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 مـــه-کایمل:به قلم| مانیری وشرتلخیرمان تقد
 
 

telegram.me/caffetakroman 
 !!نهی بی مارومیکیاالن ....ولم کن.. ععنای سنکن

 م؟؟ی کارمونو بکنيزاری نمي خوری تکون میچته ؟؟ه: کردی اوردو اخمرونیسرشو ازداخل گردنم ب 
 !!!!!می نامزدی منو بگو باکرسرمیخ
 داره منو تی ابي چشماساچشماتیا: که ازشهوت خمارشده بودزمزمه کرد یی شد  باصدارهیخم شدوبه چشمام خ 

خواست لبامو ببوسه که .... کردی ميجوریومنو .. خوردی داغش به صورتم مينفس ها!!!!  کنهیتوخودش غرق م
 .... عیسر

 !! کهیستی شوهرم نمینامزد!!!....یپه به پا خفه نش: کردمی دادمو اخمهولش
 خونه ادیخدافظ من برم بابا االن م:دمی خندی فرارکردمو همونجورکه مردستاشی شه که اززکی بازم بهم نزدخواست

س فرداپ... خانومسایباشه آ:دمینگاهمو ازچهره سرخش گرفتموبرگشتم که صداشو شن!!!.......الی واوستمی من ننهیبب
 ..!!!!... دمیفردا بهت نشون م

 ....ي باي تافردا پس فردا فعال بایاوک: بالبخند گفتمبرگشتم
 ..... کردمشی بدجورحرصدونستمی کردم وبه راهم ادامه دادم ميزی رخنده

 .....دی ازش ترسدیواقعا با 
 ی سالهی  ازمن خوشش اومد هوی که شدی دونم چینم... پسردانشگاهمون نی بود خوشگل ترامی ازهمکالسیکینایس 
 !!!...می بابام موافقت کرد که فعال نامزدباشنکهی اومدتاای رفت هی شدهیم

 میسالگ20 خوشکلمو که بابا به مناسب تولد دی سفي کمرچییسو.. ستی ني وصلت رازنی بابام به ادونستمی من ماما
  دراوردم  وسوار شدمفمی بودوازداخل کدهیبرام خر

.... 
 خانواده یشی فرداپس فردا دکترجامعه مي شدیسالته واسه خودت خانوم20 گهیدخترم تو د: بابام افتادمي حرفاادهیو
 ؟؟؟ی رسه بشی جوجودکتر که دستش به دهنش نمهی زن ي برستی نفی حي وبااصالت داریلی اصنیباا

 استارت زدمو به سمت خونه به راه دمی سال شنکی نی اي بابا که توهی تکراري حرفادنی اوردنو شنادی ازبه خسته
 .........افتادم

 
 ی که اززمانالیداروینگاهم رفت سمت غالم سرا..... خونمون بازشدهی بازدن چندتا بوق دراهندموی رسقهی چنددقبعد

 ........ کردنی کارمالی ونی اي همراه باخانمش طلعت تونجایکه من هنوزمتولد نشده بودم ا
 سالم خانوم: غالم برگشتمي رفتم که باصدایشتم م شدم وداادهی پنیازماش
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 ... تکون دادمو بالبخند سالم کردميسر
 

 .!!!......رنی گی داخل اقا اومدن سراغتونو منیخانوم زودتر بر:  ادامه دادکه
 

 که من دلم بهش خوش بود بهم می نامزدنی همنای سدنی رفتم ددی فهمیاگه م!! شد ؟ی نمنی بهترازادمی گزلبمو
 بودباچشماش ستادهی که بابا پشتش به درمامانم که کنارش ادمی باورودم ددمی دوالی به سمت وعیسر...... خوردیم

 ...... برم باالعی سریواشکیاشاره کرد که 
 شدمو خکوبی بابا مي رفتم که باصدای به سمت پله ها مواشی واشی شدمو کفشامو اروم دراوردم داشتم خم

 ....... موندميهمونجور
 ...... خونسرد بهم زل زدهدمی برگردوندم که درموس

 ......ستادمی کردم منم مثل خودش خونسرد باشم صاف ایسع.... نامزدمدنی نکرده بودم که رفته بودم ديکاربد
 ؟؟؟؟يکجابود-

رفته : که راستشو بگمدمی رسجهی نتنی نبودم پس به ای خوبي فهمه اخه دروغ گوی بگم می بودم هرچمطمعان
 ي بلندنی ههی بابا مامانم ي صداي بودم که به جااداشیوچشمامو بستمو منتظر فر...نای سدنیدبودم 

 هیامشب :  کردو ادامه دادث مکیبابا حالت خونسردشو حفظ کرد کم:دمی چشمامو بازکردم که دعیسر.......دیکش
 ..!!!!..حاالم برو داخل اتاقت....می داریمهمون

 ن؟؟؟؟؟ی همیعنی به بابا ذل زدم متعجب
 ...... رفتم باالعی سرنویی مامان به خودم اومدمو سرمو انداختم پاي هابااشاره
 ...... اتاقم شدمو کالفه مقنعمو ازسرم خارج کردمو انداختم روتختمووارد
  چه خبرباز؟؟ه؟؟ی چي امشب بازبراهیمهمون
 ...... شدي جارمی فندقي موهامو بازکردم وابشارموهارهی بردمو گدست

 
 مردا و زی بازم سرو صدا بازم نگاه هی وصداش کالفم کرده بود بازم مهمونومدی منیی ازپامی اهنگ ماليصدا
 ..... کردني دستم بازيکالفه شروع کردم باناخونا.....

 ...نگاهمو دوختم به در... بادستامو متوقف کردموي دربازيباصدا
 نفس یلیخ..... شی ابيبااون چشما,  دادی نشون می به خوبکلشوی که هي که تواون لباس بلند سورمه امامانم

 !!!.....  بابامههی مامانمه  اما اخالقم درست شبهی گفتن که چهرم درست شبیهمه م..... بودرشدهیگ
 دخترم خوشگل شده پشو مامان مهمونا اومدن یلیخ: ازدرگرفتو اومدبه طرفم وبالبخند نگام  کردشوی اروم تکمامانم

 !!!.... پشوی تونباششهیبابات ناراحت م
  من نباشم؟؟شهینم: گفتمی تکون دادم وعصبيسر
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 حضور یتو مهمون!! یتنها دخترخاندان اقبال: شدرهی متعجب بهم خي تموم نشده بود که مامانم باچشماهنوزحرف
 من یک...شدم  تکون دادموکالفه  بلنديسر!!!......... تا باز بابات بداخالق نشدهنیی پاای بعی سرساینداشته باشه؟؟؟ا

 !! شدمی شلوغ پلوغ خالص می زندگنیازشر ا
....  دوبرابر شده بودشونییبای زی ابوی مشکهی پررنگم که باساهی درشت ابي چشماستادمی اتاقم اي قدنهیی ايجلو

داشتم رژ ..... کردمدشیدست بردمو رژقرمز رنگمو برداشتمو رژموتجد.. سادم مینگاهم رفت سمت لباس بلند مشک
خارج شد ..رهی ازداخل گمی فندقي ازموهاسمت قهی زدم که ازدستم افتاد خم شدم تا برش دارم که ناگهان یم
..... نیی پاای بعی به مهمونا برسم موهاتو درست کنو سرنیی رم پایمن م:دیکالفه به سمت مامانم برگشتم که خند...

به خودم تو ...بردمو موهامو بردم پشت گوشم دست .... عصابم خورد شده بودوقت درست کردن دوبارشونو نداشتم
 ..... کرده بودریگوشه لباسمو باال گرفتمو باعجله ازاتاقم خارج شدم تا االنشم د!!!بدم نشد: شدمرهی خنهیا

 .... رفتم که ناگهانی منیی باعجله به سمت پاداشتم
 
 

 ....بدجورپشتم درد گرفته بود ازدرد چهرمو جمع کردم...نی نفربرخوردکردمو  ومحکم افتادم زمهی با باشدت
 !!!!..... دخترخنگی کنی پاتو نگاه نميچرا جلو: نفرسرمو بلندکردمهی زی بلندو اعتراض اميکه باصدا 
 !؟؟! گفت خنگی به کنی شدم ای عصبیلیخ

 معلوم بود ی به خوبکلشیازه بود قدبلند بی خوشتیلی خمی شدم ازحق نگذررهی ازتعجب دادم باال وبهش خابروهامو
 ي روشون کارشده نگاهم کم کم باال رفت ازساعت سواچش که مچش بسته بود گذشتو ودرست رویلیکه خ
 ...سالش باشه30 خوردی بهش مستادی سبزش ايچشما
بودم  تاشونه هاشم نممی دوازده سانتي بااون کفشای حتستادمیبلندشدمو ا!!!.... بود اما اصال اخالق نداشتپیخوشت

  خنگ؟؟؟یگی میتوبه ک: گفتمی وعصبرمیمجبورشدم سرمو باال بگ
 ی مي روادهی داشت زگهید.... به بعد جلو پاتونگاه کننی؟؟ازاي کرددتوی بازددویدرضمن د!!تو: زدي پوزخنددمی دکه

 .... حفظ کنمموی کردم خونسردیدندونامو محکم بهم فشردمو سع.. کرد
 زد امانگرفتم تا ي پوزخندرمتی تونستم بگیاوممم م: بگم که ناگهان برگشتو وگفتيزی برگردوند خواستم چروشو

 کردم که ی اخرش فکر مي بودمو به حرفاستادهیمن هنوز متعجب ا.....رفتو!!!.... ی پاتو نگاه کني که جلویادب بش
 .!!!..... بکشمغیناگهان اخمام تو هم رفت دستمو جلو دهنم گرفتم که مبادا ج

 ....نیی ازپله هابه سرعت  رفتم پادادمی موندی که خانوادشو باهم پي احمق همونجوری عوضپسره
 !!!..... که باچندنفرازهمکاراش مشغول حرف زدن بوددمی توسالن چرخوندم که بابارو گوشه سالن دنگاهمو

 ... گذشتی چرتو پرتا منجوریاصال حوصله حرفاشونو نداشتم  همه حرفاشون فقط دور محورشرکتو ا 
 !!!! اب سردبخورموانی لهی وکه برم برگشتم

 !!!!...... طرفمادبهی لباش  ميآرشاداره بالبخندمزخرف رو!!!!! دل غافل ي ادمیکه د!!! تا بلکه ازحرصم کم شه 
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 عیو سر!!!!...دمی انگارنه انگارکه من تورو دیعنی گرفتنش کردم دهی درنادی کجادلم بزارم؟؟؟برگشتمو سعنوی ایلعنت
 ....به سمت بابا رفتم

 .... مسخره پسرخالم درباره ازدواجمون باهمهي تراز حرفانیری شیلی مساعل شرکت خنمی بی کنم می که فکرمحاال
 اونو امثال ي ارزه به صدتای منای سي تارموهی...... رمی می پسرهوس باز عوضهی ازدواج بارباری من زفکرکرده

 !!!.....اون
 .....موم سرها به سمتم برگشت شدنم به بابا تکیبانزد
 ..... شدمی تکون دامو مشغول احوال پرسيسر

 ...سایودخترم آ,تنهافرزند: بهم اشاره کردبابابادست
 .... زدميلبخند

 چندسالمه نکهی شد بازم سواال درباره ا؟؟؟شروعیدخترم دانشجوهست: بود گفتستادهی بغل دست بابام اي مردهی که
 ..... رم شروع شدیمجردم دانشگاه م

 ... زدوسرشو تکون داديلبخند... هستمیبله دانشجو پزشک: زدمی مصنوعيلبخند
 ..... درمورد شرکتیعنی خودش هی نشدو مبحث جمع برگشت به موضوع اصلدهی پرسی سوالگهی دخداروشکربعداون

 خودش ي اروم برالکسوی کردم که ناگهان چشمم خورد بهش که ری حوصله به اطراف نگاه می برگردوندم وبسرمو
 دندونامو محکم بهم فشاردادم عمرا تی خوره ازعصبانی همه جاداره شربتشو مزوی خبرازهمه چی مبلوبينشسته رو

 .... به ذهنم خطور کردي اثانهی فکرخبهیناگهان ....ازش بگذرم
 

 ...... دمیحاال نشونت م... به سمتش رفتمواشی واشی لباسمو باال گرفتمو گوشه
 شی سرشو چپونده تو گوشستیاحمق اسبس مغروره حواسش به اطرافش ن... قدم باهاش فاصله داشتمهی فقط
 رهی بادقت بهش خينجوری که اشهی تو گوشی چنمی شدم کنجکاو شده بودم ببلی به سمتش متمایکم.....

 شدکهی چدونمی نبودنماسم شد اصال حورهی کردم که ناگهان سرشو بلند کردو متعجب بهم خیداشتم نگاه م.....شده
 رهنینگاهمو ازپ.... دشی سفرهنی پي شد روی شربتشو همش خالوانی دستمو باال اوردم که خورد به لییهوی

 ..!!! بودمدهی ازنگاهش ترسیلیخ!!!..... دوختمشیشی اتي که حاال قرمزشده بود گرفتموبه چشمادشیسف
 .... کردی مبدجورنگام

 یم: مثل لحن مسخره خودش ادامه دادمقای ابرومو دادم باالدقهیرد باشم  کردم که خونسموی تالشو وسعتموم
 !!...... که حواستون به اطراف باشهنیاما نگرفتمش تاشماباش!! زهی نررهنتونی پيکه رو!! رمشیتونستم بگ

 چپه شدو ي بدينگاهم رفت سمت مبل که باصدا...  شدنه حرفم ناگهان مبلوباشدت هل دادو بلند شدباتموم
چشماش ... تودلم شروع کردم به فاتحمو خوندن دمیلبمو گز.!!!....وباصداش نگاه همه به سمت ما برگشت...فتادا

 رفت سمت دستش که برد باال که بزن مدنگاهیدندوناشو محکم به هم ساب...قرمزشدو بودودستاشو مشت کرده بود
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 اخم کردو چپ چپ بهم ی بابام حسابدمیسرمو برگردوندم که د.. نفرمتوقف شدهی يکه ناگهان باصدا...تو گوشم 
 ...... رسمی بعدا به حسابت منکهی ایعنی کنهینگاه م
 شده؟؟؟یپسرم چ-  گفتی نگران متاسفبالحن

 هم فشاردادو ينگاهم رفت سمتش که چشماشو محکم رو.... کردم اروم باشمو جا نزنمی ازبابا گرفتمو سعنگاهمو
 اشاره رهنشی بابت دعوتتو ممنون به پی اقبالي خوب بود اقاتونیمهمون:هیردازلحنش معلوم بودکه هنوز عصبانبازک
 ... برمدی باگهید:کرد

 نی موندیم: بابا خوب کنمي کردم لحنمو جلویسع!!!ی منو ادب کني که نخوای تاتوباشدمی بهش خندتودلم
 ؟؟؟ياقا

  شدم؟؟رهی بهش خیسوال
 ...یانی کحیمس: گفتدشدشی کلينا دندوونیکه از م 

 تازه ی مهموننی موندیم.. زدمشترشی حرص دادن بي براحی لبخند ملهی یانیخوشوقتم اقاک: زدمو گفتميلبخند
 !!!....شروع شده بود

 شدبرگشت ی پوزخندم حساب نمی کردکه بخنده اما ازنظر من حتی می لبش رفت باال فکرکنم داشت سعگوشه
 ...... رفتی حرفچی بدون هنوییانشااهللا دفعه بعدسرشو انداخت پا: شدرهیطرفمو بهم خ

 نکهیدرضمن حق ا......ي اون پسر الدنگو نداردنیتا دوهفته حق د: بودی عصبانی رفت سمت باباکه حسابنگاهم
 ...ي نداريدانشگاهم بر

 .... نیبابا ازدست: گردشدچشمام
 حاالم برو تو اتاقتو تا ي کردی می خدافظزتی بانامزد عزدی بودکه االن بای اگه ازدستدمی ددونمیم: وسط حرفمدیپر

 ....نرفتن مهمونا ازاتاقت خارج نشو
 ...بابا من فردا کالس دارم:دمینال
 حاالم برو ي نداروی که ازخونه خارج بشیتادوهفته بدون اجازه من حق... تهی اون پسر احمقم هم کالسي برشهینم-

 ....... ترش نکردمادیتو اتاقت تا ز
 یانیک... حیلعنت به تو مس!!! ناخونامو کف دستم فرو کردمو باسرعت به سمت اتاقم رفتمازحرص

 
 نافقطیومنو س....بدون اجازش ازخونه خارج بشم...  هفته بهم اجازه نداده بودکی نی هفته شده بودو حقا بابا تواکی
 !!! ..می حرف بزنی تلفنمی تونستیم

 ... نابرمی سدنی خواست امروز هرطورشده حتمابه دی ودلم م شده بودمخسته
 ..... نیی رفتم پای کردم پوفف موهامو ازجلو صورتم پس زدمو وازاتاق خارج شدم داشتم می احساس تشنگدفعهی 
 ترشدمو سرمو به کی نزدنی همي بود براواشی صداشون یلی خومدی زدن مناصداحرفیکه ناگهان ازاتاق مامانم ا 

 .... بدم بودو هنوز نتونسته بودم ترکش کنمي ازعادتایکی میفضول...درچسبوندم
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 ؟؟؟یگی می چیمرتض: که گفتدمی متعجبه مامانمو شنيصدا
  بشنوه؟؟؟سای اي خوای مواشیخانوم -

 !!دم؟ی فهمی من مدی بود که نبای به درفشردم چشترسرموی گردشدو بچشمام
 ... مامانم اومدي هاهی اروم گريم؟؟؟صدای انجام بدمی تونیم ني کاریعنی یمرتض-
 ...... تونم انجام بدمی نمي کارچی بده ارزو هیلیحالم خ-
 .... نظیمرتض-
 
 خانوم؟؟؟-

 قلبم گذاشتمو برگشتم ي هوا دستمو رودمی حرفارو بشنومم  دومتر پرهی نتونستم بقگهی موقع طلعت  دی بباصدازدن
 طلعت ی وقت شناسیلیخ: گفتمی حساسش اومده بوددست خودم نبود عصبي شدم درست جای عصبانیلیخ
 شده؟؟؟یچ

 !!!خانوم جان اقا آرشا اومدن: من من کردو گفتیکم
 .....بگو مرده: اسم ارشا صورتمو به نشانه چندش جمع کردمدنی شنبامحظ

 ه؟؟ی چه حرفنیخانوم جان ا: شدمرهی بلند طلعت متعجب بهش خباداد
 .... بگونویهم: کردم دی باال انداختم وتاکي انهشو

 ...... تکون دادو رفتيسر... خانوم جان باشه
 بفهمم که ناگهان دربازشدو مامانو باباخارج يزی تابلکه چنارفتمی به سمت دراتاق بابااعی طلعت سربارفتن
 .!!!..... شانسنی لعنت به ادمیلبمو گذ....شدن

 !!!......شترشدهی بشی هفته پهی بابام ازدی سفي کردم موهای دونم چرا حس مینم...!!! .. شدرهی بهم خبابامتعجب
 
 ؟؟؟ی کنیکارمی چنجای تو اسایآ-
 

 ی مدی بوده که من نبای بفهمم که حرفشون درمورد چخواستی دلم میلی بزنم خی کردم لبخند مصنوعیسع
 ....  برم تو اتاقمگهیمن د: بابا به اتاقم اشاره کردمیچیا ه:دمیفهم

 ..!!!...ي ازادگهی تموم شد ازامروز دهتیتنب:ستمی رفتم که حرف بابامجبورم کردکه بای مداشتم
 ..... حرف خوشحال شدم که ناخواگاه به سمت بابا رفتمو محکم بغلش کردمنیاونقدرازا

 قرار گهیم چرا حس کردم انگارد دونینم!!...بهم قول بده!!ي بخنددی باشهیدخترم هم: دستاشو دورم محکم کرداونم
 ...  شدهرهی به ما خسشی خي باچشمادمی شدم که درهیبه مامانم خ..... بخندمستین

 به سمت مامانم برگشتو هردومونو باهم دراغوش شده؟؟؟بابایمامان  چ: که تو اغوش بابا بودم گفتم همونجور
 ... دوستون دارمیلیخ:گرفت
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 ن؟؟؟ی گی چرا بهم نمشدهیچ: شدمرهی تعجب کرده بودم ازاغوش بابا خارج شدمو بهشون خیلیخ
 یشناسی دخترم منو که میچیاومد جلو دستامو گرفت ه.. شدم ی احساساتیلیخ: واشکاشو پاك کرددی خندمامانم

 ....می احساساتيادیز
 ......  شده امايزی چدونستمیم

 ...... نپرسمگهی دادم که دحیترج
 
 

 به سمت کمدلباسا عیسر.... ومجازات نبودهی از تنبي خبرگهیخوشحال بودم که د... به سمت اتاقم رفتمبرگشتمو
 ....نای سدنی بعدم برم ددی خواست اول برم خریرفتم دلم م

 ... رفتممیشیزارای وبرداشتمو گذاشتم روتخت وبه سمت مدمی بلندمو باشلوار تنگ سفي بردمومانتوسورمه ادست
به چهره .... به لبام زدمغمی جی رژلب صورتهی شمی اراهی زدمو واسه اختتامملمی رکمی بای خط چشم نازك مشکهی

 .....دمی بلندشدمو لباسامو پوشعیسر.... شدم درکل بدنشده بودمرهی خنهیخودم داخل ا
 .....رونی خوشگلمو برداشتمو ازخونه زدم بي کمرچییسو
 ...... شدمادهی پنیدم ازماش پاساژپارك کرينوجلوی ماشدمویرس
   سمت مغازه هاحرکت کردموبه
 ..... رنگاورنگ لباساشدمنیتری ودنیمشغول د....
رفتم داخل مغازه که ... خوشم اومدیلی بودازش خکی شیلی رنگ خی مشکی مانتو کتهی ناگهان نگاهم خورد به که
 .....پیفوق العاده خوشت27,28 اقا هی فروشندش دمید

 .... پروي بهم بده برازشوی لوندازش درخواست کردم که مانتو سابالحن
 .... تو تنم نشسته بودی شدم واقعا عالرهی به خودم خنهی اداخل
 .... ومانتو دادمرونیاومدب

 .... دارم ممنونینوبرمیهم-
 !!!!.. ناقابل ازطرف من به شماهی هدهی نیا..قابل شمارو نداره: شدوگفترهی زد وبهم خيلبخند

 داخل دستام موی که حلقه نامزديدستمو بردم باال طور!!!! کارکنهی خواست چی مدمی فهمی زدم به خوبيپوزخند
 ....نهیبب

 ....نیی لباش جمع شد وسرشو انداخت پاي به حلقم افتاد لبخندازروتانگاهش
 یکارتتون کاف يخانوم موجود: گفتهی دراوردمو بهش دادم که ناگهان بعدچندثانفمی ازداخل کی بانککارت

 .!!!!!.....ستین
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 ؟؟؟؟یچ
 ست؟؟؟؟ی نی کافي رنگ تعجب گرفت موجودنگاهم
 !!!نه خانوم: تکون دادو گفتسرشو
 !!!پولو پرداخت کردمو ازمغازه خارج شدم... پول نقد داشتمي که مقدارفمی بردمو ازداخل کدست
  چطورممکنه؟؟؟نی نداشته باشه؟؟؟ايحسابم موجود. ممکنهچطور
 هی دراوردمو باباباتماس گرفتم فمی ازداخل کمویست؟؟؟گوشی توش نیچی شد حاال هی که هرماه لبالب پرمیحساب

  داشت؟؟؟یپنج بوق چرابرنم......بوق دو بوق سه بوق
 .....ای مادرخونه توروخدا زودبای بسایآ:دیچی مامانم پهی پربغضو گريکه ناگهان صدا.... بازگرفتم کالفه
 امان؟؟؟؟؟ مشدهیچ: گفتمنگران
 .......ای بسایا:دی نالویرگری بلندترزدزمامان
  افتاده؟؟؟؟ی ازدستم افتادوخشکم زد نکنه اتفاقیگوش
 ....دمی دونی به سمت ماشعیسر

 شدمو باعجله به سمت خونه نیزبونمو گازگرفتمو سوارماش......ی نکنه بابا چدمی دوی زدمو می نفس منفس
 .....روندم

 
 ... افتاده باشه؟؟؟پامو محکم ترروپدال گازفشردمي اتفاق بدنکنه

 ......دمی که ددمیچی داخل کوچمون پباسرعت
 !!!!نه

 ؟؟؟! اون بابامنهشهی نمباورم
 بابا:دمی توانم به سمت بابادونی شدم بااخرادهی پنی از ماشعیستادموسری خونه اجلو

 .. کنارنیخانوم بر-
 ....رد بی که داشت بابارو میسی رفت سمت پلنگاهم

 ..... هاهی پچ پچ همساي مامانم صداي هاهی گريصدا
 ؟؟؟...هیچرا؟؟مگ جرم بابام چ:دمی جمع کردمو پرسجرعتمو

 ...قتل:دیچیمرگ داخل ذهنم پ) زنگ( مثل ناقوسيکلمه بعد..... ويبدهکار- : شدو گفترهی خبهم
 ..... سرم اوارياروی بود که زانوهام سست بشه دنی کلمه ام کافنیهم
 ....می نشستاهی به خاك سيدی دمی بدبخت شديدی دسااامامانیا-

 .... باورکن باباستمی دخترم من قاتل نسایا: پرازاشکمو به بابادوختم نگاه
 ...قاتل:سخته جلو چشمات به پدرت دسبندبزننو بگن که ..  ازباباگرفتمنگاهمو

 .....ستی من قاتل نينه بابا: زمزمه کردمرلبیز
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 کنم ی سمت مامان وباخودم زمزمه مرهی اما نگاه سردرگمم مرهی میاهی و چشمام سشهی چشمام نابود مياجلویدن

 .....شمی کنمو بلندمی گاهم مهی دستمو تکزنمی من جانمستمی نفی من ضعمیمن قو
 ......رهی گی محکم دراغوشم مادوی به سمتم معی که مامان سروفتمی خوام بی لرزه  می سستو مقدمام

 ....به بابات تهمت زدن... مامانسای ايدید-
 .... گنی که نمای دونم درموردما چی می که به خوبیی هاهی به همسادوزمی منگاهمو
 ...... کنمی متشی سمت خونه هداهی به هرجون کندنشموی مامان خارج مازاغوش

 !!! گهیبغض م بشه که مامان باي زارم اشکام جاری کنمو میمحکم مامانو بغل م.... شدن دربابسته
 .....سای امیبدبخت شد-

 از یکی گنیبه بابات تهمت زدن م:گهی شم که می مرهی به مامان خمی اشکي دمو باچشمای فاصله مازخودم
 ..... اون کشتهکاشویشر
  اوضاع نهی بی می وقتمی عوضکی شریکیاون:دهی که مامان ادامه موفتهی مشهی دستام شل مشهی ماهی سامیدن

 ..... کنهی کشو فرارمی باباتو باال میینامناسبه کل دارا
 ......شهی ماهی ساجلوچشمامی دنارموی طاقت نمگهید

  هست؟؟؟ی رنگیاهیباالترس
 ........ بشهی رنگنی اامی دني کردم روزی فکرشم نمیحت
 
 

 .....شمیارمی نفرهوشهی التماس وی گريباصدا
 !!!!....ومدی منیی داخل اتاقم بودمو صداازپاشمی مرهیوبه اطراف خ.... کنم ی چشمامو بازمعی مامانم بود سريصداصدا

 .. ورهی مجی که سرم گشموی بلندمعیسر
 .!!!....دی کنم بهمون محلت بدیخواهش م:شهی شم که صداهاواضحو واضح ترمی اتاق خارج مازداخل
  خواست؟؟؟ی محلت می ازکمامان

 اخم کردو جلومامانم یکلی مردقدبلند ههی نمی بی رم که می منییرعت ازپله هاپا باسکنموی هامو تند مقدم
 .....ستادهیا

 .... کنمی ناخونامو کف دستم فرو مشموی میعصب
  کرد؟؟؟ی به مامانم نگاه مينطوری چه جرعت ابه
 .....شهی کوب مخی گردو روم می که نگاهش به سمتم برمرمی منیی اخرو پاپله

 ...ستی سرم نيزی که چفهمی سمت موهامو مرهی مامان نگاهم مي هابااشاره
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  ی به چه جرعتنی هستیشماک: رمی باسرعت به سمتش مومدوی ی کنم اصال ازطرزنگاهش خوشم نمی میاخم
 ن؟؟؟یکارداری داخل اصال شماداخل خونه ما چنیاومد
 ..... مال منهنجای ادونمیه م کییخونه شما؟؟؟تاجا: زنه ی مي وپوزخندشهی  که چندشم مشهی مرهی خبهم
 ...رهی گی مامانم منو معی که سررهی مجی گسرم

  کجا خدا؟؟؟تا
 خونه شما؟؟؟:گمی کنمو می توانمو جمع متموم

 که شهیپاهام سست م.... به من دادننجاروی اشونی درقبال بدهی اقبالياقا:شهی مرهی ده وبهم خی تکون مسرشو
 ..... ملکه دارههی ازبهی نشهی که نمی خونه خالنیالبته ا:چهی پی چندشش داخل گوشم ميصدا

 چندشش باز يبااون صدا.. واستون نمونده میچی هدونمی که من ممییاوممم تاجا.نی برنی که ندارویی مامانت جاتو
 ...... غتی صی ازت خوشم اومده موفندقدهیادامه م

 اشغال اسم توام هیعوض: زنمی مادی کوبم وفری کنمو داخل صورتش می وتموم نفرتمو جمع مبندموی مچشمامو
 ؟؟؟؟...مرده؟؟؟؟کثافت

 
 ....ونی توحاسم

 ....شی سمت چندسال پرهی طرف صورتم فکرم مهی دفعه هی باسوختن
 ؟؟ییبابا کجا-
 ..... شرکتي به پرونده هایدگی مبل نشست ومشغول رسي سمت بابا که رورسهینگاهم م.... دخترمنجامیا-
بابا : گم ی مهوی دفعه کی....  کنمی رموخودمو تو آغوشش رها میبه سمتش م.....  خندمویل مازته د. خندمیم

 .....دانشگاه قبول شدم
 ... بهم دادهي دخترنی ازخداممنونم چنسای کنم ایمن بهت افتخارم: کنهی ترمنو بغلم مرخندومحکمی ززنهی بلندمبابا

 .......شهی تکرارمی بابا توذهنم تکرارو هيصدا
 تا نی ساعت وقت بدکیفقط : شمی مرهی چندشش خيبانگاه سردم توچشما...... محکم....  کنمی بلندمسرمو

 .....برو لباساتو جمع کن.مامان جون: به ماسترهی خدهی که ترسدوزمینگاهمو به مامانم م....می جمع کنلمونویوسا
 .... لباساتو جمع کن هنوزنمرده بروساتی اگمی؟؟قاطعو محکم م!میکجا بر: ناله ی ممامان

 عمارت نی ملکه منو ای تونستی می احمقیلیدخترخ:چهی پی چندشش مي خوام برم که صدای گردم میبرم
 ....یباش

 ی عمارت بودم اما بهم منفعتنیبرعکس زرنگم من ملکه ا: گردمی باپوزخند برمدموی محکم بهم فشارمچشمامو
 به زمویرامینگاه تحق)..... خوامیمال خودت نم......( بخشمی عطاشو به لقاش مستمویاحمق ن...نی هميدبراینرس

 ....... گردمی دوزمو برمیسرتا پاش م
 ... رمی ازپله هاباال موباسرعت
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 .... شمی مرهیوارخی دي به قاب عکسارومی اشکيباچشما 
 م؟؟؟؟ی خندی ازته دل درکنارهم باز می شکلنی بازهرسه مون همایا

 ..... کنمیم جمعشون م لرزوني برمو بادستای مدست
 
 
  مامان؟؟؟میدخترم حاالکجا بر-

 ..... روزهی که ی گردمو به عمارتیبرم
 عیکه مامانم سر..... هی خونه عمه عطمی ریفعال م: گمی گرفته ازبغض داخل گلوم مي گردونمو باصدای برمسرمو

  خونه خواهرم؟؟؟می چرا نرگهیم
 ....هی خونه عمه عطمیرینه م... کنمی اوردن ارشا چهرمو به حالت چندش جمع مادی بابه
 ...... ي بهم سرکوفت باباتو بزنه وبگه داداشمو بدبخت کردخوادی مامی من خونه اون نمگهی مامان مکه
لش  قدم بلند به سمتش رفتمو محکم بغهیبا...  کردی مهی نگاهم رفت سمت مامانم که گردموی نشنیچی هگهید

 ...کردم
 .....ی خونه خاله اصال هرجاکه توگفتمیریباشه م...شمی نکن مامانم من داغون مهیگر...ی تو گفتیباشه مامان هرچ-
 ....ستهی ای درست روبروخونه خاله مقهی بعد چنددقدموی دست تکون می تاکسهی يبرا

 .... دوخواهرهمو دوست دارننی که چقدرادونستمیم... خندهی سمت مامانم که لباش مرهی منگاهم
 
 

 .... داخلای بي خواهرخوش اومدسالم
 ....اداخلی بيسادی خاله چرااونجاواسایا-

 .... دوزمی به خاله مرموی گی معنا دارارشا منگاهموازپوزخند
 ..... شدمی کاش نمي که اشمی دارمو داخل می کمکم کن قدم برماخودتیخدا

 ي کم بود اتاقم درست روبرونمیهم.... زمیبرو چمدوناتو بزارعز. ارشامال توییرو خاله طبقه باال اون اتاق روبسایا-
 روبرو اتاق عصمت نیی اتاق پامیینجای امی کنی مدای خونه پهی که تاینه خاله تا مدت کم: گفتمعیسر....ارشاباش 

 ....خانوم مال من
نگاهمو !!!نیمونی منی بریی جازارمی نم دخترخواهرم بره طبقه خدمتکارا؟؟؟؟درضمن؟؟؟ی چگهید: کردی اخمخاله

 .... عصمت خانوم دوختمنیازخاله گرفتمو به چهره غمگ
 .... اونجا راحت ترمنمی بی نمی اشکالچیمن ه!! دارهی رفتنیخاله جون هراومدن: گفتميوجد
 درضمن ازچه نظر خاله جون؟؟!!!...... حرف من نباشهي حرف رونی برزارمینم:  ابروشو انداخت باالهی خاله



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 14 

اون اتاقم باشه واسه .. باال که پرهياتاقا: امابه جاش گفتمتی خواستم بگم ازنظر دوربودن ازپسر هوس باز عوضیم
 ندارم ی مشکلنیی داشت بتونه بگه منم اون پای باشه اگه کارمهمکیمامان که به اتاق اقاارشا شمانزد

 ....زدلمی راحت باش عزسایبزارا: فتخاله خواست باز اعتراض کنه که شوهرخالم دستاشو گر..!!!....راحتم
 .... بود درست برعکس پسرشی مرد ماهیلی به شوهرخانم دوختم خنگاهمو

 .... دستام نشستي ارشا روي مامانو بردارم تا ببرم باال که ناگهان دستاي برگردوندم خواستم چمدوناسرمو
 که.... شدمرهی بهش خی دستاش خارج کردمو عصبری دستاتمو اززعی وصل کرده باشن سری ولت220 برق انگاربهم

  دخترخاله؟؟؟شدیچ: زدیی دندون نمالبخند
 کرد که ی خواست اون دندونارو تو دهنش خورد کنم نگاهم رفت سمت مامان که باچشماش بهم التماس می مدلم

 ........ نگميزیچ
 برم وتموم تالشمو کردم که لبخند بزنم اما یممنون خودم م: بزنم ی محکم گاز گرفتم که مبادا حرفزبونمو

 ........ دل خونهی لبخندپشتش نی ادونستمیم
 .... بچشهوی که نتونست مزه خوشبختی دلهی

 ...... که مجبوریکس
   که ازعرش به فرش افتادیکس
 ...... که مجبوره بخنده امادلش پرازدردیکس

 ..... بابادنی استراحت کنم بعدش برم دکمی رمیمن م: سمت مامان کردمرومو
 ....وردی ودلم طاقت ندموی مامانم دي تو چشمااشکو
 ..... شدي وبه محظ ورودم به اتاق هق هقام شدت گرفتو اشکام جاردمی دونیی پاي به سمت راه پله هاعیوسر

 
 کی دوختم نزدمینگاهموبه ساعت مچ..... خوردم که آخم بلندشدیی تکون کوچولوهی... خشک شده بودبدنم

 گاه بدنم کردمو هیدستمو تک.... کردمی مهی روزهام گرنی نشسته بودموبه حال روزاينجوریدوساعت بود که هم
م  نبود بدون اجازه وارد اتاقدی بعارشا بلندشدم ولباسامو دراوردم به سمت دراتاق رفتمو قفلش کردم ازواشیارومو 

