوب باھم م-
 
 رمی خودم مکنمی خواھش مای بردیول-
 نی اجازه حرف زدن بھ من بده قطع کرد با حرص پامو زمنکھی اونجا باش و بدون اگھی دقھیتا پنج دق-

   اخھھینجوری پسر چرا انیخداااا ا: دمیکوب
   کرددامی کھ پیی افتاده رفتم اونجای شونھ ھابا

 بھ اسمون نگاه نھی و دست بھ سنی بھ ماشھی و تکرونی اومده بود بنی منتظرمھ از ماشدمید دمی رسیوقت
 سالم: زدی چشم از اسمون برداشت و بھم نگاه کرد لبخنددی قدمامو کھ شنی صداکردیم

   زدمیکی پسر چرا انقدر با ادبھ لبخند کوچنی خدا ای سمت در مخالف رفت و درو باز کرد اوبھ
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 سالم-
 یخوب: گفتافتادی شد ھمونطور کھ راه منی نشستم درو برام بست و سوار ماشنی ماشوداخل

 ممنون-
 بلھ منم خوبم-
 ی خوبدونمیم-
 از کجا؟-
 ی نبودنجای االن ایچون اگھ خوب نبود-
 پس کجا بودم-
 تو رخت خواب-
   ام ھستی باشھ روحتونھی نمیبد بودن حال فقط جسم-
 ی کھ عاشقی بگی الکی منو دست بندازیخوای میپلکیور و برم م دی ھی چی برای دارکاریبامن چ-

   کردمکارتی چرا مگھ من چیو بعد کھ عاشقت شدم ولم کن
بھ من : شدم و با داد گفتمی از نگاھش عصبانکردی حرفام زده بود کنار جاده و مات نگام منیب
  چھ؟یعنی کارت نی نگاه نکن جوابمو بده اینجوریا

 چون عاشقت شدم: گفتیمی لحن مالبا
 ییییچ-
  عاشقت شدم-
 فھممینم-
  کای اری کردکاریتو با من چ-
   تعجب نگاھش کردمبا
  نکردمیمن؟کھ کار-
 
 امروز چھار روز و سھ ساعت یعنی شناسمتی کمھ کھ میلیباشھ بزار از اول برات بگم درستھ کھ خ-

 کھ ی زمانی خوردواری کھ بھ دی زمانیعنی دمتی لحظھ کھ دنی اولی توشناسمتی اس کھ مقھی دقیو س
 ھم درم منش از ماای ارای کھ من بردی زمانی کھ بااخم بھشون نگاه کردی زماندنیدوستام بھت خند

 ھمون لحظھ ھم قلبمو بانگاھت ی رفتی کردم و تو بدون گفتن کلمھ ایعذر نخواستم از تو عذر خواھ
 خوشحال شدم تی نھای بمی کالسکی کھ باھم تو دمی فھمی وقتی و باخودت بردی نافذت گرفتھیباچشما

 تو انقدر پاک و افتادم  دنبالت راهنی و بدون ماشادهی برسونمت پی کھ بعد از دانشگاه اجازه ندادیوقت
 دمی پشتت اومدم تا بھ خونتون رسکنمی مبتی دارم تعقتی قدمکی در یدی نفھمی کھ حتی بودریسربھ ز
 کھ اطراف و نگاه ی کمی اگھی دزی نھ چخوامی خودم گفتم من خودتو مشی پی ناراحت شدم ولکمیاولش 

 اما تو ومدی از نگاھش خوشم ناصال کنھی داره نگاھت می بد جورتونی از پسرا ھمسایکی دمیکردم د
 از اون لحظھ بھ بعد شب و روزمو جلو درتون گذشت فکر یدیانقدر فکرت مشغول بود کھ اصال نفھم

 نھ از ھمون لحظھ اون دوستت اومد دنبالت رو شتی و اومدم پدمتی دیتفاق کھ تو رستوران ایکرد
 ی حاال باخودتھ کھ امشب بھت زنگ زدم چتم من تمام اتفاقات رو برات گفی خانومکایباھاتون بودم ار

  یجوابمو بد
  کردمی درشت گگاھش مھی چشمابا
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 بدتر نی کرده نزار از اوونمی چشمات دلمو با خودش برده دنی نگام نکن اینجوری من ای بانوکایار-
 ... چشمانی بزار اکنمیبشھ خواھش م

   گرفتدتمو
 من باشھ دوست دارم کھ ی مال من باشھ برای کھ داری اگھی دزی صدا دلنوازت و ھر چنی دستا انیا-

  کای ارزو منھ ارنی امی ھم باششیدر کنارھم باھم نا اخر عمرمون پ
 کھ ی نزد منم نزدم زمانی بھ دانشگاه حرفدنی راه افتاد و تاموقع رسی اگھی حرف دچی ھوبدون

   بشم دستمو گرفت بھش نگاه کردمادهی پخواستمیم
  باشھ؟ی منی ھمھ بدونن بانوخوامی نکن مدمیبھ حرفام فکر کن ناام-
  کنمیبھش فکر م-

  تکون داد دستمو ول کردسرشو
 

 کردم ی اومدم ساعت دو بود با بچھ ھا خدافظرونی از کالس بی وقتدمی از درس نفھمیچی ھسرکالس
  و بھ سمت خونھ راه افتادم

  کایار-
   بودای بھ اطراف کردم بردینگاھ

  رسونمتی مایب-
 ستی نیازین-
 ایگفتم ب-
  ستی نیازیگفتم ن-

   اجازه حرف زدن بھش بدم راه افتادم دنبالم اومدنکھی اوبدون
  ی مزاحممگمی مکشمی مغی جییایدنبالم ب گھی قدمھ دکیاگھ -
  یکنی مینجوریچرا ا-
   ازت باشھ خدافظی اثرچی ھخوامیتا ھشت شب نم-

  رمی رو بگمی تصمنی کمکم کن کھ بھترای نگاھم کرد خدامات
 منو ھی براومدناشی خونھ ننی بود اومدهی دو روز بود کھ اصال بھ خونھ ندمی خونھ بابا رو ددمی رسیوقت

 بھ سمت اتاق رفتم لباسام ی اگھی حرف اضافھ دچی شده بود بھش سالم کدم و بدون ھیمامان عاد
 ھی ود بدنی سرم درحال ترکمردمی داشتم مادی از سردرد زدمی دراز کشنیروعوض کردم ورو زم

   شدم اتنا بودداری از خواب بلمی موبای بود کھ با صدامی و نشی ساعت شدمیقرص خوردم و خواب
   بخوابمیزاری چرا نمیخوای می چھیبلھ چ-
  اوووو چتھ خره-
 اتنا حوصلھ ندارم-
   جونمی شده اجیچ-
   مشغولھلزی فقط فکرم خیچیھ-
 شتی پامی بیخوایم-
 می جونینھ اج-
  ی بھش بگیخوای می چھ خبر چای بپرسم از بردخواستمی فقط میلیباشھ ھر طور ما-
  شدمجی گیلی خی اجدونمینم-
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  بھ نظرم بھش بگو باشھ-
 ھا-
 ھا کوفت بگو باشھ-
 اخھ چرا-
 ھیبھ نظرم پسر خوب-
 دونمینم-
  برمدی من بای ھر طور خودت دوست داریباشھ اج-
  خدافظ-
  خدافظ-
 .... امی بھش شک دارم از طرفی از طرفشدمی موونھی داشتم دگھید
 
 دارشدمرفتمیبود کھ ب٧ بھ ساعت کی نزددمی سردرد گرفتم قرص خوردم و خوابادی فکر زاز

 بھ ساعت کردم پنج ی کردم نگاھنیی رو باال پاونی تلوزی برداشتم و خوردم کانال ھابیس١اشپزخونھ 
 ا بود صبر کردم تایزنگ خورد خود برد٨ نشستم راس ساعت میبود بھ اتاق رفتم کنار گوش٨ بھ قھیدق

  چند بوق بخوره جواب دادم
 بلھ؟

 ی خوبسالم
 ؟!ی ممنون شما خوبالمس

   بھ جواب تو دارهی من بستگحال
 ی جوابچھ
 گھی نکن دتی اذکای ارعھ
  وگفتم باشھدمیخند

 !!؟؟...خوب
 !؟ی کھ چخوب

 کاااای بابا اریا
  باشھباشھ

  جوابت؟خوب
 باشھ

 ؟یچ
 می ھمو بشناسشتری کھ بکنمی باشھ قبول مگفتم

 واقعا؟
  ندارمی موضوع اصال شوخنی در واسھ امن

 رونی بای بجلودرتونم
 ؟ییییییچ

 رونی بای بقھی دقکی جلودرتونم
  شبھ ھااااا٨ مامانم خونس ساعت امی بتونمینم
  کنمی خواھش مکایار
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  صبر کنباشھ
 رفتم بھ مامان گفتم کھ رونی سرم کردم و بدون بستن دکمھ ھام ازاتاق بی رو تنم کردم شال مشکمانتوم

 جلو در ای بردرونی و رفتم بدمی پوشییکھ چند خونھ با ما فاصلھ داشت دمپا از دوستام یکی خونھ رمیم
 بده بغلم یکھ بھم اجازه کار نی بھ سمتم اومد بدون ادی داده بودمنو کھ دھی تکننشی بود و بھ ماشستادهیا

 رفت منو گزاشت جیکرد و چند دور دور خودش چرخوند باخنده زدم بھ شونش و گفتم بسھ سرم گ
 دستامو گرفت و دمیرسی کوتاه بود بھ زور بھ بازوھاش می کھ قدم کمنی شد بخاطر ارهی و بھم خنیزم

   ازت ممنونمکایار:گفت
  نیی زدم و سرمو انداختم پایحی مللبخند

ولت بھم وصل کردن با تعجب سرمو بردم باال و با ٢٢٠ زد کھ انگار شکی موھام بوسھ ایرو
 کردمنگاھش   پر از تعجبییچشما

  کھ دلم ضعف رفتیھاش مشخص شد وااا  و چال گونھ دیخند
 کھ گفت بدو برو نیی سرمو انداختم پارهی دلم ضعف مزهی مزهی نگام نکن رینجوری و گفت ادی کشلپمو

 کردم و بدو بدو رفتم تو رفتم تو اتاق درو بستم و نشستم پشتش ی ازش خداحافضشنیتو نگران م
  صورتم زدمو بلند شدم و قر دادمی بھ پھنایکاراشو کھ مرور کردم لبخند

 
 زدم سمتش بازش کھ کردم رجھی بلند شد شمی اس ام اس گوشی کھ صدادمیرقصی واسھ خودم مداشتم

 ``نشم قراری پس ترکم نکن تا بھی قراری مدار بی تو روی من بییزندگ``نوشتھ بود 
 رون؟ی بمی فردا برییای مکای دوباره اس ام اس داد ارقھی زدم اما جوابشو ندادم بعد از چند دقیلبخند

  تعجب چشمام چھارتا شداز
 می برای شد بھم اجازه داد قرار شد کھ فردا با بردشتریحرف مامان تعجبم ب بھ ماامان گفتم با  بدو رفتمبدو

  داشتمممجانی ھمی بخوررونیناھار رو ب
 خواب الود ی باصدازدی داشت زنگ مای شدم بردداری بی گوشبرهی وی صبح باصدادمی بزور خوابشب

 جواب دادم بلھھھھھھھ
  ؟؟؟پاشوووووی تو ھنووزخوابکایار

  ساعت چنده؟مگھ
١١ 

 تو حموم وخودمو دمی کھ اجازه حرف زدن بھش بدم قطع کردم پرنی باشھ باشھ بلند شدم بدون اییییچ
 قسمت نی ھم کردم و حاال راحت ترحی ملیلی خشی اراھیگربھ شور کردم موھامو خشک کردم 

 »لباس«
بود   ازاتاق رفتم ١٢:٣٠ زدم بھ ساعت نگاه کردم مویشگی ھمی نداشتم ست مشکیادی لباس زچون

 رونی کردم و رفتم بی بھم زنگ زد با مامان خدافظای کھ ھمون موقع ھم بردرونیب
 اومد جلو سالم کرد جواب ھھھدھی پوشی کھ مشکنمی ای اومده بوود وااارونی بنی از ماششھی ھممثل

 دادم درو واسم باز کرد نشستم کھ خودشم نشست
 

 ؟یخوب
 ؟ی تو خوبیمرس
 م؟یکجا بر...  خوبم خوبی باشسمی پیوقت
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 ستمی رو بلد نیی کھ جامن
 تو میبا کالس رفت  دوبلکس وی رستوراننی بود دھنم بخوره زمکی نزدمیدی بھ رستورتن کھ رسباش

 مثل نیی باشم سرمو انداختم پاکشونی کھ نزددمیکشی باکالس بودن خجالت میلیھمھ دخترا و پسرا خ
  عقب با لبخند نشستم اونم نشستدی رو واسم کشی دونفره ازی می رفتم صندلایجوجھ پشت برد

 ھوا دستمو ی بکردمی می بود و داشتم با ناخونام باززی سفارش رو گرفت ورفت دستم رومشخدمتیپ
 م کرد بھش لبخند زدم و بھ دستامون نگاه کردمگرفت و با لبخند نگا

  شده؟یزی چکایار
   افتاده باشھی اتفاقدی مگھ بانھ

 ی تو خودتاخھ
 رونی بامی پسر مھی باره کھ با نیاول

  دی زد و دستمو بوسیلبخند
  کردنیدختر کھ تنھا بودن مارو نگاه م٢ بھ اطراف کردم کھ ی نگاھننیبی ھمھ منجای زشتھ اایبرد

 شروع بھ خوذدن ی غذا رو کھ اوردن بدون حرفدمی کشرونی کھ دستمو ازدستش بدی دستمو بوسدوباره
 نگفتم تا غذام تموم یزی باز کرد چشھی جوره نمچی گره ابذوھاش رو ھدمی بھش کردم دی نگاھمیکرد

  گفتممی سوار کھ شدرونی بمیبشھ حساب کرد و اومد
  یاد تو قرار اول خوب خودتو نشون دنیآفر 

  کنمسی بود خودمو خکی سرشو برگردوند طرفم نزدبااخم
  نگھ داشت بھ طرفم برگشت و بااخم نگام کرد گفتممیدی جلو در کھ رسبھ
  یکنی نگاه مینجوری چرا اھیچ
  نگفت و روشو برگردوندیزیچ
 زور ی کھ خواستم دررو ببندم ھرچی شدم ھنگامادهی رو باز کردم و پنی ناراحت شدم درماشیلیخ

  کردم رفتم خونھ بھ مامان سالم کردم و رفتم تواتاقی داشتم رو رودر خالای از بردیتوبدنم بود و ھرچ
  کردم چرا زنگ نزده؟می بھ گوشیلباسامو عوض کردم و نگاھ    

  کردم کھ ناراحت شده؟ی کارینی
 کھ بھش فکر نی ای برارسھی بھ ذھنم نمیزی چارمی بھ مغزم فشارمی امروز فکرکردم ھرچاتفاقات بھ

ساعت سرگرم کارا شدم خستھ بھ ٢ خونھ رو کردم حدود ی کارادمی دونی مامان و تلوزشینکنم رفتم پ
 حدود ت ھسی ازش نبود رفتم سراغ کتاب ھا تا بفھمم درسام چی نگاه کردم خبریاتاق رفتم بھ گوش

 ستی از اقا نیخبر انگار ری نخیساعت ھم سرگرم درس شدم کتاب رو بستم و رفتم سراغ گوش٢
  نھای بھش زنگ بزنم دونمینم

   سردیلی گرفتھ شد شمارش رو گرفتم بعد از دو بوق جواب داد اما خمیتصم
 بلھ؟

  سالم
 سالم
 ؟یخوب

 ممنون
  یزنی حرف مینجوری چذااای بردشدهیچ
 ی کھ تعجب کردزنمی حرف نمی نشده منم بھ طرز خاسیزیچ
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 منو ؟ی منو از سرت باز کنیخوای ازم کھ می خستھ شدھی رستوران اخالقت کامل عوض شده چاز
 ؟ی رفتن الزم داشترونی بار بکیفقط واسھ 

  شمی وقت ازت خستھ نمچی من ھکایار
  ھی سرد شدنت چدفھ ھی لی دلدهی می کارات چھ معننی اپس

 ؟یدونی تو نمی بگیخوای مینی
  شدم داد زدمیعصبان

 شدهی خوب بگو چدمیپرسی کھ ازت نمدونستمی المصب اگھ مد
   زدداد

 اگھ رم؟یگی ندارم کھ دستاتو اقتی چرا؟  من لرونی بیدی دستتو گرفتم دستتو کشی تو رستوران وقتچرا
 رونی برمی متی سختھ اما از زندگی بھم بگھی کافیخوایمنو نم

 بلند  کھ دستشو نگرفتھ بودم انقدر ناراحت بودنی فقط بخاطر اارمی مونده بود از تعجب شاخ در بکم
  دمیخند
  نزدمی حرف خنده داری مبخندچرا

  یزنی کھ تو مھی چھ حرفنی دستتو ول کردم اخھ ادمی من چون اونجا خجالت کشوونھی دای گفتم بردباخنده
  ناراحت شدمکای ارخوب

   ناراحت نشوزمی عزنھ
 گھ؟ی دییای دانشگاه مفردا
 امی ماره

 ؟ی نداری خانوم من برم چند تا کاردارم انجام بدم فعال کارباش
  ندارم خدافظنھ

 خدافظ
 

 اتاق رو کھ مرتب کردم موقع شام شد مامان صدام زد شامو کھ خوردم اومدم تو اتاق سرمو کھ یکم
  زنگ زدای بردشدمیرو بالشت گزاشتم خوابم برد صبح کھ داشتم حاضر م

 بلھ؟
 ؟ی حاضرزمیعز
  بای تقراره

  اونجامگھی دنیم١٠ منم تا باش
 باش

  گنده گرفت کھ تو راه بخورمیلی لقمھ خھی واسم رمی رفتم بھ مامان گفتم کھ دارم مرونی اتاق باز
  ای بردنی درو باز کردم و رفتم تو ماشدمی بھ دستت کفش پوشلقمھ

 سالاااام
 زمییی عزسالم
  کشمی نگو خجالت مایبرد

 گھی دیزمی نداره کھ ھزخجالت
 کنھی داره بھ لقمھ نگاه مدمی نگاه کردم دبھش
  یکنی نگاه مینجوری اچرا
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   و بعد لبشو زبون زد و اب دھنشو قورت دادادی نظر خوب مبھ
  ی صبحونھ نخوردمگھ
  نھ
   ندارم تو بخورلیم  منای رو گرفتم سمتش بلقمھ

  یمونی خودت گشنھ منھ
 مونمی نمنھ

 می نصف کنای بخوب
   باشھ و گفتمدمیخند
 ی رو نصف کرد و از ھولش کلشو گزاشت دھنش چون بزرگ بود لپاش باد کرده بود و بھ سختلقمھ

 پارک کرد خواستم جدا ازش نوی بھ دانشگاه ماشمیدی رسنی بعد از چند مدمی و لپشو کشدمی خنددییجویم
 رهیگی بار بود کھ دستمو منیبرم کھ دستمو گرفت داغ کردم اول

  تعجب نگاش کردمبا
   ول کردکھ

 می صبرکن باھم برنرو
 ننیبی ھمھ منجای ازشتھ

 ننی کھ ھمھ ببخوامی ممنم
 

  گرفت وبرد گفتمدستمو
 سرمو تمیرفی بھمونااااا دستمو ول کرد اما شونھ بھ شونھ ھم راه مدنی مری دستمو ول کن گحداقل

  بھ سمت کالسمیاال کردم و باھم رفت باال سرمو بری کھ بھم گفت سرتو بگنییانداختھ بودم پا
 دنی کھ مارو دھی و بقای بردی دوستامی دستمو گرفت و باھم وارد کالس شدمیدی جلو کالس کھ رسبھ

 از خجالت لپام گل انداخت شدی و بعدش دست و سوت بود کھ زده مدنیھمھ باھم اوووووووووووو کش
 گفت ایبرد  بود رو بھری کھ اسمش امای بردی از دوستایکی می کنار ھم نشستزای از میکی رو میرفت

 و گفت باشھ امروز دی خندای بردی بدینیری بھ ھممون شدی کووووش امروز باتینیرینامرد پس ش
  دونھ شکالت بخرم ھمھ اووو گفتن١ واسش ادی خواست بیھرک

  توووی پول دارنھمھی گفت نامرد اریام
   کافھ ھمھ دست زدنبرمتونی و گفت باشھ مدیخند

 حتما مارو چارهی بییییی اخکنھی داره مارو نگاه می ارشام با ناراحتدمی نگاه کردم کھ دھی لبخند بھ بقبا
 تلخ جوابمو داد استاد اومد و شروع بھ ی دلش واسھ عشقش تنگ شده بھش لبخند زدم کھ با لبخنددهید

 ای بردامی مریگفتم کھ د  شاپ بھ مامان زنگ زدم وی کافمیدرس دادن کرد بعد از کالس قرار شد کھ بر
   بدهینیریگفت زنگ بزنم اتنا تا ھمھ رو باھم ش

  زنگ زدم بعد از چند بوق جواب دادشی گوشبھ
  عشق خوشگل جادوگر منسالاااااااام

   چرا جادوگرسالم
 گھی دی بود جادوش کردی پسره چاروی نی اخوب

   نکردمی کارمن
 یم شد حاال چرا مزاحخوب
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  انگار مزاحمم خدافظی شاپ ولی کافییای بھت بگم بخواستمیم
 ادرس رو بھش دادم با بچھ امی بودم خوب کجا ھست کھ بکاری بھتر اتفاقا بنی نھ نھ چھ موقع از اعھھھ

  اتنا ھم اومدقیدق١٠ و قھوه گرفت بعد از حدود ی شکالتکی واسھ ھمھ کای کافھ  بردمیھا رفت
 

 از یکی کھ اتنا با دمی موقع برگشت دمیدیخندی و ممیکردی صحبت ممی ھمھ باھم داشتشمونی پاومد
 ؟یخندی می گفت واسھ چای کھ برددمی خندکننی دارن صحبت منی بھ اسم شاھای بردیدوسا

  دنی اون دوتا نگا چھ دوتاشونم خجالت کشبھ
 نی تو ماشنی فضول خانوم برو بشبسھ
 زمی عزرمی با اتنا ممن

 گھی ھم اونو دبرمیھم تورو م من خوب
  برهی ماست مکی داره خونشونم نزدنی ماشخودش

   پس مواظب باشباش
  و گفتمنی اتنا و شاھشی رفتم پچشم
 می زود بردی شده بارمونی منو اتنا دنی اقا شاھی کھ مزاحم شدم ولدیببخش

  ھستمنجای برو من فعال ایخوای شده حاال حاال وقت دارم اگھ تو مرمی گفتھ من دینھھھھ ک:اتنا
 رسونمی من اتنا خانوم رو مدی برایشما با برد: و گفتدی خندنیشاھ
 امی برو منم بعدا مایاره تو با برد:اتنا

  درومدغشی از بازوش گرفتم کھ جیشگونی شده بودم نیحرص
  دندون گفتمی و از الباحرص

  شدهری دیلی خمی بردی جان ما بااتنا
 و سمت می کردی بلندی شده خدافظری کھ دفھممی منمیبی و ساعت رومکنمیاره اره حاال کھ فکرشو م:اتنا
  بھ محض نشستن گفتممی رفتنیماش

  دیدادی دل و قلوه مدی داشتخوب
  میکردی فقط صحبت ممی بابا داشتنھ

  یگی توکھ راست ماره
  کردادی بابا و اھنگو تا تھ زالیخیب

 شده بود از پشت در کی انداختم و رفتم تو ھوا تاردی اتنا منو رسوند خونھ کلمیدی کردو خندی شوخیکل
  بسم هللا گفتم و رفتم توومدی بابا مدادی دادو بیصدا

 
 بھ سمتم تی با خشم و عصباندی قرمز روشو سمت در کرد منو کھ دی وارد خونھ شدم بابا با صورتتا

  مامان مامع از انجام کارش شدغی جیاومد دستشو باال برد بزنھ توصورتم کھ صدا
   نزنپدراااااااااام

  بودهرونی موقع شب بنی تا ای دخترت سرخود شده بھ چھ حقنی اکای سمت مامان کرد و گفت الروشو
  بھش اجازه داده بودم دخترت جوونھ حق داره کھ با دوستاش خوش بگذرونھمن
 ...دمی ندی نھ با چندتا پسر فک کردی خوش بگذرونھ ولاره
   شدی روم اشک از چشمام جارختنی بست انگار کھ اب سرد رخی تنم
   بخداااامنی بھ بابا گفتم بابا اونو ھم دانشگاھرو
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   بردورشی زد و بھ طرفم داد
   ارھھھھاتنی کھ ھم دانشاھطھی شو دخترره سلخفھ
 پرت نی زمی محکم بود کھ روی صورتم فرود اورد ضربھ بھ قدری دستشو برد باال و روزدی مداد

 بود مامان بھ طرفم اومد دهی امونم رو برھی لم گری خون رو تو دھنم احساس کردم از طرفیشدم شور
  ینیبی رنگمونو نمگھی دی دست روش بلند کنگھیبار د١و بغلم کرد رو بھ بابا گفت پدرام گھ 

  یزنی می نکردم واسھ چی گفتم بابا من کھ کارھی حسابشو برسم با گردی برو گمشو اونور من باکایال
 ؟یکنی می زبون درازی بازم داری کردییای حی بطھی شو دختره سلخفھ

 و درد ختمیری صدا اشک می و فقط بگفتمی نمیچی ھومدی صدام در نمگھی زد دوباره و دوباره دودوباره
  کھ خستھ شدی وقتکردی پرت می اونو بھ سمترهی جولوشو بگخواستی ھربار کھ مامان مدمیکشیم

 پرتم و  رو پاھام رو نداشتم کشون کشون بردتم تو اتاقستادنی جون بودم توان ایبازوم رو گرفت ب
 معتادم متنفرم ی متنفرم از بابای زندگنی کردم متنفرم از اھی توخودم چمپاتمھ زدم و گریکرد گوشھ ا

 از ای بھ اون کافھ از بردمی کھ باعث شد برری از ھمھ متنفر بودم از امی پولیکھ انقد بدبختم متنفرم از ب
  گفتھی با گرود بخی لونی ناسھی کھیخودم از ھمھ مامان اومد او اتاق ھمراھش 

 بزار رو صورتت کھ کبود نشھ نوی اای بای بنھی نبینجوری اما تورو ارهی دختر خوشگلم مامان بمزمیعز
 زدم غی جزمی عزشھی کھ نمیرنجوی اما انمی ببوی کسخوامیدستشو پس زدم و کفتم مامان توروخدا برو نم

 نمی کسو ببچی ھخوامی گفتم ماماااااان بھت گفتم برو برو برو نمھیوبا گر
 

 فمی کھ اومدم کی موقعسوختی گوشھ لبم بھ شدت مکردی گفت و رفت تمام صرتم درد منوی ازمی عزباش
 واسھ تحمل وزنم نداشت کشون ی پاھام جونتونستمی اما نمارمشیموند جلو در خواستم بلند شم کھ ب
 یگوش  اوردمرونی تو اتاق تلفنم رو کھ بدمی برداشتم و خزفمویکشون خودمو بھ سمت در بردم ک

 و نجایادای اگھ جواب ندم مدونستمی بود حوصلھ جواب دادن نداشتم اما مای کرد برددنیشروع بھ لرز
 شھی کھ ھست بدتر مینیاوضاع از ا

 بلھ
  شمی نگرانت می نمفھمییییییدی جواب نمچرا
  قطع کنمخوامی می نداری اصال حوصلھ ندارم کارایبرد

 شدهی مگھ چی چینی
 سی نی خاصزیچ

 شدهی گفتم بگو چبھت
 دهی مارو تو کافھ دبابام

  کردکاری گفت چی چییییچ
 بشم بدون ینجوری ادی کتکم زد ازت متنفرم متنفرم کھ بخاطرت بایفھمی کرد؟ ھھ کتکم زد مکاریچ

 کردی شدم کل بدنم درد مداری صبح کھ بدمی رو خاموش کردم و خوابیاجازه دادن بھش قطع کردم گوش
 ری وزبود  کبود شدهمیشونی داشت پی خودم وحشت کردم کنار لبم زخم گنده اافھی از قنھیرفتم جلو ا

  چھرم بغضم گرفتدنیچشمم باد کرده بود باد
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 رفتم بابا خونھ بود دوس نداشتم باھاش حرف بزنم اما مامان رونی برگردوندم و ازاتاق بنھی از ارومو
 خوردنی احترامشو نگھ دارم ھردوشون نشستھ بودن و صبحونھ مدی بایطی تو ھرشراگفتی مشھیھم

  سالم کردم و با اخم نشستم
 بود اروم جوابم رو داد خواست بلند شھ کھ چشمش بھ نیی جواب داد بابا سرش پای با مھربونمامان

  باباشدهی شد بھ صورتم با تعجب نگاھش کردم و گفتم چرهی حرکت موند و خیصورتم افتاد ب
 کردم بغض کرد و و دوباره گفت من ینجوری دستم بشکنھ کھ صورت نازتو انی ای الھرمی من بمیالھ

  کردن کردھی رو ندارم و شروع بھ گری زندگنی ااقتی ل بابا رو ندارم منی کھ تو بھم بگنی ااقتیل
 بدون خوابھی بادش معی نشده کھ سریزی تو چمام حلقھ بست بھش گفتم اشکال نداره بابا جونم چاشک
 رفتم تو اتاق و کنھی داره اشکاشو پاک مدمی  بلند شد و رفت رو بھ مامان کردم کھ دھی با گریحرف

   بود جواب دادمای بردوردخی داشت زنگ ممیدررو بستم گوش
 الو
  باھامیکنی مینجوری چرا اکایار

  باھات نکردمی جواب دادم کارسرد
  رونی بای ازت متنفرم من االن جلو درتونم تروخدا بیگی بھم مچرا

   بابام خونستتونمینم
  لحظھھی فقط کنمی مخواھش

 تونمی صورتم افتضاحھ نمایبرد
  امی خودم مییای ناگھ

  بشھی کھ چامیب
  یفھمی مایب

   صبر کنباشھ
 خونھ دوستم ماناوم رو تنم رمی مامان و موضوع رو بھش گفتم قرار شد کھ بھ بابا بگھ من مشی پرفتم

   بودنیی داده بود و سرش پاھی تکنشیکردم و رفتم جلو در بھ ماش
 ....ایبرد

 اومد جلو دستشو نییم پا باال گرفت و نگاھم کرد مات شد چشماش پراز تعجب بود سرمو انداختسرشو
   غم گفتمای چونم و سرمو باورد باال ریگزاشت ز

  ینی منو ببینجوری اخوامی نگاه نکن نمبھم
   دوستت دارمی ھرجور کھ باشتو
 قرمز تی صورتش از خشم و عصبانرونی حرف در خونھ باز شد و بابا اومد بنی محض گفتن ابھ

 .....بود
 

 گرفت و تو صورتش داد قشوی ای اومد سمت بردتی روم بابا باعصبانختنی رخی بابا انگارکھ اب دنیباد
 بھ دختر من یکنی دوست دارم تو غلط میگی کھ بھ دختر من می ھستی توکزی ھمھ چی بکھیزد مرت
  ینگاه کن

 دی و بزاردی بدم لطفا ارامش خودتون روحفظ کنحی براتون توضدی لطفا اجازه بدی فرخیاقا:ایبرد
  شمی دخترتون نمکی نزدگھیھ حرفم قابل قبول شما نبود من د بدم اگحیتوض
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 انقدر واسش ارزش نداشتم کھ انقدرراحت یعنی ختی دلم رای باحرف برددیلرزی دستام مازترس
  منو ول کنھ؟تونستیم

 و رفتم دمی دویکنی منو نگاه می چرابروبر دارطھی بھم کرد وداد زد گمشو برو تو خونھ سلی نگاھبابا
 و رفتمی کنم طول و عرض اتاق رو مکاری چدونستمیخونھ رفتم تو اتاق و دروبستم از دلشوره نم

  جوورواجوووور اومد تو ذھنمالی ھزارتا فکرو خدمیجوویدندونامو م
 حاضر کرده بودم درواز شدو بابا و گھی کتک دھی ساعت بابا اومد خونھ خودمو واسھ می از حدود نبعد

  تومامان اومدن
   بدمحی باباجونم بزار واست توضبابا

  کای نزن ارحرف
  بابااما

  حرف نزنگفتم
  دیلرزی دستام مازاسترس

 گفت رو قبول کردم اما بخدا قسم دست از پا ای بود؟اھا بردی کھ اون پسره کییزای چکای ارنیبب
 .یییدی کشتمت فھمیخطاکن
  بابا من بوووود؟نی اشنومی دارم می کھ چشدی نمباورم

  دمی منظورتون رو نفھمبابا
 رونی بی بھ بعد باھاش راحت تر برنی از ایتونی بھم کرد و گفت می نگاھکالفھ

  شدهی چھی و گفت موضوع چشمی مامان اومد پرونی و منگ بابا رو نگاه کردم از اتاق رفت بجیگ
 دهییی تعجب وار گفت از بابات بعی رو بھش گفتم باحالتموضوع

  بھش گفتھ؟ی کھ چی زبون بابا بکشری از زیتونی مامانم
 

   نھای تونمی منمی بببزار
 اتاق شلوغ یلی بھ اطرافم نگاه کردم خالی گفت و رفت و حاال من موندم و ھزار فکر و خنویا مامان

 ساعت تموم شد رفتم حموم تا بدنم کی بایمرتب کردن بعد از تقر  وزیشده بود شروع کردم بھ تم
   بوداید برشھی مثل ھمخوردی داشت زنگ ممی کھ اومدم گوشرونی بادی در بیبخاطر کتک ھا از کوفتگ

  بلھ
 رون؟ی بییای بیتونیم
  نھ

 چرا
   حوصلھ ندارمچون

  نکنتمی اذکای بابا اریا
 یکنی چرا منو درک نمامی بتونمی نمگمی دارم مای بردکنمی نمتتیاذ
  بھت خوش بگذرهدمی قول مای بتو

 کذرهی خوش میگی کھ ممی ببریخوای مکجا
 ستی نی بدی جابخدا
 امی نمروونی ام تا صورتم خوب نشھ بی اصال حوصلھ ندارم از طرفایبرد

   تو بشمفی حرتونمیپا داره ھا باشھ من کھ نم١ بابا مغت یا
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  اصال حوصلھ ندارم لطفا بھم زنگ نزنایبرد
 حمتم؟ االن مزاینی

 ؟ی نداری کارشمی موونھی نگفتم گفتم کھ حوصلھ ندارم االن ام واقعا دارم دنوی امن
   و گفت نھ مواظب خودت باشدی کشیاھ

  خدافظباشھ
 خدافظ

 دمی رو خاموش کردم قرص خوردم و خوابیگوش
 
 صورتم کم شده ی کبودنھی کھ شدم صبح شده بود حوصلھ درس و دانشگاه رو نداشتم رفتم جلو آداریب

  بعد از دو بوق جواب دادای با کرم محوش کرد زنگ زدم بردشدیبود و م
 ن؟ی بھ من زنگ زده اسمون اومده زمکای شده کھ اربمی نصی چھ سعادتیوااااا
 خواستی داشت و منو کجا مکارمی کھ چدمی کردم و پرسی معذرت خواھروزی و ازش بخاطر ددمیخند
 ببره

 ؟ییای امروز بیتونیم
  امی بھ بھونھ دانشگاه می خونس ولامیبا

   اونجام حاضر باشگھی ساعت دکی دلم من تا زی عزباش
 چشم
 کرم و ی رفتم و با کلنھی رو قطع کردم و رفتم حموم خودمو گربھ شور کردم و اومدم جلو اتلفن
 رفتم مامان و بابا رونی بدمی کردم و لباس پوششی ھم ارای ھارو کمرنگ کردم کمی کبودکیپنک

 شی کھ انقدر ارای عروسیری می بابا نگام کردو گفت کجا بھ سالمتخوردنی میینشستھ بودن و چا
 یردک

   دست گل شمارو کم رنگ کردمرینخ
 یگی می حواست باشھ چطھی سلدختره
درو  کردم و ی نظاره گر ما بود خدافظی بھ مامان کردم کھ با ناراحتی حرف رفتم سمت در نگاھبدون

   منتظرهرونی اس داد کھ بای کھ برددمیپوشیبستم داشتم کفش م
 ضرب گرفتھ بود نی و با پاش بھ زمنشی داده بود بھ ماشھی تکشھی مثل ھمرونی رفتم بدموی پوشکفش

 ?اال نازش بشممممملی خداااا من قربون اون استایا
 

 پھی اقا خوشتسالم
  منییبای الھھ زسالم

 کشمی خجالت مینجوری نگو اھھھھھ
 م؟ی کھ بریحاضر
 اوھوم

  بپر باالپس
 میری کالم گزاشت و گفتم کجا می بکیموز١ راه افتاد نی و ماشمی شدسوار

  خوب صبر داشتھ باشی جاھی
  کھ گفتنیی و سرمو انداختم پادمی روش زد خجالت کشی گرفت تو دستش و بوسھ ادستمو
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 کشھھھھی می من چھ خجالتی جانم کوچولویا
  من کجام کوچووولوئھووونھید ھھھھ
  یی نسبت بھ من کوچولوگھی دیھست
 ی گنده ایلی تو خستمی کوچولو نمن

  زد کھ دلم براش ضعف رفتی اقھقھ
 ی برم مرخواستمی وقت بود کھ میلی زدم و کفتم اخ جون دربندددد خغی جی ازخوشحالدمی کھ درویمس
  ایبرد

 برمتی مرونی بشتری بھ بعد بنی بھم کرد و گفت از اینگاھ
  حاالاااخوب

 کردم ای بھ بردی نگاھمی و غذا سفارش دادمی از تخت ھا نشستیکی ی بھ رستوران رومیدی رسیوقت
  دستپاچھ بود

 ایبرد
 جانم

  شده؟یزیچ
   نشدهیزی چنھ

 ییای بنظر دستپاچھ ماخھ
  سی نی خاصزی بابا چنھ

 شدهی چبگو
 گمی غذا بھت مموقع
 باشھ
   بھ خوردنمی بعد غذا رو اوردن شروع کردقھی دقچند

 شده؟ی چنمی بگو ببخوب
   راستش اممم چطور بگمخوب

  بگوی و راحت تری کھ دوست دارھرجور
  چشماشو بست و شروع کرد تند تند حرف زدندی کشیقی عمنفس

  کھی عاشقت شدم جورتی نھای مدت بنی اما تو اشناسمی کھ تورو مسی وقت نیلی من خکای ارنیبب
 من گفتم کھ جز ی بدون تو باشم درموردت با خانوادم صحبت کردم اونا اولش مخالفت کردن ولتونمینم

  د کنم چشماشو باز کرد و منو نگاه کری درخواستھی ازت خوامی حاال ام مخوامی رو نمیتو کس
  و دوباره ازش خوردمگھی ازش خوردم و گفتم خوب بگو دینوشابمو برداشتم و کم 

 یکنی ازدواج مبامن
 !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ییییییییییییی و داد زدم چرونیتودھنم بود رو تف کردم ب  نوشابھیھرچ
  بررداشت و صورتشو پاک کرد و گفتی دستمالایبرد

 ؟یکنی من ازدواج مبا
   متوجھ کارم شدمتازه
  بزار برات پاک کنمش؟ی خوبدی توروخدا ببخشیوااااا

  نشده کھ تو فقط جواب منو بدهیزی من خوبم چستی نیازی نزمی عزنھ
  ی جوابچھ
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 ؟یکنی با من ازدواج مگمی دلم مزی بابا عزیا
  بگمی چدونمینم.... اخھ.... خوب
 ؟ی داردوسم
  و تکونش دادمنیی انداختم پاسرمو
 زمی منم دوست دارم عزخوب

   تو فقط شماره خونتون رو بده تا مامانم صحبت کنھنیبب
  باشھ

   عمرم بودی غذانی اعتراف کنم کھ بھتردی بامی رو دادم و باعم غذامونو خوردشماره
 گزاشتھ ی داد اھنگ شادصی از کاراش تشخشدی منوی خوشحال بود اای بردنی ماشی برگشت توموقع

 ؟ی کھ انقدر خوشحالتھی خندم کرفتھ بود بھش گفتم مگھ عروسدادی قر مزی رزیبودو ر
 
 ختی دلم ردی دستمو گرفت تودستش و بوسشای ارسھی ممونمی عروسبھ
  وابستش شدم؟ واقعا منو دوسم داره؟ای پسرو دوسش دارم؟ نی من اینی
 

  مییای کھ پنج شنبھ بزنھی امروز مامانم زنگ منیھم:ایبرد
 گھی ددی ھماھنگ کدی بامامانم بادونمیمن نم:من
  دوست دارم دختررررریلی خکااااای اریوااااا:ایبرد

  نییلبخندزدم و سرمو انداختم پا 
 شھی سرخ میکشی قرمزت بشم کھ تا خجالت میمن قربون اون لپا:ایبرد

 
 دمھی پوست سفری بابا باز کھ لپام منو لودااااد ھمش تقصیا

   بار محکم ترنی ادوی دستمو بوسدوباره
  رمی رو بگمی تصمنی کمکم کن کھ بتونم بھترایبا لبخند نگاھش کردم خدا 

 زنگ ی کھ مواظب خودت باش وارد خونھ شدکردی مثل مامان بزرگا سفارش ممی خونھ کھ شدکینزد
 .... غذا بخورشتریبزن ب

  ھمشودمیباشھ باشھ باشھ انجام م:من
  درو ببندم دوباره صدام زدخواستمی کھ می شدم وقتادهی و پداشت نکھ
 کاااایار
   بلھیواااا:من
 دی خردمی دنبالت برامیفردا م:ایبرد

 
  لباسدارم خودمخوادینم

 رو حرف اقاتون حرف نزن:ایبرد
  و گفتم چشمدمیخند
 کھ دمی و بابا ھم نبود رفتم پشت مامان و محکم گونشو بوسشستی خونھ مامان داشت ظرف مرفتم

 زد تو سرم و گفت دختر مگھ تو عقل ی کفی برگشت و بادستابی امام غرای زد و گفت ی بنفشغییییییج
  ردم کھ من سکتھ کیندار
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 قربون مامان گلم بشم اخھھھھھھھ:من
 خونھی کبکت خروس مشدهیچ:مامان
 ییییچی و گفتم ھنیی انداختم پاسرمو
 ندازهی لپات گل نمی شده تو الکزی چھینھ :مامان

  لپا دوباره کار دستم دادننی بابا ایا
 ایبرد.... خوب.....ایبرد..... زھھھھیچ....خوب:من

 شدهی بگو چگھی بابا جون بکن دیا:مامان
  کردهی ازم خاستگارایبرد:من

 ...... یییییییچ:مامان
  کجاااااااااییییییک

 قرارشد دی ازم شماره خونھ رو گرفت کھ بده مامانش تا حرف بزنرونی بمیرفتھ بود....امرووز:من
 دی خرمیفردا ھم باھم بر

 واسھ می تو خونھ نداریچی ھی کارو کننی بھت گفت بدون اجازه ای دختره سرخود اخھ کیا:مامان
 ییرایپذ

  کھدونستمیخوب من نم:من
 نشستم پاھامو جمع کردم تو شکمم و ی افتاده رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردموگوشھ ای ھاباشونھ

 خودم مامانم بھ ی بھ بدبختموی پولی فکر کردم بھ بمونیسرمو گزاشتم روشون چشمامو بستمو بھ ندار
 دادمو کش  شدم بدنموداری بابام انقدر فکر کردم کھ ھمونجورخوابم برد از گردن درد بیبد شانس

 زدم رجھی شاااااای بردی شده بود وااااااااکی نگاه کردم ھوا تاررونویگردنمو ماساژ دادم  از پنجره ب
  کرد خودش بود بسم هللا گفتم و جواب دادمبرهی برداشتم شروع بع وی وقتمیسمت گوش

 الو:من
 ییییییی کجایدیچرا جواب نم: کھ پرده گوشم پاره شددی کشی دادنی ھمچایبرد
 اجانیبخدا خواب بودم برد:من
 شمی من نگرانت میگی من نمزیخوب عز: نرم تر شد اما صداش ھمچنان بلند بودیکم
 دیببخش:من
   مامانم زنگ زدایاشکال نداره نفس برد:ایبرد
 شد؟ی چی وایا:من
   خونتونمییایفردا م:ایبرد
 ست؟ی زود نای بردیوا:من
 نھ عشقم چرا زود باشھ:ایبرد

  جوابشو بدم مامانم دادزدو صدام کردتاخواستم
 میزی تو سرمون بردی بای چھ خاکمینی ببای گوربھ گور شده پاشو بیکایار:مامان

  اوه اوه اوه من رفتم خدافظ:من
   زد و گفت مواظب خودت باشی قھقھ اایبرد
  مامانشی و بدوبدو رفتم پی رو پرت کردم سمتتلفن
  جانم مامان خوشگلم:من

   پس کمکم کنرونی بی بریخوای کھ معلومھ ازصبح منطوری بکش ایزد باش جاروبرق:مامان
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 چششششممممم قربان:من
 کھ تموم شد خستھ و کوفتھ رفتم اتاق نی بعد از امیکردی بامامان کارارو ممی شب داشت١٢،١ ساعت تا

  دوباره دی خرمی دنبالم تا برادی م١٢ ناھار ساعتی اس داده بود کھ فردابراای برددمی رو کھ دیگوش
 دمی و پتو و بالشتمو برداشتم و خوابیپرتش کردم سمت

 دارشدمی بدادی مامان کھ داشت فحشم مغی  جی با صداصبح
رت امروز روز  سری خشوری اخھ بلند شو دختره بیخوابی پاشو خرس گنده چقد مکایار:مامان

  پاشوووووییییدی خرس خوابنی اونوقت اتھیخواستگار
 ظھره پاشو تنبل١١ حاال مگھ ساعت چنده ساعت شمی مامان پا میواااااا:من
 باسرعت گردنمو چرخوندم سمت ساعت دییی خررفتمی مای بابرددیبا١٢ برق گرفتھ ھا بلند شدم منمثل

  کھ خرچ صدا داد
   گردنمییییییییی زدم و گفتم آآآآآغیج

   اخھھھھیگیبود  بھ مامان گفتم کھ چرا دروغ م١٠ تازه دمی کھ دساعتو
   کردداری بینجوری ادی و گفت کھ تورو بادیخند
 مامانم چھ کرده صبحونھ ی الزم رفتم اشپز خونھ وااااھی بعد از انجام کارایی شدم و رفتم دست شوبلند

 قی منتظر نشستم تا دقدمی کردم و لباس پوششی ارایشد رفتم  تو اتاق کم١١رو خوردم کھ ساعت
  زنگ خوردمیگوش١٢ساعت 

 
   بودخودش

 بلھ:من
  خانومم منتظرمایبدو ب:ایبرد
 امیاالن م:من
   نشده بود درو باز کردم و نشستمادهی پنی از ماشندفعھی کردمو رفتم ای مامان خدافظاز
 پھیسالم اقا خوشت:من
 سالم نفس من:ایبرد
 کاراش منو عاشق خودش نی پسر بانی خدا ای وااااختی دلم ردی دستمو گرفت و بوسدوباره    

 کردھھھھ
  می معروف تھران رفتی از پاساژایکی کھ بھ دمی فھممیدی کھ رسیوقت
  کردی بشم اما فقط داشت نگاھم مادهی شھ تا منم پادهی پارک کرد منتظرشدم کھ پنوی ماشنگی پارکیتو
 یکنی نگام مینجوری چرا اشدهیچ:من
  خوامی ھوسم نمی تورو براادی زیلی من دوست دارم خکایار:ایبرد

  خوشگلشی عسلی بودم تو چشمارهی منم خشدی تر مکی و نزدگفتی منارویا
   روز بدون تو بودن فکر کنمکی بھ ی حتتونمی دوست دارم کھ نمیبقدر: دادادامھ

 
 نفساش تو یانگشت بود گرم٢ کھ فاصلھ صورتش با صورتم اندازه ی تر شد بقدرکی ھم نزدباز

 شدیصورتم پخش م
 لبھام قرار گرفت  داغ کردم چشمام یلبھاش فاصلھ رو پر کرد و رو.... تمام....و.....تنھام نزار:ایبرد

  حرکت نگھشونی کنم فقط بکاری چدونستمی نممی زندگی بوسھ تونیاول.... بھ اندازه توپ شده بوووود
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 ی بھ ھمراھقیتشو  بود منوترھمی کھ قوگھی حس دھی اجازه نده اما گفتی بھم می حسھیداشتھ بودم 
 ھم کھ ای برنده شد چشمام ناخوداگاه بستھ شد بردتری کش مکش اون حس قونی انی و اخرسرعم بکردیم

 منم ھمون کردی می و با لبھام بازدادی تر کرد اروم لبھاشو تکون مکی خودشو بھم نزددیاجازه من رود
 گزاشت رو کمرم انقدر ستشو موھاش و اونھم دی کردم دستمو کردم توشیکارھارو کردم و ھمراھ

 اون بھم شھی عقب و نگاھش کردم ھمدمی سرمو کشمی کھ ھردومون بھ نفش نغس زدن افتادمیادامھ داد
 نگاه گفتمی بھش مدی نوبت من بود باگھی دنباری کھ عاشقمھ اگفتی اون مشھی کھ دوسم داره ھمگفتیم

 کردم تو چشماش و گفتم
   دوست دارم دوست دارم دوست دارمایبرد

 زدلمی اومد رو لبھاش بغلم کرد و گفت منم دوست دارم عزی بزرگلبخند
 شکمم شروع کرد بھ قاروقور کردن از ھدفعھی کھ تو بغلش بودم و ارامش گرفتھ بودم قھی از چند دقبعد

 تا روده می زد و گفت بدو بری قھقھ اایزاشتم رو شکمم و نگاش کردم برد اومدم دستمو گرونیبغلش ب
 دیییییی خرووود و حاالاااا نوبت قسمت مورد عالقھ من بومی و نھار خوردمی باھم رفتدییییییبزخر

 تو و تا از اونجا بردی و منو مدیکشی تا فقط نگاه کنم دستمو مستادمی می کھ وای پاساژ جلوھر مغازه اتو
  اومدی نمرونی بگرفتی واسم نمیزیچ١

   شده بوددیخر  دستامون پر ازگھی داخرش
 گرون یلیادکلن خ١ شیست کامل لوازم ارا١ یلباس مجلس٢ شلوار ٣شال ۴تا مانتو ۵ یجفت کتون٣

ساعت کھ اونم با مال خودش ست بود و چند دست لباس ١ نیکھ با مال خودش ست بود و ھمچن
 کھ برام گرفتھ بود و ی بھ ساعتی نگاھدمیکشی ازش خجالت مدادیمeror  مغزم داشتگھی دیخونگ

  انیب٨ ساعت نای اایبود و قرار بود کھ برد۵ بودم کردم ساعت ختھدستم اندا
 ایبرد:من
  جان دلم خانومم:ایبرد
  دییایب٨ ساعتدییخوایمگھ شما نم:من
 زمیبلھ عز:ایبرد
 می برگردایب۵خوب االن ساعت :من

 می بھدش برگردمی بخوریزی چھی اول ای گزاشت رو کمرم و گفت بدستشو
 باش:من
  گارسون سفارشمون رو گرفت و رفتمی و نشستمی سمت کافھ پاساژ رفتبھ

 زدم و با عشق نگاھش کردم سرش رو انداخت ی زد لبخندی دستم رو گرفت و روش بوسھ اایبرد
  کردی و با انگشتام بازنییپا

 کایار:ایبرد
 لمجان د:من

   دفعھ اخم کردکی رو بلند کرد کھ حرف بزنھ دھن کھ باز کرد سرش
 شد؟یچ:من
 ایسالم اقا برد_

  و پشت سرمو نگاه کردمبرگشتم
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 ما زی بود مغابل مبای داشت واقعا زی و نافزی ابی چشماومدی دختر خشگل قدبلند داشت بھ سمتمون مھی
   بردبا با سر جوابش رو داد و منم اروم جواب دادمکردی منو نگاه مظی اخم غلھی و با ستادیا

  نمیاجازه ھست کھ بش_
  دییبفرما:ایبرد

 بابا بھ الیخیب......کردی کھ داشت اخم مشی پقھی خلھ؟؟؟؟؟ تا دو دقنی نشست واااا اایبالبخند کنار برد 
مت دستمون  شد و دوباره اخم کرد فک کنم عضالت صورتش باھم دعوا دارن  نگاھش بھ سرهیمن خ

 !!!!!!د؟؟؟؟یباری مشی از چشماش اتی تر شد وااااااظی شد کھ اخمش غلدهیکش
   مارو دوست دارهی خانوم اقانی بگو چشھ ااھااااااانحاال

  جون؟؟؟ای بردیکنی نمیمعرف_
 

  ی خاستگارمیری کھ انشا امشبم مندمینامزد و ھمسر ا.... کایار.... البتھ: شد و گفترهی بھش خایبرد
 ییییییییییچ_

  دی زد کھ چھار ستون بدنم لرزی دادچنان
 نی ازارمی نامزدتھھھھ من نمی دختره داھاتنیا: تعجب بھش نگاه کردم کھ بلند شد و با داد گفتبا

 رهیوصلت سر بگ
 خودتو بھ ی کھ حاظر شده باھات ازدواج کنھ چجوری دادیبھش وعده چ: بھم زل زد وگفتباخشم

  یحراج گزاشت
 صدا اشک ی من بکردوی منی بودن اون داشت بھ من توھدهی بگم انگار کھ زبونمو بریزی چتونستمینم
 یزی بگم اگھ چیزی بھش چتونمی چرا نمای خداکردنی ھمھ داشتن بھمون نگاه ماداشی بادادو فرختمیریم

زد تو  م شد و محکی عصبای کرد کھ بردنی ھاش زدم انقدر بھم توھنینگم مھر مثبت رو تموم توھ
 بھ زن من ی بھ چھ حقطھیتو دختره سل: سرش و گفتی رفت باالنیگوشش انقدر محکم کھ افتاد زم

 یکنیم  من اظھار نظرسھییی در مورد زن من قدی کھ داری ھستی اصن تو کیکنی منیتوھ
 ام کھ باتو تو یسااااال عاشقت بود ھمون٢١ ام کھ ی؟ من ھمون!میمن ک:  گفتھی با گرستادی شد و ابلند

  منو خراب کنھیاھای تموم  روی دختره داھاتھی کھ دمی حاال اجازه نمکردی می زندگاھاشیقصر رو
   بمونالتی و خای وقت قرار نبود کھ من باتو ازدواج کنم پس توھمون روچیھ:ایبرد

 نگیو پارک تکردی مھی و داشت گرنی گرفت و برد برگشتم و دختره رو نگاه کردم نشستھ بود زمدستمو
 مردونش گرفت اشکامو پاک کردو بغلم ی و نگام کرد صورتمو با دستاستادیدستمو ول کرد جلوم ا

  باشھی من بارونی زندگی کھ چشمانمینب:کردو گفت
  بودی اون کایبرد:من
  زمیدختر خالم بود عز:ایبرد
 زدی بود کھ میاون حرفاچ:من
 میتو خودتو ناراحت نکن زندگ:ایبرد
 ھوا لبامو ی و بخورمتااااای نگام نکن مینجوریا: و نگاش کردم کھ دوباره گفترونی بغلش اومدم باز

 اونقدر محکم کھ بدجور درد گرفت بغلم کرد و دور خودش چرخوند و ھمونجور کھ بغلش بودم  دیبوس
  بردنیمنو بھ سمت ماش

 
   نگفتمیزی منم چزدی نمی حرفنیتوماش
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 نمتیبی و گفت کھ شب مدی دستمو بوسمیدی رسیوقت
 رهی برات بگی غر غر کرد کھ چرا اجازه دادی کلدشونی ھارو بردم خونھ مامان کھ دلکسی نای سختبھ

  کردیاما بابا فقط نگاه م
 خوووووب حاال وقت رونی دوش گرفتم و اومدم بعیشد سر۶:٣٠ کھ جمع و جور کردم ساعت لباسارو

 از بغل کھی تا ت٢ ک صاف شدی وقتدمی شووونھ زدمو سشوار کشیموھامو بھ سخت.... بوووودشیارا
 لند بی زدم کھ حسابملیمژه ھامو ر. کردمحی ملشی اراھی. موھامو بافتمو از پشت بھ ھم بستمشون یھا

 لبخند زدیچشاشون برق م. لباس بپوشم کھ مامان و بابا وارد اتاق شدن خواستمیم.ومدیشد و بھ چشم م
 ی برات ارزوی خوشگل شدیلیدخترم خ.. دی بوسمویشونیامانم اومد جلو پم. رو لبشون بودیخاص

بازومو   بھ بابام کردم اومد جلوینگاھ... مامان جونم یمرس زدمیلبخند..کنمی میخوشبخت
 بابا یمرس.. بغض بغلش کررررردم دونمبای یکی کنمی می خوشبختیبرات ارزو:گرفتو با غرور گفت

 اجازه شھیباشھ م..️☺دمیخند.. شھی خراب مشتی نکن اراھی حاال گرگھیمامانم گفت خب د..جوووونم
 کھ ییزھای از بولیکی دمی لباسامو پوشعی کھ رفتن سررونیب..بابام گفت باشھ باشھ... لباسامو بپوشم دیبد

 ھم رو سرم دی شال سفھی با دی شلوار کتان سفھی با دمی بود پوشیری بود کھ برنگ شدهی خرایبرد
 ............. رو بزنھنیخدا کنھ اونم امشب ھم️  ست بود و زدمای کھ با برددمیو از ادکلن جد..انداختم

 
 نی کھ چرا من بھ انیبھ ا.. کھ چقدر زود عاشقم شدنی فکر کردم بھ اای نشستمو بھ بردنی زمیرو

 فکرا بودم کھ مامانم نیتو ا.... نھای میشی با ھم خوشبخت مای انکھی بھ اندمونی دلمو بھش دادم بھ ایزود
 رفتم اشپز عیسر...باشھ اھا! ھا؟...انای بزار االن مییپاشو چا٧:٣٠ ساعت کااااایار.... صدام کردھوی

️.. اوردمرونی ھارو بوهی رو دم کردمو ظروف مییخونھ چا  وهی میباز خداروشکر کھ ظرفا️
 کھ زنگ زدن استرس تمام وجودمو گرفت و زی رو ممیدیچی ظرفارو مداشتم...ھامون ابرومند بود

️ کرددنیدستام شروع بھ لرز  پشت سرمون اومد مامانم  جلو درمیبا بابا رفت...اومدن؟؟فک کنم...️
 میسالم کرد. سالھ بود کھ احتماال باباش بود ٥٠ ای ٤٩ حدودا ی نفر مردنیاول...بابا درو باز کرد ...