 دوش اب هیمطمعن بودم با ..... ازقفل بودن درراحت شدبرگشتمو به سمت حموم داخل اتاق رفتمالمی خیوقت....بشه
 .....زاشتمی تنهاش مدی رفتم مالقات بابانبای مدیبعد حموم با...  کردنی مدای پنی گرفته بدنم تسکي هاچهیگرم ماه

 .....دمیاخل وان دراز کش گرمو بازکردمو تن خستمو به دست اب سپردمو درابیش
  گرفتم؟؟ی ملی بابا وکي برادی تو فکرباکدوم پول باورفتم
دست بردمو ...... هی نمونده بود برامون جز ی پولچی کردم؟؟؟هیکارمی چدی بادمی داخل اب کوبی عصبدستمو

 .!!!!..... بابايای بدهي رفت بودبرارپاممی زنی ماشیحت..... داخل گردنمو لمس کردمرطالیزنج
 ...دست بردمو ازداخل گردنم بازش کردم....... طالری زنجنی مونده بودمو هممن

 ..... شدمرهی به کلمه اهللا خو
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 ...... بودکه ازمامان بزرگم برام مونده بوديادگاری که تنهایفی گردنبندظربه
 .... بزنم؟؟دی به کدوم زخمم باتورو

 
 ... شمی مرهی خنهی داخل ارخودمی به تصوسردرگم

  کردم ؟؟؟؟یکارمیدچیبا
 .....شهی وتماس برقرارمنای اسم سي رورهی که دستم ناخودااگاه مشهی می چدونمی ونممی سمت گوشرهی منگاهم

  داد؟؟؟ی جواب نمشوی خورم چرا گوشیجا م.. بوق شیش..... بوق دو بوق سه بوق هی
  افتاده؟؟؟ی براش اتفاقنکنه

 ی انقدرزنگ مي خوای می چهیچ:چهی پی مي خشن مردي که بعد سه بوق صدارمی گی بازشمارشو منگران
 ؟؟؟؟یزن

 اره من زنهی مادی حرفمو کامل بزنم که بلند فرزارهینم....ي شماي احمدياقا: گمی خورمو بالحن متعجب میجام
 ی متیاحمت شکا که اونوقت ازت به جرم مزی که به پسرم زنگ بزننمی نبگهی دخترقاتل؟؟؟د؟؟ی که چنامی سيبابا

 !!!.....تی وردل پدرقاتلو جانيریکنم م
 ی گوششویدستام شل م....... خدانگهدارشمی مزاحمتون نمگهی ددیببخش: گمی بابغض مروی گی رنگ تعجب منگاهم

 وفتهیازدستم م
 نی جونم به زممهی ني باانگشتاکارکرد؟؟؟؟؟یمگه من چ....وفتمی ی مشوی و زانوهام سست مهی گرری ززنمی دلم مازته

 !!!ه؟؟؟یگناه من مگه چ:زنمیچنگ م
 
 
 
 که شدم شدیرکرد؟؟؟چی تغی چ؟؟؟همهییهوی شدیچ.......ستمی ای مرموی گی  که دستمو به درخت موفتمی خوام بیم

  قاتل؟؟؟؟هیدختر 
 ... دمی فشارمزارموی قلب تکه تکه شدم مي رودستمو

  شده بودم؟؟؟؟چارهی که انقدربشدیچ
 ..شهی مي اشکام جارشی پقهی اوردن چند دقادی بابه

 !!... که شدهیمتی برهرقخوامی مسارویمامان من ا-
 .... مونده که فردا پس فردا بهم بگن عروسم پدرش قاتلنمیهم!! کشتهویکی باباش زده ینی بینم.خفه شو-
 .... دختسایمامان ا-
خوب گوش کن ارشا ... داخل خونمدادمی راهشون ماگه بخاطر هم خون بودنمو وخواهرم نبود عمرا!!!امانیمامانو -

 .... تودونموی ازدهنت خارج شه من مسای اسم انمیدفعه بعد بب
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  بدم؟؟؟ی مردمو چثیمن جواب حرفو حد... برنداکننوی جارو پهی ترعی هرچه سریکاشک
 ..... فهممی نمیچی هگهی ودرهی میاهی لرزه وچشمام سی مپاهام

********** 
 "حیمس"
 !!! بروگهی خوش دیلیخ

 .... برداره دستش توهواخوش شد برگشت طرفمزشوی دست بردتا بلسحرهمونجورکه
 ؟؟؟!!! برمیعنی حی مسی چیعنی

  بگم بمون؟؟؟ي انتظاردارهیچ.گهیاره د: زدميپوزخند
 دوسال نیتوفقط توا:دمی وسط حرفاش پرنیخشمگ...ی دوسال که کارماهمحی چه وعظه مسنیا: گردشد چشماش

 !!!ي؟؟هریناراض..  خوامی کارمنی همي تورو براگمیوتاده سال د.ي کارخوردنیدرد همبه 
 که چوندمی مچ دستشو  گرفتمومحکم پعی بزنه که سریلی به سمتم برگشتو دستشو بردباال خواست بهم سعیسر
 بهت رحم ندفعهیا: شدمرهی خشی اشکي تفاوت داخل چشمایسرمو خم کردمو خونسردو ب!!!!... به هوا رفتغشیج

 حاالم ازجلو ی عوضيهرزه .... اکنهدی نتونه جنازتم پچکسی کنم که هی ميکاریدفعه بعد !!! کردمودستتو شکستم
 ....... . محوت نکردمیچشمام گم شو تااززندگ

 !!!...ینجاباشی خوام ای نمرونی بامیازحموم ب: گرفتمو بلندشدمدشی ازچهره رنگ پرنگاهمو
 
 "سایا"
 

 .... کنمی چشمامو بازمشمویارمی هوشیکس محکم يباتکونا
 خانوم؟؟ خانوم حالتون خوبه؟؟؟-
 شده؟؟؟یچ:شمی مرهی منگ به اطراف خجویگ
 !!.... زنگ بزنم اورژانس؟؟نی خوایحالتون خوبه؟؟م!نی افتادییهوی -

 ....نه ممنون: شمی مرهی به چهره نگران روبروم خنموی شی صاف معی اوردن اتفاقات سرادی بابه
 ....شمی بلندمعیسر

  حالتون خوبه؟؟نی مطمعنخانوم
 وردمشیم... دی بازدمی باباباحرف معی سردهرچهیبا... رمی اتوبوس مستگاهی به سمت اعی وسردمی تکون مسرمو

 .......رونیب
 

 ....چقدرشکسته شده بود.... دوزمی منشی به چهره غمگرموی گی مدشی سفينگاهموازموها
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 بابا حالت خوبه؟؟مامانت سایسالم ا:چهی پی گرمش داخل گوشم مي صداهیوبعد چندثان... دارم ی برمویگوش
 چطوره؟؟؟

 گنی خواستم بگم همه بهم می ممیستی وبگم نه من نه مامان بدون تو خوب نهیرگری خواست بزنم زی مدلم
 ...میخوب: خواد اما به جاش گفتمی مارو نمچکسیدخترقاتل خالم نامزدم ه

 ....يری برام بگلی وکهی دیبا..... خوب گوش کن دخترم فردا دادگاه دارمسایا-
 باکدوم پول؟؟؟؟:رهی گی رنگ تعجب منگاهم

 .... نکشتموی کنن اما توباورکن دخترم من کسی باور نمناحرفمویدخترم خوب گوش کن ا-
   بابا؟؟؟؟هیاون ک: گم یتعجب مم... تونه کمکمون کنهی نفرهست که مهی.... نفرهستهی فقط سایا...ستمی قاتل نمن
 ....اون

 ...... تونه منو نجات بدهی که میتنها کس: شمی مرهی به بابا خبادقت
 

 ..یانی کحیمس
 ؟؟یانی کحی ؟؟مسحیمس: کنم ی زمزمه مباخودم

 يالی وکنی وبهترنی ازخبره تریکیبااون سن کمش : گهی که مدوزمی به بابا مسموی خيچشما..  رسمی نمجهی نتبه
 ...نیی پاارهی مرده باال دارو زنده بهی تونه ی که میکس.  کشوره

 .. کنمی فکر میانی کحی و من به مسگهی و مگهیم..  فهممی و نمفهممیم..  شنومی و نمشنومی بابا رو ميحرفا
  کهیتنهاکس!!!..یی که دارم توی تنهاکسسای ادخترم

 .. منو قبول کنه وگرنه مندوکالتیاون پسرتافردا با... تونه منو نجات بده یم
 زنمی و زل مرمیگی بابا مدی سفي ازموهانگاهمو

 ...  لرزونشي دستابه
 .... زارم شمارو ازدست بدمی کنم اما نمی باشه التماسش مشده

 .. رمی مای تا ته دندنتی بگم به خاطرت ، به خاطر بودنت و نفس کشخوامیم..  بگم خوامیم
 ..  ادی نمرونیکلمه از دهنم ب که نهی تو گلوم انقدر سنگبغضِ

 :  گهی که مي سربازي صدابا
 ..  کنهی مسی که گوشه چشممه گونه مو خی مالقات تموم شد، قطره اشکِ سمجزمان
 ...نجاستیپس ا:  شمی مرهی بلند روبروم خکی و  به برج شکنمی بلند مسرمو
 : زنهی کنارِ در چشمک مي فلزيتابلو
 ........ي دادگسترکی هی پالی وکیانی کحیمس
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 .... کمکم کنایخدا: کنمی دارمو زمزمه می اولو برمقدم

حاضرم 'دنتی بخاطر نفس کشدنتیبخاطرد,بخاطربودنت درکنارمون.... رمی کنمو به سمت اسانسورمی تندمقدمامو
 .....  برمایتا ته دن

 ....شمی کشمو ازاسانسورخارج می میقی عمنفس
 ستادمی اهیچندثان...ومدی ی کف دستام عرق کرده بودو نفسم باال نمادیازاسترس ز....  بودم درست پشت دردفتردهیرس

 ....یانی کحیمس:کی کوچيونگاهم دوختم به تابلو فلز...میتابرگردم به خودواقع
 .... اسم مبهم گرفتموزنگ دروفشاردادمنگاهموازاون

 ..... دربازشدوبالفاصله
 ..... شوکه شدمدمی که ديزی لحظه ازاون  چهی
 ياونقدمحواطراف بودم که صدا.... شده بودندهی همانگ ودرست کنارهم چی داشت همه چیعالDesign یلیخ

 خانوم؟؟؟حواستون کجاست؟؟؟: گفتی به خودم اومدکه داشت می ووقتدمی رو نشنیمنش
 يگری فر بارژ لب جی شرابيموها... کرد دوختمی که بااخم نگاهم می متعجبمو ازاطراف گرفتمو به منشنگاه

 !!!!!! به رنگ قرمزدارهيچه عالقه ا: الك زده قرمزش دوختمو باخودم گفتمينگاهمو ازچهرش سردادمو به ناخونا
هنوزحرفم تموم نشده بود که بلندزد .....ی کي اقادنی ديبرا: جرعتمو جمع کردمو به چهره خشنش دوختمتموم

 ....... کنمی محکم کف دستم فرو ملت؟؟؟؟ناخوناموی فامدنی ديدخترجون مگ اومد:رخندهیز
..  چون تو ندی دختردهاتدنی دي برای سرشون شلوغه وقتیانی کياقا: سرتا پامو نگاه کردزشیرامی بانگاه تحقکه

 ؟؟؟یتو به چه جرعت: پرمی وسط حرفش می وعصبدمیبهش اجازه نم
 دم و نگاهم ی هم فشارميلبامو محکم ازحرص رو!!!ي وقت ندارن هریانی کياقا: زنهی مادی فرشوی تر بلندمیعصب

 زی قهوه روموانی سمت لرهیم
 ..... روش که ناگهانزمی خوام بریم.... دارم ی برمو برش می مدست
 .....!!!!!!!ي روشهی می خالوانی لاتی تموم محتودوی میجاخال

 
 
 
 ؟؟؟یانی کياقا
 ؟؟يکارکردیدختراحمق چ-
 ؟؟یانیک

 نه؟؟ی ایانی کحیمس
 ...رموی گی موانی خوردشده لي هاکهی ازتدموی نگاه ترسوفتی ازدستم مي بدي باصداوانیشولی شل مدستام
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 .....دوزمی مرهنشی پي رنگ روي لکه بزرگ قهوه ابه
 به شیدی که سفي سبزي به چشمادهی کنموترسی توانم سرمو بلندمنی داره بااخری که به سمتم برمییباقدما
 .... منقبض شده بودتی زدوفکش که ازعصبانی ميقرمز

 !!!نیا..شمی مرهیخ
 !!!؟؟؟؟.... همون کهستی مرده نهمون
اما ....  نباشادشی کردم که منو یخداخدا م!!! شهی چشمام ردمي ترسناك ازجلولمی فهی اتفاقات دفعه قبل مثل تموم

  دختراحمق؟؟؟؟؟ییتو؟؟؟؟ بازم تو: هواارهی مشوی دودمدمی بندم وتموم امی بعدش چشمامو مهی بلندچند ثانادیبا بافر
 هیبخاطر ..... کنمهی خواست گریدلم م... نابود کرده بودمویبدجورم گندزده بودم ناخواسته همه چ,گندزده بودم...

 ... کرده بودمدی ناامدارویتموم ام.. بودمکارکردهیمن چ.. خواست اب شمیدلم م....تی عصبانيکاراحمقانم ازرو
 
 ی شم که محکم تکون می مرهی کنمو بهش خی چشمامو بازمدهی ترسچهی پی که ناگهان داخل دستام ميدربیبات
 .....!!!!ي اوردرهنمی سر پیینگاه چه بال:ده
 

 کشمت یم: زدادی بکشم که محکم ترگرفتو فررونیخواستم دستامو ازداخل دستاش ب... خواست فرارکنمی مدلم
 ....دختراحمق

بابت :تموم جرعتمو جمع کردمو مثل خودش اخم کردم!!! نکرده بودکهوی کارنی که چنیازدست...  شده بودمیعصبان
 هی ی گی مي گندکارنیتو به ا: و محکم ترتکونم دادنینزاشت ادامه حرفمو بزنم که خشمگ......ی اتفاق کوچهی

 ک؟؟؟؟؟یاتفاق کوچ
 .!!!!!... معذرت بخواهی باش دخترعوضزود

گفتم که .... کنم یمن عمراازتو معذرت خواه: کردمی رهاشدنم تقال مي که براي شدمو همونجوررهی بهش خیعصب
 !!!!..... بودیاتفاق

دخترسرتق هنوزحرفاش تموم نشده !!!مینی بیم:دی غردشدشی کلي دندوناونیدوازمی منو به سمت خودش کشمحکم
 ......دی منو همراه خودش کشي بدیلیبود که بازومو گرفتمو باشدت خ

 دوروبهیبدون توجه به حرفامو تقالهام منو محکم ترکش!!!!!ي بریمنو کجا م: متعجبمو بهش دوختمو تقال کردمنگاه
 .....نیدرارم قفل کن....نی مرخصیزدانیخانوم : بداخالق کردیمنش

 ....اما-
 عی سریزدانی که گفتم خانوم ینیهم: بلندش خشکم زدادی که بافرکارکنهی خواست چی بزنم مغی جخواستم

 ..... بودمدهی ترسیلیخ!!!!نیتربر
 نی کنیکارمیچ:دمی توانم نالنی شدبودوبااخرياشکام جار....دی گرفتم که محکم ترمنو کشزی محکم به مدستمو

   اتاقهی پرتم کرد داخل دوی محکم منو کش؟؟؟ي زودنیتازه شروع شدکجا به ا: زديپوزخند!!!! برمنیبزار
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 ..بشی گذاشت داخل جدشوی ترازمن بودو درو قفل کردو کلعی به سمت دررفتم اما سرعیسر.
 !!!! ولم کنی عوضهی چه کارنیا:دمی کوبنشی محکم به سي به سمتش رفتموتموم توانمو جمع کردمو بامشتایعصب

 ...... مبل پشت سرمي طرف صورتم باشدت پرت شدم روهی ی ناگهانباسوختن
 

 .  شهی آزادانه اطرافم رها ممی فندقي و  موهاخورهی سرم سر مي ازروشالم
 ..   جا خوش کردن رو صورتمشی که چند لحظه پیی انگشتاي رو جاذارمی مدستمو

 ..  از دردِ حقارت!  نه یلیاز دردِ س.. قلبم ! گونه م نه ..  سوزهیم
 ..  نمشیبی آشفته م مي موهانی و از بگردونمی برمسرمو

 ..   کنارمنهیشی و مشهی مکی بهم نزدعی سري که با قدمانمشیبیم
 ..   پرِ اشکمي ، از پشتِ چشمانمیبی غرورمو مشکستنِ

 جلوم دی جدي گندکارهی جا با؟؟چراهمهي خوای میچ«:  زنهی مادی و فررهیگی از کنترل خارج شده، چونمو م،یعصب
 »!!!؟؟؟؟یشیظاهرم

 
 ..  گردنی کم حسام دارن برمکم

 ..  خشم دارم..  تو قلبم درد ندارم گهی دحاال
 ..  شهیدستش رو هوا خشک م..  عقب کشمی تو چشام و سرمو مزمیری متموی نفرت و عصبانتمامِ
 :زنمی مغی جخراشهی که گلومو مي گرفته اي و با صداشمی مبلند

 ....... هسی روانضی مرهی بخدا ،تو ي اونهید
 ..   حرفم تموم شهدهی نماجازه
 ..   پشتِ سرموارِی به دخورمی عقب و مرمی ماری اختی و بدهی و من ، ترسشهیم بلند یعصب
 ..  هی چي ارامشِ ظاهرنی پشتِ ادونهی و فقط خدا مشهی مکمی نزدآروم

 ..    از اضطرابارمی باال بخوامی باال و من مارهی مدستاشو
  بهشمی مرهی خشوی مرهیخ. شهی مرهی زنه کنارو بهم خی از تو صورتم مموهامو
 ..   از خشم ندارني نشونه اگهی سبز خوشرنگش ، ديچشما
 .... درونشون نبودشی از نفرت چندلحظه ِ پي خبرگهی که دییچشما

 شهی نفر پرنگ مهیادی ذهنم يداخل پستو..  و حالمو دگرگون کننی ، گرم و کشدار صورتمو نوازش منفسهاش
 !!!نایس

 !!چوقتیه!!! کردم که کناراون نداشتمی تجربه موی حسیکی نزدنی ازااالن
  داشتن؟؟؟ی کردم؟؟؟اصال چه ربطی مسهی احمق مقانی بااناروی چرا داشتم سا؟ی خداکنمی می دارم چه غلطمن

 ..   عقبدمی ش و هلش منهی تخت سزنمی مدستمو
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 : کنهی دم گوشم زمزمه مشوی زورت کوچولو؟ خم منهیهم:  م جهی نتی به تالشِ بزنهی مپوزخند
 ??! از جونم ؟يخوای میچ
 

 .!!!...جون پدرمو: کلمه روزمزمه کنمکیفقط تونستم .. سردرگمم بودمجوی گیکی نزدنیاونقدرازا
 اون لحظه.... دوزه به چشمام ی صورتمو نگاهشو مي عقب درست روبه روارهی مکث سرشومیبعدازکم

 ... فهمم چقدررنگ سبزچشماش خوشرنگی ممن
 ....  لکه دارش خوشبورهنی پيکه جاخوش کرده رو ي فهمم چقدرعطریم

 رو ی چندقدم عقب مرخندهی ززنهی بلندمشوی به قهقه ملیادتبدیکم کم لباش کش م.... کنه ی کنمو نگاه می منگاه
 بادقت به نجا؟؟؟خوبی اي دخترجون اومدي فکرکردی خودت چشیتو پ:شهی مرهی بادقت بهم خرهی گیازم فاصله م

   اونم؟؟؟نوی اهیمن نگاه کن من ناج
 ...امیبخاطرقهرمان بچگ.... می کنم بخاطرزندگی توانمو جمع متموم
...... 

هنوزحرفم تموم ...کشیپدرم به جرم قتل شر: دوزمی تفاوتش می خونسردو بافهی به قرموی گی منی اززمنگاهمو
 شده باشه سایمن ا..... رمی به سمتش معی گرده که سریبرم!!!....ي بری تونیم....دونمیم: گهینشده که خونسردم

 ...... کنمیالتماس م
 داره فردا دادگاه داره اگه شماکمکش ازیپدرم به کمک شما ن:نی کنم تاتهش به حرفام گوش بدیخواهش م-

 ..... ازدستش بدمشهی ممکن من واسه همنینکن
 عالمه پرونده هی ندهی رسه؟؟؟من تادوسال ای به من می اصال چستمیکارنیمن ب: گردهی به سمتم برمی عصبعویسر

 !!! .......مهم ترازپدرتو دارم
 ي اومدياونموقع تو باچه طرزتفکر!!.... بهشون فکرکنمی کنم حتی پدرتو که من وقت نمهی شبنی عالمه مراجعهی

 !!!  پدرت ورشکست شدهدمیشن: زنهی مي؟؟؟پوزخند!سراغ من 
 شهی دخترجون؟؟؟پدرتو لب پرتگاه فردام واسه همي فکرکردی خودت چشیتوپ!!...! گم شونجای االن ازانیهم

 ...... تونه نجاتش بدهی نمچکسی وهشهیخالص م
 
 خالص شهیپدرتو لب پرتگاه وفردام واسه هم:شهی تکرارمی وکلمات اخرش داخل ذهنم تکرارو هشهی می دلم خالته
 ..!!!!!شهیم

 .... پدرميایاگه توب: دوزمی ملتمسمو بهش منگاه
 چینه تو نه اون پدرت ه:زنهی مادی فرادی بنیی ازموظعش پای کمی حتنکهی پره وسط حرفام بدون ای منانهیخشمگ

 !!!!..يحاالم هر.. نی برام نداریارزش
 ....استی ته دنقاینجادقی بندم ای مچشمامو
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  خورد شدنمويصدا
 ..... بندمی مامانم مي هاهی لرزون بابام گريا دستيچشمامو رو... بندمی چشمامو مشنوموی له شدنمو ميصدا

 ی تفاوتش می کنمو به نگاه بیموبازمی اشکي توانم چشمانیبااخر.....رهی میاهی لرزو چشمام سی مدستام
 الزم يشده باش هرکار: دمی امابازادامه مرهی سخت گفتنش نفسگیی تودمی امنیتنها واخر.... کنمیخواهش م:دوزم

 !!!!!يهرکار!!! ....... دمیباش انجام م
 !!!! کنم وکالت پدرمو قبول کنی خواهش ماما
 
 ..... گردهی داره به سمتم برمی قدم به عقب برمهی

 .....شهی حبس منمی سي توونفس
 !!!! ....شهی مرهی بهم خبادقت

 !!!! تونستم؟؟؟من تحملشو داشتم؟؟؟یمن م.... دوختمنینگاه سردرگممو ازش  گرفتمو به زم 
 !!!!شمی شم دارم خورد می کنم دارم له می که حس منهی نگاهش اونقدرسنگهینیسنگ....

 ... کنهی دستام عرق مادکفی زازاسترس
 دهی منتظره تا خرنیتری عروسک پشت وهی حاال درست مثل زداشتی همه چي روزهی که یکس!!!!ی اقبالسای امن
 ی خفتنی ملکه کوچولو بابا به چنی بودم؟؟؟؟ کدهی رسی حالت حقارتنی به چنیمن ک!!  شهدهیمنتظره تاپسند!!!! شه

 افتاده بود؟؟؟؟؟
 میتموم زندگ.....ارمی خواستم باال بیاونقدرحالم بدکه م!!!! چندش اورقمی دقانی حال انیچقدرا.... اوره چقدرعذاب

 ...... هواستيمعلق و درست رو
 شه؟؟؟ی سکوت شکسته نمنی شم؟؟؟چراقفل ای عذاب رها نمنی چراازاشه؟؟یچرا تموم نم... شمرمی هارو مهیثان

 !!شه؟؟؟؟ی نمچراتموم
 ......شمی منم تموم مشوی متموم

 ....  ومنمشهی شکسته مری ونفس گنی سکوت سنگنیا
 !!!!!..... شکستی کاش هرگزنميا 
   خواب بودهی ی کاش همه چيا
 ....  مسخرههی شوخهی

  ستی نی شوخاما
 ..... تیواقع

 ........ تلختی واقعهی
 

 ؟؟؟؟يهرکار:شهی مرهی بهم خبادقت
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 ...  خواست فرارکنمی خواست بگم نه دلم میدلم م...... شمی مرهی به درخدموی دهنمو محکم قورت ماب
   خواست ازتموم عالمو ادم فرارکنمی مدلم
 ......... شهی تکرارمی لرزون پدرم داخل ذهنم تکراروهيردستای مادرم تصوي هاهی گريصدا

 ی بندمو زمزمه می ممی نابودي اما چشمامو روشمی نابود مرمی می دوزم  می مرشی به نگاه خرموی گی ازدرمنگاهمو
 ........يهرکار:کنم

 شرط وکالت پدرتو هیمن تنهابه !!!!....یخودت خواست: شهی مرهی بادقت بهم خکنوی مکث میکم!!!.. خوبیلیخ-
 .... کنمیقبول م

 
 ه؟؟؟؟یاون شرط چ..... کنهی و کف دستام عرق مشهی می دلم خالته
 ؟؟یچه شرط:  کنم که بگمی بالخره خودمو مجبورمو
 ........  امروزنی؟؟؟؟همیدونستینومیا.ی خوش شانسیلیخ: زنهی شه پوزخندمی مرهیبهم خ 

!!!  شکستن غرورمو له شدنو نابودشدن تموم ارزوهاموي شنوم صدای شکستنمو مي بندمو صدای مچشمامو
 ...   نابودشه؟؟؟اوارزوهاتی تموم دنهی ثانکیمگه ممکن درعرض ...اموینابودشدن دن

 ....شهی فهم که میحاالم
 ...استی درست ته دننجای فهمم ایم

 !!!.... عذاب بزرگهی اغازنجای فهمم ایحاالم
 .... نموندهی ازم باقیچی هگهی فهمم که دیم

 ؟؟؟ی موافقهیچ:دیچی داخل گوشم پصداش
 خواسته نیبخاطراخر!!!  کنم بخاطرپدرمیوخودمو مجبور م.شمی زنده مرموی می هزاران بارمشمی زنده مرموی میم

 .....سرمو تکون بدم!!!! مادرم
 !!! ...... مباركدیپس شغل جد.... یاوک-
 .... خواست فرارکنمیدلم م 

 !!.... فرارکنماهمیرسی شدن تقدچهی بازنی خواست ازای مدلم
 !!!... نشداما
 
 !!....ری دیلیخ
 

 !!!! شدمفشی کثاهوی سي بازنی حاالوارد امن
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اما به .... دادمیم800 ی ماهنجای ای قبلهیمن به ابدارچ: کنمی و من ارزو مرگ مگهی و مدهی خوردکردنم ادامه مبازبه
!!!! چیفرداکه دادگاه بابات که ه:دهی اون بازادامه مشمویله م.!!.ي ندارنی ماشدونمی منکهی دم اونم فقط ایم200تو 

 ....شب7صبح تا6 شروع کارت راس ساعت گهی دياما روزا
 ....ادی م7 هم ساعت یزدانیخانوم ...ی بازکننجارویدرا!!!ینجاباشی ادیبا6سرساعت  

 به وکالت گهی دنمی ازت ببی قانونیب, ازدستورات یچیسرپ, ی احترامی بنیکوچکتر:گهی ومشهی مرهی بهم خبادقت
 ياری دربي زرنگ بازیبخواه: ندازه باالی ابروشو مهی شدورهیبهم خ...... دمیپدرت ادامه نم

 !! مونده باشهيزیالبته اگه ازتون چ.... کنمی خودتو هم پدرتو نابود مهم
 !!!!!!ي بری تونی محاالم

 
 

 که ي وقته افتادم جوریلی خزخوردمی وقت لیلیدرست مثل خودم که خ...  خورهیزمی شونه هام لي ازروفمیبندک
 دمو زمزمه یمحکم داخل دستم فشارشون م!!!! یاهی وقته ازاوج پرت شدم به ته سیلیخ... ستمی تونم بای نمگهید
 !!!!چه جالب.!!!!!....ازعرش به فرش: کنمیم

 ....شمی مرهی به خونه خاله خکنموی بلندمسرمو
 ی محکم پامو می پناهی بی کسیکالفه ازب!!! یچارگی وبی از بدبختم؟؟؟کالفهی رفتی مدکجای منو مامان باناال

 ... وشهی ناگهان دربازموارکهیکوبم به د
 

 .... قوزي قوزباال یچارگی اون همه دردو بونی که می ره سمت کسی منگاهم
بالحن !!!یکنی می ما خالوارخونهی دخترخاله؟؟؟حرصتو سردشدهیچ:شهی مرهی کنو بادقت بهم خی منیارشا اخم دروغ 

 !! ي که زدی لگدمحکمنی باای گینم: دهیمسخره ادامه م
 ...زه؟؟؟؟ی بروارخونمونید

 بهش بگم که يزی که مبادا ازکنترل خارج بشمو  چرمی گیولبمو محکم گازم.... دمی محکم بهم فشارمچشمامو
 ...گهی تفاوت ازکنارش رد بشم که می کنم بی میسع!!......دبگمینبا
 ماهم هینظرت چ: زنهی می باال لبخندمضحکندازهی ابروشو مهی...ستی خونه نی کسرونیمامانت بامامانم رفتن ب-

 م؟؟؟ی بزني دورهی میباهم بر
 ي توبرنکهی براینظرم مبن: زنمی پوزخندمهی گردمو مثل خودش ی کردبه سمتش برمی مي روادهی داشت زگهید

 !!!!...یگم ش
 .....شمی تفاوت داخل می برموی گی ازچهره متعجب ومبهوتش منگاهمو

 
  درانتظارمون بود؟؟؟ی کردم؟؟؟فرداچیکارمی چدی باحاال
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 ارم؟؟؟ی براتون بنی دارلی می چنیسالم خانوم خسته نباش-
 .... ممنونم عصمت خانومیچیه-

 ی رفتارمينطوری ادی منم ازفردا بادی خندید وم چقدرشادبورمی گی ازچهره شادو خندون عصمت منگاهمو
 سوال بدجورذهنمو هی ؟؟؟ درست مثل عصمت؟؟دمی خندی مدمویشنی تلخو مي هاهیکردم؟؟؟گوشه وکنا

 ..... کرده بودرخودشیدرگ
 عصمت؟؟؟؟: گردمیپلرو برداشته ونداشته به سمتش برم 

 جونم خانوم؟؟: گردهی  به سمتم برمعیسر
مردم , خالمنکهی؟؟؟بااي خندی ميچطور:ارمی که  درست وسط ذهنم جاخوش کرده بودو به زبون میسوال

 ؟؟؟ی کنی تحمل مي؟؟؟چطوري خندیبازم م!!!! کنن ی و خوردت مکننی متتیباحرفاشونو رفتاراشون اذ
 !!!! سمت لبخندجمع شدش واه ازته دلشرهی منگاهم

 یخانوم جان همشون ازاون باال بهت نگاه م!!! گذرهیم وگرنه نم عادت کندیبا!!! خانوم جان عادت کردمیییه-
 ... گذرهی گذره خانوم جان میم!!!..... درکت کننی حتنکهیکنن بدون ا

 !!! چقدرسختهفهممی مشنوموی لرزش ته  صداشو می خوببه
 !!!.... ترسم بسوزهی گازه مي من برم غذارونی کارندارگهیخانوم اگه بامن د-

 خوام بگم من ی خلوت تابباره مي به جاازدارهی حلقه شده داخل چشمش ني فهمم اشکای دم ومی تکون مسرمو
 اما... کنم یدرکت م

 نوی اشهی بابا همسایا: برام گفتوی ضرب المثلهی که بابا ياون لحظه ا....  کشه سمت اون روزی ومن ذهنم پرمرهیم
 !! به پشتنی زی گهنوی پشت به زی باش گهادتی
 تی بشه حکاي کردم همون ضرب المثل روزی فکرشم نمیحت....دمی ضرب المثلو نفهمنی مفهومه اویمعناونموقع  

 ..!!! مني روزانیحال ا
 ..... کشمی تخت درازمي بدون دراوردم لباسام روی که حتاونقدرخستم

  خواب وحشتناك؟؟؟هی کابوس بود؟؟ هی همش شدی می بندم چی موچشمامو
 نیاخرا: کنمی بندمو باخودم زمزمه می داد؟؟؟چشمامو می نجات مکی چال تاراهی سنی منوازاومدوی میکیشدی میچ

 شه؟؟؟ی می چيباز
 

 ؟؟؟! اما خوابت نبرهادی وخوابت بی شده خسته باشتاحاال
 ؟؟؟يدیوبه ته خط رس!يدی ازعالمو ادم بری شده حس کنتاحاال

 یاونقدرکه دلم م.!!!!.. خستهیلیخسته بودم خ.!!!!..ودم بدهی رسي بازنیمن درست به ته خط ا!!! بودم دهی برمن
 .... بازشون نکنمگهیخواست چشمامو ببندمو هرگزد
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 .... دم امای محکم بهم فشارمچشمامو
 ؟؟؟! همه کس بشموی همه چالیخی واسه چندلحظه ام شده بی؟حت! شدینم!!....  از چندلحظه ارامشغیدر
 .... گفتمیعصب!! نه

 ....شمیبلندم.... سمت پنجره اتاق رهی ازجام بلندشدم ونگاهم مکالفه
 خوام ی کنم ارشا می فکرمرهی به سمتش ممی ناگهان باخوردن چند ضربه محکم  به دراتاق نگاه کالفه عصبکه

 !!! کرده دختراخمو خودم؟؟تتی اذیبازک:شهی که بالبخند وارد منمی بی ارشا مامانو ميدعواش کنم که به جا
 ستی نی کسشموی دارم اب مشمی شم بلکه دارم ذره ذره ذوب می نمتی بزنمو بگم من اذادی خواست فریم دلم

 !!!!!نجاتم بده
 ..... شدهغی وقته دریلی که ازم خی ارامشي تنش براي گرماي کشه برای دلم پرمشموی مرهی مامان خبه

 ....سا؟؟ی اشدهیچ: پرسهی رم که بالحن دلواپسو نگرانش می به سمت اغوشش معی سرشمویبلندم
 حاال ی وافتخار کنیبهش ببال!!! خانوم دکتربشه وی که ارزو داشتيدختر!!!ساتیا!!!!! خواست بگم دخترتی مدلم
 ......!!!شده

 سای اگهی چون من دهیرگری شدن بزنم زدهی شه وبدون واهمه ازدي اشکام جارشهیباعث م....  عذاب ناتمومنیفشارا
 .!!!!... خدمتکاريسایا...سامی دخترسادو تنها به نام اهیزبه بعد من فقط  نبودم ازامرویاقبال

 
****** 

 بزرگ شدی می کنم چی و زمزمه مامی درست مثل بچگشمی زارم وغرق درارامش می پاهاش مي روسرمو
 يایمامان دن: دم ی بره ومن ادامه می گرموشو داخل موهام فرو مي موندم؟؟؟دستای بچه مشدی می چشدم؟؟ینم

 .....فی کثیلیخ!!! فیادم بزرگا کث
 يای موندم باهمون دنیکاش همون بچه م!!! کردم که بزرگ بشمی بچه بودم هرگز ارزو نمیکاش وقت!!!یلیخ

 .....  قشنگیرنگ
 .... بندمی مچشمامو

 نتشیبب يددکتری که قراربود تولباس سفي که بگم دختررمی گی ممیتصم!! ...... بگموی که همه چرمی گی ممیوتصم
 .... دیحاال با

 ... کنهی مهی صدا گری گمو واون بی موی چهمه
 : گهی هاش مهی گرونیم
 ....می اونارو بفروشمی تونی مامان من چندتا جواهردارم مسایا-

  حق وکالتش چقدره؟؟؟یدونیم....کمه مامان: کنمی اشکاموپاك مشمویبلندم
 !!!!شهینم

  مامان؟؟؟ستی نی راهیعنی: شهی مرهی بادقت  بهم خشی اشکيباچشما
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 !!! نه: گمی وهمه کس می ازهمه چدی وناامنیی ندازم پای مسرمو
 نجای ترازاعیوهرچه سر....میری خونه بگهی  می جواهراتو  بفروشداونیمامان با: گمی معی کنمو سری بلند مسرمو

 .....میبر
 !!!ی توبگیهرچ: گهی ده بالحن لرزون می تکون مسرشو

 !!!!ی کنهی گرگهی که دنمی نبي دارساتویتا ا:رمی گی مشی واتشمی مرهی مامانم خی اشکيبه چشما 
 .....  باهات دادگاهامیدخترم منم فردا م: رهی گی برو دستامو داخلش می مدست

 ......نه اصال: کنمی می اخمدوموی محکم سرمو تکون معیسر
 ینی ببي خواد بابارو اونجوریدلم نم: کنمی برمو محکم بغلش می مامانم دست منی سمت چهره غمگرهی منگاهم
 .....مامان

 ي محکمو وقوي برنگشته همونجورشمونی پی دوست دارم تاوقتشینی ببي محکم وقوشهی خوادمثل همی مدلم
 !!!!......داخل ذهنت بمونه

 قول بده باباتو نجات سایقول بده ا: گهی که مرمی گی کنو محکم تر دراغوشش می هاش نابودم مهی گريصدا
 .!!!..سایقول بده ا...يبد

 .... دمی دم مامان بهت قول میقول م:شهی مي دمو اشکام جاری محکم بهم فشارمچشمامو
 ... دمی نابودشدنم بهت قول ممتی به قیحت: کنمی زمزمه مرلبی کنموزی بازمچشمامو

 
 
 شبیاونقدراسترس داشتم که کل د7صبح بودو شروع دادگاه ساعت 6 ساعت شمی مرهی مچ دستم خي ساعت روبه
 شدم که ناگهان نگاه رهیقدم هامو تندترکردم به سردردادگاه خ!!!!.....ومدی واسه چندلحظه خواب به چشمام نیحت

 متعجب بهشو خورموی جامي قدم بعدچند  که دم دردادگاه جمع شده بودند بابرداشتني سمت عده ارهی ممیسوال
  چطورممکنه؟؟؟؟نیا!!!! نهشمی مرهیخ

 !!! مزخرفی شوخهی بگو ایخدا
..... 