 بود ھم رنگ چشاش ھم ھشی شبیلی خای بود بردای بردبیانگار نصفھ س..️☺د جواب داداونم با لبخن
 کھ با اخم سالم شیی مثل دختر دایاب ی سالھ با چشما٢٤ ای ٢٢ دختر حدودا ھی ینفر بعد..چھرش 

و ️☺ بود با لبخند جواب دادبای زیلی و خی ابی سالھ با چشما٤٥ خانم حدودا ھی ینفر بعد..️..داد
حقا کھ ️ بشھوونتی نگاه دکیپسرم حق داره ک تو . خانم خوووشگل یچطور.. کردیباھام رو بوس

با مامان با ھم سالم احوال ..نظر لطفتونھ یمرس.. الھھھی ھییبای رو دست زیھمونطور کھ گفت زد
چرا (ایسبز دزست مثل برد ی پسر با چشماھیبعد از مادرش . بود یزن خون گرم...کردنو نشست

️ قلو داره٢ بھم نگفت کھ داداش ااایبرد  بود سالم دادم کھ نییسرش پا.. داشت ی تری جدافھی قیول)️
 لکنت نیوا ا.. وبا تتتھ پتھ گفت سسسسسلسالم رد نگاھم کرهی گشادو خیبا چشا..سرشو باال کرد

️مد دل منم با خودش دو باره برد کھ اوایبرد..داره؛بھ مامانو باباھم سالم کرد و رفت نشست  یوااا️
صورتشو ..ی مشککی کروااات باری با یری شراھنی پی با ی کت مشکھیتو کت شلوار چھ ناز شدھ

 کردی دستھ گل بزرگم دستش بودو با لبخند نگام مھی. ود کرده بودو موھاشم درست کرده بغی تشیش
 دهی خوبھ؟بابا خوبھ؟چھ خبر؟ندد؟مامانیعھ عھ سالم خوب: سالم دادم کھ حول  شد و گفتعیسر.️

 ما کھ دوساعت یگی میچ... رفتھ ھاادتی اروی اقا بردگھید.. ستی ازت نی چرا؟خبردیستین...بودمتون 
 .......می با ھم بوووددشیپ
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 ی  رد نگاھمو گرفت و وقتعی سرای بردکردنی بھ مامان و بابا کردم کھ با لبخند نگامون مینگاھ

   ھم جواب دادن و خوش امد گفتننای ازخجالت سرخ شدو سالم کرد ماماندشونید
 زی بریی مھمونا توام برو چاشی پمیری من و بابات ککایار:مامان

 باش:من
  رو نگاه کردمای کھ رفتن برگشتم و با اخم بردنی از ابعد
  بودیی چھ حرفانیا:من
 خوب نفسم حول شده بودم:ایبرد
 )کارکنھی چدونھی خودش از استرس نمگھیدروغ م(وا اخھ ھول شدن نداره  :من
 نایابرومون رفت او چقد سروصدا دارن مامان_من
 اره_ایبرد
 من باھات قھرم_من
 کھ امشب مال من نی ھم ای خوشگل شدیلی بخدا حول شدم اخھ ھم خمیعھھھ عشقم نفسم زندگ_ایبرد

 گھیببخش د نفسم یشیم
 خوب حاال_من
 کایار_ایبرد
 جانم_من
  بال خانوممیجانت ب_ایبرد
  نشی و با مشت اروم زدم بھ سدمیخند
 ووووونھید_من
   تواموونھید_ایبرد

 دی حرف دستمو گرفت و بوسنی گفتن ابعداز
 ایبرد_من
 جون دلم_ایبرد
   دفعھ ساکت شدھیچرا ھمھ جا _من
 میشنوی نمیزی چمی ماست کرشدنی کھ بیادیاز عشق ز_ایبرد

  جوابشو بدمتاخواستم
 میکنی نگاتون ممی ما سھ ساعتھ کھ داراخانی اقا بردرینخ__

 اخم کرده بود دارن با لبخند نگامون اکھی ھمھ بھ جز برادر برددمی گشاد شده برگشتم کھ دی چشابا
 د؟ی بودنجایعھھھ سالااااااام شما ام ا_ حول شد و گفتای بردکننیم
 

 اول از ھمھ ییرای کھ رفتم تو پذی وقتختمی ریی گفتم و بدو بدو رفتم اشپز خونھ و چایدی ببخشباخجالت
 اوی خودم بعد مامانش بعدم مامانم بعد داداشو خواھربردی تعارف کردم بعد بھ باباای بردیبھ بابا

 خواستم رفتیم  قربون صدقمی کھ ھای ھمھ برداشتند و تشکر کردن مامان بردایاخرسرھم خود برد
 رفتم و ششی پنمی بھش کردم کھ باچشم اشاره کردکھ بشی بود نگاھی خالای کھ فقط کنار بردنمیبش

 کی ھمونطور کھ منو تو ای نگاه بدجور دل مادر شوھرتو بردھیکنارش نشستم کھ در گوشم گفت تو
 ی خودت کردوونھینگاه د
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  ووونھید_ زدم یلبخند
 مییینجای کھ ماچراادیدونی خودتون مگھیخوب د_ گفتای بردی حال و احوال بابای از کمبعد
 بلھ_بابا
 می اجرا کنغمبروی بھ خواست خدا سنت پدیخوب اگر اجازه بد_

 اجازه ماھم دست شماست جناب_بابا
 دخترتون شغلش ھم یسالھ ھم دانشگاھ٢۴ رادمنش ای پسرمن بردمی کنی معرفکمیخوب پس بزار _
 تموم کارخونھ ھام  لی وکشھی درسش کھ تموم بشھ مکنھی کار مندهی موادشوی ازکارخونھ ھایکیتو

  حرفشنیاخم کردم باا.... مکث کردیکم..... جان گفت اولش مخالفت کردم کای کھ در مورد اریزمان
 تفاوت یمنظورم ازمخالفت برا_ بھ من و بابا و مامان کرد و گفتی منت بزاره؟نگاھخواستیم

 عاشق دخترتون عی بود کھ چرا انقدر سرنی ام ادهی مخالفت کردم کھ عق نی ای بلکھ براستی نیطبقات
   نگاه کردمای بردی زدم و بھ بابای لبخندکردیشده بھش نگاه کردم کھ با عشق داشت نگام م

  باھم حرف بزننکمی دو جوون نی ادیخوب اگر اجازه بد_
   دییای و زود بدی دخترم بردیی نداره بفرمایباشھ اشکال_

 افتاد چقدر ای گفتم و خواستم حرکت کنم کھ نگاھم بھ داپاش بردیدی بلند شد ببخشاھمی شدم کھ بردبلند
 بھ سمت اتاق دی نگاھش رو دزدعی سرکنمی کھ نگاش مدی دی وقتکردی نگام مرهی ھمن داشت خھیشب

  جانم_کایار_ درو بست و گفتای ھم پشت سرم اومد بردایرفتم و برد
 ؟یدوسم دار_
  دارم_
 شماااای موونھی دی اگھ بھ من جواب رد بدکای دوست دارم ارتی نھایمنم ب_
 ی اوونھیتو االنشم د_

   زانوزد دستامو گرفت تودستشروشون بوسھ زدجلوم
 ؟یکنیازدواج م.... مجنون عاشقنیباا..... کھ جلوتھ وونھی دنیبا ا..... بامن.....کایار_

انگشت بود ھرم نفساش ٢ کھ فاصلمون بھ اندازه ی شدم بھ قدرکی زدم بلندش کردم بھش نزدیلبخند
 ارو تو یلیی گوشش کردم نجچا گونھ و خکی سرم رو نزدستادمی پاشنھ پا ای روشدیتو صورتم پخش م

  مجنون منکنمیبلھ باھات ازدواج م:گوشش زمزمھ کردم
 

  زدی پلک ھم نمی شده بھم حترهی کھ خدمی اومدم عقب دی کمیوقت
 ای بردایبرد_من
 صبرکن_
 ؟یچ_
 عاشقتم_
 ؟یچ_
  خوشبختت کنمدمی خانومم قول مخوامتی میلیگفتم عاشقتم خ_
 گزاشت  دستامو گرفت و پشت ھم نی رو گفت و بغلم کرد چند دور منو دورخودش چرخوندو زمنیا
  دیبوسیم
 می برای بسھ بوونھید_
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 دوباره بھم شک کردی می اروم باھاشون بازدی کرد اروم اومد جلو لباشو گزاشت رو لبم و بوسنگام
 تر کرد منم بغلش کردم و کی کم تر دستشو گزاشت پشتم و منو بھ خودش نزدنباریوارد شد اما ا

  می کھ بھ نفس نفس افتادمی کردنش انقدر ادامھ دادیشروع کردم بھ ھمراھ
 لبام ی اروم رویوسھ ا و نگاش کردم نگام کرد دستاشو دور صورتم گزاشت برونی بغلش اومدم باز

  رژ بزن چون ھمھ رو خوردمگھی دباری اما قبلش میبر:گزاشت و گفت
 می رژم پخش شده چندتا فحش تودلم بھش دادم دوباره کرم و رژ زدم و باھم رفتدمی کھ دنھیی جلو ارفتم

 ھیخوب دخترم جوابت چ: گفتای بردی باباکردنی ھمھ داشتن نگامون منای مامانشیپ
 ....راستش....خوب_

 عروس من یخوای مزمی عزشھی دخترم معذب مدیکنی کھ شماھا نگاھش مینجوری بابا ایا:ای بردمامان
 ؟یبش

 جوابمو بگم سرمو انداختم کردکھی نگاه کردم باچشماش داشت التماس مای بھش کردم بعد بھ بردینگاھ
 سکوت عالمت رضاست مباااااارکھ: و لبخند زدم کھ مامانش دوباره گفتنییپا
 

 بھ ی تعارف کرد نگاھینیری زد و بھ ھمھ شمیشونی پی روی شد و بھ سمتم اومد بغلم کرد و بوسھ ابلند
 ای از کاراش معلوم بود کھ دوست داره االن بغلم کنھ مادر بردزدی کردم خوشحال بود و لبخند مایبرد

بھش کردم و  ی نگاھای قرمز دراورد بھ سمتمون اومد و داد بھ بردی جعبھ مخملھی فشیاز تو ک
 بھ بعد اگھ نی خانوم رادمنش از ای نشنوم بگگھید: بالبخند کرد و گفتیممنون خانوم رادمنش اخم:گفتم

 ای دری بھم بگیتونی مای منم مامانتم یقابل بدون
  چشم_

 خوشگل بود دستم کرد و ھمھ برامون دست زدن بابا بلند یلی خنی تک نگکی انگشتر رو کھ ایبرد
 بھ اشک نشستھ اومد جلو بغلم ی کرد مامان با چشمای خوشبختی و برام ارزودی رو بوسمیشونیشدو پ

 مانم ماشی بغلش کردم ھم ناراحت بودم ھم خوشحال ناراحت چون کھ کم کم دارم از پدتمیکرد و بوس
 ھم ای عشق ازدواج کردم و ھمسرم دوسم داره خواھر و پدر برد کھ بانی ای و خوشحال برارمیم

 صداش اجونی بھ داداشش  کرد کھ ھنوز نشستھ بود و تو فکر بود دری نگاھای گفتن بردکیتبر
  ؟ی بگکی بھ برادرت تبریخوایبرسام نم...  برسام_کرد

 ای گزاشت رو شونھ برد دستش روستادی بھ ما دوتا کرد بلند شد و جلومون ای رو بلند کرد نگاھسرش
 کھی داداش کوچگمی مکیو گفت تبر

  برسام جانیمرس_
 ھی بعد از چند ثانخوشحال ای داد کھ ناراحتھ صی تشخشدی بود نمی جورھی من نگاه کرد نگاھش بھ

   زن داداشگمی مکیتبر:گفت
 ممنون اقا برسام_

 براشون خونده تی محرمغھی صھی امشب نی ھمدیدیاگھ اجازه م: جون رو بھ مامان بابا کردو گفتایدر
  بشھ
 می ھمھ راحت ترینجوری استی نیمشکل:بابا
 ؟ی رو بخونغھی صشھیبھزاد لطفا م: گفتای بردی جون رو بھ  باباایدر
  البتھ_
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 لبخند زدم کھ ھمھ برامون دست دی ھمھ دستمو گرفت و بوسی جلوای خونده شد بردغھی کھ صنی از ابعد
 رو از ای فک کنم خلھ شب تموم شد بھ زور بردکردی نگام مرهیردم برسام داشت خ نگاه کھیزدن بھ بق

  کھھھھرفتشی نممی کردرونیخونھ ب
 ھم قرارشد ھیزی جھی کنم برایماه عروس٣ نی بودم قرار شد بعد از اایماه زن برد٣ من بھ مدت حاال
 ای بالشت گزاشتم قرار شد کھ فردا با دری رو پاک کردم سرم روروشمی کنن اراھی اونا تھشترشویکھ ب

 با صبح  چشمامو گزاشتم روھم کھ خوابم بردادی زیلی خوشحال بودم خدی خرمیجون و ساحل بر
 دنبالم بھ مامان سالم کردم کھ انیب٣بود قرار بود کھ ساعت ١٠ شدم ساعت داری غرغز مامان بیصدا

 یام نخورد تو ھنوز صبحونھ انی االن مگھیبا غرغر گفت پاشو د
  موندھھھیلی خ١٠واااااا مامان تازه ساعت _
   کارگاه توام غذا بخور برو حموم حاضرشورمی من میحاال ھرچ_
 چشم_

 دمشی رفتم و بوسجلو
 وقت داشتم لباسام رو دراوردم و یبود حاال کل١٠:٣٠ رفت و من تنھا شدم بھ ساعت نگاه کردم مامان

 غذا خوردم موھامو عیبود سر١٢ ساعترونی کردم اومدم بیز با خودم اب بای کھ کلیرفتم حموموقت
 بود براش نبود ماما٢ در زدن بھ ساعت نگاه کردم زدم،کھی و بافتم داشتم دستامو الک مدمیسشوار کش

 زنگ ای کھ بردرفتمی داشتم بھ سمت کمد لباس ممیکردی می و شوخمیزدیباھم حرف م٣غذا گرم کردم تا
  زد
 زمیجانم عز_
  جانمی تو گفتمی زنگ زدباریخدارو شکر _
 شنوممممیم_
  میی اونجاگھی دنیم١۵ میعشقم با مامان و ساحل اومد_
  منم حاضرمزمیباش عز_
 

 در عقب دنی رسنیم۵  بعد از ستادمی کردم و و جلو در منتظر ای از مامان خدافظدمی لباس پوشعیسر
  الم کردم رو باز کردم و سوار شدم با لبخند و بلند سنیماش
  یسالم عروس گلم چھ خوشگل شد_ جونایدر
 ممنون+

 کردی بھ ساحل کردم کھ داشت منو نگاه مینگاھ
 ؟یسالم ساحل جان خوب+
 سالم ممنون_
 کنھی نگام مدمی نگاه کردم کھ دای گفت و روشو برگردوند الحق کھ خواھر شوھره بھ بردنویا

   سالم عشقم سالم خوشگلم سالم عسلمایسالم نفس برد_
 جون ای زشتھ لبموگاز گرفتم و با چشم بھ دری حرکت کنشھی ممیکنی بعدا دوباره سالم مزمیخوب عز+

 کردو رفت گفت کھ چند جا کار داره انجام ادهی و حرکت کرد مارو جلو پاساژ پدیاشاره کردم بلند خند
 کایار: جون گفتای کھ درمیکردیم مغازه ھارو نگاه می تو پاساژ داشتادیبده م

 جانم+
   بگو کھ اماده باشننای بھ مامانتمیری بگی برات جشن بلھ برون و نامزدمیخوایما م_
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  ستی کارا اصال الزم ننیاما مامان جون ا+
 چرا؟_
  خوامی ازتون نمزاروی جور چنیاخھ من کھ ا+
 ی الباست رو امروز انتخاب کندی تو ھم  بامیریگیما برات جشن م_

   و گفتم چشمنیی انداختم پاسرمو
 ادی گفت کھ االن مدی خرمی کھ ما اومددی فھمزدمیمامان االن داشتم با مارال حرف م:ساحل

 کنھی شر بھ پا منجای اادی اون االن بادی بیساحل بھ اون چرا گفت_
 ھیمامان جون مارال ک+
 زمیخواھرزادمھ عز_
  داره؟ی و قد بلند و صورت خوشگلی ابی کھ چشمایھمون+
 شیشناسیتواز کجا م_
 دی مارو فھمنی مارو و رابطھ بدی دمی بودای کھ با بردروزید+

  نکرد؟یزی کرد ؟دعوا راه نندااخت؟ابرورکاری چی وااااایا_ساحل
 زدی حتما منو مگرفتی جلوشو نمایاگھ برد.... چرا کرد.... خوب+

 ادیساحل بھش بگو ن_ جونمامان
  زنمیباش االن زنگ م_

  بودکی شده بود اون نزدری دگھی ساحل زنگ زد دیوقت
  دمی نگو خودم جوابشو میچی گفت تو ھی ھرچزمیاشکال نداره عز_ جونمامان

 چشم+
 کاری چنجای ای داھاتنیا: اخم کرد و گفتدی منو دی شد اما وقتکی با لبخند بھ کا نزدادی کھ بمی شدمنتطر

 کنھیم
  گشاد شده نگاھش کردمی چشابا

 ام حق نداره بھ عروس من ی دختر عروس منھ کسنیمارال مواظب حرف زدنت باش ا_ جونمامان
 ؟یدی کنھ فھمنیتوھ

 عروس خودتون نوی و انی کھ من کھ از خون خودتونم و ول کننی شدی راضیاما خالھ شما چطور_
 دیکن
 ای ازدواج کنم بردخواستمی من کھ نمی ولیمارال موظب حرف زدنت باش درستھ تو از خون من_
  ھم بھ دل ھمھ خانواده ما نشستھای ھم بھ دل بردکای ازدواج کنھ مھر ارخواستیم

   بھ من رفت و روشو کرد اونوری چشم غره امارال
مزون لباس عروس ساحل و ١ تو میفت مارال ری ھاکھی گشتن و گوش دادن بھ تی پاساژ بعد از کلاو

 و زدی مامان جون ام دتشت با خانوم صاحب مغازه حرف مکردمیمارال داشتن واسھ خودشون نگاه م
 مدل١ صدا کردم و گفتم کھ از ناروی نگاه کردن مامانیژورنال گنده ام بھ من داده بودن بعدازکل١

 انتظار شھی نمی خوبقھی سلیدختر داھات١از  ھیمدل داھات١حتما _خوشم اومده مارال از اونور گفت کھ
 داشت
 دی کردم و اون خانوم ھم کھ دنی ام رو تحسقھی سلدنی چشم غره رفتم مامان و ساحل کھ لباس و دبھش

 دهی لباس دنی قد بلند بھتر توای نخورده و ادمایزی اما بھ ھر ساسھی مارک پارنی لباس از بھترنیگفت ا
    ازم خواست کھ بلن شمشنیم
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  بھم کرد و پوزخند زدی نگاھمارال
 قدم ھم ی من دوختھ شده باشھ برای واقعا ماتم برد انگار کھ برادمی لباس رو کھ اورد و پوشخانومھ

 اما نی بود پرده ھارو کنار زدن مامان و ساحل  با تحسی عالدمی بھم داد و پوشیسانت١٠کفش پاشنھ ١
 داشت ی بازیلی خقھی صورت بود کھ نی زدم لباس بھ ای بھش پوزخندکردینگاه ممارال با خشم بھم 

 اش بود قھی بود اما مشکل بای زیلی جذب خیمتر بود و مدل ماھ٢ بلند تا مچ دنبالھ لباس حدود ینایاست
  معلوم نشھادی کنھ زشیکاری  با موھام شگریکھ اونم قرار شدکھ ارا

 
 می کھ ناھار بخورمی مامان جون و ساحل و مارال رفتیلباس برا دی و بعد از خرمیدی رو خرلباس
 خوادی می متر پارچھ واقعا اونو چطورمی لباس مارال اگھ نگم بھتر بود لباس نبود کھ نیواااااا

 بپوشھھھھھھ
 کاری چنجایتوا: بھش گفتدی مارال و دی ھم خودشو بھ ما رسوند وقتای بردمیدی رستوران کھ رسبھ
 یکنیم

  گھی ددی جون با خالم اومدم خرایوا برد: رفت و بغلش کرد و گفتمارال
  کنھی شوھر منو بغل می بھ چھ حقگرفتمی مشی بغلش کرد داشتم اتیوقت
 سالم خانومم: و گفتدی رو بوسمیشونی اومد کنارم نشست بغلم کردو پدی کھ منو دایبرد
 دموی بچزونمش گونش و بوسشتری کھ بنی ای منم برارهی بگشی حاال نوبت اون بود کھ اتشیییییییییآخ

 و مارال ھم از حرص سرخ شده بود و میدادی دل و قلوه ممی ما داشتی خستھ نباشزمیگفتم سالم عز
  ھم کھ از خدا خواستھ بودای و برددنیخندی بھ ما مزی رزیمامان و ساحل ھم داشتن ر

 کرد چون عقب نشستھ بودم ادهی اول مارال بعدو مامان و ساحل رو پای بردمی غذارو خوردنکھی از ابعد
 میییییخوووووووب حاال تنھا شد: نگھ داشت و اومدم جلو دستمو گرفت و گفتیگوشھ ا

 وووونھیعھھھ د+
 نمی ببابغلمیبدو ب: و گفتدیدستمو گرفت و بھ سمت خودش کش 

 و نگام رونی بود منو از بغلش اورد بیش خوب تو بغلش عطرخوشبوشو استشمام کردم چھ ارامرفتم
با ولع شروع .... لب.... وینی بعد چشمامو لپم گونھ بزی بوسھ رھی دی بوسمویشونیکرد کم کم اومد جلو پ

 شیھمراھ  موھاش وی کھ روش نشستھ بودم دستمو کردم الی جلو جوردمی خودمو کشدنیکرد بھ بوس
 کارام و حرکاتم دست خودم نبود گھی گردنم ددنی تر و شروع کرد بھ بوسنییکردم سرشو اورد پا

 از گردنم دستم ناخوداگاه کھی تھی زدن کی گردنمو ببوسھ شروع کرد بھ میسرمو بردم باال تا ھمھ جا
 کی تو دادمی مزه بھش اجانی از اشتری بدی تنش غرق شھوت بودم اما نھ نبانیی سمت دارفتیداشت م

 خودمو ازش جدا کردم و نشستم سرجام نگاھش کردم چشماش خمار بود انگشتمو یحرکت ناگھان
 ستی جاش ننجایعشقم ا:گزاشتم رو لبش و گفتم

 
 بغل دستمون نی کھ سبز بشھ بھ ماشمی پشت چراغ منتظرشدمی کھ رفتی باشھ و حرکت کرد کمگفت

 نای کرده بودن واقعا کھ اادی ز ضبط و تا اخری بودن و صداایغی جوجھ تنینگاه کردم کھ چند تا پسراز
د و شروع ی شده بودم بھشون کھ راننده فھمرهی خکردمی فک مزای چنی بھ انطورکھیرن؟ھمیگیسردرد نم

 ی کھ اای بھش رفتم و رومو برگردوندم سمت بردیکرد بھ امار دادن واه واه واه چھ پررو چشم غره ت
 شھ کھ چراغ ادهی پنی خواست ازماشکردی قرمز داشت منو نگاه می باصورتای گردوندمبردیکاش برنم
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 سمتم تا ت پارک کرد برگشی حرکت کرد رفت و گوشھ ای عقبی ھانیسبز شد و بخاطر بوغ ماش
  خواستم موضوع روبراش بگم سمت راست صورتم سوخت

 وانھی دگفتی کھ میکس عشق من شوھر من ایکردم برد رو صورتم و با بھت بھش نگاه  گزاشتمدستمو
بغضم گرفتھ بود   کھ نکردمیاونم بخاطر گناھ!!!کنھ؟یوار دوستم داره حاال رومن دست بلند م

 زنیچشمام پراز اشک شد ھرلحظھ امکان داشت کھ بر
 غلط کفتی می و ھی کرده شروع کرد بھ معذرت خواھکاری چدی بھ خودش اومد و فھمی وقتایبرد

   نفسمکایدا دست خودم نبود ارکردم خانومم عشقم بخ
 
 و دنی شدم شروع کردم بھ دوادهی پنی برداشتم و ازماشفموی شده بود کری دی واسھ معذرت خواھگھید

 کردی صدام مزدوی بوق مومدی دنبالم منی ھم باماشای بردختنیاشک ر
 دست تکون ی تاکسنی واسھ اولعی غلط کردم سوارشو سردی توروخداسوار شو ببخشزمی عزکایار

 موی رفتم توخونھ و درو بستم گوشدمی رسی وقتدی تر برعیدربست سوارشدم و گفتم اقا تروخدا سر+دادم
 موی لباسامو کھ واسھ جشن گرفتھ بودعی مامان سالم کردم و رفتم اتاق سرشیخاموش کردم و رفتم پ

ش جمع شد بغلم کرد و  اشک تو چشمادی منو دی مامان وقتی موھامو باز گزاشتم و رفتم جلودمیپوش
 فونی دخترخوشگلم تو بغل مامان بودم کھ زنگ ای خوشبخت بشی بزرگ شدیگفت دخترم اخھ تو ک

  کنمیبھ صدا دراومد گفتم کھ من باز م
 ھیک+
  بازکنکایار-
  ھیک+
  نکن باز کن درو منو سگ نکنتمی اذکایار-
 بود گفتم بچھ ھا بودن خواستم برم تو اتاق کھ دوباره ی و گزاشتم و در جواب مامان کھ گفت کفونیا
   کردو درو براش باز کردکی سالم علای مامان جواب داد با بردندفعھی زنگ خورد افونیا

 منو با ی اومد تو تا خواستم برم تو اتاق پشتم اومد و نزاشت درو ببندم اومد تو اتاق ووقتعی سراونم
   کرد نگامرتی مات و با حدیاون لباس د

 من الھھ من غلط کردم اشتباه کردم ی بانوکای بھ اشک نشستھ گفت اری زانو زد و با چشماجلوم
   خانومم بخدا دست خودم نبوددیببخش

 دونھی خدا می بدم االن دستتو روم بلند کردحی توضی بھ من فرصت ندادی تو حتایبرد+ گفتم بابغض
 یکنی مکاریکھ بعدا چ

 تکرار نشھ گھی دخورمی باال سرت قسم میبود غلط کردم بھ ھمون خداخانومم بخدا دست خودم ن-
   کنمی زندگتونمیلحظھ ام نم١ نکن کھ بدون تو ینجوری باھام امیزندگ

   بدون تو باشمتونمیمنم نم+
 ی تا اخر عمرم حتشھی بوسھ نگام کردو گفت واسھ ھمی بعد ازکلدمی جلوش و محکم لباشو بوسنشستم

  نفس منزامی بھ اسمون بره تنھات نمنی زمای ادی بنیاسمون بھ زم
  عشقتی شونھ ھای رویزاری کھ سرتو می داشت وقتی کرد چھ ارامشبغلم

 
و ھمھ   انقدر سرم شلوغ بود کھ دانشگاهگذشتیپشت سرھم م  روزھامی کنیشنبھ نامزد۵ بود کھ قرار

منم بودم ھمھ خوشحال بودن شب از   خوشحال بودن  یلی فراموش کرده بودم مامانو بابا خویچ
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 ادی ببعدش  وشگاهی منو ببره اراای قرار بود کھ فردا برددمی خوابی با ھزار بدبختبردیاسترس خوابم نم
لقمھ گنده داد دستم ١ و برداشتم مامان لی لباسمو کفشمو وسای کرد حول حولکدارمیدنبالم صبح مامان ب

 و دی لبامو بوسی بود رفتم و سالم کردم باخوشحالنیظر توماش منتای بردنییکھ او راه بخورم رفتم پا
  گفت سالم خوشگلم

  دلمزیسالم عز+
 شتمی تا اخر عمر پشھی ھمشھی تا ھمکای دوست دارم اریلی خوشحالم خیشی عشقم امروز مال من میوا-

 زارمیو تنھات نم
   دلمزی عززارمی وقت تنھات نمچیمنم دوست دارم و ھ+

  شگاهی جلو در ارامیدیرس
 ای بیخوشگلم برو خودتو خوشگل کن و زووووود-
  چشم ھمسر نازم+

 بھ موھام زد و ی دستشگری ارای نشوندن رو صندلعی بعد از گفتن اسمم منو سرشگاهی تو ارارفتم
 موھامو رنگ کنھ خواستی زدم و تشکر کردم می چقد بلنده ماشا لبخندفھیماشاهللا چھ نرم و لط:گفت

 دهی پوشیجوری وامخی بازه و میلی لباسم خقھی گفتم ی بمونھ وقتی مشکخوامی اجازه ندادم و گفتم کھ مکھ
 ی و خستگی بد بختی ساده ھم بکنھ بعد از کلشی اراھی وزهیبشھ قرارشد کھ موھامو فر کنھ و دورم بر

   اماده شدمیو گشنگ
  یخوووووب ماشا ماشا چھ خوشگل شد:شگریارا

 بود ختھی بلندم فر شده بود و دورم ری منم؟ موھانی اشھی خدا باورم نمی نگاه کردم وانھیی تو اخودمو
 مثل دمی ساده و لباس سفشی ارانی ھم رو سرم بود با ادی سفی تل شکوفھ اکیاز وسط فرق شده بود و 
ھام و رفتم  شونھ  شنلمو انداختم روییای چرا نمکفتی و مزدی زنگ می ھایفرشتھ ھا شده بودم برد

 ی وقتای گرفتن بردلمی شروع کرد بھ فلمبرداری ھم اورده بود فلمبرداری فی حتوونھی دنی ای واااااارونیب
 عشق منھ؟تو نی خداااا ای اکردمی نمی منم حرکتکردی نگام مرهی و خکردی نمی ماتش برد حرکتدیمنو د

  یناز شد سالم اقا چھ+ اومدم و رفتم جلو ودم کت و شلوارش چقد ناااااااااااز شده بود باالخره بخنیا
 و نی منو گزاشت زمدی منتظره اومد جلو بغلم کرد دور خودش چرخوند و لبمو بوسریحرکت غ١ تو

  نگام کرد
   منسھی من سالم قدییبای من سالم الھھ زینیسالم فرشتھ زم-

  من قربون اون خجالتت بشمیا- کھ گفتنیی خجالت سرمو انداختم پااز
   مھمونا منتظرنمی برایم بعشق+
  خوشگلممیبر-

 و دیبوسی دستمو میو راه افتاد توراه ھ  و ذرو واسم باز کرد سوار شدم کھ خودشم سوار شدرفت
 شکرتتتتتت باالخره عشقم ااااااایخدا: اورد و گفترونی دفعھ سرشو ازپنجره بھی رفتیقربون صدقم م

  شکرتاااای خدایو بھم داد
 سرد نبود واسھ یلی تو باغ بود ھوا خی ھمھ اومده بودن مھمونمیدی رسی وقتوونھی بھش گفتم ددمویخند
 ھمھ اومده بودن استقبالمون مامان می شدادهی پنی از ماشی نبود کھ جشن تو سالن باشھ وقتیازی ننیھم

قصاب با  دنیرقصی داشتن جلومون مای بردی بابا و باباکردیدستش اسپند بود پاشت واسمون دود م
 شدمی از رو خون رد می لباسم چطورنی من با ای وااااادیگوسفند اومد جلومون و سرش رو بر١

 می و از رو خون رد شدمی دنبالھ لباس و جمع کردایبالخره با کمک ساحل و مامان و برد
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 جون رو بھم خالھ اسمان ای مثل دری توپولو وچشم ابی زنای بردمی کردی مھمونا سالم و احوالپرسبا

 کرد با البخند بھش سالم کردم اما اون نھ تنھا جوابمو نداد بلکھ برام چشم غره یمامان مارال معرف
 و بھمون مدنویھمھ م  کردم باھاشکاری بھم بر خورد مگھ من چیلیرفت و روشو ازم برگردوند خ

 چشمم دنیخندی و مکردنی صحبت میا گوشھ راھمی و پدنیرقصی دخترا و پسرا داشتن مگفتنی مکیتبر
سال عاشق ٢١ بود کھ نیا  ھھدیرقصیپسر م١افتاد بھ مارال با اون لباس کوتاھش داشت تو بغل 

  بود؟ایبرد
 وونھی دیکنی نگاه مینجوری گفتم چرا ادموی خندکردی  داشت با لبخند نگام مای کردم سمت بردرومو

 ی خوشگل شدیلیخ-
 ؟ فقط االن خوشگل شدمینی+
  ی خوشگلشھی تو ھممینھ زندگ-

  گردمی و بر میی دستشورمی بھش گفتم کھ مدی بوسمویشونی کھ بغلم کرد و پدمیخند
 مواظب خودت باش-
 چشم+

 دنبالھ لباسو جمع ی بھ سختدمی رسیی جلو دستشوی بلند شدم وقتششی و گفت و از پیی دستشوادرس
 رفتمی کاش نمی اما اگاھمونی رفتم سمت جارونوی اومدم باتیکردمو رفتم تو بعد از انجام عمل

 اما نمی ببتونستمی رو نمای و دستشو انداختھ بود دور گردنش صورت بردای برد  نشستتھ بود بغلمارال
 ؟یدیدستاشو باز کرده بود کھ مارال و بغل نکنھ افھم

 دمیوششو گرفتمو کش بنشونمش سرجاش رفتم پشت مارال گدی گزاشتھ بود امشب باشتری از حدش باشو
 ھمھ دیرقصی نمی کسکردی پخش نمکیموزDj گھی ھمھ برگشتن سمت ما دغشیبلندش کردم با ج

 گوششو از خواستی مارال چون قدش ازمن بلند تر بود خم شده بود و مکردنیداشتن مادوتارو نگاه م
 سکوت استفاده نی از اکردی مغی جغی اونم جکردمی اما من سفت کرفتھ بودمو ول نمرونیبکشھ ب دستم

 کردم نگاش کردمو سرش داد زدم
 نی دست از ا؟یفھمی زن داره من زنشم مسی مجرد نگھی  اون دی بغل شوھر من نشستیتو بھ چھ حق+

با تمام زورم حلش دادم جلو خالھ اسمان بغلش   بردار بھ شوھر من چشم نداشتھ باشاتیھرزه گر
 ی رفتار کردینجوریدختر من ا با یبا چھ حق-دیو رو بھ من توپ کرد

 نشستھ ی منم از شما بپرسم کھ دخترتون بھ چھ حقخوامی کنم اما می احترامی بخوامیخالھ اسمان نم+
   شوھرمن و بغلش کرده بودیبود رو پا

 تو اذی بکردی با من درس حرف بزن شوھر تو اگھ ادم بودکھ دختر منو ول نمطھیدختره سل- اسمانخالھ
 هری رو بگیداھلت

  گمی بھتون نمیچی ھنی احترامتون واجبھ پس واسھ ھمیخالھ بزرگترم+
 حرف ی عروس منھ مواظب باش چطورکایاسمان ار: جون گفتای بزنھ کھ دری خواست حرفخالھ

 ؟یدی فھمی انگار کھ بھ من گفتیاون بگ  بھی ھرچیزنیم
 کھ تو ایمارال نگاه کردم بغض کرده بودو بھ من و برد گفت کھ ادامھ بده بھ Dj  بغلم کرد ورو بھایبرد

 بود کھ باھم ای نگاه کرد و روشو کرد اونور و رفت تو ساختمون حاال نوبت منو بردمیبغل ھم بود
لند شدم بھ سمت  و بم کرد و دستشو بھ سمتم دراز کرد با لبخند دستشو گرفتمی تعظی بلند شد کممیبرقص

 دستاشو گزاشت دور کمرم و ای گزاشتھ بود بردمی مالی اھنگ خارجھی Dj  کردمیی رقص راھنماستیپ
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 ی ھانھی جلو دستامو گزاشتم رو سدی کشی منو کممیخوردیمنم رو شونھ ھاش اروم باھم تکون م
 رو لبم کاشت کھ ی رقصمون تموم شد بوسھ انکھی و سرمو گزاشتم روشونھ ھاش بعد از ادشیورز

 ی بانوزارمی کنارتم و تنھات نمشھی واسھ ھمشمی پشھیھم:ھمھ برامون دست زدن درگوشم اھستھ گفت
 من دوست دارم

 زمیمنم دوست دارم عز+
 نای اای خونھ بردمی برگشتنی بمونم با ماشنای اای قرار شد کھ من شبو خونھ بردی از تموم شدن مھمونبعد

 تا لمبرداری اونا ھم نبود فیی بزرگ بود کل خونھ ما اندازه دستشویلیت خخونھ نگم بھتره قصر عمار
 بھ مامان جون کفتم کھ ت رفی و خانوادگییاونجا باھامون اومده بود بعد از انداختن چندتا عکس دوتا

 من شی کدووووووووم اتاااااااق خوب پی وینی: از اون سمت داد زدایمن تو کدوم اتاق بخوابم کھ برد
 گھھھھھھییییییییی دیبخوایم
  شمااااااااشیجااااااان پ+
  ااااااای کھ خانوممنیبلھ مثل ا-

 ارهی برات بی چند دست لباس راحتکمی باال بھ ساحل مدی بخواب برای تواتاق بردزمیاره عز- جونایدر
 لباسم دنبالھ نداشتھ باشھ و بلند نباشھ در ی باشھ واسھ عروسادمی و از پلھ ھا برد باال دی دستمو کشایبرد

  منیا خدیاتاق رو باز کرد و رفت تو منم پشت سرش رفتم واااااااااااااااااا
 با ای با لباس دانشگاه ای ستی کدوم من ھواسم نچی کھ ھیی اتاقش بود عکساواری عکس از من رو دیکل

 چشمام بود کھ ی نقاشی نقاشھیخورد بھ  کھ چشمم کردمی اتاقو نگاه میوارای درتی باحرونیلباس ب
وونس ی پسر دی من ای تختش خداااای بود و بوم رو چسبونده بود جلودهی کشرهیرنگ چشمامو ت

 بود  بھ ستادهی من ای قدمکی برگشتم تو ی کھ وقتی بلدیبرگشتم سمتش کھ ازش بپرسم مگھ نقاش
 کرد دستمو کینو بھ خودش نزد عسلب و خوشگلش نگاه کردم دستشو گزاشت رو کمرم و میچشما

 رو حل دادم کھ ای ھاش خواست لبامو ببوسھ کھ در باز شد و ساحل اومد تو بردنھیگزاشتم رو س
 شمی دارم اب منوری منم اخندهی حاال از اونور ساحل داره غش غش منی از دست داد و افتاد زمعادلشوت

  خیخوای می کرد و کفت چی اخمایبرد
 

 لباس  اوردم با اومد کای گفت کھ واسھ اردیخندی کھ داشت می محل مزاحم ساحل در حالی بروس
  گفت خوووششششش بگذرهیطونی با حالت شزویگزاشت رو م

 دوباره بغلم کرد و گفت ستادی خواست دنبالش کنھ کھ فرار کردو درو بست اومد روبروم اایبرد
 مییییخووووووب کجا بود

 دستشو گزاشت رو کمرم دیبوسیادم و لبام و گزاشتم رو لباش با ولع داشت م اجازه حرف زدن ندبھش
 ی دکمھ ھای رو باز کردم کتش رو در اود و پرت کرد طرفونشی کرد پاپکیو منو بھ خدش نزد

 لباسش رو در اوردم و پرتش دیکشی زدن لبام نمکی لحظھ ھم دست از مکی یلباسش رو باز کردم حت
 خمار نگام کرد لباسمو ی لباسمو باز کرد لباشو از لبام جدا کرد با چشماپی دستشچ برد باال و زردمک

 گردنم دنی مبستھ بودم شروع کرد بھ بوسنی بازم سوتقھیدر اورد و بھ بدن برھنھ ام نگاه کرد بخاطر 
 روکمرم و اشت کردم دستشو گزی موھاش و باھاش بازی دستمو کردم النیی پاومدیو ھمونطور ھم م

 زانوھام و ری دستشو گزاشت زھی خمارش نگام کرد ی بلند شد و باچشمادیکشی می فرضیروش خطا
 دخترونم یای زد و بعد از اون من با دنمھی گردنم منو گزاشت رو تخت و روم خری زگشمیدست د
  کردمیخدافظ
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 بود انقدر دهی منو تو بغلش گرفتھ بودو خوابای بردکردمی مھی شدم ازدرد گرداری بی کمردرد بدبا

 شدهی نگران شد و گفت چدی اشکامو دی شد و قتداریصداش کردم کھ ب
 از اتاق رھنی و بدون پدی کنھ شلوارشو پوشکاری چدونستی حول شده بود نمومدی درد نفسم باال نماز
 جون با لباس خواب از ای صدا زدن درناروی کردن و مامانشدادی و شروع کرد بھ دادو برونی بدیپر

 ای و بردهشدی چگفتی می جون ھای و پشت سرش بابا جونو ساحل اومدن تو اتاق دررونیاتاقش اومد ب
 یزی چدمی ام پرسی ھرچکنھی مھی داره گردمی کرد ددارمی از خواب بدونمی گفت نمشونیبا حالت پر

 و بھ ساحل دی کشغی خون رو پتو ملحفھ جدنیا د جون اومد جلو پتو رو از روم برداشت و باینگفت در
 موضوع دی فھمدی دھ پخش و پال رو کی کھ اطراف و نگاه کرد لباسایگفت کھ زنگ بزنھ بھ دکتر کم

 ی کردکاااااری تو چایبرد: کرد و با بھت گفتای رو بھ بردھیچ
 از اتاق رفت دی نگفت باباجون کھ ھمون اول منو بدون لباس دیچی و ھنیی سرشو انداخت پاایبرد

 رونیب
 لباس با مامان جون کمک کردن تا لباس تنم کنن عی سررسھی مگھی دقھیدق  اومد تو گفت دکتر دهساحل

 گھی با دختر مردم دی کردکاریپسر حان چ: گفتی کرد و بھ شوخای کرد رو بھ بردنمی دکتر معایوقت
 نیی و سرش و انداخت پادی خجالت کشایبردبدن واسش نمونده 

 
  برام دارو نوشت و بھم سرم وصل کرددکتر

 دی بوسمویشونی نشست باال سرم و پای دکتر رفت بردیوقت
 نی کردکاری اومد تو اتاق و رو بھ ماگفت شما دوتا چی عصبانافھی جون باقمامان

 
 تون؟ی تا بعداز عروسدی صبر کنکمی دیتونستینم

  می نگفتیزی و چنیی پامی انداختسرمونو
 

  و بھش نگم  موصوع مھمنی اتونمی بھ کامانت بگم نمدی من باکایار: جون رو بھ من گفتایدر
 

 رونی گفت و رفت بنوی  استمی نای منو نگاه نکن من بردینجوریا: نگاھش کردم کھ گفتباترس
 

 مییین ککاری و گفتم حاال چای کھ رفت رومو کردم سمت بردنی از ابعد
 

 تو دنی فھمنای کھ مامانتی وقتکنمی گفت تو نگران نباش خانوم خوشگلم خودم درستش مو دی بوسدستمو
 کنمیو ساکت باش خودم ارومشون م  نگویچیھ
 

 چشم
 

 نجای اادی اما مامانت داره مدونھی زنگ زدم بابات نمنای اومد تو اتاق و گفت کھ بھ مامانتای بردمامان
  تکون دادو رفتی سریباترس بھش نگاه کردم کھ با ناراحت
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 و زد تو ای بردی رفت جلوی اومد تو اتاق بدون گفتن حرفی عصبانیا  ساعت مامان با چھرهمی از نبعد
 گوشش

 
   برگشتگھی بھ سمت دای محکم بود کھ صورت بردی بھ قدرضربھ

 
 ماماااااان+
 
 دختره ھرزه خفھ شو-
 
   مامان نگاه کردم  بھت بھبا
 

  ی بھ دختر من دست زدی و گفت تو بھ چھ حقای سمت بردروکرد
 

 ... جونمامان
 
  تو داشتھ باشممثلی پسرخوامیمامان من نم  نگومن بھ
 

   دوست دارمکاروی جون بخدا من ارمامان
  افتاده از عشق بود نھ ھوسشبی ام کھ دی اتفاقھر
 

  یکردی صبر می تازمان عروسیکردی ماز عشق بود صبر  شو اگھخفھ
 

 بعداز ای وفتادی اتفاق منی االن اکردی نمی اول و اخر مال خودمھ پس فرقکای واقعا شرمنده ام اما ارمن
  یعروس

 
  نیی بھم کرد کھ سرمو انداختم پای نگاھمامان
  اومد کنارمو گفتای و درو بست بردرفت

 
  عشقم ؟فتادی نی اتفاقیدید
 

   کھ مامانم زده بود وگفتمیی گزاشتم رو جادستمو
 

  کنمی می مامانم عذز حواھازطرف
 

 ️☺ حقم بودنی ازاشتری نداره نفسم باشکال
 
  ی داشتنوی ااری عشقم حقت نبود من زنتم تو اختنھ
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  استراحت کنی فکرشو نکن و کمکھی عشقم دالیخیب

 چند دمی قدمھاشو و بعدم بازو بستھ شدن درو شنیبستم صدا  گفتم و چشماموی باشھ اومدی خوابم میلیخ
 .... کھ خوابم برددی نکشقھیدق
 

 ی شدم سرم تموم شده بود از دستم کندمش از کنار تخت دستمال برداشتم و گزاشتم رو جاداری بیوقت
  رونی رفتم بدموی پوشی فشار دادم کھ خونش بند اومد بلند شدم لباس مناسبیسرم کم

 
  کردی جون داشت بلھاش صحبت مای نشستھ بود رو مبل و دریراحت با چھره نامامان

 
  و سالم کردمنیی جلوشون دستامو گزاشتم پشتم سرمو انداختم پارفتم

 
 گھی دیجا ھی جونم اروم گفت سالم با چشم بھم اشاره کرد کھ برم ای کھ اصن بھم نگاه نکرد و درمامان

 
 کم شده بود و گشنم بود می واقعا انرژشبمی داتیطر عمل نخوردم بخایزی چشبی گرسنھ ام بود از دیلیخ

  رفتم اشپز خونھ چندتامستخدم اون جا بودن
   کردم کھ جواب دادنسالم

 
 د؟ی واسھ خوردن داریزی گرسنمھ چیلی من خدیببخش+
 
 کنمی االن براتون گرم مدینی بنشدییبلھ خانوم شما بفرما-
 

 ساالد خوردم کھ غذا رو اوردن  اخ جون ی اوردن کمگھی دیزای برام ساالد و چی رو صندلنشستم
 مھیق

 دمی مارال و شنیغوی جغی جی غذام بودم کھ صدای اخراگھی کردم بھ خوردن دشروع
 تشکر کردم و دونستمی ذزه از غذامو خوردم ازمستخدم کھ اسمشم نمھی  اون نجااااااستی کھ باز انیا

 رفتم تو سالن
 

  توروخدا خالھ جون بخاطر منسی نشتری ھفتھ بکی گھی ددییایبخالھ توروخدا _مارال
 
 

 گھی می بھزاد چنمی ببدیمارال جان دخترم صبر کن با_ جونمامان
 

 ای ان بردھی ساحل و برسامم کھ پاادی نداره می کھ حرفچارهی عمو بھزاد بی باشیخالھ شما راض_مارال
  ادیام اگھ من بھش بگم م

 
 شدهیمامان جون چ+
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 نجااای ای نشده پالس شدیچی ھنوزھیکنی مکاری چنجایتوا_مارال

 
 مارال مواظب حرف زدنت باش_ جونمامان

 
  براش رفتم و رو بھ مامان جون گفتمی غره اچشم

 
 ھ؟یمامان جون موضوع چ+
 

 باھاشون دی مارال اسرار کرده کھ ماھم بااس ھی بھ ترکی ھفتھ اکی تور کی زمی عزیچیھ_ جونمامان
 میبر
 
  خوش بگذرهدیباشھ بر اھان+
 

 یی عروس مابای تقرگھی تو دمیبری توروھم ممی دخترم اکھ برھی چدیبر_ جونمامان
 

  تا شمالم نرفتھی اون حتفھمھی می اژ مسافرت خارج رفتن چیدھات نیخالھ ا_مارال
 

   زد نیا کھ  بودیحرف  چھنی اوااااا
 
  نگفتمیزی بھت فقط نگاش کردم و چبا

  کردم سمت مامان جون و گفتم مامانم کجاست؟رومو
 
   بخوابھکمی رفت زمیکردعزیسرش درد م_
 
  کجاست؟ایبرد+
 
  کارداشتنکمیبابرسام رفتن کارخونھ _
 
  اھا باشھ+
 

 تا ی در بزرگ اھنی بزرگ کھ از جلویلی خاطی حھی  اطی بھ مارال رفتم و روفتم تو حی غره اچشم
 تاپ سمت راستمم پر از کیاستخر بزرگ بود و ١در خونھ سنگ فرش شده بود و سمت چپ من 

   با پام تاپ و تکون دادمیرو  تاپ نشستم کم  خوشگل بود رفتمیلییی خگھی دیزای مجنون و چدیدرخت ب
 
  زنمھی فکر کردم من االن می زندگبھ
 ...زن ھی... زنھی
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  کمکم کنای خداشم؟ی خوشبخت مشھی می من چندهی ایعنی بھ کار امروز مامانم  ای بردبھ
 

   کھ نشستم  بلند شدم و رفتم تو ساختمونیکم
  مارال کھ ھنوز نرفتھنیا

   رو مبل کھ مامانم ام ھمون موقع اومدنشستم
  ندهیکنھ جلو مارال سوت  شدم و با نگاش کردم خدابلند

 
 ؟یدیسالم مامان خوب خواب+
 
   جونایطف در اره بھ لزمیسالم عز_
 

 ارنی میی خودم االن چاشی پنی جان بشکای الایب_ جونمامان
 

  نشست و بعد بلند شد و رو بھ مامان جون گفتی کممارال
 

 زارمی نمنجای پامو اگھی ددییای اما از االن بھتون بگم اگھ نرمی من دارم مخالھ
 
  گفتم بھتری  لبریز
 

 ؟ی گفتیزیچ_مارال
 

  ری نگاش کردم و گفتم نخسرد
 
 دمی شنیزیچی من یول_
 
 گوشاتوون مشکل داره...رینخ+
 

  ازم برگردوند و رفتروشو
 

  اوردیی از مستخدما برامون چایکی موقع ھمون
 
  برداشتم و رو بھ مامان گفتموانمویل

 
 خوووب.... جونم بخاطر اون موضوعکایاممم مامان ال+
 
  میکنیفراموشش م  حرف نزن اون موضوع روکایار_
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 چشم_ و گفتم نیی انداختم پاسرمو
  روز بعدچند

 
  کش و قوس وجر بحث بای از کلبعد

 
  ھمای ک منو بردمی شدیمارال راض 
 
 رمیحاال دارم موردمی پرو بال در مومدی ک اسم شمال رفتن میمن.... ھی  ترکمیباھاشووون بر 

 .... ھیترک
 

  ناراحت بودم ک با اونکمی مارال بخاطر
 
  طرفم باکی از ی ولمیشی ھمسفر ممیدار 
 
  دارم مسافرت خارجاااای بردینی ک دوسش دارم و اونم عاشقمھ یکس 
 
  ی مامان بابام چیول.... رمیییم 
 

  گفتایبرد...انی بشنی نمی ک راضاونا
 
 مطمعن بووودم کھ..اونو بسپار بھ من  
 
 ....  کارم کردنی کنھ و ای مامان بابامو راضتونھیم 
 

  ک باباشو مارال و خانوادش  اومدنمی بودنای اای بردخونھ
 
 بابا بھزاد گفت ھمتون پاسپورتاتونو 
 
 ... رمی بگطاروی ک بلدیبد 
 
  من ک تا حاال مسافرت خارج ازیول
 
 کشور نرفتم اصن تا حاال پاسپوورت 
 
 دمیند 
 

  باباجون من پاسپورتگفتم
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 !!شھ؟؟؟؟؟یشناسنامھ نم..ندارم  
 
  ودی بلند خندی ک گفتم مارال با صدانویا

 
 ھی پاسپورت چیدونی نمیگفت تو ک حت 
 
  ھمونیااااای با ما بیستیمجبور ن 
 
  وگفتی منارویا.....شھرستانتونو برو  
 
 دموی خجالت کشیمنم کل.... دیخندیم 
 
 موی ک ناراحتایبرد...بغض کردم 
 
  و با جذبھ بھ مارالی جدیلییی خدید 
 
  بھگھی دباری فقط گھی باره دیاگھ :گفت 
 
  جورشمی مجبور می کننی توھکاااایار 
 
 مارال... باھات برخووورد کنم ی اگھید 
 
  ھر چھقی لب گفت خالریجا خوردو ز 
 
 ..... اطی گففت و رفت توحنوی اقیال 
 

  جون گفت کھای اسمان رو بھ درخالھ
 
 زی داره با عزی چجورایحواست باشھ برد 
 
  زنھیدردونھ من حرف م 
 

 اسمان چرااخالق: جون گفتمامان
 
 ییینیبیدخترخودتو نم 
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 چزونھی مکاروی ھمش داره اراون
 

  ایاونور نگاه کردم بھ برد  روشو کردخالھ
 

  با لبخند نگام کرد و بغلم کرد وکھ
 
 ....دی بوسمویشونیپ 
 

  روز بعدچند
 

 اجونی و درای من اماده شد بردپاسپورت
 
 اومدن  بھیھرچقدر اصرار کردن راض 
 
  نشدن 
 
 ھی بودم کھ ترکدهیشن  
 
 نی داره واسھ ھمی سردیلی خیزمستونا 
 
 ای گرم واسھ خودمو بردیشترلباسایب
 
 میپرواز دار٢برداشتم امشب ساعت  
 
  مای استرس دارم تاحاال سوار ھواپیلیخ
 

   و ھمھمی بودم تو فرودگاه بودنشده
 

   رفتھای بردکردنی باھم صحبت مداشتن
 

  جون اومدای چندتا کار انجام بده دربود
 
 :  نگران گفتیکنارم نشست و با حالت 
 
  دهی چرا برسام نرسدونمینم
 
 اد؟یمگھ برسامم م+
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  زمیمعلومھ عز-
 

  ای گفتم کھ خالھ اسمان مامان دریاھان
 

   نشستھ بودم وی تنھا رو صندلروصدازد
 

  کنارمی بستھ بودم نشستن کسچشمامو
 

   احساس کردم چشمامو باز کردم ورو
 

  شده بودرهی کھ بھم خدمی رو دایبرد
 
  چراوونھی و گفتم چتھ ددمیخند 
 
 ؟یکنی نگاه مینجوریا 
 
 سالم_
 

 ؟یشما برسام
 

   و گفت ارهدیخند
 
 ییای فکر کردم برددی ببخشی وایا+
 
  دی ھمھی شبیلیخ 
 
 ی اما اگھ دقت کنگنی منویھمھ ھم_
 
 کمی کھ چھره ھامون باھم یفھمیم 
 
  خالکی من نطورمیتفاوت داره ھم 
 
  ندارهایدارم کھ برد کوچولو رو گونم 
 

  حرفش درستھدمی فھمدمی کھ دخالشو
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  حق بھافھی افتادم و قی جشن نامزدادی
 
  بھ خودم گرفتم و گفتمیجانب 
 
 ی برسام خان شما چطور برادریقاا

 
  داداشتی کھ جشن نامزدیھست 
 
 ؟یومدین 
 

  تو و برادرمیمن اومدم ول: و گفتدیخند
 
  ھم بود کھ متوجھشیانقدر حواستون پ 
 
   البتھ برادرم حق دارهدیحضور من نشد 
 

  دختر بھھی بودم و ای بردی منم جااگھ
 
 چی بجزاون ھشدی تو ھمسرم مییبایز 
 
  نگاھم کردرهی گفت و خنوی ادمیدیکسو نم 
 

  ی زدم و گفتم ممنونم شما لطف داریلبخند
 

  نگاھم کردرهی بھم نداد و خیجواب
 
 برسام؟برسام؟+
 
 بلھ؟_
 
 ؟یتوفکر رفتھ بود+
 
 سی نیزیچ اره_
 
 نمی بابا ای و بلند شد و رفت اگفت نویا

 
 گھیمثل داداشش خلھ دوقلو ان د 
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  ھم کاراش روای  بردھقی از چند دقبعد

 
 انجام داد و اومد کنارم نشست دستشو 
 
 خانوم خشگل من چطوره:انداخت دور شونم و گفت 
 
   اما خستھ امزمیخوبم عز+
 
  یخوابی ممای تو ھواپزمیاشکال نداره عز_
 

  ساعت شماره پروازمونمی از حدود نبعد
 
  دادن چمدونالیرو صدا زدن بعد از تحو 
 
 ی وااااامای تو ھواپمی نشستطایو بل 
 
  کنار پنجره بود نشستم منتظرمیصندل 
 
   اما بجاش برسام اومدادی ھم بایشدم کھ برد 
 
 ومد؟ی چرا نایعھ پس برد+
 
  نشستم؟شتی کھ من پیناراحت_
 
   نبودنیاممم نھ نھ من منظورم ا+
 
  کنار تو نبود واسھای بردیشماره صندل_
 
  جامویخوای ننشست اگھ منجای انیھم 
 
 باھاش عوض کنم خواست بلند بشھ کھ 
 
  سرجاشنھیمھماندار بھش اجازه نداد و گفت بش 
 

  سر جاتنی بشسی نی بھش کردم و گفتم برسام جان مشکلرو
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  و تکونییزای بعد از گفتن چمھماندار
 
 مایدادن دست رفت کمربندمو بستم ھواپ 
 
  تکونیلی بلند بشھ خخواستیم 
 
  تکون ھا وحشتنی و منم از اخوردیم 
 
  برساموی بازونیکرده بودم بخاطر ھم 
 
  گرفتم و فشار دادم و چشمامو محکم بستم 
 

  تموم شدمای ھواپی کھ تکون ھایوقت
 
  برسام بادمیچشمامو باز کردم کھ د 
 
 کنھی گشاد شده داره نگام میچشا 
 
 بازوشو ول کردم صاف سرجام نشستم 
 
  من خوب زهیامممم چ+وگفتم 
 

 ی بدحی توضخوادی نمزمی عزدمیفھم
 

   زدم و رومو کردم سمت پنجرهیلبخند
 

  چقد قشنگھھھھھیواااااااا
 

  دادم بھ پنجره کھ ناخوداگاهھی تکسرمو
 
  چشمام بستھ شد و خوابم بردیاز خستگ 
 
   شدمداری از خواب نازم بیکی ی تکون ھابا
 دارشوی بمییای فرود مگھی دقھی چند دکاااااای پاشو ارکایار_

 بدد ای بردی کرده بود نگاه کردم ادارمی کھ بی دھنمو با دستم پاک کردم چشمامو مالوندم و بھ کسدور
 کنھ زدم تو سرش و شروع کردم  اروم اروم و پشت سرھم داریچطور دلش اومد منو از خواب ب

  بستھ گفتمیضرب زدن رو صوروتش و با چشما
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  تازه خوابم برده بودااااااای کرددارمی پسر بد چرا منو بیا+

  مالوندم و بھش نگاه کردم.  دوباره چشمامگھی نمیزی کردم کھ چاحساس
   کھ دقت کردم چشمام اندازه دوتا توپ گنده شد نا خود اگاه با دوتا دستم زدم تو سرم و گفتمیکم
 
 یوااااااااااااااااااااااااااااا+
 
 دی اای فک کردم شما برددی با لکنت گفتم تت  رررر  خخخخخخداااااا ببخشدی حرکتم برسام خندنی ابا
 
  اشکال نداره-
 

 و چشمامو محکم دمی برسامو چسبی  دوباره بازودنی جوابشو بدم کھ ھواپما شروع کرد بھ لرزخواستم
  بستم

 
 یواست حرف خکردی گشاد شده نگام می لرزش ھا تموم شد باوشو ول کردم دوباره داشت با چشمایوقت

  و گفتستادی اومد باال سرمون اایبزنھ کھ برد
 
 دی بلند شدیخواینم-
 
 ای شاالشونو در اورده بودن بردھی تو فرودگاه مارال و بقنیی پامی اومدمایچرا اومدم باھم از ھواپ+

  زمی عزی شالتو برداریتونی مینگاھم کرد و گفت اگھ دوست دار
 

 ھی و می گرفتی و تاکسرونی بمی از فرودگاه اوممدلی گفتم و شالمو برداشتم  بعد از گرفتن وسای اباشھ
 میسمت ھتل حرکت کرد

 
  نمی بھ وضوح حرص خوردن مارال رو ببتونستمی ممی اتاق رفتکی تو ای ھتل  با بردیتو
 
 دوباره نگاھم دی بوسمویشونی شد و پکمی نزدستادی اومد جلوم اای تو اتاق   بردمی رو بردلی وساای بردبا

  کرد خواست لبامو ببوسھ کھ انگشتمو گزاشتم رو لباش و گفتم
 
  ی خستھ ام  تو ام خستھ ایلی بعد امشب خیعشقم بزار برا+
 

 تاپ و شرتک عوض کردم رفتم ھی گفت و رفت کھ لباساشو عوض کنھ منم لباسامو با ی اباشھ
 بغلم کرد سرشو فرو کرد دمی بود رفتم کنارش و خوابدهی رو تخت خوابی برگشتم بردی وقتییدستشو

  دمی بھ گردنش زدم و خوابی بوسھ ادی کشیقی موھامو نفس عمیال
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   گفتدوی کرد لبامو بوسدارمی بای بردصبح
 
  می صبحونھ بخورمیپاشو خانومم کھ بر_
 

 بزرگ جمع شدن  مارال کنار زی مکی ھمھ دور میدی کھ دنیی پامی  رفتمی لباسامونو عوض کردباھم
 زدیبرسام نشستھ بود و باھاش حرف م

 
   بھ برسامدهی داشتھ باشھ رفتھ چسبتونھی مگھی رو دای برددهی فکر کنم  دھھ
 

 مارال اما خالھ اسمان و مارال روسونو ی بابای کھ ھمھ جوابمونو داددن حتمی کردی بلندسالم
  برگزردوندن

 
  قرار شد کھ اول می بودای  ما تو شھر انتالمی ھارو بگردجای اای کممیر از صبحونھ قرار شد کھ ببعد
 بود می شفاف و مالی با اب ھای دوست داشتناری مکان بسھی الرا کھ می ساحل بلک بعد رفتمیبر

   بووووووووووووودیوااااااااقعا عال
 
   ھفتھ مسافرتمون مثل برق و باد گذشتکی نی ھتل   امی کھ خستھ و کوفتھ برگشتمی شب انقدر گشتتا
 
 دست ساحل رو مای کنار ساحل بودم دوبار زمان فرود و بھ پرواز در اومدن  ھواپمای تو ھواپندفعھیا

  خندم گرفتھ ودگھی و از طرف ددمیترسی طرف مکی بود از دهیگرفتم کھ اونم مثل من منو چچسب
 

 تا کردمی دانشگاه رو ول کرده بودم و کمک مامانم مگھی  برگشتم خونھ خودمون  درانی امیدی رسیوقت
   امو جور کنمھیزیمخارج جھ

 
 ی ھفتھ تا روز عروس٢ نمونده بود فقط ی بھ عروسیزی چمی بوددهی و خرکی کوچیزای مزی کم چکم

 و وقت می لباس عروس بخرمی جون و ساحل و مامان برای  امروز قرار بود کھ با درمیوقت داشت
 بود  چون ھوا سردمی کھ سالن رو رزرو کنمیری مای فردا ھم  با بردزای چنی و از امیری بگشگاهیارا
  میری بگی کھ تو باغ عروسشدینم
 

  رفتم حموم و  اماده شدم  ساحل بھم زنگ زد کھ دیلرزی بود کھ دستام بھ وضوح می بھ قدراسترسم
 راه نی و ماشمی مامان عقب نشست جون چلو باایجلو درن  ررفتم جلو در ساحل پشت فرمون بود و در

 نوی ای  دوباره بد بختب من شروع شد ھمیدی رسی خونھ و مزون بود  وقتنی بیادیافتاد  فاصلھ ز
 لباس ھی نی توگوشم موند کھ لباسم دنبالھ نداشتھ باشھ و اسھ ھمنی ایبپوش اونو بپوش  از جشن نامزد

 یانتخاب کردم عااااااااااااااااااااااااااااال
 

 داست کھ ی بستھ ابای تقرقھی شده بود ی سنگ کارنشی استی داشت کھ روی تورنی عروسم استلباس
   سادهی با بھ دامن پفنی داشت ھمچنییبایطرح واقعا ز
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  نھی لباسو نبای و قرار شد کھ من ببرمش خونھ تا بردمی شده بودم  لباس و خردعاشقش

 
 جونو مامانم ای دری تو تنم نمونده بود چون ھم برایجون گھی خستھ و کوفتھ بودم ددمخونھی کھ رسیوقت

  می کرددیو ساحل خر
 

 و بای  واقعا سخت بود ھمشون زمی سالن انتخاب کنمی دنبالم کھ برادی بای صبح برد١٠ شد کھ فردا قرار
  می کھ نھار بخورمی رفتزایی چنی بودن   بعد از انجام قرار دادو اکیش
 
 کننی مبمونی  کھ دوتا مرد دارن تعقکنمی چرا ھمش احساس مدونمی اومد دنبالم  نمای کھ بردی وقتاز
  عشقمشی شدم و حواسمو دادم پالیخی بھشون مشگوک شدم  بیلیخ
 
 می غذامون بودی بھ خوردن  اخرامی رستوران غذا رو سفارش دادبم بعد از اوردن غذا شروع کردتو

   زنگ زدایکھ تلفن برد
 
 الو_
 
 
  تو چتھ_
 
 
 !!؟یگی می کھ تو دارھی مضخرفات چنیا_
 
 
  کنمی من ولش نمامی نمممی اگھ بمری من حتی نداروی کارچیخفھ شو بھت گفتم خفھ شو تو حق ھ_
 
 

 بھ ھمون دوتا مرد گنده دمی زوموم شد رد نگاھشو کھ گرفتم رسیی جاھی بھ اطاف کرد رو ی نگاھایبرد
   کاسسمی نری زی کاسھ اھی مطمعنم نی کنای اینی کھ بھشون مشکوک شده بودم یا

 
  بوووودی کدمی رو کھ قطع کرد از پرستلفن

 
 رونی بمی پول غذا رو حساب کرد از رستوران اومددی تو موھاش کشی دستاشفتھ

 
 کھ از صبح نی بود کھ انقدر اشفتت کرد اون دوتا مرد کی اون ک؟ی جواب بدیخوای نمایبرد+

 دنبالمونن
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 رسونمتی سوار شو مزمیز عسی نی خاصزیچ_
 
 عقب بود  راه برگشت ھمھ ھواسم بھتو
 
 ای کھ برددمیانقدر برگشتم و عقب و د 
 
 کی ک کی شد تو راه برگشت بھ یعصبان 
 
  سھ طبقھکی کھی  ومی رفتیفروش 
 
 یلی خای بردمی و برگشتمیسفارش داد 
 
 دمیپرسیکالفھ بود ھرچقدرم کھ ازش م 
 
  تومیری فردا مگفتی نمیچی ھشدهیچ 
 
  ذوق و شوقمینی و بچنلیخونھ کھ وسا 
 
 ای داشتم انگار کھ تو رویادی زیلیخ 
 
  طبقھستی برج بھیبودم خونمون تو  
 
 بود  لباسامو جمع کرده بودم کھ بزارم تو 
 
  واسھ خودم ساختم کھدمی کلھیخونھ  
 
 ھروقت خواستم برم توخونھ فردا صبح 
 
  و بار زدلی اومد و کل وساونی کامھی 
 
  ھمگھی دیزای چونویبرد قرار بود تلوز و 
 
  بفرستن با ساحل وشونی خود کمپاناز
 
 میدیچی رو ملی وسامی جون داشتایدر 
 
  وقتھ کھیلی اتنا افتادم خادی دفھ ھیکھ  
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  منادیبھش زنگ نزدم اون نامردم اصن  
 
  برداشتم و بھش زنگ زدم بعداز دوبوق برداشت و ھمون موقعموینبود گوش 
 
  زدن و فش دادنغیشروع کرد بھ ج 
 
 
  خر گاو چغندر تولھی عوضشوریب_
 
 ی عوضشوری بستی ازت نی تو خبریی دوست دارم کجاھی یکینم 
 
 ی گرفتادی یی مدت کھ نبودم خوب فشانیچشمم روشن توا بھ بھ+
 
 نوکرم_
 
 اتناااااا+
 
 یجونم اج_
 
 یزنی نمغی بگم جزیچی+
 
 زنمیم_
 
 گمیخوب پس نم+
 
 ی زدی چھ گندنمیباش بگو بب_
 
 مھی عروسگھیھفتھ د+
 
 ییییییییییییییییییییییچ_
 

 ]١٤:٣٩ ١٠.٠٦.١٦[, )ستمی نچھیمن باز( خونھرمان
   نزنغیعھھھھھ مگھ بھت نگفتم ج+
 
  االن بفھمم؟دی اونوقت من باتھی عروسگھیتو ھفتھ د_
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  جونمی شد اجی دفھ اھی زیبخدا ھمھ چ+
 
 برو گمشو من باھات قھرم_
 
 ؟ی و دوست شی رشوه قبول کنشھیعھھھھ خوب نم+
 
  ی برام مانتو بخردی باشھیاووووووووووووووووووووم چرا چرا م_
 
 ........... خدا بازم مانتویا+
 
 ؟ی نداری کارخوامیاصن نم_
 
 ؟؟؟؟ی حاال اشترمیگی بابا باشھ میا+
 
 ھی و تو ومومونمی وگرنھ من میری برام بگدی باای خودت گفتنی ببیاره بابا من کھ اصن قھر نبودم ول_

   زنجاندی دستھ سفیچاقو
 
 ؟ی کمکم کنییایھھھھھھھھھھھھ باشھ حاال م+
 
  خواستنیعھھھھھھ پس خانوم حمال م_
 
   نھای ییای نکن متی بابا اتنا اذیا+
 
   ادرس بدهامی میاره اج_
 

  بال باال ھااااااااااای رفتگھی زد و گفت دی کخھ بھش دادم   سووتادرسو
 
  ایخفھ شو بدو ب+
 

 ھم کھ معلوم توبد ای بردمیدی رو چلی  دادششم با خودش اورده بود با کمک ھم وسادی کھ اتنا رسیوقت
 یخوششون اومده بود و ھ داداش اتنا و ساحل از ھم دادی جواب نمزدمی بھش زنگ میکجا بود و ھرچ

 خستھ بودم کھ انقدر  برگشتمنای با تنا ای برگشتنمیدیخندی بھشون می و من و اتنا ام ھدادنیبھم امار م
   ام زنگ نزدمای شامم نخوردم بھ بردیحت
 
 کی نی نداشتم تو ای  اصال خواب راحتشگاهی برم ارادی ھفتھ مثل برق و باد گذشت فردا باکی نیا

 گفتی  و مگفتی نمیچی ھشدهی چدمیپرسی اصال اروم و قرار نداشت ھرچقدرم کھ ازش مایھفتھ برد
  ھیبخاطر استرس عروس
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 براش یلییییی دلم خدمشیدی روز نمھی باشم اگھ ششی کھ پخواستی دلم مشتری بدمشیدیھرچقدر کھ م 

   از دوست داشتنشتری بیزی چھی کھ من دوسش دارم فھممی حاال مشدیتنگ م
 من
  باشمتونمی روزم بدون اون نمھی ی حتگھی عاشقش شدم دمن

  دمی شدم و لباشوبوسنی سوار ماشی کھ اومد دنبالم با خوشحالصبح
 
  سالاااااااااااااام بھ شوھر خودم+
 
   دلمزیسالم عز_
 
   شدهرمی دی کھ حساااااابمی کن برشیعشقم ات+
 
   کھی رفتن ندارشگاهی بھ ارایازی نگھی دیخانومم تو خودت خشگل_
 
   نکنیساکت شو چاپلوس+
 

 :   بشم کھ دستمو گرفت و گفتادهی خواستم پشگاهی زد و حرکت کرد جلو در ارای اقھقھ
 
 ی کھ بشھ بدون دوست دارم اگر کاریزی کھ بفتھ ھرچی دوست دارم ھر اتفاقیلی دوست دارم خکایار_

 افتاد کھ ی دوست دارم  اگھ اتفاقیلی خکایار بدون کھ فقط بھ صالح خودت بود  یکردم کھ ناراحت شد
  اید بری دوست دارم  زندگتی نھای بدون بی نداره ولی  باشھ اشکالادیباعث شد ازم بدت ب

 
  یزنی کھ مھی حرفا چنیا... یا.... ایبرد... ب+
 

دوست دارم تنھا ....... نفسم برو مواظب خودت باش یچیھ:  و گفت دی کشیقی  بست نفس عمچشماشو
 میعشق زندگ

 
 ....... منم دوست دارم: و گفتم دمی زدم لباشو بوسیلبخند

 
 چرا امروز نی نگام کردو رفت  واااااااا ای کردم کمی خدافظای شدم برگشتم و بابردادهی پنی ماشاز
 اون تلفن افتادم دور و برم رو ادی ی واختھی شده از اون روز کھ اون تلفن زنگ زد بھم رینجوریا

ساختمون و   رفتم تودمی نشستھ بودن ترسی مشکنینگاه کردم دوباره ھمون دوتا مرد  تو ھمون ماش
 کھ نشستم رو نی چرتو پرتا ھمنی و از ای چرا در کردزدی غر می ھشگری اراشگاریدرو بستم   تو ارا

 بودکھ ی بود و جوری چشمام مشکشی موھامو رنگ کنھ  اراخوامی گگفتم کھ نمشگری بھ ارایصندل
بود موھامو ھمھ رو  بای ماتم بھ لبام زده بود ساده اما زی رز لب زرشکھی کردی تر مدهیچشمامو کش

 ده بودم  بای بود واقعا زدی گزشتھ بود رنگ الک ناخونامم سفی تاج پرنسسھیباال جمع مرده بود و 
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  اما ای کھ حاظر شدم   زنگ زدم بھ بردی و قتبردی داشت خوابم می کھ از خستگدیانقدر طول کش
 می رفع نگرانی شدم  برارانش منتظر موندم بازم زنگ زدم اما جواب نداد نگقیجواب نداد  چند دق

   قطع کنم کھ جوب دادخواستمی مگھی جون  اونم چندتا بوق خورد دایزنگ زدم در
 
  الو جانم عروس خانوم_
 
  کجاست؟ای بردیدونیجون نمالو مامان +
 
   بگوگھی دباری  یادی زیلی صدا خنجای ایچ_
 

  کجاست ؟ی ندوی نمدهی تلفنشو جواب نمای برداااااایبرد+ گفتم ی بلند تریباصدا
 
   قرار بود کھ با بذسام باشھپرسمی االن از برسام مدونمینھ من نم_
 

 راه ی ه جا بند نبودم  وھدیجوشی سرکھ مروی نگران بودم  دلم مثل سیلی گفتم و قطع کردم خی اباشھ
  گھی دنی جا بشھی رفت جی بابا سرم گی شد و گفت ای عصبشگری اخر سر ارارفتمیم
 

 تونمی بشن رو کردم بھش و با بغض گفتم نمی تلنگر بودن کھ بارونھی کرده بودم چشمام منتظر بغض
   نگرانمیلیبخدا خ

 
 کھ تو دستم بود و جلو صرتم گرفتم و دوباره زنگ زدم  موی زنگ بزن  گوشگھی دباری  نشده کھیزیچ

 و گفتم خاموووووشھ  دوباره شروع کردم بھ نی انداختم زموی خاموش بود  گوشنباری ایوااااااااااااااااا
   زنگ خوردشگاهی ارافونی بود کھ ادنی چشمام اماده بارگھیراه رفتن د

 
  فونی جلو امی رفتشگری بدو با ارابدو

 
   نداره کھی اومد؟ نگرانیدیبفرما د_شگریارا
 

 کھ تنش بود   ی کت و شلوارنی بود  اما استادهی اای  تو راه رو بردرونی رفتم بشگری توجھ بھ ارابدون
 نگران بود رفتم جلو و بغلش یلی   امشب بپوشھ  بھ چھرش نگاه کردم خی نبود کھ قرار بود برایاون

 کردم
 

  ستمی نای من برسامم بردکای اورد نگام کرد و گفت اررونی از بغلش بمنو
 
   کجاستایپس خود برد........ ی چینی!!!! ؟؟؟یچ...چ+
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 کجاست تلفنش خاموشھ  انگار اب شده رفتھ تو دونمی نمدونمی وگفت نمدی تو موھاش کشی دستکالفھ
 نیزم
 
  یگی می چنمی برسام درست حرف بزن ببیگی میچ+
 

 نفس بکشم چشمام پر از اشک بودن و زاشتی توپ گنده تو گلوم بود و نمھی کرده بودم  انگار بغض
   تلنگر تا ببارنھیمنتظر 

 
 ی ولمی کارا رو بکنمی دنبال من تا برادی تورو رسوند بی قرار بود صبح وقتکای ارشدهی چدونمیبخدا نم_
 تورو جمع کرده بود و ی بود ھمھ عکسایتاق خال رفتم اتاقش ای رفتم خونھ دنبالش اما نبود وقتستین

   برگھ بودھی اتاقش نھیلباساشم جمع کرده بود وفقط رو ا
 

  عزممو جزم کردم و از رمی برگھ رو از دستش بگتونستمی نمدیلرزی رو گرفت سمتم دستام مبرگھ
  دمیدستش کش

 
  سالم"
 

  خوشگلمیکای بھ ارسالم
 

 ؟ی خانومیخوب
 

 ؟ی منو ببخشیتونی منفسم
 

  ستمی نرانی من ایخونی نامھ رو منی ای کھ داراالن
 
  کردم فقط وفقط بخاطر خودت بودی توروخدا منو ببخش اگھ من ھرکارکایار
  

   جونت در خطر بودرفتمی االن نماگھ
 

  موندمی زنده نمگھی من کھ دشدی متیزی من اگھ تو چنفس
 
  ی کارو کردم تا تو نفس بکشنیا

 
  یکشی و نفس می کھ زنده انی ادی سختھ اما من فقط بھ امیلییییییسھ من خ واتیدور

 
   دونھ دونھ نفسات زنده امدی امبھ
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  می و اسمون باھم عھد کرده بودن ما بھ ھم نرسنی کھ زمانگار
 
  کھ کردم بخاطر خودت بودهی منو ببخش بخدا ھرکارکایار

   دارمدوست
 

 ایبرد
   دیچرخی دور سرم مای شده بود  انگار کھ کل دنی بارونی مثل ابر بھارچشمام

 
   توان تحمل وزنم رو نداشتنپاھام

 
 ....... شداهی برام سای ازدستم افتاد و کل دنبرگھ

 
 . بود  بھ اطراف نگاه کردم  بھ دستم سرم وصل بوددی کھ چشم بازکردم   ھمھ جا سفیوقت
 

 بود و سرش رو گزاشتھ بود رو تخت و دستمو دهی پشت بھ من خوابیکی بودم دهی کھ دراز کشیروتخت
 .گرفتھ بود

 
   شدداری  بدمی کشرونی تکون خوردم  و دستمو ازدستش بیکم
 

  بودمامانم
 

 نھی انقدر غمگچرا
 

   خشک شده بودیلی خگلوم
 
   گفتمومدی کھ از تھ چاه در میی صدابا
 
  اب مبخوام+
 
  ارمی صبر کن االن برات میقربونت بشم من بھوش اومد_
 

     حالم جا اومدشییییی کھ روش پارچ اب بود برام اب اورد باکمکش خوردم  اخیزی شد و از رو مبلند
 

 شدن اهی اومد سادمی می اومد بدبختادمی بھ خودم کردم  تازه ی مامانو نگاه کردم  بعد نگاھدوباره
   بغض گفتم اومد دوباره چشمام پر از اشک شد نگاه کردم بھ مامان باادمیروزگارم 
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توروخدا .....دلم براش تنگ شده مامان.... مامان کجاست ....مامان شوھر من کو.... کو ای بردیمامان+
 گفتی مگھ نمزارهی منو تنھا  نمگفتیمامان مگھ نم..... ادی بگو عشقم بتونمیمن بدون اون نم....ادیبگو ب

  گفتمی مناروی و ازدمیزجھ م........دوسم داره  
 
 تورو ادی؟ مامااااااااااااان بگو ب.......مامان بھم گفت تا اخر عمرش کنارمھ پس چرا منو تنھا گزاشت+

چرا منو تنھا .......... کنم  کاریمامان بگو برگرده  خدااااااااا من بدون عشقم چ.......خداااااااااااا
 ....... یگزاشت

 
  سرم رو از دستم کندم  شدمی اروم مایا اومدن برد من فقط بتونستی داشت ارومم کنھ اما نمی سعمامان

 من پرستارا اومدن تو اتاق ادی زی اصال برام مھم نبود  از سروصدایزیدستم شروع کرد بھ خون ر
  تونستنی نمی داشتن ارومم کنن ولیسع
 
 بلند شدن نداشتم  بھ دستم سرم رو وصل کردن و توش ی برای توانگھی زور منو نشوندن رو تخت دبھ
   و بھ ھق ھق کردن افتاده بودمومدی بود  نفسم باال نمدهی امونم رو برھی  گرختنی ریزی چھی
 

   چشمام بستھ شد و خوابم بردقھی از چند دقبعد
 

   دنبال عشقم بگردمدی تو اتاق نبود   من بای شدم کسداری کھ دوباره بیوقت
 

 ی  جایزی دوباره شروع کرد بھ خون ردمی معناست  سرم رو از دستم کشی من بدون اون  بیزندگ
  سرم کبود شده بود

 
  ادی از کنار تخت برداشتم و گزاشتم روش فشار دادم تا خونش بند بی کاغذدستمال

 
   دنبال عشقم بگردمدی شده بود بای چشمام باروندوباره

 
   بودیشو باز کردم  خال کھ تو اتاق بود دری سمت کمدرفتم

 
 جونو  و بابا جونو ای  دررونی  در اتاقو باز کردم  تا از اتاق اومدم برمی لباسا منی باھمسی نیمشکل

 شدنی مکی ھر قدم کھ اونا نزدکی بود  اومدن نزدای بردھی بھ چھره بابا جون دقت کردم  چقدر شبدمید
    و بابا جون ناراحت بودکردی مھی جون داشت گرای عقب دررفتمیمن م

 
 جون و بابا جون رد شدم ای درنی زدم  ازبغیج......عشقم اومد.....  پشت سرشون نگاه کردم  اومد بھ

   بھ عشقمدمیھلشون دادم کنار  رس
 

    سفت بغلش کردمختیری ماری بغلش کردم اشکام بدون اختی معطلبدون
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 لحظھ ھی ینفسم مگھ نگفت!!!!! ؟؟؟؟یچرا رفتھ بود! ! بود؟؟یاون نامھ چ!!! ؟؟... یعشقم کجا بود+
 !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ی  پس کجا بودرمیمی  من کھ بدون تو می کنی زندگیتونیام بدون من نم

 
  و مارال باھم رفتنایبرد.....من برسامم  ..... رفتھ.....  ستی نایبرد.... گوش کن....کایار.....کایار_

.......... 
 
 
  کھ داشتم زدم تو گوششی تواننیبا خشم نگاش کردم  با اخر.....  رونی بغلش اومدم باز
 
اون دوستم ....  کنھی نمانتی وقت  بھ من خچیاون  ھ.... نگو ینجوریخفھ شو در مورد عشق من ا+

اون بھم ....... ی در مورد عشق من بگویاتی چرندنی ھمچدمیبھت اجازه نم......عاشق منھ .....داره 
  ستی کار نانتینھ اون خ...نھ.... من بمونھ شیکھ تا اخر عمرش پقول داده بود 

 
  کنھھھھھھھھھھھھیاون منو ول نم............ ستییییییی کار نانتی زدم و گفتم اون خغی جنی روزمنشستم

 
 من ھمھ دورمون جمع شده ی و زارغی جی جون و بابا جون خواستن ارومم کنن  از صداای و دربرسام

  کنھی مانتی نھ بھم خزارهی بود کھ عشق من نھ منو تنھا می برام مھم نبود  فقط مھم ایزیچیبودن  ھ
 

 ............ کردم کھ دوباره از ھوش رفتمی و زارھی گرانقدر
 
 ماه بعد٢
 
 برام مھم نبود صبح تا شب فقط عکسامونو نگاه یزیچی شده بود ھی معنی برام  بزی ھمھ چگھید
 اما خاموش بود زدمی زنگ مشی  ھر روز بھ گوشکردمی عروسمو نگاه م لباسکردمی مھی گرکردمیم

 ز کھ انی برام  بعد از ایی الالھی زن پشت تلفن شده بود ی خاموش بود انگار کھ صداگرفتمیبتزم م
 بودم  ھرروز دهی چلشوی کھ باعشق تمام وسای مرخص شدم رفتم خونھ خودمون خونھ امارستانیب

   ادی تاشوھرم بشدمی  ومنتظر مکردمی درست م ھرروز غذاکردنیمرتبش م
 

 تو اتاق  باھام بردی کھ اون خانوم  دکتره منو مگفتی مزدی بھم سر می خانمھی جون ھرروز باایدر
   گھی درمورد عشقمون بھم دگفتمی مای بھش در مورد بردزدیحرف م

 
 اعصابمو کردوی مھی  گرومدی  اما  ھر وقت کھ مزدی بھم سر متونستی کھ میی تا اونجاچارممی بمامان

   کردیداغون م
 

    ھم اومدنامروز
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 منو اون خانوم دکتر یی بردم و تعارف کردم بعد از خوردن جایی نشستھ بودن براشون چاییرای پذتو
 نی ا براش گفتم تاموی حرف زدم  کل داستان زندگای او اتاق دوباره از بردمی بود رفتیمی کرشیلیکھ فام
  ی بھ  زمان عروسدمیکھ رس

 
 شدی چتونیخوب روز عروس:یمی کرخانوم

 
 کھ اون با مارال فرار کرده و رفتھ خارج گنی مھیبرسام و بق..... ومدین: و گفتم نیی انداختم پاسرمو

   من مطمعنمگردهی  اون برمکنھی نمانتی کھ اون بھم خدونمی من میول
 

مگھ بھت نامھ نداده کھ رفتھ و !!!  نکرده؟؟انتی کھ بھت خیازکجا انقدر مطمعن:یمی کرخانوم
 ھستم تا کمکت نجای من ازمی عزنیبب!!!! ؟؟ی ھمھ مدت منتظرشنیمنتظرش نباش پس چرا  تو ا

 ...........کنم
 

 : مکث دوباره گفتی از کمبعد
 

 عی مطکنھی می دوست داره سعویکی ام کھ یخوب ادم!!! ؟؟ی رو دوست دارای بردیگی تو نممگھ
 ی ادامھ بدتی و بھ زندگی ام تو اون نامھ بھت گفتھ کھ منتظرش نباشایحرف اون باشھ  برد

 درستھ......
 

   کردمدیی دادن سر حرفش رو تاباتکون
 

 ی کھ دوسش ندارنی اینی  ی رو گوش نکنایخوب پس تو اگھ حرف برد: یمی کرخانوم
 

   نداشتم کھ بگمیزی چینی ندادم یجواب
 

 ی کھ زدم فکر کن کھ با حرفام موافق بودییخوب بھ حرفا: بلند شد نگاھم کرد و گفتیمی کرخانوم
  خاطرات برات زنده بشھدی تو خونھ خودتونم نرو چون نباای خونھ ننی تو اگھید
 

 دوتا اھنگ انگار کھ واسھ نیباند ا٢٥ کھ رفتن اھنگ تتلو رو گزاشتم و بعد از اون اھنگ نی از ابعد
  ختمیری و اشک مدادمیبود اھنگ رو کووش ممن ساختھ شده 

 
 منتظرش شھی حرف عشقمو گوش کنم  ھمدی باھام کرد درستھ من باای کھ بردی رفتارادی نامھ افتادم ادی
 ........  نھنجای ای  ولمونمیم
 

 ............ عوض کنمموی زندگدی بامن
 

  کھ بودزی و ھرچلی ھفتھ خونمون رو کھ بھ اسم خودم بود فروختم  ھمھ وساکی از بعد
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 اموزشکاه  ھی داده بود  رفتم بھ ادی ی بھم  رانندگنشی   قبال اتنا با ماشدمی  اپارتمان خرھی خودم  یبرا

   خودم گرفتمی دست دوم ھم برانی ماشھی نامھیو بعد از گرفتن گواھ
 

 حاال کھ ی ولدادمی من اوال اصال بھش اجازه نمی و بھم سر بزنھ و لدنمی دادی بخواستی مشھی ھمبرسام
 کنھ تا کمتر تو دای پپی کارھی  رابطم ھم با برسام بھتر شده  قرار شد کھ برام کنمی فکر مایکمتر بھ برد

   بکنمالی  و فکر و خنمیخونھ بش
 

 بھ صدا  در اومد برسام بود درو براش باز کردم کھ فونی کھ اکردمی خودم شام درست می براداشتم
   نگام کردرهی نشست کنارم خیاومد باال  بعد از سالم و احوالپرس

 
 یکنی نگام مینجوری و گفتم چرا ادمیخند

 
 فالگوش شھی مسن داشتم کھ ھمھی ھمساھی در خونم زده شد  من ی بگھ کھ صدایزی باز کرد کھ چدھن

 درو باز ی جلو در و وقتومدی می الکی  بھ بھونھ ھاومدی من مھمون می و ھروقت براستادی میوا
  از دستش خستھ شده بودمگھی دکردی تو خونھ رو نگاه میرکی زری زکردمیم
 
  دی داشتی جانم کاریسالم خانوم پناھ+
 
 ؟ی الزم نداریزی اومدم بپرسم چدی برم  خرخواستمی می کھ نھ ولی کار خاصزمیسالم عز_
 
 شھینھ ممنون زحمتتون م+
 
  گھی داداشتھ درهی مری و شباھم دنجای اادی مباری اون اقاعھ کھ ھرچند وقت ی راستھی حرفا چنینھ بابا ا_
 

  مکث گفتی از کمبعد
 

  ستی اش کھ نغھیص
 
  دمی شدم و بھش توپی داره عصبانی ام حدی از فوضولگھید
 
 برادر شوھر من ھستن شونی دوما  استیم اصال درست ن تو کار مرددنی اوال سرک کشیخانوم پناھ+

 بھ من نداشتھ ی کارگھی ددیکنی  شما ام  لطف مزنھی کھ مسافرتھ بھم سر مھیو چون شوھرم چند وقت
 دیباش

 
 واه واه واه چتھ تو دختر_ 
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 خدحافظظظظظظ+
 
   برسامشی  گفتم و درو بستم  رفتم پنویا

 
   فضولھیلی من خھی ھمسانی  ادیببخش+
 

 ..... ندارهی زد و گفت اشکالیلبخند
 

   خبر خوشھی: از جند لحظھ سکوت گفتبعد
 

 ؟ی و گفتم چھ خبرزی رو گزاشتم رو میی کھ نگاش کردم چاخوردمی رو ممیی چاداشتم
 

   کردمدای کار پبرات
 
 واقعا؟چھ کار؟کچا؟+
 
 و فروش مصالح ی شرک ساختمانھیتو ....... حقوقش خوبھ ی ولی بشی منشدی باستی نییسمت باال_

  ھیساختمان
 
  برم؟دی بایخووووب ک+
 
  برمتیفردا خودم م_
 
  شھی زحمتت مخوادینھ نم+
 
 یکنی  اما تو برام فرق مومدمی بھ جز تو بود باھاش نمی ھرکستی برام نینھ  زحمت_
 
   گلوم  اومد جلو وزد پشتتمدی پریی حرفش چانی ابا
 
  یخوب_
 
  اره اره+
 
 

   شدبلند
 
   انجامش بدمدیچندتا کار دارم کھ با...... برم گھیخوب من د_
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  شام گزاشتم بمون بخور بعد برو+
 
   برمدی باگھینھ د_
 

 لباس ھی فردا ی شاممو خوردم برایی رفت دوباره تنھای شدم و تا جلو در بدرقھ اش کردم وقتبلند
 دمی اماده کردم و خوابیرسم

 
 خواستمی خوردم  می صبحونھ مختصریی شدم رفتم دستشوداری از خواب بمی االرم گوشی باصداصبح

  کنم کھ برسام زنگ زدشی ارایکم
 
 الو+
 
  اونجامگھی دنی م٥ من کایار_
 
   شمیباش منم دارم حاضر م+
 

 زنگ می کھ دوباره گوشدمیپوشی داشتم کفش مدمی عطر زدم و لباسامو پوشی کردم  کمی مختصرشیارا
  خورد

 
  امیدارم م+
 
 بلندش ی شاسنی سر کوچس  سرعت قدمامو تند تذ کردم سوار ماشدمی کھ درونی ساختمون اومدم باز

  شدم
 
  سالم+
 
 م؟یسالم  بر_
 
  میبر+
 
 ساعت میتو راه حواسم رو جمع کرده بودم تا اگھ  استخدامم کردن  راه رو بلد باشم بعد از حدود ن 

  رونی بمی رو زد از اسانسور کھ اومد٥و اسانسور برسام طبقھ  تمی طبقھ  رفت٦ ساختمون  ھی بھ میدیرس
 

   سالھ درو باز کرد٣٠ خانوم  حدودا ھی سوختھ روزد کھ ی در قھوه اکی زنگ
 

  می اومدی  استخدام منشیبرا: برسام
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 !!!د؟ی بشی منشدیخوای زد و گفت شما می نگاه بھ برسام کرد لبخندھی خانومھ

 
  شونی ارینخ: زد و گفتیشخندی نبرسمم

 
   اونجا نبود  جالبھی  کسمی بھم کرد و از جلو در کنار رفت  وارد کھ شدی نگاھزنھ

 
 ست؟ی ننجای ایچرا کس:دی من رو برسام بھ زبون اورد و پرسفکر

 
  گردهی دنبال کار نمی کسگھی فک کنم دومدهی نی چرا کسدونمینم: خانومھ

 
   تودی بردیید و گفت  بفرما رفت  دو تقھ بھ در زی سمت دربھ
 

 سالھ فکر ٣٠ حدودایگری سالھ و د٤٠ حدودایکی نشستھ بودن زی دومرد پشت ممی اتاق کھ شدوارد
   بودنھی بھم شبیلیکنم برادر بود چون خ

 
 عی  سرستی مھم نادی کھ حقوق زنی و امی رو گفتطی شرای وقتمی اومدی منشی برامی و گفتمی کردسالم

  منو قبول کردن واقعا تعجب کردم کھ چرا انقدر زود منو استخدام کردن
 

  اومده بودی منشی کنم حطفکر
 

   برسام منو رسوند خونھ و رفتی حرفچی بدون ھیبرگشتن
 
  ماه بعد٥
 
 و نجای اامی شده برام ھرروز صبح می تکراریلی خزی  ھمھ چکنمیاالن چند وقتھ کھ دارم اونجا کار م 

 ام ی  وقترهی مداروی اتاق اون رنی و منجای اانی چندتا مرد گنده مباری  ھر ھفتھ گردمیبر معصر ھم 
  مشکونیلی خیلی خکنھی منو زود تر مرخص مانیکھ اونا م

 
 زنگ انی خونم ھروقتم کھ اونا مانی جونو بابا جونم ھرھفتھ مای درزنھی بھم سر مادی مشھی ھمبرسامم

  انی ھم بنای کھ مامانم ازنمیم
 

   ھستمای ھنوزم منتظر بردمن
 
 تو شرکت بمونم چند تا کار عقب افتاده دارم کھ اگھ اونا رو انجام ندم حتما شتری دوساعت بدیامروز با 

  کننیاخراجم م
 



 

 70 

  امروز اون مرد جوونھ ری ھمھ رفتھ بودن  بھ جز منو مدیعنی رفتھ بود حسابدار رفتھ بود یابدارچ 
 خودم ی برایکی من اتاق کوچنجای و سرم تو کار خودم بود ازدمی باھاشون حرف نمادیمونده بود ز

   کار گزاشتھ بودننی دوربھیداشتم تا راحت تر کارامو انجام بدم   البتھ توھر اتاق 
 

  کھ در اتاقم زده شددادمی کارامو انجام مداشتم
 
 دییبفرما+
 

  تو اتاق و درو بست ب احترامش بلند شدم بود امود ی ھاشمشیلی جوونھ کھ فامری مداروی اون
 
 د؟ی داشتیکار+
 
  کردی داشت نگام مرهیخ
 
 د؟ی داشتی کاری ھاشمیاقا+
 
 بلھ دشتم_
 
  دییخوب بفرما+
 

   در اورد و گفتبشی از جیدی  دستمال سفزمی جلو  نشست گوشھ ماومد
 
   انجام بدمی کارھی دی  بای بدھنی پرداخت ایمن بھ چند نفر بدھکارم  برا_
 

 توش داشت رو در ی رنگدی سفعی کھ مایکی کوچیلی خشھی کتش شبی کھ از جکردی نگاش مداشتم
 ؟ی چھ کاری بپرسیخواینم:  کرد  نگام کرد و گفتیاورد و روش خال

 
 ؟ی زدم و گفتم چھ کاریلبخند

 
 مثل یکلی خوشگل و خوش ھی کھ دخترانی دفعھ اخم کرد و گفت اھی زد  دوباره نگام کرد ی بلندقھقھ

  تورو بدم بھشون
 
 حرف چشمام شد اندازه توپ سکتبال خواستم از جام بلند شم و فرار کنم کھ دستمو گرفت و نی گفتن ابا

 دمی نفھمیزی رفت و چیاھی  چشمام سدمی کھ شی نفسنیاون پارچھ رو گزاشت رو دھنم  با اول
....................... 

 
  شدمداری و داد بغی و جھی گریباصدا
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 کنـــــــھی داره ور ور مھی کنی ااھـــــــــھ
  چندتا دختر کنارم نشستھ بودن ستی کھ اتاق من ننجای بودم اکی اتاق تارھی کھ باز کردم تو چشمامو

  نجامی ای فکر کردم کھ من واسھ چیکم
 

 یــــــــھــــــــــــــــ.... اومدی ھاشمیاقا..... بار توشرکت بودمنیاخر
 

 نجای کثافت اشغال منو اورد ااون
 

 ی حروم زاده ھــــــــا بدی درو باز کنــــــــــــــغی بھش و جدمی شدم و رفتم سمت در بامشت کوببلند
  ــــــــدیناموسا درو باز کن

 
  سمت دخترابرگشتم

 
  بد بختتون کنن؟دتاینی بشنجای اجی مثل ھودیخوایشماھا م+
  دی کنـــــــــی کــــــــــارھی دیپاش: گفتمـــــــغی جبا
 
 شورای بنی اما امی و داد کردغی خودت جم؟مثلی نکردی ما کاریفکر کرد: کفتھی با گرشونیکی

 کتکمون زدن
 
 س؟ی نی راھچی ھینی: نشستم و با حالت زار گفتمششیپ
 
 نھ_
 
  کنن؟کاری چخوانی با ما میدونینم+
 
  عربیخای بفروشنمون بھ شخوانیفکر کنم م_
 
 یچــــــــــــــــــــــــــــــ+
 
 ؟یتو مطمئن+
 
 دمی شنزدنیدونفرشون کھ داشتن باھم حرف م_
 
  دوتا دستام زدم بھ سرمبا
 
  رفـــــــــــــتمی بد بخت شدی وااااااااایا+
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  دختره نشستم پاھامو جمع کردم تو شکمم و ســـرمو گزاشتم روشونکنار
 
 ؟ی تو چمھیاسم من مر_
 

  از رو پام برداشتم نگاھش کردم و گفتمسرمو
 
 ...کایار+
 
 نجا؟ی اوردنت ایچطور_
 
 نجای کھ بھوش اومدم ای کرد و وقتھوشمی حروم زاده بی کھ اون ھاشمکردمیتو شرکت داشتم کار م+

 ؟یتو چ.........بودم
 
 
 ھوشی کھ اونم منو برونی بمی برمی مبخواست بومنشیتو ماش کردی ادما کار منیدوست پسرم واسھ ا_

 نجایکردو اورد ا
 
 
 می کنکاری چدیخوب حاال ما با+
 
  دونمینم_
 

  چشمامو باز کردمیدی شدی گزاشتم رو پام و چشمامو بستم با تکون ھاسرمو
 
 ـــــــکایار.... پاشوکایار-
 
  شدهیچ+
 
  کنن کھ ببرننی مارو سوار ماشخوانیانگار م-
 

  گفتممیرو بھ مر....  بودتی موقھنی بھترنیا.... بھ سرم زدیفکر
 
 من باش و دستمو شی کنن پنی مارو سوار ماشخوانی کھ می واسھ فراره موقعتی موقعنی بھترنیا+

 ول نکن
 
 ی کنکاری چیخوایم-
 



 

 73 

 میکنی فرار منی خونھ تا ماشنیتو فاصلھ ب+
 
 ترسمی خطرناکھ من مکایار-
 
 شھی نمیزی بھ خدا باشھ چدتینھ نترس ام+
 

 ھی می اومدرونی از دراتاق کھ بمی باھم بلند شدیی دوتامی دستمو سفت گرفتھ بود نوبت مابود کھ برمیمر
  متر جلو تر بود۵.۶خاور بزرگ حدود 

 
 با شماره من بدو+
 
 باشھ-
 
  بـــــدو ٣.....١.٢+
 
 کھ اونجا بودن ھمشون اسلحھ داشتن و با فرار ما یی مردادنی بھ دومی حرف شروع کردنی گفتن ابا

 از یکی کھ می دور نشده بودادی زخوری ھا بھمون نمری کھ تمی کردن  شانس اوردیراندازیشروع بھ ت
 گرفتھ بودم و افتاد و چون منم وستاشمی و مردی افتاده بود کشرونی رو کھ از شالش بمی مریپشت موھا

  با افتادن اون منم افتادم
 

 اسلحھ ھی بود ازونا کھ بدنشون پراز خالکوبیکلی کھ مارو گرفتھ بود اومد باال سرمون قد بلند و ھیدفر
  کارش شدنی مانع ازایکی کردن بود کھ کیرو گرفتھ بود بھ سمتمون و اماده شل

 
   نکن رحمانکیشل-
 

 می کھ بلند شھ و دوباره فرار کندمی کشموی دست مرنیی فرد کھ اسمش رحمان بود اسلحھ رو اورد پااون
  دی موھامو کشیکھ اون رحمان عوض

 
   مارمولکطھی سلیریکجا م-
 
 رو ھم گرفت و کشون کشون مارو بھ می مری اومد و موھایکی یآخ ول کن کثافت موھامو کند+

  و درش رو بستننی بردن پرتمون کردن تو ماشنیسمت اون ماش
 

   ادستی انی از گذشت چند ساعت ماشبعد
   کننادمونی پخواستنی کھ میوقت
 
  اخھھی واسھ چای بازسی پلنی ادونمیچشمامونو بستن من نم 
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  قصرھی کھ چشمامونو باز کردن تو یوقت
 
  کھ چھ عزض کنم 

  بزرگ بودیلیخـــــــــــــــــ
 
  نخورده بودمیزی  چند وقت بود کھ چدونمی گرسنم بود نمیلیخ
 

 یاتاق..... اتاق١ از ما رو بردن تو ھرکدوم
 
 کھ  من رو برده بودن رو بھ پنجره بود 
 
  بود پنجره روادی زیلی سمت پنجره ارتفاع خدمی کھ دررو بستن دونیبعد از ا 
 
   و درو بستمدمی کشی ســـــــــــوتدمی پنجره دریتا غول ز٢کھ باز کردم  
 

  زدنغی و جدنی در قفل بود شروع کردم بھ در کوبدمی رو کشرهی سمت درو دستگرفتم
 

 دی المصبا درو بازکنــــــــــــــدیبــــــــــــاز کن +
 

  کردم کھ صدام گرفتغی جغی جانقدر
 

  دونفره تو اتاق نشستم  بعد ازروتخت
 
  باز شدن دری صداقھیحدود پنج دق 
 
 اومد بلند شدم و بھ در نگاه کردم 
 
   بزرگ اومد توفی کھی با انسالی زن مھی
 

 : زد و گفتی کارم لبخندنی قدم رفتم عقب کھ بااچند
 
 
  یترسی مینجوری ندارم کھ اتیکار_
 
  خشگل ترت کنمخوامی می خوشگل کھ ھستنی بشای اتاق اشاره کردو گفت بی صندلبھ
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 کی نزدی اھستھ بھ صندلی قدم ھاای
 
  رو باز کردوفشیشدم و نشستم ک 
 
  کردن و درستشیشروع کرد بھ ارا 
 
 کردن موھام 
 

  لباس قرمزبلند ازھی از اتمام کارش بعد
 
  و گرفت جلومرونیتو کمد اتاق اورد ب 
 
 بپوش ازش گرفتم و نگاش کردم 
 

  لباسا بود کھ کل کمرش بازهازون
 
 پوشمی نمنویمن ا+
 
 یمجبور_
 
  بازهیلیاخھ خ+
 
 ی بپوشدیبا-
 

  رفترونی گفت و از اتاق بنوی دنبالم اانی خانومھ گفت کھ منتظر باشم مدمی لباسو پوشبااکراه
 

  زن تپل بالباس قرمز وھی قھیدق١٠ از بعد
 
 ی درو باز کرد و بھ عربی مشکیروسر 
 
  نگاھش کردم کھجی گفت گیزی چھی 
 
  اشاره کرد بلند گفتمرونیکالفھ بھ ب 
 
 نیی از پلھ ھا پارونیاھاااااان و اومدم ب 
 
  کھ با مایی ھمھ وخترادمیرفتم کھ د 
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  صفکی کرده و ششیبودن االن ارا 
 
 می رفتم وسط صف و کنار مردنیکش 
 
  ستادمیا 

  گوشش گفتمدر
 
 میدی صف کشی واسھ چمیکنی مکاری چنجایما ا+
 
  و مارو بخرنانیقراره چند نفر ب-
 

  زدمداد
  بخرن؟یچـــــــــــــــــــــــــ+
 
 کشنمونیـــــــھ ساکت دختر االن معـــــــــــ-
 
   خداااااا منو بکشیا

 ربدیھــــــــــــــ
 
 

 زن ھی ییبای بھ زازی کھ تو سر داشتم نی نقشھ ای براارنی برانی قرار بود کھ چندتا دختر ازاامروز
   داشتمیرانیا

 
 مادرم رو ادی مرانی شرکتش تو ای انجام کارھای کھ پدرم برای وقتیرانی بود و مادرم ای فرانسوپدرم

   و مادرم برام موندهستی نشمی  اما متاسفانھ االن پدرم پشھی و عاشقش منھیبیم
 

 کھ قراره امشب انتخاب ی برخورد بشھ منم با دخترنجوری ایرانی ای نداشتم کھ با عفت دخترادوست
  ندارمی کارچیکنم ھ

 خواستمی نقشھ ام می اونو فقط برامن
 
 کرده اونجا شی اراستھ و ارای  چندتا دختر بالباس ھامی عرب وارد سالن شدی ھاخی چندتا از شبا

    بودندهیصف کش
 

  می سالن نشستی سلطنتی مبل ھارو
 
  رو انتخاب کنمیکی سلمان صدام زد کھ خیش
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 ستادمی دخترھا ای شدم و جلوبلنو

 
 ی موھاکردمی نگاھشون میکی یکی
 
 یزیھمشون رنگ کرده و روشن بود چ 
 
 کلی چھره و ھھی من ادهیکھ تو فراسنھ ز 
 
 ھی کھ توجھو تو یزی چخوامیخاص م 
 
  ھمشوننینگاه بھ خودش جلب کنھ ازب 
 
  رو داشت تااتی خصوصنی ایکیفقط  
 
 نفر اخر نگاھشون کردم برگشتم سمت 
 
  ستادمی کھ توجھم رو جلب کرده بود جلوش ایاون 
 
  جلوایب+
 
 مــــــــن؟-
 

 گھی دکنمی من چپھ؟دارم تورو نگاه میچشما: نگاھش کردم و گفتمکالفھ
 

   جلواومد
 

   صورتش بادقت نگاه کردمی چونش و سرشو باال بردم بھ اجزاری گزاشتم زدستمو
 

  داشت درشت وییبای زتی نھای بیچشما
 
  وکی باری درست مثل اھو لبادهیکش 
 
  کھیزی چنیشتری بی گوشتی کمینیب 
 
  چشماش بودکردیجلب توجھ م 
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 بـــــــچرخ+
 

  پوستستادی و دوباره رو بھ من ادیچرخ
 
  داشتی تاد خاصشی مشکی داشت کھ با موھایدی سفیلیخ 
 

  گرفتم و از صف خارجش کردمدستشو
 

   زدمی و لبخندخی کردم بھ شرو
 
  کھدادمی اجازه نمیبود اگر برام مھم نقھی سلنیمرحبا مرحبا بھ ا: گفتی عرببھ
  شیببر 
 

  دیلــــــــطف دار: زدم و گفتم یلبخند
 
  ترس رو بخونمتونستمی دختره نگاه کردم از چشماش مبھ
 

   زدمیشخندی نبھش
 و از عمارت دمی  دست دختره رو گرفتم و کشدی حساب کنمی و گفتم مبلغش رو با منشخی بھ شروکردم

  رفتمرونیب
 
  نشدی زدم و سوار شدم منتظر شدم کھ سوار بشھ ولروی رفتم دزدگنی سمت ماشبھ
   دادم و گفتمنیی سمتش رو پاشھیش
  کار دارمی من برم چون کلیشیاگھ سوار نم+
 

 !!!!!کرد؟؟؟؟ی مھی گــــــــــــرداشت
 

  اشکاش کالفھ فـــــــــــوت کردم و گفتم چتھ؟دنی شدم با دادهی پنیازماش
 
 ترسمیمــــــ_
 
  یترسیمـــــــــگھ من لولو ام کھ م+
 

  کردیزی خنده رھی گروسط
 

  شدم و گفتم سوارشونی ماشسوار
   چند لحظھ سوار شدبعداز
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   ھتلمیریم+
 

   کھ توش اتاق داشتم روندمی و روشن کردم و بھ سمت ھتلنیماش
 
  باالخره صداش دراومدمی ھتل بودکی کھ نزدنی و نھ اون بعد از چند مگفتمی میزی من چنھ
 
 ی کنکاری چییخایبامن م-
 
 نــــــــــترس+ زدم و گفتم یشخندین
 
 خوب بگو کھ نترسم-
 

 گمی فرانسھ اونجا سر فرصت بھت ممیری مفردا
 

 رو برد رفتم سمت نی شد کھ راننده ھتل اومد و ماشادهی شدم اونم پادهی درھتل نگھ داشتم و پجلو
  اتاق و دادم بھش و گفتمدی دختره گرفتم کلیاتاق کنار خودم برا١ و رشیپذ
 
 و گردمی شھرو کشورو دنبالت منی اوال گوشھ بھ گوشھ ایفــــــــــکر فرار بھ سرت نزنھ کھ اگھ بر+

  کنمی ماهیمطمعا باش کھ روزگارتو س
 ی دارنجایشت ا دای کھ بامن خواھیزیبرابر بدتر از چ١٠٠٠ی مطمئا باش سرنوشتی براگرم

 
  ترس اب دھنش رو قورت دادبا
 
 ؟یدیفھم+
 

    تند سرشو تکون دادتند
  گرفتم و بھ سمت اسانسور کشوندمش  جلو اتاقش بھش گفتمدستشو

 کشمتی و مکنمی مداتی سنگم شده پری از زی گفتم اگھ فرار کنی نره چادتی+
 
 باشھ بابا-
 
 حواست بھ حرف زدنت باشھ+
 
 چشم-
 

 می بردی فردا بابروبخواب
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 ی حاضر کنھ و بعد ھم با کلوی زنگ زدم و گفتم کھ کشتمی تو اتاق لباسامو عوض کردم و بھ منشرفتم

 دمی خوابیمشغلھ فکر
 

 دونمی اسمشم نمی شدم رفتم جلو اتاق دختره من حتداری کھ بصبح
      باز نکردستادمی زدم چند لحظھ ادر
 

    تر در زدممــــــــحکم
 بــــــــاز کن  +

  دنی کردم بھ مشت کوبشروع
 ھپل جلو در ی و موھانی مشت زدن بھ در بودم کھ در باز شد و اون دختره با شرت و سوتدرحال

   بودستادهیا
  شد بھ سمت بدنش چشمام اندازه توپ شده بوددهی کشنگاھم

 یی رفت پشت در و با پرروکنمی دارم نگاش مدی داشت دختره کھ فھمیدی نازو پوست سفکلی ھچھ
 گفت

 
 !!!!؟؟؟یدیادم ند!!!؟؟....ھیچ-
 

 می بردی بھش رفتم و گفتم اماده شو بای غره اچشم
 
 ام؟؟؟ی بیمن کھ لباس ندارم با چ-
 
 نجا؟ی تورو لخت اوردم اشبیمن د+
 
 ...نھ-
  پس ھمونو بپوش+
 
 

 اومد رونی اومدن من اونم برونیبا ب رونی جمع شده رو برداشتم و اومدم بلی تو اتاق و ھمون وسارفتم
 نگام کھ کرد چشماش برق زد

  زدم و رومو بر گردوندمیپوزخند
 

  اومد کنارم و گفتدختره
 یکنی ولم مخرن؟بعدشی رو می دختری کھ ھمھ مردا وقتی؟کاریکنی مکاری من چم؟بایریاالن کجا م-

  بگو المصبیزی چھیکھ برم؟بد بخت کھ ھستم بدتر بشم؟ د 
 

  جلوش گرفتم و گفتمدی رو کردم بھش انگشتم روبھ  نشونھ تھدباخشم



 

 81 

چون ...یزنی دفعھ اخرتم باشھ کھ با من بد حرف مادی بدم میمنم از وراج....یزنی حرف می داریلیخ+
 ی حرف زدن نداری برای زبونگھی در کار نخواھد بود و دیدفعھ بعد

 
 دمی ارومشو شنی ازش برگردوندم کھ صدارومو

 
   چقد خشنشششیا-
 

   زدم و بھ سمت اسانسوررفتم و اونم دنبالم اومدیپوزخند
 

  من عاشق رنگ می شددمی سفنیموزی و سوار لمی اومدرونی حساب کردن پول اتاق  از ھتل ببعداز
  بوددی سفالمی وساشتری بلی دلنی بودم و بھ ھمدیسف
 
 نقشھ من ی برانی کھ ای کامال شرق چھرهھی داشت ی بھش نگاه کردم چھره واقعا جذابنیموزی لتو

  بودیعــــــــال
 
  ردی و نگاه منی بھت داشت تو ماشبا
  و گرفتم سمتشختمی اون ری ام برایکی خودم و ی براوانی لھی رو برداشتم و نی شامپاشھیش
 
 خورمی من نمیممنون ول-
 
 ی کھ بخوری عادت کندیبا+
 
  اخھ مزش رو دوس ندارم-
 
  چشمیگی گفتم میرو حرف من حرف نزن و خرچ+
 

 کنھی موونھی چشما ادمو دنی من لی خدای کرد وانگاھم
 
 .... حرف من باشھدیبا....نھ....اما.... و بعدا بخورستی نیازی بگم نخاستمیم
 

  بخور: کردم و گفتمیاخم
 

 کھ جلو خودشو ارهی بود باال بکی ازش خورد چھرش جمع شد و نزدی رو از دستم گرفت و کمجام
 گرفت

 
  نگاه کردمابونی زدم و رومو برگردوندم و بھ خیشخندین
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  می شدمیحی تفری و سوار کشتمی شدادهی نگھ داشت پنی کھ ماشوقتب
 

 کردمی مسافرت مانوسی و اقای درقی از طرشتری بنی بودم  واسھ ھمانوسی عاشق اب و اقمن
 

    نفھمھی کھ کسمی قائم کردی جورھیر ھم  بھ فرانسھ و اون دختمیدی کھ رسنی ابعداز
 

 ...... بھ خونھ منمیرفت
 
 
 ــــــــــــــــکایار
 

 شدم اصال دهی کھ دزدی مدتنیتو ا.... شددهی کشنجای من بھ ای کھ زندگشدیچ....شھیباورم نم.... منیخدا
  غذا نخوردم

 
  رفتی مجی سرم گی بھم ندادن کھ بخورم از گرسنگینی

 دهی برسر کھ منو خراروخاکی خونھ اون می فرانسھ رفتمیدی کھ رسیوقت
 

  از عمارت نداشتی دست کمنجامی اخداااا
 

   کردی خونھ نظر ادم رو جلب مکی شلی وسامی کھ وارد شدیوقت
 

  شده بود اشاره کرد و گفت بنشبندهی چییبای زی از سالن کھ با مبل ھای بھ قسمتپسره
  جلوتر رفت و نشستخودش

 
   اومدنییسالھ از پلھ ھا پا۵٠ حدودا انسالی می زننی چند مبعداز
  دی بوسشویشونی بلند شد و بغلش کرد و پپسره

   بھ احترامش بلند شدممنم
 ھ؟ی کنیپسرم ا: گفتی بھ فارسخانومھ

   بھ بعد قراره با من کار کنھنیازا: خاک بر سره بھم نگاه کرد و گفتاروی
 !!!!.تو شرکت؟؟:خانومھ

 یی جوراھی: خاک بر سرهاروی
  بھم نگاه کرد کھ رفتم جلو و گفتمخانومھ

 ....سالم+
  سالم خانوم-

 شروع بھ شای ارنشی صاحاب من گل بگی بزنھ کھ شکم بی پسره خاک برسر خواست حرفاون
 قاروقور کرد
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  گزاشتم رو شکمم و فشارش دامدستمو
 

  کھ من از خجالت سرخ شدمندی خانومھ و پسره خاک برسرش شروع کردن بھ خنداون
 

   لز خدمت کارا گفت کھ برام غذا حاضر کننیکی خانومھ رو بھ اون
   نشستمی تند رفتم اشپزخونھ و رو صندلی با قدم ھادنی چزوی کھ میوقت
   اون خاک بر سرم اومد و روبروم نشستکھ

   ھستنی چی حتدنستمی نمختمی توجھ بھش واسھ خودم غذا ریب
 کردی بود کھ شکمم رو پر میزی چھی دیمھم نبود فقط با ھم برام اصال

  و تند تر شروع بھ خوردن کردمدمی کشی قاشق رو کھ خوردم اووووووم بلندنیاول
   سرمو کھ بلند کردم باھاش چشم تو چشم شدمکنھی کردم کھ اون خاک برسر داره نگام ماحساس

  دنی تو گلوم کھ شروع کرد بھ قھقھ و بلند خنددی پرغذا
   و خوردمختمی حناق واسھ خودم اب ری درد ایا
  اتاقمای بیغذاتو کھ خورد: بلند شدی دفعھ،خندش قطع شد و از رو صندلھی

  رنگھدیاتاقم طبقھ دوم در سف: مکث گفتی از کمبعد
 دمی بلندشو شنی نگفتم و بھ غذا خوردنم ادامھ دادم کھ صدایزیچ
 دمیجوابتو نشن-
  درشت شده نگاھش کردمی چشمابا
 باشھ+
 چشم قربان...باشھ نھ-

  کردم و گفتمی فوتکالفھ
 چـــــــــــــشــــــــــم قربــــــــــان+
  غذا خوردمــــــــــری رفت و منم با دل سرونی اشپزخونھ باز
 
 

 یفتم ســـــــــــوت تشکر کردم و از پلھ ھا باال ریسی کھ اونجا بود بھ انگلی از اتمام غذا از خانومبعد
  دمیکش

   بودنجای اتاق اچــــــــــقد
 ام ی خاک بر سر چھ از خو راضکھی مرتنی در بــــزرگ بود اھی ستادمی اونجا ادی تنھا در سفیجلو

  ھست دو تقھ بھ در زدم و منتظر جوابش شدم
  توایب-
  ستادمی گرفتمش باال و جلوش ایدرو باز کردم و رفتم تو ھنوزم لباس اونشب تنم بود کم+

 شتری  بزدمی مدی اتاق اشاره کرد داشتم اتاقشو دی رو تخت نشستھ بود و با دست بھ مبل راحتخودش
   بوددی سفزایچ

  کرد کھ حواسمو دادم بھشی مصلحتسرفھ
 
  و چند سالتھھیاسمت چ.....خوب اول از ھمھ -
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 شھیسالم م٢١ گھیماه د٣ رادمھر کایاسمم ار+
 

 .... سالھ٣٠ ھستم و لتونی ھمربدی ھنمم—
  شدرهی مکث کرد و بھ صورتم خیکم

 بزار اول خوب روشنت کنم.... کھ من باھات دارمی ســــــراغ کارمیبر....خـــــوب
 

   باھات ندارمی کارـــــــچی ھی از نــــــــظر جنسمن
 

  خوب خدارو شکر.... کردم یفــــــــوت
 
  خوامی کھ تورو می کاری نگفتم کھ برای ندارم ولیگفتم کھ نن باھات کار: زد و گفتیشخندین
 
 !!!!!چـــے؟؟؟+
 

  ازت اون استفاده رو کننی داره کھ نزاری خودت بستگی بھ زرنگنیا: زد و گفتی اقھقھ
 

  خاک بر سر منو تا مرز سکتھ بردکھی مرتکـــــوفت
 
  نگاھش کردم و گفتمیظلوم و با حالت مشی مشکی شدم تو چشمارهیخ
 
 !!!؟ی کنکاری چیخوایخـــــوب با من م...خوب+
 

 یقینفس عم.... دفعھ چشماشو بستھی پلک ھم نزد ی کھ حتی شد تو چشمام طوررهی لحظھ خچند
  دستاشو پشتش قفل کرد و گفتستادیبلند شد و جلو پنجره ا....دیکش
 
 ....  ی کھ اونارو نابودشون کنخوامیم....ی کاربیرق.... دارمـــــبیمن چند تا رق-
 

 ....مگھ جنگ ستارگانھ کھ نابود کنم: وسط حرفش و گفتمدمیپر
 
 یپریدفعھ اخرت باشھ کھ وسط حرفم م-
 
 چشم+
 
 وانھی کھ دی جوری کنی لوندی کنی براشون دلبرخوامی مشونی بزننی کھ بھ زمنھیمنظورم از نابود ا-

 ....  نابود بشنی از نظر مالخوامی مزنی بھ پات برشونوی کھ کل زندگیوار عاشقت بشن جور
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 ؟یخـــــــوب چطور+
 
 چندتا دیبا....یری بگادی رو ی زبان فرانسودیبا..... می کار کنشتری بدنت بی رودیفعال با....یفھمیم-

 ی جراحی حتیاگر بخوا.... چنو قسمت از بدنت رو پروتز کنمخوامیم.... یکالس رقص بر
 .... چھرهنیبا ھم.... اگر ھم نھ....کیپالست

 
  شھی من باورم نمیخـــــــدا

 
  بگمی چدونمینم.... من ... خوب... خـــوب+
 
 ی گوش کندی باگمی کھ می و ھرچدمی من تورو خری بگیزی چیتونینم -
 

  و گفتم؛چشم قرباننیی انداختم پاسرمو
 
 ھم برات ی بدن سازیمرب١ دمی مادیاز فردا خودم بھت فرانسھ رو ...برو تو اتاقت استراحت کن+
 دکتر خوب برات ھی از نھی پروتز سیچندوقت بعد برا...ی تا تو سالن ورزش خونھ بدنتو بسازرمیگیم

 ؟ی بری چھ کالس رقصی دوس داررمیگیوقت م
 
 دیدونی کھ خودتون صالح میھرچ...دونمینم+
 
  ازھمھ بھترهیقص عربر-
 
 رمیچشم ھمونو م+
 
 ...ی کنی نقش بازی چطوریری بگادی دیبا....ی ھم بریگری کالس بازدی بایراست-
 
  برم؟تونمیم....چـــــــــــشم+
 
 شھیبرو از فردا کالسات شروع م-
 

 نقشھ خوادی مشی خنگنی با انی پسره خاک برسرایا....خوب حاال اتاقم کدومھ؟....رونی اومدم بازاتاق
  رفتمی کاش نمیـــــــی رو اداره کنھ؟ بدون در زدن رفتم تو اتاقش کھ ای مھمنیبھ ا

 و درو بستم از پشت در بلند رونی خاک برسر  دوبار از اتاق اومدم بنی داشت ایکلی چھ ھاووووووف
  تو کدوم اتاق استراحت کنم؟دیمن با:گفتم

 
   برداری رو کھ دست داشتیھراتاق-
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 چشم+
 

 دوتا رنگ بود بی حاال کدومو انتخاب کنم؟ در دونھ دونھ اتاقارو باز کردم ھرکدوم باترکخـــــــوب
 بود رو انتخاب اهی رنگ قرمز و سبی کھ ترکی اخر سر اتاقاهی و سدی سفیکی ی و نارنجدی سفیکی

  کردم
  خوابم بردی از شدت خسنگقھی بعداز چند،دقدمی رودر اوردم و رو تخت دراز کشلباسم

 
 

    بودی خالھی کھ تو اتاق بود درش  رو باز کردم خالی شدم رفتم سراغ کمدداری کھ بیوقت
   بپوشمی خــــــدا من حاال چیــــــــیا+
 

  مو بود  موھامو جمع کردم ورهیگ١ شی ارازی رو مدمی ھمون لباس نحس رو پوشدوباره
 بود رو مبال نشستھ بود رفتم جلوش  سرمو ربدیمامان ھ رفتم  اون خانومھ کھ فک کنم نیی پلھ ھا پااز

  و سالم کردمنییانداختم پا
 
   نی بنششمی پایب...ای ماھت خانوم خوشگلھ بیسالم بھ رو-
 
  مبل کنارش نشستمیرفتم و رو 
 
 ؟یی چاای یخوریقھوه م-
 
  یی چاشھیاگھ م+
 
 ن؟یکاروال...نیکاروال-
 
 بلھ خانوم؟=
 
 زم؟ی عزیاری خانوم خشگلھ منی واسھ ای فنجون چاھی
 
  چشم،خانوم=

  بھم رفت و برگش تو اشپز خونھی چشم غره ادختره
  چشماش چپھ؟واااا

 
 ھی تو اسمت چربدیمن ارامم مادر ھ....میما باھم اشنا نشد: مھربونھ وستامو گرفت و گفتخانوم

 زم؟یعز
 
  ھستمکایمنم ار+
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 ؟ی شدربداشنای با ھیخوب چطور-
 

  مانع از صحبتم شدربدی سرفھ ھی جوابش روبدم کھ صداخواستم
 
  لباسا تنتھ؟نی چرا ھنوز اکا؟تویار=
  لباس ندارمگھیمن د....خوب+
 

  موھاشی و دستشو برد الدی کشی فوتکالفھ
 
  دی خرمی بپوش برری لباس بگھی از خدمت کارا یکیباش از =
 
 رمی بگیاز ک+
   باشھزی باتو ھم سانیدخترم فکر کنم کاروال-
 

   و گفتن موضوع بھش منو برد اتاقشنی از صدا کردن کاروالبعد
  تاپ و شلوار پرت کرد سمتم و گفت بپوشھی
 

  چشھنی اوااااا
  دی بھ بھ مرکز خرمی و رفتمی شدنشی سوار ماشربدی ھبا

 ...... تاپ ظاھر شده بودم اصال راحت نبودمھی فقط بھ تی بارم بود کھ تو جمعنی اولچون
 
 

 بود واقعا ازش ممنون دهی برام خری کھ دستامون پرشده بود ھمھ چمی کرده بوددی انقدر خریواااااا
 بودم

 
 یزی بھ مامانش چدهی کھ منو خرنی بھم گفت کھ در مورد اربدی  ھمیگشتی برممی کھ داشتی وقتنی ماشتو

   از دوستاشمیکی لینگم و بگم کھ فام
 

 بھ اتاق من جمع کردن لباسا و می رو بردگھی دلی لباسا و وساربدی خونھ با کمک ھمیدی کھ رسیوقت
 دی تو اتاق تاشب طول کشلی وساندنیچ
 
 بستم و رفتم تو سالن ی موھامو دم اسبدمی پوشی شلوار خونگھی بلند و نی استزی بلھی لباسا نی باز

  کینزد
 

   رو روشن کردمونی تو سالن نبود نشستم رو مبل و تلوزیکس
   دوباره خاموشش کردمشدمی متوجھ نمیـــــــچی بود ھی ھمش زبان فرانسویواااااا
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 اون جا بودن بلند سالم کردم گھی و چند نفر دنی شدم و رفتم تو اشپزخونھ اون دختره کاروالبلند
 بھشون نی گفتم کھ کاروالی چدنی بلد نبودن نفھمی من برگشتن سمتم فکر کنم چون فارسیباصدا

  گفتن فکر کنم جواب دادنیزی چھی گفت کھ اونام لبخند زدن و یزیچی
 

 !؟ی حرف بزنی فارسیتو بلد: گفتمی و بھ فارسنی کاروالشی پرفتم
 
  کمیلیاما خ...بلھ: گفتی بھ سختی لھجھ خاصبا
 
    نوع حرف زدنش لبخند بھ لبم نشستاز
 

  اشپزخونھ و کار کردنشون رو نگاه کردمزی می رو صندلنشستم
 

 دمی رو از پشت سر شنربدی ارام مادر ھیداص
 
 !؟ییای  چند لحظھ بشھی مزمیعز...کایار-
 
  ششی بلند شدم و رفتم پی روصندلاز
 
 ....جانم خانوم+
 
 بھ من بگو ارام جون-

  مکث کرد و دوباره گفتیکم
 
 .... مامان جونای 
 

   زدم و گفتم چشمیلبخند
 
 ھی چنجای اومدنت بھ ای اصللی و دلی من اشنا شدربدی با ھی چطورنمیخوب بگو بب-
 

  زدم و گفتمیلبخند
 ربدی انجام چند تا کار اومدم مزاحم شما و اقا ھی ھستم و براربدی ھی از دوستایکی لیراستش من فام+

 شدم
 
 ی تو مراحمی چھ مزاحمتینھ خانوم+
 

   گفتیزی چھی از خدمتکارا اومد و یکی زدم کھ یلبخند
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   زد و گفتیبخند جون لارام
 
 می شام بخورمیبر -
 

    منی اومد و نشست جلوشی ھم پربدی ھقی برد بعد از چند دقی بھ سمت سالن غذا خورمنو
  صدام کردربدی کھ شامم رو خوردم تشکر کردم و خواستم بلند بشم کھ ھیوقت
 
 کایار-
 
 بلھ+
 
  اماده باشادی ورزشت میفردا صبح مرب-

 .... یگری کالس رقص وبعدم بازی بردیبعدشم با....
 دمی مادی شبم خودم بھت فرانسھ اخر

 
  تو کالسا شرکت کنمی چطورستمیمن،کھ فرانسھ بلد ن+
 
   انیرانیاونجا ھمھ ا-
 
 اھان باشھ+
 

 دمی قل خوردن خوابی گفتم و رفتم تو اتاق و بعد از کلیری بخشب
 
 

   شدندهی تو خواب ناز بودم کھ دراتاقم شروع شد بھ کوبصـــــبح
 
 !ــــــــھ؟یک....یــــیوااااا+
 
  ورزشتونمیمرب...کایخانوم ار-
 
 اووووووف در نزن بزار بخوابم.... ندارمیمـــــــــن کھ مرب+
 
 
 شدیدوباره چشمام داشت گرم خواب م.... چقد حرف گوش کن بودشیاخ...ومدی در نی صداگھید
 ....ــــــــھک
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 من مصادف دنی ترسنی ھا از خواب بپرم و ادهی سوت بلند باال سرم باعث شد کھ مثل جن دیصــــــدا
 دنی بنفش کشـــــــــغی جــــــــھیشد با 

 
 و شلوار دی سفی لباس ورزشھی با دهی و ورزیکلی مرد ھکی کھ دمید... اطراف و نگاه کردمیوقت

 ستادهی سوت مثل عجل معلق باال سرم اھی و ی و کفش ورزشیسرمھ ا
 د؟یکنی مکاریشما تو اتاق من چ: حالت گنگ گفتمبا
 
 شروع ناتوی تا تمردی اماده شدوی و صبحانھ بخوردی شد لطفا بلندشری دیلی ورزشتون ھستم خیمن مرب-

 میکن
 
  از فردا باشــــــــھ؟شھینم....یـــــــــــیواااااا+
 

  کھ داد زدمدی کشیلند ســـــــــــوت بدوباره
 
  بــــــــــاشھ باشھ بلند شدم+
 

 تو اتاق و بعدم تاپ و شلوارک یی بره رفتن دستشورونی و بھش گفتم کھ از اتاق بنیی اومدم پاازتخت
 بستم رفتم اشپزخونھ ی موھامو  شونھ کردم و دم اسبدمی پوشدی سفی ورزشی ست با کتونیقرمز مشک

   خوردمیصبحونھ مختصر
 

  زد و گفتی لبخنددی رو دپمی کھ تی روبھ رو شدم وقتربدی کھ با ھرونی بامی از اشپزخونھ بخواستم
 
 ....یگریو بعدشم باز....ی کالس عربی بردی کالس بانیبعد از ا....نیافر-

  شد و گفتنھی بھ،سدست
 ؟یدیفھم.... ھرروز و فشردسمکالساتیچون وقت ندار-
 

 قربان...چشم+ و گفتمنیی پاسرموانداختم
 

 و دستشو بھ ستادی بلند شد و ادی اونجا بود و رومبل نشستھ بود من رو کھ دی خو سالن کھ مربرفتم
 سمتم دراز کرد

 
  ورزشتونمیاز امروز مرب...من سام ھستم...میباھم اشنا نشد-
 

 ربدی ھدمی  رومو برگردوندم کھ دکامیمنم ار... شدم و گفتمنھی سھی نگاھش کردم دست باغــــــــرور
 کنھیداره مارو نگاه م

 ییای بر بفتی از پس وظیتونیمعلومھ کھ م...خوشم اومد: بھ روم زد و گفتیلبخند
  بھش زدم و رو بھ سام گفتمیلبخند
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 د؟ی سالن رو بھم نشون بدشھیم...نمونی سر تمرمیخــــــــوب بر+
 

 دییبفرما....البتھ: اشــــاره کرد و گفتی با دستش بھ سمتسام
 
 
  ماه بــــــــــــعدکی
 
خوب بلد ... کنمیخوب بلد بودم کھ نقش باز... شده بودمی رقاص حرفھ اھی ماه گذشتھ حاال من کی

  از غروری کــــــــــوھھیشده بودم ....بودم کھ احساساتم رو بروز ندم
 کردمی روش کار مدی شده بود اما بازم بادهی ورزی کمبدنم