 ؟؟؟؟؟!!!!کارداشتنی دم دردادگاه چنجای انای ایلعنت!! خبرنگارا؟؟؟؟
 کی بهشون نزدی کممی بعديباقدما! کردم؟؟؟یکارمی چدی دوزم حاال بای اطراف مرموبهی گی ازشون منگاهمو

 !!!ارنشی االن مسیبگم؟؟؟تند بنو!! سیه مسعود بنوار: خورمی وجا مشمیم
 گهید.... خودکانی ازشریکی مهرگسترامروزبه جرم قتل ي شرکت داروسازی وسهام داراصلسیی ری اقبالیمرتض-
 ي شالمو روعیسر...  ادامه حرفاشونو نداشتمدنی طاقت شنگهی درمی گی فهمم ودستمو به ستون می نمیچیه

 ...... دومی باسرعت به سمت دردادگاه مکشمویصورتم م
 ... کست بگن قاتلنیزتری به عزچقدرسخت
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 ..... چقدرسخت
 ....رهیچقدرنفسگ

 .....ي اشکام جارشوی حبس منمی تو سنفس
 م؟یشدی مطلق رهامیاهی سنی ازایک
 ؟؟؟؟.....یک
 

 ...گهی ماه د2 به شهی موکول مي بعدجلسه
 

 ....... جلسهختم
 
 
 

 ..... لرزهی بابام وته دلم مي دور دستای اهني دستبندا سمترهی منگاهم
 ....  کنهی نگاه مبهم

 ...... کنه که اشکامو پاك کنمی بهم اشاره منشی چهره غمگبا
 

 نره فردا ساعت ادتی: ارهی منو به خودم محی مغرور مسوی جدي افتم که صدای مارموی طاقت نمگهی بابا دبارفتن
6...... 
 ......شمی مرهی باغرور له شدم به رفتنش خمی اشکي من باچشمارویم
 .....شمی ازش نمونده بود نظاره گررفتنش ميزی چگهی که دي من باغروررهیم
 

 !!! خستهیلیخستم خ......شمی کنم وبلند می گاه جسم و روح خستم مهی تکدستامو
 

 .......شهی چشمام رد مي ازجلولمی فهیمثل ..... شی تموم اتفات چند لحظه پشموی مبلند
 

 اغازجلسه
 
 .... ی جهانرضای مقتول علرعمدی به جرم قتل غی اقبالهانیفرزندک.. ی اقبالی مرتضياقا

 ی انان متی به خانواده مقتول وجلب رضاهی محکوم به پرداخت دیقانون  جزا ومجازات اسالم291 ماده طبق
 ...باشد
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 "یاعتراض دارم جناب قاض"
 

 شونی به عمل امده ازموکلم اقاتی تحقی طیجناب قاض:گهی که محی مسي سمت چهره جدرهی سردرگمم منگاه
 ی دادگاه وقت می موضوع ازمحضر عالنی ثابت کردن ايوبرا.... نشدندرعمدیادعا دارن که موجب قتل چ عمد چ غ

 .....خوام
 

 .... شکنهی متوی جمعنی سکوت حاضربی محکم قاضيصدا
 
 "اعتراض وارد"
 

 ..گهی به دوماه دشهی موکول مي بعدجلسه
 

 .... جلسهختم
 

 ي برد براهی نمی عمد واریفعال پدرت محکوم شده به قتل غ:حی مسي ره سمت حرفای شمو فکرمی مسواراتوبوس
 ...ماست

 ..... پدرتو ازاد کنمهی دچی بدون هکنمی من تموم تالشمو ماما
  شم اگه نشه؟؟؟ی مرهی بهش خمی اشکيباچشما

 !!!نیشی مهیجبوربه پرداخت دمتاسفانه م-
 
 .... کنمی نفسو فوت می زنمو عصبی پام مریززی به سنگ ری پام ضربه ارومبا

 ...صبح بود6 ساعت
 کنم به یتموم تالشمو م.... شمی کنمو داخل می بهم داده بود دردفترو بازمحی که مسيدی برمو با دسته کلی مدست

 .... فکرنکنمزی چچیه
 !!! ستمی عمارت نهی ملکه گهی فکرنکنم که دنی ابه

 !!!... خدمتکارسادههی بلکه
...... 

   چرخونموی دفترمکی شي داخل فضانگاهمو
 .... رمی زنم اشپزخونه اونجا باشه می مکث کالفه به سمت راهرو روبروم که حدس می کمبعد
 
 



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 30 

 "حیمس"
 ....شموی ماری چندتقه محکم به درهوشباخوردن

 .... خونهزکردنی تمي براومدی خاص ميکه فقط روزا صدا اکرم خدمتکارم دنیباشن
 .....بود6 کنم ساعت ی مزنگاهی مي کنمو به ساعت عقربه دار رویچشماموبازم

 رم حموم صبحونه مو یاکرم م:شمی کشم ازسرجام بلند می مي اازهی زنمو همونجور که خمی پتوروازروم کنارمعیسر
 .....نجای انی هماریب

 ......چشم اقا-
 
 .. کنمی گرمو بازمرابی رمو شی سمت حموم مبه
 

 .... زنمی ميپوزخند.... بود ی اقبالسای کاراامروزروزاول
 
 .!!!.... ملکه کوچولويروزاول کار  
 !!!! ی اقبالسای کرد؟؟ ای فکرشو میک

  من؟؟؟؟زهی مزی بشه خدمتکارريروزی همه ابهتش بااون
 
 "سایا"
 
 شد؟؟؟ی قهوه من چییی؟؟؟کجایابدارچ 
 

 ...  احمقهیمنش... دم ی قهوه رو داخل داستامو محکم فشار موانی از حد لشی بتیازعصبان
 !!!.... کشنهی  داخل دستام موانی ناگهان لکه
 
  من کو؟؟؟؟؟؟؟قهوهي شکوندوی چیباتوام دست پا چلوفت-
 

 !!!!دختراحمق نگاه دستمو..... بستمی مشهی همي دستام راه نفسشو برانی خواست باهمی مدلم
 

 ....می سمت دست قرمز وخونرهی منگاهم
 !!!!چهی پی داخل دستام مي  بدیلی که ناگهان سوزش خرمی گی سردمرابیرشی دستامو زعیسر 

 .... بزنمغی دم که مبادا جی به هم فشارمرموی گیلبامو محکم گازم .....
 ..هم جسمم هم روحم...یلیخ... درد داشتیلیخ
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 ..... کنهی مسی ازخشم ملتهبمو خي گونه هاادی فري گرمم که بجاي اشکانیا
 

 !!! گفت؟؟؟ی نمیچی تفاوت بود چرا هی انقدربچرا
 
 !!..... خدمتکارهی فقط ي خدمتکارهیچون من احمق فقط براش : زدمادیسرخودم فر 
 

 دای پنی سوزش دست سوزش قلبم تسکنی اي سوزشش کم بشه اما کاش به جانکهی تاادمی محکم تکون مدستمو
 !!!!....... کردیم

 .....  کنمی سالمم اشکامو پاك مبادست
 ....زمی ری دارم قهوه رو داخلش می برمگهی دوانی لهی

 .. شدهرهی اخماش توهم و بادقت بهم خی حسابنمی بی برم که می موبراش
 

ه جاش خودمو مجبورکردم که  اما بشهی خواست بهش بگم اخم نکن بوتاکس صورت خراب می مدلم
 ....نییبفرما:بگم

 
 

  اوف شده؟؟؟نچ نچمونی دست ابدارچیاخ:می سمت دست زخمرهی نگاهش مشوی کم اخماش جمع مکم
 
 حی بازشدن دراتاق وخروج مسي کنم که ناگهان باصداکشی تکهی خواست تی چرااون لحظه به شدت دلم مدونمینم

 ....رهینگاه هردومون به اون سمت م
 

 !! به منی تفاوتی دراوج بواون
 سپردم پرونده اسریبه ... رمیفرشته من دارم م:یزدانی سمت خانوم کنهی بهم روشو مکی نگاه کوچهی ازغی دریحت 

 ..... حواست باشهارهی بوبرامی احمدي اقايها
 

 فرشته؟؟؟؟؟!!!شمی مرهی خورمو متعجب بهش خیجام
 
 !!! کردفرشته؟؟؟؟؟ی من صداش مي بودن که جلویمی انقدر باهم صمیعنی

 
 یچشمامو محکم بهم فشارم!!!..... دختراحمق برو سرکارتيستادیچته؟؟؟چرا اونجا ا:امی بلندش به خودم ميباصدا

 .... کنمیدمو باز م
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  بامن حرف بزنه؟؟؟؟؟ينطوری داد ای کرد چطوربه خودش جرعت می ميادروی داشت زگهی دی دخترعوضنیا 
 احتمالن نوی قوانیخانوم اقبال: بگم که ناگهانيزی محکم کف دستام فرو کردم دهنموباز کردموخواستم چناخونمو

  که نرفته؟؟؟؟ادتی
 ...... شدرهی تفاوتو خونسردانه بهم خی که بحی سمت مسرهی منگاهم

 .....شنومی خورد شدنمو مي صداشموی مله
  که نرفته؟؟؟؟ادتی دمینشن-

 ... بزنمادیه عذاب فر همنی خواست ازای مدلم
 کلمات نی انگارتکرار اي توقوسای پسش زدم وبا خودم تکرارکردم ای داخل چشمام حلقه زده بود به سختاشک

 !!!نه: بگمنکهیکمکم کرد تا ا
 ؟؟؟یوچ!!!نه:شهی مرهی بهم خبادقت
 ....نه اقا:شمی مرهی خیزدانی به چهره خندون دموی محکم بهم فشار ملبمامو

 .....بااجازتون
 که شنومی مویزدانی شادو سرحال ي که صداشهی مي تونستم تحمل کنم وبه محظ برگشتنم اشکام جاری نمگهید
 ......ی گفتی مي بود که اوردی چه دهاتنی احیمس:گهیم
 دم یواجازه م.....رمی کنمو باسرعت به سمت اشپزخونه می ادامه حرفاشو نداشتم قدم هامو تند مدنی طاقت شنگهید

 ......شکام ببارهکه ا
 
 
 !!!!ي برزارمینم

 ..... به همه کسزوی تفاوت به همه چی بنمی بشنجای تونم اینم..... تونم مامانینم: گردم به طرفش یبرم
 !!!!! کس تو نبود بفهمچیاون ه:شهی مرهی بهم ختی وباعصبانکنهی میاخم
...... 

 ......برعکس مامان اون هم کسم بود:  زنمی ميپوزخند
 ..... پدرم بوداون

 .... نکردي پدرازی که درحق منو آردرست
 ...... نکردي که درحق شما همسردرسته

 ... اون پدرمن بودیول 
 ...... نموی بشاینوردنی تونم اینم 

 قاتلش دی بازارمینم:شمی مرهی پوش خدی گردمو به لندن سفیبرم!!!!!!.... خودش بچرخهي راست راست براقاتلش
 ......قصاص بشه
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 ..... رسونهی اعمالش ميقاتل باباتو به سزا.... آرشان پسرم اونورخود دولت-
 ؟؟؟ي بروی تنهابزاراروی جولی تونی مياصال منو برادرت بدرك چطور!!!!ي توبرگهی دستی نالزم

 
فقط واسه چند وقت ..... زارمیمن نه شما نه نامزدمو تنها نم: دوزمی منشی به چهره غمگرموی گی مرونی ازبنگاهمو

 !!!! تونم مامانینم:شمی مرهی مامانم خی اشکي کنمو به چشمای مکث میکم..... گردمی برمعی رمو سریم
 ؟؟؟ی کنی نمی ازاون خدافظی چایپس جول-
 ....نه-

 ......  که برمدادی اجازه رو بهم نمنی  عمرا ارانی خوام برم ای مدی فهمی مای بودم اگه جولمطمعن
 .....می که باهم نامزد کرده بودشدی می سالکی مویسال بود که باهم دوست بود6 کی نزدای جولمنو
 

 ... رفتمی مدیبا.... اما شهی تنگ مشی طوسي اون چشماي برایلی خدلم
 
 
 ....نیکاتر-
 

 ؟؟؟!بله اقا:شهی وارد ممهی سراسهی چندثانبعد
 
 .....چمدونمو اماده کن:گمی میسی انگلیعنی زبان دومم به
 ...... دارمشی درپی سفرطوالنهی

 
 
 "حیمس"
 
 ؟؟؟!!!!اسری یگی میچ
 
 ....ستی نی اقبالی اصال به نفع مرتضنیا

 
 !!....ستیاصال به نفعش ن: کنمی رو تخت پرت می عصبوی برمو گوشی کالفه داخل موهام فرو مدستامو
 باهم یمی صمیلی خيودوستا.... کناردانشگاه مابودقایدانشگاهش دق.. ازهمون روز اول شناختمی می به خوبارشانو

 روز هی....  به داشتن دوست نداشتمي که عالقه ای منی کردحتی خودش مفتهی قلب پاك ومهربونش همرو شمیبود
 .... مادرشون لندنشی بابرادرش برن پشهی همي گرفت برامیتصم
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 !!!!.....  گشتیال داشت برم حاقای بعد هفت سال دقحاال
 ...ی اتفاق معمولهی ي برانه

 ........ي برابلکه
 که به استقبالش رمی گی ممی کنمو تصمی رنگ عوض مدی سفرهنی پهی بارهنموی پشموی بلند می عصبکالفه

 ......برم
 ....ستی نندی خوشادونمی که می استقبال اومدنبه
 
 
 "اَرشان"
 

 ..... خاكنی ازايهفت سال دور..... ازتهرانيهفت سال دور.... کشمی هام مهی تهران باتموم وجودبه داخل ريهوا
 ... بودچقدرسخت

 که اسممو یی اشناي خسته بودم قدم اولو برنداشته صدایلی فرودگاه خي روبروينای به سمت ماشرهی منگاهم
 ...کنهی متعجبم مزنهیصدام

 ..... نکرده بوديری هفت سال تغنی خورم اصال توای مشترجایبروم ب فرد رودنی گردمو ازدیبرم
 ...  مثل همون موقعه هاستدرست
 رهی گردمو با لبخند بهش خیبرم... شی مدل نگاه کردنش همه همه درست مثل هفت سال پستادنشی اژست

 .... ارشانيخوش اومد:کنهیکه دستاشو به طرفم دراز م.. شمیم
 ..... شموی مرهی خشی فشارم به چهره جدیم م محکم داخل دستادستاشو

 .!!!!...ستی نشیدرست مثل هفت سال پ!! زمی که همه چفهممیم
 ...حیممنونم مس-

 ام؟؟؟ی که من دارم ميدی ازکجا فهمشمی مرهی متعجب بهش خکنهیرمی نگاهم تغرنگ
 ...... گفتهی فهمم که کی معی که سرشهی مرهی بهم خي محوبالبخند

 ؟؟!اسری-
 ..... اره:دهی تکون مسرشو

 ؟؟!! گفتهی چگهید-
 !!!....لشمیمن وک:گهی درحالت صورتش ميری تغچی هبدون

 !!..دونمیم:گمی خندمومیم
 !!! زارمینم:گهی جا بزنه منکهی بدون اي جدبالحن
 .... شمی مرهی بهش خبادقت
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 !!!!! برام وجود نداشتی راهچی هنکهی ایعنی حی مسزارمی تونستم بفهمم نمی که مشناختمشی اونقدرممن
  تاحاال قاتل پدرم برات مهم شده؟؟؟یازک-

 اون پروندست وخودتم ياون پرونده مال من اسم من االن رو... ندارهیتی اهمچیاون برام ه:گهی مزنوی مپوزخنده
 !!!!..... ازپروندهام نه جازدم نه گذاشتم که شکست بخورمچکدومی من تو هیدونیخوب م

 "سایآ"
 

 زره هی نی درحداي خونه اچیه...اما نبود که نبود... کرده بودمرروی کردن خونه زدای پي که ممکن بودو براییهرجا
 ... که داشتم نبودیپول

 .... بچه هاشدمي پارك و مشغول تماشاکردن بازی وکالفه خودمو انداختم روتنهاصندلخسته
  بودنچقدرخوشحال

 ....  خودشونهی شباشونیچقدردن 
  غم وغصهچیبدون ه,پاك,کیکوچ

 
 
 "حیمس"
 

 !!!!.....حی مسي داریکی خونه بزرگو شچه
 که يدی همه راهو ازلندن نکوبنیا: شمی مرهی بادقت بهش خنمیشی مبل مي روبروش روشمی اتاق خارج مازداخل

 مگه نه؟؟؟!!!ی کنفی ازخونم تعرنجای ايایب
 خواد ی دلم میلی خنجاستی ایکیحتما دفترتم به ش:دهی وادامه مزنهی مشمی چند لحظه پي حرفادنی به نشنخودشو

 !!!......نمی دفترتو ببامویب
 
 ادخترشو؟؟؟ی ؟؟ینی ببي خوایدفترمو م:گمی حوصله میب

 
 ؟؟؟ی زرنگیلیتاحاال بهت گفتم که خ:زنهی سمتش که لبخند مرهی منگاهم

 
 ! ندارهی گناهچیاون دختره:گمی مشمی مرهی بهش خنهی به سدست

 
 يدیتاحاال نشن:گهی تفاوت می برهی همونطور که به سمت اتاقش مشهی تو رفتارو حرکاتش بلندميری تغچی هبدون

 ...ری سوزن؟؟؟؟شب بخی باهم مشهی تروخشک همگنیکه م!!! بزرگلیوک
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 شمی مرهی خنهی داخل شوميزمای به سوختن هشمویبلند م!!!!!! نداشتی گناهچی رم توفکر اون دخترهی من مرهیم
!!!!! 
 شمی مرهی گردمو به دراتاقش خیبرم.!!!!... بشهي بازنی ام وارد اگهی گناه دی بهی زارم ینم
 !!!......دمی الزم باشه انجام ميهرکار 

 !!!!.. دمی اجازه رومن بهت نمنی ااما
 
 
 "حیمس"
 
 

 می درضمن به خانوم اقبالنیتموم قرارمالقاتامو لغو کن:گمی رم می وهمونجورکه به سمت اتاقم مشمی دفترموارد
 ... اتاقمانی بنیخبربد

 
 اخه چرا من؟؟؟؟!!! ی کوبم لعنتیزمی مي محکم دستمو روی عصبشنمی می صندلي وروزارمی مزی مي روفمویک
 .....دوزمی به درمرموی گی روبروم مي هاموازپروندهی به در نگاه عصبیباخوردن تقه محکم  
 ن؟؟؟یبامن کارداشت-
 .........نی بشایاره ب: کنم که خونسرد باشمی می سعدمی مهی تکی پشته صندلبه
 :دمی کنم ادامه می حس مي ازحالت چهرش تعجبو کنجکاوی خوببه
 ..... سر اصل مطلبرمی منی همي ندارم براوینیحوصله مقدمه چ-

 ..شهی مرهی بادقت بهم خشنوی مصاف
 

 ....دمی تالش کردم وزحمت کشتمی موفقي شدن براي حرفه اي برادنمی رسنجای به اي ازهمون اول برامن
 ......نی هميبرا
 
 "سایآ"

  بانگاه...شهی حبس مي بعدش نفس توي حرفادنی کنم که ناگهان باشنی به حرفاش گوش مشنموبادقتی مصاف
 .....رممکنی غنی نه اشمی مرهی وگنگم بهش خمتعجب

 !!!!... مزه مسخرسی  بی شوخهی نیا
 .!!!!.. کنمی نمدای بودن حرفاش پی ازشوخي اثرچی هشیاخل چهره جد دکنموی نگاه مبهش

  ؟؟؟هی خواست فقط فرار کنم چرا اخه من؟؟مگه گناه من چیدلم م!!!! شهی حرفاش برام طاقت فرسا مدنی شنگهید
 خوامی کنمو ومی گاهم مهی لرزونمو تکيدستا.... 
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  ازمن مونده بود؟؟ی چگهی کنه دی مخکوبمی مشی بلند عصبيبلندشم که صدا 
  ازدواج دادم؟؟شنهادی من عاشق چشم ابروت شدم که بهت پيفکر کرد-

 .... دخترکوچولويکورخوند
 !!!!ی قبول کنشنهادمی که پيتو مجبور: بندمی هم مي رفتن تن صداش محکم چشمامو روباباال

 هستم؟؟؟ درسته که االن من ی من کنیشما فکرکرد:رهی ناباورانه بهش خمی اشکي کنمو باچشمای باز مچشمامو
 ......د.... بودمی خودم کسي برايروزیمن خدمتکارشمام اما من ....

 ..... خوام بشنومی نمیچی هگهید!!!!! بسه:دهی ادامه مادی بنیی ازموضعش پای حتنکهی بدون ای عصبنویخشمگ
 ....ی موضوعنی مجبور به قبول اتو

 ؟؟؟؟ییینجای ای چه موضوعي رفته که توبراادتیانگار
 
 

 ...شهی سرم خراب مي آوارروهی حرفاش مثل تموم
 .....دی گنجی وابدا حرفاش داخل ذهنم نماصال

  چطور ممکن بود؟؟نیا
  گرفته بود؟؟؟ي عمل احمقانه انی به انجام چنمی تصمچطور
 ....... مونده اعصابمی باقي ندازه روی خش مشی بلندوعصبيصدا

 !!!!ي گفتم تو مجبوری چيدیشن-
 گاه بدنم هیزارموتکی مزی مي دستامو روشموی اعمالم بلندمنی ترکی کوچي روی کنترلچی بدون هی ترسچی هبدون

 اصال نیا!!!!.... دمی رو بهتون نمي اجازه انی چننیا...هرگز:شمی مرهی کنم بادقت به چهره سرخ ازخشمش خیم
 !!!....هرگز:دمیون م تکنیسرم محکم به طرف...جزو شرطاتون تو کمک به پدرم نبود

 ..... گذاشت درست مقابل منو خم شدزی مي ازجاش بلند شدو دستاشو رونی خشمگویعصب
 یلی باخت خهی شد به ی میمنته!!!!!  مندنی ترپاپس کشکی کوچدم؟؟؟امایدروغ نگفتم که بگم واقعا ازش ترس 

 !!!.....نیسنگ
 ...ستادمی اما ادمی سرخش ترسازچهره

 ....ستادی که پا پس بکشه اما باز ادمیترس
 

 !!!ی دختر احمق بامن ازدواج کنيتو مجبور:دی غردشدشی کلي دندوناونی ازمنی وخشمگیعصب
 ؟؟؟یلیچرامجبورم؟؟؟ به چه دل: زدمادی مثل خودش فرقای مشت کردمو دقدستامو

 !!!..... هوم؟؟؟ی خوادبدونی دلت میلیخ:ستادی مشت شدشو برداشوصاف ايدستا
 .... شدمرهی نگاهم عوض شدو متعجب بهش خگرن
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 : اتاقو شکستنی محکمو بمش سکوت سنگي صداکه
 .... پس خوب تاته حرفامو گوش کنباش

 .. حاال برگشتهيبرگشته بعد هفت سال دور...  پدرتکیپسر شر!!.....یارشان جهان-
  برگشته؟؟؟ی چي برای که بدوني کنجکاوحتما

 !!!!....رهی تا انتقام خون پدرشو بگبرگشته
 ی نرسه پاپس نمییتابه هدفش که تو....شهی منصرف نممشی اصال ازتصمدونمی که مشناسمی اونقدر ارشانو مومن
 !!!!کشه

 ؟؟من؟؟ چرامن؟؟!!! خورمی مجا
 کنم دای پدرتو پکی قاتل شرنکهی تاای کنی وبهم کمک میشی من مازنی:ي فقط دوراه واسه انتخاب دارساتویا

 ......  پاك کنمی ازهر تهمتشهیوپدرتو واسه هم
  متاسفانهنکهیاای

 ي اغهی زن صهی البته عقده داعم نه به عنوان ی خون بس باارشان ازدواج کنهی خون بها هی به عنوان یشیمجبورم
 .........گم؟؟؟ی می که چی فهمیم:شهی مرهیبادقت بهم خ

 
 ..... تونستم نفس بکشمی شده بودونمنی اتاق برام سنگي کردم هوای ماحساس

 
  افتاد؟؟؟؟؟ی اتفاق منی ادی دردابانی حل شدن تموم اي داشتم برادی که امیچرا درست زمان!!!چراحاال؟؟؟

 ...کشمی مادی ازته اعماق وجودم فری وعصبزی وجنون امشهی پراشک مچشمام
 ا؟؟؟ی من خداچرا
  من؟؟؟؟چرا

 ....فتموی خورمو رو دوتا زانوهام می مزیل
  من؟؟؟؟چرا

 ..... گرفته بودشی اتگرمی سوخت جیقلبم داشت م...  کوبمی قلبم مي محکم روکنمویدستمو مشت م 
 ی نمي کارچی مجبوربه انجام هيدی فهمقتویحاال که حق:رسهی ازاحساسش به گوشم می سردو خاليصدا

 !!!!.....کنمت
 !!!...... راه به انتخاب خودتهییبق
 
 
 !!....... چرخهی ومچرخهی دور سرم مایدن

  هدفشی بي ازتکراروچرخش هاشمی خسته مومن
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 !!! مني روزگارتکرارنی ادنیونچرخ... 
 .!!!.رمی گی متعجبشون ميازنگاه ها..نگاه سرگردونمو ...... شمی کنمو بلند می گاه بدنم مهی تکدستامو

 !!!!...رمیم 
 .. رفتمی مدیبا

 . کردی مدای خاتمه پنجای همکاش
 !!!ی چهمه
 .مثل

 دنمی کشنفس
 ... کردی ماهی که داشت روزگارمو سیدنی کشنفس

 .... کردی مدای خاتمه پدیبا
 ..رمی رمو میم
 ...  هدفیب
 !!!جهی نتیب

 ..... سردرگم
 .....خسته

 
 ؟ی اقبالسای اخانوم

 
 ....ستمی ایم

 .. کنمی دمو فکر می محکم به هم فشارمچشمامو
  شوم بود؟؟؟هی بازنی اي کجاقای دقنجایا

 ....  گردونهی بعدش منو برميحرفا
 .....  جهنمنی گردونه درست وسط ایبرم
 .... منتظرتونننی داخل ماشی جهاني اقانییبفرما-

 .... گردمی لرزو برنمی مدستام
 .... که برگردمو بدومدهی مغزم فرمان مفقط

 !!!!.... دومی وفرد داخلش مابونی رنگ اونورخی مشکنی توجه به ماشی دارم وبی قدم به سمت عقب برمهی
 .... دومی موفتهی هام به شماره منفس

 ..... دومی توجه به تکراربلنداسمم میب
 ...ستمی اینم
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 ....شهی منشی که داره سوار ماشنمشی بیم
 ... دونمی نمیچیه

 ..... من بدو انتخاب کرده بودمنیبدتر,و, بدونی مدونمی منوی افقط
 ...م به سوختن بودم من محکواگه
 !!!!! کنمی انتخاب مویانی کحیمس
 .... لرزونمي به دستاشهی مرهی سبزش واون خي داخل چشماشمی مرهیخ
 !؟؟یمطمعن-

 !!!مطمعنم: کنمی مزمزمه
 ..... لرزنیدستات دارن م-

 .!!!!... لرزنی درد دارن منیجزدستام کل وجودم ازا: کنمی بندمو بازمی مچشمامو
 
 .... نهیشی منی وداخل ماشرهی من مي توجه به من وحرفایب

 !!!...ابونی اون سمت خرهی من مونگاه
 ... نشی وصاحبِ خشمگی مشکنی سمت اون ماشرهیم 

 ..شمی مرهی بهش خدموی رهاشده داخل گلمو محکم قورت ممهی نبغض
 تشوی مشت شده ازعصباني شد دستای می ازاون فاصله دور هم به خوبیحت!!...... کنمی کنهِ ونگاهش می منگاهم

  قدم کوتاهشنیبابرداشتن اول!!!دید
 !!...به سمتم 
من !!! امی به خودم معی؟؟؟؟سری هستی منتظر چسایسوارشــو ا:ارهی منو به خودم محی مسهی بلندو عصبيصدا 

  بودم؟؟؟ستادهی انجایچراا
 .دهی پدال گاز فشار مي به محظ نشستنم پاشو محکم روشمی سوارمعیسر

 ی به سمتش برمدهی زارم و ترسی داشبورمي روبروکه محکم دستام روشهی خواد بخوره به شی وارده سرم مازشوك
 .... گردم

 .!!!...هی موضوع مشغول رانندگنی تفاوت به من وای بنمی بی  مکه
  ؟؟؟ي شدمونی نکنه پشهیچ:گهی که حواسش به جلوام هست مي و همونجورزنهی ميپوزخند
 م؟؟؟ی برگردي خوای ممی ازش دورنشدنمیهمچ:شهی مرهی وبهم خدهی تکون مسرشو

 ...شمی مرهی خورم ومتعجب بهش خیجام
 ه؟؟؟؟یچ
 ......نهیشی دندست مي دستش که روي ناخودااگاه دستم روي چطورو چه جوردونمی دوربزنه که نمخوادیم

  دستاشي دستم رووبانشستن
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 !!!!.........هشی متفاوت بهم منتقل مي عالمه حساهی
 ... فکرو سبک سرانمی رفتاربنی ازاشمی ممونیپش

 .... ترمزي روزنهی ومرهی گی دستامو بردارم که ناگهان دستامو محکم داخل دستاش معی خوام سریم 
 ..... کشهی به سمت خودش مومنو

 یساله احساسات18 پسر بچه هی گهیبادقت به حرفام گوش کن من د:شمی مششی ترازهمي من مبهوت چهره جدو
 .... گذشتهیازم سن!!! ستمین
 .... ندارماروی بچه بازنی اصال وابداحوصله چنو
 !!!...... حرفات بموني تاتهش پاي قبول کردیپس وقت 

 .... پرونده پدرتورو قبول کردم؟؟ی من لعنتیلی وبه چه دلوی چي دونم براینم:شهی مرهی خرونی گردو به بیبرم
  گفت ؟؟؟؟ی داشت می فهمم چینم

 !!!....ي پردردسري ماجرانیوخودمو انداختم داخل چن: شهی مرهی گردو بادقت بهم خیبرم
 !م؟؟؟ی دردسربزرگ بودهی من براش هیمنو وزندگ: شمی مرهی مبهوت بهش خجویگ

  بودم؟؟ی می ادمنی چننی شاهد نابودشدن وله شدن غرورم توسط ادی بایتاک
 !!!!... سمتشونرهی ونگاهم مرهی گی مشی خوام دستامو ازداخل دستاش خارج کنم که محکم تراز پیم

 ....هنوز حرفام تموم نشده!!  خانوم کوچولو؟؟؟کجا
 ....هی ازدواج صورهی ازدواج ما نیا-

 ؟؟؟؟ی ادمنی باچنازدواج؟؟؟؟؟اونم
 ؟؟؟؟..ه موضوع انقدر براتون منیچرا ا: گمی می کنترل نشد وعصببالحن

جز ... کشه اونقدرکه ی به سمت خودش مشی از پشی خنده ومنو پری ززنهی می تموم نشده که بلند وعصبهنوزحرفام
 !!! مونهی نمي فاصله انمونی نفس بکی

 ...رمی خوام فاصله بگی مدهی گرمش به صورتم معذب و ترسي نفس هاباخوردن
 !!!!!مجبورم: زنهی مادی وبلندفرزارهی نمکه
 نی کارکشته تریانی کحیمس:   بندمی من ازترس چشمامو مزنوی مادیبلندتر فر!!!!! مجبورم چون االن اسم منمن
تابه .... بخوره نی داره که هران منتظرن تا زمبی عالمه دشمنو ورقهی که یکس!!!!لی اون همه وکونی جوون ملیوک

 .......... ازروش ردبشنیراحت
 !!!مجبوره

 ...ی اقبالسای منم امن
 !!!یانی کحیمس
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 نیبه ا....... نجای تابرسم به ادمی که نکشیی که نکردم چه زجراکارای چدمی زحمت کشنجای به ادنمی رسي برامن
 !!!!...ستادمی که درست االن اییجا...مرحله 

 !!یفهمیم
 .... مجبورممن

 !!!ی ازدواج مزخرفنی مجبور به قبول اوتوام
 !!  موندميمن برا 

 ...!!!!!....  کستنی ترزی عزی نجات زندگي براوتوام
 
 ...شهی مي کنه و جاری مدای لجوجانه راه خودشو پی فهمو اشکیم

  دم  تموم شد؟؟؟ی مهی تکنی سرد ماششهی گردمو سرمو به شی حصار دست هاش ازدور دست هام برمبارهاشدن
 ....شه؟؟یدواج ما تموم مشکالت حل مبااز:گمیازبغض داخل گلوم م... , کنم وبالحن لرزونی توانمو جمع متموم

 ..سکوت
 شه؟؟؟یم,د حرف بزن: گمی کنم می گردمو همونجورکه اشکامو پاك می به سمتش برمیعصب
 .....می کنیتموم تالشمونو م:گهی مشهی ترازهمسرد

 ... ساکت باشحاالم
 ...هنوز حرفاشو زدو نزده.. ي کاراي برامی دنبالت برامیفردا م.. رسونمت خونهیم

 ي محکم روکنهی گردم که باز دستاشومشت می فرمون متعجب به سمتش برمي برخورد محکم دستاش رويباصدا
 !!!!....یلعنت: کوبهیفرمون م

 ...شمی کنم دارم نابودمیومن حس م!!!... کوبهی ومگهیم
   بشهي که اشکام جارزارمی ومدمی هم فشار مي مونده بود؟؟؟لبمو محکم روی ازم باقيزی چگهید 

 .... کنمی زمزمه مباخودم
 ....کنهی بود ؟؟سربارشدن ؟؟؟اشکام گونمو ترمنیا!!!سایا!!!  عاقبت مناخرو

 .... ازدواج ناخواسته بود؟؟؟نیا, من ریتقد 
 
 
 رهنشوی پنی کرد استی پرموش که داشت تالش مینگاهم رفت سمت دست عضالن.... شایخوب تموم شد ازما-
 ....... بکشهنییپا

 ی متعجبش مي توجه به نگاهای وبرهی ناخوداگاه دستام به سمت دستاش مرموی گی مجشی به نتي ازتالشانگاهمو
 .....  کمکت کنمسایوا:گم
 سایا-
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 بله؟؟:شمی مرهی سبزش خي کنم به چشمای بلند مسرمو
 ..14 سالنمی برشای بود که بلند شو پرستارگفت بعد ازمانیمنظورا...دمی نپرسیسوال:زنهی ملبخند

 نه؟؟ی خواست عکس العمل منو ببی ومدونستی مای دونست اونجا چه خبر؟؟؟ی نمیعنی شمی خورمو متعجب میجام
 .....گهی ده؟؟بلندشویچ-
 .!!!.... نگفتمی کرد من ازدستی خودش فکر مشی چه خبره حتما پدی دی اونجا ممی رفتی گفتم اگه می مدیبا  

 .. گهی دای؟؟بيستادی اونجا اچرا
 حی مسمیبهتر بر: دارمی قدم به سمت عقب برمهی رمی گی خودمو ممیتصم

 ؟؟؟يای چرا نمشدهیچ:ستهی ای گردوجلوم می رفترو برمراه
 .... خورهیاون سالن به درد منو تو نم: گفتمی مدی کنم بای من من میکم

 .... اون سالن چه خبرهدونمی می به خوبدونمیم:شهی مرهی کنه بادقت بهم خی مي خنده اتک
  خواست بره؟؟؟ی ومدونستی خورم می مجا
 !!!!.... نگاش کنمنمی که بششهی نمرمی گی دارم منم  زن مي نکن بعد عمرينطوری خانوم کوچولو چهرتو اهیچ-