   مھربون تر از قبلیعنی... ھم بھتر شده بودربدیود و با ھ بی با ارام جون عالرابطم
 

 نھی ماه رو ببکی نی برقصم تا حاصل ای عربربدی ھی قرار بود کھ براامشب
 
 رون،گردشی بای دی خررفتمی گرفتھ بودم و خودم مادی شھر رو ی ھمھ جاگھید
 

  تابستون بود و ھوا گرمیوسطا
 
 بھ مامانم زنگ بزنم و اونم تونمی کارم رو درست انجام بدم منی بھم قول داده بود کھ اگھ اولربدیھ

 بفھمھ کھ من زنده ام وسالم و سالمتم
 

 ..... واسھ ھمشون تنگ شده بوددلم
 

  کردمی منیی نشستھ بودم و کاناال رو باال پاتوسالن
 نی تمرشتری بدی و بازدمی بھتر شده بود اما بازم دست و پا شکستھ حرف میـــــــــلی فرانسھ ام خزبان

 کردمیم
  ارام جون بھ خودم اومدمی فکرا بودم کھ باصدانی ھمتو
 
 کا؟یار-
 
 جانم؟+
 
 ؟ییای توام مدی برم خرخوامیم-
 
 ام؟ی نشھیارام جون م....امــــــــــم+
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 شھیالبتھ دخترم معلومھ کھ م-
 

  زدم و گفتمیلبخند
 ️☺ ارام جونی گلیلیخ+
 

   زد و ازم دور شدلبخند
   و چشمامو بستمدمی رو خاموش کردم ورفتم تو اتاق رو تخت دراز کشونیتلوز

 
   خدای شده بود وااااکی کھ چشمامو باز کردم ھوا تاریوقت
   ھم اومدربدی اومدم ھم زمان با من ھنیی از پلھ ھا پای شدم و رفتم تو سالن وقتبلند

   بھم زد کھ منم با لبخند جوابش رو دادمیلبخند
 یخستھ نباش...سالم+
   ممنون...یسالم خانوم-
 
  سر راھش کنار رفتم تا بره تو اتاقشاز
  برگشت و صدام کرددی پلھ ھا کھ رسی باالبھ
 
 کا؟یار-
 
 بلھ؟+
 
  تو اتاقم منتظرتمگھی دقھیدق١٠....رمی دوش بگرمیم-
 
 باشھ+
 
 رو شونھ دیرسیمو کھ تا رون پام م موھادمی رو پوشمیمنم رفتم تواتاق و لباس عرب....رفت تو اتاقش  

  کردم و باز گزاشتم
 کھ کارم تموم شد فلش ام ی کردم وقتشی ارای بھ رژ لب قرمز زدم و کمنیواسھ ھم... قرمز بودلباسم

  در کھ زدم منتظر شدم تا اجازه بدهربدی داشت برداشتمو رفتم جلو در اتاق ھیرو کھ اھنگ عرب
 
 اتویب-

 جام شراب قرمز ھی نشستھ و دشی رو مبل اتاقش  با حولھ حمام سفدمی باز کردم و رفتم تو کھ ددرو
 دستشھ

 
  ربدی ھی کردم و رفتم جلی و فلش رو بھش زدم پلیقی سمت دستگاه موسرفتم

 
 ی عربمی اھنگ مالھی.... شروع شداھنگ
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  دشی اھنگ کم کم داشت تند مدادمی اھنگ بدن خوش فرمم رو تکون مبا
  رو انجام دادمزی ری پام رو گزاشتم جلو و بھ با باسنم لرزش ھاھی

  وسرم رو چرخوندمنی زمنشستم
 
 
 ــــــــــــــربدیھ
 
 

 .... دختر مھره مار دارهنیا...  منیخدا
 کای کس مثل ارچی ھیول....کردنی می بودن و دلبردهی رقصی جلوم عربیادی زی کھ دخترانی ابا
   بودری نظیکارش ب... کنھکمی تحرتونستینم

 رو از دست دادم شراب رو خرودم و بلند شدم و ارمی اختگھی کھ نشست و سرش رو چرخوند دیوقت
   تر کردمکیجلوش نشستم نگام کرد چونش رو گرفتم و صورتش رو بھ خودم نزد

  دست خورم نبودکارام
 خواستمی رو مکای ارمن
 
 
 ــــــــــکایار
 
 ھ؟کنی مکاری داره چنیا

  چشماش نگاه کردم خماربودنبھ
   عقب و بلند شدمدمی و کشسرم
   بلند شداونم

  گرسنمھیلیخ....  من برمگھیخوب د....اممممم+
  کھ افتادم تو بغلشدی کشدستمو
 .....دی لبام رو بوسی اورد جلو و بدون معطلسرشو

 
  دادم عقب و خودم رو ازش جدا کردمھلش

 و رفتم تو اتاق خودم و رونی بزنھ کھ ازاتاق اومدم بیواست حرفخ... غم تو چشماش نگاه کردمبا
 دررو قفل کردم

 
 دمی صداشو شنقھیدق١٠بعداز حدود ... عوض کردم و نشستم رو تختلباسامو

 
.... گھی نکم دینجوریا.... خانومکایار....میدروباز کن باھم حرف بزن....یخانوم....کایار....کایار-

 ....درو باز کن
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  میزنیفردا حرف م.... لطفا بروربدیھ+
 
 ....کایار-
 

  صدامو بردم باال و گفتمتن
 
 ــــــــــــربدیھ+
 
  شام بخورایحداقل ب... رمیباشھ م-
 
  ندارملیم+
 
  اتاقت؟ارنی بگم بیخوایم-
 
  ندارملیگفتم کھ م+
 
 ....رمیپس من م....باشھ-
 

 ومدی ازش نیی صداگھید.... ندادمیجواب
 نی کھ با اکنمیاحساس م...اما...خواستمی مکمیدرستھ کھ من خودمم ....خمار بود....ادم چشماش افتادی

تنھام ....اون رفت.... فراموشش کنمدیمن با.....نـــــــــــــھ.....کنمی مانتی خایکار بھ برد
 وونھید....زنده ام....بفھمھ کھ بدون اون مردم.... بارم زنگ نزد کھ حالم و بپرسھکیتاحاال ....گزاشت

 دمی ادامھ ممی بھ زندگای....شدم
 

 .... براش تنگ،شدهدلم
 ....دیبا....ی فراموشش کندیتو با....کای ارنــــــــھ

 گذشتھ شومم.... و بھ گذشتھ فکر کردمدمی تخت دراز کشرو
 

 ای!داشتھ باشم؟ راحت ی زندگھی بھد از اون تونمی رو انجام بدم مخوادی ازم مربدی کھ ھی من کاراگر
 ، نھدمیشا
 
  رو برام رقم زدهی کھ سرنوشت چھ لحظات شومنیبھ ا... فکر کردمندهی ابھ
 

  فکر کردم کھ خوابم بردانقدر
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 می رو شروع کننیادوتمری شدم رفتم اشپزخونھ صبحونھ خوردم و منتظر سام شدم تا بداری کھ بصبح
 می کھ اومد بھ سالن ورزش رفتیوقت

 ... داشتمازی کھ واسھ انجام اون بھ کمک ندادی مادی چندتا حرکت رو بھم داشت
  نییاوردپایکھ دستش رو گزاشت روکمرم و اروم داشت م.... کمکم کنھخواست

  و دستش رو اورد باالدی چشم غره رفتم  کھ خودش موضوع رو فھمبھش
 

   گفتمدی تموم شد بھش خستھ نباشنی تمریوقت
 ابم رو برداشتم کھ بخورم خواستم از سالن خارج بشم کھ سام شھی دور گردم و ش ام رو انداختمحولھ

 صدام زد
 
 !!!؟؟؟...کایار-
 

  سمتشبرگشتم
 
 بلھ؟+
 

 ... پاچھ بوددست
 ؟ی بامن قرار بزارشھیم...شھیخوب م....امــــــم-
 
 ... ابرومو دادم باال و گفتمھی

 !!!!!!د؟؟؟یببخش+
 
 ...ییای بامن بھ قرار بشھی کھ اگھ مخواستمیم....اومده وقتھ کھ ازت خوشم یلیمن خ-
 

  گفتمرفتمی کھ بھ سمت در سالن می ازش گرفتم و درحالرومو
 
  بھش فکر کنمدیبا+
 

   تو اتاقم و دوش گرفتمرفتم
 ینای از ماشیکی ربدی و رفتم بھ پاساژ ھدمی پوشی و شلوار لشرتی تھی کنم پس دی خری کمخواستمیم 

 کردم رفتم دی خری کھ حسابنی گذاشتھ بود تا رفت و امدم راحت تر بشھ بعداز اارمیتو خونھ رو در اخت
 بھ یازی بود و نده سام باسنم خوش فرم شی داشتم با کمک ھانھی پارک نشستم فردا عمل پروتز سھیتو 

جا کردم و رفتم تو سالن  جابھ داموی برگشتم خونھ خرکردمی بزرگ تر مدی ھام و بانھیپروتز نبود اما س
 ارام جون ھم رفتھ بود مسافرت بھ دمی دونی تلوزربدی رو روشن کردم تا زمان اومدن ھونیو تلوز

 خوش بھ حالش....ایتالیا
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 با لبخند بھش سالم کردم  اونم با لبخند جوابم ارمی رو بروم بشبی کھ اتفاق دنی اومد بدون اربدی ھیوقت
 ...ی بھ سالن غذا خورمی و باھم رفتنییاز عوض کردن لباساش اومد پارو داد رفت تو اتاقش و بعد

  تو سکوت و ارامش خورده شدشام
  بھم گفتربدی کھ خواستم بلند شم ھیوقت

 امیمنم االن م...برواتاقم منتظر باش-
 
 چشم+
 

درو باز کردم و رفتم تو رو تختش نشستم و منتظر شدم ... ستادمیدای ھا باال رفتم و جلو تنھا درسفازپلھ
  ادیکھ ب
   کارشزی اومد رفت سمت میوقت

  پاکت اورد و نشست جلومھی کاغذ و چندتا
 
 کھ تو سر ھیاونم نقشھ ا... ھدف اماده کردمھی مدت تورو واسھ نیمن توا...کای ارنیبب....خــــوب-

 ....دارم
  رو بھم نشون داد و گفتپاکت

 نیمن با خود ا.... سالواتورهنیستیاسمش کر....ی نابودش کنخوامی کھ مھی پاکت عکس کسنیتو ا-
 تا حاال پسرشو کسیھ...کھ تنھا نقطھ ضعفشھ... پسر دارهھی شخص نیا.... ندارمیشخص کار

 ھی پسرش کیبفھم... تو خونشی بردیبا...اما پسرش تنھا نقطھ ضعفشھ... کجاستدونھی نمیکس...دهیند
 ...کجاست و
 
 نھ؟ی پسرشو ببی کسزارهیچرا نم+
 

 دونھی کس نمچیھ: و گفتدی کشیقی عمنفس
 ...بخون... سالواتورهنیستی اطالعات درمورده کرنیا:  برگھ اشاره کرد و گفتبھ

  دکترمی کھ بریدارشی بدی ھم زود بافردا
  دستم گفتم و بلند شدم رفتم تو اتاق روتخت نشستم و برگھ ھارو گرفتمیباشھ ا.

 ......ھی سوژه ما کمینیخـــــــــــوب بب+
 

  زای چنی اادوی بدش مای کھ از چنی و اقیدر مورد عال... نبودی خاصزی کردم بھ خوندن کاغذا چشروع
  چندتا عکس توش بود... رو باز کردمپاکت

  بودی پروفسوریشای مسن با ربای ادم تقرھی عکس
 

 !!!!! برم خونش؟دی بای حاال من چطورخوب
 دمی لباس خواب گشاد عوض کردم و خوابھی شدم ولباسمو با الیخیب
 

   بھ مطب دکترمی رفتربدی شدم و حاضر شدم بعداز خوردن صبحونھ با ھداری زود بصبح
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 روز بعد٣
 

  کردمی ھامو نگاه منھی بودم و داشتم سنھیی اجلو
 چھ خــــــــــوب شده فھممی مدهی اول ورم داشت اما االن کھ خوابیروزا

 
  در اتاقم اومدیصدا

 
 
 د؟ییبفرما+
 
   تو اتاقشون منتظرتون ھستنربدی ھیخانم اقا-
 
 امی مگھی دقھیبھش بگو چنددق+
 
 چشم-
 

  و رفتم جلو در اتاق در زدم و وارد شدمدمی مناسب پوشلباس
 
 سالم+
 
 سالم-

  نی بشایب: مبل تو اتاقش اشاره کرد و گفتبھ
 

   روش نشستمروبھ
 
 ؟یاماده ا....کایار...خــــــــــوب-

  زدم و گفتمیپوزخند
 معلومھ کھ اماده ام....کنمی منیدوماھھ کھ ھرروز دارم تمر+
 
 میکنی میفردا نقشھ رو عمل...نیافر-
 
 ؟یاما چطور...باشھ+
 
 ...گمیاالن بھت م-
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 تی نھای بنیستیکر... کھ االن فوت شدهنھیستی ھمسر کرھیتھ چھره تو شب... بردمی کھ من پیی جاتا
  از دشمناش بخاطر انتقام زنش رو کشتیکیاونو دوست داشت اما 

  کردهی پسرشو از ھمھ مخفنی واسھ ھمنیستیپس فکر کنم کر+
 
 شھی منمیا...یگیاره راست م-
 
 ...خوب+
 و میروشن تر کن موھاتو دیچشماش ھم رنگ تو بود اما با....میکنی ھمسرش مھیخوب پس ما تورو شب-

 می کنمتیگر
 
 د؟ی موھامو رنگ نکنشھی نمیوااااا+
 
 نھ-
 باش+
 
  کھ امادت کنھادی مشگریصبح ارا-
 

 : مکث گفتی از کمبعد
 

 بھش یخوری مابونیتو خ...ی بپوشرانھی لباس ساده و فقدی شرکت سالواتور بای جلومیریم... کنگوش
 نھیبیو اون تورو م

 ؟یدیفھم
 
 ...اره+
 

  گفتمری کھ خستھ شدم و شب بخمی باھم حرف زدی زدم کمی کل نقشھ رو بھم گفت لبخندیوقت
بعد از تموم شدنش شروع کرد بھ   نازمی اومد و شروع کرد بھ رنگ کردن موھاشگریصبح ارا 

   کردنمیگر
  داد تا بعدا خودمم بتونم انجامش بدمادی روھم بھم می گرنوع

 
  کھ داشتم مارک بودنیی  چون لباسادی از ظھر طول کشعدی تا کارمون

 دمی رو گرفتم و پوشنی کاروالی از لباسایکی
 
 می سالواتور و منتظرش شدنیستی سمت شرکت کرمی رفتربدی ھبا
 

 رونی گنده ھا اومد بنی ساعت منتظر شدن با دوتا ازاھی از بعد
   رو کرد بھم و گفتربدیھ
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 ؟یاماده ا-
 
 معلومھ+
   و رفتم جلونیی سرمو انداختم پاابونی شدم رفتم اون سمت خادهی پتی ماشاز
 نی و خودمو بھ عمد انداختم زمنیستی رفتم تو بغل کرو
 
  کنمی سرمو بلند کردم کھ معذرت خواھھی گربا
  کردم  و گفتمنیستی رو پاک کردم رو بھ کرختھی نری باال و اشکادمی کشموینیب
 
 دمتونی ندخوامیمعذرت م+
 

  بھم بودرهی مات خنیستیکر
 
 ....!!!!ایکتوریو-
 

  جلو دستشو بھ سمتم دراز کرداومد
  گرفتم و بلند شدمدستشو

 
 ...یخودت...ایکتوریو-
 

  زدم و گفتمیلبخند
 دی کھ اشتباه گرفتنیمثل ا+
  مکث کرد؛دستمو ول کرد و گفتیکم
 
  خوامیمعذرت م-
 
  سی نینھ مشکل+
 
 عم کرد و دوباره بھ چھرم نگاه کرد و گفت بھ سرووضی نگام کرد بعد نگاھرهیخ
 
  فنجان قھوه مھمان کنمھی شمارو بھ صرف تونمیم-
 
 شناسمیاخھ من کھ شمارو نم...خوب....امـــــم+
 
 میشی باھم اشنا میول....شناسمیدرستھ منم شمارو نم-
 

  اممم باشھ+ 
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  اشاره کردی رنگی مشکنیموزیبادست بھ سمت ل.
 دییبفرما-
 

  زدم و سوارشدمیی دندون نمالبخند
 

  داشتی ازم بر نمچشم
  خودمو مضطرب نشون دادم و گفتمیکم
 دیکنی منو معذب مدی داردیکنی کھ نگاھم مینجوریا+
 

 خوامی ازم برداشت و گفت معذرت مچشم
 

  شد و بعد منادهی اول اون پستادی انی ماشیوقت
  بوووودی کافھ ای عجبیوا

  طبقھ دوم کھ خلوت تر بودمیرفت
 دمی رو دربدی بھ اطراف کردم کھ ھینگاھ
  نگاه کردمنیستی ازش برداشتم و بھ کرچشم

  زی اومد و سفارش گرفت دستامو گزاشتم رو مگارسون
 ھ؟ی سالواتور ھستم شما اسمتون چنیستیمن کر...خوب: کرد و گفتنگاھم

 
  رادمنشکایار+
 
 ؟ی ھستیرانیاوه شما ا-
 
 بلھ+
 !؟یدی مثل من رو ندی غول؟ویکردی مھی بود کھ گری چتی ناراحتلیدل..خوب-.
 

 دی شما اصال بھ غول شباھت نداردیینفرما+ و گفتمدمی خندباعشوه
 
  شباھت دارمیپس بھ چ-
 ھی شوالھی گرفتم و گفتم یچھره متفکر.
 
 

   بلند زدو گفتی اقھقھ
 دیشما لطف دار-
 

   ھامون رو اوردنقھوه
   کردمتشکر
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  مکث گفتی کمبعداز
 
 ھ؟ی چتی ناراحتلی دلینگفت... خــــــــوب-
 
  کردم کھ اشک تو چشمام جمع بشھیسع...پلک نزدم... شدمـــــرهی چشماش خبھ

   ھم شدمموفق
  کردنھی و شروع کردم بھ گرنیی اندختم پاسرمو

 
 .یکنی مھی گریعــــھ عــــــــھ عــــــھ واسھ چ -

  من بتونم کمکت کنمدی شاھی مشکلت چبگو
 

  گفتمھیباگر
 کھ شبمید...اما ھمسرش بھ من نظر داشت... کردنجاازدواجی با مادرم اومدم بھ فرانسھ مادرم امن

  بھ من تعرض کنھخواستیخواب بودم م
  کھ طبقا باال بودن مارو نگاه کردنی کھ کل کسانی کردن جورھی دوباره شروع کردم بھ بلندتر گرو

 :ا ھول گفت بنیستیکر
 ... باشھ اروم باشباشھ

 
 : گفتمھی با گردوباره

  کنمـــــــــری شکمم و سیچجور.... کنمیکجا زندگ.... کنمکاری چدی من االن بااخـــــــھ
 
 خواب یھم جا... اونجاییای  بیتونیم... داشتمازی خدمتکار نھیمن بھ ... خونھ منایخوب ب...خوب-

 ی کنری غذا ھست کھ شکمت رو سنکھی اھم..ھم حقوق... یدار
 

  باال و گفتمدمی مو کشینیب...اشکامو پاک کردم... بلند کردمسرمو
 
 واقعا؟+
 
   جرعت گرفت و با لبخند گفتی کارم کننی ابا
  بھ روت بازهشھیدر خونھ من ھم....معلومھ-
 
 شده کی با نقشھ بھتون نزددمی شتای... من دزد باشمدیشا...نی بھ من اعتماد کردیشما چطور...اما+

 باشم
 

  زد و گفتیپوزخند
 ... سالواتورنیستی کرگنیبھ من م...یشناسیتو منو نم-

  بود رو گرفت و گفتزی کھ رو مدستم
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 یکنی می بھ بعدا اونجا زندگنیاز ا... خونھ منمیری االن منیھم-
 

  و گفتمرونی ازدستش کشدم بدستمو
   بردارملموی وسادیمن با+
  بردارلتوی جلو درتون وسامیریباشھ م-
 تو خوامی نمامی بردارم خودم ملموی من برم وسادیخوب شما ادرس خونتون رو بھم بد...امــــــــم+

 دیفتیزحمت ب
  نگام کردرهی پوزخند خھی شد و با نھی بھ سدست

  سالواتور؟یاقا+
 باش-

  ورق و خودکار گرفت و ادرس رو نوشتھی ازگارسون
 

 ی خداحافظیدنی از خوردن نوشبعد
 
  اومدمرونیکردم و از کافھ ب 
  
   فکر ھمھ جاشو کرده بودربدیھ
 
  چندادی کھ اگھ خودش باھام ندونستیم
 
 نی واسھ ھمفرستھی مبمینفررو واسھ تعق 
 
  ازکھی تنی ھز خدمتکارا ایکیبھ   
 
 موضوع رو گفت و قرار شد کھ چندتا 
 
  ساکھی خودشو تو یمی قدیازلباسا 
 
 از اون ھی و من با گردادی بھ دعوا و دادو بمی من رفتم تو ساختمون شروع کنیداغون بزاره و وقت 

 امی برونیخونھ ب
 
 نی نشری اتوبوس رفتم بھ اون محلھ فقبا
 
  مرد باھام اومد مشخص بود کھ دنبالمھ اما من از پنجرهھیتو اتوبوس ھم  
 
  و مثال فکرم مشغول بودکردمی نگاه مرونیاتوبوس ب 
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  کھ بھم داده ب ن رو در اوردم،درو باز کردم ویدی کلدمی خونھ کھ رسیجلو

 
 رفتم تو 
 

 می صدامونو بلند کردقھیدق۵ حدود بعداز
 
 میو ظرف و ظروف شکوند 

  کھ برام اماده کرده بودن رویساک
 
 و شروع کردم بھ رونیمدم ببرداشتم دستمو گزاشتم رو صورتم کھ مثال کتکم زدن و از خونھ او 

 دنیدو
  ساده داده بود کھی بھم بھ کوشربدیھ
 
   بھش گزارش بدمزویھمھ چ 
   گرفتمی تاکسندفھیا

 
 شھی رو بھ راننده دادم و سرمو چسبوندم بھ شادرس

 
   ھم کل راه پشت سرمونھگھی دی تاکسھی کھ دمی سدم فھمی کھ سوار تاکسی وقتاز
 

   زدمیپوزخند
   رو حساب کردمھی کرامیدی کھ رسیوقت
  شده بودکی ھوا تاربایتقر

 
 ستادمی ساختمون اجلو

 
  خـــــــــدا چقد بزرگ بودای

  و زنگ زدمدمی کشیقی عمنفس
  اومدفونی از پشت ای خانومیصدا

 
 !!!!!!د؟؟؟یبفرمائ-
 
  دادننجاروی سالواتور بھم ادرس انیستی کریاقا... رادمنش ھستمکایمن ار...سالم+
 

  در بازشدی حرفبدون
  ھل دادم و وارد شدمدرو
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 ....دمشیدی تو خواب ھم نمی گزاشتم کھ حتی پاتو سرنوشتو
 

 سنگ فرش شده بود سمت چپ و راستم پر بود از درخت و گل  ی طوالنکھی بارھی وارد شدم یوقت
 اروم اروم بھ سمت ساختمون بزرگ روبروم رفتم

 
 ...ھھ...مد جلو در استقبالم اونیستی شدم کرکی ساختمون کھ نزدبھ
 

  لبخند زدم و سالم کردمبھش
 

  بای زیکای بھ ارسالم—
 

  گفتمبالبخند
  دیشما لطف دار+
  زمی عزھیواقع-

  و تشکر کردم و گفتمستادمی اجلوش
 

  ام کھ سربارتون شدمخی معذرت مواقعا
. 

  ھمراه با لبخند کرد و گفتیاخم
 
برام کار ...یستی بخور و بخواب ننجایتوام ا.... اتاقھادهی کھ تو خونھ من زیزیچ... حرفو نزننیا+
  یکنیم
 
 ممنون+
 

  گزاشت پشتم و گفتدستشو
 
 ... تومی برایب-
 

  دھنم باز موندمی کھ شدوارد
 زدی برق میدی خونھ از سفکل
 شدمی مطمعنا گم مکردنی ولم ماگھ

  بودنستادهی خانوم و اقا صف اچندتا
 

 کردنی نگام مرهی چشماشون گشاد شد و خدنی منو د کھیوقت
 نھیستیحتما بخاطر شباھتم با زن کر...ھھ
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 ونیخانوما و اقا: رو بھشون گفتستسنیکر
 کھ نیو ا... کننی خونھ باما زندگنی بھ بعد قراره تو انیازا... رادمنش ھستن کای خانوم ارشونیا

 شنیھمکارتون م
 . مکث ادامھ دادی کمبعداز

 ھستن بغلشون ای مادام لشونیا: گرفت و گفتیدستشو سمت خانوم مسن و تپل... کنمیخوب بزار معرف-
 مرد ھی ھستن و رو کرد سمت ی و کتی دوقلو ھا ھام رزنی ھم استاده بودن کھ گفت اھیدوتا خانوم شب

  کردی معرففنی نفر رو ھم بھ اسم استنی اخرنھی داداششون جاستنمی و گفت اگھید
  نگام کردرهی خر با اخم و خفنی با لبخند نگام کردن و خوش امد گفتن اما اون استھمشون

 ... اتاقم رو بھم نشون دادنیستیکر
 ...جالبھ
  مال من طبقھ دوم بودی بود ولنیی خدمھ اتاقشون پاھمھ
  شد کھ کارمو از فردا شروع کنمقرار
   رو پاک کردمشمی خوردن شام رفتم تو اتاق درو قفل کردم و ارابدون
  رو ھم گفتمنیستی و رفتار کردمی گفتم کھ رسربدی رو روشن کردم و بھ ھیگوش

  رو خاموش کردمی گوشدوباره
 !!!اما کجا؟؟...کردمی قائم منوی ادیبا
 

 ... کنمدای خوب پی جاھی اتاق رو گشتم تا کل
 .....دمی کردم لباسم رو عوض کردم و خوابمی قاشی ارازی سر پشت ماخر

 
 
 کردن صورتم تموم کھ شد نشستم رو تخت و می و شروع کردم بھ گردارشدمیساعت زودتر ب٢صبح  

 .کردمی کنم فکر مکاری کھ چنی و اربدی ھیبھ نقشھ 
 رو نیسیری و پسر کارمی کنم ازش اطالعات بدست بی خودم بکنم وسعی رو طعمھ ی چھ ادمنکھی ابھ

 . بشونماهی کنم و اون و خانوادش رو بھ خاک سییشناسا
 داشتھ باشم چرا یشتری شد کھ اعتماد بھ نفس بی درست کرده بودم باعث ممی کھ با کمک گری اچھره

 چھره خودم و تو دل نی با کمک اتونستمی می داشت و بھ راحتینی واقعا چھره دلنشنیستیریکھ ھمسر ک
 .خودش و اھل خانواده جا کنم

 
 ی دراتاق رو زدن بلند شدم و قفل درو باز کردم کھ کت کھکردمی فکر منیستیری طور داشتم بھ کنیھم

 پشت در بود
 
 دییبفرما+
 
 
  کارتون دارننیی پانیایمادام گفتن ک ب_
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 امی منم لباسم و عوض کنم منییباشھ تو برو پا+
 
 

 .نیی بستم و رفتم پای تنم کردم موھام رو دم اسبیاسی دست لباس ی بلند شدم و عی رفت سری کتیوقت
 ؟ی کارم داشتدمیشن.سالم مادام+
 
 ی صبحانھ ببرنیستی براد کردی ک بایی توشھیھم٨ صبحانت رو بخور و راس ساعت نی بشایسالم ب-

 ی باشداری ساعت بنی قبل اشھی کن ھمیپس سع
 پر از ینی سی صبحانم تموم شد مادام یوقت. گفتم و شروع بھ خوردن صبحانم کردمی مادام چشمبھ

 . ببرمنیستیری کیبھم داد تا برا....  ووهی و تخم مرغ تا ابمریز شمخلفات گرفتھ ا
 
  رو بردم باالینی سنگنی بھ اینی سی سختبھ

  بھم گفتھ بود کھ اتاقش کجاستمادام
 ستادمی اجلودراتاقش

  بزنمحی لبخند ملھی کردم ی و سعدمی کشیقی عمنفس
 
 اتویب-
 

   با حولھ حمام دارهدمی باز کردم و رفتم تو کھ ددرو
   کردم نگاھمو بدزدمیسع

  گفتمری و صبح بخنیی انداختم پاسرمو
  کھ تو اتاقش بود اشاره کردو گفتکی کوچزی مھی بھ
 نجایبزارش ا-
 چشم+

  خودشم اومد نشستزی کھ گزاشتم رو میوقت
  از اتاق برم کھ گفتخواستم

 کــــــجا-
 گھید دیامــم خوب برم تا شما راحت غذا بخور+
  نگام کرد و گفترهیخ

 برمی از غذام لذت مشتری و بخورمی راحت تر میلی خی باشنجای تو ااگھ
 .... زدم و منتظر شدم کھ کوفت کنھی الکلبخند

 
 

  بھش زدم و با عشوه گفتمی کھ غذا شو کوفت کردشروع کردم بھ جمع کردن ظرف ھا،لبخندیوقت
 قربان...نوش جونتون+
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  دستمو گرفت و گفتمچ
 
 نیستیکر-
 
 د؟یببخش+
 
 نیستیبگو کر...نگو قربان-
 

 ....یخودت خواست....باشھ!!!!! فکر کرده؟؟؟ی خودش چشی پنیا....ھھ
 

  زدم و گفتمیلبخند
 
  اجازه رو دارم؟نیواقعا ا+
 
 معلومھ-
 
 چشم+
 

  ینی ھارو جمع کردم و گزاشتم تو سظرف
 اشپزخونھ عوضشون ناروگزاشتمی ای باشھ وقتادمی...کردی متمی اذنی پاشنھ داشت واسھ ھمکمی کفشم

 کنم
 

  برابر شد با افتادنمنی لحظھ رگ پام گرفت و اھی اما داشتمی قدم برماطی پلھ ھا بودم اروم و با احتیباال
ام  یلی سفت برخورد کنم اما خنی و منتظر بودم با زمدمی کشی بنفشغی بستم و جــــــــــــــــــچشمامو

 سفت نبود
 و ظرفا ھم پخش و پالست صورتم فنی افتاده و من افتادم تو بغل استفنی استدمی باز کردم کھ دچشمامو

 مماس با صورتش بود
  چھ جـــــــذاااااابھ پدر ســــــــگیوااااا

 
  کردن منری کردم اونم بلند شد و شروع کرد بھ تحقی شدم و معذرت خواھبلند

 
 ی واسھ چیری رو درست دستت بگینی سھی یتونی اگھ نم؟توینیبی چشمتو نم؟جلویدختر تو مگھ کور-

  بھ کفشام کرد و گفتی؟نگاھی کار کننجای ایاومد
  کفشش پاشنھ داشتھ باشھ؟دی خدمتکار موقع کار نباھی یدونی کھ نمیتوانقدر ابلھ-
 

  اومدن خـــــر ھمھ فنی استنی ادادی منو شکستھ شدن ظرفا و دادو بغی جیباصدا
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  پلھ ھا داد زدی از باالنیستیکر
 
  حواست بھ حرف زدنت باشھــــــــفنیاست-
 

  کردو بعد با خشم بھ من نگاه کرد وبعد از پلھ ھا باال رفتنیستی بھ کری نگاھفنیاست
  چرا رفت باالنی اوا
  کردم و ظرفارو جمع کردم و بردم اشپزخونھی ھمھ معذرت خواھاز
 
 از اتاقا وا مگھ یکی تو رهی داره مفنی استدمی از پلھ ھا رفتم باال کھ دکردی پاھام گز گز می خستگاز

 نجاست؟یاتاق خوابش ا
 رو برداشتم ی صورتم رو شستم و گوشمی باال انداختم و رفتم تو اتاق درو قفل کردم گری شونھ االیخیب

  گزارش دادمربدی رو بھ ھنیستیو گزارش امروز و نوع رفتار کر
 
زن و . کھ درمورد خانواده و گذشتھیکس.... ترهیمی از ھمھ قدنجای کھ ایکس....یکی بگردم دنبال دیبا

   بدونھنیستیمخصوصا پسر کر
  تر از ھمھ مادام بودیمی قدبنظرم

  رمی نظر بگری ھمشون رو زی کارادیبا
 زنھی حرف مشتری باھاش بی کھیمی صمنیستی با کرشتری از ھمھ بی ککھ
 

 اوووووف
   فکر کردم کھ خوابم بردانقدر

 
  رو بردم تا کوفت کنھنیستی و صبحونھ کرنیی رفتم پامی بعداز گرصبح

 
   بودم تا غذاش تموم بشھستادهیا

 وردمی بدست می اطالعاتدیبا...دمیپرسی ازش مدیبا
 
 قربان+
 

  کردو گفتنگاھم
 نیستیمگھ نگفتم بگو کر-
 نیستیکر...خوامیمعذرت م+

  گفت بلھ؟بالبخند
  سوال ازتون بپرسم؟ھی تونمیم+
 البتھ-
 د؟یچرا انقدر بامن مھربون+
  نگاھم کرد و گفترهیخ
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 ی ھمسرمھی شبتی نھایچون بــــــ-
 ناراحت نی کردنشیگزی اونو جاھی شبیکیھمسرتون االن کجاھستن؟اگھ بفھمن شما ...یاوه چھ سعادت+
 شن؟ینم

  و گفتدی کشیقی عمنفس
 ھمسرم فوت شده-
 ...اوه متاسفم+

  مگث گفتمی کمبعداز
 د؟یشما بچھ ندار+
  پسر دارمھی...چرا-
 ) خاک بر سر خرفتدونستمی کھ حودمم منارویا(
 
 شون؟اسمشونیاالن کجا ھستن ا... و جذاب باشھپی متمثل پدرش خوش تدیاوه واقعا؟پس حتما با+
 ھ؟یچ
 

 ی کنی فضولیتونیات مھربونم مفکر نکن چون باھ: بھم کردوگفتی برزخنگاه
  و گفتمنیی انداختم پاسرمو

 خوامیمعذرت م+
 برو بھ کارات برس-
 ....چشم+
 

  از اتاقشفنی اومدن استرونی اومدم کھ ھم زمان شد با برونی جمع کردم و ازاتاق بظرفارو
  کنھ رفت سمت پلھ ھای کھ بھم توجھنی ابدون

  پرروعھیلی خگھی دنیا
 یھــــــــــــ+
  بر نگشتی ولستادیا

 ؟یتو کور+
  نگاھم کردیظی و با اخم غلبرگشت

 ...ی گفتی چدمینشن-
  و گفتمستادمی جلوش ااومدم

 ؟ی کرم شدیخدارو شکر کور بود+
  بھ سمتم گرفت و گفتدی بھ نشونھ تھدانگشتشو

 درست صحبت کن-
 گفتم ی و بھ فارسنیی پارفتمی کھ از پلھ ھا می ھولش دادم اونور و ھنگامیکم
 بروبابا+
 

  زبونش حرف بکشمری از زکمی مادام تا شی پرفتم
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 کردی و داشت  مواد غذا رو حاظر می بود رو صندلنشستھ
  و روبھ روش نشستمزی گزاشتم رو مختمی خودم و خودش قھوه ریبرا

 ممنون-
 کنمیخواھش م+

  مکث گفتمی کمبعداز
 ؟....مـــــــادام+

  بلند کرد و منتظر نگاھم کردسرشو
 د؟یکنی کار منجای وقتھ کھ ایلی خشما

 حدودا سھ سالھ... نھادیز-
 اھـــــــــا+
 ؟...چطور مگھ-
 یزی کجاست چدمی ازش پرسی وقتی پسر داره ولھی کھ دمی شننیستیاز کر...سی نی خاصزیچ+

 ھ؟ی اصال اسمش چای؟چند سالشھ؟.. کجاستیدونیتو م...نگفت
 ن؟یستیکر-
 خودش بھم گفت کھ بھ اسم صداش کنم...سھیمنظورم رئ+

  زد و گفتی خندپوز
 گفتی خودش بھت می بدونخواستی اگھ منــــــــتیتیسیھمون کر-

  مکث گفتی کمبعداز
ونھ ... چند سالشھدونمینھ م...دمشینھ د... اومدهنجای نھ تا حاال ای پسر داره ولھی کھ اقاـدونمیمنم فقط م-

 دونمی اسمشو میحت
  از پشت سر اومدفنی استیصدا

 دی حرف بزنسی کھ درمورد پسر رئدیستی ننجایشما ا-
  صداشو برد باال ورو بھ من گفتتن
  خونھ برسیگمشو بھ کارا-

  چقدر پرروئھنی خدا ایواااا
  بلند شدم و گفتمی روصندلاز
 ...بامن درست صحبت کن+

  شدم و گفتمنھی بھ سدست
 ؟یکنی می و بھم امرو نھیکنیصداتو رومن بلند م کھ ی ھستی کیفکر کرد+
 

  گفتمی بھ فارسدوباره
 ...  افتادهلی انگار از دماغ فی عقده ایپسره از خود راض+
 تا ظرفارو بشورم کھ مچ دستمو گرفت و نکی گفتم و رومو ازش گرفتم و خواستم برم سمت سنویا

 دیباری مشی کھ باھاش چشم تو چشم شدم  از چشماش اتیجور... سمت خودش دیکش
 یکنی صحبت میدفعھ اخــــــرت باشھ کھ فارس-

  کھ ھر لحظھ منتظربودم بشکنھ تو چشمام اشک جمع شددادی محکم مچمو فشار مانقدر
  دستمو ول کرددی حال و روزمو دیوقت
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  گفتمغی با جندفعھی و ای بھ فارسدوباره
  یست دستمو شکوونی حیوحش+
 دمی رو  دنیستی از کنارش رد شدم و خواستم برم اتاقم کھ جلو پلھ ھاکرھی گربا
 
 
 یکنی مھیچرا گر!شده؟یچ!کا؟یار-

  نگاه کردمفنی دستم و کھرفتھ بودم دستم نگاه کردم و بعد بھ استمچ
  ازپلھ ھا باال رفتم و رفتم تو اتاقی بدون گفتن حرفو

  کردی بھ شدت درد ممچم
 ی کھ جلوم زانو بزنکنمی می کارادی کھ اشکت در بکنمی می کاررسمی حسابتو می عوضفنیاست

  دمی جرو بحث شنی کھ صدارونی اومدم برونی پاک کردم و از اتاق باشکامو
   رفتم جلودر و سرمو چسبوندم بھ درومدی منیستی کردم صدا از اتاق کرزی تگوشامو

داشت از مادام ... من بھش مشکوکمگمیھت متو چتھ؟اون تورو طلسم کرده؟ چشمات کور شده ب-
 استیکتوری وھی فقط شب؟اونیفھمیم...دیپرسیدرمورد پسرت م

 ...ی حساس شدیلی خگھیتو د...دی پرسنیکنجکاو بود واسھ ھم...فنیبس کن است-
  ھی معنی بیحرف زدن باتو کھ کور و کر شد-

  رونی دوبارھـرفتم بقھیدق١٠ نبود بدوبدو رفتم تو اتاق بعد از حدود زی جانی اشترازی بموندن
 ...دونستی موی بودکھ ھمھ چفنی مدت استنیپس ھمھ ا...ھھ

مواظب ....فنیاست....تونمیمن م.... امکایاما من ار... سختھیلیدرستھ کھ خ.... کردمدای خودمو پطعمھ
 خودت باش

 
  رو بھ خودم جلب کنمنیستی اعتماد کرنی ازاشی بدی از ھمھ بااول

  کار کنمدوتاشونی ھم زمان رودی خطرناکھ بایلی خفنی استنی انمیبی کھ من میجور
  بستمی و موھامو دم اسبدمی جذب پوشی لباس اراستھ و کمھی کردم و شی اراممی گری رویکم

 ... خونھنیستی بود و کرلی روز تعطامروز
 شستم و تو وهی می رفتم تو اشپزخونھ و کمنھیبینشستھ و اخبار مtv  جلودمی رفتم کھ دنیی پلھ ھا پااز

  بھ مچ دستم کرد و گفتی کھ ظرف رو گزاشتم جلوش نگاھیظرف گزاشتم و براش بردم وقت
 
 دستت چطوره؟-

  رو مبل نشستنیستی اومد و کنار کرفنی جواب بدم کھ استخواستم
  کردمنگاھش
  گفتمنیستی بھش زدم و رو بھ کریپوزخند

 ...کنھی درد نمادیز...خوبھ+
  و گفتمنیستی کردم و دوباره روکردم سمت کرفنی بھ استینگاھ

 شدند و نتونستن خودشونو ی ھم عصبانشونیا...کردمی صحبت می فارسدیمن نبا... منم بودریتقص+
 کنترل کنن

  و گفتمفنی کردم سمت استرو
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 مگھ نھ؟...ادی مشیپ+
 ادی مشیدرستھ پ: گفتیلکسی با حلت رفنیاست
  برسمتمی برم بھ مسئولگھیخوب من د+

 ...نیستیکر
  ھاوهی کردم بھ ماشاره

 دی کنلیلطفا م+
  و با لبخند گفتمفنی کردم بھ استرو
 فنینوش جونتون استـــــ+
 

 یری درست کردن غذا بھ مادام کمک کردم اون دوتا دوقلوام داشتن گرد گی تو اشپزخونھ و برارفتم
 کردنیم
 
  ھفتھ بعدکی
 
 

 شدی داشت تموم مممی گرلی رو بھ خودم جلب کردم وسانیستی اعتماد کری ھفتھ بھ راحتکی نیتوا
  برام بفرستھی جورھی بگم ربدی بھ ھدیبا

  رفتار سرد قبل رو باھام نداشتگھی دفنیاست
 کردی می اوقات باھام شوخیبعض

  دی بار برام گل سر خرکی
 ...شھیداره خام م...ھھ

  بود و پاپوت بود رو بھ سرم زدمدهی برام خرفنی کھ استی از دوطرف بافتم و گل سرموھامو
  رونی اتاق رفتم باز
 خانواده صبحونھ ھی مثل زیھمی باھم سرنیستیبا درخواست من ھمھ مخصوصا کر... چندوقتھنیا
 میخوریم
   تر شدهیمی کار جو صمنی ابا

  و ھمھ نشستنمیدی با کمک دوقلو ھا چزی می صبحونھ رو رولیوسا
  گفتنیستی رو بھ کرفنی استمی کھ صبحونھ خوردنی ابعداز

 ادی ملیامروز دن-
 اد؟ی بگھیماه د٣مگھ قرار نبود =
 حال مادرش بھتر شده و پدرشم کاراش کمتر شده-
  داشتیدگی بھ رسازی وقتھ کھ نیلیباغ خ...خوبھ=
 م؟یاجازه ھست کھ امروز از استخر استفاده کن-
  ھممون کرد و گفتھیرو ...البتھ=

 شمی اگر کارم زود تموم شد منم بھتون ملحق مدی از استخر استفاده کندیتونی گرمھ میلی چون خامروز
 ھ؟ی کلیدن...دیببخش+

  بھم گفتفنیاست
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 باغبون خونست-
  داشتھ باشموی متدی من بامی از استخر استفاده کنمیخوایامـــــم اگھ م+
 

  بھم زد و گفتی لبخندنیستیکر
 ی کندی و واسھ خودت خری بریتونیم...دمیامروز بھت پول م-
 دی لطف داریلی ممنونم شما خیوا+

  بھم زدیلبخند
   خرفتری پکھی خاک برسرت مرتشیا

  شدم و گفتمبلند
 پس من حاضر بشم+

  گفتفنیاست
 برمتیصبر کن من م-
 رمی خودم مستی نیازینھ ن+
  امیگفتم باھات م-

   بھترهادی ھمراھت بفنی استکایار:نیستیکر
 دی شما بگیچشم ھرچ+
 
   زدمو موھامو باز گزاشتمی و رژ لب قرمزدمی پوشی و شلوارک لی تاپ مشکھی اتاقم رفتم و بھ

  رفتم و وارد سالن شدمرونی بازاتاق
  منتظرم بودفنیاست

  زدم و گفتمیلبخند
 م؟یبر+
  نگاھم کرد و گفترهی مبل بلند شد خی رواز
 میبر-

 می رفتنگی پارک شده تو پارکی ھانی سمت ماشبھ
 میدرفتی و بھ سمت مرکز خرمیقرمز شدBMW سوار

 می کرددی خری کلمیدی رسیوقت
 می ام بریشی بھ مغازه لوازم ارادی گفتم کھ بافنی بھ استرو
 جب گفت کھ بھ فروشنده اسم لوازم روـگفتم با تعیوقت
 دیکنی استفادھممی گرلی کھ از وسادیشگری اراشما

  کنمی ام استفاده می چون ازشون راضی ولباینھ تقر+
  خونھمی و رفتمی ام گرفتی مشککھی دو توی ماھی سر راه می پولو حساب کردیوقت
 ی بھ اتاقامی رفتفنی بااستکردی ھم داشت شنا منی و جاستگرفتنی دوقلوھا داشتن افتاب ماطی حتو

 ی تضاد خاصدمی با پوست سفشی کھ رنگ مشکدمی رو پوشوی روجابھ جا کردم مالیخودمون من وست
 داشت

 بدو بدو رفتم پشتش و ھولش زنھی حرف منی و باجاستستادهی لب استخر افنی استدمی رفتم کھ داطی حبھ
  دادم تو اب
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 دمی بلند خندی کھ افتاد باصدایوقت
  دادش بلند شدکھ
  کشمـــــــــتی مــــــــــــکایار-
 بودم برگشتم کھ پشتم رو نگاه کنم ی در ورودکی نزددی ھم دنبالم دوفنی زدم و فرار کردم کھ تستغیج

    کھ خکردم بھ دردمیدوی مدمیدی کھ جلوم رو نمنطوریو ھم
 آخ+

 یگری باز کردم کھ جـــــــــــــون عجب جچشمامو
 فرشتس؟

 کردی داشت نگاھم مرهیخ
 داشتمی چشم ازش برنممنم

  شد کھ بخورمشنی مانع از افنی استیصدا
  پسری،،، خوش اومد.لیدن-

  جلو و بغلش کرداومد
 ،،.نھی الی دنپس

 
 

  ستادمی شدم ابلند
 ...سالم+
   نگاھم کردرهیخ
 سالم-

   و گفتلی دستش  انداخت دور گردن دنفنیاست
 ی زندگنجای مثل من ای از بچگنمی امی ھم ھستیمی صمی و دوستامی از دبستان باھملیمنو دن...کایار+

 کرده و مثل برادرمھ
  بھ سمتم دراز کردو گفتدستشو

 خوشبختم:لیدن
  منم خوشبختم: ابرومو انداختم باال و گفتم ی تاھی شدم نھی بھ سدست
  کھ موھام تو ھوا پخش شدی ازشون گرفتم و سرمو چرخوندم جــــــوررومو
 مخصوص افتاب نشستم روغن و برداشتم و بھ دست و پام زدم ی ھای صندلی کنار استخر رورفتم

  گفتمکردنی می روغن رو گرفتم دستم   رو بھ پسرا کھ داشتن باھم شوخدمی افتاب خوابری زیکم
  بھم کمک کنھ؟تونھی میپـــــــسرا؟ک  +

 ختی و اومد جلو روغن رو ازم گرفت و ردی زود تر بھ خودش جنبلی بھم نگاه کردن کھ دنی کمپسرا
 ی دستالی بھش زدم و حواسم رو دادم بھ دنی شد بھم پوزخندرهی نگاه کردم خفنیرو کمرم بھ است

  چقد دستاش داغ بودی رو روکمرم گزاشت و شروع کرد بھ ماساژ دادن وااااشیقو
 کیدستش نزد...کنھی مکاری صبر کردم تا بفھمم چی کمنیی پارفتی کھ ماساژ داد دستش داشت میکم

 باسنم رفت
 یکنی مکاری چیدار  +

 خوامیمعذرت م...اوه- 



 

 115 

   بلند شدمقھیباشھ بسھ ممنون بلد شد و منم بعد از چند دق +
 پچ پچ ی ازدست بدم رفتم تو ستلن و از پلھ ھا باال رفتم توسالن طبقھ باال صدادموی بدن سفخواستمینم
 ومدی مفنیاست کردم صدا از اتاق زی گوش تومدیم
 ....استیکتوری وھی شبیلی خیاست-   
  انگھی ھم دمھیانگار کھ ن...اره- 
   بودجای استماع سمع بگھید

   تو حمومدمی تو اتاق و پررفتم
   بھ نقشم فکر کردمگرفتمی کھ دوش مھمونطور

 ...ھمشون باھم ھمدست بودن...لیدن...فنیاست...نیستیکر
 ...شونمتونی ماهی خاک سبھ
 ...لیدن
 
و حاال ... بشمکی نزدفنی رو جلب کنم ھم بھ استنیستی اعتماد کردیھم با... سخت شدهیلی کارم خگھید

 ارمی بشم و دلش رو بدست بکی بھ اونم نزددی اومده بتلیام کھ دن
 ی نقششو عملی پول واست خرج کرده تا بتونیاون کل... کار اماده کردهنی واسھ اربدتورویھ...کایار
  ی اونو بھ خواستش برسوندیبا...اون صاحب توعھ....یکن
 

 سی کردم و موھامو خمی گردمی پوشی با شرتک لی کوتاه صورتنی استشرتی تھی دوش گرفتم یوقت
  بوداطی رفتم کنار پنجره اتاقم کھ رو بھ حختمیدورم ر

 زدم و ملی و بھ مژه ھام رنھیی زدم و رفتم جلو ایطانی لبخند شکنھی کھ داره تو باغ کارمدمی رو دلیدن
  دمیپشت چشمم خط چشم کش

 نھیستی زن کرایکتوری وھی من درست شبی عضو صورتھ و چشمانیچشم مھم تر....جالبھ
 من رو خوشحال نی نکردم و اجادی ایری کھ انجام دادم تو چشمام تغیمی وقت تو گرچیھ
  خودش رو دارهی عضو از صورتم شکل واقعکیباالخره ...کنھیم

 کردی خاک جا بھ جا ملچھی پشت بھ من نشستھ بود و با بلی تو باغ دنرفتم
  پشتم حلقھ کردم و گفتمدستمو

 
 ؟ییخوایکمک نم+
 

  گفتنیدوبارھحواسش رو جمع کارش کرد و در ھمون ح.... و نگاھم کردبرگشت
 
  نھ-
 
  من دوست دارم کھ کمکت کنمیول+
 
 یشی مفی دوباره کثیتو تازه از حموم اومد-
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 من حموم کردن رو دوست دارم... حمومرمیدوباره م...ستی نیمشکل+
 

   رو از دستش گرفتم و مثل خودش شروع کردم بھ جابھ جا کردن خاک ھالچھی نشستم و بکنارش
 

  مقدمھ گفتمبدون
 
   امیرانیمن ا+
 
 ....اھا-
 
 .... اھــــــــاینگفتم کھ بگ+
 
   بگمیخوب پس چ-
 
  ادامھ بدمخواستمی میاگھ اجازه بد+
 

  نگاھم کرد و گفتبالبخند
 
 احضرتی اولدییبفرما+
 

  کردم و گفتمنگاھش
 
 ...یشی جذاب میخندی میوقت+

 ... مکث گفتمی کمبعداز
 
  بخندشھیھم+
 

  ممنون: کرد و گفتی مصلحتسرفھ
 
 ؟یتو دوست دختر ندار...لی دنیراست+
  نگاھم کردو گفتطنتی شبا
 !!!؟؟ی دوست دخترم بشیخواینکنھ م-
 

  نگاھش کردم وگفتمطنتی با شمنم
 
 دیشـــــــــــا+
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 چشم ازش برداشتم و بھ کارم ادامھ دادم کھ گفت... نگاھم کردرهیخ
 
 ؟ی نظافت رو انجام بدی کارادیتو مگھ نبا-
 
ارم بھ تو منم االن د.... و ھروقت دوست داشتم کمکشون کنمرمی بھ خودم سخت نگادی گفتھ زنیستیکر+

 کنمیکمک م
 
  من ازت کمک نخواستمیول-
 
   کمکت کنمخوامی من میول+
  گرم کردکی گل تو گودال کوچھی نگفت و سرش رو با کاشتن یزیچ
 

  پاواون پا کردم و گفتمنی ایکم... حکم فرما شدنمونی بسکوت
 
 ....یکنی می زندگنجای وقتھ کھ ایلیپس تو خ...خوب+
 
 اره از دبستان-
 
 نطور؟ی ھم ھمفنیاست+
 
 ....میدونی رو مثل خونھ خودمون منجای بزرگ شدھما انجای ایاره اونم مثل من از بچگ-
 
 ضھ؟یمادرت مر....دمی در مورد مامان بابات شنییزای چھی....اھا+
 

  و گفتدی کشیقی عمنفس
   االن بھترهنیستی کری اقای با خواست خدا و تالش دکترا و کمک مالیول... دارهنھیسرطان س...اره-
 

  مثل عجل معلق باال سرمون سبز شدفنی بپرسم کھ استنیستی در مورد پسر خاک بر سر کرخواستم
 
 ...نی شدیمیشماھا چھ زود باھم صم=
 
  خاک دستامو تکوندم و با عشوه بلندشدم...نی رو گزاشتم زملچھیب
 

  و گفتمفنی استی گزاشتم روبازودستمو
 
 ی خونھ زندگکی تو گھیباالخره ماد...می ھمو بشناسشتری بمیکردی می سعمیفقط داشت... جانفنینھ است+
 ...میکنیم
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 ...می بشناسامونوی ھمخونھ ادیبا
 

  و با لبخندگفتملی کردم سمت دنرو
 
 ... بشناسمتشتریدوست دارم کھ ب... جانلی باھات واقعا خوشحال شدم دنییازاشنا+
 

 فنیاست
 
 دیگفتی می شما چیدن+
 
 میگفتیم نی خاصزیچ-
 
  نیزدی ھمش بھم لبخند مدیگفتی نمیزخاصیازچھره دوتاتون معلوم بودچ+
 
 ؟ی تو چتھ؟شک دارفنیاست-
 
 ی باشاددوروبرشی زخوامینھ شک ندارم فقط نم+
 
  ازت بدزدمش؟یترسیازش خوشت اومده؟م...چرا-
 
  ادی داره کھ ازش خوشم بیاخھ اون چ +
 
 ھم مادرش ایکتوری رو داره وایکتوری چھره وقای ھم دقایکتوری و ویابودیکتوری  توعاشق وفنیاست-
 ...ھیرانی ام اکایار... ھا دارنیرانی اباروی و زی شرقی بود و اون چشمایرانیا

 
 یدونیتو از کجا م+
 
باھاش ... احساستو سرکوب نکنیاگھ دوسش دار....فنیگوش کن است...االن خودش بھم گفت-

 ...بزار خودشو بروز بده....نجنگ
 

   و نفسم رو فوت کردمدمی تو موھام کشی دستکالفھ
   و گفتدی خندلیدن
 
 ازش خوشت ی ولیستیعاشقش ن... خوشت اومدهکایتو از ار...شناسمیمن تورو خوب م-
 ...کامالمشخصھ...ادیم
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 بھش شک دارم اون ھرچندوقت ی ازش خوشم اومده ولیگیاره توراست م!!!؟؟.. کنمکاری چیگیتوم+
 ...پرسھی از ھمھ منیستی داره درمورد پسر کرکباری
 
 ستی ازش نی خبری پسرداره ولھی نیستی کردمیدی اون بودم و میاگ منم جا....ھیخوب حس کنجکاو-

 شدمی کنجکاو مدتشی ندی حتیو کس
 
 ؟ییخوایکمک نم...الیخیب...باشھ+
 
  خودت برسینھ پسر برو بھ کارا-
- 
 
 کایار
 
 

 و ششی رفتم پکردی رفتم بھ سمت آشپزخونھ مادام داشت غذا درست م راستکی سالن شدم و وارد
 :گفتم

 
 ؟یخوای نمکمک

 
 !؟ی خرد کنازی پیتونیم: خستھ و خواب الود نگاھم کرد وگفت یباچشما

 
 :  شدم و گفتمنھی بسدست

 
 . معلومھ

 
 : پشت سرم اشاره کرد و گفتبھ
 
 . درشت باشھدی خرد کن اصال نبازی رزی رزهی رو مازایپ
 

 .باشھ
 

 .  چاقو رو دستم گرفتم و شروع کردم بھ خرد کردنی روصندلنشستم
 
 و چشمام بھ زور باز ومدی بود اشک از چشمام می تندیازای کھ چھ پیواااااا.... اخراش بودگھید

 . باالدمی محکم کشمویببن...بود
 
 کا؟یار
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 .بلندشدم و سالم دادم... بودنیستیکر... کردمسربلند

 
 !؟یکنی مھی گرچرا

 
 :  کردم و گفتمازااشارهی باال بھ پمیدی کشموینی بدوباره

 
 .ناستیبھ خاطر ا+

 : کردوگفتیاخم
 .ی خونھ رو انجام بدی کارادی بھ بعدنبانیازا-
 

 : بھ مادام و گفتروکرد
 روشن شد مادام؟-
 

 . بلھ قربان:مادام
 

 .  باھات دارمیکارمھم.... اتاقمایب: رو کرد بھ من و گفت دوباره
 
 .چشم+

 نیستی رفتم و پشت سر کررونی شستم و ازاشپزخونھ بعی و دستامو بامانکی رفت،رفتم جلوسیوقت
 .وارد اتاقش شدم

 
 د؟ی داشتیکار!جانم؟+
 
 ...ی بدرخشدیبا...رمی بگی مھمونخوامی مگھیروز د٢-
 

 : رو قطع کردم و گفتمحرفش
 
 ! داره؟یلی کار چھ دلنیاما ا+
 
 خبر شگریبرات ارا... ی باش کھ خودتو اماده کنانیتو فقط در جر...گفتمی بھت ملشویاگھ الزم بود دل-
 .کنمیم
 

 ...ی تا لباس انتخاب کنادی میکیفردا ھم :نیستیکر
 
  کنم و موھام رو درست کنم؟شی کھ خودم اراشھیم+
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 : شد و گفتنھیدست بھ س, ابروشو انداخت باال ی تاھی
 
 !؟ی چیبرا-
 
 کنمی احساس می کنھ اونجورشمی اراای بھ موھام دست بزنھ یدوست ندارم کس...چون...امـــم...چون+

 . دارمیاگھ خودم انجام بدم احساس بھتر... مضحک شدمیلیکھ خ
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 .ی باشی عالدی بایول...باشھ-
 
 ست؟ی نی اگھیامرد...چشم+
 
 .مواظب خودت باش...نھ-
 

 رو یگوش.... اومدم و رفتم تو اتاق خودم درو قفل کردمرونیب... زدم و رفتم بھ سمت در اتاق یلبخند
 ... نھ کھ گفت دعوت شدهھی ادی کھ اونم مدمی گفتم و پرسربدیبرداشتم و موضوع رو بھ ھ

 
 دم؛ی کشیقی عمنفس

 
 .کردی باغچھ رو می ھنوز داشت کارالیدن, رفتم کنارپنجره,  کردممی رو دوباره قایگوش
 . دستامو دورم حلقھ کردم, سرمو چسبوندم بھ پنجره, ی کردم بھ اسمون ابنگاه

 
 شھ؟؟ی میسرنوشت من چ...خدا جون+
 

  زندهای رمیمیم... خطرناکی بازنیتوا
 کمک کن تا... کمکم کنایمونم؟خدایم 
  کمک کن... من باشمی بازنیبرنده ا 

  دارن؟ی االنچھ حالینی...اونا منتظر منن... مامانمشیپ.برگردم خوامیم... کنمدای رو پنیستیپسرکر
 
 

 یی و دوباره بھ جادمی کشیقی عمنفس
  بود نگاه کردملیکھ دن 
 
  چرا زوم کرده رومن سرمونیا... خدایوا
 
  بھ پنجره برداشتم و نگاھش کردمھیاز تک 
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  لبخند زد و دوتا انگشتشو گزاشتبھم
 
  و بعد اورد جلوقشیکنار شق 
 

 . کردمدی لبخند زدم و کارش رو تقلمنم
 
 ..... تکون داد و اومد تو ساختمونیدستش رو بھ نشونھ خداحافظ 
 

 . بھ غذا خوردن نداشتملی اصال مادیبخاطر استرس ز... نرفتمی شام صدام زدن ولھنگام
 شھ؟ی می پس فردا چیعنی
 
 .دمی فکر کردن خوابی و بعداز کلدمی مشغول رو تخت دراز کشی فکربا
 

خستھ از انجام ... چھرهنیخستھ ازا...خستھ شده بودم... کردممی رفتن حموم و دوبــــــــاره گرصبح
  چھره خودم تنگ شده بودیدلم برا..یخستھ از ھمھ چ...کارھرروز

 
 .  سالن و رفتم تودمی پوشی با شرتک لدی گشاد سفقھی لش شرتی بستم تی رو دم اسبموھام

 
 : صدام کرد و گفتی رزای ینشستھ بودم کھ کت tv ی صبحونھ مفصـــل جلوھی خوردن بعداز

 
 . باتو کار دارهگھی اومده میی اقاھیکا،یار-
 
 !؟ینگفت چھ کار+
 
 .واسھ انتخاب لباس...ازطرف مزونھ-
 

 .ششی پرمی و گفتم بگو بره تو اتاقم منم االن مبلندشدم
 

 .  وقت تلف کردن رفتم تو اتاققھی حدود ده دقبعداز
 
 پروتز شده دماغ ی و لبای بھ رنگ شرابدیرسی کھ بھ شونھ ھاش مییسالھ با موھا٣٠بای مرد تقرھی

  تو اتاقمھای اوا خواھرنیازایعمل
 دمی خندزی نتونستم خودم و کنترل کنم و ردمشی دیوقت
 

 : با عشوه گفتدییجوی کھ ادامسشو می جلو و دستشو بھ سمتم دراز کرد ودرحالاومد
 
 .ی صدام بزنیکی مایتونی میول.... کلمیمن ما...زمیســــــالم عز-
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 . حرف ادامسشو باد کردو ترکوندنی بعد از او
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 

 ... خانومی بھم بگیتونی ام و شما مکایمنم ار +
 
 !م؟ی حرف بزنی رسمدی چرا بامی حرفارو ندارنیماکھ ا....زمیاوا عز-
 

 : ابرومو انداخم باال و گفتمی تاھی... شدمنھی بسدست
 
 .می حرف بزنی رسمدیاتفاقا بــــــا +
 

 : نگام کرد کھ گفتمرهی خیکم
  

 ! اومد؟شی پیمشکل +
 
 . سر کارمونمیخوب بر...نـــھ اصال-
 

 ... بچرخ:  بھ بدنم کرد و گفتینگاھ
 

 . دمیدور اروم دورخودم چرخ١ باز کردم ودستامو
 

☺️ wowلیچـــــھ خوش استا _ 
 

 با شونویکی اوقات ی و بعضزدی کھ با خودش اورده بود دونھ دونھ لباسا رو کنار میی سمت لباسارفت
 ،داشتی و بعد جلوم نگھ مکردیدقت نگاه م

 . کالفھ شده بودگھید
 کلی کھ ھمزمان شد با داد مارونی رو فوت کردم بنفسم

 
 .شھی می عالگھی دنیا... کردمداشیپ- 
 

 بپوشش: بالخند گفت...زدی نگاه کرد چشماش برق می نگھ داشت جلوم و کملباسو
 

  لباس بودضی کھ مخصوص تعوی چوبواری ازش گرفتم و رفتم بھ سمت دلباسو
 .رونی و اومدم بدمی پوشلباسو

 
  دختریشیفردا شب تو مـــــعرکھ م...محشره...ھی عالیواااا-
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   بودییبایواقعا لباس ز...گھیراست م... اتاقمنھیی ای جلورفتم
 

 :  و با لبخند گفتمکلی شونھ مای دستمو گزاشتم روبرگشتم
 

 ھییبای واقعا لباس زیکی مایمرس +
 ! خوبھ؟یی لباس چھ مدل مونی بھ نظر تو با ااما
 

 : بھ خودش گرفت و گفتی چونش و حالت متفکرریدستش رو گزاشت ز.. بھ موھام کردینگاھ
 
 . یزی و دورت بری کنیبھتره کھ لخت شالق... کھ موھاتم بلندهنیچون لباست بلنده و دکلتھ و ا-
 
 .یگیاوھــــــوم راست م+
 
 
  یدرخشی می کارمن تموم شد مطمعنم کھ فردا شب حسابزمی عزگھیخوب د-
 

   زدم و گفتمیلبخند
 
  یگی باشھ کھ منطوری ادوارمیام+
 
 شھی می جورنیحتما ھم-
 

 رونی کردوازاتاق رفت بی زدلباساروجمع کرد و خداحافظیدلبخن
 نھیی رفتم جلوادوباره
 من کھ کفش ندارم....امــــــــــــا... بودی عالواقعا

  کردمزونی آواطی دراوردم و بااحتلباسرو
 

  نیستی و شروع کردم بھ صدا زدن کررونی و داد از اتاق  رفتم بــــــــــــغیباج
 
 نیــــــــــــــستیکر....نیستیکر+
 
 ستی ننیستی ازکری انگار خبرنھ

 فنی کردم بھ صدا کردن استشروع
 
 ـــــــدیکجائ!؟ــــــــــــــــستی نی کسفنی استـــــــــفنیاست+
 
 ھ؟ی داد و ھوارات واسھ چنیشده؟ایچ...رونی شرکت رفتن بیواسھ کارا-
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  پشت سرم بودلی بھ سمت صدا دنبرگشتم
  خاروندمش واروم گفتمیتم رو سرم و کم گزاشانگشتمو

 
  فردا شب کفش ندارمیمن برا+
 
-okمی باھم بخرمیلباس بپوش بر 
 
 من حاضرم+
 
 باش پس صبر کن من لباس عوض کنم-
 
 باش تو سالن منتظرم+
 

  دلقھی تو سالن و منتظر شدم بعد از چند دقرفتم
   اومددی شرت سفی و تی مشکنی شلوار جھی با لین

  می رفتنی بھش زدم و باھم بھ سمت ماشیلبخند
 
 خوب کدوم پاساژ؟ - 

 .... بھ پاساژمیبر+
 باش-

 میدی تو سالن و دونھ دونھ مغازه ھارو دمی پارک کرد و باھم رفتنگی رو تو پارکنی ماشمیدی رسیوقت
 میدی خریی طالی با رگھ ھای مشکیسانت١٠ کفش  پاشنھکی لی دنقھی سر ھم بھ سلآخر
  گفتلی کھ دنمیرفتی منگی بھ سمت پارکمیداشت

 کا؟یار-
 بلھ؟+
 امی دارم انجام بدم و بی کارھی من نی ماششیتو برو پ-
  ھارو بدهچییباشھ سو-

 حرکت کردم و اون ھم نی ھارو بھ سمتم گرفت ازش گرفتم و گفتم کھ منتظرشم و بھ سمت ماشچییسو
  بھ سمت مخالف مندیدو
 
 .ستادمی سوار نشدم و کنارش ادمی کھ رسنی ماشبھ

 ،دیدوی کھ داشت مدمی رو از دور دلی دنقھیدق١٠ حدود بعداز
 د؛ی رسی دستش بود وقتیی مقوای ساک دستھی

 ستادی نفس تازه کردن صاف اقھیدق٢ شد و دستشو گزاشت رو زانوش و بعداز خم
 :گفت   رو گرفت بھ سمتم و با لبخندبستھ

 
 .ی کھ فردا شب ازش استفاده کنشمیخوشحال م... مال توعھنیا-
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 : لبخند بستھ رو ازش گرفتم و گفتمبا
 
 !! ھست؟یچ....لیممنـــــــــون دن+
 
 .نیباز کن بب-
 
  رنگ مخمل بودی مشکلی جعبھ مستطھی رو نگاه کردم ی ساک دستیتو 

 . کردمبازش
  منی خدایوااااااااا+
  خوشگلھیلیخ

 لی دنممنون
 
 !واقعا خوبھ؟-
 
 .ھی عــــــالقتیسل...معلومھ+
 
 :گفت یی لبخند دندون نمابا
 
 . توی از من برایادگاری ھی...خوب ازش مراقبت کن- 
 :بغلش کردم و گفتم.
 
 .ھیممنون  واقعا عال+
 

 : اومدم و گفتمرونی بازبغلش
 !م؟یبر+
 .میبر-

 .میدی و چون فاصلھ کم بود زود رسمی نگفتیزی کدوم چچی ھنی ماشتو
 . تشکر کردم و رفتم تو اتاقلین داز
 . بودی واقعا عالشیھد

  بود؛دی ست گوشواره و گردنبند تک مروارمی نھی
  بودیعال
 
  ،فنی و استنیستی اومدم و رفتم تو سالن کھ ھمزمان شد با اومدن کررونی اتاق باز

  سالن کھ شدن با لبخند بھ سمتشون رفتم؛وارد
 : گفتمنیستی بھ کرو
 ...دیخستھ نباش+
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 : و گفتدی بھ صورتم پاشیلبخند
 . گرفتمی رفت و منم انرژادمی ی خستگدمی تورو کھ دیچھره پرانرژ-

 !؟ی ھستی انقدر خوشحال و پرانرژچرا
 
بعدش ... خوشگل انتخاب کردمیـــــــــلی لباس خھی اومد و کلیاول کھ ما...بزار از اول برات بگم+

 دی اون خرقھی رفتم و بھ سللی با دننی بخاطر ھمدی برم کفش بخرم کھ نبودفنی استایخواستم با شما 
 کردم؛

 .... کـــــــــھنی او
 
 :و گفت چشماشو درشت کرد... نگام کردی چھره سوال با
 
 !! کھ؟نیو ا-
 ،کردی کھ اونھم منتظر نگاھم مفنی کردم بھ استی نگاھمین

  زدم و رومو ازش برگردوندمیپوزخند
 : گفتمی ساختگجانی با ھو
 
 .نیستی کرباستی زیلیخ....دی ست خرمی برام نلیدن+
 
-wow پس خوش بحالت. 
 
 

 :فنیاست
 
 
 ،ومدی بدم مکای کم کم از ارگھید

  بود رو بھ خودش اختصاص دادهھی مال من و بقی رو کھ زماننیستی تمام توجھ کراون
  براش مھم نبود؛یزی چای ی افسرده شده بود اوال کسنیستی مرد کرایکتوری ویازوقت

 کرد؛ی توجھ مشتری بھی کم احوالش رو بھ راه شده بود و بھ بقکم
 ، بھ منمخصوصا

  حاال تو عمرم دوست دختر نداشتمتا
 بودن کھ یی تنھا دخترای و رزی نشده بود کھ بخوام بھش عالقھ مند بشم کتمی وارد زندگی کسینی
  نداشتن؛ی کاری و بھ کسکردی سر صدا کارشون رو می اونا ھم اروم و بی ولدمشونیدیم

 .بود" کایار"  پا گزاشت می ھمھ تو زندگشترازی کھ بی دخترتنھا
 ،ی کنینی بشی کاراشو پیتونی دختر کھ نمھی

  باھات خوبھباری کھ یکس
  بدباری
 لرزونھی کھ تا اعماق وجودتو میلبخند....زنھی لبخند مباری
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 کنھی سرد نگاه مباری و
 خی کوه ی بھ سردینگاھ

 کنھی کل بدنو منجمد مکھ
 ،لیومخصوصا دن...نیستی کریحت... بشھکشی نزدی ندارم کسدوست

 ، دست داشتم تنھا مال خودم باشھی طرفاز
  بشمکی بھش نزدخوامی نمی از طرفاما
  و سردرگممجیگ
 !!کنھ؟ی داره کھ ھمھ رو بھ سمت خودش جذب می دختر چنیا
  بفھممش؛تونمی بزرگ باھاش داره کھ نمیلی تفاوت خھی... امااستیکتوری وھی دختر واقعا شبنیا

 اش ھم ی مترلویک١ کھ از نی حق ای اگھی مرد دچی کھ ھی بشم، جورکی بھش نزدشتری دارم بدوست
 ،رد بشھ رو نداشتھ باشھ

 
 یراو

 
 دی فرارسیھمانی مشب

 
  بودندیھمانی می اماده شدن برای در تکاپوھمھ

 
 کردی اماده میھمانی می از صبح زود خودرابراکایار

  استرس داشتندھمھ
 

 ...اما
 

 کردی را درک نمکای حال اریکس
 

 ... کھ چرا انقدر استرس داردکردی ھم درک نمخودش
  بودی لحظھ منتظر رخ دادن اتفاق بدھر
 

  استرس داشتھدی ساده است نبای مھمانکی ستی نیزی چدادکھی می را دلدارخودش
 
 ی خوب بلدیلی کردن رو خیتو نقش باز....یباش 
 
 امدهی نرونی ھم ھنوزازاتاق بنیستی و کردادندی سالن را انجام می کارھانی بھ کمک جاستفنی و استلیدن

 بود
 
 

  واردبای مارک داروجواھرات زی لوکس و لباس ھای ھانی شب شد و مھمان ھا با ماشباالخره
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 شدندی سالواتور منیستیعمارت بزرگ کر 

 شدی از قبل مشتری و ھر لحظھ استرس اشبدیدی ورود مھمان ھا را از پنجره اتاق مکایار
 

 دیای نرونی را بھ اتاقش نفرستاده بی کھ کسی گفتھ بود  تا زمانکای بھ ارنیستی قبل کرشب
 
 
 بدھد یتا بھ او دلگرم و استرس اش باخبر بود زود تر امد تی کھ از وضعنی و اکای بھ خاطر ارربدیھ

 و بھ او بفھماند کھ مواظبش است
 
 

 )شخص نامعلوم...(
 

 ھرچھ زودتر خواستمی عمارت سالواتور پارک کردم و با ھمراھم کھ از خدا منگی رو در پارکنیماش
  نحسش رو از سرم پاک کنھ بھ سمت عمارت رفتمھیسا
 

 رو بھ ھمھ ی شخص مھمخوادی دعوت کرده کھ ملی دلنی سالواتور ھمھ مھمان ھارا بھ انیستیکر
   کنھیمعرف

  پسرش باشھدوارمیام
  باھاش اشنابشمنمشوی دوست دارم ببیلیخ

 می سالن شدوارد
  ستادمی ازی خلوت رو انتخاب کردم و کنارمی اگوشھ

 
  یی دستشورمیمن م-
 

  براش تکون دادم کھ رفتیسر
  گفتمی لبریز
 
 ) پاش بشکنھفتھیب...تن۵ بھ حق شایا(ی بر نگردگھی کھ دیبر+
 
 کمی نزدنی شامپای ھاوانی لی حاوینی عمارت کھ اون دوتا خواھر دوقلو بودند با سی از خدمتکارایکی

  شد
  لبخند گفتبا
 د؟ی مارو فراموش کردگھید...دیزنی کھ بھمون سر نمھیچندوقت...نی خوش اومدیلیخ...سالم-
 

  بھش زدم و گفتمیلبخند
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   گرفتارمیخوب راستش کم؟ی رزای ی ھستیکت...سالم+
 
   ھستمیرز-
 
 شناخت شمادونفرازھم واقعا سختھ...بلھ...اھا+
 
 گنی منویبلھ ھمھ ھم-
 

  رو جلو اورد و گفتینی حرف سنی ابعداز
 
 دییبفـــــــرما-
 
   ھارو بردتشتم و تشکر کردموانی از لیکی
 

  از پشت توجھ ام رو جلب کردییصدا
 
  شمارو ھم دعوت کردهنیستی کھ گرنمیبیم...بھ بھ- 
 

  بودلتونی ھمربدیھ... سمت صدابرگشتم
  لبخند بھش دست دادم و گفتمبا
 
  رو دعوت نکنھکشی کھ دوست و شرشھیمگھ م+
 
  پراز تعجب گفتیی چشمابا
 
 د؟ی من مگھ شما باھم شربک شدیخدا-
 
 ستی وقت نیلیاما خ...بلھ+
 
 مبارکھ-
 
 ممنون+
  مھمان ھا چرخوندمھی زدم و سرمو بھ سمت بقی حرف لبخندنی ابا
 
 
 :لیدن
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 . بودمستادهی از سالن ایگوشھ ا. بودمدهی پوشی لباس مشککی رنگم رو با ی و شلوار مشککت
 
  نظر داشتم؛ری ھمھ رو زی نوعبھ
 ، ازش سر زد حسابش رو برسمی رفتارمشکوکای کرد و یی خطانی کوچکتری اگر کستا
 
 . کردمداشی پنیستی گشتم کھ کنار کرفنیچشم دنبال است با
 

 ستاد؛ی اومد کنارم و اکنمی نگاھش مدی دیوقت
 
 !حوصلت سر رفتھ؟-
 

 : رو فوت کردم و گفتمنفسم
 
 .نمی ببکای اردنیاما مشتاقم کھ عکس العمل مھمونھارو بعداز د...یلیخ+
 

 : گفتفنی و رو بھ استستادی اومد کنارمون انیستیکر
 
 .ستھی پلھ ھا بای بگو اماده باشھ و جلوکایبھ ار -

 .باشھ و بھ سمت پلھ ھا رفت:  نفسش رو کالفھ فوت کرد و گفتفنیاست
 
 
 

 :فنیاست
 
 ، شورشو در اوردهگھید

  برم دنبال ملکھ انگلستاندی باانگار
 
 .ستادمی پلھ ھا باال رفتم و جلودر اتاقش ااز

 م؛ و دوتقھ بھ در زددمی کشیقی عمنفس
 
 .دییبفرما-
 

 . باز کردم و وارد اتاق شدمدرو
 
 ...کیار+

 ! اومده بودم؟یمن واسھ چ... جمالت و کلمھ ھا ازذھنم پاک شده بود....زبونم بند اومده بود... منیخدا
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 شی بود و اراختھی بلند تا باسنش کھ لخت دورش ریبااون لباس بلند و موھا.... شدمشییبایمحوز
 . رفتادمی زی ھمھ چباشیز
  
 !فن؟یاست-

 : بھ دوطرف تکون دادم و گفتمسرمو
 . پلھ ھا منتظرباشیاماده باش و جلو+
 
 کایار
 

  زدم و گفتمیلبخند
 
  امیباشھ تو برو االن م+
 

  بودستادهی ھنوز افنی استنھیی پام کردم و و رفتم جلو آکفشامو
 

 ؟ی بریخواینم +
 
 رفتم-
 

  رفت و در رو بسترونی بازاتاق
  نگاه کردمنھیی دوباره خودم رو تو آدمی کشیقیم عنفس

 
 استرس نداشتھ باش....استرس نداشتھ باش +

 دمی کشقی نفس عمھی بستم و دوباره چشمامو
  نگاه کردمنھیی باز کردم و بھ چھره خودم تو آچشمامو

 
 ی ھستیبھشون نشون بده کھ چھ زن مغرور +
 )کای ارنگیتیفــــــا(
 

 و ستادمی بھ پلھ ھا ادمی رسی وقتداشتمی در و رو باز کردم تو راھرو طبقھ باال ارو قدم بر می جلورفتم
 منتظر شدم

 
 

 فنیاست
 
 

  امادسکای و گفتم کھ ارنیستی کرشی پرفتم
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  صورتش زدی بھ پھنایلبخند
 چند ضربھ زد و نشی شامپاوانی رو برداشت و بھ لوهی و مخصوص مزبودی می کھ روی کچکچنگال

 گفت
 
 ...شرکا...دوستان...زی عزھمانانیم-
 

   و کل سالن سکوت مطلق شددی ھا خوابھمھمھ
  زد و گفتی لبخندنیتیکرس

 
  سپاس گزارمدیرفتی کھ دعوت من رو پذنیازھمھ شما بخاطر ا-
 

  مکث گفتی کمبعداز
 
 ی خانوم برانی من بود و اکی تاری در شب ھای کنم کھ نوری رو بھتون معرفی زنخوامیامشب م-

  باارزش ھستنیلیمن خ
 

  کرد سمت پلھ ھا و گفترو
 
 ؟ی بھ ما ملحق بششھیم...کایار- 
 
 کایار
 

  لب گفتمری  و زدمی کشیقی عمنفس
 
  کمکم کنایخدا+
 

  چپم رو گزاشتم رونرده ھا و با دستدست
 
  نخورمنی باال گرفتم تا زمی لباسم رو کمیراستم جلو 
 

  نیی زدم سرمو گرفتم باال و با غرور از پلھ ھا اومدم،پایی دندون نمالبخند
 

 تی بھ جمعی و نگاھستادمی پلھ انی اخریرو
 
  کھ برام اشنا بوددمی رو دیکردم شخص 

  کھ اونجا بودنیی تراز ھمھ کسااشنا
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 دیدی برام تار شده بود و چشمم فقط اونو مزی چھمھ

 
  سست شدپاھام

 
  توان وزنم رو نداشتگھید
 

 ...کردی مکاری چنجای انیاخھ ا...اخھ
 

 ...نمشیبی کھ دوباره دارم مشھی نمباورم
 
 ...خواستمی از خوا مشھی بود کھ ھمیزی چنیا

 
 ...نمشی ازدور ببیحت...گھی دکباریفقط ...گھی دکباری فقط تا

 ... لحظھکی ی برافقط
 

 ... براورده شدآرزوم
 ستم؟ی چرا من خوشحال نپس

 
  خوشحال باشم و خدا رو شکر کنم؟دی االن نبامگھ

 
 ... ازجلو چشمم رد شدلمی خاطرات مثل فھمھ

 
 ... خاطرات خوبھمھ

 
 یی بھ اون روزکذادی اخر ھم رسو
  اون روز نحسبھ
 
  نامھ افتادماداونی

 ـ.. منی با زندگی کردکاریچ...اخ
 
 ... ھمھ کشورنی انیب... بزرگیای دننی اتو
 

 !؟...نمی ببنیستی کریتو مھمون...سی تو پاردتوروی بامن
 
 

 ایبرد
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  بھ سرعت گردنم رو سمت پلھ ھا چرخوندمکای اسم اردنیباشن
  مھم نبودیول... کھ درد گرفتیجور

   بود نگاه کردمستادهی پلھ ھا ای کھ روییبای زن زبھ
 ...کردی داشت بھ من نگاه ماونھم

  امکان ندارهنیا.... منیخدا
 ... باشھ و سر کارشرانیدایمن االن با یکایار

 دمیپرسی بھ برسام و حال عشقم رو ازش مزدمی زنگ مھرروز
 ... نگھیزی کس چچی داده بودم ه بھ ھقسمش

  بھش زنگ نزدمادمی زی بخاطرمشغلھ کاری چندوقتاما
  باشھنجای امکان نداره کھ عشق من ااما

 نمی ببنیستیبھ عنوان زن مورد عالقھ کر....سی نداره کھ اونو تو پارامکان
 کھ بھ اون زن فکرھم بکنھ رو نی کس جرعت اچی باشھ ھنیستی موردتوجھ کری کھ اگرزندوننی مھمھ

 نداره
 

 . شروع کرد بھ صدا کردنمغوشی جغی نحسش و جی با اون صدامارال
 
 ؟یکنی فکر میبھ چ...ایبرد...ایبرد-
 
  ندارهیبھ تو ربط...خفھ شو+
 

  کردمدای اون زن رو پتی جمعنیازب
 کردی داشت با چند نفر صحبت منیستی بھ لب داشت و دست تو دست کرلبخند

 ... من بودیکای لبخندارھیچقدر لبخندش شب.... منی خدایوا
 ؟ی منو ببخشیتونی مینی...کای اراخ
 
 کایار

 با تسنی کردم لپو گونھ ھام درد گرفتھ بود رو بھ کری الکی کھ بھ زور لبخند زده بودم و خنده ھاانقدر
 حالت زار گفتم

 
 شھی تموم میمن خستھ شدم پس ک+
 
 گھیبعد از اون تو د... ھیرانیاونم ا... کنمی معرفدمی جدکی تورو بھ شرخوامی مزمی نمونده عزیزیچ-
 ی بریتونیم
 
 باش+
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  بود؟نیستی کرکی شرای بردینی...شھی نمباورم
  روبرو شدن باھاش رو داشتم؟یامادگ

  باھاش برخورد کنم؟ی عکس العملچی بدون ھتونستمیم
 

   رفتمنیستی و پشت سر کردمی کشیقی عمنفس
 ...دمشی دازدور
 ی پرکالغی شونھ لخت مشکی کوتاه تا روی با موھامارال

  ران پاری ناف بود و دامنش ھم تا زی کھ لباس باالکھی لباس دو تھی با
 ھــــــــھ

  نجا ازاد نبودا
  خودشوکنھی می داره خالنجایا

 
  بھ ھردوشون بزنمی محکمدهیدوست داشتم کش...لرزش دستام شدت گرفت... بھشونمیدیرس

 دمی کشقی بستم ونفس عمچشمامو
 

 نیستیکر
 
  دیخوش امد-
 

 ...ممنون:ایبرد
 .... کنمیبزار شمارو بھم معرف:نیستیکر
  و باھوش مندی جدکیشر... منشای ارایبرد
 زن موردتوجھ من....کایار
 
 
 ھاش قھیدکنارشقی سپیاون چندتا موھ...یسالگ٢۵.٢۶تو سن ...چفدر شکستھ شده بود... شدم بھشرهیخ
  منھ؟یای بردنی شوھر منھ؟انیا... وجود داشتھ باشھدینبا
 

 ... مانع ازادامھ غصھ خوردنم شدای لرزون بردیصدا
 
 ...خوشبختم-

 ... شدمرهیش کھ بھ سمتم دراز شده بود خ زدم و بھ دستپلک
 ھی مردونھ ی دستانیا.... بود دستم رو دراز کردم و داھاش دست دادمدی حرکت کھ،ازمن بعکی تو

 ...دادی بھم ارامش می روزھی دستانیا... پناه من بودیروز
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  افتادرونی حس من ازحصار داستاش بی رو باز کرد و دست بدستش
 دمیدینگاھم تار بود و درست نم...  پراز اشک شده بودچشمام

 شده بود رو دنمی کھ مانع از نفس کشی کردم با قورت دادن اب دھنم بغضی و سعدمی کشیقی عمنفس
 قورت بدم

  پنھان کردمیخی رو پشت نقاب ســـــرد و فمی مظلوم و ضعچھره
 
  منشای اریاقت...منم خوشبختم+
 

 کردی غضبناک بھم نگاه می دستش بود و با چھره انی  شامپاوانی بھ مارال کردم  لینگاھ
 اگفتمی بھش زدم و رو بھ بردیپوزخند

 
 د؟یکنی نمیمعرف... منشای اریاقا+
 

  ھول شد و دست و پاش رو گم کردایبرد
 
 یخانوم مارال فرخ...دخترخالھ من ھستن...شونیا....خوب-
 

  دستش رو اورد جلو و گفتمارال
 
 خوشبختم-
 

  زدم و گفتمی شدم پوزخندنھی بسدست
 
 ...نیھمچن-

  گفتمنیستی کھ بھش فرصت صحبت بدم رو بھ کرنی ابدون
 
 ...کنھی متمی الکل ھم واقعل داره اذی بوکنھی خستھ ام و سرم بھ شدت درد میلیمن خ+

  ھست کھ برم اتاقم؟اجازه
 

  گفتی با ناراحتنیستیکر
 
 یموندی مشتری بی کاش کمیا-
 
 نیستی کرکنھیسرم بھ شدت درد م+
 

  و گفتدی کشیقی عمنفس
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 ارهی کھ برات قرص بگمی میباشھ بھ کت-
 
 باشھ ممنون+
 
 

  و و با لبخندگفتمای کردم سمت بردرو
 
  با شما خوشبختمییازاشنا+
 
 نیھمچن-
 

  بھ مارال رفتم و بھ سمت اتاقم رفتمی غره اچشم
 

 دیلرزی دادم پاھام مھی اتاق شدم درو بستم و بھش تکوارد
 ... توان نداشتگھید

 نی رو زمافتادم
  بشن اجازه فرود دادمی تلنگر بودن تا بارونکی اشک تو جشمام کھ ھرلحظھ منتظر ی قطره ھابھ

 .... کردمھیگر
 .... زدمزار
 ... جونخدا

 ...ھی چھ سرنوشتنیا
  چند تقھ بھ در زدیکی کھ کردمی خودم فکر می و بھ بدبختزدمی زار مداشتم
 ...دمیترس
 ... شدمھول
 ... شدم و درو باز کردمبلند

 
 
 
 

 فنیاست
 
 شتری ام دوست داشتم کھ بیالبتھ از طرف... انجام بدمدی من بانوی ای چرا کارادونمی خـــــــــــدا من نمیا

 نمشیبب
  کھ مثل خدمتکارا براش قرص ببرمینجوری نھ اگھی دیول
   شورشو دراوردهگھی ھم دنیستیکر

  خستم کردهگھید
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  و چندضربھ بھ در زدمنیی سرمو انداختم پاستادمی از پلھ ھا باال رفتمجلودر اتاقش اغرغرکنان
 فک کنم پشت در منتظر بود.... در باز شدھی چند ثانبعداز

 
 دمی لولو دھی کھ بلند کردم سرمو

 
  بود؟کای ارنی ایوا
 
 ... بوداهی چشماش سریز
 
  کھ بخوام نگرانش شدمنی بلد بدون ایول....دمیھ ترس لحظھی
 
 ... توی شدینجوریچرا ا....شدهیچ...چتھ...کایار+

 ... چتھنمی تو ببامی کنار ببرو
 

   ھل دادم و وارد اتاق شدمیدروکم
  بودستادخی جلوم ادهی ژولی کھ لباسش رو عوض کنھ با چھره انی ابدون

 
 
 ! شده؟ی چی بگیخواینم+
   
 . خدا چھ چھره ش مظلوم شده بودی بغض نگام کرد وابا

 : ھاشو گرفتم وگفتمشونھ
 
  منویکشت...شدهیبگو چ...کایار+
 

 بغلش اری اختیب...دستش رو گزاشت رو صورش و زار زد... بلند شدشی گری صداھیثان٢ بعداز
 ،کردم
 . قرار گرفتنمی سی ازمن کوتاه تر بود و سرش روقدش

 شدی مشی ھر اشکش دلم ربا
 . رو نوازش کردمشمشی بلند و مثل ابری گزاشتم رو سرش و موھادستمو

 
 .....اروووووم....ـــــــشیھ+
 

  کنھ؛ی اجازه دادم کھ تو بغلم خودشو خوب خالبھش
   و نفس ھاش منظم شدهکنھی نمھی گرگھی احساس کردم دقھی حدود ده دقبعداز

 
 . خوابش بردهیــــــــیاخ
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 . رو گزاشتم پشت زانو ھاش و بلندش کردمگمی دستم رو گزاشتم پشت گردنش و خم شدم و دست دھی

 . پر سبک بودمثل
   رو تخت اتاقشگزاشتمش

 ... رو تختنشستم
 ... بوددهیچقدر مظلوم خواب... چھرش نگاه کردمبھ

 ، پھن و بزرگمی رو گرفتم تو دستافشی کوچک و ظردستش
  دستش مثل برگ گل نرم بودپوشت
  شدم؛رهی رو نوازش کردم و بھ صورتش خدستش

  کاشتمشیشونی پی روی خم شدم چشمامو بستم و بوسھ ااری اختیب
 
 

 :ایبرد
 

  با مارال رفتم بھ خونھ؛ی از تموم شدن مھمونبعد
   مبلی رو در اوردم و پرت کردم روکتم

 کھ تو خونھ داشتم؛ یکی رو شل کردم و رفتم سمت بار کوچکرباتم
   مخصوص اون روھم برداشتمکی کوچوانی رو برداشتم و لیسکسمی وھیشیش

  اوردم؛رونی رو از کشو بکمی رفتم تو اتاقم و  صندوقچھ کوچزی رو مگزاشتم
   رو برداشتم و قفلش رو باز کردمدشیکل

 ... عشقم افتادیبای رو باز کردم و چشمم بھ  عکس زدرش
 ...باشی زی چشماعکس
 .... دقت کردمبھش

  افتادمی تو مھمونیکای اری چشماادی
 ... بھم بودھی شبچقدر
 !! من باشھ؟؟یکایار.... داره کھ اون زنامکان

 ..نھ..نھ..نھ
 ...می دنبال گوشگشتم

 ... نکردمداشیپ
 ... کتمھبی اومد تو جادمی کھ فکر کردم یکم

  از تو صندوقچھ برداشتمعکسارو
 ، رو برداشتممی و گوشزیسارو گزاشتم رو معک... تو سالنرفتم

  بھ برسامزدمی زنگ،مدیبا
 گرفتمی از عشقم خبر مدیبا

  کردم و دکمھ اتصال تماس رو زدمدای مخاطب ھا پنی برسام رو از بشماره
 ختمی ریدنی خودم نوشی برانی حھمون
 ... شدم جواب بدهمنتظر
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  بوق تماس قطع شدی بعداز کلاما
 . نفسم روفوت کردمکالفھ
  ختمی رو خوردم و دوباره ریدنینوش

 ، رو نگاه کردممی گرفتھ بودھی کھ باھم تو ترکیی از عکسایکی
 ....ھھ

 ...می شاد بودچقدر
 ...رانی برگردم اتونستمی کاش میا... کاشیا

 ... برگردماگھ
 ...نمشی ام کھ از دور ببی راضفقط

 ...کنھی منو قبول نمگھی کھ ددونمیم
 ... من ھنوزم دوستش دارماام

 ...پرستمشی مھنوزم
 ... تکھای  الھھ من تو دنیبای زیچشما

 ...پرستمی اون چشمارو ممن
 ...شھی ھک مشھی ھمی و براشھی چشماش از ذھنم پاک نمری زنده  ام تصویتاوقت

 
 

 :یراو
 

 . مشغول انجام کار خود بودی ھرکسنیستی کردرعمارت
 ، کھ دوباره افسرده و تنھا شده بودی تنھا کساما

  بود؛دهی خاطرات گذشتھ امانش را برھجوم
  عذاب اور بودشی براای مارال کنار برددنید

  و خوش تراشش رو داخل اب گزاشتھ بوددی سفی ستخر نشستھ بودو پاھاکنار
  در افکار خود بودغرق

  امدی خاطرات خوب بھ ذھنش مناگھان
  بودشی ھایری ھا و گوشھ گینظاره گر تمام ناراحت از داخل عمارت فنیاست

 ...سوختی بحال او مدلش
  بھ او توجھ کند؛کای داشت کھ بازھم اردوست

 ... راھم دوست داشتکردی با او مکای کھ اریی دعواھای حتاو
 ... گذشتھی ھفتھ از شب مھمانکی

 ، صحبت نکردهی کلمھ ھم با کسکی او اما
 کشاند؛ی اورا بھ حرف مدیبا
   کردهری اورا انقدر ناراحت و گوشھ گیزی چھ چدیفھمی مدیبا
 
 

  شد و بھ سمت استخر قدم زداطی حوارد
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 : گفتکای اش کرد و خطاب بھ اری شلوار راحتی ھابی دستش راداخل جستادی اکای ارپشت
 
 !؟؟ی رو بگتیری و گوشھ گتی ناراحتلی دلیخواینم... ھفتھ گذشتھکی+
 
 رهی دوباره بھ اب درون استخر خھی روح بھش نگاه کرد و بعداز چند ثانیو ب سرد ی با چھره اکایار
 .شد
 مردانھ اش را داخل اب ی نشست پاھاکای گزاشت وکنار اری را دراورد و گوشھ  اشی کفش ھافنیاست

 .زالل و خنک فرو برد
 : و گفتدی کشیقینفس عم... را بستچشمانش

+wow 
 

  واکنش نشون ندادچی ھکای اراما
  برلبانش نقش بست؛یطانی لبخند شفنیاست
 : گفتکای بھ اررو
 ... کھنی اای...ھی چتیری و گوشھ گی ناراحتلی دلیگی مای+
  شد؛رهی پرازتعجب بھش خی با چشمانکایار

 ، کردکی نزدکای صورتش رو بھ صورت اریطانی با لبخند شفنیاست
  انجام بدهی حرکتتونستینمکردی درشت شده نگاھش میی با چشماکایار

 کا؛ی صورت اری روختی اب ری دستش رو داخل اب کرد و مقدارفنیاست
 . کنترل خودرو از دست داد و داخل اب افتاددوی کشی بلندغی جی شک ناگھانلی بھ دلکایار

 دنی شروع کرد بھ بلند بلند خندفنیاست
 :  وگفتدی کشی بلندغی جکایار
 کشــــــــمتیم....ــــــــــفنیاست-

 دی دلش گزاشت و دوباره بلند بلند خندی دستش رو روفنیاست
 .  امدرونی ازاستخربکایار

  رفت و بھ سمت عمارت رفت؛فنی بھ استی غره اچشم
 کردی متعجب از کارش مات نگاھش مفنیاست
 کھ داشت اورا بھ داخل استخر ی و با تمام قدرتفنی برگشت بھ سمت استی حرکت آنکی در کای ارکھ

 .ھل داد
  بود کھ بھ او بخنددکای نوبت ارندفعھیا

  کرددنی اوھم شروع بھ خندکای خنده اردنی اول با بھت بھ او نگاه کردو بعداز دفنیاست
  دو بود؛نی ای از داخل عمارت نظاره گر شادلیدن

 ...   حق توعھکای کھ ارتگفی میحس...ی باشفنی استی جادی کھ تو باگفتی بھش میحس
 .... مال توعھکایار

  دانستی حسادت رانمنی الی ھم دلخودش
 . بودی قواری حس بسنی ااما
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 :کایار
 

 .می بھ اتاقامون تا لباسارو عوض کنمی رفتی با خنده و شوخفنی با استی اب بازی کلبعداز
  خراب نشده بودممی شکر کھ گرخدارو
 رونی رو عوض کردم و از اتاق رفتم بلباسام
  ممنونم؛ازش

 ، کمکم کردیلی کھ داشتم خی سختطی شرانی اتو
 ، حواسش بھم بودشھیھم
 
   گرفتمی انرژی با کار امروزش ھم کمو

 رو روشن کردمtv  تو سالن ورفتم
 شدی داشت پخش ممی مالی عربکی موزھی

 ،خوردی تکون میقی بدنم ھمراه با موسناخوداگاه
 از پشت توجھمو یی تموم شد نشستم رو مبل کھ صداکی موزی وقتدمی رقصی و کمای و زدم بھ دردل

 جلب کرد
 !؟ی بلد بودی رقص عربتو

  سمت صدابرگشتم
 ... بودفنیاست
  رقصمودی خاک بھ سرم دیوا

  دختره چھ سبکھگھی خودش مشی پاالن
 

 : شدم و گفتمبلند
 

 شھی تکرار نمگھید...خوامیمعذرت م +
 یرقصی مبای زیلیخ... من دوست دارم کھ بازم تکرار بشھیول _
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 ممنون +
 

 کارت دارم...امیبرو تو اتاقت منم م:  سمت اشپزخونھ و گفترفت
 ؟ی دارکاری تعجب گفتم چبا

 : زد و گفتیپوزخند
 ...یفھمیم...برو...نترس-
 
 
 

 :ایبرد
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 دم بونیستی دفتر شرکت ھمراه کرتو
 

 من داره کھ ی بھ امضاازی و نارهی رفتھ بادشیچندتا برگھ رو :   گفتنیستی برم خونھ کھ کرخواستم
  بدنلی چندتا قرارداد اونارو تحوی برادیفردا با

 ، خونشمی خاطر باھم رفتنی ھمبھ
 .نمی برم بھ خونش و اون دختر رو ببکی کوچی بھونھ ھانی دارم کھ بھ خاطر ھمدوست

  من دارهیکای بھ اریادی زیـــــــــلی کھ شباھت خکنمی احساس میول... چرادونمینم
  کھ چقدر دلم براش تنگ شدهیوا

  و دوباره بغلش کنمنمشی دوست دارم ببچقدر
 
 

 :یراو
 
 . اشفتھ و نگران وارد اتاقش شدی با ذھنکایار
 ی بلندش را روی نوک ناخن ھاردیگی کھ ھروقت استرس میشگی تخت نشست و طبق عادت ھمیرو

 دیکشیھم م
 کردی مشی دعواشھی کارش ھمنی مادرش افتاد کھ بخاطر اادی کار نی انجام ابا
  کھ چقدر دلتنگش بودیوا

 شیشگی ھمی ھای نگراندلتنگ
 دیباری ازان می کھ خستگشی چشمادلتنگ
  اغوش پر محبت مادرشدلتنگ

  پدرش ھم تنگ شده بودی دلش برایحت
 

 . در افکار گذشتھ و خانواده کوچک و مشکالت کوچکش بود کھ چندتقھ بھ در خوردغرق
 
 .دیبفرمائ+

 . شدانی نمافنی استلی و قامت بلند و خوش استدربازشد
  فکر کھ چقدر جذاب استنی بھ او بودو درارهی خکایار
 فنی مثل استی کاش شخصی فکر کھ انیتوا

 .... و اورا ازمشکالتش و قلعھ ستم مشکالت ازاد کند و او را با خود ببرددیای بدی سفسواربراسب
 

 : بھ او زد و گفتی لبخندفنیاست
 شنم؟یاجازه ھست کھ بن- 

 ...دییبفرما....البتھ +
 ... نشستکای تخت کناراری برروفنیاست

 ...ا اغاز کند چگونھ حرفش ردانستیاما نم...دی سخن بگوخواستی مفنیاست... سکوت کرده بودندھردو
 : را شکست و گفتنشانی بکاسکوتیار
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 !! ؟ی باھام داشتیکار +
  بودرهی خی بھ نقطھ نامعلومفنیاست

 : و گفتدی کشیقینفس عم... زدپلک
 !!ی رو بھم بگقتی حقخوامی مکایار- 

 : زد و گفتی لبخندکایار
 ! بگم؟دی رو بای چقتیحق
 

 . کالفھ گفتفنیاست
 ی و توفکرییھمش تنھا...یریگوشھ گ....ی ناراحتی از شب مھمونقای دقتو

 !؟ی افتاده کھ ازاون موقع تو انقدرآشفتھ ای چھ اتفاقی مھمونشب
 
 
 ... شدرهی پراز تعجب بھ او خی با چشمانکایار
 گفتی فکرش مدر

 د؟ی مھم نبود فھمشی برایزی کھ چیفنی کرده کھ استریی من انقدر تغاخالق
 ... کند نفردرد و دلکی داشت بادوست

 ...دی بگوشی ھای بدبختتز
 ....شی ھایچارگیازب

 ...دی اش را بگوی زندگی ھای بلندی پستتمام
 .... بودشی رو دوش ھاینی خاطرات بارسنگنیا

 ... گزاشتھ شودنی کھ دوست داشت ھرچھ زودتر زمیبار
 ... نھای بھ او اعتماد کند تواندی مدانستینم

 ....انھیدی رابگوشی ھاحرف
  فکرش را خوانده بودفنی استانگار
   را در دستان پھن و مردانھ اش گرفتکای ارفی و لطفی ظری ھادست

  شد و با صداقت کامل گفترهی خکای معصوم اردرچشمان
  ی کھ بزنییمطمعن باش تمام حرفا...بھ من اعتماد کن....کایار

 ...مونھی اتاق منیتوھم
 ... من و تونی بفقط
 .... اعتماد کنبھم

 
  و گفتدی کشیقی نفس عمکایار
 

 ....گمیم....باشھ +
 گمی ھمونو م؟منمی بدونیخوای موی چتو
 
  تا االن رفتارت عوض شده؟ی کھ چرا از شب مھموننیا -
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  و گفتدی کشیقینفس عم... چشماشو بستکایار
 .... خاطرات تلخ گذشتم بوداداوری کھ دمی رو دیکی

 ... تو چشماش جمع شداشک
  راه نفسش رو بستھ بودی اون بغض لعنتدوباره

  کرد بغضش رو قورت بدهی و سعدی کشیقی عمنفس
  کھ پراز سوال بود گفتی با لحنفنیاست

 ھ؟ی باھات کرد؟اسمش چیکار...؟یک
 
 ...ستیمھم ن+
 دمیپرسیاگھ مھم نبود نم-

  زدو گفتیپوزخند
 ... بود کھ منو نشناختنی کرد اتی اذیلی کھ منو خیزیتنھا چ+

  کردنھی حرف شروع کرد بھ بلند بلند گرنی گفتن ابعداز
 شدی مشی رفنیدل است...کای قطره اشک ارباھر

  اشنھی رو انداخت دور شونش و سرش را چسبوند بھ سدستش
 .... ناراحتت کنھیزی چای ی کسدمیتجازه نم... بھ بعد من کنارتمنیازا...زمی نکن عزھیگر+
 

 . اورا از خود جدا کردفنیاست
  از اشکش نگاه کردسی خی چشماھب

  و با سرانگشت قطره اشکش را پاک کرد؛فشی صورت لطی را گزاشت رودستش
 
 ... تعجب کرده بودشی از کارھاکایار
 

 !! انقدر مھربان و دل نازک شود؟کبارهی بھ یخی سرد و فنی ممکن است کھ آن استچطور
 
 پلک زدن را ھم ی حتی حرکتچی انجام ھییتوانا...کردی نگاه مفنی و مات بھ چشمان خمار استرهیخ

 نداشت؛
 

 شانی لب ھارمنتظرانھی حرکت غکیدر
  برخورد کردبھم

  ازفـــرط تعجب باز مانده بودکای ارچشمان
 .دیتپی افتاده بود می کھ دردام شکارچی مانند قلب گنجشکقلبش

 . دور انداختھ شده بودای بردلھی استفاده شده بود و بوسکبارازشی...دادی اجازه مدینبا...نھ
 ... انداختی و اوھم اورا دور مشدی استفاده منی استفلھی بوسندفعھی ادینبا

 کھ از خود داشت اورا بھ عقب ھل ی گزاشت و باتمام زورو قدرتفنی استی شانھ ھای رارودستانش
 داد؛
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 ، نگاه کردفنی چشمان استبھ
 .ستی نمانی کھ کرده پشی کھ ازکاردی فھمشدی مازچشمانش

 
 ....فنی استی کردکاریتو چ+
 ی فکرمنو بخودت مشغول کردیازھمون روزاول کھ اومد....کایار-

 ومدی ازت بدم ماوال
 ... االناما

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ...ی مھم شدبرام

 ...نمی ببی مردچی ندارم تورو کنار ھدوست
 ...ی ندارم ناراحت باشدوست

 ...کای اری مھمبرام
 

 ...دیفھمی رانمشی حرف ھایمعن
 
 !؟ی چیعنی حرفت نیخوب ا+
 ... کنارت باشمخوامی کھ منی اینی-
 ھی باعث گری باشم تا نزارم کسشتی پخوامیم... ھات باشمی پناه سختخوامیم...ی مال من بشخوامیم

 ...کردنت بشھ
 .نمی رو ببتی ناراحتخوامینم
 
 : بلند شد و گفتشی از جاکایار
 ... و اساسھھی و بدون پای معنی حرفات بفنیاست+

 ستادی اکای اری ھم بلند شد و روبھ روفنیاست
  شدرهی خکای جذاب ارباوی چشمان زبھ

 : را گرفت و گفتدستانش
 بھش فکر کن...من حرفھام رو زدم-

 . اجازه صحبت بدھد اتاق را ترک کردکای بھ ارنکھی ابدون
 دیقبول داشت کھ نبا...انگار کھ سبک شده بود...دی کشیقینفس عم... کردھی و بھ ان تکستادی در اپشت

 زد و ییلبخند دندان نما... نبودمانیاصال پش....اما...زدیکامی را بھ ارشی و بدون مقدمھ حرفھاکبارهی
 وارد اتاق شد

 
 

 ...  سخت بودشی برافنی استی کردن حرف ھاقبول
 ! واقعا اورا دوست داشت؟یعنی
 

 ! باشد؟ایھ او ھم مانند برد کنکند
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   درحال منفجر شدن بودسرش
 . امدنیی امد و پلھ ھا را بھ سمت اشپزخانھ پارونی بازاتاق

 ... انجا نبودیکس
 : نفسش رو فوت کرد و گفتکالفھ

 ! کنم؟دایحاال من قرص از کجا پ+
  ھانتی کرد بھ گشتن تک تک کابشروع
  قھی چند دقبعداز
 :جلب کرد توجھ اش را لی دنیصدا

 
 !!؟یکنیکارمیچ-
 
 : کالفھ گفتی با حالتکایار
  کجاست؟؟یدونیتو م... بھ مسکن دارمیدی شدازین....کنھی درد میلیسرم خ+
 
 اره-

  اوردرونی ورق قرص مسکن بکی از کشو ھا رفت و ازتوش یکی سمت بھ
 . اب اوردشی و براخچالی سمت رفت

 
 : لبخند گفتبا
 
 !کنھ؟ی درد منیستیعمارت کر" ملکھ" کھ سر شدهیچ+
 
 :و گفت️☺  زدی لبخندکایار
 ....ستی نی خاصزیچ+
 
 : گفتطنتی با شلیدن
 ...کنھی حالت رو خوب میلی کھ خشناسمی رو میی جاھیمن +
 
️ پرازسوال و تعجب گفتی با لحنکایار ️ 
 !!!کجـــــــــا؟+
 
 .قرصت رو بخور تا بگم+
 ختی خودش اب ری برداشت و برای کوچکوانی لکایار
 : قرص را خورد گفتیوقت
 خوب بگو کجا؟؟+
 : و گفتدی بلند خندلیدن
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 واسھ افتاب ھی خوبیلیاالن وقت خ...ایکنار در... ببرمت ساحلخوامیم....یدخترتو چقدر حول-
 یشی و سرحال مشھیاب و ھوات عوض م... توام خوبھیبرا...گرفتن

  کھ تازه وارد اشپزخانھ شد مانع از جواب دادنش شدفنی استیدا خواست مخالفت کند کھ صکایار
 ....یدی کھ رنگ افتابم ندھیچن  وقت....ھیفکر خوب+
 
 ...دیشما خودتون بر... رفتن ندارمرونیاصال حوصلھ ب...نھ-

 : گفتی ساختگی با اخمفنیاست
 ...متیبری و مثل گروگان ھا ممیبندیدست و پات رو م...لی منو دنای...ییای خودت مای..کایار+
 
 ...اخھ-
 : وسط حرفش و گفتدی پرلیدن
 .....ـــــــــــــکایار-
 
 : کالفھ گفتکایار
 ... حاضر بشمرمیم...باشھ باشھ+
 

 : با لبخند گفتفنیاست
 ... دختر خوبنیافر+
 
 

 یند بی و صندل ھای و شرتک کتان صورتی تاپ باال ناف صورتکی با کای ارقھی از ده دقبعد
  ساک کوچک وارد سالن شدکی سرش و ی بــــزرگ روری کاله افتابگکی و یصورت

 ... انجا نبودی کساما
  بھ قول خودش پت و مت شدای لی و دنفنی سالن نشست و منتظر استی سلطنتی ازمبل ھایکی یرو

  وارد سالن شدلی دنقھیدق۵ حدود بعداز
  انداخت و گفتگرشی دی پای را روشی پاکایار
  کجاست؟فنیپس است+
 ادیاالن م-

  شدانی پلھ ھا نمای روفنی قامت بلند استقھی از چند دقبعد
 وارد سالن شد و پشت سرش نیستی با لبخند از رو مبل بلند شد در ھمان لحظھ در باز شد و کرکایار

 . وارد سالن شدایھم برد
 ... سرھا بھ سمت انھا برگشتھمھ

 دندی ھم را ددوباره
  ھجوم اوردکای اریره تمام خاطرات بھ سو دوبادوباره
 ... کرددنی قلبش شروع بھ تپدوباره

  نظر داشتری رفتار ھردو رازفنیاست
 دی را بھ طور واضح دکای شدن ارھول
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  پراز سوال گفتی با احننیستیکر
 د؟یریکجا م+

 :فنیاست
 میری افتاب بگمیخوایم...ای کنار درمیریم

 :نیستیکر
 ... داشتمازی استراحت نیاتفاقا منم بھ کم...اوه

 : و گفتای سمت بردروکرد
 ...میشی خوشحال مدی اگھ توومارال ھم ھمراه ما باشمیشی مخوشحال

 ... ھول شدایبرد
 ... رفتارش کامال مشخص بوداز

 ...کای کرد بھ ارنگاه
 :ایبرد

 ...دونھینممارال ھم ... امیاالن بالباس رسم... اماده بشمدیاخھ با...خوب
 :نیستیکر

 میمونیمنتظرتون م... اماده بشمدیمنم با....ستی نیمشکل
 :ایبرد
  اون برگھ ھارو امضا کنم و برممیپس بر...باش

 
 

 . رو بھ آن سھ نفر گفت کھ منتظر باشندو بعداز اتمام حرفش بھ سمت پلھ ھا رفتنیستیکر
  نگاه کردکای بھ چھره غم زده اری نگاھایبرد
  زدی از پلھ ھا باال رفت و لبخندنیستی بود،پشت سر کریکوبی دلش جشن و پادر
 

 ... بودای کھ بھ او مشکوک بود بردی نظر داشت،تنھا فردری را زای تمام حرکات بردفنیاست
 ... دستانش گزاشتی گزاشت و سرش را روشی پاھای نشست،ارنجانش را روی صندلی روکایار
 ... اخرش بودگھی دنیا

 ...را کالفھ فوت کرد نفسش
 گفت)فنیل،استیدن( حرکت بلند شد وروبھ پت و مت کیدر
 امیبھتره کھ ن...اممم...کنھی درد میلی سرم خمن
  پرازسوال و تعجب گفتی با لحنلیدن
 ؟یواسھ چ-

  گزاشت و گفتشی ھاقھی شقی دوانگشتش را روکایار
 ...کنھی درد میلیسرم خ+
 لیدن
 !!!! اثر کنھدی با،تااالنمی االن قرص خوردنیدوروغ نگو،ھم+
 

  شد و گفتنھی نگاھش کرد،دست بھ سرهی خفنیاست
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 !است؟یبخاطر برد+
  بھ سرعت نورسرش را برگرداند کھ باعث درد گرفتن گردنش شدکایار

  بھم گره خورد،چشمانش رابست وگفتشیابروھا
 امی بخاطر اون ندی بایاخھ واسھ چ...آخـــــــــخ+
  درستھ؟استیخص برداون ش-
 نھ،نھ،نھ!؟یچــــــــ+
  و گفتدی مکالمھ ان دو پرنی بلیدن
 د؟ی موضوع رو بھ منم بگشھیم+

  گفتفنیاست
 .... ستی نیزیچ+
  گفتدی باری ازش می کھ لجباازی کرد و با لحنفنی رو بھ استکایار
 امیم.... کھ بھت ثابت کنم بخاطر اون نبودنیاصال بخاطر ا+
 
 

 . زد و گفت باشھ،ثابت کنی پوزخندفنیاست
 بلندش را بھم ی نوک  ناخون ھاگرفتی استرس می وقتیشگی مبل نشست و طبق عادت ھمی روارزکا

 .دیکشیم
 

   نظر داشتری کامال رفتار اورا زفنیاست
 .کردی بھ ھردو انھا نگاه مجی ھم گلی دنو
 

  امدندنیی از پلھ ھا پاای و بردنیستی طاقت فرسا کرقھی تحمل چند دقبعداز
 

  گفتنیستی رو بھ کرفنیاست
 .میریمازود تر م+

 .دییای دنبال مارال و بعد بدی برشما
 

  مخالفت کرد و گفتنیستیکر
 .میری نداره،ھمھ باھم با ون منی ھم بامن اومد و ماشایم،بردیبھتره کھ ھمھ باھم بر+
 

 قھوه شانی برالی ھم تا اماده شدن وسای اماده کند و کتشی شنا رو برالی بھ رزز گفت کھ وسانیستیکر
 اوردیب
 

   بزنددی بود نشست،تا بتواند راحت تر اورا دکای اری روبھ روقای کھ دقی مبلی روایبرد
 . بودای نشست اما تمام حواسش بھ بردی ھم گوشھ افنیاست
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 را کای اری عصبکی تی بھ دستانش افتاد،وقتای بردکرد،نگاهی طبق عادت دوباره ھمان کار را مارزکا
 کھ استرس گری دی ھاتی و تمام موقعی،خواستگاری خودش افتاد،اوھم روز  نامزدیکای ارادی دید

 .کردی کاررا منیداشت ھم
  افسوس مزخورد کھ اورا رھا کردد،امایپرستی مای بود کھ بردی بھ بتھی شبتی نھای دختر بنیا

 
 . انھا قرار دادی قھوه ھا را روبھ رویکت

   خوردن قھوه ھمھ بلند شدنبعداز
 . ھم کناراوفنی پنجره نشست و استکاکناری سمت ون رفتند و سوار شدند،اربھ

 . غرق شدالشی فکر و خیای چسباند و دوباره در درشھی را بھ شسرش
 مختص بھ ی و کاری مشغلھ فکرکرد،ھرکسی نگاه مابانی کنار خی راه افتاد و اوھم بھ عابر ھانیماش

 .خود را  داشت
 

   کردای بھ بردی نگاھفنیاست
 
 

 کردی بھ او نگاه می چشمری زداشت
  زدیطانی شی لبخندفنیاست

  حرکت اورا درآغوش گرفتکی گزاشت و با کای اری را دراز کرد و دور شانھ ھادستش
  بھ او گفتو
 !زم؟ی عزیچرا ناراحت+
 .کردی گشاد شده ان دو را نگاه می کرد کھ اوھم با چشمانای بھ بردی ھول شد و نگاھکایار
  گفتفنی با تعجب و بھت بھ استلیدن
 زم؟یعـــــــــــــز+

 لی روکرد بھ سمت دنفنیاست
  را باال برد و گفتشی ابروی تاکی

 .زمیعــــــــــــز...معلومھ+
  گفتکای بھ اررو
 !مگھ نھ؟+
 فنی استی دفعھ اکی کار نی الی و دلکندی درمورد او می چھ فکرای فکر بود کھ بردنی ای کھ توکایار
 !ست؟یچ

  شد و گفتھول
 ...خوب... نھینی...اره+

   گفتدیباری کھ حسادت و حرص ازان می با لحنفنی و رو بھ استکای وسط حرف اردی مرایبرد
 !ست؟ی ننیستی زن مورد توجھ کرکایمگھ ار.مبارک باشھ+

 دیاورا خواب د کرد کھ نیستی بھ کرینگاھ
  زدو گفتی در جوابش پوزخندفنی سرش را بھ سمت پنجره برگرداند کھ استکالفھ
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 و مقابلھ و زور ی لجبازلھی،اگر قرار باشھ بوس  کھ مورد توجھ ھمھ ماھاستھی زنکایدرستھ،ار+
 .ستمی ای سالواتور  ھم منیستی جلوکری حتارمیبدستش ب

  مکث ادامھ دادی ازکمبعد
 مال من باشھ،اون دی باکایکنم،اری کھ ھست مال خودم میقی اگر خودش ھم نخواد اونو بھ ھرطریحت+

 زن مورد عالقھ منھ
 
 ،کردی پـــــرازتعجب بھش نگاه می با چشمانکایار

  رو نداشتی کلمھ اای جملھ چی گفتن ھییتوانا
  بھ او اجازه ندادنی ازاد کند،اما استففنی حصار دستان پرقدرت استنی کرد خودش رو از بیسع

   شدنی شاداب و پر ذوق سوتر ماشی مارال با چھره اقھی کردن و بعداز چند دقتوقف
  ھمھ سالم کردبھ
  جوابش را ندادچکسی ھاما
 ) نکنھبیخدا نص...ادیخاک برسرش ھمھ ازش بدشون م(
 
   رفتشی برای بدون جواب دادن بھش چشم غره اکایار

  نشستای کنار بردی کھ تو ذوقش خورده بود باناراحتمارال
 

  در سکوت کامل بودنیماش
  بھ ساحلدنی ساعت رسمی حدود نبعداز

  شدنادهی پنی شاداب از ملشی کردن و ھمھ با چھره اداری رو ازخواب بنیستیکر
 گفتی مییزای چغی جغی ذوق داشت و با جمارال

   عوض کردند راشانی شدند ھمھ لباس ھاای درکی نزدیوق
  خستھ بودن درخواست انھا را رد کردلی ھم بھ دلایبرد 

  گفتفنیاست
 نجانی و  پول ھا ھمھ ای باشھ گوشلی حواست بھ وساییای کھ نمحاال
   و گفتدی خندایبرد

  پس من فرار کنمگھی دخوب
 ادی پول دستم میکل
 
  در ذھن خود گفتکایار

  بودی وقت تالفحاال
  زد وگفتیپوزخند

 ...ی دارھی تو فرار کردن و قال گذاشتن بقی خوبیلی کھ شما سابقھ خنی مثل اایاقا برد+
 

 ایبرد
 



 

 154 

 رو قال گزاشتم ی کھ من فرار کردم و کسیی نگاھش کردم،تنھا جارهی حرف ماتم برد،خنی گفتن ابا
 . بودمیروز عروس

 !دونست؟ی از کجا منی ااما
 کردی داشت منونگاه مکردم،اونھمی نگاھش مرهیخ
  زدنمون و گفتدی دنی شد بتی پارازفنی استکھ
 م؟یدونی کھ ما نمنتونھی بیزیشما چ-

  خودم اومدمبھ
  شدم و گفھول

  بودی حرفشون ھم بھ شوخنی شناسم و فکر کنم ای می رو از روز مھمونشونیمن ا...نھ نھ نھ+
  کردم بھش و گفمرو
 مگھ نھ؟+
 

  گفتی پراز غم و ناراحتی و بالحننیی انداخت پاسرشو
 . بودیشوخ....بلھ-

  نشست و گفتری از حصی گوشھ ای غم زده روی و باچھره ادی کشیقی عمنفس
 
 .رمی افتاب بگخوامیم.... رو ندارمایحوصلھ در-
 

 : گفتفنی اورد و رو بھ استرونی بفشی رو از کروغن
 ؟ی کمک کنشھیم-
 .البتھ+

 . کرد و مانع از اومدنش شدشی از پشت صدالی قدم بھ سمتش امد کھ دنکی فنیاست
 . رفتلی بره و با دو بھ سمت دندی کرد و گفت کھ بای معذرت خواھفنیاست
 :دی از دھنم پردکھوی مکث ی از کمبعد

 
 ... کمکت کنمتونمیمن م+

 دست ھا و ی و ان را روختی دستانش ری روغن روی و کمستی نیازین: نگاھم کرد و گفتسرد
 ...د پخش کرشیپاھا

 . بھ کمرش بزندکھ نتوانستخواست
 

  رو فوت کردم و رفتم کنارشنفسم
 
 . دختری دنده اکیتوچقدرلجبازو +
   و گفتمدمیروغن رو از دستش کش 

 بخواب+
 : رفت،روشو برگردوند و گفتی غره اچشم

 !ستی نیازین-
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 . بخوابھری حصی ھاشو ھل دادم کھ باعث شد روشونھ
 

  دی شکمش خوابی و روبرگشت
 کمرش گزاشتم کھ باعث ی سردم رو روی و دستادمی کشیقی عمختم،نفسی کمرش ری رو روروغن
  تکون بخورهیشد کم

 دیببخش+
  کردم اروم اروم ماساژ دادن و روغن رو پخش کردمشروع

 ...رشی لباس زی لحظھ چشمم خورد بھ باالکی کمرش نیی بھ قسمت پادمیرس
 ) کمرهی باسن و انتھای کنارھم کھ باالبای تقریگوددوتا ( چال کمر دارهنمیا.... منیخدا

 .... منم چال کمرداشتیکای ھستن کھ چال کمر دارن،اریی ادمامعدود
 
 ... سردراوردهنجای از ای کھ اون از کجا اومده و چطوردمیفھمی مدیبا
 

 : مقدمھ گفتمبدون
  من تو فرار کردن وقال گزاشتن سابقھ دارم؟یدونستی میتوازکجام+
 

 : شدو با تتھ پتھ گفتھول
 ... گفتمینجوریھم...نیھم..ھم..امم-

 ؟ی سابقھ دارمگھ
 
  بھت اعتماد کنم؟تونمیم...خوب+
  شد،باعث شد دستم رو از رو کمرش بردارمزی خمین

 : شد و گفتبلند
 !البتھ+
 ...راستش...خوب-

 امی تنھا گزاشتم،ازبدبختی بھش بگم کھ عشقمو ول کردم،عروسم رو روز عروسخواستم
 !امیچارگیبگم،ازب

 
 لپم کاشت کھ بعداز ی روی مارال اومد کنارمون و مانع از حرف زدنم شد،نشست کنارم و بوسھ اکھ

 . بوسش رو پاک کردمی لپم جایبرداشتن لبش از رو
 
  گھی دزی ھرچای تی بود،عصبانی از ناراحتدونمی خاص کھ نمی با چھره اکایار
 !ردی مارال نگاه مبھ

 : گفتی کرد و بھ فارسکای بھ اری نگاھمارال
 !ی داری نازکلی جون چھ ھکای اریوا

 : مکث گفتی کمبعداز
 گھ؟ی ھات عمل شده و پروتزه دنھی و سباسن
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 : بدون جواب دادن بلند شدو رفت سمت ساحل کھ مارال گفتکایار
 اللھ؟...یوااا دختره عقده ا-

 !اد؟ی زبونش بند منھیبی منو مچراھروقت
 
 ...حوصلتو ندارم....مارال خفھ شو+
 

  ساحل منو مارال رو رسوندن خونھبعداز
  رفتمنی مشغول بود،واسھ ھمیلی خفکرم
  مشروب برداشتم  و رفتم تواتاق و لباسامو عوض کردمشھی باراتاقم شسمت
 تمام وجودم رو سوزوند،بازھم شیدم،تلخی روبازکردم و سرکششھی لباس نشستم تو اتاق،شبدون
 ! بودمدهی رسشھی شی بھ اخراگھیدم،دخور

  باز وارد شدیلی لباس خھی بازشد و مارال با دراتاق
  بھش نگاه کردمی حس و حالتچی ھبدون

 ... شدمیچارگیباعث ب... شدمی کھ باعث بدبختی کسبھ
 : پام نشست،دستش رو انداخت دور گردنم و گفتی جلو و رواومد

 ایبـــــــــرد-
 ...چھ مرگتھ+
  زشتشو مظلوم کرد و گفتافھیق
  بخوابم؟نجای امشب اشھیم-
 نھ+
 ....کنمیخواھش م-

  پام بلندش کردم و داد زدمیازرو
 تو نتونستم بھ عشقم خت،بخاطری من بخاطر تو بھم ریزندگ.مارال ازجلوچشمم گم شو برو+

 ...خوامی مرگتو می،ازخدا ارزو  برسم
 : مثل من داد زداونم

 اگھ ازش کردمیمن باتو فرار کردم چون فکرم...کایکا،اریکا،اریھمش ار...خستھ شدم...گھیبسھ د-
 .ی مال من بش،خواستمیکنی فراموشش میدور ش

 !رونیحاال ام گمشوازاتاقم برو ب.شمی وقت مال تو نمچیمن ھ+
 . نگاھم کرد،چشماش پراز اشک شده بود،اصال برام مھم نبودرهیخ

 رونی برگردوند و ازاتاق رفت بروشو
 
 . اوردمرونیرفتم سمت صندوقچھ و عکسارو ب 

 ، فکر کردمنجاستی کھ اییکای ارنی خودم و ایکای اربھ
 چشماشون
 صداشون

 دنی کھ زمان استرس انجام میکار
  روکمرشونچال
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  با مارالاشیبدرفتار
 کنھی و دستو پاش رو گم مرهیگی استرس منھیبی کھ منو میزمان

 .... کھ درمورد فرار کردن بھم زدی مھم تر حرفازھمھ
 ... منھیکای کھ ارنداختی منو بھ شک منای اھمھ
 . برداشتم و زنگ زدم بھ برساممویگوش

  خستھ و کالفھ بودیلی چند بوق جواب داد،صداش خبعداز
 بلھ-
 !؟یزنیبھش سر م! خوبھ؟کایار!؟یخوب!؟یدادی ھمھ زنگ زدم جواب نمنیچراا...الو برسام+

 : و گفتدیش کیقی عمنفس
 ... افتادهکای اری برای اتفاقھی...راستش...ایبرد-
 :ھول شدم و داد زدم+
 !شده؟یبرسام چ! شده؟یچ
 

 : پتھ گفتباتتھ
 قرار شد خودم سھی وادی بای کھ رفتھ بود سرکار گفت اضافھ کارشیچندوقت پ...ستیانیبرد...ستین-

 برم دنبالش،اما نبود
 .ای شده و فروختھ شده بھ سعوددهی دزدسشی کھ بھ دست رئدمی فھمقی تحقی کھ اومد بعداز کلسشیرئ

 ....امی دارم ازدادگاه ماالنم
 
 کایار
 
 . مشغولم کردیلی خای چند وقت فکر بردنیا

  ھم کھ قوز باال قوز شده بودفنی استی ھا و کاراحرف
  ھنوز منو فراموش نکرده؟ای بردینی

 ... بگھخواستی می چدمیفھمی مومدی نمی اون مارال عوضاگھ
 کردی سرم درد میلی خی ھمھ مشغلھ فکرنی ابخاطر

 ...ستی ازش نی چرا خبردونمینم... ھم چند وقتھ کھ بھم زنگ نزدهربدیھ
 . اوردم و بھش زنگ زدمرونی بشیزازای  رو از پشت میگوش

 :دمی خستھ اش رو شنی چند بوق صدابعداز
 بلھ+

 : صدامو نشنوهی صحبت کردم تا کسبانفس
  شدم،نگرانتی،چندوقت بود زنگ نزد مسال+
 ؟ی گرفتی خبرنیستی شده،ازپسر کرادی کارام زینگران نباش،کم- 

 : رو کالفھ فوت کردم و گفتمنفسم
 !ھی و اسمش چھی کجاس و کدونھی کس نمچیست،ھی ازش نیخبر...نھ+

 : نفسش ،و فوت کردو گفتکالفھ
 ...ی بپرسکنی بھش نزدیلی کھ خیی کساای نیستی کن از خود کریسع
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 باش+
 ...مواظب خودت باش-
 یبا...ھستم+
 یبا-

 دمی رو شستم و خوابشمی رو گزاشتم سرجاش،ارایگوش
 
 

 فنیاست
 

 ...استی ش ه و اون دوسش داره بردکای اری کھ باعث ناراحتی کسمطمعنم
 ...دنی متی معلومھ کھ بھم اھمازکاراشون

 
 م و داد زدم و بدون در زدن وارد شدلی جلو در اتاق دنرفتم

 
 !!!!!!!؟یــــــــکنی می کار داریچــــــــــ+
 

  زدغی طرف و از ترس جھی شو پرت کرد ی ھا گوشدهی جن دمثل
 ...ــــــــــرونی پاشد و  داد زد برو بدی خنده ھامو شنی صدایوقت

 !!! کھ اصال لباس تنش نبوددمی فھمتازه
 دمی گزاشتم رو دلم و خندن،دستموی رو زمنشستم
 ...دی کرد و پوشدای سرشو گزاشت جلو بدنش و شلوارکش رو پری زبالشت

  ،اونم داد زد  بدوئھ دنبالم کھ فرار کردمخواست
 مونھی نمی بدون تالفرسمیحســـــــــــابتو م+

  تو اتاقم و بھش اس ام اس دادمرفتم
 ... باھات حرف بزنمدیبا-

   دادجواب
 .ی مر  نباشگھی شو تا دکمی نزدیجرعت دار!چتھ؟+

 : و گفتمدمیخند
 ...کاستیدرمورد ار+

 : تودی پرلی دراتاق باز شد و دنھیثان١٠ بعداز
 !شده؟ی چکایار+

 : کردم و بھ تختم اشاره کردمی جدیلی خچھرمو
 نیبش+

  خندم گرفتھ بودافشی منتظر نگاھم کرد از قی نشست و با چھره اعیسر
 دمی حودمو کنترل کنم و خندنتونستم

  شد و با پاش زد بھ ساق پام کھ،آخم درومدیانعصب
 ؟یمنو مسخره کرد+
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 نھ بخدا-
 ! شده؟ی جنمیپس بگو بب+

  شدی چھرم جددوباره
  کردن با دستامی کردم بازشروع

 
 
  گفتھیبعداز چند ثان.