 ؟؟؟؟ی چیعنی زنهی مخی ودستام ازشدت ترس شهی حبس منمی تو سنفس
 .....ي ازدواج صورهی گفته بود خودش

 ادی که یینایاگه الزم به عمل باشه من بهترازا!!!می برایب: کشهی مموینی که باانگشتش نوك بشمی مرهی خ بهشجیگ
 ... ی که تو بفهممی خواستم بریم.... بلدمدنیم
 !!ي که بلدنمی بیم: زنهی ميپوزخند 

 ماجراها بغض نی چون من قبل ازا؟؟بلدمیگی میتو چ: کردی مي اون داشت درمورد من چه فکررهی گی محرصم
 ...... نامزد داشتمرهی گیراه گلمو م

 ...می برای حاالم بنمی خواستم عکس العمل تورو ببی مدونمیم:شهی مرهی بهم خخونسرد
  بود؟؟؟؟منو مسخره دستش کرده بود؟؟؟؟ی چه ادمگهی دنین؟؟ایا
 ؟؟؟؟ي کردي فکریتو درمورد من چ:ستهی کنم که بای ومجبورش مرمی گی مرهنشوی خواد بره که گوشه پیم

 .....می  قرارمحضر دارمی دنبال مامانت بعدشم برمی بردی بامی برایب!! یچیه:شهی مرهی گردوبادقت بهم خیبرم
 
 
 "ارشان"
 

 !!! کننی عقدمم؟؟دارنیکارکنیاقاچ
 ....نمی بیدارم م:دوزمی بهش مرموی گی ازساختمون محضرمنگاهمو

 !!!رنی منو بگي تونن جلوی م ازدواجهی کنن بایفکرم...
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 م؟؟؟ی بزاریعنیاقا -
 ....آسته آسته... گنی که ميدیمگه تاحاال نشن..اره-
 
 "سایآ

 واشی سمت مامانم که داشت اروم رهی اسم بابا نگاهم مدنیباشن....ی اقبالی فرزند مرتضی اقبالسای مکرمه ازهیدوش
 ...ختیریاشک م

 و هی زعفرانابانی باب منزل درخکی ي شاخه گل محمدستی وبدی جلد کالم اهللا مجکی هی شمارو بامهرلمی وکایا
 گهی ودچهی پی عاقد داخل ذهنم مي صدا؟؟؟یچ....انی کحی مسي  به عقد داعم اقايسکه تمام بهارازاد1374

 ی نمهی من هرگز انقدر مهرگفتم ی می عاقد داشت چشمی مرهی خحی فهممو متعجب به مسی ازحرفاشو نمیچیه
 ...خواستم

 !!!.... قبول کنی حرفچیبدون ه... تو ناحقیا: کنهی و دم گوشم زمزمه مشهی به سمتم خم ماروم
نگاهمو ازچهره توهمش !!!..... خوام فقط پدرمو ازاد کنی نمیچی خوام من هینم: گم ی مواشی خودش اروم ومثل

 ...رمی گیم
 .!!.. همراهم باشهشهی همیحس لعنت نی خواستم ای شدم نمدهی خواستم حس کنم که خرینم
 زی چچی باشه همی جلد قران کرکی می خوام مهریحاج اقا من فقط م:گمی محکم وقاطع محی مسي توجه به حرفایب
 !!!....... خوامی نممی اگهید

 !!!!سکوت
  دخترم؟؟؟نیمطمعن:شهی مرهی چشماش بهم خي رونکشی عری اززبادقت

- 
 ....بله حاج اقا-
 

 یانی کحی مسي شمارابه عقد داعم اقامی جلد قران کرکی هی بامهری اقبالسای مکرمه خانوم ازهی دوشلمی وکای اپس
 اورم؟؟؟یدرب

 ....  لرزنی مدستام
 بنده یبااجازه مادرم بغض راه گلمو م:شمی مرهی بادقت به مامان خرموی گی بهشون نگاهمو ازشون مي توجه اوبدون

 ....وپدرم بله: گمیوباهر زحمت که شده م
 
 "ارشان"

  بودن؟؟ای عقدشون کيشاهدا
 .... قربان دوتا ازرهگذرا ومادردخترچکسیه-
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 ازدواج واشی صدا ارومو ی بينطوری بااون همه دبدبو کبکبه احی مسيبه به موضوع جالب شد اقا: زنمی ميپوزخند
 !!!!!....کردن
 !!!! که خانوادش بفهمنی وقتشهی موضوع جالب تر مچقدر

 ... که ازمحضر خارج شدننمشونی بیم
 .... حی مسي درافتادیبابد کس: کنمی زمزمه مرلبمی زواشی واروم

 !!!!ی کسبابد
 
 
 "سایا"
 
 .... داخلایب

 
 !!! درنظر گرفتن منی بدون حترهی ومگهیم

 ....داشدمی پنی اهسته ازماشاروم
 .... وحشت داشتمیلی خیکی ازتارامی بودم ازهمون بچگدهی ترسیلیخ...دمی دی رو نمجایه

 ...... دوزمی رفته بود محی که مسيری به مسنگاهمو
 ؟؟؟یکی تارنی تواکارکنمی احمق حاال من چخودخواه

 !!!... بلندي ودرختاکی تاراطی به حدوزمینگاهمو م 
 !! بودم چرامنو تنها ول کرده رفته بود؟؟دهی ترسیلیخ

 ..... کشمی مي بلندغی رنگ جلوم ازته دلم جی بزرگو مشک سگدنی بادناگهان
 !!......وفتمی کنه محکم می مری گی سنگي ازکفپوشایکی خوام فرارکنم که پام به یم 

 .....دوزمی مشدی ترمکی رنگ که هرلحظه بهم نزدی به سگ مشکرموی گی ممی زخمي اززانونگاهمو
 .....نکهی  وهران منتظرم تاازنمی صدا محی بندم وازته دلم اسم مسی مچشمامو

 
 "حیمس"
 
 که سای بلنداغی جي رفتم که صدای ازتنم دراوردم داشتم به سمت اتاقم مرهنموی خسته بودم دست بردمو پیلیخ

 !!ستی نسای انمی بی گردم که می برمعی وسرکنهی مخکوبمیاسممو صدا زدم
 .. ... ازادهوی که امشب فالووفتهی مادمیناگهان  

  بودم؟؟؟کارکردهی احمق چمن
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 !!!! ازادهی سگ وحشاون
 ....نی زمي که افتاده رونمی بی مساروی چرخونم که ناگهان ای مکی داخل باغ تارنگاهمو

 ... منو لعنت کنهخدا
 .!!.... دومی سرعت به سمتش منی بااخرشموی خورمو بلند میزمی من؟؟؟لي امانت دارنیا

 ....  سرش اومده باشیی بالاگه
 .... کنمی جونشو بغل ممهی زنموو بدن نی محکم پسش مویفالو

 سا؟؟؟یا: فشارمشیمحکم تربه خودم م.. بسته بودچشماش
 !!... بازکنساچشماتویا
 !!..... خوام چشماتو بازکنی معذرت مسایا
 سا؟؟یا

 !!!.... بازکنچشماتو
 .... رفتمالیمحکم تربغلش کردمو به سمت و...  کرده بودخی بدنش

 ....ت خوابوندمش تخي رواروم
 .....  بودوپاره شده بودی خاکمانتوش

 ...انهی ارمی بودم مانتو ازتنش دربدودل
 رشی زیچی هدمی نگاهم رفت سمت بدن جمع شدش بالخره دست بردمو مانتشو ازتنش دراوردم که دکالفه
 .!!!.. ازکنارش بلند شمعیخواستم سر..... بوددهینپوش
 !!...دشی ناگهان نگاهم رفت سمت بدن سفکه
 ....دی خودش لرزبه
 ..... دستام دوربدن سردش حلقه شدومحکم به خودم فشردمشدمویناخودااگاه کنارش خواب 

 ... داراولی رفت سمت دوفکرم
 .... ماباهم شده بودیی که موجب اشنایداراولی دهمون
 .... کهيداری دهمون
 ... شدمرهی بستش خي به چشما فاصلش دادمو بادقتی کمازخودم
 !!...ي برام دردسرسازبودداراولمی دازهمون

 ....  کردمو محکم تربه خودم فشردمشجابجاش
 ...... دردسربزرگهی

 ..... بستم واونقدر خسته بودم که خوابم بردچشمامو
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 "سایا"
 

 ...دارشدمی داخل زانوم بي سوزش بددنیچی پباحس
 

 ... زدموپلک
...... 

 
  به همون رنگ چرخوندم وباز پلک زدمونی داخل اتاق به رنگ کرم قهوه ودکراسنگاهمو

 !! کجا بود؟؟؟نجایا -
 مثل اتشی باتموم جزشبی بود که اتفاقات دی کافنی سوخت نگاه کردم همی شدم که میچی به زانوباندپبلندشدمو

 !!!.... ترسناك ازجلو چشمام رد شهلمی فهی
 ....یکیتار

 ... سگپارس
 ....حی ومبهم مسرگنگیوتصو

 
 ..... روبرو تختي قدنهی بلندشم که ناگهان نگاهم خورد به اخواستم

 !!!!.... تن منی چنیا
 !!! مردونه؟؟؟شرتیت

 .... مانتو خودم کجاست؟؟پس
 ..... مانتومو ازحی مسنکهی فکرایحت

 ...رممکنی غنی سرمو تکون دادمو بلندشدم نه امحکم
 .... تنم نداخت بهی فکرشم لرزه میحت

نگاهمو به !!!!! شدن منم همانا ری سوخت ولنگ لنگون به سمت در رفتمو وباز کردن درهمانا متحی بدجور مزانوم
 ....اطراف دوختم

 !!!!.....  مث لقبشونه بزرگو باعظمتي خونشونم  انگاررلقبشونی بزرگ غلی وکواووو
 !!!! ... خونه دوبلکسنکهی برای مبنجهی که سمت چپ قرار داشت پس نتیی خونه بزرگ ازپله هاهی

 .... عالمه درهی راهرو بلندباهی سمت راستم نگاه کردم به
  مگ چندتا خواب داشت؟؟؟؟نجایا
 اکاخ؟؟؟ی خونس نجایا
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 ..... تفاوت به سمت پله هارفتم بدجور گرسنم بودی باال انداختمو بي اشونه
 !!..... مبارك صاحبشاکاخی خواد خونه باشه ی من چه مبه
 
 .... رومخم بودغشی جيبدجور صدا.... بلند رواعصاب همانازوی تغی جهی خوردن من همانا زی برداشتن پله اخر لبا

 : زدمادی بلند فري باصدانی هميبرا
 !!!!!!درد خفه شو-
 
  دختراحمق؟؟؟يبامن بود-
 

 !!!! شدم وجا خوردمرهی سرمو بلند کردمو به فرد روبروم خمتعجب
 ؟؟؟... کردیکارمی چنجای انیا 
 
 

 فرشته؟؟
 .. شدرهی بهم خبادقت

  ؟؟؟يکارداری چنجایتو ا-
 ... ی طفلی نظافت؟؟؟اخي اومددمی فهماهاننن

 !!!زکنی تمفهی کثکمی خونه منم می برای تموم شد بنجای کارت انیبب
 !!!!یفی کثبسکه: لب زمزمه کردم ری به شدت خورد شده بود وزاعصابم

 ؟؟؟ی گفتیچ-
 ؟؟؟ی کنیکارمی خونه چنی پرسم تو توای ازت مباریسوالمو : ازسرجام بلند شدمو به سمتش رفتمیعصب
 کنم؟؟؟اصال تو یکارمی چنجایبه تو چ دخترپرو من ا: جلو صورتم تکون دادکورشدشوی بلندو ماني کردو ناخونایاخم

 .!!!!کاردارمی چحمی خونه مسی پرسی که ازم می باشیک
 .!!!..دمی خندی مشی به چهره متعجبو عصبکمی...می گفتم که کی بهش مدادی حال مي زدم ايپوزخند
 چقدر رو حی مسیدونی کنه؟؟می مکاری تن تو چحمی مسشرتی تنمی ببسایوا: شدرهی بهم خزکردوبادقتی رنگاهشو

 ؟؟؟؟؟!لباساش حساس
  لباس چراتن من بود؟؟؟نی تو فکرارفتم

 ....دیچی پمینی تلخو گس عطرش داخل بي شدمو بو خمیکم
 !!...نکنه؟؟؟؟

 ....رونی ازافکارم اومدم بشی بلند بعدغیباج
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 !!!یمن منم خانوم منش: وخونسرد گفتمای دلو زدم به درنی همي برازشی بلندو تي خسته شده بودم ازصداگهید 
 !!!!رونی پوشم حاالم ازخونه من برو بی شوهرمو مي هروقت بخوام لباسامن

 ؟؟؟يخواب نما شد: خندهری ازدستش افتادو بلند زد زفشیک
 !!! به تو نگاه کنهحمی مسینی تو خوابت ببمگه

 !!!دخترکلفت
  کاخ؟؟؟نی خانوم ابشه

 ....دمی خندیلی خیمرس!!!...چه چرت:رخندهی زبلندترزد
 خواست ی درصد برام مهم نبود اما بدجور دلم مهی ی حتحیدرسته مس!!!!!حمی مسحمی چقدر پرو بود مسجاخوردم

  منی ورسمی شوهرقانونحی مسی به وضوح فول اچ تتیفعال که درواقع: گفتمنی همي برارمی دختررو بگنیحال ا
.... 
 !!!! خونه مننجاهمیوا

 ؟؟؟؟ی مونده خانوم منشیسوال: شدم وابرومو انداختم باالرهی خرشی به دهن باز وچهره متحبادقت
 بزن که یلی شدودستشو برد باال  خواست بهم سکی باسرعت بهم نزددوی کشي بلندغی برداشت  جفشویدو ک شخم

 !!!!... نفر تو هوا گرفته شدهیدست توسط 
 
 

 .... فرشتهرونی ببرو
 ...حیمس-

 ... دوختمحی ازچهره اخمو فرشته گرفتمو به چهره خونسرد مسنگاهمو
 !!!.....رونی االن بروبنیگفتم هم-
 گه؟؟؟؟ی می چهی دختردهاتنی احی مسي نامردیلیخ-
 شناسم برو بعدا باهم حرف ی کسو نمچی هگهیاعصابم خوردبشه د....., صبورم صبورم یشناسیفرشته خوب منو م-
 !!....می زنیم

 !!  دلم بدجور شکست بودی واقعي معنابه
 ... ازدهنش دراومده بود بهم گفته بودیهرچ

 ...  توجه به هردوشونیبه حالت قهر روموبرگردوندمو ب 
 .... ازپله ها رفتم باالباسرعت

 ...هی دخترعملنیحقت هم!!! حقته
 ....قهی سلیب
 ... نزاکتیب
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 .... رفتمیشی ارازی وارد اتاق شدمو به سمت میعصب 
 ...شعوریب

 ... از دهنش دراومد بهم گفتیهرچ
 .... بشمیصبورم صبور عصب:م دراوردحوی کج کردمو ادا مسدهنمو

 !!!!دمی ماست بودنتو ددمی ازتو دی که تاحاال هرچمن
 !!!... وبه سمت عقب برگشتمدمی نفر ترسهی ي که باصدادمی کوبزی دستمو مشت کردمو به میعصب
 .... اوه بدجور گند زده بودماوه

 تموم شد؟؟؟: اخماشو کرده بود تو هم بادوقدم خودشو بهم رسوندیحساب
 .... شدمرهی زد خی مي که حاال به قرمزي سبزي دهنمو محکم قورت دادمو به چشمااب

 باتوام تموم شد؟؟؟؟: بردو بازومو محکم گرفتو تکونم داددست
 دردم حیولم کن مس: کردم دستامو ازحصار دستاش خارج کنمی می دستم درد گرفته بود همونجور که سعبدجور

 !!!! نگفتميزی من که چادیم
 !!!! زد من ماستم؟؟؟؟ادی فر؟؟؟؟بلندتری نگفتيزیچ:دیشدن حرفم محکم تر تکونم دادو غر باتموم

 ..... بدجور گند زده بودمدمی گزلبمو
 ... نشون بدممی ورسمی خوام ماست بودنمو به زن قانونیحاال م: زديپوزخند

 !!.... دادلی خودمو به خودم تحوي حرفایلعنت
 !! لب هام شددنی مشغول بوسانهی  لباهاش بود که وحشنیوا... هنم موند که حرف تو د!!  بگم ولم کنخواستم

 !!!... شدمرهیازشوك وارده دست هام تو هوا خشک شده بودو متعجب بهش خ 
 رهی لب هاشو ازلب هام فاصله داد بادقت بهم خهی حس شدن که بعد چند ثانی کردم بی سوخت واحساس می ملبام
 ......شد

 ... نداشتم که بگمیچی کارش متعجب بودم که هنیاونقدرازا
 ....  شد وخواست باز لبامو ببوسهکمی؟؟؟نزدي خوای خانومم؟؟؟بازم می دوست داشتهیچ: زديپوزخند

 ؟؟؟؟ی عوضيکارکردیچ: به خودم اومدم و هلش دادمعی سرکه
 !!!.....دمیزنمو بوس: ازاحساس گفتی سردو خالبالحن

 
 !!!ی زنی میباراخرت باشه حرف اضاف:دی خودش کش دستمو گرفتو منو به سمتمچ
 !!؟يدیفهم
 ازاون ي مونده ایهنوزباق..... , نبودم اماهنوز بودی اقبالسای اگهی وقت بود که دیلیدرسته خ!!!ارمی خواست کم ندلم

 ...!!دخترسرکشو لج بازمونده بود
 !! تا کنهينجوری زاشتم باهام ازهمون روز اول اینم 
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 !!! برم؟؟امنی يریتو م: شدمو بالحن رسا ومحکم گفتمرهی چشماش خداخل
 نه؟؟؟!! گفتم؟؟؟ی من چيدیانگارنفهم: شدرهی کردو بادقت بهم خزی رچشماشو

 !!ي خوایم
 !!!...يدیحرف زدنشو که نفهم 
 !!!!!يدی فهمدی شاشویعمل 

 ...دیش تخت وخودش کنارم دراز کي بهم ندادو محکم پرتم کردرووی عکس العملچگونهی هفرصت
 دستش دستامو داخل دستش هی به خودم اومدم خواستم پسش بزنم که پاهاشو محکم دور پاهام قفل کردو باعیسر

 .....گرفت
 !!!!وونهیولم کن د-
 !!!!..... نباشهمیتکون نخور حرف اضاف: شتی بالي وسرشو گذاشت رودی من دمر خوابي توجه به منو تقالهایب

 نه جم ارمی سرت بیی بالي خطرناکم پس اگه دوست نداریلی من االن خسایا: شدرهی بهم خی عصبمی بعدباتکون
 .!!!....ادی دربکیبخور نه ج

 کردم تا اروم ی سعنی همي براارهی سرم میی کنم حتما بالي حالش اگه لجبازنی بودم مطمعن بودم باادهیترس
 .!!!...شدن اوضاع اروم باشم

 ..... شدمرهیخ سرخش گرفتمو به سقف ينگاهمو ازچشما 
 ؟؟؟يازکجا اومد:دیچی ارومو محکمش پي سکوت  صداقهی چند دقبعد

 .... نگاهمو از سقف گرفتمو بهش دوختممتعجب
 ؟؟ي اومدرونی بری تقدنی ايتو از کجا: کردگفتی مي بازمی بلندو مشکي که باموهاهمونجور

 !!!...نشیریازقسمت ش: شدمرهی خواری دي ازش گرفتمو به قاب رونگاهمو
 شهی حرفام خنده دار بود ميکجا: خنده اروم مثل خودش گفتمی صدا می که داره بدمی بدنش فهمبالرزش

 بپرسم؟؟؟
 !!!! اتاق منو تونجای به بعد انیازا: گفتي ازدورم رهاکردو بلندشدو نشست وبالحن جدپاهاشو

 !! باشهیکی اتاقم ونهی دنی ممکن من بااری غنه
 ؟؟؟؟یچ: نشستمعی وسر نگاهم سمتش رفتومتعجب

 !!يدی که شنی همونیزنی مغیچرا ج-
 !!!! باشهیکیاصال عمرا من اتاقم باتو -

 !!!! هستینی بیحاال که م: گفتشدی که بلند مهمونجور
 ..... از اتاقایکی تو رمی خوام مینم:دمی دستمو مشت کردمو رو تخت کوبیعصب

 !!!شهینم-
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 ؟؟؟!چرااا-
 ....چون پرن-
  همه اتاق همشون پرن؟؟؟؟نیا: شدی چشمام ازاون حد باز تر نمگهید

 !!!.....اره همشون پرن: تو حالت صورتش گفتيری تغچی بدون هخونسرد
 ی اتاق باتو باشم چرا درك نمهی تونم تو ی من نمیدونی توکه می لعنتی گیچرا دروغ م: زدمادی فریعصب

 !!!؟؟؟؟یکن
  رفته؟؟؟؟ادتینکنه !ی من هستی ورسمیتو همسر قانون: زديخند شدو پوزرهی بادقت بهم خی باشدیبا-

  داد؟؟؟؟ی خودم ملی خودمو تحوي چرا حرفایلعنت
 .... چرا-
 !!!!ی بپوشي نداریچی هدی خرمی بردی بلند شو باسایبسه ا-
 ... سوال داخل ذهنم شکل گرفتهی رنگ تنمو ی مشکشرتی حرفش نگاهم رفت سمت تنیباا

  ادی مادمی که ییمن تاجا:دمی پرسهوی رفتو ادمی شموی پهی چند ثانيحرفا
 !!مانتو تنم بود 
  تنم؟؟؟هی چشرتی تنیا 

 ..... بلندشوي ندارگهیمال من اگه سوال د: وگفتلکسی رخونسردو
  تنم کرده؟؟؟نوی ایچرا دارم ک-

 !!!!خودت: زديپوزخند
 !!!!ومدی نادمی تنم کرده باشم شرتوی تنی انکهی ازایچی ذهنم فشار اوردم هبه

 ؟؟؟ي دست به لباس من زدیتو به چ جرعت: شدم که اخم کردرهی خحی به مسگنگ
 ... من چقدر رو لباسام حساسم؟؟بار اخرت باشهیدونیم
 !!!ای بعی منتظرتم سرنییپا

 !!!!!ی گفتی چدمیمن فهم:حی بلند مسيمن رو لباسم حساسم باصدا: اداشو دراوردحی مسبارفتن
 ....تخت افتادم يجاخوردمو ازرو 

 !!!احمق.. خدابکشتت کمرم درد گرفتاخ
 !!!!!ي بلند گفتم که بشنویازدست: دادزدمیبلند وحرص 
 
 "حیمس"

 .... اوففف
 .... اب خنک گرفتم تا التهابم کم بشهری داخل راهرو رفتمو سرمو زیی به سمت دسشوعیسر
 !!!! که داده بودمی قولری مونده بود بزنم زکم
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 ...دمی کوبواریمو محکم داخل د مشت کرددستمو
  حال من بشه؟؟؟نی باعث ادیچرا با!!!!....ی مونده بود لعنتکم

  داره؟؟؟ی چمگه
 .... کنمشترجمعی حواسمو بدیبا
 
 
 "سایا"
 
 !!! ... خدايا

  بپوشم؟؟یمن لباس ندارم چ: باصدا بلند گفتمستادمی خارج شدم رفتم لب نرده ها اازاتاق
  ح؟؟؟؟یجناب مس 

 ...دمی پردی ازپشت سرم اومد وازترسقای صداش دقدمی کوبی که پامو کالفه به نرده ها مهمونجور
 !!!! چته:  به سمت عقب برگشتمی محکم بهم فشردمو عصبچشمامو

 ؟؟؟ی منو بترسوني کلن عادت دارتو
 !!!ی ترسیچقدرم تو م: گفتي زدو بالحن مسخره اپوزخنده

 ؟؟ي اماده نشدچرا
 !!! به تو مدرك دادهیمن موندم کدوم دانشگاه داغون:ودشو دراوردم  ادا خندفعهیا
 ام؟؟؟؟ی بدی باينطوریمن ا 

 ی که سرزانوهاش خونی شلوار لی الانگشتییخوبه که دمپا: به اندامم انداختینگاه!! سوربن فرانسه: زديپوزخند
 !!!ای بعی منتظرم سرنی تو ماشنییمن پا!!! کامل کامل پتیت..ی بلند گشاد مشکشرتی تهی!! وپاره پورس که البته مد

  که؟؟ی کنی نمیشوخ: متعجب گفتمبالحن
 !!!..... برمتی وبازور مامی مي نبودي بودي بودنیی پاگهی دقهیتا دو دق...مینه کامال جد-
 .... شدمرهی ومن متعجب به رفتنش خنیی توجه به من از پله ها رفت پایب
 .... روسرم انداختمموی داغونم به سمت اتاق رفتم وشال خاکي توانم بااون پانی بااخرعی سردشی تهدياداوریبا

 !!!... رفتمنیی به نرده گرفتمو لنگون لنگون به سمت پادستامه
 ... پارس بلندسگ اومدي قدمم به داخل باغ صدانی اولبابرداشتن

 .. تو خونه ودربستمدمی پرعی سردهیترس
 !!!.... اوردنمی نازني سرپایی تو سگ احمق نگاه چه بالری توروحت همش تقصيا

 .... بستسوی فالوسای ارونی بایب: به درخوردی محکمتقه
 ش؟؟؟ی بستی مشبمی شد دی نمیلعنت
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 ...رونی کوچولو بردم بهی سرمو یواشکی درو بازکردم واروم
 کوش؟؟

 
 "حیمس"

 .... شدهری وبه من خرونی سرشو کرد بیواشکی که سای رفت سمت انگاهم
 ی ابيچشما, ی مشکيبااون موها... خودمو گرفته بودم که نخندميبه زور جلو.... شده بودي صحنه خنده داریلیخ

 !! شده بودی خوردنیلیخ, دشیدرشت ترس
 !!! افکارمسخررو پس زدمنی اعی کنم سری که من مهی چه فکرنیا

 کوش؟؟-
 ؟؟؟ی ترسیتو ازسگ م: ولبخندزدمرمی نتونستم جلو خودمو بگگهید

  گفته؟؟؟ینه ک:ستادی کردو وصاف ادرباز
 !!! نبودی خوبياصال دروغ گو.. گفتمی داشت دروغ مدونستمیم
 ..می برایباش ب-
 
 "سایا"

 .... تو بلغشدمی که خودمو بهش رسوندم پرشدی چدمی نفهمي که با پارس بلند بعدشدی منی داشت سوار ماشحیمس
 .... داشتتی تنش حس امنيگرما

 ... فشردمنشی محکم تربه سسرمو
 .... شده بودغی که االن چندروزبودکه ازم دریحس

 ...... که فقط تو بغل بابا داشتمیتی امنحس
 ..... کردمی داشتم تجربش محمی تو بغل مساالنم

******** 
 "حیمس"

 ....دی لرزی تو بغلم مشکی گنجهی مثل
 ...دی محکم بهم فشارداد ودل من لرزوخودشو

 ... دختر چقدر تنهانی ادمیفهم
 ..... پناهی که چقدر بدمیفهم

 .... دورش حلقه کردمدستامو
 !!!! که جا خوردهدمی که خورد فهمیی کوچولووباتکون

   فهممی مختلف دوروبرم مي اون همه دخترادنی بادومن
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 .. پاكکه
 ... خودشهم
 ..... قلبشهم
 
 "سایا"
 

  بودم؟؟کارکردهی چمن
 .... پرازعطرتلخ وگسش کرددومشامویچی پمینیربی زعطرتلخش

 رمی گذاشتم وخواستم فاصله بگنشی سي هامو رودست
 !!! طپهیکه متوجه شدم ضربان قلبش ازحالت معمول تندترم 

 ... ازدست هام گرفتموجموی گنگاه
 !! نبودشهی که مثل همیی دوختم چشماي سبزيبه چشما 

 ! سرد نبودچشماش
 ! نبودپرازخشم

 !! تفاوت نبودیب
 !!!  هرطوربوددونمینم
 !!.... نبودشهی مثل همدونمی می به خوبنیا

 
 نفرمونی تامیانگارهردو منتظربود!می شده بودرهی کامل بهم خهردوتوسکوت

 .. ُبشکنهنمونی مابنی  سنگسکوت
 .. تو باشدری  دلم گنهی چنــریتقد                                                                  

            
 ... تو باشدری تصویهر لحظه نگاهـــم پ                             

 
 بانی رقنی  دلم بنهی چنریتقـــد       

                                     
 !!! تو باشدری به زنجي پاــنی تروانهید                                      

 
 !!یانگار گناهه  که در سن جوان                

 
 .... تو باشدریاز حادثه عشق ، دلم پ                                                   
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 ... بلند درشکستيصدا

 !!نمونوی بنی سکوت سنگشکست
 .... باغهی رفت سمت دراهنحی متعجب مسنگاه

 
 !!!حیمس-

 !!!اسردربازکنی منم ي اخونه
 ....کاردارهی چنجایاسر؟ای: گفتمتعجب

 !!! دارهی حتما کار مهمزنهی درمنجورکهیبرو دربازکن ا-
 باش: تکون دادسرشو

 
 !! نگفتیچیدهی بگه تامنوديزی بلندکردو خواست چاسرسرشوی

 ن؟؟یخوب!!سالم زن داداش: زدي جاش لبخندبه
 . لفظنی سخت بودعادت کردن به ایلی بود خهنوزسخت

 ...ی مشکي وموهای قدبلندچشم عسلي دوختم پسراسری بادقت به نگاهمو
 !! داشتی چهرش معمولیلی خحیدربرابرمس!! بود یمعمول 

 ..اسربازداشتی زکردنی منو ازانالحی مسهی بلند عصبي صداهی چندثانبعد
 !!! داخلسابرویا-

  برم داخل؟؟ی چیعنی: دوختمحی به مساسرگرفتموی دهی ازچهره رنگ پرنگاهمو
 !! بروداخلي خوری سرما مستی به سرتاپام انداخت لباسات مناسب نی نگاهيدی که شنیهمون-

  شده بود روم؟؟؟یرتیاغی اون االن نگران حال من بود جاخوردم
 که براش مهم باش دوسش داشته باشه که فعال شهی میرتی غی کسي رویاحمق کس: زدادی درونم سرم فريصدا

 !!!یشی ونمیستی بهتره بگم هرگزنیستی نچکدومشونیتو جزو ه
 !!!دمی دوالی باسرعت به سمت وی حرفچی بدون هنویی دلم شکست بدجور شکست سرمو انداختم پاشی دومبادادبلند

 
********** 

 "حیمس"
 

   رفتی حرفچی پراشکش بدون هي باچشمابرگشتو
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 دوستم که ازجونمم برام باارزش نیهتر بي روساروی ارهی دونم چرا اصال تاب نگاه خی شدم نمرهی به رفتنش خومن
 ..تربود ونداشتم

 .. داشتمی حسهی
 . کردمی بار تو عمرم داشتم تجربش منی اولي که برای حسهی

  بودبیغر
 .. بودناشناخته

 
  ؟؟؟ی تند نرفتیلیخ-

 !!به خودم مربوط:اسردوختمی گرفتمو به الی ازدربسته ونگاهمو
 !!نیی زدو وسرشو انداخت پايلبخند

 ؟؟؟ي خندی میبه چ: شدمرهی بهش خمتعجب
 !! شدن شمایرتیبه غ: شدرهی بلند کردو بهم خسرشو

 !!جاخوردم
 رت؟؟؟یغ

  شده؟؟؟می که وارد زندگستی دوروزه ام ني دختري رواونم
 !!! ندارهیچرت نگو اصال برام ارزش: زدميپوزخند

 چه ي چه بخواحیمس!! خوردمشیچشمام م اصال من بودم داشتم بانی گی شماراست مقایاره دق: دادسرشوتکون
 !نی مهرش به دلت بشعهیطب!! اون االن زنتی قبول کنينخوا

 مرداززن مورد عالقش هی مگه گهی رسه  دی به نظرممی کردست دخترخوبلی تحصی دخترخوشگلي چشم خواهربه
  خواد؟؟؟ی میچ

 .. بردی بدجورداشت منو تو فکرفرو محرفاش
 !!!اسریبسه -

 نجا؟؟ی اي اومدی چي بگو برابهم
 !!شیشونی روپدی بزنه محکم دستشو کوبی حرف مهمخواستی انگارکه مجاخورد

 !!می شدچارهی بحی مسییوا: گفتعیوسر
 .. عمه خانوم بهم زنگ زده بودشی پقهیچنددق

 !!! گفتنای چیدونینم!!!دنی خاندان خبرازدواجتو شنکل
 !!!رانی اانی ازلندن میدارن همگ 
 !!حی مسمی شدچارهیب

 !چی ههیبق
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 !!!چی هنامزدتت
 ؟؟؟؟؟یکارکنی چي خوای خانومو معمه

 !یلعنت:دمی مشت کردمو محکم داخل درکوبی عصبدستمو
  بهشون خبرداده؟؟؟یک
 !!!ي ببرنجای ازاساروی ادی ترباعی هرچه سرحیمس-
 !!نجاباشهی خطرناك باتوایلیخ

 وفتهی بابی ازاستاآبا
 ... دورش کننجایازا

 !!!رهی نمجای هسای زارم اینم!! ترسمی نمچکدومشونیمن ازه: دمی شدمو غررهیاسرخی به نیخشمگ
 
 

 ؟؟؟ی شناسی نکن مگه تو عمه خانومو نمي لج بازحیمس
 ... شناسنی شناسم اما اونا منو نمیم-
  راه افتادن؟؟یک
 !! رسنی مگهی چندساعت دیعنی شدن ی ممایاون موقع که به من زنگ زدداشتن سوارهواپ-

 !!!؟؟یکارکنی چي خوای محیمس
  دم؟؟ی که بهت می ادرسنی به اي بری تونیاسرمی-

  کجاست؟؟نجایاره حتما حاال ا: دادهی به درتکدستاشو
 ...اری بساروی اي ولباسالهی برو وسساسی مامان ادی دم ادرس خونه جدی که می ادرسنیا

 !!دی خواستم ببرمش خری میلعنت: مشت کردمدستامو
 ...ای تربعی سری شدم هرچرهیاسرخی بلندکرذمو به سرمو

 ..امی معی داد باشه من رفتم سرسرشوتکون
 !!ی عالشنهادی پهی: شد وبرگشتمونی رفت که پشی مداشت

 ؟؟یچ: بهش نگاه کردمکنجکاوانه
تون  دست ازسردی شانی چقدرهمو دوست دارنهی ببی خانوم وقتن؟عمهی کنی رفتارنمی واقعيچرا مثل زنو شوهرا-

 !!برداشت
 !!!ای بعیاسرسریبرو: زدميپوزخند

 ....رفتم داخل ودرو بستم 
 !!من

 سا؟؟یا
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 ! زدميلبخند
 !!!رممکنیغ
 . دارهنشی دراستایرچی دونستم اونموقع دست تقدینم
 وفتهی سرم بی دونستم قرار چه اتفاقینم
 !یانی کحی من مسدونستمینم
 !!! گذرمی ازجونمم براش می که حتشمی مي اونقدردل باخته دختريروزی

  دوزمی وبه پنجره اتاقش مرمی گی که بسته بود موی ازفالونگاهمو
  کردم؟؟؟یکارمی چدیبا
  کردم؟؟یکارمی چي ازدواج ناخواسته اجبارنیدباایبا

 !!! رمی به سمت خونه معی کنمو سری دستمو محکم مشت میعصب
 !!سا؟یا
 !! کارت دارمنیی پاای باتوام بسااایا

 
 "سایا"

 ... شده بودمرهی اتاق به باغ خازپنجره
 !! بودکالفه

 !!ی از حرکاتش معلوم بود هم کالفس هم عصبی خوببه
  پنجره کنار رفتمو رو تخت نشستمازجلو

  شد؟؟؟ی چیعنی
 نکنه؟؟؟

  افتاده؟؟؟ی بابام اتفاقينکنه برا:ستادهی شدمو ابلند
 سا؟؟؟یا
 !! کارت دارمنیی پاای با توام بسایا

 !!! باشهوفتادهی بابام ني برای اتفاقایخدا!!  نهای به سمت در پرواز کردم  خداعیسر
 ..دیرکشی تزانوم
 .. ستادمی رفتم وجلوش انیی توانم به سمت پانی گرفت امابااخردرد

  شدرهی بلند کردو بهم خسرشو
  من حبسنهی تو سونفس

  کرد؟؟؟ی نگاهم مينجوری شدم درمورد بابام وگرنه چرا امطمعن
 ؟؟ي لرزی مي دارسایا: شد وبالحن نگران گفترهی بهم خمتعجب
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 !!! کنم بگوی بگو خواهش محیمس-
 .. گمی موی همه چنی بشای خورد باشه بجا

 خوام تا ته حرفامو بادقت گوش ی اما ازت مسای دونم ازکجا شروع کنم اینم: شدم که گفترهی بهش خنگران
 !!!یکن