  نھ؟ای شدهی چیگیم+
 باھاش بودم و ھمھ رازھامو ی کھ از بچگھی کسلیگفتم،دنی مدیدم،بای کشیقی بستم،نفس عمچشمامو

  منھھی راز زندگنی مھم ترنی و حاال ادونستیم
 : باز کردم و تو چشماش نگاه کردم و بدون مکث گفتمچشمامو

 کمکم خوامی بشھ،مکشی نزدی کھ مال من باشھ،دوست ندارم کھ کسخوامی رو دوست دارم،مکایمن ار+
 . کھ اکنو مال خودم کنمیکن

  گفتمیکی راز دلم رو بھ دم،باالخرهی کشقی نفس عمھی بستم و دوباره چشمامو
 

  باز کردم و نگاھش کردمچشمامو
  شده بود و تو فکر بودرهی نامعلوم خی بھ نقطھ ای کھ ھم ناراحت بود و ھم عصبی اباچھره

 ؟ی کمکم کنیتونیم+
  من از فکر درومد و گفتی صدابا
 !نھ-
 !چرا؟!؟یچ+
  چشمام نگاه کرد و جسورانھ گفتتو
 موضوع کمکش نی بشھ و خودم تو اگھی دی کھ دوستش دارم مال کسی اجازه بدم دخترتونمیچون نم-

 !کنم
 : مکث گفتی کمبعداز

 !یتو باش...بمیرق... اگھ اون فردیحت-
 ... رفترونی اجازه صحبت بده از اتاق بنکھ،بھمی ابدون
 ...شھی نمباورم

 ! داره؟دوستش
 !؟یکاز

 !.چرا؟
 !؟ی چھ جرعتبھ
 . مال منھکایار
 . وجھچی ھرن،بھی کھ اونو ازم بگدمی اجازه نملی و نھ بھ دنای بھ بردنھ

 شکستنش ی و صداواری تختم بود رو برداشتم و پرت کردم،خورد بھ دزکناری می کھ روی امجسمھ
 بلند شد

 ختمشی دستم رو کردم تو موھام،و بھم رکالفھ
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 لیدن
 
 . بفھمھی کسخواستمینم
 نفھمھ و ی زد،کسنمی دست رد بھ سزاشتم،تااگری مونی درمکای رو با خود ارمی دل بستگنی اول ادیبا

 .غرورم شکستھ نشھ
 

 . و نگاش کنمنمیشی نمیمنم گوشھ ا... اونو مال خودش کنھخوادی مفنی کھ استحاال
 !کنمی رو ممی سعتمام
 .خورمیالشم رو کردم و افسوس نم کھ تمام تدنمی حداقل مدمی ھم جواب رو شناگر
 . زدای از بردیی فکر کردم،حرفھافنی استی حرف ھابھ

 . ھستای و بردکای ارنی بی ھم شک داشتم کھ رابطھ اخودم
 !مونھی کھ مثل برادرم مفنی با استی جنگم حتی بدست اوردنش میبرا
 
 

 ایبرد
 

 . توان نداشتپاھام
 .دمیشنی برسام رو نمی صداگھید

 .دادیتو ذھنم اکو م" ای شده و فروختھ شده بھ سعوددهیدزد" فقط
 ... رو کنار ھم گزاشتمی از دستم افتاد،ھمھ چیگوش
 ، برسامی جواب ندادناتلفن

 ،ی مھمونی توکای اررفتار
 ،ی اسمتشابھ
 ، صداتشابھ
 ، حاالتتشابھ

 نــــــــــھ...نھ...نھ
 : زدمداد

  ندارهامــــــــکان
  من باشھیکای نداره ارامکان
 ... زانو ھامی رونشستم
 زهی بررونی راه نفسمو بستھ بود،بھش اجازه دادم کھ ببغض

 ... کردم کھ بھ ھق ھق افتادمھی کردم،زار زدم،انقدر گرھیگر
 ... عشقمشی برم پدیبا

 .اره
 ! بگمزوی برم و بھش ھمھ جدیبا
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 یراو
 

 . را فراگرفتھ بودای تمام وجود برداسترس
 .کردی فکر مزدوی و عرض اتاق را قدم مطول

 . کنددای راه پکای و اتاق ارنیستی تا بھ عمارت کرگشتی می دنبال بھانھ ادیبا
 .دادیشب رانشان م١٠ بھ ساعت اتاقش کرد،ینگاھ
 !ن؟یستی بره بھ عمارت کرتونستی می بھ چھ بھونھ ااخھ
 . بوق قطع کردکی راگرفت،بعدازنیستی شان خواب باشند،تلفنش را برداشت و شماره کردھمھیشا

 تخت نشست و ی و خوش حالتش برد،رویی خرمای موھای نفسش را فوت کرد و دستش راالکالفھ
 . دادزی ری راتکان ھاشیپاھا

 مبھم و نامفمھوم شی برازی چکی داشتھ باشد،اما نیستی رفتن بھ خانھ کری برایلی دانست  چھ دلینم
 !ست؟ی نی قبلکایاش ان ار کھ چراصورت و چھره نیبود،انھم ا

 ! خودش ھست؟یکای چھره واقعا ارنی او با اای انداخت کھ ای کھ اورا بھ شک میزی چتنھا
 . مشخص شودزی تا ھمھ چنیستی بھ عمارت کررفتی مدیبا

 شکستھ دی و غرورش نباشودی خودش بد می خودش نباشد فقط برایکای جار بزند،اگر واقعا اردی نبااما
 شود
 . بلند شدشی ازجای آنمی تصمکیدر
 و تلفن ھمراھش رابرداشتو ازخانھ اش نی ماشجیرفت،سوئی منیستی االن بھ عمارت کرنی ھمدیبا....بلھ

 : را گرفت،بعداز چندبوق جواب دادی رفت،باتلفن اش شماره ارونیب
 بلھ-
 !گمی میخوب گوش کن چ+
 یگی و باھول و استرس میزنیگ م ربع بعدش بھم زنکی و تو دمی بھت اس ام اس مگھی دقھی دقستیب

 ؟یدیفھم...شتی پامیکھ ب
 !اره اره اما چرا؟+
  نداشتھ باشی کارزای چنیبھ ا-
 

  راگرفتنیستی حرف تلفن راقطع کرد وشماره کرنی گفتن ابعداز
  چند بوق جواب دادبعداز

 "!بلھ؟-
 ایبرد

 ... وقت شب بھت زنگ زدمنی کھ اخوامی من،معذرتیستیسالم کر+
 : مکث گفتیبعدازکم

  رمی خونت تا برگھ ھا رو ازت بگامی دست توعھ،من مطالعھ نکردم،دارم مدی قرارداد جدیبرگھ ھا+
 

 : و گفتدی خندنیستیکر
 . کنحی استراحت کن و تفری،کمی خودت رو غرق کار کردیلی خپسرتوتو
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  امیدارم م...االن توراھم: کالفھ گفتایبرد
 نیستیکر

 . پس منتظرتمباشھ
دوست داشت ... دادشی راافزانی سرعت ماشی انداخت،کمی کناری صندلی را قطع کرد و روتلفن

  ستیدوست داشت کھ بفھمد او ک...ھرچھ زود تر برسد
  سالواتور نگھ داشتنیستی عمارت کری را جلونیماش

 . شدادهی و مدی کشیقینفس عم... مکث کردیکن
 یکی تی کھ پاسخ دھد در با صدانی رو گرفت بدون انیستی شماره کرستادوی در بزرگ عمارت ایجلو

  و وارد شددی کشیقی نفس عمایباز شد برد
   داشتیادی زیلی خاسترس

 .دی ساختمان رسی بزرگ عمارت گذشت و بھ جلواتی حاز
 :دی بھ استقبالش امد و از او پرسنیستیکر

  یاوردی رو داخل ننتیچراماش -
  و برومرمیفقط اومدم کھ برگھ ھارو بگ+
 
 
 .باشھ-

  کھ با او ھماھنگ کرده بود اس ام اس دادی تلفن اش را در اورد و بھ شخصای لحظھ بردھمان
  شدندنیستی اتاق کروارد

 : رفت بھ سمت گاوصندوق اش و در ھمان حال بھ او گفتنیستیکر
 ! شده؟یچ.دهی الکل میدھنت ھم کھ بو!؟ی و استرس داریستی ای جا نمکیچرا ! افتاده؟یاتفاق+

 : فرو  برد و گفتشی موھای کالفھ دستش را الایبرد
 .ستی نی مھمزیچ+

 .ستادی اای بردی رنگ جلوی پاکت نارنجکی بانیستیکر
   شروع بھ زنگ خوردن کردای ھمان لحظھ تلفن برددر
 !بلھ؟+
-..... 
 !شده؟یچ+
- ..... 

  رسونمی االن خودم رو مباشھ
  افتاده گفتی چھ اتفاقدی گرفت و در جواب سوال او کھ پرسنیستی پاکت را ازکرایبرد

 مارستانھی از دوستام تصادف کرده و االن بیکی+
 ...ششیاوه پس زود برو پ-

  تکون  دادی سرایبرد
 . مانع شدای کند کھ بردیی در راھنمای خواست اورا تا جلونیستیکر

 . کردی خداحافظازاو
 . امد و در رابسترونی بازاتاق



 

 163 

  دی کشقی نفس عمکیاش را بھ در داد،چشمانش را بست و  ھیتک
  را باز کرد و با خود گفتچشمانش

 ! اتاقش کدام است؟حاال
  بودی باز کرد،خالی ھارا بھ ارامی از اتایکیدر

  قفل بودی بعداتاق
 ... و در را باز کرددی کشقی نفس عمکی در بغل را باز کند کھ قبل ان خواست
 ️❤ بوددهی تخت مانند فرشتھ ھا خوابی بود کھ روخودش

 
 
  لرزان خودش رو بھ تخت رسوندییباقدم ھا 

 وقت چی است کھ دوست ندارد ھنیری شییای رونی کھ اکردی مکرد،فکری رو باور نمدیدی کھ میزیچ
 . شودداریب

  درچشمانش جمع شده بوداشک
 ! او واقعا خودش است؟ایا

 ! است؟دهی تختش خوابی معصوم روی خودش است کھ باچھره ایکای واقعا اراو
 . شده بودرهی خشیبای زیکای بھ ارن،ی زمی نداشت،افتاد روستادنی توان اگری دشیپاھا

 .ردی الھھ اش را بگفی و لطبای تخت گزاشت،خواست دستان زی رارودستش
 کای و کوچک اربای و زفی دستان لطی کرد و گزاشت روکی لرزانش  را نزددستان

 
 ی دستانش را رکای بکشد کھ بردغی جد،خواستی مانند جن زده ھا ازخواب پرکای حرکتش ارنی ابا

 دھانش گزاشت و گفت
 ...عشقت...ایبرد...منم...ـــــــــــش،منمیھ+
 
 ی انجام دھد،حتی حرکتتوانستی ماند،نمرهی درشت شده از ترس و تعجب بھ او خی با چشمانکایار

 . را ھم نداشتدنیتوان نفس کش
 کردی نگاه مکای اریبای با عشق و بغض بھ چھره زایردب
 :دادی محی توضشی را برازی ھمھ چدیبا
 !؟ی نزنغی جیدیقول م...اگھ دستمو بردارم+
  کردی منیی  بھ نشانھ مثبت سرش را تند تند باال پاکایار

 : گفتایبرد
 ...ی نزنغی کھ جیقول داد+

 . برداشتکای و خوش فرم اربای لبان زی دستش را ازروارام
 . تخت دادی اش را بھ پشتھی تکان خورد و تکی کمکایار
 : گفتدیباری کھ تعجب و ترس ازش می تتھ پتھ و لکنت و لحنبا
 !؟یکنی مکاری چنجایا...نیا...تو...ت-

 .کردی نگاھش مرهی خایبرد
 : پراز بغض گفتیبالحن
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 !خوامیمعذرت م+
 !؟یچ-

 : سرشار از اندوه گفتی تخت نشست و با لحنی کھ ازش چشم بردارد رونی ابدون
 ...خوامیبخاطر ھمھ کارام ازت معذرت م+

 .ندی را تار ببای را گرفت و باعث شد کھ چھره بردکای اردهی دی اشک جلوی احالھ
 : دستان مردانھ و پھن خود گرفت و گفتانی را مکای دست ارایبرد

 بگم معذرت تونمی فقط مادـوی نمادمی یزی االن چی بزنم،ولدمتی دی حرف اماده کرده بودم کھ وقتیکل+
 . خوامیم
 
 
 کی کھ ھنوزازتو تو دلمھ و ی کردم فقط بخاطر خودت بود،بھ اسمت قسم،بھ عشقی بخدا ھرکارکایار

 .کشتنی کردم  تورو می کارو نمنی اگھ اخورم،کھی ھم شده قسم مشتریذره ھم ازش کم نشده وبلکھ ب
 . کندی کلمھ رو بر زبانش جارتونستی نمکایار

 . بزرگ بردھانش زده بودندی کھ قفلانگار
 ی نگاه کرد کھ روزی شوند بھ مردی تا بارانی کھ سرشار از اشک بود و منتظرتلنگری با چشمانفقط

 .عاشقش بود،دوستش داشت،با او ازدواج کرد،اورا پادشاه قلبش کرد
 ...وحاال

 .خواستی اورا نمگرید
 .لش کشتھ بود اورا در دعشق
 . فراموش کرده بوداورا
 .دانستی شده بود،فرق روز و شب و ماه و سال را نموانھی را کھ بخاطر رفتن او،دیمرد
 ... حاالاما

 ،دی کشیقی عمنفس
 . شدی از چشمش جاری کار قطره اشکنی را بست کھ با انجام اچشمانش
 کھ بر دھانش زده شده را ی کرد قفلیع اورد سرونی بای و قدرتمند بردی حصار قوانی را ازمدستانش

 : کلمھ گفتکی لرزان و پربغض تنھا یباز کند و بدون باز کردن چشمانش،باصدا
 ...برو-

 . اش پنھان کندیخی کرد چھره محضون و ناراحتش را پشت نقاب سرد و یسع
 . شدموفق

 . را باز کردچشمانش
 بود ی کھ سرشار از خود خواھی تر بود و چھره ای ھم سرد تر و سنگخی کوه کی کھ از یباچشمان

 :گفت
 برو...فقط-

∞네서∞: 
 .کردی نگاھش مرهی مات زده خی با چھره اایبرد

 !؟یچ+
 .ی ترکم کردی چی کھ براستیبرام مھم ن-
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 .ی چشمم کنار بری دارم کھ فقط از جلودوست
 .فتھی چشمم بھت بگھی دخوامینم
 
 .دوروغ نگو+
 : باال داد و گفت ابرواش رای تاکی کایار
 ! دوروغ بگم؟دی بای چیبرا-
 

 . حکم فرما شدنشانی بسکوت
 
 

 .کردی بھش نگاه مرهی مات  و خایبرد
 . باشدی قبلیکای او ارشدکھی نمباورش

 
 .دی کشیقی نفس عمکایار

 . بوددهی رافھمزی کھ او ھمھ چحاال
 بھ سرش آمده یی کھ چھ بالھاگفتی مدیگفت،بای مدی پنھان کردن ندارد بای برای رازگری کھ دحاال
 .است

 
 . اشک در چشمانش جمع شددوباره

 : بغض گفتبا
 ! بھ روز من اومد؟ی چی کھ منو ول کردنی بعداز ایدونی مچیھ_
 .ای بردستی بودن کم نھوشیروز ب٣
 ،ستی شدن کم نی شدن و منزووونھید

 .ستی منتظرت شدن کم نھــــــــرروز
 ،ستی باھات حرف زدن کم نایتورو عکساتو نگاه کردن و ھرروز

 . رفتن تو من نابود شدمبعداز
 .کردمی مرگ می صدبارارزویروز

 .نجای اامی کھ من بی شدتوباعث
 .ی باعث شدتو
 . و اون مارالتتو

 : زار گفتی با چھره اایبرد
 .یبخدا من ازخودم گذشتم تا تو زنده بمون+ 
 : و گفتنشی مھکم زد بھ سکایار
 !بنظرت من االن زنده ام؟-

 . و سالمھ،اما روحــــــــم مردهکنھی حرکت مجسمم
 !؟یفھمیم

 .ھی کرد بھ گرشروع
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 . خودش را کنترل کندتوانستی نمگرید
 . بازوان خود پنھان کردانی اورا مفی نحی آمد جلو و شانھ ھاایبرد
 . واکنش داد و خود را از او دور کردعی سرکای اراما

 : لرزان گفتییباصدا
 .خوامتی نمگھیخوامت،دی،نم گمشو-
 
 
 . بردھانش زده شودی بود کھ قفل بزرگای دفعھ نوبت بردنیا

 !!شد ی نمباورش
 الھھ اش و باھم تا آخر شی پگرددی منتظراوست و او برمکای کھ ارکردی خود فکر میای در روشھیاوھم

 . خراب شدشی آرزوھاکا،کاخی اریباتمام حرف ھا....اما....کنندی می زندگیعمر بھ خوب
 ... و مارال را تحمل کرده بود،اما حاالی زندگنی داشت اکای کھ بھ اریدواری بخاطر اماوفقط

 . نداشتی زندگنی ادامھ ای برای بھانھ اچیھ
 ... اش زدنھی دست رد بھ سعشقش

 . باشھی قودی کھ مردباگنی مھمھ
 . کنھھی گردیمردنبا

 .نھی اشک مرد رو ببدی نبایکس
 . اشی زن زندگمخصوصا

 !ست؟ی اش خورده چنھی کھ دست رد بھ سی مردفی نگفتھ بود تکلیکس...اما
 ! دوستش ندارد؟گری دکای چرا اراصال

 . مھم نبودشی برایزی چگرید
 . تخت زانو زدی را شکست و جلوغرورش
 ! شده بودی بارونچشمانش

 : گفتھی را گرفت و با گرکای اردستان
 .مینجابریپاشو باھم ازا...پاشو...خانوم خوشگلم...یخانوم....کایار+
 !رانی امی برگردااصنیگھ،ی کشور دھی میبر
 .دی کشرونی بای دستان بردانی با حرص دستش را ازمکایار
 : در اتاق اشاره کرد وگفتبھ
 نیبا ا...ی ذره برات ارزش قائل بودم،دوستت داشتم،برام مھم بودکیاگر...رونیگمشو برو ب-

 .خورهی حالم ازت بھم مگھید...کارت
 : شدی بارونای ھم مانند بردکای ارچشمان

 ! افتمی بکمی گذشتھ تلخ و تارادی تو دنی با دخوامی نمگھید... بروکنمیخواھش م...برو....ایبرد-
 . بلند شدایبرد
 .دیلرزی مشیپاھا

 : و گفتدی اش را باال کشینی افتاده بیی شانھ ھابا
 . بدون من ھنوزم دوست دارمیول...یرم،ولیم....باشھ+
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دوست ...رمی مشھی ھمیامابرا...اما...رمیم...ینی من رو ببی خوای،نمی خوای منو نمگھی اگر تو داما
 دارم
 بھ سمت سی خی لرزان وچشمانیی رفت،باپاھارونی اجازه صحبت بده ازاتاق بکای کھ بھ ارنی ابدون
 . اش رفتنیماش

 ! چکار کنددانستینم
 . نداشتی ادامھ زندگی برایدی امگرید
 
 کایار
 

 ! کردم؟کاریمن چ...من... منیخدا
 ! کھ بھش زدم واقعا از تھ دل بود؟یی حرف ھااون

 !خواستم؟ی رو نمای بردگھی دواقعا
 . شدری اشک جمع شده تو چشمام سرازدوباره

 من رقم ی بود کھ برای چھ سرنوشتیا...خدا... کردمھیگر... صورتم گراشتم و زار زدمی رو رودستم
 !؟یزد

 !شھ؟ی می من چی داستان زندگآخر
 ! خستھ شدمدزگھ

 رهی گناه،کبی کاش کھ خودکشیا... نکبت بار خودمو خالص کنمی زندگنی دارم کھ از ادوست
 ! االنم کھ جھنم ھستیزندگ...نبود

 . تو اونجا ھم برام جھنم بشھی زندگخوامی نمگھید
 . داشتمازی آغوش نکیچقدر بھ ...فتاده بودم کرده بودم کھ بھ ھق ھق کردن اھی  گرانقد

  گرم بشھ و اروم بشمخمی اون،بدن مثل ی گرم،تااز گرمایآغوش
 
 
 

 ایبرد
 
 
 .کردمی می بدون ھدف رانندگابونی ختو

 . از شھر بودمرونی بھ خودم اومدم بیوقت
 . روبھ رو نگاه کردمبھ

 . خودم رو گرفتھ بودممیتصم
  اومد جلوی مونی کامھی ی کنارنی الاز

 ماشن رو عوض ری حرکت مسکی پدال گاز فشار دادم و تو ی رو سفت گرفتم،پام رو روفرمون
 ...کردم
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 فنیاست
 

 فرد نی کنم،بھترمی تقسیکی رو با می انرژنیدوست داشتم ا... سرحال بودنیلی شدم خداری کھ بازخواب
 . بودکایار

 . رفتمرونی و ازاتاق بدمی پوشلباس
 . و چند تقھ بھ در زدمستادمی اکایتاق ار در ای جلویجلو

 :دمی چندلحظھ صداش رو شنبعداز
 دییبفرما-

 . و رفتم تودروبازکردم
 : و گفتمستادمی بود،رفتم جلوش ادهی تخت دراز کشیرو
 !؟یدیبلندشو خواب آلو،چراخواب+

 : پتو گفتری سرش و از زی رودی رو ازم برگردوند و پتورو کشروش
 . حوصلھ ندارم،لطفا بروفنیاست-

 : رو گرفتم و گفتمدم،دستشی جلو،پتو رو از روش کنارکشرفتم
 .بلند شو+
 . تا حال و ھوات عوض بشھرونی ببرمت بخوامیم

 .نھی تخت بشی کھ باعث شد رودمی رو کشدستش
 . کمرش گزاشتم و ھلش دادمی رو روگرامی ددست

  بلند شدباالخره
 دبرداشتمی تنھ سفمی دامن قرمز باتاپ نھی لباساش نی ازبادیکھ اون ب ی و تازمانیی دست شوفرستادمش

 . تختیو گزاشتم رو
 : اومد بھ لباسااشاره کردم و گفتمرونی بیوقت
 بپوش+

 : گفتکالفھ
 : رفتن رو ندارماخم کردم و گفتمرونی اصال حوصلھ بفنیاست-
 .بپوش+

 .دی لباس پوشبااجبار
  بـــــودی رو برداشتم و موھاش رو شونھ زدم،چھ حس خوبنھ،شونھیی آی جلوی صندلی رونشوندمش

  گل سر برداشتم و بھ موھاش زدمکی شی ارازی می شونھ کردن موھاش تز روبعداز
 : لبخند گفتمبا
 . خانوم کوچولوی شدیچھ خوشگل...خـــــــوب+

 امی بی کن منم لباسامو عوض کنم و زووووودصبر
 

 .و رفتم تواتاق خودم. کردم ادینو ز دور شدم و سرعت قدم ھاازش
 لبخند نھیی حالت دادم و بھ چھره خودم تو ای و موھام رو کمدمی پوشدی شرت قرمز و شلوار سفی تکی

 .زدم
 : و بالبخندگفتمکای تو اتاق اررفتم
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 ! شده؟پم،خوبیت!چطوره؟+
 : زد و گفتی لبخندباالجبار

 .میمثل ھم شد...اره-
  م پشت کمرش و بھ سمت در اتاق ھلش دادم جلو و دستم رو گزاشترفتم

 .میدی و بھ سالن رسمی رفتنیی پلھ ھا پااز
 . وارد سالن شدختھی نگران و اشفتھ و بھم ری ھمزمان مارال با چھره اکھ

 ! کرده بودھی کنم قبلش گرفکر
 : لرزان خطاب بھ من گفتیی جلو و با صدااومد

 ! کجاست؟یدونینم....ایبرد+
 
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
 ! بدونم کجاست ؟دیمن با...ھم خونھ توعھ+

 . کردنھی و شروع کرد بھ گرنی زمی رونشست
 : اخم گفتمبا
 ....بلندشو+
 
 سرش یی بالترسمیم....ومدهی نگھی رفت درونی حال خراب از خونھ بکی با شب،کھیازد...ستین-

 .اومده باشھ
 
 : لرزان گفتیی با صداکایار
 

 . رو بگردمارستانایابروبی...ای....سی اداره پلبرو
 

 : با حالت زار گفتمارال
 . کنمداشی مدیشمارو بھ خدا قسم کمک کن-
 
 : معصوم و پرالتماس گفتیی بازوم رو گرفت و با چشماکایار
 .بھ خاطر من...فنی استمی کنداشی پمیبر-
 

 : نفسم رو فوت کردم و گفتمکالفھ
 ...رونی بمی قرار بودکھ ما بریول+
 

 : پرازالتماس گفتیبالحن
 لطفا+
 .باشھ...اووووف+
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 مارستانی بنی سمت اولمی و رفتمی شدنی ماشم،سواری ازسالن خارج شدییتا٣

 : زود تر ازھمھ گفتکایرش،اری سمت پذمی رفتی نفرسھ
 
 ! اوردن؟نجای رو اامنشی ارای بھ اسم بردیمرد+
 

 : مکث گفتھی جست و جو کرد و بعدازچند ثانی کموترشی کامپی توزن
 
 .متاسفم...نھ-

 ی ولمی رو گشتمارستانی بم،چندتای کجا رو بگرددی کھ بامیدونستی نمقایدق...می اومدرونی بمارستانیازب
 . از آقا زاده نبودیخبر

 
 : گفتمکالفھ

 !کردهی می کرده و تا االن خوش گذرونامستی از دوستاش،یکی رفتھ خونھ دیشا...گھیبستھ د+
 

 : جواب دادی را ناراحتمارال
 . خونھ بخوابھرونی شب رو ھم بکیاون سابقھ نداشتھ کھ ...نھ+
 
 : زد و گفتی پوزخندکایار
 ... رو ھم تحمل کنھتی شب دورھی تونستیحتما نم+
 

 : در جوابش با ھول گفتمارال
 .... بارھم بھم دست نزدهکی ی حتایبرد...نھ اصال...نھ+
 : اورد و با خجالت گفتنیی صداش رو پاتن
 . شدی نمکی جوره تحرچیاما اون ھ.... کنمکشیبارھا شده کھ خواستم تحر+
 . شھی نمکی تحری اگھی زن دلھی بجز عشقش بھ وسیعنی
 

 . گفتدی و تشدادیرو با نفرت ز"عشقش"کلمھ
 
 : تعجب گفتمبا
 !؟یستی نایمگھ تو دوست دختر برد+
 
 : شد و گفترهی نامعلوم خی بھ نقطھ ادوی کشیظی غلآه
 . رو دوست دارهگھی دیکیایبرد...نھ+
 

 . کردم کھ تو فکر بود و اخماش درھم بودکای بھ ارینگاھ
 : گفتمکالفھ
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 ! خونھمیبھتره کھ بر+
 

 : با التماس گفتمارال
  خونھمی نبودبرگردی ازش خبرم،اگھی روھم بگردگھی دمارستانی بھیتوروخدا +
 
 میبر...اوووف باشھ+
 
 . تو حومھ شھر بودبای کھ تقرمی رفتمارستانی بنی آخربھ

 می رفترشی بھ سمت پذی پارک کردم و سھ نفرمارستانی دورتراز بی روکمنیماش
 

 می رو بھ مسئول گفتای کھ اسم بردیوقت
 دی نگران ازمون پرسی چھره ابا
 
 !د؟یشمااز بستگانش ھست-

 : و مارال ھم زمان گفتندکایار
 بلھ
 

 : تکون داد و گفتیسر
 .... بد داشتن و االن تو کما ھستنیلی تصادف خکی شبی درشمامایب....متاسفم-
 . بھ زنده بودنش ندارهیدی کس امچیھ
 
 

 . دکتر مارکزشی مدی بردیخوای میشتری اطالعات باگر
 

 ھول کرده بودن و سرعت قدم ھاشون رو یلی و مارال خکای اتاق دکتر مارکز رو بھمون داد،ارآدرس
 ...کردنی مشتریلحظھ بھ لحظھ ب

 ... قبال باھم بودنای و بردکای قبال شک داشتم،االن مطمعنم کھ اراگر
 

 یراو
 

 . آشفتھ بھ سمت اتاق دکتر مارکز رفتندی تند و حالیی باقدم ھاھرسھ
 . بودای ھم نگران حال بردفنی استیحت
 . در زد و پس از صدور اجازه دکتر وارد شدندفنی استدندی در اتاق رسی بھ حلویوقت
 
 
 ...روز بعد٢
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 و ستی بھ زنده ماندنش نیدی امچی نشستھ بود،دکتر گفتھ بود کھ ھای کنارتخت بردفنی ھمراه با استکایار
 جدا کردن دستگاه رو تی کھ بھش وصل شده بود زنده بود واز انھا رضاییفقط با کمک دستگاه ھا

 .خواستیم
 

 ... ھمان روز بودامروز
 

 ...مردی رسما مای کھ بردیروز
 .دی کشی نفس نمگری و او دشدی ھا ازبدنش جدا متگاهدس
 

 ... خوب نبودی کسحال
 

 . بھ اندازه خود ناراحت ومحزون بودھرکس
 

 ... رفتی کنار نمکای اردگانی دی از جلوکای و ارای بردنی دوروز خاطرات ان شب بنیدرا
 
 :گفتی خودش مشیپ
 
  افتادی اتفاق نمنیدایشا...دـیشا...اگر اگر من حرفش را گوش داده بودم+
 

دلش بھ حال ... شده بودتی کشتند،مجبور بھ رضای تاب بود،داشتند عشقش را میکرد،بی مھی گرمارال
 .... سوختیخود م

 ... فرار کردسی بھ پارای و ارزو با برددی ھزار امبا
 خود ی ان برای خرابھ ھای خواست روی را نابود کرد و مکای اری ھاای روی کوچک و نقلخانھ
 ... شدرانی قصر ساختھ نشده ونیا....اما... با شکوه بسازدیقصر

 
 .... داردـادامھ

 
 

 .دی موعودفرارسزمان
 . را بھ سرد خانھ منتقل کنندای و چندمرد امده بودند،تا مس از جدا کردن دستگاه ھا بردچنددکتر

 . بلند شدندی صندلی بھ احترامشان ازروفنی و استکایار
 . شده بودرهی خای جان بردمھی تاروپراز اشک بھ جسم نی ادهی با دکایار

 . ھاو دستگاه ھامی شروع کردندبھ جدا کردن سدکترھا
 دستگاه نیآخر...تمام شد... شدی زده مکای سر اری روی انگار پتک محکممی جداکردن ھر سبا
 . جسدکی... جسد بودکی ایوحاال،برد...زجداشدین
 
 . چشم ازش بردارد لحظھ ھمکی ی توانست حتی نمکایار
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 . مسئول سرد خانھ بودفھیحاال نوبت انجام وظ...ختی رنیی پاکای اربای ازگوشھ چشمان زی اشکقطره

 را بلند کرده ای جان بردی و ترسناک بودند جلو امدند و جسم بیکلی ھاری بسکای دو مرد کھ ازنظر ارآن
 . قرار دادندیگری تخت دیو رو
 .دندی صورتش کشی را رویدی سفملحفھ

 . تمام شدای بردیزندگ... شدتمام
 ... تمام شدکای بھ ارای بردلشق
 ! را دوست داشتھ باشد؟کای اری چھ کسحاال

 . نتوانست تعادل خود راحفظ کندگرید
  تحمل وزنش را نداشتندشیپاھا
 را درآغوش کای جان ارمھی و نفی ظری مانع شد و شانھ ھافنی بود کھ استکای بھ افتادن ارکینزد

 .گرفت
 ...دیچرخی دور سرش مای دنتمام

 . فرو رفتقی عمی شد و بھ خواباهی سدگانشید
 

 دانستی را خوب مای نسبت بھ بردکای بود،احساس ارکای نگران حال اریگری دزی از ھرچشی بفنیاست
 ...کردی اورا درک مطیو شرا

 
 ایکتوی جان وی بھ جسم بکرد،فقطی نمھی گفت،گری نمیزی چکای مرد اوھم مانندارایکتوری کھ ویزمان

 ... شدی مرهی اش خورده بود خیشانی بھ پیکھ گلولھ ا
 . بردندرونی را از اتاق بای حان بردی بجسم

 
 سرو صدا ی بکایاونتوانست مانند ار"ایجسدبرد" کھ از آن واھمھ داشت روبھ رو شد یزی با چمارال

 . کردی زارھی و گرونیباشد،برعکس او ش
 
 لحظھ کنار نی شرکت نتوانست در ای بھ خاطر کارھانیستی کمک بھ انھا آمده بود و و کری برالیدن

 . دھدیمارال باشد و اورا دل دار
 
 . اورا در آغوش گرفتفی و ظرفی بھ سراغ مارال رفت و جسم لطلیدن
 

 .... کردھی شروع بھ گرلی دنمنی آغوش گرم و اانی در ممارال
 
 

 ی خاک سپارروز
 . بودی در سرد خانھ،امروز،روز خاک سپارای چندروزماندن جسم بردبعداز
 . غسل و بھ خاک سپرده شودیرانی بود کھ جسم او بھ روش اقرار

 .دی کن و نقاب خود را حفظ نمامی بازھم گرطی واقعا سخت بود کھ دران شراکای اریبرا
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 . پر از غم و اندوه برگزار شدی اندک و در سکونتی با ھمان جمعی خاک سپارمراسم
 
 کند و ی زندگنیستی شد کھ مارال خانھ اش را بفروشد و در عمارت کرنی قرار برانیستی کرشنھادی پبھ

  در شرکت را او اداره کندایسھام برد
 
 
 ... ھفتھ گذشتکی
 
 

 . کنار امده بودای با مرگ بردمارال
 .خوردیتھ رو م بود و افسوس گذشای بردادی ی ھنو ھم کمکای اراما
 . بود مطلع شدندای و بردکای ارنی کھ بی کند و ھمھ از احساسی نتوانست خوب نقش بازاو
 

 کس بھ چی کرده بود و اجازه ورود ھی خودرا در اتاق زندانکای چندوقت ارنی و ھرروز اشھی ھممثل
 .کردی و غم ناکش را صادر نمکیزندان تار

 
 . خستھ شده بودطی شرانی از اگری دفنیاست

 . خود برگرددی عادی کند و بھ زندگدای تا او خودشرا پکردی می ھرچھ زود تر کاردیبا
 

  در شرکت تمام شود و بھ خانھ باز گرددشی لحظھ منتظر بود تا کارھاھر
 
 . بودکای نگران حال ارفنی مانند استزی نلیدن
 . دانست چکار کند تا حالش بھتر شودینم

 . افتدی بلیاددنی کندی بھ اودھد تا ھروقت ازآن استفاده میادگاری کی داشت دوست
 

 است و اورا نی بھترکای اری برایزی کھ چھ چکردی فکر منی باغ بود و ھمزمان بھ ایاری ابدرحال
 !کند؟یخوشحال م

 
 ...دی زد،باالخره فھمی فکر کردن لبخندیبعدازکل

 .دی رسانی باالخره بھ پانیستی باغ بزرگ کریاریآب
 ی راعوض کرد و براشی باالرفت و وارد اتاقش شدولباس ھایکی وارد سالن شد پلھ ھارا دوتابادو
 . اماده شددیخر

 
 
 . بوددهی تخت دراز کشی رکشھی مثل ھمکایار

 غذا ھا ری صبحانھ و،سای و برادیکشی تخت دراز می و دوباره روکردی مجدد ممی صبح گرھرروز
 .بردندی غذا مشی براچارهی بی و رزیکت
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 .دادی اش را میی اجازه ورود بھ زندان تنھاگرانی ندرت بھ دبھ
 
 

 فنیاست
 
 
 

 ... نھای کنھی درخواستم رو قبول مدونستمی اومدم،نمادی شرکت تا خونھ رو با سرعت زفاصلھ
 

 : زدم و بھ خودم گفتمیطانی شلبخند
 . اگرنخواد ھم مجبوره کھ قبول کنھیحت+

 .دی ھم ھمزمان با من رسلی دندمی در عمارت رسی بھ جلویوقت
 ... تکون داد و رفت توی دستبرام

 جعبھ بزرگ دستش بود؛زودتراز من کی کھ نگاه کردم لی رو زدم و وارد شدم،بھ دننگی پارکنوتیر
 .وارد سالن شد

 
 ! شده؟ی چینی... زدی وقت لبخند تا بنا گوش نمچی ھلیدن... بودبیعج

 
 . رو پارک کردم،رفتم تو اتاقم و رفتم حمامنی شونھ ام رو انداختم باال و ماشالیخیب
 
 
 
 لیدن
 
 
 
 و چند تقھ بھ در دمی کشیقی موھام رو مرتب کردم،نفس عمکا،ی اتاق اری رفتم جلوی ذوق کودکانھ ابا

 . و بھ جعبھ تو دستم نگاه کردمنییزدم،سرم رو انداختم پا
 
 
 

 ...دمی نشنی منتظر شدن جوابھی چندثانبعداز
 : بار گفتمنی دو ضربھ بھ در زدم و ادوباره

 
 ! تو؟امی ھست کھ بل،اجازهی دنکا،منمیار+
 

 :دمی لرزانش رو شنی صداھی چندثانبعداز



 

 176 

 .اتویب-
 

 کی بود،کل اتاق تاردهی تخت دراز کشی زدم و در را ارام باز کردم،رودم،لبخندی کشیقی عمنفس
جعبھ رو گزاشتم ... روشن شدی کردم و فشار دادم،اتاق کمدای رو پدالمپی رفت،کلاخمام توھم...بود
 ر قرمز رنگ اتاق رو کنار زدم کھ باعث شد نوی و رفتم سمت پنجره ھا،پرده ھاشی ارازی میرو
 . وارد اتاق بشھیادیز

 . نکنھتی چشماش گزاشتھ تا نور چشماش رو اذی دستش رو جلودمی سمتش کھ دبرگشتم
 : شدم و گفتمنھی بھ سدست

 
 ... عادت کردهیکی چشمات بھ تاری کردی اتاق زندوننیانقدرکھ خودت رو تو ا+
 

 : نگاھم کرد و گفتکالفھ
 ! کنم؟کاری کھ چرونی بامیازاتاق ب-
 

 . تخت نشوندمش،پتورو ازروش کنارزدمی کنار تخت،دستش رو گرفتم و رورفتم
  و جعبھ رو اوردمزی سمت مرفتم
 رو کھ یی ھای کرد،درجعبھ رو باز کردن و کتونزونی تخت نشست و پاھاش رو ازتخت آویرو

  آوردمرونیبراش گرفتھ بودم رو ب
  شده بودرهی بھت بھ کفش ھا خبا
 فکر نی دستم گرفتم،توایرو تو)  راستیپا( کھ متناسب با کفش بودیی لنگھ رو برداشتم و اون پاکی

 کھ اندازه کردمی داره،پاش رو داخل کفش کردم،خداخدا می تراش خوشدوی نرم،سفیبودم کھ چھ پاھا
 . من اندازه اش بودی،ازخوش شانس باشھ

  کارم تموم شدی،وقتی کتونی کردم بھ بستن بند ھاشروع
 .کنھی بھم نگاه مرهی خدمی رو بلند کردم کھ دسرم
 : زدم و گفتمیلبخند

 
 . مارک باشھنی مدل و بھترنی کن از بھتریسع...ی کفش بخریھروقت خواست+
 
 !چرا؟-
 
 : کفش ھا نگاه کردم،دوباره سرم رو بلند کردم و گفتمبھ
 
 .برنی خوب می خوب تورو بھ جاھایچون کفشا+
 

 . تخت نشستمی شدم و روبلند
 ... بودادی زی امون کنفاصلھ
 : گفتمبھش
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 ...ی بدی قولھی بھم خوامیم+
 ؟یچھ قول-

 : زدم وگفتمیلبخند
 ...ی فکر کنای تر بھ برد کھ کمنیا+

 ... بشھختھی کھ باعث شد موھاش دورش رنیی رو انداخت پاسرش
  داشتی نازی جانم چھ موھایا

 ...سرش رو بلند کردم... چونشری لرزانم رو بلند کردم و گزاشتم زی ھادست
 ... صورتش، دستم رو بردم جلو و دادم پشت گوششی روختی از موھاش ری اکھیت

 ... شده بودرهی نازش بھم خی چشمابااون
 .... رو گزاشتم پشت گردنشدستم
 ... کردمکی رو بھش نزدخودم

 . شدمرهی خباشی زی چشمابھ
 . سوزوندی کھ تا اعماق وجودت رو مییچشما

 .شدمی تر مکی و نزدکیھرلحظھ بھش نزد... دست خودم نبودارمیاخت
 . و خوش فرمش رو بچشمبای زی داشتم طعم لبادوست

 .کردیش نگاه کردم،باتعجب داشت نگاھم م چشمابھ
 . باز شدادی با شدت زکی سره کنم و ببوسمش کھ در کی کاررو خواستم

 
 . و بھ در نگاه کردمدمی خودم رو عقب کشعیسر
 .کردی بود و بھ مانگاه مستادهی در ای جلوفنیاست

 ... در رو بست و رفتی حرفبدون
 

 : زدم و گفتمی،لبخندی بھ حالت عادبرگشتم
 ... نرهادتیحرفام رو +
 

 :  و گفتدی بھ روم پاچیلبخند
 .مونھی مادمی...حتما-
 
 طبق فنی کھ استراھنمی پی رفتم و وارد اتاقم شدم و شروع کردم بھ باز کردن دکمھ ھارونی اتاق باز

 . در زدن وارد شدشھ،بدونیعادت ھم
 
 .از خشم قرمزشده بود...ی اــھافــــــی چھره اش نگاه کردم،اوه،اوه،اوه،چھ قبھ
 

 : بھش نگاه کردم و گفتملکسی و ری حالتچی ھبدون
 !؟ی در بزندی باگرانی کھ قبل از وارد شدن تو اتاق دی نگرفتادیھنوز +
 
 



 

 178 

 . باشھ و خودش رو کنترل کنھی کرد رفتارش عادی تخت نشست و سعیرو
 : مکث گفتی کمبعداز

 !؟یکردی مکاری چکایتواتاق ار-
 ! افتاد؟نتونی بیاتفاق

 
 . چشم بھش نگاه کردمازگوشھ
 : زدم و گفتمیپوزخند

 ...دیشا+
 

 : شد و گفتبلند
 !د؟یشا-
 

 : جلو صورتم گرفت و گفتدی جلو،انگشت اشاره اش رو بھ نشانھ تھداومد
 
 .لی نشو دنکیبھش نزد-
 

 : ابروم رو باال انداختم و گفتمی تاھی شدم،نھی بھ سدست
 !شھ؟ی میم چ بشکیاگھ نزد+
 
 ی می دوستمنی شده با تو کھ بھتری،حتیری کھ اونو ازم بگدمیبھت اجازه نم.... مال منھکایار-

 .کنمیانا اونو مال خودم م...کنمیجنگم،دوئل م
 

 : کامال خونسرد و پراز تمسخر گفتمی زدم و با لحنیپوزخند
 .می سر دختردوئل کندی نباگھید.میھست٢١ماتو قرن ...چارهی بفنیاست...ی وایا+

 رهی آخر رو بگمی تصمدی کھ باکائھی ارنیم،ایکنی رو مماتمام،تالشمون
 

 : زد و گفتی حرصپوزخند
 . من باشمکای کھ انتخاب ارکنمی میکار-
 
 .وفتھی اتفاق ننی کھ اکنمیمنم تمام تالشم رو م...باشھ+
 

 . رفت و در رو محکم بسترونی از اتاق بی گفتن کلمھ ابدون
  زدم و سرم رو بھ نشونھ تاسف تکون دادمیلبخند

 
 
 کایار
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 . لنگھ کفش رو پام کردم و بھشون نگاه کردمیکی اون
باز شد،سر برگردوندم "در" دفعھ کی بودم کھ رهی بھ کفشا خنطوری رولبم نشست،ھمی لبخندناخواستھ

  دمی رو دفنیکھ است
 : کردم و گفتماخم

 
 !؟ی خانوم در بزنکی قبل از وارد شدن تو اتاق دی کھ بای دونینم+
 

 : زد و گفتیپوزخند
 !حاال کھ لباس تنتھ+
 : زد و گفتیطانی دفعھ لبخند شکی
 ...نمتی کھ اون لحظھ ببادیبدمم نم-
 
 . دادی تخت رو برداشتم و پرت کردم سمتش کھ جاخالی از کوسن ھایکی
 

 . زد و اومد جلوی اقھقھ
 :گفتم

 !؟ی داریکار+
 : چھره خندون گفتھمونبا
 .رونی ببرمت بخوامیاره،حاضرشو م-
 

 ...خوادی ھارو در آوردم و گفتم نمکفش
 .میریمی خودمون مندفعھیا... مردای بعدش بردرونی بی ببری بارخواستکی
 

 : کرد و گفتیاخم
 . کنار اومدهن،باھاشی مارال رو ببیول.... ناراحتمای مرگ بردیمنم برا... کایار-

 !؟ییای چرا با مرگش کنار نمتو
 

 . کردن با دستامی و شروع کردم بھ بازنیی رو انداختم پاسرم
 .شدی تر مکی کھ ھر لحظھ نزددمی شنی قدم ھاش رومیصدت

 آغوشش ی دستش رو انداخت دور شونھ ھام و من رو توھی تخت کنارم نشست،بعداز چند ثانیرو
 .م شونھ ھاش گزاشتیگرفت،ناخود آگاه سرم رو رو

 . کرد بھ نوازش کردن بازوھامشروع
 

 : مکث گفتقھی چند دقبعاداز
 .پس لباس ھات رو عوض کن و آماده شو... کھ حال و ھوات عوض بشھیی خوام ببرمت جایم-
 

 . تخت بلندم کردی رو گرفت و از رودستم
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 . برد سمت کمد لباسام و درش رو باز کردمنو
 . و گفت بپوش خانوم خوشگلھ اوردرونی گشاد بقھی لباس کی شرتک و کی

 ...خوبھ... نگاه کردملباسارو
 . لباسضی مخصوص تعوواری زدم رفتم پشت دیلبخند

 .حتما رفتھ لباس بپوشھ... تو اتاق نبو فنی اومدم استرونی کھ بیوقت
 . نشستمی صندلی باال انداختم و روالیخی ام رو بشونھ
 .دمی جدی ھای خورد بھ کتونچشمم
 دنشی زدم و شروع کردم بھ پوشیلبخند
 . کھ دوباره در باز شددمیپوشی لنگھ رو میکی اون داشتم

 . کھ در بزنھنی بازم بدون ااوووووف
 : بھم کرد چھرش توھم رفت و گفتینگاھ

 
 !؟یپوشی اون کفشارو میچرا دار+
 .دوسشون دارم...خوب خوشگلن-
 !؟ی نداری اگھیتو کفش د+
 

 : گفتم ورونی رو دراوردم بزبونم
 . بپوشمناروی اخوامیم...نــــــــھ  ندارم+
 

  نفسش رو فوت کرد و گفت باشھکالفھ
 . بلند شدمی رو صندلاز

 : رو گرفت و گفتاومدجلو،دستم
 .میبر+
 

 . مندنی جلو جلو حرکت کرد و شروع کرد بھ کشخودش
 . کشوندی من رو دنبال خودش منی ماشی جلوتا

 : گفتممی کھ شدنی ماشسوار
 !م؟یریکجا م+
 

 .زهیسوپرا: زد و گفتیلبخند
 . رو روشن کردمنینفسم رو فوت کردم و ضبط ماش.
 بزرگ و ی و لبخندرمی بگی کھ بھش گوش دادم باعث شد انرژی کامال شاد پخش شد،کمکی موزکی

 . لبم نشستیدندون نما رو
 
  و مردم نگاهابونی بھ خاقی اشتبا
 
 ی عابرھا،مشکالت و دقدقھ ھانی مردم،ھرکدوم از انی کدوم از اکردم،ھریم 
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 ... خودشان ھستندیخودشون رو دارن،ھرکدوم نگران مسائل زندگ 
 
 . نشدمدنمونی غرق بودم کھ متوجھ رسای فکر کردم و در روی اندازه ابھ

  بھ خودم اومدمفنی استیباصدا
 
 !بلھ_

 میدیرس: زدو گفتیلبخند
 ️☺یمرس: زدم و گفتمیلبخند

 
️یواااااے شھره باز: گفتملری اختیم،بیی کجانمی رو چرخوندم کھ ببسرم ️ 

 
 یای بیدوست داشت: کرد و گفتیتبسم

  بودمومدهی نی شھره بازچوقتیمعلومـــــــھ من ھ: بھ ھم و گفتمدمی رو کوبدستام
 

 ️!واقعا؟: ک درشت کرده بود گفتی با چشمانفنیاست
 

 : و گفتمنیی رو انداختم پاسرم
 
 ️ی نبود کھ بتونن منو ببرن شھره بازی طورمونی مالتیاره،وضع+
 

 لھی وسی ھمھ دیامشب با️برمتیخودم ھمھ جا م: زد و گفتینی دستم رو گرفت و لبخنده دلنشفنیاست
 . رستورانھ خوبھی میری شام ھم میبرا.میھارو سوار بش

 
 ️ممنونم: زدم و گفتمی خجوالنھ البخنده
 گھی دزهی ھر چای ی درد و دل کنی باکسیاگھ خواست.. پشتتمشھیمن ھم..من... بھ بعدنیاز ا:گفت

 .بدون کھ من ھستم...یا
 

 !!فنھ؟ی استنی من اخــــــداے
 

 ️می راه رفتی وبھ سمت شھره بازمی شدادهی پنی از ماشباھم
 

 ...میرفتی مادهی پدی دور بود وبای بع شھره بازنگی مسافت پارکیکم
  ، فروختی دست فروش بود کھ تل مھی راه توے

 .شدنی مختلف داشتن کھ روشن و خاموش می جالب بودن تل ھاش رنگ ھا و مدلھالےیخ
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 تل ملوسھ کی کرد و یی راھنمایمنو بھ طرف دست فروشکنمی دارم نگاھشون مدی دی وقتفنیاست
 دی قرمز خرونیپاپ
  خوشگل بودیبگلیخ
 
 یانقدر خستھ بودم کھ چشمام بھ زور باز مونده بودن ول. می و سوار شدلی ھمھ وسای شھره بازتو
  گرسنھ ام بودیلیخ
 

 ...می و خنده غذا خوردی شوخی باصفا،با کلی راھنی رستورانھ بھی ،تویبرگشتن
 

 . شبھاے عمرم بودنی از بھــــتریکی امشب
 
 ... ھم افتادن وی شد و پلکام روروزی خواب بھم پنی ماشتو
 

 :فـــنیاست
 پارک کردم و برگشتم سمت ابونی رو کناره خنیماش بوددهی بھش کردم کھ خوابینگاھ           

 ـــکایار
  شدمــــرهی چھرش خبھ

 ... دختر شدمنی عاشق امن
  کــــــے؟چــرا؟اما
 !ـــکا؟ی شد کھ تمام فکرم شد اریچ
 

 لی رفت سمتھ دنفکرم
 رهی رو ازم بگکای کھ اردمی نماجازه

 ...فقط مــــــــن...  دختر مالھ مننیا
 

  رو روشن کردم و در سکوت بھ سمتھ خونھ حرکت کردمنیماش
 

 . تو باغ نشستھ بودلیدن. رو پارک کردمنی ماشمیدی رسیوقت
 

 ... اومدنی بھ سمت ماشدی ما رو دیوقت
  کردمکای بھ ارینگاھ
  کنمدارشی بومدی ندلـــم

  بھ مادی بھم رسلی شدم کھ ھمون لحظھ دنادهی پنیش مااز
 
 نگرانتون شدم!ن؟ی اومدریسالم چرا انقدر د+
 
 : بھش انداختم و گفتمی گوشھ چشم نگاھاز
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  مواظب ھردومون ھستم،خودمی تو نگران ما باشستی نیازین
 

 ❣ رو کھ مثلھ پر قو سبک بود در اغوشم گرفتمکای و در رو باز کردم و ارکای سمت در اررفتم
 

 رهی رو از اغوشم بگکای اومد جلو تا ارلی و با پا بستم کھ دننی ماشدر
 : بھش کردم و گفتمیاخم

 )��شودیاژدھا وارد م(�برمشی مخودم
 
 تخت خوابوندمش،کفش ھاش رو از پاش در اوردم ی رو بھ اتاقش بردم و روکای اھستھ اری قدم ھابا
 � روش انداختمی گوشھ پتو رو بھ نرمو
 

  و بھ اتاق خودم رفتمدمی کشیقی لبھام نشست،نفس عمی بھ روی لبخندناخودآگاه
 
 
 ... ماه بعدکی

 :کـــــایار   
 �.رفتمی مرونی بلی دنای و فنی ماه گذشت و من ھر روز بھ ھمراه استکی

 ــــــــادتر از قبل شده بودم� شـــــــیلیخ
 
 
 !ھ؟ی کنیستی کھ پسر کردمی فھمیرچھ زودتر م ھدیبا
 . رو تحمل کنمربدی ھی تونستم فشار ھای نمگھید
 

 . شدمی بھش وابستھ مشتریھررکز ب...شدی روز بھ روز بھتر مفنی من و استرابطھ
 . کردی از قبل بھ خودش وابستھ مشی ھر لبخند من رو بکرد،بای کھ بھم میباھربارمھربون

 
 . کردمی بود نگاه میاری کھ مشغول آبلی تاب نشستھ بودم و بخ دنی باغ روتو
 
 رو لبم یناخودآگاه لبخند...ادی مفنی استگھی ساعت دمی ساعت بستھ شده تو دستم نگاه کردم،تا نبھ

 ️☺نشست
 ️رمیگی مییدوست داشتم بدونم کھ چھ کادوھا... تولدم بودگھی ددوروز

 
 : تند بھ سمتش رفتمیی رو صدا زدم و با قدم ھالی دناقی اشتبا
 
 ــــــــــــــــلیدن...ــلیدن+
 

 : بلند گفتیی کرد سمتم و با صدارو
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 !بــــــــــلھ؟+
 
 : گفتمی ذوق کودکانھ ابا
 بھ گال دی بایبزار بھت نشون بدم چجور... کوچولونمی بھ گال آب بـــــدم،بدو برو اونور ببخوامیمن م+

 .آب داد
 

 : زد وگفتی اقھقھ
 !؟یچــــــ+
 !؟ی بدادی بھ من یخوای متو
 

 : بھ کمرم زدم و گفتمدستامو
 !؟ی فکر کردیپس ج+
 

 . اب رو ازش گرفتم و شروع کردم بھ آب دادن گل ھاشلنگ
 .ستمی باعث شده بود کھ کمرم خم بشھ و بد بانی بود و انی سنگیلی خشلنگ

 
 ...دی خندلیدن

 ی باال تر برد،سرش رو گزاشتھ بود روی رو گرفت و شلنگ رو کمتاش،دستامستاد،بادسی پشتم ااومد
 ...شونھ ھام

 
 .... داردادامھ

 
 : گفتمی لرزانی با صدانی معذب شده بودم بخاطره ھمیکم
  انجامش بدمتونمی مل،خودمیدن...امــ

 
  دستتی شلنگم بھ زور گرفتنیاما دختر تو ا!؟یتونیم: درشت شده نگاھم کرد و گفتی چشمابا
 

 تونـــــــــمیم: بھش رفتم و گفتمی غره اچشم
 کردی رو نگاه نمیگری دی لحظھ ام جاکی یچشماش حت. رو برگردونم کھ مماس باصورتش بودسرم

  من بودی چشمایو زوم رو
 

 . لحظھ پلک بزنم آب دھنم رو با صدا قورت دادمکی ی تونستم حتی نممنم
 

اونم بھ خودش اومد و چند . شلنگ رو ول کردم و خودم رو ازش جدا کردمیگھان حرکت ناکی در
 . کردیسرفھ مصلحت
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 سرم رو گرفتم باال چ بھ اسمون نگاه کردم کھ ھمزمان شد با باز شدن د،مثل جغد گردنم رو کج منم
  کھ رگھاش درد گرفتیکردم،جور

 
 :ت گفلیکھ دن. گردنم گزاشتمی گفتم و دستم رو روی بلندآخ
 ؟ی شد؟خوبیچ
 . بستھ و صورت جمع شده گفتم خوبمیی چشمابا

 :دمی رو از پشت سرم شنفنی استیصدا
 زم؟ی شده عزیزیچ
 

 . شدمرهی بھ چشماش خرهی صورتش قرار بگی سمت صدا کھ باعث شد صورتم روبھ روبرگشتم
 

 .کردی کھ من رو غرق در آسمونش میی کھ بھ رنگ آسمون بود،چشماییچشما
 

  بھترمیحاال کھ اومد: و گفتمنی زدم و سرم و انداختم زمی خجوللبخند
 

 ی غمھ خاصعی با دمی کردم کھ دلی بھ دنینگاھ. زد،دستش رو دور کمرم انداختیی دندون نمالبخند
 کنھیداره نگاھمون م

 
 ل؟یچھ خبر دن: زد و با ھمون پوزخند گفتی پوزخندفنیاست

 
 یخبرا: زد و گفتی دست داد و اوھم پوزخندفنیلو اومد و با استچند قدم ج.دی کشیقی نفسھ عملیدن

 خوب
 

 یموفق باش: بھ خودش چسبوند و گفتشتری من رو بفنیاست
 

  چھ خبره؟؟نجای ادی بھ منم بگشھیم!نمی ببدیصبرکن: جدا کردم و بھ ھردشون گفتمفنی رو از استخودم
 
 .میپرسی حالو احوال ممی دارست،فقطی نیخبره خاص: بھ رو زد و گفتی لبخندلیدن
 

  و گفتم؛نی زمدمی حال پامو کوبنی شدم و مشکوک نگاھشون کردم و گفتم باشھو در ھمنھی بھ سدست
  حوصلـــــــــــم سر رفتــــــــــھمــــــــن

 
 :دمی نحصھ مارال رو از پشتھ سرم شنیصدا

  سر رفتھیلی منم حوصلم خگھی مراست
 

 : قفل شده از حرص گفتمی دندونا سمتش و با حرص وبرگشتم
  از تو نظر خواستیک
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 : گفتمفنی استروبھ

  پارک؟میبر
 نما؟ی سای
 د؟؟ی خرای
 

  کنمدی خری منم دوست دارم کمھیفکره خوب: مارال گفتدوباره
 پر از حرص و ی دستم رو زدم بھ کمرم و با لحنھی و ستادمی خداے من بلند شدم و روبھ روش ایوااااا
 : بھش گفتمریتحق

 
 ؟ی باھات حرف بزنم تا متوجھ بشی فارسیخوای م؟یشی منو متوجھ نمی حرفاای؟ی تو کرنمیبب
 
 نفر نپلک، برو رده کارت٣ بره ما اد،دوروی از تو خوشش نمیکس: گفتمی فارسبھ
 

 دفعھ چشاش پر از اشک شد و با دو ازمون دور شد،برگشتم سمتھ پسرا و با کی بھم نگاه کرد یکم
 شرش کنده شد:د گفتملبخن

 
 کننی دارن با اخم نگاھم مدمی دکھ
 
 ن؟یکنی نگام مینجوری اھ؟چرایچوا-

 : گفتی بلندی با اخم و صدافنیاست
 
  کنھ؟ھی کھ باعث شد گری بھش گفتیچ
 دی خرف دونی بعد از گفتن او
 

 : گفتلی نگاه کردم کھ دنشی خالی گشاد شده بھ جاییباچشما
 
 . اشتباه بودیلیکارت خ...کایار-
 
 . رفتفنی اون ھم دنبال استو
 
 ! االن رفتن؟نایا...نایا

 ! دنبال مارال؟رفتن
 .واقعا کھ...نایا... منی خدااوه
 

 . و غرغر کنان رفتم تو اتاقم و درروھم بستمنی زمدمی پام رو کوبباحرص
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 فنیاست
 
 . منی خدایوا

 ! لجھ؟چارهی انقدر با مارال بکایچراار
 !ارال رو تحمل کنھ؟ تونھ می نمچرا

 ".یاتماس و منت کش" کھ ازش متنفرم  ی شروع کنم بھ انجام کاردی کھ االن بامطمئنم
 

 . و دوباره بدون در زدن دررو باز کردمستادمی در اتاقش اجلو
 .دهی حال میلی خیجوریا

 .رهی تا مرز سکتھ مکنھی می طرف داره کاراگر
 . اتاق شدموارد

 
 .دهی جانم عشقم خوابیا

 . شدمرهی تخت نشستم و بھ چھره اش خی تخت رفتم،روکی آھستھ تا نزدیی ھاباقدم
 . رولبم نشستی لبخندناخواستھ

 
 . دختر شده بودمنی عاشق امن

 . ھاشی مھربونعاشق
 . اون نگاه معصومشعاشق
 .باشی زی اون چشماعاشق

 
 .استیکتوری وھی کھ شبنھی کھ واسم مھمھ انی اول الیددلیشا
 .ستی برام مھم نگھی موضوع دنیا... حاالاما
 . عاشق خودش شده بودممن
 . شدمکی خم شدم و بھش نزدیکم

 . تکون بخورهی کاشتم  کھ باعث شد کمشیشونی پی روی آرام و نرمبوسھ
 

 . بشھداری ازخواب بدمی بلند شدم،چون ترسعیسر
 . آھستھ بھ سمت در اتاق رفتم و ازاتاق خارج شدمیی با قدم ھادوبازه

 . رولبم نشستی دادم،دوباره ناخودآگاه لبخندھی در بستھ شده تکبھ
 

 رو فقط در کنار خودش ی انرژنی کھ دوست دارم ارمیگی میری وصف ناپذی انرژدنشی دباھربار
 .صرف کنم

 
 . تولدشھگھیدوروز د.