 ..دنی ازدواج مارو فهمانیکل خانوادم جر: مکث گفتی کمبعد
 ن؟؟؟یهم: شدمرهی خحی شدم وناباورانه به مسسست

 ؟؟؟ي بشنوي بودي اگهیزدیاره مگه منتظر چ-
 نکنه فکرکرد درمورد پدرت؟؟؟: شدرهی بهم خبادقت
 !! بزرگو گرمش گرفتي بهم زدو دستامو تو دستای ارامش بخشيلبخند

  جاخوردم
  منو گرفته بود؟؟؟يدستا

 !!!تی حس امنهی
 !! شدممونی اما پشارمی دستامو ازداخل دستاش دربخواستم

 !!!!نجای رسن ای مگهی خانوادم تا کمترازچندساعت دسایا-
 !!می هستی که زنو شوهر واقعمی جلوشون وانمود کنمیمجبور:که ادامه داد!!!  بگميزی چخواستم

 ه نه؟؟ بود مگیشوخ: خنده ودستامو ازداخل دستاش دراوردمری دلم زدم زازته
 ي خوایتوام اگه پدرتو م!!!تی مسخره بود اما واقعهی شوخهی ی همه چینه کاشک: شدرهی بهم ختی کردو باجدیاخم

 ...ي موضوع انیمجبوربه قبول ا
 ! دست از سرمون بردارندی شامیکنارهم خوشبخت: زد وادامه داديپوزخند...  ماننی ببی وقتاونا

 !!!د؟؟؟یشا: شدمرهی بهش خری ومتحجیگ
 !!!ی کني بازیبه نفع خودت نقشتو به خوب!!رهی ازمادرت بگلتوی بره وسااسرگفتمیبه :ستادی جلوم ابلندشدو

 !!!!ي براشون نزاري شکو شبه اچی هيجا
 
 "سایا"
 

 ... دوختمنهی ارداخلی به تصونگاهمو
 ...می مالشیارا
 ... تا سرزانوهامی کاربنی آبرهنیپ 
 .... شونه هامي طرفشونو بسته بودم واونطرفشو ازادانه رهاکرده بودم روهی که می مشکيموها 

 ! کامل بودی همه چدمی کشیقی عمنفس
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  لباسمو ببندمپی دستمو بردم پشتم تازبلندشدم
 !!  شدی لباسمو بکشم باال نمپی کردم که زی تالش میاماهرچ

 !!!  خوردی مزی تو دستم لپی عرق کرده بودن وزادی کف دستام ازاسترس زچون
 

 !!! ی لعنتدمی لبمامو گذکالفه
 !!! گهی بسته شو د؟؟یشی چرا بسته نماخه

 پشت سرم حس کردم وبالفاصله نفروی که ناگهان حضورربودمی لباسم درگپی که چشمامو بسته بودبازيهمونجور
 !!!دمیمثل برق گرفته ها پر! کمرمي گرمش روي کمرم نشست بابرخورد دستاي رویدست گرم

 بهم دمی بهش دوختم که دنهینگاه متعجبمو ازداخل ا.. از بازوهامو گرفت ومانع شدیکیستم برگردم که محکم خوا 
 ! شدهرهیخ

 !!حی کن مسولم
 ؟؟يچرا صدام نکرد: سرشو خم کرددم گوشم زمزمه کرد اروم

 !!!حیولم کن مس: سوخت کالفه و معذب گفتمی حرارت دستاش مری تنم داشت زپوست
 !!!حمیمس: گفتدی کشی می کمرم خطوط نامرعي داغش روي باسرانگشتاهمونجورکه

 ؟؟؟یچ-
 !!حمیبگومس: گرفتو محکم به خودش فشردو سرشو داخل گردنم فرو بردمنو

  بود؟؟؟؟ي مسخره بازی چگهی دنی شدم ایعصبان
 !!! ازحصار دستاش رها شمنکهی تکون دادم تموم تالشمو کردم تا اخودمو

 !!.... باالدی لباسمو کشپی منو برگردوندو زعی حرکت سرهیم که با خواستم برگردیعصب 
 !!! رنگ نگاهش عوض شدهی بهم نگاه کرد که کم کم بعد چندثاننهی ازداخل ابادقت
 االن نیهم!!!!! ی تنت کنوی لباس کوتاهنی داده باشم چناداجازهی ی نمادمیمن : گفتهی که معلوم بود عصبیبالحن

 اری لباسو ازتنت دربنیا
 ! معلوم هست؟؟حی مسی گی میچ: شدمرهی خشی متعجب به چهره جدبرگشتمو

 ه؟؟؟ی چه لباسنی ایاره معلوم لعنت-
 !!! تنت کنگهی دی چهی االن نیهم: شدم که گفترهی به لباسم خری متحمتعجبو

 !!! نداشتی اشکالچی بلند کردم لباسم هسرمو
 !!  خوامینم

 !! تنت کنگهی دی چهی االن نی همسای نکن امیو عصبمن:دی بردو بازومو محکم گرفتو کشدست
 !! کنمی خوام عوض نمینم: شدمرهی خودش بهش خمثل

 !!! به من ربط ندارهی باشیی هرجاي مثل زناي خوایم!!باش : شدرهی بهم خبادقت
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 !!!بدرککک: محکم ول کردو دادزددستمو
 ... ازاتاق خارج درمحکم پشت سرش بستعی بهم سری نگاهچی بدون هبرگشتو
 ؟؟ی چیعنی شدم رهی به در بسته اتاق خیمتعجب وعصب!!!دی محکم که پنجره اتاق لرزاونقدر

 ب
 ؟؟؟ی چه جرعتبه

  اون حرفارو بهم زد؟؟؟؟ی به چه جرعتیعوض
 !! لباسم چش بود؟؟مگه
 !!!احمق زورگو: زدمادی وکنترل نشده فریعصب

 واریسرمو به د!!!  فروکش کنتمی هم فشاردادم تابلکه عصبانيوچشمامو محکم رو تخت نشستم ي روبرگشتمو
چشمامو !!! اومدنحی که خانواده مسدمیومدفهمی ی  که ازتوباغ مي بلندي بعد باصداهاقهی دادم که چنددقهیتک

  بازکردم
 .. ستادمی تخت بلندشدمو رفتم کنارپنجره اي ازروکنجکاوانه

 ....دنیکه باد 
 !!!!..... شدمرهی زدو مبهوت به صحنه مقابلم خخشکم

 !!!نه
 !! چشمامو بهم فشردمو بازکردممحکم

 !رممکنیغ
 ..... چطور ممکن بود؟؟ 
 
 
  چشمامو محکم بستمواردادموی به دمویتک
 !!! دادمی هم فشارمي روشترچشماموی بدموی شنی بلندشونو ميصداها 
 
 "حیمس"

 ...سالم
 کردم ی بعد مرگ پدرو مادرت من سعيتو پسرم بود!!حیازت انتظارنداشتم مس: بردو محکم دراغوشم گرفتدست

 !!! هردوشون برات پرکنمي کم نزارم و جايزیبرات چ
  سرو صدا ازدواج کرده؟؟ی بشنوم که پسرم بیکی ازبی توکشورغرنی من ااقتیل

 سرو صدا باهم ازدواج ی که انقدربنی داشتی دخترمشکلااونیمگه تو : شدرهی فاصله گرفتو بادقت بهم خازاغوشم
 ن؟؟یکرد
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 !!!  تاته خطو رفتمدمیفهم
 !! حرفاروبزنننی که بهم پناه اورده اي به دخترسای دادم به ای نمچکسی اجازرو به هنیا

 !! نی خوش اومدیهمگ: گفتمي محکم وجدبالحن
 !!!میومدی خوش نمیلیخ

 !!دا نگاهم چرخوندم به سمت صمتعجب
 ! چطورممکن؟؟نه

 ؟؟ی خوبحیسالم مس:ستادی ااومدجلوم
 سحرم نینگفت: گرفتم گفتمی مشی کردم لحنم خونسرد باشه اما ازدرون داشتم اتی برگردوندم طرف عمه سعسرمو
 ن؟یاورد

 عمه خانوم بهت بگه نامرد که من دیبا: زدم که ناگهان دستاشو دورم حلقه زدو منو دراغوش گرفتی حرف مداشتم
  نامزدم؟؟دنی دامی بستی حق من نیعنیام؟؟یدارم م
 !!! شدهرهی متعجبم به ما خي که باچشمادمی دساروی رفت سمت پنجره اتاق انگاهم
 !!!نامزد سابق من االن زن دارم: ازخودم جدا کردمسحرو

 !!!يام سو سار!!!اوه بله: ابروشو انداخت باالهی
 !!!! مختص سحربوداتی خصوصنی رفتن متنفربودم وهرکدوم ازایرابی اززیی ازدورومدوی ی مبدم

 !! بودو دوستش داشتمنیری که فوق العاده برام شیناکسی داداش نگاه خندونم رفت سمت مسالم
 ..می هردو فرزند خونده عمه بودنای ممنو

 ک من؟؟؟ موش موشيچطور: خودمو بهش رسوندم و محکم بغلش کردمعی قدم سرهیبا
 .. منم خوبمی توخوب باشیخوبم داداش:دی پهنم کشنهی به سسرشو

 خودم ي براستمی موش موشک تو نگهیمن د: وگفترونی ازاغوشم اومد بعی بگه سری مهمزی خواست چی مانگارکه
 !!.. شدمیخانوم
 !!ی من موش موشکي براشهیتو هم: ولبخندزدم دمی گرفتمو کششوینی بنوك

 .. کنمی بهت معرفندمویداداش بزارنامزدوهمسرا.  زدي برگردوندو لبخندسرشو
 کلی قدبلند خوش هي کرده بود نگاه کردم پسرنااشارهی که می برگردوندمو به اونطرفسرمو

 
  کجانهیبق:نادوختمی ازش گرفتمو به چهره خندون منگاهمو

!  سحرم به زورخودشوجاکرداومدنیا: گفتواشی شدودم گوشم کی بهم نزدومدارومی نرشونی گتی بلهیبق-
 !!دخترنچسب

 انی فرزامم اقاجونم قراره فرداصبح بفرزادو
 ن؟؟یومدی باهم نی تکون دادم چراهمگيسر
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  زن داداشم کو؟یراست!!نجایعجله داشت خودشوبرسون ا!! یشناسی شدعمه خانوم که مینم
 ..داخل

 !! داخلنی برنییبفرما- بلندگفتمي کردم وباصداهی بقروموسمت
 

  کجاست؟؟سا؟اونیارورا؟؟؟آل!یکی خونه شچه
 

 !!طلعت
  اقا؟؟بله

 .. اتاقاشوننی مهمونارو ببريچمدونا
 !! اقاچشم

 
 .. گرفتمو به چهره خندون سحردوختمنگاهموازطلعت

 !!سایآ: گفتمي خشک وجدوبالحن
 ساکجاست؟؟ی انیبهتون برخورد؟؟حاالا! خوب لهی خاهان

 .. بگميزی چخواستم
 !! سرهاروبه سمت خودش برگردوندساتمومی اروم ايا صدکه

 !!  مني لب هاي هم وروتیولبخندرضا
  عوض کرده بودی سبزوشلوارراسته مشکیزمجلسی بلهیلباساشوبا

 ؟؟؟یی توگنی که مسای اسایا! ع-
 ؟؟؟ی عمارتنیتوخانوم ا: انداخت وگفتسای به ايزیرامی تحقسحرنگاه

  که منظورش به خودش بوددمی فهمی که به خوبدونهی قدرنمحی هرحال مسبه
 !!!من سحرم 

 به من ی احترامی بسای به ای احترامی برام مهم نبود بگیزدی چچی نه هسای مشت کردم نه اتی ازعصباندستامو
 !! کردمی موضوع منو عصباننی شدو همیحساب م

  شده بود؟؟ينجوری وجاخوردم چرااسای ادهی رفت سمت چهره رنگ پرنگاهم
 ؟!!!دی رسنای دنبال کردم که به نامزدمساروی اردنگاه

 
 !! شده بودرهیساخی به اناهمی سدمی سرمو برگردوندم که دمتعجب

آ خوشبخت : که دست پاچه شددمی فهمی گرفت به خوبسای نگاه منو رو خودش حس کرد نگاهشو ازاینی سنگیوقت 
 ؟؟ی کنیرقم م تادم دربدزمیناعزیم!!یانی کي باهاتون اقاییشدم ازاشنا
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 !!! خدافظدنتونیخوشحال شدم ازد: برگشتسای سمت ابه
  نگاه کردمسای من متعجب به ارفتو

 !!دی لنگی ماجرامي جاهی
 کجا؟؟

 !! دونمینم
 !!ستی نلی دلی بسای چهره ایدگی رنگ پردونمی ماما

 !! واقعا ازت انتظارنداشتمحیمس: بلندعمه خانوم به خودم اومدم که گفتيباصدا
 !! تمومیهمه چ: به سحراشاره کردرشی خي بانگاه هاکلی همه دخترخوب خوش هنیا
  خوره؟ی به چه دردت مستادهینجاای اسکلت که مثل ماست انیا

 !!رهی صورت بگی احترامیتامبادا ب.. هم فشردم ي روتیچشماموازعصبان
 : عمه خانومي حرفاونی مدی پرعیناسری مکه
 
  واسه فردانی بزارنی که داریواهرچ دعمی خسته ایخوب زن داداش همگ-

 !! واسه فرداشی بقمی جون برمامان
 .. به سمت اتاق رفتعی گفتو برگشت  سریرارومی بخساشبیا

 !! خانومسایا!فرارنکن-
 !ری بخشب

 !ستمی بلندسحرمجبورم کردکه باي سمت پله هارفتم هنوزقدم اولو برنداشته بودم که صدابه
 ؟؟یحیمن کجابخوابم مس-

 !!يهرجاکه دوست دار: تفاوت به سمتش برگشتم ی بخونسردو
 ! ازچهره سرخش گرفتمو به سمت باالرفتمنگاهمو

 
 

  مبل نشستهي رودمی اتاق شدم که دداخل
 ! منتظرمخوب

  خوام لباسامو عوض کنمی مرونی بي برشهیم: مبل گذاشتي تخت برداشت روي ازروشتشوی بالبلندشدو
 !!  رم من شوهرتمین نم: دادمهیوارتکی قدم رفتم عقب به دهی

**** 
 
 "سایآ"
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 ی چسایا: تخت برداشتم خواستم ازاتاق خارج شم که دستمو گرفتي هم فشردم ولباسامو ازروي محکم روچشمامو
  بهم؟؟ی گی کنه؟ چرا نمی متتیانقدرداره اذ

 عی حرکت سرهی درگذاشتم که باگرهی دستيدستمو رو!! ندارم تابگميزی چچیه: ازداخل دستاش دراوردمدستامو
 !!ی خوابی مبلم نمي روي ری نمییجا:بشی گذاشت داخل جدویدرقفل کردو کل

 !!حیدربازکن مس: به سمتش برگشتمیعصب
 !!ربخوابی بگای بی نکنمی کنم بهترمنو عصبیبازنم: کرد گفتی دونه دونه بازمرهنشوی پي دکمه هاهمونجورکه

 ؟؟؟ی کنی ميچرالج باز: به سمتش رفتمعیسر
 شدنشون ينجوری اي معلوم بود برای به خوبشی اچهی ماهي ازتنش دراورد ونگاه من رفت سمت عضله هارهنویپ
 !!!!دهی زحمت کشیلیخ

 !!ی دنده لج انداختياره بدجورم منورو: اروم وخمارش منو به خودم اورديصدا
 ی بنیعمه خانمم همچ: ندارم سرتاپامو برندازکردتینترس کار:رخندهی بودم که زدزدهی به خودم بدجورترسازنگاهاش

 ! کنم استخوناش تو تنم فرو نرهی بغلش می دوست دارم که وقتیمن زن!اسکلت!! گهیربط نم
  ؟؟یچ: شدمرهی بهش خمتعجب

 ف؟؟؟ی ضعرندتی گیلی خیدونستیم!!یچی پچیپ: زديلبخند
 رفت من ادتی مگه ستمیمن زن تو ن: گفتم ي بلندي به سمتش رفتم باصدای وعصبدمی حرفاشو فهمی معنتازه

 لب هام ي گرمش روينزاشت ادامه حرفامو بزنم ولبا..... مجبوربه ازدواتی شغلندهیبخاطرپدرم وتوام بخاطرا
 ....نشست

 
 
 "سحر"
 

 !!!نی ای وحول حولکعی ازدواج سرنیپس رازا: لب هام شکل گرفتي روثانهی چسبوندم به دراتاق ولبخندخبسرمو
 
 "سایا"
 
 !! هوسي بوستت چشماش بازباش اون بوسه ازروی که می خونده بودم اگه فرد مقابل هنگامیی جا هی

 .. دوختمحی بازمسي به چشمانگاهم
 وازخودم

 ی زندگنیازا
 حیازمس
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 ي ازدواج اجبارنیازا
 ....متفرشدم

   توانمو جمع کردمتموم
 !!!ازت متنفرم: بردمو به زورپسش زدم ونفس نفس زنون فقط تونستم بگمدست
 ... تنش کردباعجله ازاتاق خارج شدرهنشوی پهی نگفت وبعد چندثانیچی شدو هرهی خربهمیمتح

 !! شدنچهی بازي شده برادهی بود که افری انسانهی مثل قمی اون دقاحس
 !! کردنی مي داشتم که همه باهاش بازوی عروسکهی حس

 زخوردمیل
 .. ببارنرشوممی تقدنی اي تخت وگذاشتم اشکام براي روافتادم

 م؟؟ی بازنی اي کجامن
 شد؟؟ی نمچراتموم

 
 "حیمس"

 ...  نشنوهاداموی فري صدای به سمت باغ رفتم اونقدر رفتم تاکسباعجله
  بود که من کردم؟؟؟ي چه کاراون

 کار؟؟یچ: زدم ادیفر 
  زد؟؟ی مشمیت بود که داشت ای چه حسنیا
  کشه؟؟ی که منو سمت خودش می چه حس لعنتنیا

 ...واری تو ددمی دستمو کوبیعصب
 شه؟؟ی داره چم ممن
  باشم؟؟یشگی همحی تونم مسیارم؟؟چرانمی دخترکم منی دربرابراچرا
 
 
 "ارشان"
 

 ! چرخوندموی صندليشتری گذاشتم باسرعت بنی زمي وچرخ خوردم پاهام ورورخندهی حرفاش ازته دلم زدم زدنیازشن
  فکرکردمچرخوندم
 !! دورسرم بچرخهای گذاشتم دنچرخوندم

  نگرانش سکوت فضارو شکستلحن
 !!يری گی حالت تهوع مرهی مجیبسه ارشان سرت گ-
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 ! خورهی بهم مایمن داره حالم ازتموم دن:رخندهی حرفاش بلندترزدم زنی ادنینبارباشنیا
 !!چی که به قاتل پدرم دارم هی تهوع دربرابر حسنیا!چی دربرابراون حس وحالم هنیا

 !!  کسمو ازم گرفتننیزتری عزپدرمو
 ...رمی کساشونو ازشون بگنیزتری خوام عزیم!!  خوام نابودشون کنمیم: گمی چرخمو میم
 !!شهی من مسامالیا:شمی مرهی بهش خستموی ایم
 ..دبشهیبا

 گه نه؟؟م!  باهاش بهم خوش بگذرهیلی خدی تو باي گفته هاطبق
 !!!اره-

 می و  سرگرم شمی عروسکارو تکون بدنی نخ اکمی که نهی ايقدم بعد: توفکررمی ومدمی تکون مسرمو
 : زمزمه کردمرلبیه؟؟زینظرت چ: سمتشبرگشتم

  دارن؟؟؟رتی خانومشو غي روحی اقا مسپس
 !!شهی مسای داره عاشق احیمس: گمی محکم مشموی ميجد

بزاربشه اونموقع که ازهم جداشون کنم واسم :دمی کنم وخودم جواب خودمو می نگاه مشی خندمو به چهره سوالیم
 !!لذت بخش تره

 .. کوبمی محکم بهم مدستامو
  دردناكیلی خي بعدقدم

 !! عروسک کوچولوم تحمل کندوارمیام
 !!! ازدستم برهي زودنی به افیح
 
 "سایا"
 

 .. شدی مکهی تکهیازکردم انگارقلبم داشت ت چشمامو بمهی سراسدیچی که داخل قلبم پيدی شدباسوزش
 ... قلب مال خودم نبودنیانگارا

 کامل فرو رفته بود ازفشارو یکی شدم  اتاق تو تاررهی به اطرافم خيشتری بدبادقتی دی رونمیی وچشمام جابلندشدم
م . دوختم وفقط تونستم بگم كحی مسهی خالي هم فشردم ونگاه پرازدردموبه جاي ازحدلبامو محکم روشیدردب

 ..کمک.
 !!!! زدمادی داخل دستام فشردم وازته دلم فرویروتخت
 !!یبیچه خواب عج..  نفس نفس زدمو نشستم مهیسراس

 .. شدهرهی بهم خستادهی کنارپنجره احی مسدمی داخل اتاق چرخوندم که دنگاهمو
 ؟؟؟يدیکابوس د:دیچی مردونش پي بودو پس زدم که صدادهی ازحد به صورتم چسبشی که ازعرق بموهامو
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 ... اوردمادی به شوی پي هاهیثان
 ! نبودکابوس

 !!! مثلجوری
  کشه؟؟؟یگارمیس.. شدم رهی دستاش خگارداخلی سرمو بلندکردمو به سمتعجب

 ...؟؟ی چجورمثلی-
  کلفتو مردونشيباصدا

 !!! هشدارجورمثلی: زمزمه کردمرلبی خنثاش دوختم و زي داخل دستاش گرفتمو به چشماگارسرخی ازسنگاهمو
 هشدار؟؟: پنجره خاموش کردو به سمتم اومدکنارم نشستهی اهني لبه ي روگارویس

 ..دمی که من دی دونم اما اون خوابینم:دمی دستام گرفتم کالفه نالونی مسرمو
 !!کابوس نبود: بلندکردمسرمو

 !!نکنه؟؟: زدم لب
  کو؟؟؟میم؟؟گوشیگوش:تم برگشحی به سمت مسعیسر

 کار؟؟ی چي خوای متوی باش گوشسای اسیه: گرمش گرفتي بردو بازهامو داخل دستادست
 !! مامانم!!مامانم: نگران زمزمه کردمدهیترس

 ؟؟؟یمامانت چ-
  گشتم که ناگهانمی تخت بلندشدمو دنبال گوشي ازروعی سرحی توجه به مسیب

 ...می بلندگوشيصدا
 !!سکوت فضاروشکست 
 
 
 

,  همه کسمهگنی که همه می دوزم به بدن کفن پوش روبروم بدنی سستو لرزون نگاهم مي باقدماروگنگیمتح
 !!!رممکنهیغ: زنمی تموم دردام ولب می زنم به تلخی میلبخند تلخ!!!, امهیتموم دن
  لرزهی مزانوهام

 !!زمیعز,سایا:دیچی دم گوشم پحی گرم مسيوصدا.. گرفتربازوهاموی زیکی که وفتمی خوام بیوم
 !!! زنمی پسش مشموی میعصب

 تا خوب بشه دهی اون تخت خوابي که االن روی  مامانم بودم اوندونهی یکیودختر,زیمن عز! اون نبودم زیمن عز 
 ...ادیتاب!
 ... شهی هميکنارخودم برا!!!  خودمشیپ 
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 تکرارشد ی کنه و داخل ذهنم ناقوس مرگ تکرارو هی جونمو له ممهی بدن نکبارهی آوار به هی بلنددکترمثل يصدا
 رهی میاهی سشترچشمامی ومن بگهی ومگهیم
 باشدت یبراثرگازگرفتگ-..  قلبم ي زارم روی من ناباورانه دستمو مگهیم... دهی بهم دست می من احساس خفگگهیم

 .. دمی امنی ومن بااخردهیسرشو تکون م!!!باال 
 ...فوت کردن, !متاسفانه:شمی مرهی توانم بهش خنیبااخر
 ... بندمی چشمامو مدهی ونفهمدهی فهمدهی ونشندهی کردن رو شنفوت

 
 
 "حیمس"
 

 خوام به سمت ی مرموی گی ناخوناشو مدنی ازچهره خندون سحرکه درحال سوهان کشموی نگاه عصبشموی مداخل
 دخترالجون نی که امی ماهو نکی کیاالن نزد!!!!حیبسه مس:ستمی ای بلندومحکم عمه خانوم ميباال برم که باصدا

 !!!ادی نمرونیب  بره سرقبرمادرشنکهی مگراشیوازاون اتاق کوفت!!.. حرف نزدهچکسیباه
 که به دستشون اومده ي بهونه انی بابت ایلی خی خانومي اما انگارادی گفتم بعد چهلم مادرشم شده به خودش ممن

 !!!خوشحالن
 !! مارو بکشهي خواست همه دی ازپدرش که خبرفوت همسرشو شناونم

 ..!!!! همسرشویگی که ممیاون مرد!!!! بسه مامان اون دخترمادرشو از دست داده-
 ..زبودنی برام عزیلی خنای فرزامو فرزاد مثل مستادبودی رفت سمت فرزام وازش ممنون بودم که پشتم انگاهم

 ... انتخابتنیباا:له همسرفرزام اشاره کرد به هايچشم بازارو کورکرد!!! ندارم ی خفه توام ازت دل خوشیکیتو-
هنوزپله اخرو برنداشته .. عمه مشغول حرف زدن بافرزام باعجله به سمت باال رفتمدمی شمردمو وتا دمتی غنفرصتو

 !!! هاش دلمو لرزوندهی اروم گريبودم که صدا
 

 ... کنهی مهی صدا گری کنار پنجره نشسته وداره بدمی داخل شدم که داروم
 برو ي اخم کردناش براي دلم برایحت!!! خنده هاشو بشنومي کنم تاباز صداي خواست کاریون زمان دلم م اومن

 ....  شدناش تنگ شده بودی عصبيبرا!!رفتناش
 ؟؟؟ياومد: لب زدشی اشکي برگردوندباچشماسرشو
 !! تنهاستچقدر
 .... زدم که بلندشدو بادوقدم کوتاه به سمتم اومديلبخند
 !! اشفتهيای درهی بود مثل ی روزا طوفاننی که ای ابي شدم  چشماشی ابي به چشمارهی خومن

 .. دوراز ساحلبه
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 .. بردمو محکم بغلش کردمدست
  داد بغلش کنم؟؟؟ی بودم بهم اجازه مگفته
 !! ی بشی سنگ صبور کسنیری بودم که شدم سنگ صبورش؟؟وچقدر شگفته

 !! روزاها خودشو جاکرده تو دلتنی اکه
 
 
 
 "سایآ"
 

 .. بغلم کردمحکم
 !ازداشتمین

  داشتمازی اغوش ننی به امن
  بودم؟؟امامنخودخواه

 ازداشتمیازم ن,  شدهغی حس ارامش دربه
   فشردمنشی سي روسرمو

  تنهابودم
  پشتو پناهچی هبدون
 !ی حامچی هبدون

 ی زندگنیاگه ا!! خواست ازدستش بدمی همشون وبرام پرکرده بود اونقدرکه دلم نمي روزا جانی ایبی چه عجحیمس
 ! بموني اجباری زندگنی اخواستیمن دلم م!مشترك به اجباربود

  گونمو ترکردنيشتری باسرعت بدواشکامی داخل گلوم توانمو برنیبغض سنگ 
 !!! به اجباریحت,توباش:دمی کردمو نالهیگر

 ي دونم توروینم: شدرهیدادو بهم خ فاصله ی منو ازخودش کمستی حالت خوب نسایا: دورم محکم ترشددستاش
 گهی دیاهرچی يدلسوز! يزاری می حسم چ اسمنیا

 ..هی دوست روانشناس دارم کارش عالهیمن !! ازدارهی پدرت ازاد بشه به دخترش نی خوب شدیامابا
 ... ودستام سرخورد وازش جداشدمدی تنم لرزدمی نشنیچی هگهید
 !! کردی موونهی ارامش منو دنی ازایی فکرجدایحت 

 بودنش درکنارم!!حی اما بابودن مسادی تر بابابعی خواست هرچه سری مدلم
  یعنی روزهام نی توانبودش

 !!میوونگی به دحکم
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 !!می به نابودحکم
 م؟؟یبر!سایا: شونم نشستو بالحن نگران گفتي گرمش رويدستا... خواستم ینم

  خواستم؟؟ی فقط من بودن درکنارشو مدی فهمی شدم چرا نمرهی ملتمسم بهش خي باچشمابرگشتمو
 دی فهمی نمچرا

  من خودش بود؟؟؟معجزه
 
 !د؟ی فهمینم
 .. که بفهمهزارمینم
 !! بفهمهچکسی هزارمینم
 ..ی چون هروقت اراده کردم به دوست داشتن کسزارمینم

  وابسته شمتاخواستم
 ! اونو ازم گرفتوشی شنی رحمانه تری بابایدن

 ییمحکومم به تنها!انگارمن
 .. نگاه کردمو نگاه کردمبهش

 ! خوام دوسِت داشته باشمینم 
 !ي خوام که برینم

 درنشست رهی دستگي لرزونم روي دستارمی سست به سمت درمي و باقدمارموی گی سبزچشماش منگاهموازجنگل
 .. خواستم برم

 !خواستم
 ؟؟؟يری ميکجادار:ستمی مجبورم کرد که باشی محکمو جدي صدااما

 ی چرامرمی کجامیدونیم: زدم گفتمی روزا توش دستو پامنی که ایبرعکس جهنم سوزان! برگردم سردنکهی ابدون
 ؟؟یپرس

 ؟؟يخسته نشد-
 نه: مکث گفتمي لحظه ابدون
 ... خستمیلی خسایا!اما من خستم: که اروم نبودگفتیبالحن

 ... مجبوربه انتخاب بودمی دوراهونی ومدروبازکردم
 

 ..  داشتم برمدوست
 . دادمهیوبستم وبرگشتمو بهش تک دراما

  ی کسيبرا, بود براشي کارنی کوچک ترنینرفتم ا!! موندم
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 .. دردام شدنیکنارم بودوتسک,  سخت شونه به شونهيکه توروزا 
  نگاه کردمبهش

 شاهدم
 ..کنهی کالفش مدوی نمجهی تالشاشم که بخاطرمن تا خودصبح نتشاهدتموم
 ستی که نمی لحظاتشاهداون

  هی کنارم خالوجاش
 !  بخاطر پدرمامابخاطرمن

  حی خوام خوب شم بخاطر مسی خوام برگردم می مزارهی کم نميزیچ
 ...بخاطر

  بود سخت بود گفتنش برامشی ماه پکی اگه دیشا
 امااالن

  گمیم
  گرچه ناخواسته بود!!! بخاطرشوهرم

 ؟؟ینرفت: صورتش برداشت وبهم نگاه کردي حضورمو کنارش حس کرد دستاشو ازروی کنارش نشستم وقترفتمو
 دی لبام خندمی ماه ونکیبعد
 !نه-
 ؟؟ی مونیم

 ! مونمیم: گفتمی مکثچی هبدون
 دوست؟؟: نشستو دستشو به سمتم گرفتصاف

 .. دمی حرکت بچگانش ولحن بانمکش خندنیازا
 اداتی وفرغیواهللا خستم شدم ازابغوره هات ازج: باال انداختي نکردم شونه ایشوخ:کرد)یرواقعیغ(ی اخم تصنعکه

 ... شدناتیازعصبان
  تحمل بودرفتارامرقابلی چقدر غدمیفهم
 ! تحمل کردحی مساما

 ...موند
 !! ابغوره گرفتنات دوست دارمشترازی باداتوی فرغویالبته دروغ نگفتم ج: زدی شدم که چشمکرهی بهش خمتعجب
 ..تو بازوش مشت کردمو زدم دستمامو

 . مثل نوازش بودي که زدینی نزن اي زور ندارگمیم:رخندهی ناگهان بلند زد زکه
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نشد که بشه خانوم :دی بردم باال خواستم محکم تربزنم که دستمو تو هوا گرفتو منو به سمت خودش کشدستمو
 !!می ما نگاه کنیدکترشما بزن

 
 تر؟؟ خانوم دک؟؟گفتی متعجب بهش نگاه کردم گفت چجاخوردمو

 ؟؟ی کنی نگاه مينجوری چرااهیچ: بهم نگاه کردی زدوسوالیچشمک
  بود؟؟ی من رشتم پزشکيدیتو ازکجا فهم: که تو ذهنم شکل گرفته بودو به زبون اوردمیسوال

 که ی زنی اوندبفهممینبا! ی الکی حتمیری زن بگمیی خوایم! گهیدستتون درد نکنه د: شد گفتی بلندمهمونجورکه
 ؟ی ؟چی کمونی مدت تو خونه وزندگهی

 ؟؟...  نکنهدی ورنگ ازچهرم پردی وضوح دستام لرزبه
 دونه؟؟ی منامی سموضوع

  داره؟؟؟ی اون به تو ربطي زدم بدونه مگه کارابی نهسرخودم
 ...بلندشو: سمتم برگشت

 خنگ ی خنگم هرچيمن عاشق دخترا: شدم که اومد دستامو داخل دستاش گرفت وگفترهی بهش خگنگ
 !!.. ترنیریترش
 !! شديجوری حرفاش دنی که ته دلم ازشندونستمی منوی اما اومدمی ندمی شادونمی خودم اومدم نمبه
   جورخاصهی
 ... که تاحاال نبوديجوری

 . نگاه کردمششی ترازهمي به چهره جدبرگشتمو
  بود؟؟راست

  دوست داره؟منو
  تنهام نزاره؟؟گهی بمون ودیکی شهی می دوست داشته باش؟؟ چنفرمنوی ای خداشهی میچ: زمزمه کردمباخودم

 رونیابی ؟؟؟خانوم دکتربییکجا: منو به خودم اوردحی مسي خنده هاي که صداربودمی واحساساتم درگهنوزباخودم
 !!وباماباش

  باغ؟؟؟چرامن متوجه نشده بودم؟؟میاومده بود: اطراف چرخوندمطی به محنگاهمو
  باغ؟؟میچرا اومد: به سمتش برگشتممتعجب

 !!ی فهمی زدو سرشو تکون داد االن ميلبخند
 ..ی زدو پشت سرش پارس بلند سگي تموم نشد که سوت بلندهنوزحرفاش

 نتونستم گهی دومدی که به سمتمون می رنگی سگ مشکدنی قدم نامحسوس به سمتش برداشتم که بادکی ازترس
 ... فرو بردمنشی بغل کردمو سرمو توسحویمسخودمو کنترل کنم برگشتمو باسرعت 

 ..مینیربی عطرتنش زدنیچیباپ
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 ! وتموم غصه هام رفتدرد
 !!! هام رفتهیاون ثان!ترس

 .. قلبشي روقای فشردم وگذاشتنم دقنشی ازاعجازاغوشش سرمو محکم تربه سمتعجب
 ..دی کوبی که االن تندترو محکم ترازقبلش میقلب

 ...  دورکمرمباحصاردستاش
 !! خواستی نملمد

 ویفالو: خش داردم گوشم زمزمه کردي که منو محکم تربه خودش فشرد واروم باصدارمی فاصله بگاماخواستم
 !!نجاسیا

 کجا؟؟؟: گفتمدهیترس
 .. سرتنجاپشتیهم: رفتنیی کمرم باال وپاي گرمش رويدستا
 !!.. خودمو بهش چسبوندمشتری حرفاش بدنیباشن
  هاهیدثانیشا
 ...می ساعت هاتواغوش هم بوددمیشا

 !!ی حرکتچی هوبدون
 ... ماروبه خودمون اوردحی متعجب وبلند خواهرمسي صداکه
 سا؟؟؟داداش؟؟یا-

 .. شدممونیپش! وی اوردن فالوادی که با به رمیاما من شرمنده خواستم فاصله بگ!!  نکردی حرکتنی کوچک ترحیمس
 ؟؟ي سگو ببرشهینامیم: گفتموکالفه

 کدوم سگ؟؟؟: باال انداختو متعجب گفتییابرو
 ش؟؟ی ببرشهیپشت سرم م-
 ...!!ی بی اطرافتون نمیمن سگ: دورکامل دورمون زدهی ازجلوم ردشدو نایم

 !! داخلنیبر: منو ازاغوشش جداکردو بالحن وسردو خشک گفتحی تموم نشده بود که مسنای مهنوزحرف
 ح؟؟یکوسگ مس: سمتشبرگشتم

 !! تونیبر: گفتي کردو بالحن جدیاخم
 زد؟؟ی حرف مينجوری شده بود ؟؟چرااينجوری چرا اجاخوردم
  شدنشی تفاوت به من سوارماشی بگم که برگشتو بيزی چخواستم
 سایبرو تو ا: زدادی سرم فری بلند وحرصي وباصدانیی داد پامهی روتا نشهی رفتم که شنشی به سمت ماشباعجله