 !!!رم؟؟ی براش بگیی دونم چھ کادوینم
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 ... بعددوروز

 
 
 :کایار
 . کردممی وگردارشدمی ازخواب بیادی زیباانرژ+

 . تولدم بودامـــــــــروز
 . رفتی لبم کنار نمی از رولبخند

 . بلند بھ ھمھ سالم کردمی رفتم تو سالن  و بعدھم آشپزخونھ و باصداادی زیلی خیباانرژ
  گفتنکی بالبخند جوابم رو دادن و تولدم رو بھم تبرھمھ

 ! نبودی گشتم ولفنی دنبال استباچشم
 ! کجاست؟پس

 
 : جواب دادنیستی رو بھ زبون اوردم کھ کرسوالم

 
 . دادی کھ انجامشون مرفتی زودتر مدیچندتا کار عقب افتاده داشت،با+
 

 ...دی خواببادم
 

 توجھ نیستی کری کھ صدادمیمالی نون کره می روختم،داشتمی خودم قھوه ری و برای صندلی رونشستم
 .ام رو جلب کرد

 
 دمی فھمری متاسفانھ دی ول  بدمبی بزرگ ترتی مھمونکیاشتم برات دوست د: نگاه کردم کھ گفتبھش

 .کھ امروز تولدتھ
 

 : زدم و گفتمی خجوللبخند
 . ندارهیاشکال+

 . ارزش داشتیلی خنی گفتکی بود و بھم تبرادتونی کھ نیھم
 
 : شکل رو گزاشت رو بھ روم و با لبخند گفتی مخمللی جعبھ مستطکی
 
 .کنمی برات جبران مگھیتولدت مبارک،سال د-
 

 .  زدم و جعبھ رو باز کردمیی دندون نمالبخند
 ... منی خدایوااااااا

 . داشتی رنگی خوشگل کھ بھ شکل اشک بود و سنگ آبیلی خیلی ست خکی
 . بودبای زواقعا
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 : و گفتمنیستی کردم بھ کررو
 .باستی واقعا زنیستی کریوااااا+

 . ممنونمازت
 
 
 

 : گفتبالبخند
 .کنمیخواھش م-

 .زاستی چنی از اشتری بیلی تو خارزش
 

 . صبحونھ خوردمشتری باقی و اشتبالبخند
 :دمی پرسنیستی بلند شدم و قبل از رفتن از کریازروصندل

 
 !اد؟ی امشب زود مفنیاست+
 

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 
 .فکر نکنم-
 .می عقب افتاده داری کار ھایلیخ
 
 .باشھ+

 .ممنون
 .ری بخروز

 
 .ریروز بخ-
 

 ... ھم نبودلی دنی بود کھ حتنی اجالب
 . و کنار استخر نشستماتی تو حرفتم
 . و نشاط بھم دست بدهی رو داخل آب کردم کھ باعث شد احساس خنکپاھام

 . رو لبم نشستی آگاه لبخندناخود
 

 . جشمام قرار گرفتی روی لحظھ دستکی در
 . شده بوددمی دی برای کھ مانعیی دست ھای رو گزاشتم رودستم

 
 : گفتمبالبخند

 !؟ی ھستی بگم کھ کدیاالن با+
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 اوھوم: گفتصدا

 
 ... مردهکی ی معلوم بود کھ دست ھاشی دست ھاش رو لمس کردم،ازبزرگیکم
 

 .ستی کھ ننیستیخوب کر...امـــــــم
 ادی کھ اصال سمتم نمنیجاست

 ادی ھم کھ تا آخر شب نمفنیاست
 ...مونھی کھ می تنھا مــــــــردپس
 .لیدن

 .ی ھستلیتو دن: گفتمبالبخند
 

 . چشمام برداشتی و دستاش رو از رودی خندشخص
 : کنارم نشست و گفتبالبخند

 
 .بایتولدت مبارک خانوم ز+
 

 : دختر مامان شدم و با خجالت گفتمدوباره
 .ممنون+
 
  جعبھ کادو شده رو بھ سمتم گرفتکی

 . شده بودنی تزئونی ربان قرمز بھ شکب ماپکی کھ با ی مکعبجعبھ
 
 : گفتمی لبخند بزرگبا

 لی ممنون دنیوااااا
 

 . خوشبو بودیلی ادکلن زنونھ خکی باز کردم کادوروکھ
 

 : کرد وگفتبغلم
 .ی ازش استفاده کنی کھ بھ خوبدوارمیام+
 
 ممنونم+
 
 

 : گفتاقی اشتای دفعھ کی کھ می در سکوت کنار ھم نشستیکم
 

 !ون؟ری بمی بریخوای سر نرفتھ محوصلت
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 : اون من ھم بھ وجد اومدم وگفتماقی و اشتازشوق

 ...شھیاره خوب م+
 
 !؟ی بریخوب کجا دوست دار-
 

 : فکرکردم وگفتمیکم
 .دوست دارم برم اونجا...دمی رو ندفلیمن تاحاال برج ا...خوب+
 

 : گشاد شده گفتیباچشما
 
 !چـــــــے؟+
 !؟یدی رو ندفلیاونوقت ھنوز برج ا...یسی توپارتو
 

 : و گفتمنیی رو انداختم پاسرم
 ... نبود کھ بتونم برمی جورطیخوب شرا+
 

  زدیلبخند
 . کردن با موھامی سرم و شروع کرد بھ بازی رو گزاشت رکدستش

 
 : لبخندش ادامھ دادباھمون

 .زمی نداره عزیاشکال+
 .برمتی بھ خاطر تولدت حتما مامروز

 
 : و گفتمدمی دستامو بھ ھم کوباقیبااشت

  لی دنیـــــــــرسمـــ+
 
 .میخوب پس برو لباسات رو عوض کن کھ بر-

 . تند بھ سمت اتاقم رفتمیی شدم و با قدم ھابلند
 
 

 فنیاست
 
 
 ... خـــــــــــدایا

 . انجام بدمدی شانس من بدبخت ھمھ کارھا رو امروز بااز
  تولد عشقمھامروز
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 .می گرفتیجشن م باھم یی عشقم باشم تا تولدش رو دوتاشی پدی االن بامن
 

 : زدم و بھ خودم گفتمیلبخند
 . ندارهیاشکال+

 . کنمی جبران مبراش
 
  اوردرونی بای من رو از رونیستی کری فکر امشب بودم کھ صداتو
 
 !؟یزنی لبخند مینجوری کھ ایکنی فکر میبھ ک+
 

 . نگاه کردمبھش
 . گفتمی بھش مدیبا
 . رو دوست دارمکای کھ چقدر ارگفتمی مدیبا
 
 :گفتی مکبـــــــاری و چند لحظھ کردی داشت اطراف رو نگاه می با شوق وصف ناشدنکایار

 لی دنی مرسوااااے
 

 شدم و صد البتھ ی لبش داشت منم مشتاق می کھ بھ روییبای با لبخنده زمیدی رو مکای اراقی اشتیوقت
 عاشقـــتر

 
 شھی شاد می و ساده تا چھ اندازه اکی حرکت کوچھی با نکھینم،ایبی معصومانھ اش رو می شادیوقت

 ، مردھی بھ تیاحساس مسئول 
 
 چشماش ی غم تلخ توکی آوردن ای لبھاش وی بھ رونیری شی مـــــــــن مسئول آوردن لبخندھانکھیا

 ...ھستم
 
 کای حالــــــــــا،امــــــــــروز اری قبول کنم،ولی زن رو روزکی تی مسئولکردمی فکر نمچوقتیھ

  احساســــــــھنیباعثھ ا
 
 و بھ کردمی اومد و من ھم از فرصت کمال استفاده رو می و بھ وجد مکردی فقط بھ اطراف نگاه مکایار

 کردمی نگاه منشی و نمکنیریحرکات ش
 
 داشتم بھش نگاه ینجوری دختر مالھ من بشھ،ھمنی کاش ای کھ اکردمی دلم با خودم نجوا می توو
 : کھکردمیم
 
 چرا جواب کنمی صدات می بھ من،بعد اونوقت ھرچی ربع زل زدھی؟یی کجالیالـــــــــــــــــــو دن+
 ؟یدینم
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 جانم بگو؟-
 دوست ندارم ھمش یلی خمی بگردابونای تو خمی باھم برگھی دای زدم،بدی من قشنگ اطراف رو دگمیم+
  جا ساکن باشمھی
 
 ابونای تو خنطوریشب ھم٩یتا ساعتا.ده نظرش کشوند و منو بھ مکان موردی گفت و لباسم و کشنویا
 قھی چند دقی برای روادهی ناشے از پی مواقع ھم بخاطر خستگی و گاھمیگذروندی و خوش ممیگشتیم
 .می نشستی جا مکی
 
 .می خودی فست فودکی ی من شام رو با ھم توشنھادی پبھ
 

 فکر کای شده بود برام اونم البتھ با تشکر از اریزی و خاطره انگی عالیلی بھ امروز کھ خداشتم
 .کردمیم
 
  باشھتی تو فکر؟من جونمو دوست دارمااا،حواست بھ رانندگیری امروز چرا ھمش ملیوااااے،دن+
 
 کردمی فکر می موضوعھی داشتم بھ دیببخش-
 چھ موضوعے؟+
 ... بعدا بھت بگمدیشا-
 ؟یکردی فکر می داشتی االن بگو،بھ چی بگخوادیبعدا نم+
 

 شد،بھ سمت دره ادهی ھم پکای شدم، ارادهی و پارک کردم و پنی خواب گذاشتم و ماشی بکاروی ارسوال
 دمی از پشتھ سرم شنکاروی اری کھ صداکردمی داشتم حرکا میورود

 
 ؟لطفایدونی باتوام،مگھ منو دوست و محرم خودت نملی بتونم مشکلتو حل کنم،دندیگھ،شای بگو دلیدن+

 شمی متی اذنمتیبی مثل امروز سردرگم میوقت
 
 .شمی متی اذنمتی بی مثل امروز سردرگم میوقت+
 
 !کرد؟ی مکاری داشت بامن چکایار
 

 وار وانھی کھ دگفتمی خودم رو کنترل کنم و بھش متونستمی مطمئن بودم کھ نمدادی ادامھ منطوری ھماگر
 .عاشقشم

 
 .کردمی مخمصھ فرار منی از ادیبا

 فی نرم و لطی و وارد سالن بشم،کھ دست ھارمی در رو بگرهی رو دراز کردم و خواستم دستگدستم
 . دستام احساس کردمی رو روکایار
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 . بودی چشماش نگاه کردم،سرشارازنگرانتو
 . دو جفت چشم،کھ دل من رو ربوده بود،کھ من رو بھ اسارت گرفتھ بودنیا

 
 . شده بودرشی اسحاالنگران

 ! داشتھ باشھ؟ی ھم بھ من عالقھ اکای ار داره کھامکان
 
 . کردمی چشماش نگاه میِ نــــیِ نـــتو

 . گشتمی جواب مدنبال
 . داشتم از چشماش جواب سوالم رو بخونمدوست

 
 !!!لیدن+
 

 .زدی رو بستم،آخ کھ چقدر اسمم رو قشنگ صدا مچشمام
 ! وجودم بگذرم؟کا،ازی از ارتونمی چطور ممن
 
 . بگو،نگرانتمیزی چھی لطفا لیدن+

 !ی ھمش تو فکرازصبح
 ! افتاده؟ی اتفاقچھ
 

 . شدهرهی نگرانش بھم خی تر اومده و با اون چشماکی  نزددمی رو باز کردم کھ دچشمام
 

 .می شاد بودامروزھردومون
 . باھمییدوتا
 ...کای و ارمن

 !کایفقط من و ار... بودمی ھم کنارھم شاد خواھندهی آی ھاروز
 
 . شدمرهی خوش رنگش خی دستام صورتش رو قاب گرفتم و تو چشمابا

 ... از تو چشماش بخونمتونمی تعجب رو می نگرانی بجااالن
 

 ...خوب
 ! متعجبش نکنم؟شتری بچرا

 
 .دمی حصار لب ھام رو بھ دور لب ھاش کشی رو خم کردم و بھ نرمسرم

 
 .ی بود از ھــــــــر مسئلھ ای تھذھنم
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 "ــکایار:"دیدرخشی و کدر شده ام مکی ذھن تاری سک اسم توفقط
 
 
 
 
 کایار
 
 

 ... کھکردمی کھ رستاش رو دوطرف صورتم گزاشتھ بود نگاه ملی با تعجب بھ دنداشتم
 

 ! کرد؟کاریاالن چ...االن...لیدن.... منیخدا
 

 . اندازه دوتا توپ گنده شده بودچشمام
 . پلک بزنمتونستمی نمیحت
 

 : گذاشتی سوالم بھ،جا می جواب براکی لبھام فقط ی و نرمش روفی لطی ھاحرکت
 
 !دی من رو بوسلیدن+
 

 . ھا رو بدنقھی گذشت تا اجازه عبور دقی ھا نمھی و پاھام لمس شده بودن،ثاندست
 

 ! تونستم نفس بکشمی نمیحت
 
 ... بود کھنی ام بخاطر اگھی و تعجب دلی طرف تعجب بخاطر بوسھ دنکی از

 !  دارم؟ی و انقدر احساس گنگدمی نشون نمی عکس العملچی ھچرا
 
 

 لب ھاش رو لی کھ دنکردمی ملی و تحلھی لحظھ دارم رو کنکاش و تجزنی کھ ای تو ذھنم احساسداشتم
 . لب ھام جداکردی از رویبھ نرم

 
 میشونی رو چسبوند بھ پشیشونیپ

 . تونستم کھ انجام بدمی دادم،نمی انجام نمی عکس العملجیکردم،ھی داشتم بھ کاراش نگاه مباتعجب
 
 ! داشت؟لی بود کھ دنی چھ حالنیا

 . جدا کردمیشونی رو از پشیشونی رو بازکرد،حصار دست ھاش رو از دور صورتم جدا کرد،پچشماش
 
  تند ازم دور شد و داخل عمارت شدی قدم ھابا



 

 196 

 ! سوالای دنکی پرازتعجب و یی من موندم و چشماو
 

 . شده بودمرهی نا معلوم خی بودم و بھ نقطھ استادهی پاھام ایاعت رو سمی نحدود
 ... کھ وقت رفتنھدمی فھمادشونی گز گز کردن پاھام و درد زاز
 
 . سرعت سالن رو رد کردم و خودم رو رسوندم طبقھ باال و خودم رو پرت کردم تو اتاقبھ
 

 . قلبمی و دستم رو گزاشتم روستادمی در اپشت
 . اومدمیدانی االن از مسابقھ دو و منی ھمکردی افتاده،فکر می چھ اتفاقدونستی نمیھرک

 
 . شدمرهی ام خدهی بھ چھره رنگ پرنھیی آی و از توشمی آرازی می جلورفتم
 ! شده بودم؟ی انقدر دست و پا چلفتچرا

 
 ! نشون بدم؟ی در مقابل کارش عکسل العملچرانتونستم

 
 . لپ ھام گزاشتم کھ مثل لبو قرمز شده بودی رو رودستام
 . کنمرونی فکرارو از سرم بنی رو چند بار تکون دادم تا اسرم

 
 . گرفتھ بودمی ھم سر درد بدلی خستھ شده بودم و بھ خاطر کار دنیلی خامروز

 .زدمی حتما باھاش حرف مدیبا
 

 . رو نداشتمربدی سرو کلھ زدن باھحوصلھ
 . در مورد گزارش امروز بھش دادمی مختصرامکی رو برداشتم و پتلفن

 
 . رو پاک کردمممی گزاشتم و گرزی می رو رویگوش

 . پاھام توان راه رفتن نداشتادی زی خستگاز
 . خوابم برددهی رو بھ تخت رسوندم و سرم بھ بالشت نرسخودم

 
   کردممی شدم و گرداری زود بشھی مثل ھمصبح
 ... و رفتم سمت در و خواستم قفل در رو باز کنم کھدمی پوشلباس

 
 ! منیخدا

 . رفت در رو قفل کنمادمی داشتم کھ جانی انقدر ھشبید
 . کردممشی قاعی کھ سردمی دزی می رو روی گوشمی ھم موقع گرصبح

 
 . باشھدهی نفھمی کنھ کسخدا
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 ...ایخدا
 ... کمک کنخودت

 . و در رو باز کردمدمی کشیقی عمنفس
 
 . رفتم و وارد سالن شدمنیی آھستھ از پلھ ھا پایی قدم ھابا

  بودی عادزیھمھ چ...خوب
 

 . آشپز خونھ شدم و سالم دادموارد
 . در حال صبحانھ خوردن بودنلی و دننیستیکر
 :دمی جستجو گر پرسی و چھره ای پرسشی لحنبا
 
 ! کجاست؟فنیپس است...پس+
 

 : با لبخند نگاھم کرد و گفتنیستیکر
 . کھ دلت براش تنگ شدهونمدیم-

 .نھی مشتاقھ کھ تورو ببیلی خاونھم
 . اومد و رفت حومھ شھرشی پی کار فکرھی اما

 .ادی حتما مامشب
 

 : اروم گفتمیی و با صدانیی روانداختم پاسرم
 

 .ی رو گفتنی ھم ھمروزی شما دیول +
 
 .ادی مطمعنم کھ مندفعھیا-

 : زدم و گفتمیلبخند
 .پس من منتظرشم+
 

 . بھم بودرهی کردم کھ خلی بھ دنینگاھ
 .نمی غم تو چشماش رو بھ وضوح ببتونستمیم
 
 : محکم و قاطع گفتمی بلند و لحنبای تقریی صدابا
 .می بعداز صبحانھ باھم حرف بزندیبا...لیدن+
 
 : جواب دادلکسی ریلیخ
 .باشھ+
 

 . تاپ نشستمی رفتم و رواطی خوردن صبحانھ  بھ حبعداز
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 . شدشتری کھ احساس کردم سرعت تاپ بدادمی پاھام اروم تاپ رو تکون مبا
 .دهی داره تاپ رو ھل میکی دمیفھم

 . رو بھ رو شدملی رو برگردوندم کھ با چھره خندون دنسرم
 
 !؟ینی کنارم بششھیم+

 . تاپ رو دور زد و کنارم نشستی حرفبدون
 . شدرهی نامعلوم خی شد و بھ نقطھ انھی بھ سدست

 : کھ چشم از اون نقطھ برداره گفتنی حال،بدون ادرھمون
 
 .ی صحبت کنی  درمورد چھ موضکعیخوای مدونمیم
 

 . زدمیلبخند
 شدم و در رهی  استخر کھ رو بھ روم بود خی جمع شده توی شدم و بھ آب ھانھی خودش دست بھ سمثل

 :جوابش گفتم
 
 . کارت رو بھم بگولیدل...یدونیحاال کھ م...خوب-
 . ندارمی خاصلیدل+
 !؟یندار-
 .یدی من رو بوسشبیتو د...لیدن

 !؟ی نداریلی دلیگی محاال
 

 . رو از دست دادکنترلش
 : کھ اخم کرده بود گفتی بلند،در حالبای لرزان و تقری تاپ بلند شد و با صدایازرو

 
 !؟یخوای ملیدل+

 !؟یشی می راضارمی تا برات بچند
 . چون دوست دارمدمتیبوس
 . چون عاشقتمدمتیبوس
 .ی مال من بشخوامی چون مدمتیبوس
 .ی بشفنی اجازه بدم کھ مال استخوامی چون نمدمتیبوس

 ....کایار
 !فقط من...ی مال من بشخوامی چون مدمتیبوس

 
 . منیخـــــــــدا

 . شھی نمباورم
 . شده بودمرهی خلی بھت بھ دنبا

 . غار باز شده بودھی اندازه دھنم
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 ...لیدن
 !من بود؟ عاشق لیدن

 ! بھم نگفتھ بود؟یزی چرا تا االن چپس
 

 : و گفتمدمی رو بستم،دستم رو باال آوردم و جلوش گرفتم،وسط حرفش پرچشمام
 ...صبرکن،صبرکن

 !؟ی گفتیتواالن چ...تو
 
 . نگام کردرهیخ
 .دی کشقی نفس عمھی

 . شدرهی نامعلوم خی موھاش فرو برد و بھ نقطھ ای رو الدستش
 
 . دوزانو نشستی من روی حرکت برگشت سمتم  و جلوھی تو
 ، پاھام گزاشتھ بودم رو گرفتیدستام رو کھ رو 

 . شدرهی چشمام خبھ
 : دھنش رو قورت داد و گفتآب
 
 ...کای ارنیبب+

 . کھ بھت زدم از تھ قلبم گفتمیی حرفاھمھ
 

 : مشتاق تر گفتی  نگاھم کرد و و بالحنمشتاق
 . بامن باشایب...ایب+

 . دوست دارمبخدا
 .ی دونیم

 . تورو ندارهاقتی لفنیاست...کایار
 . من دوست دارمکایار
 .می برنجای باھم ازاایب

 . پول پس انداز دارمکمی من
 .میریگی مکی خونھ کوچھیباھم،

 . سر کاررمیم
 . خانوم خونھیشی متو

 ...ی کھ من رو قبول کنھی کاففقط
 

 ... منیخدا
 ! گفت؟ی می پسر چنیا

 ! باھاشون فرار کنم؟گنی ھمھ بھمن مچرا
 !؟یچ
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 ! رو ول کنم؟فنیاست
 .ستمی نوانھی دمن
 . رو دوست دارمفنیاست
 . براش تنگ شدهیلی دلم خـــــــدمشی دو روز کھ ندنی اتو

 ! اونو ولش کنم؟تونمی مچطور
 .یلی دلچی ھم بدون ھاون

 ! ولش کنم؟می باھم داشتھ باشی کھ مشکلنی ابدون
 

 .دمی کشرونی حصار دستاش بانی کردم و دستام رو از میظی غلاخم
 

 : بلند گفتمبای تقرییباصدا
 
 !؟یگی می داری  کھ چی فھمی تو ملیدن+

 ! رو ول کنم؟فنی استی چیبرا
 . دوستش دارممن
 

 : زار گفتی وسط حرفم و با لحندیپر
 
 .خوب منم تورو دوست دارم+

 ! کنم؟کاری بدون تو چمن
 !پرستمت؟ی وار موانھی کھ دشھی می من چفیتکل
 
 ! بگمی چدونستمینم
 . نداشتم کھ بگمیزیچ
 . دوسم دارهلیدن

 . ھم دوسم دارهفنیاست
 . نفررو انتخاب کنمکی دی دو دوست،فقط بانی انی من بو
 

 ! رو انتخاب کنم؟ی کسچھ
 ! بازنده ؟ی و کشھی برنده می کی مثلث عشقنی اتو
 ! مرد خودم کنم؟تونمی رو می دو مرد،چھ کسنی انیازب.

 . ازش دور شدم و بھ اتاقم پناه بردمی گفتن حرفبدون
 

 فنیاست
 

 ...ای خدا
 ! شھ؟ی کارا تموم نمچرا
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 . کھ خونھ نرفتمدوروزه
 .شھی سرد و خشک میلی خینجوری ای بگم ولکی رو تبرکای تولد اری کھ تلفنگھی بھم منیستیکر
 

 . گشتم خونھی برمدی باشب
 . باشھکای اتاق اررمی کھ میی جانی داشتم اولدوست

 . خستھ باشمیلی اگھ خیحت
 .کای اردنی دبا
 .رمی گی می صداش انرژدنی شنبا
 

 . رفتمی طال فـــــــروشنی ترکی شدم و بھ سمت نزدنمی ماشسوار
 . مغازه نگھ داشتمیجلو
 .ستادمی در ایجلو
 . و لبخند بھ لب وارد شدمدمی کشیقی عننفس

 
 :دی پرسیی بعداز سالم و خوش امد گودیرو د من،ی کقتفروشنده

 
 ! تونم کمکتون کنم؟یم+
 

 : با لبخند گفتمدرجوابش
 .البتھ-

 .خوامی کادو می تولد خانومیبرا
 ....و

 ... کھخوامی منطورھمیھم
 

 : و با خجالت گفتمیی رو انداختم پاسرم
 . بھش درخواست ازدواج بدمخوامیم-

 . رو ھم داشتھ باشھیژگی دوتا ودیبا....پس
 

 : زد و گفتی لبخندفروشنده
 .کیچھ رمانت...واو

 
 : از مغازه رفت و گفتی سمتبھ

 .دی حلفھ ھا رو نگاه کننی الطفا
 .نجانی ھمھمشون

 نی بھم بگھیاز ھرکدوم خوشتون اومد کاف 
 .کنمی کمکتون مدی در انتخاب داشتی اگر مشکلو
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 . کھ فروشنده بود رفتمی زدم و بھ سمتیلبخند
 
 . اونھقھی است و طبق سلکای دونستم کھ کدوم مناسب اری و تنوع حلقھ ھا نمییبای خاطر زبھ

 . شدم و از فروشنده درخواست کمک کردمجی گیلی خنی ھمواسھ
 

 بزرگ از گل رز قرمز یلی دست گل خکی زنگ زدم و درخواست ی حلقھ بھ گل فروشدی خربعداز
 .رو دادام

 . سفترش دادمکی ھم زنگ زدم و کی ف،وشینیری شبھ
 

 . داشتمی بدیلی خاسترس
 . بودمی بدیلی لحظھ منتظر رخ دادن اتفاق خھر
 
 
 ...کایار
 
 

 . و بعد بھ سالن رفتمدمی خوابیکم
 . کنمی دورلی کھ از دنکردمی میسع
 

 . زدی داشتم و دلم شور می بدیلی خاسترس
 دمی دیمtv  کھنی اای و زدمی شب تو سالن قدم متا
 

 .دی شام رسزمان
 . بھ شام خوردن نداشتمیادی زلیم
 . اتاقم تا ھروقت گرسنھ شدم بخورمارهی گفتم کھ شام من رو بی بھ کتنی خاطر ھمبھ
 
 . پشت سرم وارد اتاق شدیکت

 : گفتی رفتم کھ کتی اتاقم می بھداشتسی بھ سمت سروداشتم
 
 !غذارو کجا بزارم؟+
 : اشاره کردم و گفتمزی و و بھ مستادمیا

 .زمیبزار اونجا عز+
 

 : رو گزاشت گفتینی سیوقت
 !؟ی نداریبامن کار+
 

 : زدم و گفتمیلبخند
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 . زمینھ عز-
 .ی بریتوگیم
 

 . اتاق رو ترک کردی حرفبدون
 

  رو پاک کردمشمیشدم و آراwc وارد
 . نگاه کردمنھیی چھره خودم تو آبھ

 . نکنممی گرگھی دوست داشتم کھ دچقدر
 .رونی و اومدم بدمی کشیقی عمنفس

 
 . اومدبرهی وی برم سمت در و قفلش کنم کھ صداخواستم

 . کردمزی نکردم و گوشام رو تیحرکت
 . من بودی گوشیصدا

 !ست؟ی صدا نی رو بنی چرا ایوا
 . بالشتم بودری کھ زی بدو رفتم سمت گوشبدو

 
 .ربدهی بازم ھاوووکف

 . کردهکالفم
 : کالفھ جواب دادمیی صدابا
 
 .ربدیبلھ ھ+

 .دمی رو از پشت تلفن شنشی عصبیصدا
 
 !؟یکنی مکاریپس تو اونجا چ...کایار-
 . نشدهنیستی از مسر کری خبری ولیی ماھھ کھ اونجاکی
 

 ... محکم کنمنجای پام رو ای جادی من باربدیھ +
 

 .رفتمی آھستھ بھ سمت در میی و ھمونطور ھم با قدم ھازدمی حرف مربدی با ھداشتم
 ... باز شدیی ھوھی ده قدم مونده بود تا بھ در برسم کھ در حدود

 
 .ستادمیا

 . شدانی نمافنی بلند استقامت
 . گل دستھ بزرگ گل رز بودکی جعبھ و ھی دستش تو

 . اومدی باال نمنفسم
 

 ... از دستم افتادتلفن
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 . پلک بزنمی تونستم حتینم
 
 

 ...فنیاست
 

 .دمی حلقھ رو خری استرس فراوون وباشوق
 . جعبھ اش شده بودمعاشق

 بازش کردم و حلفھ رو برانداز کردم  و دوباره گھی بار دکی،ی جعبھ بھ شکل قلب و مخملھی
 .بمی جیگزاشتمش تو

 
 . گشتم خونھی برمداشتم

 . رفتم و سفارشات ام رو گرفتمی و گل فروشی فروشینیری راه بھ شسر
 

 . کردمی فـــراوون بھ سمت خونھ رانندگباشوق
 . گذشتی مری ھا برام دھیثان

 .ادهی زیلی کردم کھ فاصلھ ام تا خونھ خی ماحساس
 .دمی رسباالخره

 . دندون نما زدمیلبخند
 . تند وارد سالن شدمیی رو دستم گرفتم و باقدم ھالیوسا
 ! تو سالن نبودیکس

 .شدیاقش م وارد اتدم،داشتی رو دی چرخوندم کھ کتچشم
 

 : زدم کھ بھ سمتم اومد و گفتصداش
 .نی خوش اومدیلیخ...سالم+
 

 : گفتمبالبخند
 .ممنون.سالم-

 : طبقھ دوم اشاره کردم و گفتمبھ
 ! تو اتاقشھ؟کایار
 
 ...بلھ+
 .باشھ-

 .ممنون
 

 . باال رفتمیکی ھا رو دوتا پلھ
 .ستادمی در اتاقش ایجلو
 . تا بھ خودم مسلط بشمدمی کشیقی عمنفس
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 .  دونم چرا استرس داشتمینم
 . بدون در زدن برمشھی گفت کھ مث ھمیطانی در بزنم کھ اون احساس شخواستم

 
 . برخورد کنھواری دفعھ در رو باز کردم کھ باعث شد در باشدت بھ دکی زدم و یطانی شلبخند

 
 . باز کردم کھ بگم تولدت مبارک عشقمدھن
 ...اما
 .دی حرف تو دھنم ماسدمی کھ روبھ روم دیزیباچ

 . باز مونده بوددھنم
 !کاست؟ی کھ تواتاق ارھی کنیا....نیا

 . نگاه کردمبھش
 . کنھدای سوالم پی رو برای جوابچی تونست ھی نمذھنم
 .زدی بود و داشت با تلفن حرف مستادهی من جلو روم ایکای متفاوت از اری با چھره ایدختر

 . پراز تعجب،و ترس نگاھم کردییباچشما
 . از دستش افتادتلفن

 
 
 . تونستم بگمی نمیزی چچیھ
 . تلفنش نگاه کردمبھ
 

 :دمی شخص پشت تلفن رو شنیصدا
 . باتوامکایار... دوبارهیکوش...کایار...الـــو+
 
 !؟یچ
  !کا؟یار
 !؟ کاستی کھ روبھ رومھ اری دخترنیا...نیا

 .کنھی من فرق میکای چھره اش با چھره ار دخترنیا....امکان نداره...نـــھ
 

 : دمی رو شنصداش
 . بدمحی توضتونمیم...تونمیم...فنیاست 

 
 .نی کھ دستم بود افتاد زمیلی وساتمام

 ... و گل ھا پخش شدندختی ررونی از جعبھ بکیک
 

 . بودخودش
 .آره

 ... خودش بودیصدا
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 .دادی کھ بھ من آرامش مییصدا
 !رم؟ی گی االن آرامش نمچرا

 
 . کھ رو دھنم زده شده بود رو شکستمی بزرگقفل
 . تکون خوردن رو داشتھ باشنیی وارد کردم تا تواناروی پاھام نبھ

 . رو دراز کردم و در رو قفل کردمدستم
 

 . پخش شده عبور کردمی و گل ھاکی کیازرو
 . تعجب بھ دختر رو بھ روم نگاه کردمنید،وھمچنی پراز شک،تردی اباچھره

 
 .دی باری ترس مماشازچش
 . رفتی قدم عقب مکی داشتم اون ی قدم کھ بھ سمتش برمباھر

 
 : لرزان گفتییباصدا

 ...دمی محیبھت توض...صبرکن...فنیاست+
 . بدمحیلطفا بھم فرصت بده کھ توض...لطفا

 
 :دمی پراز شک پرسیبالحن

 !؟ی ھستیتـــو ک+
 !؟ی بدحی توضی خوای رو میچ

 !؟ی کنی مکاری اتاق چنیتو،توا
 : تلفن اشاره کردم و گفتمبھ
 !ھ؟یاون شخص ک+
 

 : رو باال آورد و گفتدستاش
 .آروم باش...دمی محیتوض+

 . کنصبر
 
 

 : دادمادامھ
 ! صبر کنم؟ی چیبرا
 !؟ی بدحی توضیخوای رو میچ
 ! ح؟ی توضی برای داریچ
 

 !؟ییکایتوھمون ار..تو... رو بگوزی چکی...فقط
 

 . کردنھی کرد بھ گرشروع
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 : گفتھی گربا
 .دمی محیتوض...فنیاست+
 

 . ام رو ازدست دادمکنترل
 . زدمداااد

 : کھ تو گلوم بود داد زدمی توانباتمام
 
 !؟یدی محی رو توضیچـــــــ+
 !؟ی کھ بھ ما کلک زدنیا
 !؟ی کھ تو دروغ گفتنیا

 !؟ی چواسھ
 

 . ام رو از دست دادمکنترل
 . دست خودم نبودارمیاخت

 . تختی روفتھی،کھ باعث شد ب  بھش زدمی محکمدهی کشناخواستھ
 

 . اش بلندتر شدھی گریصدا
 

 . شدندداری بکاھمھی اری ھاھی من و گری داد ھایازصدا
 

  شددنی شروع بھ کوبدراتاق
 . زدی رو صدا مکای و ارزدی کھ داد مدمیشنی رو ملی دنی بعدتز اون صداو

 . مھم نبودبزام
 . نگاه کردمبھش

 . کردی مھی گرداشت
 ! نداره؟یتی کردنش برام اھمھی گرگھی دچرا
 !ره؟ی دوست دارم بمچدا

 . رو ھم نداشتمشی ناراحتدنی طاقت دای تحمل ی من حتشی ساعت مکی تا
 .ستی و من اصال برام مھم نکنھی مھیداره گر... حاالاما
 

 : زدمداد
 .خفھ شو...صدات رو اعصابمھ... نکنھیگـــــــر+

 !؟ی دروغ گفتی چواسھ
 !؟یکردی چھره ات رو عوض میچطور

 
 . گرفتھ بودمی بدسردرد
  دخترنی اھی گری صدایازطرف
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 شدی مدهی کھ بھ در کوبیی مشت ھای صدایازطرف
 .ومدی ملی و دننیستی کھ از طرف کری داد ھایصدا
 .رمی بگی بدیلی کھ بھم وارد شده بود،باعث شده بکد سردرد خی شکی طرفواز

 
 . دفعھ باز شدکی در

 . کنم دررو شکوندنفکر
 . کردم سمت دررو
 . وارد شدندبی بھ ترتنی و جاستنیستیل،کریدن

 . بودنستادهی اتاق ای ھم جلوی و رزی و کتمادام
 . زدی نمی کس ھرفچیھ
 . کردی نمی کس حرکتچیھ

 . ھم دارنحق
 ! شوک بزرگھکی براشون

 . کردی مھیھنوزھم گر... تخت بلند شدی از روکایار
 . صورتش نگاه کردمبھ
 . صورتش مونده بود و قرمز شده بودیتا انگشتم رو۴  یجا
 

 ! عذاب وجدان نداشتم؟چرا
 ! نبودم؟مونیچراپش

 ... قدم بھ عقب رفتچند
  اش رو بھش دادھی سرش پنجره بود،تکپشت
 . کرده بود کھ با ھق ھق افتادھی گرانقدر

 : چند قدم جلو اومد و با بھت گفتنیستیکر
 
 !؟ی ھستیتو ک+
 

 : گفتمنیستی زدم و خطاب ،بھ کری صدا دارپوزخند
 !ی اعتماد کردی بھ کنیبب...نیبب+
 
 . نگاه کردملی دنبھ
 .زدی پلک ھم نمیحت
 ! دونستی ھم نمنیستی دونستم،کری نمکارکنھ،منمی چدونستینم
 

 !میدی بلندش رو شنــــــغی جی پنجره رو باز کرد و بعد از اون صداکای لحظھ ارکی در
 

 ... داردادامھ
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  روز بعـــــــددو
 
 ...کایار
 

 . اتاق نگھ داشتنھی ھا تو ی دو روزه کھ من رو مثل زندانیی اون شبھ کذابعداز
 

 . ندارهیزی چــــچی کھ ھیاتاق
 .کردنی ازم مثل پرنسس ھا مراقبت ماونھا

 ... حاالیول
 .کردمی لحظھ کھ خودم رو از پنجره پرت کردم فقط آرزو مردن ماون
 . ازشانس بدم فقط پام و مچ دستم شکستاما
 
 .شدمی ھم می روح،شکنجھی دو روز ھر لحظھ در حال شکنجھ شدن بودم،بجز شکنجھ جسمنی اتو
 ...ھھ

 . بودفنی گرم خود استشکنجھ
 .زدی منو کتک مخودش

 زدی بھ پام مبالقد
 ! کھ دوست دارم قطع بشھکنھی انقدر درد مپام
 

 .کردمی و من فقط نگاھشون مدنیپرسی اومدم ازم می کھ از طرف کنی ادرمورد
 

 : سوالشون جواب دادمکی بھ فقط
 !؟ی چھره دادرهی تغیچطور+
 !می و گرشیباآرا-
 

 . کردنی ام رو کھ تو اتاق بود چک و بازرستلفن
 . رو ھم چک کردنزدی با اون زنگ مربدی کھ ھیخط

 
 ! رو کرده بودزشی فکر ھمھ چربدی ھاما

 ! بودی مرد خارجکی بھ اسم خط
 
 و آدماش خورده بودم  فنی بود کھ از استیی درد سر کھ بخاطر ضربھ ھانی شدت درد پا و ھمچناز

 .کردیسرم بھ شدت درد م
 

 .شدی مکھی تکھی کتک زدنش قلبم تباھربار
 . شده بودجادی زخم بزرگ اکی لبم پاره شده بود و  گوشھ

 ... سوختی میلیخ
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 ؟! کھ دوستش داشتھ باشمنی اایاد،ی دونستم کھ ازش بدم بینم
 

 . توان باز موندن نداشتگھی دچشمام
 . کشتی درد پام داشت منو می طرفاز
 

 ! خوبھ برام دکتر اوردن و پام و مچ دستم و دکتر برام گچ گرفتھھ،باز
 

 .. درد بھم غلبھ کرد و چشمام بستھ شدآخرسر
 
 

 .ستادمی اتاق ایجلو
 .تو قفل در انداختم و در رو باز کردم درویکل
 تو اتاق روشن فی کردم فشارش دادم کھ المپ کم نور و ضعداشی پی برق گشتم،وقتدی دست دنبال کلبا

 .شد
 

 . بود،کھ گوشھ اتاق تو خودش جمع شده بودکای جون ارمھی و نفی جسم نحدمی کھ دیزی چنیاول
 

 .ستادمی رفتم و جلوش اچندقدم
 . آوردمرونی کردم و جعبھ انگشتر رو ببمی جی رو تودستام

 
 . نگاه کردم،عاشق جعبھ اش بودمبھش

 . کردمبازش
 .کردی رو بھ خودش جلب می انگشتر توجھ ھــر فردی بزرگ رونینگ

 .ومدی مکای اردهی و کشدی سفی خودم گفتم کھ چقدر بھ انگشتاشی پدمشی کھ خریزمان
 

 . سطل زبالھ اسقی انگشتر النیا... االناما
 . شدمرهی چھره اش خبھ

 . نبودم،عاشق چھره اش بودمکای عاشق ارمن
 

 . دوستش داشتمتی نھای کھ بی بود،زنایکتوری وھی شبچون
 "مـــادرم "
 

 . اونا ازم گرفتنشی مادرم بودم،ولـــوونھی دمن
 . شدم،کنترل ام رو از دست دادموونھی ددوباره

 : زدم و گفتمی و جعبھ اش رو پرت کردم گوشھ اتاق و ھمزمان داد بلندحلقھ
 
 یلــــــــــعنت+
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 . و با ترس بھم نگاه کرددی ازخواب پرکای  داد بلندم اری صدااز
 

 بھم یشتری چسبوند و با ترس و استرس بواری بھ دشتری خودش رو بدی ام رو دنی چھره خشمگیوقت
 ..نگاه کرد

 
 . کردمکایو شروع بھ کتک زدن ار بردم سمتش ھجوم

 
 . کنمی داشتم تمام دوست داشتم تمام عقده ھام و سرش خـــالدوست

 
 ی بودن تا منجای شده بودن،باعث مرگ مادرم شده بودن امی کھ باعث بدبختی کاش تمام اون افرادیا

 کشتمشون
 
 .دمی دی ھمھ اون ھا می رو جاکایار

 . ھستنکای کھ ھمھ اون ھا تو وجود ارانگار
 . مسبب مرگ مادرمھکای کردم کھ اری مفکر

 
 . دادی از درد بود بھم آرامش می ھاش و نالھ ھاش کھ ناشـــــغی جیصدا

 
 
 
 لیدن
 
 
 

 . شھی نمباورم
 ! تونم باور کنمی گذشتھ،اما ھموز نمدوروز

 
 ! بشھ؟ایکتوری وھی چطور ممکنھ  ممکنھ کھ چھراه اش رو عوض کنھ و شبآخھ

 
 . بودمایکتوری عاشق ومن

 . زن شوھر دار بودھی کھ ازم بزرگتر بود،درستھ کھ درستھ
 . من بودی کھ پسرش دوست و ھم بازدرستھ

 ... رو دوست داشتمایکتوری واما
 
 . بودنی خوشم اومد ھمکای کھ از اری اوللیدل
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 . کھ بشتر شناختمش عاشق خودش شدمی بلداز گذشت زمان،وقتاما
 . اخالقش شدمعاشق

 
 .کردمی می کارھی دیبا
 .. دادمی عشقم رو نجات مدیبا
 
 
 ...کایار
 
 

 بگم وگرنھ دیگم،بایم.  طاقت ندارمگھید.  تر از قبلانھیدوباره کتکم زد؛ وحش.  خستھ شدمگھ،ی دبسھ
 .رمیمی مفنی و پرقدرت استی قوی دستاریز
 
 

 بار بھم غذا دادن و اون رو ھم کی دو روز فقط نیتو ا. شده بود ری گونھ ھام سرازی ھام رواشک
 .  برام اورده بودلیدن
 

 بود شده ایکتوری وھیحتما عاشق چھرم کھ شب!  دوسم دارهگفتیاون م! ھ؟ی مرد مھربونلی انقدر دنچرا
 ....بود؛ اما

 
 !اره؟یچرا برام غذا م! کنھ؟ی نمی باھام بد رفتارنیستی و کرفنی چرا مثل استپس

 
 
 ...لیدن
 
 
 .دونستیاما خودش ھنوز نم. بود ی زنداننیستی کریھ  تو خونکایار
 
 فنی اتاق دست استی ھادیکل. دومی گذاشتم و رفتم طبقھ ینی سی غذا گرفتم، ھمھ رو تویاز مادام کم 

 . کردمی غول بزرگ رو رد مدیبود و در اتاق ھم قفل؛ پس با
 
 

 بود و دهی تخت دمر دراز کشی اتاقش و در زدم، بعد از صدور اجازه اش وارد شدم روی جلو رفتم
 ...کاروی اتاق اردی کلفنیچشمھاش رو بستھ بود صداش زدم و گفتم است

 
 

 .خوامی رو مکای اتاق اردی کلفنیاست
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 : جن زده ھا بلند شد و گفتمثل

 !.؟یخوای می اتاق اونو واسھ چدیکل+
 : گفتملکسی ریلی تو دستم اشاره کردم و خینی سبھ
 
 ! کھینی بیم+
 . براش غذا ببرمخوامیم

 . اومدهی از طرف کی بفھمیخوای فقط مسوی کھ برات مھم نتو
 ! جون داشتھ باشھ کھ بتونھ حرف بزنھدی پسر احمق،اون باآخھ

 
 : تخت و گفتی خوش رو پرت کرد رودوباره

 .برش دار...زمھی میتو کشو-
 

 . گزاشتم و کشو رو باز کردمزی می رو روینیز،سی سمت مرفتم
 . اتاق رو ترک کردمی و برداشتم و بدون گفتن کلمھ اینی،سینی سی و برداشتم و گزاشتم رودیکل

 ! دادی آزارم مفنی استنی مسافت اتاق نگاه سنگتمام
 

 . و وارد قفل در کردمدی در اتاق رفتم و کلی جلوعی سریی ھاباقدم
 . باز کردن در،وارد شدمبعداز

 
 ... کردمدای گوشھ اتاق پ روکای جون ارمھی چرخوندم و جسم نچشم

 ! منیخــــــدا
 ! کرده بود؟کاری باھاش چفنیاست

 
 .ستادمی جلو و روبھ روش ارفتم

 .دمی پاھام و صورتش رو دی رونشستم
 . بوددهیخواب

 
 . شدمرهی استفاده کردم و بھش خازفرصت

 ! بودبای گفت کھ واقعا زشدی گرفتم،می ھا و زخم ھارو در نظر نمی کبوداگر
 

 !ایکتوری تر از وبای زیحت
 . صورت پراز زخمش گزاشتمی دستم رو جلو بردم و رواری اختیب
 . رو باز کنھباشی زی بخوره و چشمای کار باعث شد تکوننی ابا
 

 . لبخند زددی منو دیوقت
 : جوابش رو با لبخند دادم و گفتممنم
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 .برات غذا آوردم-

 . برق زد و لبخند رو لبش بزرگ تر شدچشمام
 
 : دستام نگاه کرد و گفتبھ
 ...ممنون-
 

 : گفت کھ صورتم جمع شد و گفتمیبلند"آخ" حرف نی گفتن ابعداز
 
 ...،نچ  نچ،نچ+
 ... کرده باھاتکاری چنیبب
 

 : گفتمدیباری مطنتی کھ ازش شیبالحن
 . رسمیخودم بھ حسابش م+
 ...مشیزنی ممیری بخور اصال باھم مناروی اایب
 

 . نون برداره کھ نتونستی لرزونش خواست تکھ ای زد و با دستایلبخند
 
 . دادمفنی فحش بلد بودم و بھ استی دلم ھرچتو

 .زاشتمی و تو دھنش مگرفتمی براش لقمھ مخودم
 . ھم براش سخت بوددنی جویحت

 . آوردمی براش می آبکی غذاھی کاش یا
 

 . رو برداشتم و بلند شدمینی اتمام غذا سبعداز
 : بھش گفتمی جدیو لحن از رفتن با چھره قبل

 
 .رونی بارمتی منجایخودم از...نگران نباش+
 

 کھ بھش اجازه حرف زدن بدم از اتاق خارج شدم و دوباره درو قفل نی باز نگام کرد،بدون ایبادھن
 .کردم

 
 ..کای اررونی بارمتی منجای ازاخودمت

 .دمی قول مبھت
 
 کایار
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 ! رو جبران کنم؟لی دنی کارانی تونم ای میچطور
 ! شدمفنی چقدر احمق ام کھ عاشق استمن
 . بھم گفت کھ دوستم دارهلیدن
 . دارمتی کاراش بھم ثابت شد کھ  واسش اھمنیباا
 . و نگرانمھومدی ازم بدش نلی کھ چھره ام روازشون پنھان کردم،دننی باایحت
 

 ... ممنونمازش
 ! ھاش رو جبران کنمی مھربونتونستمی کاش میا

 
 قفل در توجھ ام و ی کردم کھ صدای و کاراش فکر ملی رو تو شکمم جمع کرده بودم و بھ دنامپاھ

 .جلب کرد
 

 . مواجھ شدمفنی استلکسی بلند کردم کھ با چھره رسر
 .دمی ترسی مدن،ازشی شروع کرد بھ لرزبدنم

 
 ... گرفتمی آرامش مدنشی کھ بادیفنیاست

 . کابوس شب ھام شدهحاال
 . افتھی بدنم بھ لرزه مادی از ترس زکنمی کھ بھش فکر می زمانیحت
 

 ! آدم خشن و ترسناک بشھ؟نی بھ الی مھربون تبدفنی ممکنھ کھ اون استچطور
 

 کھ سرشار از ترس و وحشت بود بھش نگاه کردم،آب یی چسبوندم و باچشماواری بھ دشتری رو بخودم
 .دھنم رو با صدا قورت دادم

 
 : شلوارش و گفتبی زد،رستاش رو فرو کرد تو جی حرصپوزخند

 
 . باھات ندارمی دفعھ کارنینترس،ا+

 ! ستی واسھ کتک خوردن رو بدن و صورتت نیی جاگھی تا صورتت خوب بشھ،آخھ دشمی ممنتظر
 

 . شدانی نمانیستی حرف دراتاق باز شد و چھره غضبناک کرنی گفتن ابعداز
 

 !دمی چھره ندنی  و باانیستی کرتاحاال
 . کردی باھام رفتار می با لطافت و مھربونشھی زد،ھمی بھم لبخند مشھی ھماون

 
 . وارد اتاق شد و بھ چھره ام نگاه کردنیستیکر
 : گفتفنی کھ انگار چندشش شد روش و ازم برگردوند و بھ استی حالتبا
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 ! نگفتھ؟یزیھنــــوز چ+
 

 : سرش رو تکون داد و گفتفنیاست
 ! گھی نمیچیھ...نھ+
 
 ... نگفت،صبح،بعداز طلوع آفتابیزیاگر تا آخر شب ج...باشھ-
 

 : گفتی طوالنبای تغری مکثبعداز
 
 !!!بکشش+
 
 !؟یچ
 ! گفت؟یچ

 !بکشش؟
 ...نھ...نـــھ

 
 : دھن باز کنم و بگم کھخواستم

 . گمیم
 .گمی و مزی چھمھ

 
 .دی حرف تو دھنم ماسفنی باحرف استاما
 
 "بابا..."بلھ+

 !؟یچـــــــــ
 !بابا؟

 
 : لکنت سوالم رو بھ زبون آوردم و گفتمبا
 !بـــــابا؟+
 

 : زد و گفتی پوزخندفنیاست
 !ھ؟یچ+

 !؟ی کردتعجب
 .بابا...آره
 . بابامھنیستیکر

 !نجا؟ی ای اومده بودنیواسھ،ھم
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 . دھنم زده شدی روی شدت تعجب قفل بزرگاز
 .کردمی گفتم و فقط نگاھش می نمیزیچ
 

 .محکم جلو اومد و روبھ روم نشست ی با قدم ھافنیاست
 . کھ با حرص چونھ ام و محکم گرفت و سرم رو باال آوردنیی و انداختم،پاسرم

 : محکم و قاطع گفتی لحنبا
 
 !خوب گوش کن-
 .نجای ای اومدی چی و برای کھ ازطرف کی بگی طلوع آفتاب وقت دارتا

 ...وگرنھ
 .یری میم
 

 . بھش نگاه کردمباترس
 ! بگم؟یزی تونستم چی نمچرا
 ! دھنم رو بشکنم و بھش بگم؟ی قفل بزرگ رونی تونستم ای نمچرا

 
 . چشمام حلقھ زدی تواشک

 شدم کھ صورتم رو با حرص ھل داد و ول کرد کھ باعث شد سرم رهی بھ رنگ آسمونش خی چشمابھ
 . بشھدهی کوبواریبھ د

 
 . نداشتیتی اھمنیستی و کرفنی استی اصال برای گفتم ولی درد آخ بلنداز
 

 . رفتنرونی بھم بندازن از اتاق بی نگاھمی ننکھی ابدون
 

 . شدی چشمام باروندوباره
  شاتس بدمیم،برایچارگی بیم،برای بدبختی کردم،براھی گردوباره

 
 

 . کردمی مھی ھا بود کھ گرساعت
 . اتاق نشستھ بودم،پاھام رو تو شکمم جمع کرده بودم و سرم و روشون گزاشتھ بودمگوشھ
 . بھ ھق ھق افتاده بودمادی زھیازگر

 
 ؟! گذشتقھی دونم چند دقینم

 ! ساعت گذشت؟چند
 ! من اندازه چند سال بودی برااما 
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 .دمی قفل در و شنی تودی چرخش کلی لحظھ صداکیدر
 . خودم رو گرفتھ بودممیتصم

 . گفتمی مدیبا
 . موندمی زنده مدیبا
 

 . کردی متی شد چشمام رو اذی اتاق وارد مرونی کھ از بی باز شد و نوردر
 

 .  چشمام گزاشتمی رو جلودستم
 . ترسناک بودیلی بلند قد مرد روبھ روم بھ نظر خقامت

 
 . کرد اتاق شد و در رو بست و بعداز اون المپ اتاق و روشنوارد

 
 . باز بودمھی نچشمام

 .گفتمی مدیبا
 . موندمی می زنددیبا
 

 : بستھ گفتمیی لرزون و چشماییباصدا
 
 .گمی مدمیقول م...  گمیم+

 ...ریمنو نکش... خداترو
 

 . کردم کھ جلو اومد و روبھ روم نشستاحساس
 .دمی رو دلی تارم چھره دنی ھادهی باز کردم و از مشت دمھی نچشمامو

 
 : رو کامل باز کردم و گفتمچشمام

 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا...لیدن+
 
 : آروم گفتیی صدانی و استرس و ھمچنجانی ھبا
 ...ــــــسیھ+
 .می بردیبا

 ! شوبلند
 
 ؟!یچ+
 
 
 !؟یچ+

 !م؟ی برکجا،کجا
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 . و من رو مجبور بھ بلند شدن کرددی رو گرفت و کشدستم

 .ستادمی سالمم ای پای بلند شدم رویوقت
 !وفتمی کھ باعث شد تعادلم رو ازدست بدم و دوباره بدی رو کشدستم

 
 . پام و آخــــــخ بلند مندی شد با درد شدی مساوافتادنم

 . دھنم گزاشتی حرکت سرع دستش رو روکیتو
 . رو برداشتاد،دستشی صدام در نمگھی من ددی کھ فھمیوقت
 

 : نسبتا آروم گفتی رو بھ من کرد و با ثداپشتش
 . پشتمواریب+
 

 : تند گفتمتند
 !ستی نیازین...،نھ نھ،نھ-
 !؟ی کنکاری چیخوای نلیدن
 

 : گفتی عصبی سمتم و بالحنبرگشت
 !؟یخنگ-

 !گھی ددمی متی دارم فرارخوب
 

 : تقربا بلند گفتمیباصدا
 !؟یچــــــــــــ+

 !کشنی بفھمن توروھم ماگھ
 

 : دھنم گزاشت و گفتی دستم رو رودوباره
 ...ســــاکت+

 ! خودم از شدت استرس درحال مرگممن
 . رومخم نـــــــرو و بزار تمرکز کنمگھی دتو

 !؟یدیفھم
 

 . کردمنیی درشت شده آروم سرم رو باال پاییباچشما
 

 : دھنم برداشت وگفتی رو از رودستش
 
 .ی و سوار پشتم شوتا سرعتمون رو کم نکنایحاال ب-
 

 .لند شد و ماھام رو بغل کرد حرکت بکی و دور گر نش انداختم کھ تو دستم
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 . در اتاق در رو براش باز کردمیجلو
 . نبودیکس

 ! کھ چرخوندم دھنم ازتعجب باز موندچشم
 

 ! بودم و روحمم خبر نداشتنیستی مدت من تو خونھ کرنی اتوتمام
 
 . کردی آھستھ مسافت راه رو طیی با قدم ھالیدن

 . توجھ ام رو جلب کردزدی مرونی در بھ بری از ز کھیم،نوریشدی رد مفنی اتاق استی از جلویوقت
 
 ... بودداریب

 : گفتملی گوش دنم،دری سالن کھ شدوارد
 
 !ست؟ی ننجای اچیچرا ھ+

 ! ساکت و خلوتھ؟نجا،انقدری اچرا
 
 !گھی ددنیخوب ھمھ خواب-
 !؟یپس محافظا چ+
 . نباشھتیتوکار-

 ... لطفا ساکت شوفقط
 .باش+
 

 ! شدشتری تعجبم بمی از سالن خارج شدیوقت
 !. بودی خون جارشونیکی افتاده بودن و از شکم نی زمی رومحافظا

 
 : گفتلی کھ دندمی کشی بلندـــــــنیھ
 ...کایســـــاکت ار+
 

 .نمی نبی اگھی دزی گزاشتم و چشمام رو بستم تا چنیستی شونھ و گردن کرنی و بسرم
 

 : کھ گفتدمی رو شنلی دنی صداقھی حدود پنج دقبعداز
 
 . سوار شونیی پاایب...میدی رسکایار-
 

 . رو باز کردم و سرم رو بلند کردمچشمام
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 . شدمیمی قدبای تقرنی ماشھی سوار لی کمک دنبا

 . رو روشن کرد و حرکت کردنی ھم سوارشد،ماشلی کھ دننی ابعداز
 

 : گفتمغــــوی جغی جبای تقریی و باصداارمی نتونستم طاقت  بگھی دقھی دقکی حدود بعداز
 
 !؟ی بود کھ تو کردی چھ کارنی اــــــــــلی دنیوااااا+
 !؟ی کردی بزرگسکی چھ ریدونی مچیھ

 .گردنی فھمن و دنبال ما می زود میلی خاونا
 !؟ی کنکاری چیخوای ماونوقت

 .ی دادی فرار،منوی از افرادشونو کشتیکی تو لی دنیوا
 .ی کلک زدبھشون

 ... کشنی ھـــــردومون  و مندفعھی ای بود کھ فقط منو بکشن ولقرار
 
 

 !  زھره ترکم کردلی داد دنی کنم کھ صداغی جـــــــغی بازم جخواستم
 
 ...بــــــسھ،ساکت شو+

 . فکر کنمی کمبزار
 
 . شدمرهی نگفتم و بھ جلو خیزی چگھید

  ناراحت شرمازدستش
 !زدی من سرم داد مطی شرانی تو ادینبا 
 

 :دمی آرومش رو شنی صداقھی حدود پنج دقبعداز
 
 .خوامیمعذرت م+

 . کردمی باھات بد رفتاریلی ساعت خکی نیتوا
 . داشتم و دارمیادی زیلی خاسترس

 .ارمی برونی تورو از اونجا بیجوری خواستمی فقط ممن
 ... فکر نکرده بودممی کنکاری و چمی کھ بعدش کجا برنی بھ اگھید
 

 : کھ بھش نگاه کنم گفتمنی وسط حرفش و بدون ادمیپر
 !چرا؟+
 
 !؟یچ-
 !؟یچرا منو نجات داد+
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 !؟یدی متی اھمچرابھم
 !؟ی اونجا بودم برام غذا آوردی وقتچرا
 !ومد؟ی ازم بدت ننیستی و کرفنی مثل استچرا

 
 : نگاه کردم و گفتمبھش

 !.ل؟یچرا دن+
 

 . موھاش فرو بردی رو کالفھ فوت کرد و دستش رو النفسش
 
 
 .میبـــھتره کھ درموردش صحبت نکن+

 !می شب و کجا بمونمی فکر کننی بھتره کھ بھ افعال
 

 . فکر کردمیکم
 . تحمل کردمربدی مشکالتو بخاطر ھنی تمام امن
 ...پس

 !  کھ حاال بھم کمک کنھبھتره
 

 ...اما
 ...نجاستی ھم الیدن

 ! ؟ی چربدمی بفھمھ من ازطرف ھاگھ
 

 .اون منو نجات داد...منھ بااون
 : رو بھ زبون آوردم و گفتمفکرم

 . دارمی دوستھی اطراف نیامـــم من ا...یدن+
 ؟! اونجامی بریخوایم
 
 : بھم انداخت و گفتی نگاھمین

 !کنھ؟ی کمکمون میمطمئن+
 .اره-
 

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 .آدرس رو بھم بده...باشھ+
 

 . آدرس رو بھش دادم ناخوداگاه استرس گرفتمیوقت
 . باشھفنی از طرف استلی کھ دندمی ترسیم

 ! مشکوک بودیلی خآخھ
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 .می و زنگ رو زدمی رو پارک کردنی ماشمیدی رسربدی کھ بھ خونھ ھیزمان

 . خواب بودنمطمئنا
 
 . ساعت بعدکی
 .کردی نگاه ملیود و با اخم بھ دن قرمز روبھ رومون نشستھ بیی خواب الود و چشمای با چھره اربدیھ

 .شھی آب مربدی نگاه ھری داره زلی بود کھ دنمشخص
 
 : گفتظی غلیلی مبل بلند شد و رو بھ من با اخم خی از روربدی دفعھ ھکی

 .تواتاقم منتظرتم...کایار+
 
 
 . رفتمربدی مبل بلند شدم و لنگون لنگون بھ اتاق ھی از رولی کمک دنبا
 

 . از وارد شدن در زدم و پس از صدور اجازه وارد شدمقبل
 

 . بودتیبھش نگاه کردم،چھره اش سرشار از خشم و عصبان    
 . کنترل خودم رو حفظ کردمی ولدمی ترسیکم
 

 . شده بودرهی نامعلوم خی رو تخت نشستھ بود و بھ نقطھ ای حرفچی ھبدون
 

 ! ارامش قبل از طوفانھنی مسدونستم کھ اخوب
 : بلند از رو تخت بلند شد و گفتبای تقریی پرخاشگر و صدای با چھره اقھی دقکی حدود بعداز

 
 !؟ی اوونھی دــــکا،تویار+

 !نجا؟ی ای اونو اوردی چواسھ
 !؟ی کھ واسھ خودت درس کردھی چھ وضعنیا

 ! کھ جتلفنت خاموشھدوروزه
 !؟یکردی می خونھ چھ غلطتو،تواون

 
 
 !؟یچ
 !ھ؟ی چای حرفنیا

 ! شده؟ینجوری ای کھ وضع من بخاطر کدهی تا االن نفھماون
 ! نداشت سرم داد بزنھحق

 
 : پر از حرص گفتمی جمع شده و لحنی خودش صدام رو بلند کردم و با چھره امثل
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 !ربد؟ی ھیگی می داریچــــــ+

 ! مشکالت بخاطر توعھنی اتمام
 
 : صورتم اشاره کردم و گفتمبھ
 ...نیببــــــــ+

 ! رو صورتم بخاطر توعھی ھایکبود تمام
 ! و مچ شکستھ ام بخاطر توعھپا

 ! بخاطر توعھفنی و استنیستی کرنفرت
 

 . افتادم و دوباره بغض تو گلوم نشستامی بدبختادی دوباره
 !  نشدیول. کردم بغضم رو قورت بدمی کردم و سعمکث

 
 : بغض ادامھ دادمباھمون

 ! تشکرتھ؟ی کارات بھ جانیا+
 !ھی کنیستی پسر کری بدونیخواستی متو

 .دمی منم فھمخوب
 
 : پراز بھت و تعجب گفتی چھره ابا
 !؟یچــــــ-
 !؟یدونیم

 !؟یدونی کھ مِھیِازک
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 !منو بکشن... بود کھ زمان  طلوع آفتاب امروزقرار

 .دمی موقع فھمھمون
 ...ھی بھت بگم کاگھ
 !یاری تعجب شـــــــــاخ در ماز
 !ھ؟یخوب ک-

 : پوزخند ادامھ دادمباھمون
 !فنیاست+
 ؟!یچـــــــــــ-

 !!!! باھاشھ؟شھی کھ تو عمارتشھ و ھمیفنیھمون است...ھمون
 
 .فنیھمون است.اره-
 

 . ازم برگردوند و پشتش رو بھم کردروشو
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  درھمون حالت موندقھی صورتش گزاشت و چند دقی و رودستاش
 

 . نگران بھم نگاه کردی و با چھره ابرگشت
 :دی پرسی صورتم و با نگرانی رو گزاشت رودستش

 
 !؟یخوب+
 . کھ زدهی دستش بشکنھ ھرکیالھ

 ! زدن؟چرا
 

 : و گفتمدمی کشیقی و بستم و،نفس عمچشمام
  اومدم و من نگفتم کھ زدنمی بدونن ازطرف کخواستنیم+
 