 !!! ازادهویفالو
   زدو باموتوی شدم که ررهی خربهشی که زدمتحي بلندادیبافر
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 .... گازفشردو ازخونه خارج شديپاشو تاته رو!! نگاه کوتاههی ازغی توجه به من دری شدن دربباز
  زد؟؟؟ادی بودم که سرم فرکارکردهیچرا؟ مگه من چ: شدي گونم جاري زدو واشکام روخشکم

 .. زن داداشمی برایب-
 ...بود خورد زی چهی اعصابش ازحتما

 !!! تومی برای بزمیرعزیتو به دل نگ 
 
 
 
 "ارشان"
 
 !! بسه تحمل ندارمگهید
 

 تشی شخصنی زدم ازهمي خاموش کنم ازصبرکمش پوزخندشیگاری سي توجاگاروی که خم شدم تاسيهمونجور
 !!کم صبر, حوصلهیبودکه متنفربودم ب

 !زنهیصبرحرف اولو توکارمام: ورسا گفتميجد
 ؟؟ي قراریچته چرا انقدرب: مو به مبل زدمهی شدمو تکصاف

 ... همه نقطه ضعفنی ترسه وحالم بهم خورد ازای که مدمی فهمی من به خوبدی لرزلحنش
  باشیدضعفینبا
  باشی ترسدینبا

 ...ازداشتمی که فعال بهش نفی شدم حرهی خبهش
 !!! نشهداتی اطراف پنی ايبرو تاخودتو جمع  نکرد: لحن وافکارمو پس بزنمي پنهان توتی کردم عصبانیسع

 !! کودن وترسو دورمن جمع شدني ادمایهرچ: زمزمه کردمرلبی زی شدم وحرصرهی به رفتنش خستادمیبلندشدموا
 ... شدمرهی خدی به غروب خورشستادمی کنارپنجره ادموی صورتم کشي دستامو روکالفه
 ..يهراغاز

  دارهیانیپا 
 !! دارهیانیقطعاپا

 !حیمس
 !یانی کحیمس

 .... بوددوستم
 !!! دشمنتنی بشه به بدترلیتبد, يروزی تونهی دوستتم منی گفتن بهترمی ازقداما
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 اغازکارباتوبود
 !! بامنانشیاماپا
 !بله: گرفتموبرگشتمدی که به درخورد نگاهمو ازغروب خورشی محکمباتقه

 ...وردم شرکت اهوراروبراتون اي پرونده های جهانيداقایببخش: داخل شدی منشهیبعدچندثان
 ..زیبزارشون روم-

 ننی خانومم اومدن اصراردارن که شمارو ببهیدرضمن : برگردم که ادامه دادخواستم
 ن؟؟یی فرمای دستورمیچ
  نکردن؟؟یخودشونو معرف-
 ..اریزدیچراقربان سحرا-
 
 ار؟؟؟یزدیسحرا: زمزمه کردمرلبیز
 ار؟؟یزدیا

 : کردممی ازبه جااوردنش روبه منشدیناام
 ..بفرستشون داخل-

 .. که واردشد نگاه کردمی نشستم ودستامو داخل هم گره دادمو کنجکاوانه به دربازشده وشخصی صندلي رواروم
 جذب ي نداشت برايزی داشتوکالچیدرکل چهره معمول... ی معمولینی رنگ ولبو بی مشکي دخترقدبلندباچشماهی

 !!کردن فرد روبروش
 ! لوندبودنو بلدی که به خوبدمی فهمیاما بادقت به حرکاتش ونوع نشستنش به خوب 

 بله امرتون؟؟: روبروم شدمي توجه به خودشو رفتاراش مشغول درست کردن پرونده های ازش گرفتموبنگاهمو
 ..سالم من سحر: معلوم بودکه بدجورکارم خورده تو ذوقشی به خوبازلحنش
 ..  کلماتشوکامل کنهنزاشتم

 کردن ی وقت باارزش منو صرف معرفنجای انیفکرنکنم اومد: ومحکم گفتمي حوصله سرمو بلندکردمو جدیب
 ن؟؟هوم؟؟؟یخودتون بهم کن

 .. جاخوردمی ازرك بودنو لحن جددمی وضوح فهمبه
 ! مهم نبودامابرام

 بالخره... سکوتقهیبعدچنددق
 داره موضوع جالب دمی اسم فهمهی کنم که باگفتن شیی ازاتاق راهنمارونیخواستم بلندشمو به ب!  سررفتحوصلم

 !!!!...شهیم
 
 !!!نایس-
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  حیمس
 

 .. شدمرهی خرونی کردمو به بادی اهنگو تا ته زي بردمو صدادست
 .. حال من بودتی اهنگ حکانیا

 ... بودسای من باایی حال اشناتیحکا
 .. اولازهمون

 
 !!دمتی دی شلوغنی که من تواستی نی اتفاقنیا

 
 !!دمتی فهمدمتیتاد! دمتی تا ددمیفهم

 
  بازم تورونمتی بی که من مستی نی اتفاقنیا

 
 !!ی منری تقدانگارتو

 
 !! بازم توروی نمگهید
 

........ 
 د؟ی من لغزي پایک: فرمون گذاشتم توفکرفرو رفتمي روسرمو

 ؟وادادم؟؟یک
 ؟؟؟ي زودنی ابه

  داره؟؟ی اونم به من حسیعنی بلندکردم سرمو
 ...دادی اونو مي تموم تنم بونشیری تنش عطرشي اوردم گرماادی به شوی پلحظات

 ... دمی فهمی مدیبا
 ! نبودمیعصب

 !!سای ازدست خودم نه ازدست انه
 .. خودش کردفتهی مدت کم منو شنی اونقدراروم وخوب بود که تواچون
 گه؟؟؟ی خواد دی می مرداززن موردعالقش چهیمگه : تکرارشدی ذهنم تکرارو هاسرداخلی يحرفا

 .. نداشتمی جواباونموقع
 دونستمینم  
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  دونمی االن ماما
 ی سرشارازپاکهی سرشارمهربونسایا

 ...پرازارامش
 .. باشنفرمراقبشی تاازدارهی نقهی بانمک که هردقفویضع

  محبت دارهازبهی بچه کوچولو که نهی مثل
 ... اغوش گرم دارههی به ازی ترسه ونی اتفاق منی ترکیباکوچ

 !! بوددهی مادي برای چه خوابری دست تقددونمیمن
 دونمینم

 دونمی مامااالن
 ! مننیریرشی تقدسایا

 
 
 سایا

 
 برگشتمو عی سرحی رفتن تخت فکرکردم مسنیی باباال وپاارشدمیومدهوشی منیی که ازپاي بلندي باصداهاصبح

 داشت ی چهره بانمکیلی خنای کنه می به عکس العمالم نگاه منابالبخندشروردارهی مدمیچشمامو بازکردم که د
 کرد ی جذب خودش مویهرکس  صورتشي که تويزی ولبو دهن مناسب چکی باري ابروهاي درشت قهوه ايچشما
 ... بودشی درشت ومعصوم قهوه ايچشما

 ..ای يدیزن داداش ترس-
 

  من اونم؟؟؟ي تنگ شده؟؟؟هوم؟؟فکرکردادلتی: ادامه دادطنتی کردو بالحن پرازشی بانمکخنده
 اون؟؟: گفتمگنگ
 ..خان داداش بنده. حیمس!اره اون:  زديلبخند

 يزی چهی اوردمو ادی کردو به ي اونشب که ازم طرافدارهینادخترخوبی گفت می بهم می حسهی نشستم بلندشدمو
 .. گفت که بهش اعتمادکنمیدردرونم بهم م

 !!!هیناکی سدی فهمی اگه میعنی
 !! بفهمهی کسدی دادم نه نبا تکوننیسرمو اروم به طرف 

 ... شدهمی که من حسودکنهی بگم فکرماگه
 هی اتفاقنای کارسدرضمن

 !!! خودش انتخاب کنهي براي اگهی همسردهیخوب حق داره , ما بهم خوردبودهینامزد
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  منو ازافکارمختلفم خارج کردنای ميصدا
 !ری زن داداش جونم؟؟صبحت بخشدهیچ-

  چند؟؟رساعتی صبح توام بخزمیسالم عز: کردم لبخند بزنم به سمتش برگشتم یسع
 سیثان30 وقهیدق9,23ساعت : مچش نگاه کردي دستشو باال اوردو به ساعت رومچ
 .دی که دستمو گرفتو منو به سمت خودش کشدمیخند

  هی ثانکی
  افتادمحی مسادی هی ثانکی فقط
  ازیاما بعض ی که خواهرو برادربودن هرچند ناتنیحق

 ... مثل هم بودقای دقرفتاراشون
 ..ستی نينترس زن داداش ماچ وبوسه خبر: زدی شدم که چشمکرهی بهش خمتعجب

 ی لپمو ببوسزارمی می کنی زشته حاال چون اصرار مبهی عیمال داداشم:دی گزلبشو
 ...هی رفتاراتو خانوادشون ارثنی انگارادمیخند

 !!.. کشهی مشی خونتو به اتنیی پايای عمه خانوم امروزنزمیبلندشو عز: بلندم کرددوی کشدستمو
 ... کردنش افت کرده منتظرتوتیانگارقنداذ

 !! ببرتش باالتا
 ..نیی برم پامی بدون حامحی مسی خواست بی دلم نماصال
 .. باشم وجا نزنمي قول داده بودم قوامامن

 ..امی کنم می من لباسامو عوض مزمیباشه عز-
 !! عشق داداشمو دارم سفتو سختيمن هوا: شدو برگشتمونی بره پشخواست

  شدمرهی من متعجب به دربسته اتاق خرفتمو
  کردن؟؟یکارمی چي ازدواج ماصوردنی فهمی داداشت اگه معشق

 .. رفتمو صورتمو شستمیی سمت دستشوبه
  االن کجاست؟؟حی مسیعنی

 .. به سمت کمدرفتمرونی باومدم
  اونکارو کرد؟؟؟شبیچراد
 ..., زدمي که تو اغوشش بودم لبخندیقی اوردن اون دقاادی بابه

 ... انتخاب لباس شدمومشغول
 .... شدمدنشونی مشغول پوشدموی کشرونی رنگ ازداخل کمد بدی شلوارراسته سفهی رنگ بای مشکشرتی تهی
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  نرده ننشسته بودي هنوز رودستام
  خفته؟؟يبای زنیپس کجاس ا:دمی عمه خانومو شنی بلندوعصبي صداکه

 ند؟؟ی فرمای نازمشونی عالي مهمون نوازمی ماهو نکی بعد دارن
 !!!مامان-

 سیه!!!نای نگو میچی هگهیتود
 ی؟؟چيومدی مشدی میچ: زمزمه کردمرلبی کردم وزی طیکی یکی نیی پله هارو به سمت پادموی کشیقی عمنفس

 ؟؟ي بودی االن کنارم منی همشدیم
 نا؟؟یشوهرت کجاست م: رفتن سست شدي عمه خانوم پاهام براي اخرو برداشتم که باحرف بعدپله

 ... ادشیاالن م: که گفتدمیناروشنی کالفه ميصدا
 !! تموم شهعی مسخره هرچه سرهی بازنی کاش اي ارزو کردم که انای سي صدادنیچیباپ

 . رفتمییرای محکم به سمت سالن پذي محکم بستم بازکردم و باقدماچشمامو
 .. محظ ورودم تموم سرهابه سمتم برگشتبه
قدم رنجه !! حضرتاهی کردم علارتیمن شمارو ز!!!چه عجب: گفتیکه عمه خانوم بدون فوت وقت بالحن حرص 

 !نیفرمود
 ! خودموکردم تاخونسرد باشم وضعف نشون ندمی چشمام حلقه زداما سعي شدم اشک توناراحت

 .سالم عمه خانوم: سرمو برگردوندمي واجبار بالبخند تلخزرفتمیبه سمت م 
 ..ری بخی صبح همگسالم
 بگه که يزی شده بود  خواست بازچرهی بهم خنی خانوم که خشمگرعمهی سرشونو تکون دادن سالم کردن به غهمه

 !سالم زن داداش: گفتعیناسریس
 زن داداش؟؟؟: زدمی نامحسوسپوزخند

 !نای هستم نامزد منایس: باشما خوشوقتم دستاشو به سمتم گرفتمییازاشنا 
 ی وپستیی همه دورونیازا
 . رفتارکنمیی جای جلب توجه بچی بدون هی کردمعمولی به خودم اومدم وسععیجاخوردم اما سر 

   گفته بودنناجانیبله م: زدميلبخند
 ! هستم خوشوقتمسایمنم ا: مجبورکردم تادستمو جلو ببرمو باهاش دست بدمخودمو

 .. زدلمیسالم عز: شونه هام نشستي روی گرم کسي که دستانمی بشخواستم
 شناختمیم
 .. شناختمی تن صدارو منیمن ا 

 ! بوداومده
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  نزاشت بودتنهام
 امی ازپسش برنمیی به تنهادونستیم

  گاهم باشهی بود تاتکاومده
 ! گاههی تکنی بود ایوچقدرخواستن

  خواست بلند بخندمی مدلم
 ! نبودي نه ازغم خبرتی لحظه نه ازاسترس نه ازعصباناون
 زدلمی کلمه عزکی دنی فقط باشنهی ثاناون

 ... بودباعث حال خوبم بشهتونسته
 هی زود حی که مسنهی کنارمو کنارزد وخواست کنارم بشیناصندلیسالم کردمو ونشستم س: رلبی وبالبخندزبرگشتم

 !! نشستدوکنارمی عقب ترکشویناصندلیممنونم اقا س: زد یدست
 .. کرد دوختمی که بهم نگاه محی به چهره خندون مسناگرفتموی متعجبمو ازفک منقبض شده سنگاه
  حی خانواده شده؟؟بااشاره مسنی وارد ای زاشت فکرکنم اتفاقی بود؟؟ چرانمینجورکاراچی جاخوردم هدفش ازاواقعا

 
 يزنام زنا:دمی اروم اما به اصطالح اروم عمه خانومو شني که صدا برداشتم وگذاشتم داخل بشقابمتونی زروی پنکمی

 !!!حمی مسچارهی خوره بی می چنی نگاه کن خودش عمیقد
   پسر مظلوممچارهیب

 . مشت شدش نشستي دستاي که دستام روشدی دونم چی نمحی مسي مشت شده ي رفت سمت دستانگاهم
 ؟یخوب: دستام گذاشت ولب زدي رودی کشرونی بردستامی اروم اززدستاشو

  تکون دادمسرمو
 ! خوبمی ادامه دادم توباشودردرونم

  بچه ها سحرکوش؟یراست-
 !دمشی ندروزعصری منم ازددونمینم: نگاه کردم که فرزاد گفتنای به مبرگشتمو

 !باال داخل اتاقش خواب: گفتهاله
  ندارملی صبحونه اماگفت مادیبهش گفتم ب 
 
 
 یی اماتو مارو جانجای امی ماه اومدهیشترازی ما بي چقدرتوبدیداداش: سرشو تکون دادو بالحن پرازذوق گفتنایم

 !ينبرد
  باغ فشم؟می برهی چنظرت
 !  وروجک موافقمنی بارباانی اولياره منم برا:  گفتفرزام
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 ..نای سچارهیب-
  داخل بشقابش بود کرديتونای باوسواس مشغول جداکردن زناکهی روبه سفرزام

 ی نميزی چزاشتی متونی زنابراشی بودکه چرامنی برای متنفراما تعجبم مبنتونیناچقدراززی سدونستمی می خوببه
 !!!!گفت

 ! کردی بودنشو ابراز می کرد هرجورشده بود  ناراضی سکوت نمشناختمی که من میینایس
 ونمون شام دعوت شده بود خي برانای رفت سمت اون شب که سفکرم

 ازکارش یلی باله مرغو برداشتو گذاشت داخل بشقابم خعی بال مرغ براش گذاشتم که سرسیدست بردموازداخل د 
 جاخوردم وناراحت شدم که

 !! دارمیخودم بخوام برم: دم گوشم گفتی وعصبی بالحن ناراضهیبعدچندثان
 ... ازدستش؟؟به خودم اومدمیکشی میداداش چ: فرزام که گفتي خنده وصدايباصداها

 ..هی عالیجاتون خال!!بیدوس: گفتعیناسریم
 دستاشو دور شونم حلقه کردو منو به خودش فشردوقلب من حی که مسرخندهی زمی زدیناهمگی بامزه می پرونازمزه

 !!ستادی ایکی همه نزدنی ازانمیداخل س
 !می ری ممی بگه برسایا!  خانومم بگهیهرچ-
 

 دم لحظه فکرکرهیچرا
  نقشس؟هی حرفاش رفتاراش نیا

 
  دلم گفتنشم دروغ بود؟؟زی عزاون
  بود؟؟یالک
   بدجورشکستدلم
  شهي هامو محکم بهم فشردم که مبادااشکام جارلب

 چرا؟
  حس کنم؟وی واقعی زندگهی تونم مزه یچرانم
 م؟؟ی بهم ثابت بشه تو اوج بدبختهی کنم خوشبختم همون ثانی حساس که حس مدلحظهی باشیچراهم
 !!بگو بله بگو بله: گفتنی صدا مهی بلند همه که يباصدا

 !میبر:  کردم نلرزه گفتمی می که سعیناچاربالحن
 ... هی بقغوسوتویباج

  شمردمومتی غنفرصتو
 امیمن االن م: بلندشدم گفتمزی نتونستم بغض داخل گلومو قورت بدم اروم ازسر مگهید
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  رونی اومدم بوردمیخفه که توش داشتم نفس کم م ازاون فضاتا
 ... شهي تا اشکام جارگذاشتم

  من نبود؟؟حق
 چرا؟؟
 لباش بهم نگاه ي سحرباپوزخند مسخره رودمی به سمت عقب برگشتم که دنفرجاخوردموی يباصدا

  چرا خانوم کوچولو؟؟؟يدیهنوزنفهم:کنهیم
  بخوام باهاش حرف بزنمو نداشتم  دست بردمو اشکامو پاك کردمنکهی حال وحوصله ااصال

 ! به خودت زحمت ندهادیز:دمی اولو برنداشته بودم که صداشو شنهنوزپله
 !!!.. برهیباد آوردرو  باد م-

 !!  روزاون لحظهاون
 .. بهش  ساده ازکنارش رد شدمي توجه اچی ارزش بودکه بدون هی برام باونقدرحرفش

 ....اما
 
 !! همون حرفدونستمی نماما
 
 !!!ربدهی تغرمویقراره تقد 
 
 

 حیمس
 
 .. راهواشتباه رفتمي جاهی دمیوفهم, نگاه کردمسای رفتن آبه
 .. رفتمی اون مدبدونینبا, گشتمیدبرمیبا

 .. اون زندانهرجابدون
  پسرم؟يریکجام: عقب دادمو بلندشدم که مامان بالحن کنجکاو گفتیصندل

 سای آشی پرمی منگفتم
  رو نداشتمي اضافه احی چون اصال حوصله توضنگفتم
  خواست برمو بهش بفهمونمی االن دلم مفقط

 ستی نقش نگهید
 ستی ندروغ

 قتیحق
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 ...دیببخش, تماس مهم دارمهی-
 .. رمی اضافه باسرعت به سمت اتاقم محی توضچی هبدون
 ! اتاقمون!اتاقم نه: زدميلبخند

  و مامن
 ... روزهامنی وارامش امن

 . تختي دروبازکردم داخل شدم ونگاهم رفت سمت بدن جمع شدش رواروم
 

 . یوابسـتـِگــ
 !! • وفتهی یچ زود اتـفْاق مـ                  

 ی بفهمـنکهی از اقـَـبل
 !!ــیراه برگشتو گم کرد          

 
 ! کرده بودمگم
 ..دونستمی وقته گم کرده بودمو نمیلیخ

 نمی تخت کنارش بشي روخواستم
 شه؟؟ی بابام ازاد میک: اروموپرازبغضش گفتي باصداکه

  نشستمکنارش
 ! کنهی مهی معلوم بود که داره گری صداش به خوبازلحن
 !! داشتم قلبمبی حس عجهی بردمو اروم به سمت خودم برش گردوندم دست

 ..  گرفتی مشیداشت ات 
 یلیدلم خ!دلم براش تنگ شده:دی که االن قرمزازاشک شده بودنالشی معصوم ابي باچشمادمی سمتم که دبرگشت

 ! براش تنگ شده
  حی ندارم مسچکسوی همن

 ..,تنهام: بالحن پرازبغض گفتدی باريشتری باسرعت باشکاش
 ...حی تنهام مسیلیخ
 

 وردمی طاقت ندموی داخل چشماشو دي ابريهوا
 !بلندشو: گفتمکبارهی به دوی لرزدلم

 کجا؟:  درشت شده ازاشکشش بهم نگاه کرديباچشما
 ! اتاقنی بسه نشستنو حبس کردن خودت داخل ارونی خوام ببرمت بیم:دمی رد نم اشکاش کشي رودستمو
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  موقع صبح؟نیاالن؟ ا-
 ..دی خنددمی که ددمی گرفتمو اروم به سمت خودم کشدستاشو

  موش موشک؟؟يخندیچرا م: بودنیری خنده هاش شچقدر
 !یچیه: لب هاشو جمع کنه گفتي کرد لبخند روی می تکون داد وهمونجور که سعسرشو

 ! هستيزی چدونمیم: باال انداختميابرو
 .می بلندشو حاضرشو براما

 باش: تکون دادسرشو
 اروم خم شدو ازگوشه درکمد بهم نگاه کرد هی به سمت کمدلباساس رفت درکمدشو باز کرد وبعد چندثانبلندشدو

  چالوس؟؟میریم: گفتي بامزه اطونیوبالحن ش
  بانمکش خندم گرفتازلحن

 ..  بودنیری شدم خنده هاش نه کل وجودش برام شمونیپش
 
 !سوال ممنوع-

 .. لب هاشدنی بوسي ومن دلم پرزد برادی هاشو برچلب
  خودمو کردم تا خودمو کنترل کردم مطمعن بودم اگه بمونمیسع

  دی که نبايکار, از اشکشسی معصوم وخي چشمابااون
 !دهیرخ م!  رخ بدهاالن

 ! من منتظرتونمنیی پادیامروز امرامرشوهرتون بانو حاضرش-
 ... جنابیدستورتون اطاعت عال: نکردو سرشو خم کردي نامرداونم

 
 
 سایا

 
 

  کردنو نداشتمشی ارااصالحوصله
 .. باد کردم وبه سمت کمد رفتمي چشماری کرم پودر زدم زکمی فقط

 .. شدمدنشونی برداشتمو مشغول پوشموی قهوه اي تنگ بابوتاي رنگ وشلوارقهوه ای مانتو کرمهی بردمو دست
 !رونی ستشو برداشتمو ازاتاق زدم بفی برداشتمو مدل کج بدستم وکمی کرم قهوه اي روسرهی

   ماجرا نشدمحی ومن مجبور به توضدی منو ندچکسی هخداروشکر
 ستادهی وسط باغ منتظر من احی مسدمی به سمت باغ رفتم که دعیسر
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 .. داخل چشماشوتی لب هاشو رضاي لبخند رودمی لحظه دهی لحظه فقط هی به سمتش رفتم که واسه متعجب
  موضوع خوشحال شدمنیوازا
 ؟يستادی انجایچرا ا-

 ! بخاطر خانومم:دی گرفتو کشموینی بنوك
 . زدني لفظ خانومم تو دلم کارخونه قندسازدنیازشن

 ه داد ادامباحوصله
 .. چرخونتشی داره داخل باغ منی ازاده مش حسویفالو-

 !اهان: تکونسرمو
 ! فکرم بودبه

 بخاطرمن؟
 . داخل دستاش گرفتو نگاه من رفت سمت دستاموندستمو

  ؟؟؟میبر-
 میبر: تکون دادمسرمو

  حرف داخل دلمو گفتمهوی شدی چدونمینم
  خوشحالم که تورو دارم: بهش نگاه کردم ولبخند زدم 

 .. منم: محکم ترفشرد دستامو
 ..نییبفرما: برام باز کردنویدرماش

 ... گفتمو نشستمی لب مرسریز 
 .. داخل شدوکنارم نشستحمی مسهی چندثانوبعد

 ..میخوب بزن بر-
 .. کردادی دستشو برد ودستگاه پخش اهنگو زمیوفتی راه بنکهی ازاقبل

   بودیمی ارومو مالاهنگ
   نشستشهی شي روی نم بارونناگهان

  قشنگ ترهنیا: دست بردو اهنگو عوض کرد وگفتحی مسکه
 

 . من قدم بزنای بشهی داره هدر مبارون
 

 قدم زدم زدن!  زنه واسه توی داره پرمدلم
 

 .. بازشهیدلم برات تنگ م, ی هوا بارونیوقت
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  ترکردو به سمتم برگشتادی قسمت اهنگ وصداشو زنیا

 
 .. بازشهی هوا چشات چه خوشرنگ منی توایدونینم
 

   دارهیقدم زدن تو بارون باتو چه حال, هواتو داره رنگ چشاتو دارهبارون
 

 بارون هواتو داره,  هواتو دارهدلم
 

 .. من بودي برادمی دادم چون فهمی به اهنگ گوش مبالذت
 
 .. خودت کنارمو صدات همش توگوشمیستین

 زنهیبارون حواسش به تو اونم دلش پر م,  رو دوشمي دادهی که هدی قشنگیبارون
 ...زنهی در مشتونیبه ش, جامن باقطره هاشبه
 

 ..میدیرس
 ! نهيوا: شدمرهی سرمو برگردوندمو به اطراف خمتعجب

 ... ارهيوا:دیخند
 ؟؟؟يچطور: به سمتش برگشتمباخنده

  موقع روز باز؟؟؟نیمگه ا 
 نیی مونه بپر پای من بخوام بازم؟یت منو دست کم گرفیمرس: باال انداختییابرو
 

  کردمی اما وقت نمنجای اامی دوست داشتم بشهیهم: گفتممی شدی داخل سالن مهمونجورکه
 ... برمتی قله قاف میهرجا باشه حت!  به بعد تو اشاره کننیازا: گرفتدستامو

 !نگیاخ جون بول:دمیخند
 ست؟ی نیچرا کس: دوختم ی به سالن خالنگاهمو

 ..نمی نازشو ببي فقط بخاطر خانومم گرفتم تاباز لبخنداجارویچون من ا:ومدی به سمتم مهمونجورکه
 ..نمی بای بسه بدو بیتنبل
 

 ..خانومم
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 دیلبام خند... زمزمه کردم خانومم؟خانوممرلبیز
 !گهیادی؟بيستادیچراهنوزاونجاا

 هی ثاننی خواست ایلم نماونقدرخوشحالم کرد که د!  کلمهکیبه سمتش رفتم فقط باگفتن ,  سرتاپاشوق
 !هاهرگزتموم شه

  بدم؟ادتی یستی بلدن؟اگهيبلد: بهم نگاه کردامی که حاال شده بود تموم دني سبزيباچشما
 !بلدبودم

 .. خوب هم بلدبودمیلیخ
  خودشوهی بده به شادمی حمی خواست مسامادلم

 .. روش خودشبه
 ..پس خوشبحالم شد: زدینیریتکون دادم که لبخندش! نهی معنسرموبه

 ونگاه رفتم سمتش که..اماجلو خودم وگرفتم! منم: دلم خواستم بگمهی ثانکی واسه
 نجایاایب: مقابلش اشاره کردي به فضادرست

 
 . که اشاره کردبود رفتمیی به جای مکثنی کوچک تربدون

 یکی همه نزدنیم ازا گرمشوکنارگوشم حس کردم وته دلي تر کردو نفس هاکی قدم خودشو بهم نزدهی باکه
 ..دیلرز
  ساعت داشتم ؟هیشدی میچ
 ..  دکمه استوپ داشتهی که ی ساعتهی
 شستم؟ی استوپ وساعت ها به تماشاش مي روزدمیم

 ... شدمی چشماش خسته نمي خورم هرگزازتماشای مقسم
 به نجوا رگوشمی خش دارموردعالقم زي بازکردوباصداموی دستشو به سمت گردنم بردو وگره روسراروم

 ؟ی موهاتو بازکنرهی گشهیم:پرداخت
 ! لحظهنیامروزا

  بارموجب لرزش دلمنی اخرنوی اولي برامی بارتو زندگنی اولي که برای دست کسمیدلم خواست تسل 
 قلبم 
 ..شد بشم 

 .. خواست انجام دادمی که مي تکون دادم و کارسرمو
 ... شدي شونه هام جاري ابشارروهی مثل می فندقي بردمو وموهادست
  شدیکیکه حس کردم بدنم بابدنش , کی ترشد اونقدر نزدکی نزدبهم
 .. کردم تموم حواسمو بدم به توپموی رخ جذابش گرفتمو تموم سعمی شدو توپو اروم تو دستام گذشت نگاهمو ازنخم



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 90 

 ! جلو به هدفبه
 .. سه تاحفرستنجاینگاه ا-
 دمیشنینم
  دمیشنی نمیچیه
 , یکی نزدنیا

   تلخو گسشعطر
 ي بازنی کرده بود االای مشغول هرچفکرمو

 سا؟؟ی ايدیفهم: لرزه گفت ی که معلومه بودمی دستام نشست بالحني گرمش رويدستا
  دمینفهم

 !! بودمدهی نفهمیچی واهللا هبه
 عطرتنش

  سبزنگاهشجنگل
  نفس هاشيصدا
  زاره؟ی ممگه

 
 
 "حیمس"
 

  شدمی موونهی دداشتم
 ..دمی خوش بو لختش فروبردم باتموم وجودم عطرخوشبو موهاشو بلعيهاسرمو داخل مو 
 

 ....دوی انگاردلم لرزدمیتورود""
 

 ....دوی بارازته دل خندنیواسه اول""
 

 ! تمــومایی  تنهاگهید:باخودم گفتم ""
 

 !! من همونهياره خدا: باخودم گفتم ""
 

  که حالمو عوض کنهوونهیهمون د""
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 ....همونکه واسه من وجود اون تولدِ""
 
 "ســایآ"
 
 ... منو برگردوندعی حرکت سرهیبا

 اجازه هست؟؟؟: شد ولب زدرهی سبز خمارش بهم خيباچشما
 ؟! لب هام اجازه گرفته بوددنی بوسيبرا  

 ... قِل دادنی زمي که نرم توپو رولبخندزدم
 ..جودم زد به کل وشی دستاشو حصارتــنم کرد وبالب هاش اتو

 دیبوس
  دیوبوس
  باعشقگرم

 !  هوسچیبدون ه 
 ! گناهچی هبدون

 .. کنمی عشقم همراهنی واخرنی خواست بااولدلم
 .. شددنمی مشغول بوسيشتری هامو نرم حرکت دادم که منو محکم تر به خودش فشردو باشدت بلب
  ؟یدونی مسایا: اروم لب هاشو ازلب هام فاصله دادهی چندثانبعد

 و؟یچ: زمزمه کردماروم
 .  دوست دارمیلی خنکهیا: زديلبخند
  داشت؟؟دوسم

 ... بزنمغی جی خواست اون لحظه ازخوشحالی مدلم
 !منم: فاصله دادمدموی شدمو نرم لب هاشو بوسخم

 بمون:دی گونم کشي نرم رودستاشو
 .. هستمیتاباش: زمزمه کردمدمی کف دستاشو بوسنرم

 ...یتاباشم تاباش:دی بوسقی عممویشونیپ
 

 : همراهش زمزمه کردماروم
 

 ""یتاباش,تاباشم""
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 "سایا"
 

 . ممنونمایخدا, ممنونماازتیخدا:ادی بغلم کردو منو داخل هوا چرخوندو فرمحکم
 ,یی جاهی می بردیبا: زد گفت ی که برق میی باچشمانی منو گذاشت زمباخنده

 کجا؟؟: وگفتمدمیخند
 ! دخترو دوست دارمنیدوسش دارم من ا:ادزدیبلندفر

 
 .... دمی خندی اون لحظه ماونروز

 دونستمینم
 دونستمینم
 . بمونهنمی داغ داخل سهی دی باشهیهم,نهی مارو ببی نداره خوشبختاچشمیدن
   بغضهی
 ... اشک ناتمومهی

 
 ..گهی دایب:دی گرفتو کشدستمو

 ...دیر بای ميادی که باشدت زی نگاهمون رفت سمت بارونمی خارج شدتاازسالن
 رش؟؟ی زمیبر: بهم نگاه کردبالبخند

 :گفتم
 ؟ي شدونهید-

 .. نبودمونهید: بردو محکم بغلم کرددست
 ... کردوونمی دتی ابيامااون دوتاچشما:  شد به دوتا چشمامرهی جلو صورتم و خقایسرشواروم اورد دق 

 ... هردوتاموني جای کشی متومنو
 

 ..ربارونی زدمشی حرکت دستاشو گرفتمو کشهی بادمویخند
 یوونگی دی عاشقاگه

 وونمی دهیمنم : محکم گرفتمدستاشو
 ستی ني اعتباروونهی به دیدونیخودت که م: باال انداختم ي اشونه

  برم؟؟يروزی یانی کي اقای ترسینم: ترشدمکیبهش نزد 
  نگوچوقتیه!نه,رفتن: لب هام گذاشتي انگشت اشارشو روعیسر
 ... کلماتو تکرار نکننی اگهی دچوقتیه
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 !چشم: گفتمطونی کردم بالحن بامزه وشسرموخم
 .. اب شدمسیخ: بون چشمام کردمهی دستامو بلند کردم و سامی بريایم 

  رفت که گفتمنی به سمت ماشعیسر!! منم:  خودش اشاره کردبه
 ...میدعاکن سرما نخور-

 ی مي خوشگل سراغ دارم اون ازم پرستاریلی پرستارخهی: نداره باچشماش بهم اشاره کردبیع: برام بازکردنویدرماش
 ...کنه

  سوارشدملبخندزدمو
 .. بعد چندلحظه کوتاه کنارم نشستکه

  مراقب من باشه؟؟ی اگه من سرما بخورم کلی وکياقا: دادمو بهش نگاه کردهی تکی به پشت صندلسرمو
  دستام نشستي گرمش روي دستانرم

 مگه من مردم؟؟: فرمونو گرفتگشی دست دهیبا 
 ؟؟ی گی مينجوری  اونموقع امی حرف از رفتن نزنیگیخودت م!!!! حیمس: بلند گفتمي شدم باصدایعصب

 ! ونباشمرمی اگه بمیحت: محکم فشرددستامو
 ...زارمیهرگز تنهات نم,دنتی به دامی کنم بزارن بی اونطرف التماس ميشده باشه به خدافرشته ها 

 . دوختمرونی کردمو نگاهمو ازش گرفتم به بیاخم!!!!! حیمس:م زدادی فربلند
 !!سی پسیپ:دمی ارومشو شني صداکه

  محکم بهم فشردم و به زورجلوخنده هامو گرفته بودملبامو
  منو بخندونهي چطوردونستی مخوب

 ؟یخانوم-
 خانومم؟
 ؟يقهرکرد

 ...تی مدلنی اي اخم کردناياخ من فدا-
 

  نباشهحی مسروزی نکهی حبس شد فکر انمینفس تو س! مردن, حرف رفتن دنیازشن
 میحام

 همدمم
 عشقم

 ..کنهی موونمید
  محکم فشرددستامو
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 ینباش: بودی لباش بادقت مشغول رانندگي لبخند محو روهی بهش نگاه کردم که بایواشکی ازگوشه چشمم برگشتمو
 رمی میم
 ..مطمعن باش! ستی نسای تو ای بسایا

  لحظه هانی کردم حواسم بدم به ایافکاربدو پس زدمو سع تموم
 ..حمی که کنارمسی خوبي هالحظه

 
 
 

 ؟؟يهنوزقهر
 قهر؟ مگه قهربودم؟: گرفتمو به سمتش برگشتمرونینگاهموازب

 سا؟؟یا, قربون دل مهربونتيآ:دی بردو لپمو کشدست
 بله؟-

 سا؟؟یآ: چپ نگاهم کردچپ
 جون دلم؟؟: وازته دلم گفتمدمیفهم

 : تموم لحظات خوبموننیری زد به شینیریلبخندش
  کردم که خداتورو داده بهم داده؟یمن چه کارخوب -
  کنمی موقعه ها باخودم فکرمی بعضیدونیم
 ي اومدییهوی

 شناسمتی انگارصدسال که ماما
 .. که عاشقتمانگارصدسال

 ی بامنصدسال
  قلبشي گذاشت رودستشو
 !!نجای ادرست
 ی شنیری حس شهی شده غرق توتاحاال

  نجاتت بده؟؟چکسی هيکه دوست ندار, اونقدرغرق
  کنه؟دارتی بنیری شيای رونی ازاچکسی هي نداردوست

 .. مگه بامرگيرینجاوهرگزنمی درست ایینجایتوام ا: زمزمه کردمرلبی قلبم گذاشتم وزيدستمو رو 
 م؟یریکجا م: دادمهی تکی به صندلبرگشتمو

 ...ی فهمیاالن م-
 بابا؟؟؟: شدمو ناباورانه گفتمرهی به اطراف خبادقت
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  بابام؟؟شی پمیریم
 زم؟؟ی چطوربود سورپرایخانوم: زدو سرشو تکون داديلبخند

 ی اوردن موضوعادی بابه عی بابام اماسردنی ديدلم لک زده برا!!! هیعال: بلند گفتمي کنترل نشده باصداازسرذوق
 !! کهستیامروززوج زمان مالقات ن: شدیبادم خال

 !! برمتی شو من مادهیپ: نگه داشتنویماش
 واقعا؟؟؟: به سمتش برگشتمخوشحال

 .... منتظرنزارنی ازاشتری شو باباتو بادهیواقعا پ: چشماشو بازو بسته کرداروم
 یبرگشتم که به چادر مشک:  بلند اسممو صدا زدي باصداحی بابام که مسدنی دي برادمی بازکردمو پرکشنویدرماش

 !! رفتادتی چادر ؟یکجا خانوم: دستش اشاره کرد لبخندزدرنگ داخل
 ! نبودیاتفاق
  منو خوشحال کني چطوردونستی محیمس

  جارو کرده بودفکرهمه
  بودم ازشممنون
 ....که دارمش, بودم که هستممنون

 
  شدمرهی بابا خدهی جلو به چهره رنگ پردمی کشی بهم داده بودو کمحی مسی رنگیچادرمشک

 !ده بود شچقدرشکسته
 بابا؟: گذاشتمنمونی مابشهی شي رودستمو

 جون دل بابا جونم دخترم؟؟: شدي جاراشکاش
 ی حس خوبچقدر

  باباتي بودن بابا جون گفتنازیعز 
 حالتون خوبه؟-
  کنه؟؟ی که نمتتیبابا اذ: بود اشاره کردستادهی اي که گوشه احی من خوبم با نگاهش به مسیتوخوب باش-

 ... کنهی نمتی منو اذگهی دزی چچیجزنبود شما ه: گفتمعیسر
 شیبرو پ: فقط خودتی بدون درنظر گرفتن کسي هرموقع ناراحت شدي شدتیدخترم خوب گوش کن هرموقع اذ-

 باش دخترم؟؟: سرشو تکون داداتیعمه ثر
 ..چشم: بابا گفتمالی راحت شدن خي اما براکنهی هرگز منو ناراحت نمحی بگم مسخواستم

خدافظ :شهیکف دستمو بوس کردمو چسبوندم به ش...  دارمیی بابا حاال برو من باشوهرت حرفانیافر: تکون دادشوسر
 بابا

 .. خدافظ دخترم: کارمنو کردباباهم
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 "" به گذشتهیکم""
 
 "ارشان"
 ... کنم کهشیی راهنمارونی حوصله بلندشدم تابه بیب

 !نایس-
 !شهیداره جالب م: زدمي بهش نگاه کردم وپوزخندمتعجب
 خوب؟ادامش؟: گذاشتمزی و ارنج دستامو رومنشستم

 
 !!دونمیم: زديپوزخند

  بپرسم؟شهین؟میدونی موی بهش نگاه کردم چیسوال
 

 ي صورحی ومسسای ازدواج ادونمیمثال م:سحر
  بود؟؟ي صورحی مسسایازدواج ا! جاخوردم

که ... الش خودمو کردم تا جاخوردنم ازچهرم معلوم نباش ازکارش نگاه کردم وتموم تی به چهره خندون راضبادقت
 : سکوت ادامه دادهیبعد چندثان

 !! ازهمه مهم ترو
 !!!یانی ارشان کياقا
 ...نیدی نقشه کشحی ومسسای اي نابوديهردوتاتون برا..  کاسسيدستون باهم تو! نای شما وسدونمیم

 نداره اما معلومه فوق ی شدم درسته صورت جذابرهی و بهش خرمی نتونستم جلو خودمو بگگهی خنده دری زبلندزدم
 ..العاده باهوش

 
 ..دی جارو غلط رفتکیچه جالب اما -

 کجا؟؟: باال انداختییابرو
 وفتهی بسای اي برای خوام اتفاقی من نمنکهیا-
  که؟؟؟ی فهمیم: زدم یچشمک 

 ه؟؟ی معامله منصفانه چهیاره نظرت با:دیخند
  باشه؟؟؟یتا ازنظر تو منصفانه چ: زدمی به صندلمویتک

 ! مال توسامی مال من واحیمس: لب هاشو جمع کردي رولبخند
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 ..ادی خوشم مشنهادتیداره کم کم ازپ:ومدی داشت کم کم ازش خوشم مدمی خنددموی محکم بهم کوبدستامو
 ؟؟یکارکنی چي خوایم: گفتمي جدبالحن

 
 
 "سایآ"
 

 ..می شدنیسوارماش
  گفته بود؟ی باباچیعنی اخم کرده بودنگاه کردم ی که کمشی به چهره جدبرگشتم

  توخودش بودواخم کرده بود؟؟ينجوری احی مسکه
ومن جاخوردم ..3االن ساعت : ترگفتعی سرحی گفتن اما مسي خواست بفهمم لب هام ازهم بازشد برای دلم میلیخ

 !! گذشته بودعیچقدرسر
 ! لحظات خوبم تموم شه؟نی تراعیاهرچه سر هادست به دست هم دادن تهیچراثان

 ...اصال حوصلشونو ندارم: خونه؟همونجورکه حواسش به جلوام بود به سمتم برگشتمی تاشب نرهینظرت چ-
   خوامی فقط سکوت ماالن

 ! سکوت وتوسکوتو
 !! کردم بدترهی که فکرشو ميزی اوضاع ازاون چدمیفهم

  حرفچی دنده بود گذاشتم وبدون هي گرمش که روي دستاي اروم جلو بردمو رودستامو
 .. به جلو نگاه کردبرگشتمو
 .. برهنی کنه ازبی متیحواذی مسی هرچگذاشتم
 ..رهی گیچون بهم گفته بود ازم آرامش م: کردمسکوت
 رهی لحظاتم ازوجودم ارامش بگنی کردم تامرداسکوت

 
 ...دانمی همه احساس رانمنی الیدل
 

 ... مسعله رانی جواب حل ارای چراتو؟زنکهی انپرس
 

 ... داندی جزقلبم نمیکس
 
 .. گرسنمی شو من که حسابادهیپ-

 نجای امی دانشگام اومده بودي قبالنم بادوستاکی رستوران شهی می تکون دادم به اطراف نگاه کردم اومده بودسرمو
 ! شدی بازمی کمربند لعنتنی شم اما اگه اادهی پخواستم
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 دی دستام نشستو خندي روحی مسي خواستم بازش کنم که دستای میعصب
  هم متنفرم؟؟ادی هم خوشم متیژگی ازچه ویدونی مسایا

 !! بودنتفیضع:دی نگاه کردم که خندحی دستام ازکمربند رهاشد وبه مسمتعجب
  بودم؟؟فی ضعجاخوردم

 !ش فقط دربرابرمن باتی خصوصنی که اگه اادی خوشم متیژگی ونی جهت ازاهیاز
 .. ی داشته باشازی که فقط به اغوشم نی باشفی ضعدربرابرمن

  چرا متنفرم؟واما
 سای کنه اتتی اذی خوادکسیهرگز دلم نم: بهم نگاه کردبادقت

 اری من بي بودنتو برای بودنت وعصبفی ضعیخستگ: گونم نشستي نرم رودستاش
 ! کنهتتی اذینزارکس! باشي وقواستی باسشهی همهی دربرابربقاما
  ی کني بدی به کسادی که دلت نمی دونم اونقدر خوبیم

 ... کننی نابودت مي ندي بابدوی جواب بدسااگهی ای قانون زندگنجای ااما
 !ی پاشی نتونگهی که ديجور
  بودم؟؟فی من ضعیعنی کردم ی گفتو من بادقت به حرفاش گوش می محیمس

 ..عمه خانوم!!  بابا زندان افتادیوقت! وی از فالوترس
 .....  گفت اگه اون نبودی راست محیمس 

 دمی گونم جا خوردم و پري گرمش روي لبابانشستن
 ..دی محکم تر گونمو بوسحی مسدمیکه د 

 نیمن ا: اروم دم گوشم نجوا کردی خودمجیگ!! ی مال شب خانومشیبق: گونمو گازگرفتدی منو دي بازجی گیوقت
 ... کنمی عوض نمای باتموم دنجوی وگفیدختر ضع

 ... نکردملی غذا شمارو مي شو تابه جاادهیپ, گرسنمیلی شو که خادهیپ: فاصله دادسرشو
 .. عی فکر اضافه سرچی شداما بدون هيجوری گل انداخت وته دلم لپام

 ..  شدمادهیدست بردم وپ 
 ..  واومدن گارسوندی برام عقب کشویصندل

 م؟ی خانومي خوری میچ: دی پرسازم
 ..ي تو بخوریهرچ: گفتماروم

 ؟؟ي دوست داریعال) چهیخوراك ماه(گوهاشی ژنجایا: زدي مندتی تکون داد ولبخندرضاسرشو
  اره-

 ... دوست دارمی تو دوست داشته باشی بگم هرچخواستم
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 . اوردنغذارو
  ازسرجاش بلندشدحی مشغول خوردن بودم که ناگهان مساروم

 ح؟؟ی مسيریکجا م-
 !! رفتعی بهم بگه سريزی چنکهی ابدون

 .. رفتی  داشت به اونجا می عصبحی که مسیمتعجب نگاهم رفت سمت 
 .....  نشسته بودنیکلی اونورترازما که دو تا مرد فوق العاده هزی مچندتا
 کارکن؟؟ی خواست چی محیمس! دمیترس
 !  خم شدو بعدگفتن چندتا کلمه  ورفتن اون مردااروم
 ؟؟يغذاتو خورد: به سمتم اومدیعصب
 اره: سرمو تکون دادمعیسر

 ..!! بلندشوخوب
  بودن؟؟ی اوناکحیمس-

 !می بردیپشو با:زگذاشتی مي جوابمو بده دستمو گرفت چندتا تراول رونجای ابدون
  خبربود؟؟؟چه

  شده بود؟؟ی انقدر عصبحیچرامس
 ...یی برم جادیاما خودم با, رسونم خونهی متورو

  چه خبر؟؟نجای احیمس:دمی پرسی وعصبکالفه
 ...ي ری نمجایه
 ! برمدیبا: سمتم برگشتبه
 ! رفتن بشمنی مانع ادی گفت بای بود که می چه حسدونمینم
 .. خونهيای االن همراه من مزارمینم-

  کردم؟؟یکارمیدچی بازدی شور می دل لعنتنی ایاما وقت! بودم زورگو
 ...ي بریی جادمیاجازه نم: تکون دادمنی تندبه طرفسرمو

 ؟ی کنی مينجوری چرا اسایا: سمتمزدروترمزوبرگشت
 ؟ي نزارم برگهی بهم می گفتم که حسی مدم؟ی گفتم ترسی گفتم؟؟ می میچ

 !!! امروز فقط منو توی مگه نگفتي برزارمی نمجایه: گفتمي محکمو جدبالحن
 !! به قولت عمل کن فقط منو توپس

 !ی توبگیباشه هرچ!!!یباشه لعنت:دی کوبنی دستشو محکم به فرمون ماشی عصبکالفه
 .. گازفشار دادي پاشو محکم روي اگهی حرف دچی هبدون
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 دادمی اما اونقدرموضوع برام گنگ ونامفهوم بود که اجازه نمی بودم که ازدستم عصبدهی فهمی خوببه
  برهیی امروز جاحیمس
رد به محظ بازشدن  درخونرو بازکنی مش حسنکهی بوق گذاشت تااي دستشو رویستادوعصبی االی وی دراهنيجلو

 ... باسرعت داخل شدحیدرخونه مس
 ! شوادهیپ: گفتي متعجبم به سمتش رفت که باصدا نسبتا بلندنگاه

 ..دی به سمتم اومدو دستمو محکم گرفتو کشعی شدم که سرادهی بودم پدهی ازحرکات ورفتاراش ترسیلیخ
 ... مواشی:دمی نالاروم

 !!!سای ساکت اسیه: ادامه حرفامو بزنم که بلند گفتنزاشت
 عی سرحی بگن که مسيزی کردم که به محظ ورودمون همه نگران به سمتمون اومدن خواستن چسکوت
 .. فشردیهمونجورکه دستامو محکم م!نی نگیچیه:ترگفت
 . متعجب همه به سمت دستامون بودونگاه

 ! حوصلشون سر رفتهیلی حتما خرونیداداش همرو ببرب: سمت فرزام برگشتبه
 .. ساکتگهیتو د:ادزدی وبلندسرش فری عصبحی اعتراض کنه که مسسحرخواست

 !!!!دی فرزاد اشاره کردو منو به سمت راه پله ها برد عمال بهتره بگم کشبه
 ... زدي سحر که پوزخندنیزبی بار نگاه گره خوردم  خورد تو نگاه تنیاخر

  شدکیم نزد منو به سمت اتاق برد ودرو پشت سرش قفل کرد و اروم اروم بهباعجله
  ازم؟؟ی ترسیچرا م:رخندهی رفتم عقب که بلند زد زی ازترس اروم اروم مومن
 ؟؟؟ي شدينجوری چرا احیمس: زمزمه کردماروم
 ؟؟يچطور: باال انداختيابرو

 ؟؟؟ی خشنی چرا انقدر عصبی مدلنیا:دمی نالکالفه
  فقط منو تو؟؟؟یمگه نگفت: کردزی چشماشوردویخند

 ... کنمیخوب االنم منم دارم به حرفت عمل م: دراوردشرتشوی حرکت تهی بردو بادست
 ! منو توفقط

 
 
 !!! نبودنی منظور من احیمس-
 ..شهی مهربون مثل همستادوبالحنی قدم درست جلوم اهیبا
 .. نبودشی پهی ازخشم چندثاني خبرگهید 
 . رابطسهیفقط .. فکرنکنیچیبه ه...اروم باش...سایا: که من عاشقش بودم گفتی همون لحنبا

  بوسمتی نمازیمن ازسرن: بهم نگاه کردبادقت
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  بوسم چون ارامش من خالصه شده تو اغوشتیم 
  بدنتنیری خالصه شده تو عطر شارامشم

 ! نکن خودتوغی ارامشو بهم بده ازم درنی اای وجودت بيگرما
  زنمی به خدا قسم بهت دست نمیاگه توبگ: طرفم درازکرددستشوبه

  کرد کردم ونگاهمنگاه
  مهربونشلحن

  سبزملتمسش سستم کرديچشما
  باشمی رابطم باشوهرم باعشق زندگنی دوست داشتم اولشهیهم

  کنم؟؟غی ازشوهرم درویعی طبازی ننی خواستم ای چرا من محال
  لب هامي داغش اروم نشست روي لب هاش نگاه کردم که لب هاي دستاش گذاشتم وبه لبخندرويدستاموتو

 ...ستادی ها الحظه
 ... بستم و خودمو سپردم دست شوهرمچشمامو
  دست عشقمسپردم

 .. بوسهی تروباحرارت تر مقی شه داخل موهامو عمی چنگ مدستاش
  لحظه هارو ثبت کنمنی خواست ای مدلم

  شمی مدهی بوسمو وبوسی خوب مي هاپرازحس
 .. کنهی ميشروی لباسم پری زدستش

  کنمی دوست دارم فکرمحوی چقدر مسنکهی به اومن
   زنهی ممهی تخت وروم خي خوابونتم روی مانتوم ومي سمت دکمه هارهی مدستاش
  کنمی من دردرونم زمزمه مارهی ازتنم درملباسمو

  توي ست ابر بهارم برای مدتمن
  توي ولم کنند ببارم برادیبا
 

  دمی ومن باز ادامه مشهی لب هام مدنی هاش نرم مشغول بوسلب
 
  تغزّلمجانی روزها پر از هنیا

  توي به جز ترانه ندارم برايزیچ
 

  من است و جان تو، امروز حاضرمجان
  توي آن بگذارم براي را به پانیا



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 102 

 
 ...زنهی ممهی وروم خارهی ازتنش درمرهنشوی پعی حرکت سرهیبا
 اعداد عاجزند» دوست دارمت« حد از

  توي شود بشمارم برای نماصالً
 

 م زنه به کل وجودی مشی هاش اتلب
 
  و دشتری شهر در کشاکش کوه و کونیا

  توي نداشت دل بسپارم براایدر
 
 
 ی سوزه وادامه می حرارت دست هاش داره مری کنم پوست تنم زی داغش به بازوهام حس مي برخورد سرانگشتابا

 دم
 
  غزل بخوانمی ناز براي آن صدابا
  توي وقت مرگ حوصله دارم براتا
 

  دوست دارمیلیخ: کنهی بوسه دم گوشم باصداخشدارولرزون مردونش زمزمه می مقی گوشمو عمالله
 

 .... دور تنمچهی پی داغش متن
  شهی حبس منمی سي توونفس

 .. کردمی دخترونه ام خدافظيای بادنشهی همي تخت کنارلباسم افتادبرانیی پاحی لباس مسنی اخریوقت
 

 حیمس
 
 ..  منی کنم مو فندقینگاه م, چهره نازغرق درخوابشبه

 ... خانوم شدشهی همي براامشب
 ! منخانوم

 ....  کشمی سرشونه وبازو هاش مي نوازش بار رودستامو
 ... بودنیری شچقدر
  زارمی بستش مي چشماي کنم وروی دستمو بلند ماروم
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 .. خودش کردفتهی نگاه منو شکی که درییچشما
 

 .. رنگ خودش کردی امواج ابری که  منو اسيچشما
 

 .. خواست امشب تموم نشهی دلم مچقدر
 ....نمیشی ومرمی گی زورم که شده نگاهمو از چهره معصوم غرق درخوابش مبه
 

  حساسمییهوی تموم اتفاقات ي من روبدون
 

  به توشهی من ختم می زندگي هاییهوی تموم چون
 
  بغل کردنتییهوی

 
 دنتی بوسییهوی

 
 داشتنت,ییهوی

 
  تخت برداشتمنیی ازپارهنموی و پ بردمدست

 
 ... که بهش دادم عمل کنمی تر به قولعی هرچه سردیبا

 !...اما
 

 .....حیخوب گوش کن مس: اوردمادی به رشی قبل از دستگی اقبالی مرتضيحرفا
 

 .... گفتگفتو
 

  دادری که سرنوشتمو تقدییحرفا
 .. ازدواج کنمسای که مجبورم کردتاقبول کنم بااییحرفا
 ... شدسای ازدواج من به اشنهادی که باعث پییحرفا

 
  شدری تقدنی که موجب اییحرفا
  کردمی فکر ميروزی که  يریتقد
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  تلخ
 اما

 ....االن
 .... درو فشردم و وارد اتاق کارم شدمریدستگ
 .. اون روز گفتی اقبالیمرتض

 داخل قفسه که رنگ ی تونه قاتل باشه نگاهمو داخل اتاق چرخوندم به پرونده ابی میک
 ...  زمزمه کردمرلبی به اون بود نگاه کردم وزمطعلق
 !!..یوفتی دادمم مي توبالخره

 
 ..  نشستمی صندليرو

 هی کردن موضوعش پرداختم که بعد چندثانیشروع به برس, بود سای پرونده سبز رنگ مقابلم که مطلق به پدراوبه
 ..رشته افکارمو پاره کرد... اروم دريصدا

  موش موشک من؟؟ووردی نمویدلت طاقت دور: باز اتاق نگاه کردم اروم گفتممهی زدمو به درنيلبخند
 
 سایآ

 
 .. , اروم چشمامو باز کردمدمی شنیی بودم که صدايداری خوابو بنیب

 .. دادیصبحو نشون م3 زی مي رووساعت
 ... شمزی خمی خوردنش ني تاخواستم براختمی ری ابوانیل

 ...يصدا
 ... نگاه کردمحی مسی خالي درشت شدن وبرگشتمو به جاچشمام

 
 

 حیمس
 
 

 ... درنگاه کردمو به محظ بازشدنو ورودسحربالبخندبه
 .دی لب هام پرکشيلبخند ازرو 

 برگشتمو
 ! صبح بودقهیدق2,50 نگاه کردساعتزی مي ساعت روبه
  کرد؟؟یکارمی چنجای موقع شب انیا



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 105 

 ؟؟ی کنیکارمی چنجای ؟ای خواب باشدیاالن نبا: دمی پرسی نگاه کردم وسوالبهش
 ... گنده وچندش داخل اتاقمیلی موش خهی حیمس: به سمتم اومدعی سردهیترس
 نجا؟یموش ؟ا: باال انداختمییابرو

 !يبرو بخواب خواب نما شد: زدم يپوزخند
 ..ای کنم بیخواهش م:دیچلباشو بر..دمی دوتا چشمام دنی گم باهمی دروغ نمحیمس:دی کوبنی زمي محکم روپاهاشو

 ازاتاق عیمن داخل اتاقم منتظرتم وسر: گفت عی روبروم کردم که سري پرونده هاي حوصله شروع به جمع اوریب
 ...خارج شد
  تونستم بشناسمش چش بود؟؟ی به رفتنش نگاه کردم واقعا نممتعجب

 
 
 
 "سایا"
 
 

  گذاشتمشتی باليسرمو اروم رو...احمومی یی رفته دستشوحتما
 
 ..ومدی خوابم میلیخ!  شدمیاالتیخ
 

 هم افتاد که ناگهان تقه اروم وپشت سرهم به دراتاق خورد وچشمام ي گرم خواب بود اروم اروم پلکام روچشمام
 !ازهم بازشد

 ...دیوخواب ازسرم پر 
  موقع شب؟؟؟نی بود ایک: شدمرهی نشستم و به دربسته اتاق خعیسر

   که  دستم اومدی لباسنی به سمت کمد لباسام رفتم واولبلندشدمو
 ...  به سمت دراتاق رفتمعی وسردمیوپوش

 !!! پشت درنبودچکسی هجاخوردم
 ...  خلوت عمارت نگاه کردمکوی  به راهروتارمتعجب
 ! نبودي خبرچی نگاهمو به همه جا دوختم اما هکنجکاو

  شده بودم؟؟؟یاالتی باز خیعنی
 !ستمی بلند سحر مجبورم کردکه باي خنده هاي برگردم که صداخواستم

 اد؟؟؟ی داره منجای خنده هاش تا اي کنه که صدایکارمیباز داره چ-
 اصال به من چه؟؟؟: باال انداختمي اشونه
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 ..ي حس کنجکاورهی اما
 ..  موضوع رد بشمنیساده ازکنار ا! نزاشت بی حس  عجهی

 .. واروم به سمت اتاقش رفتمبرگشتم
 ... شدی خنده ها بلندو بلندتر مي شدم صدای تر مکی نزدیهرچ

  شد؟؟؟ی نمداری مزش بی بلندو بي خنده هاي ازصدای کسیعنی خوردم جا
  باز بودمهی ندراتاقش

 ..  باز نگاه کردممهی جلو وبادقت ازدرنرفتم
 !سحربود

 ! زدی نفر حرف مهی داشت باکه
 نمی تونستم ببی رو نمیی اون فرد روبرواما
 

 ...... باز کردم کهشتری کوچولو درو بهی یواشکی بردمو دست
 
 ..ستادی ادنی ازچرخنیزم

 ..ستادی ازمان
 .. ماتمن
 ... روبرومي صحنه به
 
 
  اخرش رفت؟؟يدید
 

  زارم؟؟؟یتنهات نم!  که گفت هرگزیکس
 

 !تنهاموندم
 

 .... کس واندازه تو دوست نداشتمچی هچون
 

 !!مردم
 

 !عشقم
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 .. نگاه کردمناباورانه
 !!!ستین: زدادی فردلم
  نه؟؟؟مگه
 ..ختیاما عقلم تموم قاعده هارو بهم ر!!ستی نحیمس

 ... باورنکنمنزاشت
 ....نمی نبنزاشت
 ... لحظاتنیتلخ مثل ا!! زدمی تلخپوزخند

   مثل خودمتلخ
  هاهی ثاننی امثل

 
  وگونمو ترکرددی داخل چشمام جوشاشک

 .. دلماه
 ... منچارهی دل باه
 .. هردو برگشتنواری برخورد دربادي بردم و  درو هل دادم باصداشی لرزونمو پيدستا 
 
 ... ستادی ای کاش زمان ميا
 .. دمی دی کاش نميا
 ..دمی شنی کاش نميا

 
 ... مردمرهنی پي که جاخوش کردن روي قرمزي لب هاي رفت سمت جانگاهم

 
 ..رهنشی بازپي دکمه هاي چرخ خورد رونگاهم

 
 ... به چشماشدی خورد ورسچرخ

 
 ... سبز شيچشما

 
 ! نبودی برام دوست داشتنگهید
 

 ..  متنفربودممن
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 ! جنگل سبز چشماش پر ارامش نبودگهید
 
  جاش پر بود ازبه

 دروغ
 انتیخ

 ییدرو
 سسا؟؟.. یی..ا-

  زد؟؟ی اون بود اسممو صدا مي لب هادنی مشغول بوسشی پهی که تاچندثانیی بااون لباچطور
 چطور؟؟
 نمی بستم تا نبچشمامو

 !نمی عشقمو تو دوتا اتاق اونورتراز اتاقمون نبانتیتا خ 
 ... وبرم تو خوابرمی بگی خواست فراموشی مدلم

 ... گلمو قورت دادمبی وسبستم
 

 .. حبس شدنمی رفتو نفس تو سیاهی سچشمام
 

  رفتدی بایگاه
 

  دل کنددی بایگاه
 

  خود فهمانددبهی بایگاه
 

 ... او تورا دوست نداردکه
 

 ...  بستم وسوختمچشمامو
 

 !ی کنی تو اشتباه فکر مسایا:دمی که صداشو شنبرگشتم
 

 .. دوختمرهنشی پي به لکه قرمزرنگ روموی زدم و برگشتم ونگاه بارونيپوزخند
  رژلب بود مگه نه؟؟يجا
 نه؟؟!  خودم بود دمالیشا
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 !!منکه  اصالرژلب قرمز نداشتم!  من که رژ نزدماما
 داشتم؟؟

 !!!.. زدقانع شو باورنکنادی فردلم
 
 نی ربط تری بی حتنی احمقانه تریحت! لی دلهی 

 !نبود
 ..  قدم پسهی به سمتم اومدو من باعجله عی قدم سرهیبا

  اهموی خوند اوضاع بدو  خوند له شدن ونابود شدن تموم روازچشمام
 !!امید شدن دن نابودید

 دی نالبابغض
  کرد؟؟ی مهی داشت مثل من گرمردمن

 ....می باهم حرف بزننیی پامی برایب-
 
 !! بهم نگفت بمونی توجه بهش رفتم حتیب

 دروغ:نگفت
 !! گناهمیب:نگفت

 
 ... دی شونه هام لرزي رونی هامو تند کردم زانوهام ازدرد سنگقدم
 ...دمی دواما
  چوندمیدو
  کردی خونه خفم منی اانتی مسموم پرخيداشت هوا  

 .. گرفتی نفسمو مداشت
 
 ... گونمو ترکردنيشتری محظ ورودم به اتاق اشکام باشدت ببه
 ..مونینگاه ماتمو دوختم به تخت دونفر 

 !!! کهیتخت
 ... پرکرده بودالموی عاشقانش ذهنو خي نجواهاشی لحظه پتاچند
 ..... شدي داخل گلوم شکست ومجال ندادوجاربغض
   بود برداشتمو باسرعت ازاون اتاقزی مي که رومی که دستم اومد باگوشی مانتو شالنی گرفتمو واولسموی خنگاه

 ازخونه
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 ....رونی بزدم
 
 

 .. که با غم تو راحتمادتمی من به نکهیهم
 
 ... عادتمنهیا, عشق و عادتم رهیاس
 

 ...عادتم
 
 .. طاقتمدهی طبق عادتم که ته کشیدونیم
 
 ... عادتمنهی شون ههات بد عادتم ابه
 

 ... خلوتمي توهی گرهی عادتم
 
 ... صورتمي روی اشکهی

 
  عادتمنهی شه غربتم ای نمتموم

 
  و دل داغونوي دلخورمنو
 

  بارونری دفعه پرسه زدن زهر
 
  که عکس تو توشهی قابهی با
 

 ابونی دست خي دادمنو
 

  دوتاموني جای کشی ممنو
 

 ختموی که واسه تو ری اشکمنو
 
  از جونگذرمی تو مي پاندفعهیا
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  راحتينجوری که ای رحمی بچه
 

 ابونی تو دست خي دادمنو
 

 !!.. دوتاموني جای کشی ممنو
 

  طاقتمدهی به مو رستمی من رواننکهیهم
 

 عادتم,  عادتميداد,  عادتمي تو دادخود
 

  واسه داشتنت اثر نکرده عادتمدرسته
 

  ترك عادتم ترك عادتممحاله
 

  خلوتمي توهی گرهی عادتم
 
  صورتمي روی اشکهی

 
  عادتمنهی شه غربتم ای نمتموم

 
  و دل داغونوي دلخورمنو
 

  بارونری دفعه پرسه زدن زهر
 
  که عکس تو توشهی قابهی با
 

 ابونی دست خي دادمنو
 

  دوتاموني جای کشی ممنو
 

 ختموی که واسه تو ری اشکمنو
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  از جونگذرمی تو مي پاندفعهیا

 
  راحتينجوری که ای رحمی بچه
 

 ابونی تو دست خي دادمنو
 

 .... دوتاموني جای کشی ممنو
 
 )یلیسامان جل-  عادتمنهیاهنگ ا(
 
 "دوهفته بعد"
 

 حیمس
 
 

 !!!یییییییییلعنت
 ..نی زمختمی بود رزی مي روی وکنترل نشده دست بردمو هرچیعصب

 
 ح؟؟؟ی مسی کنیکارمیچ: دستاش گرفتونی به سمتم شونه هامو معیاسرسری 

 !!!!رمممممی گی مشیدارم ات: زدمادیبلندفر
 ....یدرکت م-

 درك؟؟؟؟؟:دمی شدموغررهی کاسه خونم برگشتموبهش خيبادوتاچشما
 !!!!! درك؟؟؟؟یلعنت
 

 ؟؟ی درك کنویچ: زدميپوزخند
 هان؟؟

 
 ؟؟؟ي اعتمادی ازبی فهمی می چتو
 

 .....  بزنن؟؟وی هرزه عوضهی بهت تهمت معاشقه بانکهی ازای فهمی میتوچ
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 ؟؟؟؟ي ازدوری فهمی میتو چ: گرفتمرهنشوی پقهی بردمو دست
 

 ره؟؟؟؟ی گی که داره نفستو ميدور
 

 ؟؟؟؟ی کنی درك مویتو چ: تکونش دادممحکم
 

 اسر؟؟؟ی وی چهوم
 
 !!! تا بشنوهستادینا
 ...نخواست بفهمه 
 

 ...رفت: نگاه کردم واروم زمزمه کردماسری به مبهوت
 ..... ی صندلي خنده ولو شدم روری زبلندزدم

 !!اسریرفت -
  اونشببعد
 !!!! درست شده بودی همه چنکهی ابعد
 

 .....شهی خواستم بهش بگم باباش داره ازاد منکهیبعدا
 ... بهش گفتم که چقدر دوسش دارمنکهی ابعد
 

 ... بودکه من عاشقش شدمي دخترنیاون اول:دمی دستام گرفتم ونالونی مصورتمو
 .. دستاش باشهي بود که خواستم تاوقت مرگم دستم توي دخترنی اولاون

 
 !!می کنی مداشیپ: شونه هام نشستي گرش روتی حمايدستا

 ... گشتمی هرجارو که بگستین:دمی نالکالفه
 ..ای درونی شده مي اقطره
 ا؟؟؟؟ی درگفتم

 ..دمی کشی ازته دلقوی عماه
 
 ستین-
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 ...دوهفتس نه خواب دارم نه خوراك:ستادمی بلندشدم وکنار پنجره ااروم
  اون اتاق شهکی نزدی دم کسی که اجازه نمدوهفست
 !! عطرخوشبو جامونده تنش خوابم ببرهی بگهی اتاق عوض بشه که مبادا ديای که اجازه ندادم  روتختدوهفتست

 
 !!ستی شمو نفهمم کنارنجی گنکهی خورم تا ای که مشت مشت قرص ارامبخش مدوهفتست

 ..شمیدارم نابود م: سمتش برگشتم
  درد مال مرد؟؟گنی مچرا

  ترن؟؟؟ي گفته مردا اززنا قویک 
 ستی نينجوری واهللا ابه

 ... دردناتمومای دنهی وی مونی ازوجودت بره اونموقع تو مکهی تهی یوقت
 

 ......رهی گی ازت متوی که کم کم تموم هستيدرد
 

  اونشب؟؟شدی چحیمس
 
 ......  خنک اتاقشهی دادم به شهی ملتهبمو تکیشونیپ

 
 "سایا"
 
 
 سا؟؟؟یا-
 

 جانم عمه؟؟؟: بنفش خوشرنگ تو باغچه گرفتمي ازگل هانگاهمو
  عمه شام حاضرایب-
 

  خاموش کردمواطوی برگشتم وچراغ حاروم
 تنها تنها ییچشمم روشن دختردا:بلندشدو اومد به سمتم مبل ي بالبخندازرودنمی به محظ دایو داخل شدم که لع 

 ن؟؟؟ی کنیباخودتون خلوت م
 ن؟؟ی دونی قابل خلوتتون نممارو

 ...ی وپوست گندمی عسلي رنگ وچشمایی بلند حناي نگاه کردم موهاای چهره نازلعبه
  بودمشی عسلي چشماعاشق
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   قول شوهرش اقاکامرانبه
 .. خودشي بود برایعسل
 !! ؟؟حسود کوچولو خودمهی حرفا چنیا: لبخند زدمدموی کششوینی بنوك

 من کوچولوام؟؟: گفت ی درشت شدبابهت ساختگچشماش
 

  گفت؟؟ی خاله جون مامانت چيدید:دی شکمم کشي دستاشو رواروم
 !!!! کوچولو: گفت بهم

 !!!تازه حسودم گفت:دی برچلباشو
 !!ت ندارم فقط اون نخود خاله رو دوست دارم دوسگهیبرو د: کردو صورتشو به نشونه قهر برگردوندیاخم
 
 ؟؟؟یمنوچ-
 

 ..  برگشتم سمت اقاکامراندمی خندی مزی رزی مردم همونجورکه ری ازخنده مداشتم
 
 .. ع چشمم روشن: کردوروبه شوهرش گفتی اخمایلع
 

 ؟؟؟؟ي تو که حسود نبودیکام
 
 یعی سری عذرخواهرمی کردم جلو خنده هامو بگی می همونجورکه سعرمی جلو خودمو بگنیشترازای نتونستم بگهید

 کردمو
 .. شامزی مدنی عمه درحال چدمیبه سمت اشپز خونه رفتم که د 
 

 ن؟؟ی چرا زود ترصدام نکرددی توروخداببخشيوا: به سمت عمه رفتمعیسر
 يردار بانیقربونت برم عمه برو بش:دنشونی دي که دلم لک زده بود برایی زد ازهمون لبخندایلبخندمهربون

  گفت؟؟ی رفت دکترچادتی مگه
 ..ینسی پاهات واي روادی زگفت

  عمه جونمنی بشبرو
 ... خوب بخورایازجات جم نخور: نشوندم ی صندلي گرفت واروم رودستمو

 ... داداشم شمي خوام فردا پس فردا شرمنده روینم
  که شرمندس منم نه شمایاون:دمی مهربونشو گرفتمو اروم بوسيدستا
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 یتو مراحم: گونم گذاشتي اروم رودستاشو
 ی نعمتتو

  من خوب شديای حال لعيتواومد
  افسرده بودامیلع
 ..ي چشمام جاداري روشهیتاهم:دی خم شدو گونمو بوسي تو خوبش کرداما

   اغوش مادرنهي دلم تنگ شده بود براچقدر
 .. پرازعشقو محبتشوني بوسه هايبرا
 
  يا
  يا

 ؟؟؟يدی روشن مامان مارم قاپچشمم
 !!عمه خودمه: جداشدمو وصورتمو برگردوندمو اشکامو پاك کردمولبخندزدمازعمه

 : برام بوس فرستاددویاخندیلع
 !!ی شي مشترمی کنیباشه حاال باهم ارزون حساب م-

 !!دیچشمم روشن دخترچشم سف:ای زد پشت دست لعزی رومرهی اروم باکفگعمه
 ... غلط کردماری جون جوش نیباش مام:ایلع

 ... خندهری زمی زدی همگای اخرلعباحرف
 . نگاه کردشونی به جمع گرم سه نفربامحبت
 .. بودمدهی نديزی ازشون چی جزمهربوننجابودموی بودکه ادوهفته
   بودمنجای که اشدی مدوهفته

 . دونه دونه درد دالم حرفامي پاایولع
 ...  نشستادی به سراغم می دلتنگی شبونم که وقتياشکا 
 