 . رو از رو صورتم برداشتدستش
 . جلو اومد و بغلم کردیکم

 . پرقدرتش گم شدمی حصار بازوھانیب
 

 .دی بزرگ شده تو گلوم ترکبغض
 . کردنھی کردم بھ گرشـــروع

 
 . آغوش کھ بتونم بھش اعتماد کنمکی...خواستی آغوش گرم مکی دلم

 . کنمھی راحت گرالی با خبتونم
 

 . ازاشک شدسی خربدی کردم کھ لباس ھھی گرانقدر
 
 
 
  ھفتھ بعدکی
 
 

 .می پناه اوردربدی بھ خونھ ھلی روزه کھ من و دنھفت
 . بھتر از قبل شدهیلی خلی ام با دنرابطھ

 .شناسمشی کم کم دارم محاال
 

 .ھی مرد خوب و مھربونواقعا
 . و باھام خوش رفتارهشمھی کھ من،بھش کلک زدم و دروغ گفتم،بازھم پنیباا
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 .ربدیھ
 
 .  تو خونھ من ھستنلی و،اون پسر،چندش دنکای ھفتھ اس کھ ارکی

 . اماده کنمی نقشھ بعدی اطالعات جمع کنم و خودم رو برای تا کمنیستی برم خونھ کردی باامروز
 
 

 . کردمی سالواتور رانندگنیستی شدم و بھ سمت عمارت کرنمی ماشسوار
 

 . و ھم پسرش خونھ اننیستی بود،پس ھم کرلی روز تعطامروز
 

 . خونھ بودن وارد سالن بزرگ خونھ شدمی جای ھا کھ جاگاردی گذشتن از باددم،بعدازی رسیوقت
 

 شکستھ ی چوندن و با پای رو پگاردی ھمھ بادنی ای چطورکای و ارلی بود کھ دنی سوال بزرگبرام
 ! رو اومدنادی مسافت زنی اکایار
 

 . کردی بھ استقبالم اومد و باھام احوال پرسنیستی کردمی رسیوقت
 .اون دوقلو ھا برامون قھوه آورد ازیکی و می مبل نشستیرو
 

 : پا انداخت و بالبخند گفتی پا رونیستیکر
 !؟ییای باعث شده کھ بھ خونھ من بیزیچھ چ+
 ؟!لتونی ھمربدی ھیآقا
 

 . خستھ سالم کردی وارد سالن شد و باچھره افنی زدم و خواستم جوابش رو بدم کھ استیلبخند
 

 : برگشت سمتش و گفتنیستیکر
 !فن؟یچخبر است+
 !؟ی نکردداشونیپ
 

 : نفسش رو فوت کرد و گفتکالفھ
 ...نھ+

 .نی آب شدن و رفتن تو زمست،انگاری ازشون نیھبر
 

 : اش توھم جمع شد و باحرص گفتچھره
 رسمیحساب جفتشون رو م... کنمداشونیاگھ پ+
 
 .باشھ- 
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 ...برو
 

 : برگشت سمتم و گفتنیستی رفت کرفنی استیوقت
 .نی فرمودیم...خوب+
 

  زنگ خوردمی خواستم جوابش رو بدم کھ گوشدوباره
 . کردم کھ از کارخونھ بودنگاھش

 ! ھرچھ زود تر برم اونجادی تو کارخونھ بوجود اومده و بای جواب دادم گفتن کھ مشکلیوقت
 
 .دمی دونمی کردم و بھ سمت ماشی معذرت خواھنیستی کراز
 
 

 فنیاست
 
 
 . خستھ وارد اتاقم شدمی بدن و روحبا

 . شدمرهی تخت انداختم و بھ سقف خی لباس خودم و روضیبعدازتعو
 
 ! دونفر کجا رفتن؟نیا

 ! بشنری کردم سی کنم کھ از زندگی می کنم،کارداشونی پاگر
 
 ! افتادمکای ارادی

 ! کھ دلم براش تنگ شدهکنمی مست،احساسی نشمی دوره،حاال کھ پنی کھ احاال
 
 . چھره اش افتادمادی

 ! بودبای زواقعا
 ! ترهبای از مادرم ھم زی فھمم کھ حتیکنم،می دقت مشتری کھ بحاال

 
 ...اما
 ! رسمی کنم،حسابش رو مداشی پیوقت
 ! لی دناون
 ! بھم نارو زدزی ھمھ چی بلی دناون

 
 ! خراب کردمی تر بودکی دختر رابطھ دوستانمون و کھ از برادر ھم بھم نزدھی بخاطر

 
 . کنمداشونی پدیبا

 !کنمی مداشونی پگردم،امای رو مای دنگل
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 لیدن
 
 

 . اومدم و با لبخند بھ سالن رفتمرونی بازاتاق
 
 . کردنی باھم صحبت مربدی و مادر ھکایار
 . داده بودادی صحبت کردن رو ی بھم فارسکای چند وقت ارنی اتو
 
 : و پاشکستھ و بھ طور گفتمنیا

 
 سالم...سال...س+
 

 . جوابم و دادنی سمتم و با لبخند بھ فارسبرگشتن
 

 : گفتمی وبھ فرانسوکای کردم بھ اررو
 .رمان کالسم شده+
 !.؟ی بدادی بھم ی خواینم
 
 : بانمک گفتی مبل بلند شد و با چھره ای از روکایار
 
 !!!ایری بگادی ی فارسی کھ دوست دارنیمثل ا+
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 . کنھی مدای پاقی مثل تو داشتھ باشھ معلومھ کھ اشتیھرکس معلم+
 

 : شونم و با لبخند گفتستاد،زدروی اجلوم
 
 . بستھ کوچولوینیریخودش-
 
 :چشمامو درشت کردم،بھ خودم اشاره کردم و گفتم 
 !من کوچولوام؟-
 

 : تخس و لجباز گفتی شد و بھ چھره انھی بھ سدست
 
 !من کوچولوام...نھ پس+
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 : شدم و گفتمنھی خودش دست بھ سمثل
 
 !خوب معلومھ-
 

 . و  پشتش رو دادن بھ بازوم زددیخند
 .دمی ھم خندمن

 . دستم رو دورشونھ ھاش انداختمناخودآگاه
 ! نشون ندادی عکس العملچی ازطرفش بودم اما ھی منتظر واکنشھرلحظھ

 
 .می ھم پرروتر شدم و درھمون حال باھم بھ سمت اتاقش رفتمن
 

 رو پشت بھ من و درحال کای و ارلی کھ دن انجام کارھا تو کارخونھ برگشتم خونھ،وارد سالن شدمبعداز
 .دمی و خنده دیشوخ

 
 ! بودملی دنی کاش من جایا

 
 ! منی خدایوا

 ! شد؟می انقدر حسودچرا
 
 . رو دارمارشی مال منھ، من صاحب اونم،اختکایار

 . کنھی کس بھ اموال من دست درازــــچی دم کھ ھی نماجازه
 
 
 لیدن
 
 .می وارد اتاقش شدکای اربا

 . رو اوردسشی تدرلی وساھی تخت نشستم و اون ھم دفتر و بقیرو
 

 : نشست و با لبخند گفتکنارم
 ... آقا کوچولومی کنیخـــوب شروع م+
 ! کوچولویتوکھ دوباره گفت-
 .گھی دییخوب کوچولو+
 

 : شدم و گفتمکی زدم،بھش نزدیطانی شلبخنده
 
 !مـــن کوچولوام؟+
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 : نرفت و گفتازرو
 ییییی کوچـــــــــولینی یی کوچولوگمی میوقت+
 
 ! کوچولوعھی کھ کدمیاالن بھت نشون م- 
 

  دادم رو تخت و شروع کردم بھ قلقلک دادنشھلش
  کھ بس کنمکردی و التماس مزدی مغی خنده ھاش جنیب

 انی نماربدی و سرخ شده از خشم ھی دفع باز شد و چھره عصبکی قلقلک دادنش بودم کھ دردرحال
 !شد
 
 

 ! ھستم بمونمکای اری کوب شم و درھمون حالت کھ روخی باعث شد کھ مربدی داد ھیصدا
 
 : گفتتی با داد و عصبانربدیھ
 
 !د؟یکنی مکــــــــاری جدیشما ھا دار+
 !ی و بخوابی بخورنجای کھ اسی نل،قراریدن

 .یکنی ھم منجای ایکردی منیستی کھ تو خونھ کریھــرکار
 
 .ستادمی بلند شدم و صاف اکای اری رواز

 . انداختمنیی سرم و پای پشتم گره زدم و کمدستامو
 
 :  کردم مظلوم باشھ گفتمی می کھ سعیی صدابا
 .خوامیمعذرت م+
 

 : تر اورد و گفتنیی پای صداش رو کمتن
 
 !؟یکردی مکاریاونجا ج+
 ...کردمی میباغ بان-
 .یکنی باغ میدگی امروز شروع بھ رسنیاز ھم...باشھ+
 

 : رو تکون دادم و گفتمسرم
 .بلھ قربان+
 
 : تخت نشستھ بود و گفتی کھ روکای رو کرد بھ ارربدیھ
 
 منتظرتم... تو اتاقمایب+
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 . رفتروتی حرف از اتاق بنی گفتن ابعداز

 
 : نگاه کردم و گفتمکای اربھ
 ! داره؟کاری چینی+
 

 : ھاش رو باال انداخت و گفتشونھ
 ! دونمینم-
 
 ! دارهکاری چنیبرو بب+
 

 : تند بھ سمت دراتاق رفت و درھمون حال گفتیی شد،باقدم ھاھول
 ...باشھ...باشھ+
 

 . رفترونی بازاتاق
 . و تکون دادم و کالفھ دستم و تو موھام کردمسرم

 
 : خودم گفتمبھ
 ! باغ بـــــزرگ شروع کنم؟نی ایحاال از کجا...خوب+
 
 کایار
 
 ! باشھ؟ی انقدر آشفتھ و عصبربدی باعث شده کھ ھیچ

  قدم ھامو کم کردم و شمرده،شمردهسرعت
 . رفتمربدی سمت اتاق ھبھ
 

 حبس کرده بودم در زدم و پس از صدور اجازه درو بازکردم و نھی کھ تو سی در اتاق با نفسیجلو
 . دادمرونیھمزمان نفسم و ب

 
 .  شدمرهی خکردی رو نگاه مرونینجره ب بود و ازپستادهی کھ پشت بھ من اربدی اتاق شدم و بھ ھوارد

 
 . برنگشتی داشتھ ولکاری گذشت،منتظربودم کھ برگرده و بگھ کھ چقھیچنددق

 
 : کردم وگفتمی مصلحتسرفھ

 
 !د؟ی داشتیکار+
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 : کھ برگرده گفتنی ابدون
 
 !نجای اایب+
 

 .ستادمی آھستھ رفتم جلو و کنارش ایی ھاباقدم
 . باغ بودی کھ درحال انجام کارھالی بھ دندی نگاھش رو کھ گرفتم رسرد
 

 : داشت گفتمی کھ لرزش نامحسوسییباصدا
 
 ! شده؟یزیچ...ربدیھ+
 ! نشوکیبھش نزد-
 ! نشم؟کی نزدیبھ ک!؟یچ+
 

 . برداشت،رو کرد سمتم کھ باعث شد من ھم بھش نگاه کنملی از دنچشم
 : گفتی اخم و ھمون لحن جدباھمون

 
 !نشو کینزد...لیبھ دن...گھید+
 
 
 !؟یخوب واسھ چ+
 

 شھی گلوم و ھلم داد کھ باعث شد کمرم با شری حرکت دستش رو گزاشت زکی جن زده ھا تو مثل
 .بخورد کنھ

 
 راه نفس کشدنم رو سد ربدی ھم ھی نفسم بند اومد و ازطرفدیچی کھ تو کمرم پی بخاطر دردیازطرف

 .کرده بود
 

 : لزرون و بلند گفتیی زد و باصداادیفـــرد
 
 . و صاحب توامدمیچون من تورو خر+

 .ی اطاعت کندی رو باگمی کھ من میزی ھـــرچپس
 

 : زدادی تر فردبلند
 
 !؟یـــــدیفــــھم+
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 بستھ ی صداش،چشمام و بستھ بودم و باھمون چشمای کردم و بلنددای کھ ازش پیادی ترس زبخاطر
 . کردمنیی باال پادنیسرم و بھ نشونھ فھم

 
 .شدی مشتری گردنم بی دستش رو از رو گردنم برنداشتھ بود وھــرلحظھ فشار دستاش روھنوز

 . خواستم عجل ام و بخونمی مگھید
 . تونستم نفس بکشمی می سختبھ

 رو ھر دنی رو دور گردنم بھ وجود اورده بود کھ نفس کشی حصارمحکمربدی و پرقدرت ھی قویدستا
 . کردیلحظھ برام سخت تر م

 .کردمی تقال مژنی اکسی ذره ایبرا
 ی ببرم،ولنی حصار پرقدرت رو باز کنم و ازبنی کردم  کھ ای دستش گزاشتم و سعی رو رودستام

 .موفق نشدم
 

 افتم و شروع بھ ی بنی زمی دستش رو ازدور گردنم برداشت و باعث شد کھ من روھی چند ثانبعداز
 سرفھ کردم

 
 
 . باعث سرفھ کردنم شده بودنی و اسوختی گلوم مژنی اکسادی ھجوم زلی دلبھ
 

 کھ سرشار از ی دوزانو روبھ روم نشست و با لحنربدی کھ حالم بھتر شده بود  ھھی چند ثانبعداز
 : بود،بازوھام رو گرفت و تکون داد و گفتیمونیپش
 
 !کا؟یار+

 !؟یخوب
 ! کارم شدنی باعث ای دونم چی کارو کردم،نمنی جرا ادونمیخوام،نمی ممعذرت
 ! منو ببخشتروخدا

 
 .دمیکشی بھتر شده بود،اما بازم سخت نفس محاال،حالم

 . بھ سمت در رفتمی توجھ بھش بلند شدم و بدون گفتن کلمھ ایب
 : کھ برگردم و بھش نگاه کنم گفتمنی ادم،بدونی بھ در رسیوقت
 
 ... نبخشم رو ندارمای کھ تورو ببخشم نیمن حق ا+
 !یگی درست متو

 !ی انجام بدی تونی می کھ بخوایھرکار... تو،پس و من بردهی منتوصاحب
 

 . اومدم و بھ اتاقم مناه بردمرونی کھ بھش اجازه حرف زدن بدم از اتاق بنی ابدون
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 یراو

 
 . کرددای بھ کود پازی کھ ندادی باغ را انجام می داشت کارھالیدن

 . کندھی را تھازشی مورد نی برود و کودھای ه گل فروشخواست
 

 ! نداردی پولچی افتاد کھ اکنون ھادشی اما
 

 . رفتربدی بھ سمت اتاق ھباخجالت
 
 

 پول ی راحت باموضوع کنارآمد و مقداریلی گفت،اوخربدی خجالت بھ ھی کھ موضوع را با کلیزمان
 .بھ اوداد

 
 

 فنیاست
 

 . کنمدای نامرد  و پلی و اون دنکای منو مامور کرده بودکھ ھرطور شده ارنیستیکر
 
 . کھ اون دوتا نامردنکردمی فکر مدمی دی رو کھ می و ھرشخصزدمی پرسھ مابونی ھدف تو خیب
 
 

 .زدمی قدم مابونی پارک کردم وتو خنگی رو تو پارکنیماش
 .کردمی می رو بادقت بررسشدی کھ از کنارم رد میھرفرد

 ! شدموونھی دکردنی بود کھ ھمھ فکر معی انقدر ضاکارم
 ! شدموونھی ھم دواقعا

 
 ... کھزدمی ھدف قدم میب
 

 ... مـــــنیخدا
 ...خودشھ

 !لھی مرد دننیا
 !کنم؟یبازم دارم،اشتباه م... کھنیاای
 ! کنمیزی آبروردی دفعھ نبانیا

 
 

 ! شدی گلفروشکی کھ بھش شک داشتم وارد یفرد
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 ! دارهیادی سرو کار زی باغ بونھ و با گلفروشلیدن
 

 . شدم و منتظر موندمی گلفروشکینزد
 . اومد و بھ راه افتادرونی بی از گلفروشقھیدق١٠ حدودازبعد

 
 . بستھ خارج شدکی بعد باقھی مغازه فروش لباس زنانھ رفت و چند دقکی راه بھ سر
 ... مـــــنیخدا

 ...خودشھ
 !لھی مرد دننیا
 !کنم؟یبازم دارم،اشتباه م... کھنیاای
 ! کنمیزی آبروردی دفعھ نبانیا

 
 

 ! شدی گلفروشکی کھ بھش شک داشتم وارد یفرد
 ! دارهیادی سرو کار زی باغ بونھ و با گلفروشلیدن
 

 . شدم و منتظر موندمی گلفروشکینزد
 . اومد و بھ راه افتادرونی بی از گلفروشقھیدق١٠ حدودبعداز

 
 . بستھ خارج شدکی بعد باقھی مغازه فروش لباس زنانھ رفت و چند دقکی راه بھ سر

 
 
 . شدمرهی چھره اش خبھ

 !خودشھ
 . شدممونی خواستم برم جلوش و حسابش و برسم کھ پشمی تصمکی تو
 
 .کنھی می کھ کجا زندگدمی فھمی مدیبا

 . اونھشی ھم پکای کھ ارمطمئنم
 

 . پشت سرش رفتمدوباره
 
 

 ! منیخــــــــــــــدا
 
 
 !لتونھی ھمی کھ خونھ آقاجایا... کھنجایا

 ! باشنلتونی ھمی نداره کھ اون دوتا با اقانھ،امکان
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 ! دونفر و بشناسھنی التونی ھمی امکان نداره کھ،اقااصال

 
 ! بشھکای از اری خبردی منتظر موندم تاشای شد،کملتونی وارد خونھ ھمیوقت
 
 . شده بودکی ھوا تارگھید
 . بھ خونھ رفتمری فکر درگی کلبا
 

 ! بشھکای از اری خبردی موندم تا شا منتظری شد،کملتونی وارد خونھ ھمیوقت
 
 . شده بودکی ھواتارگھید

 . بھ خونھ رفتمری فکر درگیباکل
 
 ! نھای بگم نیستی دونستم کھ بھ کرینم
 .گرفتمی می جدمی تصمدیبا
 !کشتم؟ی عتشقش ام و مکردمی کھ فکر می و دخترکشتمی و کھ ازاول عمرم باھاش بودم و می پسردیبا
 
 ! و کنن؟شونی کھ زندگدادمی احازه مدی باای
 

 ! بودی سختیلی خمی تصمواقعا
 ! بشھکای از اری خبردی منتظر موندم تا شای شد،کملتونی وارد خونھ ھمیوقت
 
 . شده بودکی ھواتارگھید

 . بھ خونھ رفتمری فکر درگیباکل
 
 ! نھای بگم نیستی دونستم کھ بھ کرینم
 .گرفتمی می جدمی تصمدیبا
 !کشتم؟ی عتشقش ام و مکردمی کھ فکر می و دخترکشتمی و کھ ازاول عمرم باھاش بودم و می پسردیبا
 
 ! و کنن؟شونی کھ زندگدادمی احازه مدی باای
 

 !!! بودی سختیلی خمی تصمواقعا
 
 

 یراو
 

 . بودی سختیلی خطی در شرافنیاست
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 .کردی راه را انتخاب مکی دی و نفرت بای دوستنیب
 ...اما
 

 . و عالقھ غلبھ کندی کھ توانست بھ دوستادبودی نفرت آنقدر زقدرت
 

 . گرفتھ شدمیتصم
 !کنندی می را سپرشانی آخر زندگی روزھالی و دنکایار
 

 . شدنیستی امد و در سالن منتظر کررونی از اتاق بفنیاست
 . خستھ وارد عمارت شدی با چھره و بدننیستی چند ساعت کربعداز

 
 . کھ غرق در افکار خود بود تعجب کرددی را دفنی است کھ چھره غضبناکیزمان
 . را صدا زدفنی اش را فراموش کرد و با تعجب استی خستگتمام

 
 !فنیاست...فنیاست+
 

 : امد و گفترونی از افکار خود بفنیاست
 !بلھ؟-
 

 : مشکوک گفتی باچھره انیستیکر
 ! شده؟یزیچ+
 

 : گفتدی کشیقی نفس عمفنیاست
 ! بلھ-

 .نی بشای بلطفا
 .باشھ+

 .امی کھ  دوش گرفتم منی کن لباسام رو عوض کن و بعد ازاصبر
 
 
 
 ربدیھ
 
 . مواجھ شدم کھ بھم سالم کردکای خستھ وارد سالن خونھ شدم کھ با چھره شاداب اری بدنبا
 
 . گرفتم و بالبخند جوابش و دادمی اون منم انرژی لبخند و انرژاز
 

 . برم تو اتاقم کھ تلفنم شروع بھ زنگ خوردن کردخواستم
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 !اوه
 ! سالواتورنیستیکر
 

 : گفتکای شده بودم کھ اررهی گشاد شده بھ تلفن خییباچشما
 
 !ربد؟یھ+
 !ھ؟یک
 

 : گفتمبابـــــھت
 ! سالواتورنیستیکر
 
 !؟یچــــــــــــــ+

 ! بھت زنگ زده؟ی چواسھ
  دونمینم-
 !خوب جواب بده...خوب+
 
 !؟الو-

 دییبفرما
 
 !نجا؟یا+
 
 
 !خوب راستش نھ+
 
 !بلھ،بلھ+

 ! منتظرتونمپس
 
 
 ...ربدیھ
 

 ! منیخدا
 ! داره؟کاری چنجای انیستی کرآخھ

 
 : و گفتمکای کردم بھ اررو
 
 .برو تو اتاقت+
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 ! کجاست؟لیدن
 !دییای نمرونی ھم کھ بھتون نگفتم بی تو اتاق تو تا زمانادی ببگو
 !دیاری طاقت بدی پس بادی شام بخوردی نتوندیشا
 
 : نگران گفتی با نگاه و لحنکایار
 
 !ربد؟ی ھشدهیچ+
 

 : و گفتمدمی  و بوسشیشونی بخش پنانی    اطمی و گزاشتم دور صورتش و بالخنددستام
 
 .ی خانومستی نیزیچ+

 .نجای اادی سر بھی کھ خوادی فقط منیستیکر
 . نگران نباشاصال

 
 . مزاحم مانع از انجام کارم شدلی دنی از فرصت استفاده کنم و بغلش کنم کھ صداخواستم

 
 ! افتاده؟یچھ اتفاق+
 

 : برگشتم سمتش و گفتمکالفھ
 
 .نجای اادی بخوادی منیستیکر+
 . باشھنجای شام ھم ادیشا
 .دییای نرونی کھ بھتون نگفتم بیزمان  تو اتاق و تادی بردی باکای و ارتو
 

 : ھم نگران شد و گفتلی و لحن دننگاه
 
 !نجا؟ی اادی بخوادی مقدمھ می انقدر بیآخھ واسھ چ...آ+
 

 : موھام فرو کردم و گفتمونی نفسم و فوت کردم،دستمو مکالفھ
 
 . دونمینم-
 . شک نکنھیزی عمل کنم تا بھ چلکسی ریلی خدیبا
 
 
 ساعت بعد٣
 
 ...ربدیھ
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 . باھم تو اتاق بودنلی و دنکایار

 ... غذا براشون ببرهی گفتم تا مقدارنی بھ کاروالانی بنجای بھ افنی و استنیستی کھ کرنی ازاقبل
 

 ی خودم بودم کھ صدای ھای رو مبل نشستھ بودم و غرق در افکار و نگراننیستی کری روروبھ
 ! آوردرونی منو از افکار بنیستیکر
 
 
 !؟ی افتاده کھ انقدر غرق افکارت شدیاتفاق+
 

 : معذب رو مبل نشستم و گفتمی کردم و کمی مصلحتسرفھ
 
 .وفتادهی نیاتفاق خاص+
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 !نجای ای کھ اومدیواقعا خوشحالم کرد+
 

 : مانع شد و گفتفنی بزنھ کھ استی خواست حرفنیستیکر
 
 ! کجاست؟سیسرو... خوامیمعذرت م+
 

 . حرکت کردسی و بھش نشون دادم کھ بالبخند از جاش بلند شد و بھ سنت سروسیسرو
 
 
 

 فنیاست
 
 
 

 . حرکت کردمسی زدم و بھ سمت سروربدی بھ ھیابخند
 . کھ سر راھم بود رفتمیی و عوض کردم و بھ سمت راه رورمی برسم مسسی کھ بھ سرونی ازاقبل

 
 ... اتاق بودچندتا

 
 .تابخونھ بود اول و کھ باز کردم کدراتاق

 . اتاق کار بودھی شبی اتاقھی دوم اتاق



 

 241 

 
 . شدم ونفسم و باحرص فوت کردمکالفھ

 . قدم جلوتر رفتم کھ بھ چندتا پلھ برخورد کردمچند
 

 .گھی راه رو دکی بھ رمی پلھ ھارو باال رفتم کھ رسدی و تردباشک
 . بودیشتری بی اتاق ھانجایا

 .دمی رو شنیفی مکالمھ ضعی آھستھ قدم برداشتم کھ صدایی گام ھابا
 .ادی صدا ازکجا مقای کردم کھ بدونم دقزی تگوش

 
 .دمی از اتاقا رسیکی سمت صدا رفتم کھ بھ بھ

 . در شدم و گوشمو چسبوندم بھ درکینزد
 

 . برام سخت شده بوددنی کشزد،نفسی تند،تند مقلبم
 

 .کردنی شناختم کھ باھم صحبت م ولی و دنکای اری کھ دقت کردم صدایکم
 
 !ترسمی میلی استرس دارم،خیلیمن خ...لیدن-
 
 .می کنارتربدی من،ھم ھزم،ھمینترس عز+
 . نترسیچی ھاز
 

 : زدم و تودلم گفتمیپوزخند
 . باشالی خنی ھمبھ

 ...کنمی محو منینفرتونو از روزم٣ھر
 
 

 .دمی و شنیی قدم ھای بھ مکالمشون گوش کنم کھ صداشتری بخواستم
 .  شدمکی اتاق نزدنی شدم و وارد اولھول

 
 ...ربدیھ
 

 . دونفر قصدرفتن ندارننی ای ساعت گذشتھ ولچند
 . دونفر ھنوز نرفتننی شام شد و ازمان
 . شام دعوتشون کردمزی زدم و بھ سمت منیستی بھ کریلبخند

 
 
 کایار
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 ... تمام وجودمو فرا گرفتھاسترس
 از شدت تونستی اما نمگرفتی منو تو اغوشش مقھی و ھرچند دقدادی می بھم دل گرملی کھ دننیباا

 !استرسم کم کنھ
 
 
 . کردمی لرزان طول و عرض اتاق و طیی تخت بلند شدم و با قدم ھای رواز
 

 : بلند شد و گفتلی اعتراض دنی کار ادامھ دادم کھ صدانی بھ اانقدر
 
 ! گرفتمجھی بسھ،سرگکایار+
 ! دخترنیبش
 
 : زار گفتمی چھره و لحنبا
 .لی تونم دنینم+
 .ترسمیم
 

 .شدی گلوم ھر لحظھ بزرگ و بزرگ تر می توبغض
 
 . بلند شد و بھ سمتم اومدی صندلی از رولیدن

 کارش باعث شد کھ بغض بزرگ شده تو گلوم بشکنھ و نی کرد،باای دستان پرقدرتش زنداننی و بمن
 . بشھیچشمام بارون

 
 ی کردن با موھام و  با لحنی سرم و شروع کرد بھ ناز کردن و بازی دستش و گزاشت رولیدن

 : و آرامش گفتیسرشار ازدلگرم
 
 . نکن خوشگلمھیگر...ــــــــشیھ+

 . کنارتممن
 . اشکت بشھختنی باعث ری کشدمی نماجازه
 . بشھی نازت بارونی دم اون چشمای نماجازه

 ... کنارتممن
 
 
 
 ...ربدیھ
 



 

 243 

 
 . بھ رفتن گرفتنمی خوردن شام و صرف قھوه باالخره تصمبعداز

 کای بھ سمت اتاق ارعی سریی کھ مطمئن شدم رفتن با قدم ھانی کردم،بعداز اشونیی در راھنمای جلوتا
 . باال رفتمیکیرفتم و پلھ ھا رو دوتا 

 
 . تازه کردمی و نفسستادمی ای اتاق کنیجلو

 . بھ در زدم و وارد شدمدوتقھ
 ... قلبم بھ درد اومددمی کھ روبھ روم دی اباصحنھ

 
 
 ...لی و دنکایار

 ...تو آغوش ھم...باھم
 . بودندهی تخت خوابیرو
 
 . شده بودمرهی پلک زدن بھشون خی بودم و بدون لحظھ استادهی حرکت ایب
 
 . کردکی نزدلی بھ دنشتری و محکم تر بغل کرد و خودشو،بلی تکون خودن و دنی کمکایار
 .امی باعث شد بھ خودم بکای حرکت ارنیا

 . کردم و در اتاق و بستم و لھ سمت اتاقم رفتمیظی غلاخم
 
 
 

 . اتاقم شدموارد
 ... بودمجیگ

 ـ.. بودمکالفھ
 .. بودمنارحت

 ... بودمیعصب
 
 
 .رمی بگدی بایمی دونستم چھ تصمینم
 

 .واری و دراز کردم و مجسمھ بغل دستم و پرت کردم بھ سمت ددستم
 . بھم دادی نسبی شکستھ شدنش آرامشیصدا

 
 .رمی بگیمی دونستم چھ تصمینم
 .ستی مال من نکایار... طور کھ معلومھنیا

 . صاحبش باشمدیشا  باشمدهی رو خرکای من اردیشا
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 ...اما

 . قلبش نبودمصاحب
  لھی قلب اون دنصاحب

 نجای الی و دنکای کھ اردهی فھمنیستی ھم مطمئنم کھ کری نگھ دارم،ازطرفنجای رو بھ زور اکای ارتونمینم
 .کننی میزندگ

 
 . بدمشونی اونا کنم و فراری برای فکرھی دیبا
 

 . رفتماتی و برداشتم و بھ سمت حنامی از ماشیکی دی حرکت از جام بلند شدم و کلکی در
 

 . و پشت خونھ پارک،کردم وارد اتاقم شدمنی ماشیوقت
 . کاغذ آدرس اونجا رو نوشتمھی و برداشتم و تو،ای لب درالی ودیکل
 
 .می فرار کنمی افتاد بتونی آماده باشم تا اگر اتفاقدیبا
 
 

 ... کنم کھدارشونی برم تا بکای بھ سمت اتاق ارخواستم
 

 . مانع ادامھ حرکتم شدشھی شکستھ شدن شی گلولھ و بعداز اون صدایصدا
 
 شکستھ ھا ھمھ جا پخش شھی و ششدنی ھا  شروع کردن بھ شکستھ شدن و گلولھ ھا وارد خونھ مشھیش
 .شدنیم
 

 .دمی دراز کشنی زمیرو
 ! منیخدا
 . ھستننجای الی و دنکای کھ اردنیفھم...دنی فھماونا

 
 . رو ھم تو دستم گرفتمالی و آدرس ودی و برداشتم و کلنی ماشی ھاچیسو

 
 . رفتمکایدست و پا بھ سمت اتاق ار۴

 . مواجھ شدملی و دنکای زده اررتی اتاق شدم کھ با چھره حوارد
 

 : زدمداد
 .دی پشت خونھ،از درآشپزخونھ بردید،بری باشزود

 : گفتمستادم،بھشی الی دنی سمتم کھ جلواومدن
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 !الئھی و لنی ماشیدای کلنایا+
 . ھم ھستادرسش
 !نی برنیزودباش

 
 .می رفتییرای بھ سمت پذی دادم سمت در کھ سھ نفرھلش

 : گفتملی دنبھ
 
 .کنمیمن سرشونو گرم م+

 .دی و بردی بشنی ھم سوار ماشکایتووار
 . پول ھستی مقدارنی ماشتو
 
 .ستادی کھ ارفتی داشت مکایار
 . چشم بھ ھم زدن بغلم کردکی برگشت سمتم و تو عی سریی قدم ھابا
 

 . بغلش کردممحکم
 . افتادری گتی وضعنی تو اکای من بود کھ ارریتقص

 .دادمی نجاتش مدیبت
 . خوش بوش کاشتمی موھای و پرعطش روقی عمی ابوسھ

 
 : اوردمش کھ گفترونی بازبغلم

 
 .ربدیممنونم ھ+
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 .مواظب خودت باش+
 

 ... ھلش دادم و بھ سمت در سالن رفتملی کھ بھش اجازه حرف زدن بدم بھ سنت دننی ابدون
 
 
 ...کایار
 
 
 

 . سپارمی و بھ تو ملی جون خودمو دنخدا
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 تا گلولھ بھمون اصابت نکنھ بھ سمت آشپزخونھ و در می کھ خم شده بودیع،درحالی سریی دو و قدم ھابا
 .می رفتیپشت

 
 . اونجا بودی رنگی مشکنیقدم جلوتر ماش١٠ کھ می شدی پشتاتی و وارد حمی اومدرونی آشپزخونھ باز
 

 . و روشن کرد و بھ حرکت دراوردنی ماشلی،دن می شدنی و سوار ماشمی کردشتری قدم ھانونو بسرعت
 

 . و سد کرده بوددنمی بود کھ راه نفس کشادی تونستم نفس بکشم،استرسم انقدر زیزد،نمی تند تند مقلبم
 

 . دادمرونی نفسم و باصدا بقھی حدود دو دقبعداز
 ! بسھگھی،بسھ،د  چشمام پراز اشک شدناخودآگاه

 . شدمخستھ
 

 . خواستیغھ رو م دغدی آروم و بی زندگھی دلم
 . باشمدی اتفاق جدھی منتظر دی کھ ھرلحظھ بانی شدم از اخستھ

 
 . کردمھی گری ھای کردن دستام و گزاشتم رو صورتم و ھاھی شد و شروع کردم بھ گری بارونچشمام

 
 . و پارک کردنی ماشابونی کردنم شد گوشھ خھی کھ متوجھ گری زمانلیدن

 :دمی صداشو شنھی چند ثانبعداز
 
 !کا؟یار+

 !؟یخوب
 

 مرگ یستم،آرزوی از روصورتم برداشتم و بھش نگاه کردم،دھن باز کردم تا بگم نھ،خوب ندستامو
 ...دارم کھ

 
 

 . گلولھ مانع شدیصدا
 . اصابت کرد و باعث شد کھ ترک بردارهنی ماششھی بھ شگلولھ

 
 . اصابت کردنی بھ بدنھ ماشگھی کھ گلولھ دمی برگردوندنی بھ پشت ماشسرمونو

 
 
   و بھ حرکت در اوردنی با ھول ماشلیدن

 . کردن مون بودبی رنگ در حال تعقی مشکنی ماشھی و عقب و نگاه کردم کھ برگشتم
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 : آغشتھ بھ بغض  و تشک گفتمی وصداغی شد،با جری  اشک از چشمام سرازدوباره
 
 ...ــــــــلی ترو خدا تند تر برو دنیدن...ـــــــــلیدن+
 .رمی بمفنی خوام بھ دست استی من نملیدن
 

 : کردن دوباره گفتمھی گری ھای کردم بھ ھاشروع
 
 ....ــــــیدن+
 
 : مانع ادامھ حرفم شد و با داد گفتلیدن
 
  ســـــاکت شو... نکنھیگر-
  
 :  بغض گفتمبا
 ... تروخدا زود تر برویدن+
 .ساکت شو بتونم تمرکز کنم...باشھ...باشھ-
 
 . شدکی شلنی بھ سمت ماشگھی دیفتم کھ دوباره گلولھ ا نگیزی چگھید
 

 :  گفتلی دندم،ی کشی بلندغیجــــ
 
  اونجا ھست؟یزی چیی چاقوی تفنگنیداشبورت و بازکن  بب+
 
 .دمی رنگ و دی نقره اری ھفت تھی و باز کردم کھ داشبورت 

 :گفتم
 
 . ھستری ھفت تھی...اره+
 !؟ی باھاش کار کنیبلد-
 

 : کردم سمتش و گفتمرو
 ! بلد باشم؟دیاخھ از کجا با+
 
 

 فشار داد و دوباره اسلحھ رو نیی کوچولو بود کھ اونو،بھ سمت پارهی دستگھی رو ازدستم گرفت  اسلحھ
 :گرفت سمتم و گفت

 
 !کنن؟ی مکی شلی چحوریدی دلمایتو ف+
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 .اره اره-
 . کنکی شلیتوام ھنونجور+
 

 ینیشی اوردم بھ عقب برگشتم و تفنگ و،بھ سمت مارونیز پنجره ب و ازش گرفتم و سرمو اری تھفت
  ما بود گرفتمبیکھ درحال تعق

 : بستم و تودلم گفتمچشمامو
 
 . خودت کمکم کنایخدا+
 

 . تفنگ و فشار دادمماشھ
 . شد و باعث شد کھ من بھ عقب ھل داده بشمکی شلگلولھ
 .ــم بلند بشھ آخـی کھ باعث شد صدانی محکم خورد بھ پنجره ماشسرم

 
 رهی پنچر شده داره بھ چپ و راست میکی باالستکردی مبمونی کھ تعقینی ماشدمی کھ باز کردم دچشمامو

 . و ازدست دادهنیو رانندش کنترل ماش
 
 : بلند و شوق فــــــراوون گفتمی خودآگاه دستامو مشت کردم  و بردم باال سرم و با صدانا
 
 ـــــوھـــــــــووووی+
 

 . شدی کوچھ فرعھی حرکت  وارد کی در لی سرجام نشستم کھ دنصاف
 . جلو رفت و بعد ترمز کردیکم
 

 .میزدی نفس نفس مھردو
 .میزدی و نفس نفس ممیکردی روبھ رو نگاه مبھ

 . ندارمدنی نفس کشی برایژنی اکسکردمی ماحساس
 

ون ھم داشت منو نگاه  کھ الی و درھمون حال برگشتم سمت دندمی کشقی نفس عمھی بستم و چشمامو
 .کردیم
 

 . شد بھ خنده و قھقھلی زدم کھ کم کم تبدیلبخند
 

 .می کھ دل درد گرفتھ بودمیدی خندانقدر
 : خنده ھاش گفتونی ملیدن
 
 ...ی تو عالــــکایار+

 !؟ی پنچر کردکشوی الستیچطور
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 : گفتمباشوق

 
 !؟یدید+

 "بــــوم" کردم و بعد کی بستم و شلچشمامو
 !کنھی درد میلی سرم خورد بھ پنجره و خاما
 

 : نگران تر گفتی نگران شد و با لحنی بھ نگاھلی از اون حالت خندون تبدلی دننگاه
 
 !؟یاالن خوب+
 

 : زدم وگفتمی بخشنانی اطملبخند
 .خوبم+
 

 . سگ ولگرد مارو بھ خودمون آوردکی واق واق ی بھ ھم کھ صدامی شدرهی خبالبخند
 
 : ھول گفتمبا
 
 .یبھتره کھ حرکت کن...گھیخوب د+

 .رمی می داشتھ باشم حتم داشتھ باش کھ مجانی ھنی اشترازی باگھ
 
 .باشھ،باشھ-
 

 . حرکت کردربدی ھالی و روشن کرد و بھ سمت ونیماش
 .میدی رسالی ساعت بھ وکی از حدود بعد

 
 .می شدالی خستھ وارد وی و روحبابدن

 
 کردم شدم،خودم و دای کھ پی اتاقنی دقت نکردم  و وارد اوللی کدوم از  وساچی بھ ھی خستگازشدت

 . شدمھوشیروتخت پرت کردم و ب
 
 

 . شدمداری خوار بیماھ  و مرغای دری موج ھای باصداصبح
 . گرفتھ بودمی خوبیلی خھی و روحی شدن انرژداری نوع بنی بااواقعا

 
 . بھ بدنم دادمی تخت بلند شدم دستامو بردم باال سرم و چشمام بستم و کش و قوسی رواز
 



 

 250 

 ای دری رنگ ابدنی و با ددمی دادم و بھ سمت پنجره رفتم،پرده رو کنار کشرونی بی رو با صدانفسم
 . رو لبم نشستیناخوداگاه لبخند بزرگ

 
 . لباسام نگاه کردمبھ
 : گفتمی کالفگبا
 
 ؟! بپوشـــــمیحــــاال من چ+
 

 .ختمی بھم رشتری و بختمی بھم ری و موھانی زمدمی با حرص کوبپاھامو
 
 . رفتمرونی و شلختھ از اتاق بختھی ھمون وضع بھم ررا
 . کردمی اطراف نگاھبھ
 بزرگ و ونی تلوزھی و دی ساده سفی رنگ پرده ھای کرمی دست مبل راحتھی بزرگ با بای سالن تقرھی

 . مجسمھیکل
 
 توجھ ام و جلب لی دنی بود خواستم برم توآشپزخونھ کھ صدابای زی سادگنی نداشت اما درحیادیززیچ

 .کرد
 
 . خانوم شلختھریصبح بخ+
 

 : سمتش و با لبخند گفتمبرگشتم
 
 .ریصبح بخ-
 
 : کنارم رد شد و وارد آشپزخونھ شد و درھمون حال گفتاز
 
 . تماس گرفتمدیریباھ+

 .افتھی بابی تا آب ھا از اسمی بموننجای چندروز ادی باگفت
 .گھی کشور دھی می بردی باادی بھاحتمال زبعدش

 
 : بـــھت و تعجب گفتمبا
 !؟یچــــ+
 ؟!گھی کشور دھی

 !کــــــجا؟
 

 تو ی حالتچی ھی و بلکسی اورد،ری مرونی صبحانھ رو بلی وساھی و بقری شخچالی ی کھ از تویدرحال
 :چھره اش گفت
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 . دونمینم+

 .می نریی اصال جادیست،شای نمعلوم
 . صبحانھ بخورای،بی رو بکننای خواد فکر اینم
 
 : شک گفتمبا
 
 !؟ی رو از کجا اوردنایا+
 
 : حس گفتی بی نگاه و لحنبا
 !دمیدزد+

 !گھی ددمی خرخوب
 
 !؟یمگھ پول داشت-
 . پول گزاشتھ بودنی تو ماشربدینھ ھ+
 

 .دمی سر کشک،نفسی و ختمی رری خودم شی براوانی لی نشستم، توی صندلی گفتم و رویآھان
 
 . کردجادی ای بلندبای  تقری کھ صدادمی کوبزی قدرت رو می باکمیوانیل

 :گفتم
 
 !م؟ی بموننجایچند روز قراره ا+

 : گفتدی مالی نون کره می کھ داشت رویدرحال
 
 .ستی گفت کھ معلوم نربدیھ-

 داده و بعداز گشتن خونش یچون ما رو فرار ربدی،اما ھ  شک دارنیلی خربدی بھ ھنیستی و کرفنیاست
 . کھ از دست اون ھا ناراحتھربدهی ھنی نکردن،حاال ادای پیزیچ

 ! دست اونا بدهیی آتودی نبااما
 
 ! اوضاع تموم بشھنیخدا کنھ زود تر ا...اھا-
 !خدا کنھ+
 

 .می بود رفتالی کھ پشت وای و بھ سمت درمی خارج شدالی از ولی خوردن صبحانھ با دنبعداز
 
 

 .نھی لب ھام بنشی روی موھام و نوازش کرد و باعث شد لبخندیمی مالمی نسمی کھ شدای درکینزد
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 .دمی دوای کردم و بھ سمت درشتری قدم ھامو بسرعت
 . کھ موج بھ پاھام،بخوره برگشتمنی قبل ازادمی کھ رسای دربھ
 

 . بلند بشھلی خنده دنیکھ،باعث شد صدا. کارو تکرار کردم ونی اچندبار
 

 . سمتشبرگشتم
 : کردم،دستامو زدم بھ کمرم و گفتمیمی مالاخم

 
 !؟یخندی میواسھ چ-
 

 : کھ لبخند بھ لب داشت گفتیدرحال
 !؟یدی کار بچھ ھا رو انجام مقایاخھ دق-
 

 : درشت کردم،بھ خودم اشاره کردم و گفتمچشمامو
 
 !مـــن بچھ ام؟-
 !معلومھ+

 !سالت شده٢١ تازه
 
 !خودت چندسالتھ؟...عــــھ-

 : گفتومدی اھستھ بھ سمتم میی بود و باق م ھابشی کھ دستاش تو جی زد و درحالیپوزخند
 
 سالمھ٢٧-
 
 !یوا

 ! من بچھ بودمدرمقابلش
 . باعث شد کھ مکث کنمنی اعتماد بھ نفسم و ازدست دادم و ایکم
 

 : داد وگفتیشتری مکثم بھش جرعت بنی اکھ
 
 ! کوچولوو؟شدیچ+
 

 : کردم و گفتماخم
 .ستمیمن کوچــــــــولو ن+

 : سرتق شدم وگفتمدوباره
 
 .ییسالشھ تــــــــو٣ کھ ی،اونی ازنظر سن عقلی باشم،ولکی از نظر سن و جسھ کوچدیشا-
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 : گفتومدی تند بھ سمتم میی داد و درھمون حال کھ با قدم ھاشی قدم ھاشو افزاسرعت

 
 !ـــولوعھ کوچی کھ کدمیاالن بھت نشون م-
 
 . کھ افتاد دنبالم و از پشت بغلم کرد و منو روھوا چرخونددمی دوی اگھی و بھ سما ددمی کشـــغیج
 

 : ھمراه با خنده گفتمغیباج
 
 .ــــــــرهی مجیولــــم کن سرم گ-
 

 . جلو رفتی شد و کمای دروارد
 : وباخنده گفتمزدمی سرھم دست و پا مپشت

 
 ـــــــــــلیولم کن دن+

 : و گفتدیخند
 
 .کنمیاالن ولت م...باشھ-
 
 شده ری دگھی زدم و گفتم نـــــــــھ کھ دــــــــغی دوباره جادهی عمش اب زدمی نگاه کردم کھ درپامی زبھ

 .بود
 

 و می ماسھ ھا افتادی خستھ روی بھم خوش گذشت با بدنی و خنده کھ کلی و شوخی اب بازی کلبعداز
 .می شدرهی خی بھ آسمون ابمیزدین باز بود و نفس نفس م کھ دستامون اطرافمویدرحال

 
 

 : گفتملی کھ حالمون بھترشد بلند شدم و رو بھ دنقھی حدود چند دقبعداز
 
 .رمی دوش بگرمیمن دارم م+
 ؟ی دست لباس واسھ خودمو خودت بخرھی ی بگردیتونیم
 

 . سبز رنگش نگاه کنمی باال بردم کھ تو چشماستاد،سرموی شد و روبھ روم ابلند
 : زد و گفتیلبخند

 
 البتھ_
 
 . حمومرمیباشھ پس من م_
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 . شدمالی اروم و شمرده وارد ویی قدم ھابا
 . کردمدای حمام پھی کھ بودم حمام نداشت،بعداز چک کردن چنداتاق ی اتاقتو
 

بدنم احساس  ی سرم و تمام اجزای آب گرم و روزشی دراوردن لباسام دوش آب و باز کردم و ربعداز
 .کردم

 
 . آرامش گرفتمختیری بدنم می کھ روی دوش گرفتم و بھ خاطر آب گرمی کھ حسابنی ابعداز

 
 .دمی رو شنی دنی دوش اب موندم تا باالخره چند تقھ بھ در خورد و بعداز اون صداری زی اقھی دقچند

 
 .دروبازکن...کایار_

 . اتاقھ،دروبازکن تا حولھ بھت بدمنی تخت ھمی لباس گرفتم و روبرات
 

 . اوردم و حولھ رو ازش گرفتمرونی در دستمو بی باز کردم و ازالمھی ندرو
 باسنم وگرفت و رون پام لخت ری چون کوتاه بود تا زی ولدمشیچی بود،دور خودم پی حولھ ساحلھی

 .بود
 

 . رفتمرونی باال انداختم و از حمام بالیخی ھامو بشونھ
 . نبودلیدن شکر خدارو

 
 . بودی شرت لش و شلوار لی تھی کھ برام گرفتھ بود نگاه کردم  یی لباسابھ

 ! کنھ اندازم بشھخدا
 

 .دونستی مزموی گفتم کھ سانی بودنش افرزی ھنی و ھمچنی لباسا بھ ھوش دندنیبعدپوش
 . رفتم و وارد سالن شدمرونی اتاق باز
 

 . نکردمداشی پی گشتم وللی دندنبال
 . ساعت نگاه کردمبھ

 .کردمی ناھار می برای فکرھی دی بااووووف
 

 رولبم ی افتاد،لبخندینی زمبی آشپزخانھ شدم کالفھ بھ اطرافم نگاه کردم کھ چشمم بھ چندتا سوارد
 . براش درست کنمی خونگیرانی ای غذاھی فکر افتادم کھ بھتره نینشست و بھ ا

 
 شروع کردم بھ ینی زمبی کردم و بعداز پوست گرفتن سدای ھا رو گشتم و رنده رو پنتی کابیتو    

 .رنده کردن
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 شد  ی مکی وارد اشپزخانھ شد وھمونور کھ بھم نزدلی کھ دنکردمی سرخشون متابھی ماھی توداشتم
 :گفت

 
 ــــــادی می خوبی بو،چھیوااااا_
 !؟یکنی درست میچ
 : بامزه دوباره گفتی لحنبا
 !ھ؟ی چگھی دنیا_

 !؟ی منو بکشیخوای منکنھ
 

 : گفتمگردوندمی از کوکو ھا رو برمیکی کھ ی و درحالدمیخند
 
 .ـــوونھینھ د_
 .یـــــرانی ا،خوشمزهی خونگی غذاھین،کوکوعھ،یا

 
 : و گفتدی کشی بلندھــــوم

 
 .ازبوش معلومھ کھ خــوشمزس_
 
 

 . رو براش اوردمغذا
 . بھش بدمیم کھ خال مجبور شدنی نکردم و بخاطر ھمدای پی نون مناسبچی ھیول
 

 : و گفتدی کشی گاز رو زد ھوووومنی کھ اولیزمان
 
 .ھیعال-
 . خوشمزس و طروع کرد تند تند خوردن غذایلیخ
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 .ی امتحان کندی رو بامھ،قورنھی،قیزی مثل دی سنتیحاال غذاھا_

 .نی عالاونا
 

 : زد و درجوابم گفتیلبخند
 .کنمی حتما امتحانشون میاگھ تو برام درست کن_
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 . قبول کرداقی بدم و اونم بااشتادی ی دادم دوباره بھش فارسشنھادی غذا بود کھ بھش پی آخراگھید
 

 . مبل نشستمی دفتر و خودکار روھی کردن دای و بعداز پمی ھا رو باھم شستظرف
 : ھم بعداز انجام کارش اومد کنارم نشست و بالبخند گفتلیدن
 
 .م خانوم معلممن آماده ا_

 . کردمی زبان فارسسی زدم وشروع بھ تدریلبخند
 . کھ داشت براش خستھ کننده نبودیاقی بخاطر اشتی سخت بود ولیلی خی نظرش فارسبھ
 
 .می و بھ بدنمون کش و قوس دادمیدی کشسی شده بود کھ دست از تدرکی ھوا تاربای تقرگھید
 

 : گفتمرفتمی میی کھ بھ سمت دست شویدرحال
 
 !ارن؟ی بتزای برامون پی زنگ بزنشھیم_
 .البتھ_
 
 
 . اوردنتزای ساعت بعد ررامون دوجعبھ پمین

 .میخوردی با اشتھا غذا می گرسنگبخاطر
 .ختمی سطل آشغال ری و جمع،کردم و تولی خوردن غذا وسابعداز

 
 :  رو مبل نشستم و بھش لبخند زدم کھ صدام کرد و گفتلی کنار دندوباره

 
 ... وقتھ ذھمو مشغول کردهیلی ھست کھ خی سوالھیاممم،_
 .خوب بپرس_
 
 !ن؟یستی خونھ کری اومدلیبھ چھ دل...ینی... کھشدیامممم،چ_
 

 .دیزمانش فرارس... کھ منتظر بودم تا ھرلحظھ بپرسھیسوال...دی پرسباالخره
 

 :گفتم
  کنم؟فی برات تعرموی کل زندگیخوایم_
 . بگویاگھ دوست دار_

 . امی شنونده خوبمن
 

 . کردم بھ گفتنشروع
 . اشنا شدمای کھ با بردی روزاول دانشگاه،اززماناز
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 . و گفتمگفتم
 .دیچکی از چشمام می ھر جملھ،قطره اشکبا

 ... گفتمیکی بھ باالخره
 . شونھ ھام برداشتھ شد،سبک شدمی باراز رونیا

 
 دورگھ شده ھیخاطر گر کھ بیی نگاه کردم و بابغض و صدای دنی کل سر گذشتم،تو چشمابعدازگفتن

 :بود گفتم
 
 . مردهای زنده ام ندهی کھ بفھمم درانی انجام،بدونیحاال ام من ا_
 

 . کردنھی گری ھای و شروع کردم بھ ھانشی غن زده بغلم کرد،سرمو گزاشتم رو سی اباچھره
 
 : گفتکردی سرمو نوازش می کھ موھای غم زده درحالی لحنبا
 
 . بھ بعد خودم کنارتمنیازا_
 . نباشیچی نگران ھگھید

 . شدمرهی رنگش خیتونی زی باال بردم و بھ چشماسرمو
 . پلک زدن رو ھم نداشتمشد،قدرتی تر مکی و نزدکی نزدھڟھرلح

 
 . شده بودمرهی کنم بھش خی کھ حرکتنی ابدون

 . بردنی رو ازبنمونی و فاصلھ بجلواومد
 
 
 . شدمداری ازخواب بخوردی کھ بھ چشمم مدی نورخورشبا
 . بدن برھنم شده بودی برای رنگ پوششدی انداختم کھ ملحفھ سفی خودم نگاھبھ
 

 .لی چرخوندم کھ صورتم مماس شد با صورت دنسرمو
 . رولبم نشستی افتادم کھ لبخندشبی دادی
 

 !؟  نبودممونی پشچرا
  اومد؟ی بدم نملی ازخودم و دنچرا

 ...برعکس
 . داشتمی وصف نشدنی و انرژاقیاشت

 
 دستشو دورم انداخت و لی کھ رولبم بود تکون خوردم و خواستم از رو تخت بلند شم کھ دنیبالبخند

 . تر کردکیبغلم کرد و منو لخودش نزد
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 : دورگھ و خواب آلود گفتیی صدابا
 
 !؟ی خانومیریکجا م_
 

 : تکون خوردم و کالفھ گفتمیکم
 
 . برم صبحانھ درست کنمخوامیم_
 ... خوادینم_

 .ییای برونی خوام از بغلم بینم.  بغلمبخواب
 

 . شروع کرد بھ زنگ خوردنلی جوابش و بدم کھ تلفن دنخواستم
 

 : بھ خودش بده چشماشوبستھ بود کھ گفتمی کھ تکوننی ابدون
 
 ؟ی جواب بدی خواینم_
 نھ_
 . باشھربدیدھیشا_
 

 . و کالفھ بھ سمت تلفنش رفتدی کشی بلندپـــوف
 

  بھ سمت تلفن رفتملی و پشت سردندمیچی رو دورم پملحفھ
 
 : تلفن و جواب داد و با حرص گفتلیدن
 
 !بـــلھ_
 
 
 ؟یواسھ چ_
 
 مھ؟یاوضاع انقدر وخ_
 
 
 .میباشھ پس منتظر_
 
 
 !ران؟یا!؟یچ_
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 : موھاش فروبرد و گفتی نفسش و فوت کرد و دستشو اللیدن
 
 .باشھ...باشھ_

 خدافظ
 
 ! انقدر آشفتھ شده؟لی کھ دنشدهیچ
 

 :  و بھ زبون آوردم کھ کالفھ گفتسوالم
 

 .گردنی نشدن و ھنوزھم دادن دنبالمون مالیخی بفنی و استنیستیکر—
 .می ازفرانسھ بردیبا
 . و گرفتھرانی اطی برامون بلربدیھ
 
 

 !ران؟یا!؟یچــــ—
 

 .رانی امیری ما مکننی وقت فکر نمچیاونا ھ.اره—
 .گردنی و دنبالنون مرانی  اانی اونا ممیدی کھ ما احتمال مکننی اونا فکر مچون

 
 !م؟ی کنکاری چدی بااالن—

 
 .می پرواز دارفردا—

 
 : نگران تو چشماش نگاه کردم و گفتمی و چھره ابالحن

 
 .لی دنترسمی ممن—

 
 . حصاربازوھاش گرفتنی اومد و منو بجلو

 
 . گرفتمآرامش

 . وابستھ شده بودمبھش
 . از قبل بخوامششتری ھم باعث شد کھ بشبی درابطھ

 
 .رمی ارامش بگشتری اش گزاشتم تا بنھی رو سسرمو

 :  و گفتدی بوسموھامو
 

 !؟ینیبی کھ مامان باباتو میستی نخوشحال—
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 : ذوق گفتمبا
 

 . کھ خوشحالممعلومھ—
 ....اما
 
 
 

  روز بعدصبح
 
 . بگملی بھ دندمی دی مشکوکزی تا اگر چکردمی فرودگاه ھرلحظھ بھ اطراف نگاه میتو
 
 : نشوند و گفتی موھام بوسھ ای بغلم کرد و رودی حال اشفتھ ام رو دی وقتیدن
 

 . نباش گلمنگران—
 . کنھی نمبمونی کس تعقچیھ
 

 . اروم بشمی توبغلش فشردم تا کمشتری و بخودم
 
 

 .می فرانسھ خارج شده بودیی و از مرز ھوامی شده بودمای ھواپسوار
 . شده  بود و کل وجودم رو دگرگون کرده بودختھیرھم ام متفاوت شوق و استرس ددواحساس

 
 .گذشتی سال مکی برام اندازه ھیھرثان

 
 
 

 .میدی رسباالخره
 .می شدرانی خاک اوارد

 . داشتمی متفاوتاحساس
 

 . لبم نشستھ بودی رواری اختی دندون نما بیلبخند
 ...برگشتم

 ... مشکالتنی تحمل تمام ابعداز
 ... ھای سختتمام

 
 .رانی ابرگشتم
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 .نمی خوشگلمو ببکای داشتم ھرچھ زود تر مامان الدوست
 
 . اشک تو چشمام جمع شددهی کشییای مدت چھ سختنی کھ مامان تو،انی ایاداوریبا
 
 

 . وادرس خونمون رو بھش گفتممی گرفتی تاکسازفرودگاه
 . شدهی طوالنیلی  کھ راه خکردمی ماحساس

 .  بودنیی پایلی خنی کھ سرعت ماشانگار
 
 

 کردم بھ انجام ،شروع  دمیکشی استرس داشتم گوشھ ناخونامو بھم می کھ وقتیشگی طبق عادت ھمدوباره
 : دستمو گرفت و گفتلی کار کھ دننیا

 
 ! دختر؟ھی واسھ چاسترست—

 
 : درشت شده نگاھش کردم و گفتمییباچشما

 
 ! کھ استرس دارم؟یدونی متوازکجا—
 : دستام اشاره کرد وگفتبھ
 

 !نای ابخاطر—
 

 . لبم نشستی رویلبخند
 . خوشحال بودمیلی خشناختی کھ انقدر منو خوب منیازا
 

 . گزاشتمنشی تو بغلش جا کردم سرمو رو سخودمو
 

 .دمیرس
 . شده بودمرهی زوار در رفتھ خی بھ در اھنی حرکتچی بودم و بدون ھستادهی درایجلو

 
 امانم االن خونس؟ مینی.. بودمنجای ام رو ای کھ تمام کودکییجا
 !کنھ؟ی مکاریچ
 
 ! ھا دق نکرده باشھ؟ھی ازحرف ھمسایوا
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   اوردرونی بمی ھای من رو ازتمام افکار و نگرانلی دنیصدا
 

 !؟ی در بزنی  خواینم—
 

 چرا،چرا—
 

 . لرزون و اھستھ بھ سمت در رفتمیی ھاباقدم
 . توان در زدن رو نداشتندستام

 
 : سرشار از خواھش و تمنا گفتمی و بالحنلی سمت دنروکردم

 
 !؟ی تو در بزنشھیم—

 
 . دردنی اومد و شروع کرد بھ کوبجلو
 . نشدی خبری ولمی لحظھ صبر کردچند
 ! واسشون افتاده؟ینکنھ کھ اتفاق... کھنکنھ

 
 .دمی مامان و شنی در کھ صدادنی شروع کرد بھ کوبلی دندوباره

 
 ... شروع کرد بھ تند تند زدنقلبم

 ... کھ قبولم نکنھدمیترسیم،مدیترسیم
 
 :دمی مامان و دوباره شنی دوباره در زد کھ صدالیدن
 

 !؟یمگھ سراورد...چتھ—
 ...گھی داومدم

 
 . حرف در باز شد و باچھره  مامان روبھ رو شدمنی بعداز گفتن او

 ... و شکستھ شده بودری پچقدر
 ! مامان من بود؟نیا

 
 ... االنی نداشت ولیری ازپی نشونھ اگھی ددی سپی من بجز چندتا تار مومامان

 
 . مات شده بود رومنی حرکتچی ھیب

 ... بکنمی تونستم حرکتی نممنم
 .ارمی نتونستم طاقت بگھی تو گلوم شکستھ شد،دبغض
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 . از مامانم دور بودمی بسھ ھرچگھید
 

 . کردنھی گری ھای پرت کردم تو آغوشش و شروع کردم بھ ھاخودمو
 . تو شک بودھنوز

 . خوردی حس اطرافش افتاده بود و تکون نمی بدستاش
 حرکت دستاش و گراشت ھی اومدم کو بھ چھره شکستھ شده اش نگاه کردم کھ تو رونی بازبغلش

 :اطراف صورتم و با بغض گفت
 

 !؟یخودت....کایار—
 !؟یاومد

  دخترم؟ی اومدباالخره
 

 : گفتمھیباگر
 

 .شتی مامانم،اومدم،اومدم پاره—
 !؟ی بودکجا—

 !ردم؟ی می داشتم متی از دوریدونیم
 

 . مامانمکردمی داشتم دق متی ازدورمنم—
 

 . خودم و توآغوش امن و پرازمھرش گم کردمدوباره
 
 سال بـــــعد۴
 
 

 .دمی از خواب پریزی شکستھ شدن چیباصدا
 
 . خواب ازروتخت بلند شدم و وارد سالن شدمی ھمون لباسابا

 . سوزوندنــــــــــشیآت دوتا بازم نی ایواااااااااا
 
 
 ــــــــغی جبا

 : زدمداد
 

 ! دوباره؟دی کردکاری دوتا  چـــــــشـــــــما
 

 . دوتا پسر دوقولو داشتممن
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 . خانوم کوچولو باردارمھی و ارتان و االنم ارتا
 
 .می باھم ازدواج کردلی منو دنشیسال پ۴
 آموزشگاه ھی زبان فرانسھ تو ری دبنی و ھمچنی توچندتا شرکت بھ عنوان  مترجم زبان فرانسولیدن

 .شده بود
 

 .کردنی می زندگطی با ھمون شرایمی و بابام ھم توھمون خونھ قدمامان
 . کرد و قربون صدقھ ام رفتھی گری کردم کلفی کل ماجرارو واسھ مامان تعریوقت
 
 
 .دنیپرسی می و احوالزدنی بھمون سر مکباری و مامانش ھرچند وقت ربدیھ

 مدت بعداز گم شدن من رابطشون کم و کم تر شد ھی  کھ گفت دمی ازمامان پرسای خوانواده بردمورددر
 . ازشون نداشتی خبرچیوھ
 

 : گفتمطـــونی دوتا شنی بھ اـــــــغیباج
 

 !د؟یکنی می تو خونھ فوتبال بــــازی چواسھ—
 

 : گفتارتا
 

 .ادی بلف ملونی خوب بیمامان—
 .یکشتی کھ مالو ممیکلدی می بازلونی باگھ

 
 !اد؟ی داره برف معـــھ—
 ارررره—

 
 : گفتمی ذوق کودکانھ ابا
 

 !م؟ی بسازی ادم برفمیبـــر —
 

 : گفتناقی و اشتغی با جدوتاشون
 

 .میبـــــــــر —
 
 

 "انیپــــــــا        "
 "ینساعسگر:سندهینو"
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 " عضو انجمن کافھ تک رمان"
 
 ١٣/۵/٩۵:انیپا
 
 

telegram.me/caffetakroman 