 .... مشاور مهیردا برات وقت دکترگرفتم  فزمیعز-
من حالم خوبه به من نگاه کرد مسکن من کنارم : کرد وگفتی کامران تموم شه که اخمي اجازه نداد حرفاایلع

  نشست
  زدم وبه چهره مهربونش نگاه کردميلبخند
 ..  شوهرعممبافوت

 .. شده بودي حادی که دچارافسردگشدی می سالهی
 ... حامله بود ازدست دادی پسر  پنج ماهشو وقتشی ضد افسرگي ازحد قرصاشی که بخاطر استفاده بيجور
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 .... کرد هم من حال اونوی هم اون حالمو خوب منی همي کردم برای درکش می کردم بهترازهرکسی مدرکش

 
 . بود دستتون درد نکنهیعمه جون عال: وبه سمت عمه برگشتمدمی ازغذاخوردن کشدست

نه : دستاش گذاشتمي که باعجله دستمو روزهی برگهی دری کفگهی دختر دست بردو خواست برام ي نخورديزیاچو-
 ...رمی سری عمه جون سیمرس
 !!چی خودت هي بخوردیبا: کرد یاخم
 ..رهی بگی جونهی بچه حداقل اون

 ..ادی خوابم مکمی برم تو اتاقم نی ممنون اگه اجازه بدرمیس-
 ... عمه شب خوشزیبرو عز: زدی تکون دادو لبخند مهربونسرشو

 
 
 
 "سایا"
 
 

 , اتاقمو باز کردم وداخل شدمدرو
 

 .   رفتی میاهی و چشمام سستادنی اي نداشت برای رمقگهی خستم ديپاها
 

 .  کنميری دادم تا از سقوطم جلوگهی اتاقم تکواری اروم به ددستمو
 

 ! همه دردو نداشتنین ا تحمل وزگهی ناتوانم  دي پاهاانگار
 .  نشستمنی خنک زميکای سرامي برداشتم و روواری دي اروم از رودستمو

 ...  حالمو بهترکردکمی شیخنک
 . گذشتی روزا بهم سخت منی ایلیخ
 !یلیخ 

  نمونده بودی باقیی برام  ناگهی که داونقدرسخت
... 
 ...دمی شکمم کشي فکر فرو رفتم ودست راستمو نرم اروم رويتو

 !بچم
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 .. دارو ندارمتموم
 
 ..دمی روزهام کشنی ادیام,نخود کوچولوم 

 .. و توفکر فرو رفتمدمیکش
 .. باهاش حرف زدمدمویکش
 

 ؟؟یمامان
  اعتراف بکنم؟؟هی

 !!! دلم
 .. بدجوردلم

 .. شدي داخل گلوم شکستو واشکام جاربغض
 .... تنگ شیی باباي دونم توام دلت برایم

 : دمیداد وازته دلم بابغض نال هقام بهم اجازه نهق
 
  ذره شده؟؟؟هی دلم براش ی تونم  بگم مامانیم
 
 ره؟؟؟ی گی مشی اتگرمی نحس جي هاقهی اوردن اون دقادی تونم بگم بابه یم

 دمشی دی کاش هرگز نميا:  کنم ی بابغض باخودم تکرار ماروم
  شدی تن خسته نمنی ای کاش هرگز حاميا
  گرفتی کاش هرگز دستامو نميا

 ...  که باهام کردهي باکاری حتچارمی دل بنی حاال هرشب  اکه
 ..رهیبازم سراغشو بگ 

 ..رهی بهونه عطر تلخ وگس تنشو بگبازم
 .  تخت گوشه اتاقم بهم چشمک زدی وگرمی رمقمو به اطراف چرخوندم ؛ نرمی بنگاه
 .  گاه بدنم کردم و بلند شدمهی دستامو تکاروم

 
 ..دمی تخت درازکشي برداشتم وروزی مي از روموی بخوام دراز بکشم گوشنکهی سمت تختم رفتم ؛ قبل ازابه
 
 

 ..  کردمی برام گذاشته بود وپلنی که اونروز توماشیمی نسبتا مالواهنگ
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   اهنگنی کارم شده بود گوش دادن  به اهرشب
 

 .. بردی خوابم نمدنشی شنی بوگرنه
 
   هربارش معتاد شده بودمدنشی به شنگهید
 
 '''.. بامن قدم بزنای بشهیبارون داره هدر م'''
 

 ...شهی مي اشکام جاردنشی باشنهرشب
 

   شدمرهی به سقف اتاقم خسمی خي وبا چشمادمیچرخ
 

 .... اوردادمی ممکن تموم خاطرات اونروزو به وهی شنی رحمانه تری با بواهنگ
 
 
 
 "ارشان"
 

 ....  لب هام زدمي روگاری به سی و پوك محکمدمی خندبلند
 !! سحر خانومنیافر-
 ؟؟يکارکردی بگو چگهیباردی

  برگشتمنای مقابلم خاموش کردم وبه سمت سيگاری جاسي توگارویس
 . کنهی با چهره درهم داره به سحر نگاه مدمی دکه
  ي دلش برادمی فهمی خوببه

 .. سوزهی کوچولو سابقش منامزد
  زدم ويپوزخند

 , شراب قرمز رنگوانی که لهمونجور
 ...  دادمی دستم تکون مداخل
 ؟يکارکردی بگو چگهی دباری: خندونمو به سحر دوختم نگاه

 دی ازتو ترسدیبا: خندهری ومست زدم زسرخوش
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 حی مسچارهیب: وگفتمنای سمت سبرگشتم
 
 ... هنوز دراتاقو باز نکرده بهش حمله شدهچارهیب

 !!! فکر کنییی زدم وايروزی قه بلند از سر پقه
 !! مونده بود بهش تجاوزکنهکم
 

 ... هنگ کردهحی مسچارهی حمله کرده بعی سراونقدر
 
 یفکر نم,نیافر:  زدمی خوردم و سکسه اروموانی قرمزرنگ درون لعی قورت ازماهی کردم وکی به لب هام نزدوانویل

 کردم انقدر
 .!!!..ی باشزرنگ

 .. کنمیمن که گفته بودم ازهم جداشون م: زدي فاتحانه البخنده
 ... مال خودم فقط مال خوحیمس

  شبتون خوشرمی مگهیمن د: وکالفه بلند ی عصبنای سحر تموم نشدبود که سي حرفاهنوز
 !!امیمنم همراهت م: بلندشدعی ناگهان سحرم سرکه

 !!!میری جشن بگمی خواستیکجا ؟؟تازه م: به هردوشون نگاه کردممتعجب
 
 نا؟یتو کجا همراه س: گرفتم وبه سحر دوختم نای ازساهمونگ
 : گفتعی سرنای بگه که سيزی باز کرد تا چلب
 

 !! تر برم سحرم دعوتعی شام دعوت کرده خونه مجبورم امشب سري براناروی عمه خانوم انای امشب ممامان
 
 ...یشی دامادمي داری الکیانگارخوشت اومده الک: زدم ی دستهی

 
  هان؟؟؟رکردهی گششینکنه گلوت پ:  زدم وادامه دادمیچشمک

 
 ... بگم کهيزی بازم چخواستم

 
 ؟؟؟ي کار کردنی منو مجبور به اي تونبودنی ارشان؟؟؟همی گیچرا چرت م: گفت ی عصبعی کرد وسریاخم 

  مزه خوشم اومده؟؟؟ی نقشه بنی از ای گی مي دارحاال
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 ؟؟ياریچرا جوش م: زدميرومش کنم اما به جاش لبخند گلوله حهی نجای خواست همی شدم دلم میعصب
 !!نی کنی منم خالي زدم جای بگذره چشمکخوش

 
 ...  باهات دارمی کار مهمایفردا زودتر ب: تکون دادو خواست بره که گفتمسرشو
 ... رفتن وبه محظ رفتنشونی حرفچی هبدون
 دوسش داره: لب زمزمه کردمری ازسرجام بلندشدم  وکالفه دستمو داخل موهام فرو بردم وزیعصب
 !!! اونودوسش دارهی احمق عوضهنوز

 
   تراز شر هردوتاشون خالص شمعی هرچه سردیبا: زدميپوزخند

 
 !!!!!!می به همه بفهمونم من کدی باگهید
 
 "ارشان"
 
 الو-
 

 .... کندای برام پساروی باش به حرفام بادقت گوش کن جا اساکت
..... 
 !!! کن برامدای گم پیم!!! است کجی دونی نمدونمیاحمق م-
 
 فرستم واسه عشقت ی ملموی اون فينکرد! ي کردي کرددای پيخوب گوش کن فقط سه ساعت فرصت دار-

 .... تو نبودش زدهارویبفهمه دوست پسرش چه گند کار
...... 

 !!!!!يخفه شو سه ساعت فقط فرصت دار-
 
 ح؟؟یمس-
 
 

  شدی دونم چینم: نگاه کردماسری رمقم به ی فاصله دادم وبانگاه خسته وبشهی از شسرمو
 

 !دی بهم چسبهوی ای باز نکرده بودم که مثل وحشدراتاقوهنوز
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 !! پسش بزنمدی به فکرم نرسی کارش شوکه شده بودم که حتنی ازااونقدر

 
 ...سای که ابعدشم

 
 !!! ارامبخشم داخل کشو هاگشتم اما نبوديدنبال قرصا,  رفتمزی وباعجله به سمت مکالفه
 ...  بلند طلعتو صدا زدمي باصدایعصب

 بله اقا؟؟: وارد شدمهی بعد چندلحظه کوتاه سراسکه
 ! دارمی فکر عالهیچته داداش  من : وسط حرفمدی پرعی سراسری که اری بگم قرص برام بخواستم

  سمتش برگشتم کهبه
 ؟؟ی کندای پساروی اي چطوردمیمن فهم: باابو تاب گفتعیسر
 
 بگو؟:  حوصله گفتمیب

 ! دخترش کجاسدونهی اون حتما م؟؟ی پرسیچرا از باباش نم! باباش-
 ! نگرانش نشه گفته بهشنکهی اي حتما براسایا

 
 !! دخترش کجاستدونهی صددرصد می فکربود مرتضنی برق زد بهترچشمام

  داداش دستمو محکم به پشتش زدمیمرس: بغل کردماسروی به سمتش رفتم محکم خوشحال
 ..... دمت گرمیقامی رفنی از بهتریکی

 
 .... کنم خانوممی مداتی پزمی کنم عزی مداتیپ:رونی برداشتم وباعجله ازخونه زدم بنوی ماشچیی کت وسوباعجله

 
 "سایا"
 

 ...ارشدمی هوشادی زازدرد
 

 !   کردم سرمی محس
 ... تخت نشستمياروم رو... نی کوه بزرگ سنگهی اندازه

 چشمامو باز کردم وبه محظ 
 . اتاق چشمامو به شدت زدی کردن چشمام روشنباز
 !!یلعنت
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 تا از ورود نور دمی وکشمی به سمت پنجره رفتم پرده کلفتو ضخعی بون چشمام کردم و سرهی شدم و دستامو سابلند
 ... کنهيری جلوگدیخورش

 
 ودم؟ بدهی پرده اتاق نکششبیچرا د!! یلعنت: دستامو برداشتماروم

 
   نفر از پشت سرمهی ي صدادنی زدم با شنی غر مزی رهی همونجورکه

 
 ؟؟ی مامانيدیترس: کنهی لباش داره بهم نگاه مي روطونی بالبخند شای لعدمی برگشتم که دعی وسردمیترس

 
 ؟؟يدی ترسی گیقلبم اومد تو دهنم تو م: بازوشي دستمو بردم باال اروم زدم رویعصب

 
  نگاه:بازوشو جلو صورتم گرفت. نیدستت بدجور سنگ: گفتدی مالی بازوشو مهمونجورکه

 . کبود شدجاش
 

 !!اگه به کامران نگفتم:دی برچلباشو
 

  تموم شد؟؟؟تی بازیخوبه خوبه کول: زدمي کاراش کم کم اخمام باز شد ولبخندازدست
 

 يدی کلک از کجا فهميا: بهم نگاه کردی باال انداخت وسوالییابرو
  کنم؟؟ی خودمو برات لوس مدارم

 
 !! شناسمتیچون م: بردمو محکم بغلش کردمدست

 
 . من نگرانم براتسایا: پر بغض گفتبالحن

 
 چرا؟؟: تر بغلش کردممحکم

 
 !دمی دي بدیلی خواب خهی شبید-

  چرا؟دمینپرس
 ؟یچ

 ..دمی دی اشفته ودرهم مي خودمم چندشب بود خواباچون
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  بهم قول بدهسایا: پراز اشکش بهم نگاه کردي فاصله دادو باچشمای منو ازخودش کمعیسر
 

 .ی خالش باشي بده مواظب خودتو واون نخودقول
 ... بدهقول
  برام؟؟؟ياری قرص مسکن مهی کنه ی سرم درد مایلع: واخمام تو هم رفتدی کشری زدم که سرم تي خندلب
 

 ؟؟ي کردهی تا خود صبح گرشبیبازم د!  برات ضرر دارهي قرص بخوری تونینم: نگران گفتبالحن
 

 اروم تر شد اما کمی دردش يتو اومد: گفتمدمی مالی هامو مقهی کرد همونجورکه شقی به شدت درد مسرم
 !!! ترکهیداره سرم م:دمیازدرد لبمو گز!!!االن

 
انقدر خودتو اخه چرا: هام بالحن دلسوزش ادامه دادقهی تخت نشوندم وشروع کرد به ماساژ شقي گرفت ورودستمو

  دلم؟؟زی؟؟عزيدیعذاب م
  جونم؟؟يخواهر

 
 ..... فکر خودتو بچت باش انقدر خودتو ناراحت نکنبه
 
 !  حرفاش که کم کم درد سرم کمترو کمترشدای دونم معجزه دستاش بود ینم
 
 

 حیمس
 

 ... نگران وبالحن پرازتمنا گفتميباچشما
 
  کجاس؟؟؟سای انی کنم بهم بگیخواهش م-
 

  من اندازهي که براهی شدبعدچند ثانرهی بادقت بهم خزکردوی رچشماشو
 .. قرن گذشت گفتهی
 .. دونم کجاستیمن نم-
 

 ....,  خوردشدنيصدا
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 ..دمی نابود شدنمو شنيصدا
 ... بودسای کردن ادای پي تنهاشانس من برای اقبالیمرتض 
 

ن وملتمس من به سرباز پشت سرش  توجه به چهره نگرای رفت سمتش که باعجله ازسرجاش بلندشدو بنگاهم
  گفت

 
 .... گردم سلولمیبرم-
 

 ...  ازجام بلندشدمعی سردهیترس
 

 !دی رسی نمسای دستم به اگهی زاشتم بره دی بودم اگه ممطمعن
 

 ي زحمت ازپانی ترکی انسان باکوچهی که ی کسي دادگسترکی هی پالی وکیانی کحی مسمن
 

  فردنی امروز دربرابراارهی ی منیی دارپاچوبه
 

 ارمی کم می اقبالیدربرابرمرتض
 دی اما باوفتمی کنم به پاش می باش التماس مشده

 ! کجاستسای ابفهمم
 !!! بفهمم زنم کجاستدیبا

 !!..  بلندشدم االن وقت جا زدنم نبودازسرجام
 تونه محبت پدر ی نمچکسی وهنی رودوست دارسای دونم شما چقدر اینم: شدم و بالحن قاطع و محکم گفتم بلند

  کنهيریومادر به فرزند اندازه گ
  من مثل شمانیدونیم

 .. که بفهممپدرنشدم
 زهی پدرو مادرعزي چقدربرافرزند

 ننی ندارم که االن بتونم شمارو درك کنم که نگران اي بچه امن
  بهش برسهبی اسنی مبادا کوچک ترکه

  کنههی بچم گرمبادا
  بکشهاه

  شهناراحت
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  ندارم که شمارو درك کنمبچه
 به دست اوردن دیدوهفتست که فقط به ام: دمی قلبم کوبي مردم احساس دارم دستمومحکم روهی منم مثل شما اما

  کنهی کوبه داره حرکت میصاحبش داره م
 ! بودستادهی ازحرکت اشی موقع پیلی به واهللا خوگرنه

 
  سو تفاهمنی رفع ايم من برا سو تفاههی بهتون گفته اما همشون ی چسای دونم اینم
  کردندای پيبرا

 ... دارمازی به کمکتون نزنم
 !!!  پدرنهي کنم به عنوان ی مخواهش

  مردهی بار به عنوان نیا
 .نی هم جنس منو درك کنهی

 ... کنمی مخواهش
 

 ؟؟يدوسش دار: وبادقت بهم نگاه کردبرگشت
 

 .. ازجونمشتریب: گفتمعی فوت وقت سرچی هبدون
 

 ..خونه عمش تو الوند,باش: تکون دادسرشو
 

 !! بزنمادی فری خواست از خوشحالی مدلم
 ... ازتون ممنونمیلیخ: تکون دادم لبخند زدمسرمو

  ي همه حرفاتو ازته دلت وروراست زددمیچون فهم: دمی وخواستم برم که صداشو شنبرگشتم
 .. بدون پسرنویا!  کجاستسامی اگفتم

 ! جون خودشیحت!  براش باارزش ترهای تو دنيزی پدربچش ازهرچهی 
 !!!ی نکنمونی منو هرگز پشدوارمیام
 . کنمی نممونتونیشیپ-

 .. برگشتم بدون فوت وقت اززندان خارج شدمعیسر
 ... زنگ خوردمی بشم که گوشنی سوار ماشخواستم

 ... بوداسری
 ... دم گوشم گذاشتم واستارت زدموی شدم گوشنی که سوار ماشهمونجور
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 .. سمت مقصد روندموبه
 شد؟ی چحیالو مس-

 ...  خونه عمه شه....الوند: شادو سرحال گفتمبالحن
 !! خوشحالم برات داداشیلیخ-

 .رمی گی کنم بعدا باهات تماس می میممنونم داداش االن دارم رانندگ: دم گوشم جابه جا کردمویگوش
 باشه دادا خدافظ-
 .....خدافظ-

 ... خودمي پازی گري کردم اهودادیبالخره پ:فرمون ضرب گرفتم ي قطع کردم وبادستام روویگوش
 
 
 "ارشان"
 
 ؟؟ي کردداشیپ

 !!!! اسری نیافر
 ... یستی دستو پا نی بنیهمچ

 .... خدافظارنی دم بچه ها برات بی نباش مای دی اون سنگران
   از سرجام بلند شدمعیسر

  رونی برداشتم وباعجله ازاتاق زدم بنوی ماشچییوسو
   برسم اونجاحی زود تر از مسدیبا
 !!حی دم بهت اقا مسی اجازه رو نمنیا

   باباشو پس بدهي تقاص کارادیچون اون با!  مال منسای دم چون اینم
 .... فقط مال مناون

 
 
 "سایا"
 
 

 ..ای لعممنونم
 

 ي کنم خواهریخواهش م: هام برداشتقهی شقي ازرودستاشو
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 ؟ سرت بهترشد؟؟حالت خوبه: اومد و جلوم زانو زداروم
 

 ! وخوب نشني تو برام ماساژشون بدشهیمگه م: تکون دادم ولبخند زدمسرمو
  ؟؟؟ی چرا انقدر تو خوبسایاخ ا: بردو محکم بغلم کرددست

 
 ! نباشخوب

 ! بده داستان شوادم
 !!ی ندارم تو ادم خوب داستانا باشدوست

 
 چرا؟؟: خوشبوش فروبردمي زدم وسرمو داخل موهايلبخند
 چون تو داستانا: پربغض گفتبالحن

 .شنی مروزی ادم بدا پشهیهم
 

 ... تو داستان ندارنیی خوبا جاوادم
 

 !!! ادم خوبان که ته داستان بازندننی اشهیهم
 

  نه؟؟ینی بی مادی زیلی تخلمی فایلع: نگاه کردمشی عسلي فاصلش دادم بادقت به چشماازخودم
 !تو: شدرهی بگه که دهنش باز موند بهم خيزی بردو اشکاشو پاك خواست چدست

 
 ؟؟؟ي مسخره کردمنو
 

 ! توشرهیببند پشه م: خنده ازسرجام بلندشدمری زدم زبلند
 

 ! دونستم وتوی وگرنه من مي حامله افیح:دمی از پشت سرم شنشوی حرصيصدا
 

 !ی کني کاری تونستیاگه حامله ام نبودم نم:دمی خندبلند
 ؟؟؟ينطوریع ا-

  دمی خندی مهمونجورکه
 ..... که ناگهان دراتاق باشدت باز شدای برگردم سمت لعخواستم
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 ... به سمت در برگشتممتعجب
 
 !!! فرد روبروم خشکم زددنیباد

  چطور ممکن؟؟نیا
 
 . سکوت کامل نگاه کردم ونگاهم کردتو
 

 ...شی سبز بارونينگاهمو دوختم به چشما! شکسته شده بودچقدر
 !!دنشونی باز دي دلم پرزده بود برا دوهفتهنی که تواییچشما

 
  کلمه بگمهی ی قلبم شدت گرفت واونقدر تو بهت بودم که نتونستم حتضربان

 ..دمی فهمنوی افقط
  سبزش سرکنم؟؟ي چشمای چطور تونستم دوهفته بمن
 

 ! عطر تلخ تنشي تنش براي گرماي پرزد برادلم
 

 ي بود تموم اون اتفاقات نحس اونشب جلوی برام کافنی چرخ خورد ازچشماش رفت سمت لب هاش وهمنگاهم
 !رهیچشمام جون بگ

 
 دشی فهموندم هرگز نخواهم بخشی بهش مدی توانمو جمع کردم باتموم

 ! شده بودیکی که روح جسممون ی بود شبی انصافی بیلیخ
 

 ! باهم کرداونکارو
 ؟؟؟ی کنیکارمی چنجایتو ا: کردن لرزش درونش داشتم گفتمی درمخفی که سعی توانمو جمع وبالحنتموم

 
 ! بهم نگاه کردوسکوتبابهت

 ؟؟ي زاری راحت نم؟؟؟چرامنوی کنیکارمی چنجایباتوام ا-
 !سکوت

 
 !نمتی ببگهی خوام دی گم شو نمستمیمگه باتو ن:دمی کوبنشی سي به سمتش رفتم ودستامو مشت کردمو رویعصب
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 !گمشووو!!زت متنفرما: زدمادی تر زدم وفرمحکم
 

 ! راحت بزارساروی گمشو ا؟؟؟؟يدیمگه نشن: زدادی فرای بردم باال خواستم بازم بزنم که لعدستمو
 ؟؟؟يتوباردار: ازش دوربشم که دستامو محکم گرفت ولب زدخواستم

 
 !رهی دادم بچمو ازم بگی اجازه رو بهش نمنی محکم گاز گرفتمو چشمامو بستم البامو
 !!!!رینخ: وکنترل نشده گفتمیعصب

 سا؟؟؟ی ای گیچرا دروغ م:تکونم داد! دمیخودم شن: دستامو ازاد کنم که محکم تر گرفتشون خواستم
   رویکی بچه تو اهیمن اونقدر ازت متنفرم که صدسال س!  گمیدروغ نم: زدمي خندپوز
  اگه حاملم باشمیحت
 
 !!!ارمی نمای دنبه
 

 !!ي حامله افیح: کرد باال نره گفتی که انگار سعی حرفمو زده بودم نزده بود چشماشو محکم بهم فشرد بالحنهنوز
 

 !سایبسه ا: تالش کردم تا دستامو ازداخل دستاش خارج کنم اما محکم تر گرفتشونیعصب
 ؟یی جداتاکجا

  عذاب؟؟یتاک
 .... نکي کارمن
 

 ؟؟ي نکردي؟کاری فهمی می خوام بشنوم لعنتینم: زدمی حرفاش پوزخند تلخدنیباشن
 
 !يتومنو نابود کرد: حرکت دستامو ازداخل دستاش خارج کردمهیبا

  کنمهی باورت کنم تااومدم بهت تکتااومدم
 ي دادیجاخال

 !!!ي دادی جاخالبدجورم
 اد؟؟یاخه باعقل جور درم!!  بزار بگم یمن؟؟؟لعنت: گفتعی برم که سرخواستم

  توبعد
  حظات اون لبعد

  خواست هرگزتموم شهی که دلم نمیلحظات
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 ... شدن روح جسممونیکی بعد
 !!!! ؟؟؟سای من سوپرمنم امگ
 .... شب بخوامهی توکه
 

 .....دوی بهم چسبشدی دونم چی نمهوی هنوز وارداون  اتاق نحس نشده بودم من
 
  دم؟؟ی شندی میچ
 ؟؟یعنی

 ! بادوتا چشماتيدیخودت د: گفتی معقلم
 ! دلماما

 !دلم
  حسی برهرچلعنت

 ! زنهی به هم متوی زندگی عقالني که تموم عاقده های هرحسبه
 

  هان؟؟یچرا رفت: شدمرهی پرازاشکم بهش خي وباچشمابرگشتم
  چرا هان؟؟یلعنت
 
 زدن و ی که اسممو صدا محی ومسای بلند لعي اونجارو تحمل کنم صداهانی سنگي هوانیشترازای نتونستم بگهید

 ...رونیم جا گذاشتم وبرگشتمو باعجله ازخونه زدم بپشت سر
 
  سوختی مدوی کشی مری تردلمیز

  بردم ودست
 .....یکی که محکم خوردم به رونی باز کردم خواستم برم باطوی حيدرفلز

 
 

 !ی خانومسالم
 

 .... سرمو بلند کردم وجاخوردممتعجب
 

 . شدمرهی به ارشان  خمبهوت
  کرد؟؟؟ی نگام مينجوری کرد؟؟چرا ایکارمی چنجای انیا
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 !! دلمزیجواب سالم واجبه عز: زديلبخند

 
 !! ومدی دونم چرا از اصال ازلحن حرف زدنش خوشم نینم

 ! بودنستادهی که پشتش اکلی هي نگاهم رفت سمت چندتا مرد قوناگهان
  اما جا نزدمدمی ترسبدجور

 ...برو اونور: کردم وبادستم پسش زدمیاخم
ولش کن : هردومونو متوجه خودش کردحی داد بلندمسيکه صدا, برم که بازومو داخل دستاش گرفت وفشردخواستم

 !!یعوض
 

 بازوم جاخوش کرده ي ارشان که روي دستاي سرخ ازخشمش نگاهش روي که باچشماحی برگشتم سمت مسعیسر
 ....بود مونده بود

 
 !!نی تو ماشنشیببر: هل دادگارداشی منو سمت بادعی حرکت سرهی قدم خودشو بهمون رسوند که ارشان باهیبا
 ؟؟؟یچ

 !! سردرگمم رفت سمت ارشاننگاه
 اااای عوضنی کنولم

 !!!  بودمدهی ترسیلیخ
 .. توصورتشدی به طرفم اومد که ارشان بامشت کوبعی سرحیمس
 
   زدم که ارشانغی صحنه روبروم ازته دلم جدنیباد

 !!!نی تو ماشنشی ببرنیخفش کن:دی غریعصب
  گاهش کردو خواست بلندشه کههی افتاده بود دستاشو تکنی زمي که روحی ازاشکمو دوختم به مسسی خنگاه
 .. شدي محکم بعد ارشان خون از دهنش جاربالقد
  مردمنمی ونبرمی لحظه دوست داشتم بماون

 ! کشهی داره درد مينجوری اعشقم
 

 !!!نیولش کن: زدادی بلند فرحی دورم مسگاردای بادي شدن دستاباحلقه
 
  چه خبربود؟؟؟نجای بود ادهی ترسیلیخ
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 شتری خودمو تکون دادم تموم تالشمو کردم تا ازشر دستاشون که حلقه شده بود دورم رها شم اما زور اونا بعیسر
   پامو بردم باالعیسر:بود

چهرم از درد توهم جمع  نی سمت ماشدمی خواستم فرار کنم که موهامو گرفت وکششونیکی لقد محکم زدم تو پا هی
 شد و
  زدمغی دلم جازته
  کرد؟؟؟ی کمکمون نمی کسچرا
 د؟؟؟؟ی شنی نمی کسچرا
 

 .. زد که ولم کننی مادی بلند فرحی ومسنی شدم سمت ماشی مدهیکش
 

 حی سمت مسگاردارفتی نفراز بادهی طرفم که ادی خواست ببلندشد
 
 ... بردننی منو به سمت ماشو

 ...نی ولش کنایعوض!!!سایا: به سمتم اومد ای لععی کردم وخواستم فرار کنم که سرتقال
 ...  کمکم کنه کهخواست

 !!! و سکوتای بلند لعغی جشدی چدمینفهم
 ..نی زور انداختنم تو ماشبه

  صحنه روبرومدنی شدم بادرهی خرونی به بنی ماششهی واز شبرگشتم
 

 !!! زد نگاه کردمی و دستو پا مرونی که از تنگ اب افتاده بی که مثل ماهای جون لعمهی زد ومبهوت به بدن نخشکم
 ! حبس شدنمی توسنفس

 !!!دی دور سرم چرخایدن
 ام؟؟یلع

 اااااااایلع: وازته دلم زجه زدمشهی به شدمی مشت کردمو محکم کوبدستامو
 

 !!!!!ایلع:دمی زدم وپامو محکم به در کوبادی فربلند
 ااااااایخدا: زدم ادی دلم فرازته

 کمکککک
 !!!!! کمک کنهیکی
 ..حی بلند مسادی فري صدابا
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   از اشکموسی جونمو وخی بنگاه
 ... دوختم که ارشان اسلحشو دراورد وسر اسلحش صدا خفه کن نصب کردحی گرفتم وبه مسایازلع
 

 !!!!نه: زدمغی وجدمی کوبی شدم وخودمو محکم به در مرهی خرونی درشت شدم به بيباچشما
 !!!!! نهیلعنت

  اروم گلولهکی شکلي وازته دلم زجه زدم که باصدادمی وباپام محکم به درکوبدمی تنم درد گرفته بود خوابتموم
  زدخشکم

 ستادی اایودن
 دی کشری دلم تریز

 .... پاهام حس کردمي خونو الیوگرم
 
1. 
2. 
3. 
 
 ...  توی بي هاهیثان
 
  از وجود توی خالي هاهیثان
 !میخال
 ازتو
  توفقط

 
....... 

 
 .. عاشقانه زیستمچه
 

 چه بی صدا گریستم                       
 

 چه ساده با تو بودمو       
 
 !چه ساده بی تو نیستم 
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  بمون که بی تو زندگی           

 
 !. اشتباهمهتقاصه

 
 ! بدون!  عذابنیا

 
 !... دوست داشتنمهتقاص

 
 ی وتو ناباورانه شاهد مرگ تموم احساسات باشستهی حاال شده زمان باتا

 .. شده
 

 ی بزنادی فريبخوا
  صدا داخل گلوت خفه شه؟؟؟اماازبهت

  یچی ازدرد به خودت بپشده
 ؟؟ی بزنادی فریونتون

 
  شدسی خهی ازثاني دلم بردم وکثرری زدستمو
 ؟ي ری ميتوام دار: شدمرهی خمی بلندکردم وبه دست خوندستمو
 ,  گاهم کردمهی تکدستمو
 ... کردسی محکم بهم فشردمشونو اشکام دونه دونه گونمو خدمی دی رفت وتار می میاهی سچشمام

 دمی نگاه کردم که درونی شدم وبه بزی خمیتموم توانمو جمع کرد ون 
 

  دنی کشی منی زمي رواروی ولعحوی جونه مسمهی ونی خونبدن
 

  رحمانی بچه
  خوردی رقم مرمیتقد

 .... شودی حبس ممی داخل گلوبغض
 ... دردنی شوم به تحمل ای رحمان محکوم میب
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   خواستمیم
 .. بزنمادیفر

 هی ثاننی خواست همی مدلم
 رمیبم
 ... نمیونب

 .. فرو برمیقی به خواب عمببندمو
 دی کشری دلم تری که زشهی جونموبلند کردمو خواستم بکوبم به شی بيدستا

 .. رفت وافتادمیاهیچشمام س 
 
 .... شدهرهی پرازاشک بهم خي باچشمادمی دارویلع

 منم ببر: داخل گلوم بابغض
 ... ازم گرفت حق داشت تنهاش گذاشته بودمنگاهشو

 !! منم ببرایلع:دمی توانمو جمع کردم ونالتموم
 !من بودم!  راه نباشمهی نقیرف
 .. اون نبوداما
 

 ... سمتم ودستشو به طرفم دراز کردبرگشت
 
 ..رمی تا دستاشو بگزشدمی خمین

 اما
 ... بوددهی دگهی دي برام خواباری دست تقدانگار

 
 .  کم کم محوتروردستاشیتصو
   ترشدومحو

  هم افتادي روپلکام
  تموم شه؟ينجوری کرد ای فکرشو میک
 

  ارزوهام انقدرساده حروم شه؟همه
 
 زمااخرش تنها بمون؟ ایکی کرد ی فکرشو میک
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   تنهامون گذاشتای دنگروی همدمی دادازدست
 

 ! نداشتی خوبانی منو تو پانی بعشق
 

 هی چشمامون بارونمی تنهاشديتنها
 

 هی بعد تو توخلوت زندوننجای اقلبم
 

 ستی پشت سرمون نی جبران گذشته پلواسه
 
 !ستی نگران نیشکی وانگار همیسوزیم
 
 
 

  کنه اما اونقدری مارمی  هوشی بلند ونگران کسيادای فريصدا
 

 ..شهی ودرد دارم که پلک هام ازهم باز نمخستم
 
 !!! دارهيدی شدیلی خيزیخون ر-
 
 !!!میری جلوشو بگدیبا
 

 ! رهی داره از دست مبچه
..... 
 

 .  زمان اونقدر تو بهت بودماون
 

 ..... بودی معنی واژه بچه برام گنگو بکه
 
 !.... جهنمنی از اشهی خواستم خالص شدن واسه همی مزوی چهیفقط  
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 "هشت ماه بعد"
 
 

  به دری محکمو منظمي ضربه هاباخوردن
 

 ... از عکس روبروم پرت شدحواسم
 

 .. کردممشی قاشتمی بالری دست بردم عکسو زعیوسر
 ..وبه محظ بازشدن در چشمامو محکم بهم فشردم 
 
  ی ودوست داشتنیری شي صدادنی باشناما
 

 ... چشمامو بازکردم وبهش نگاه کردمعی سرالهام
 

  به خواب؟؟ی زنی خودتو مطونی شيا: زدي لبخندکه
 

  خندهری اروم بستمو بازکردم که بلند ترزد زچشمامو
 

  رفته!ستشینترس ن: ابروشو انداخت باالهی شدم که رهی متعجب بهش خومن
 

 !!!! هرگز برنگردهگهی دشاهللای اکه
 

 ! اشغالکهیمنم ازش متنفرم مرد:چندش جمع کرد  به نشونه چهرشو
 

 !نه به اندازه من: بزنم ادی خواست فری مدلم
 

  شدي گونم جاري کرد و رودای لجوجانه راه خودشو پی اشکشی اوردن هشت ماه پادی بابه
 
 ...ایلع
 

 ....حیمس
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 !...بچم
 

 .. دونمینم: که کنارم نشست ودستاشو نرم داخل موهام فرو برددمی رفتن تخت فهمنیی پاباباال
 ! خودمی ابچشم

  برات افتادهی اتفاقچه
 ! بامنی حتیزنی حرف نمچکسی اصال باهي اومدی ازوقتکه
 
  وقتتی شب وروز باوقتو وبي اشکاتی سکوت طوالننی اي برایلی هردلاما
 ... دمیباش من حقو به تو م 
 

 !هی پستفوی ادم کثیلی خارشان
 

  فشی اسم کثدنیباشن
 ! ازحد درهم رفتشی از انزجار بچهرم

 
   خودم تااون کثافتی گونم نشست واشکامو پاك کرد پشو چشم ابي گرم الهام رويدستا

  ستین
 ی قدم بزنکمی

  گفت؟ی که دکتر چيدیشن
 
 
 "شیهشت ماه پ"
 

  دمی ازدرد توهم جمع کردمو لبمو گزچهرمو
  خستم و بازکردميوچشما

 
   شدي سرم اشکام جاري باالي دکترادنی محظ دوبه
  از دردنه
 

 .... چرازنده بودم؟؟ چرا نمرده بودم؟؟نکهی وفقط بخاطر افقط
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 ن؟؟؟یچرا نجاتم داد:دمی توانمو جمع کردم وبالحن پراز بغض نالتموم
 رم؟؟ی بمنی نزاشتچرا

 شوهرم
  دوستمنیبهتر

 ...خواهرم
 بچمو

  ازجونم؟؟؟نیی خوای می چگهی دنیازم گرفت 
  بودلی وتوانم که روبه تحلرویباتموم ن 

 ست؟؟ی بسم نگهی عذاب دنیست؟؟؟ایبسم ن: زدمادیفر
 !!...رمی بمنیبزار
 .. رفت سمت سوزن سرم داخل دستمنگاه

 ! بکشمرونی بلند کردم و تا سوزنو ازداخل دستم بدستمو
 !!!نیاروم باش: دستام نشستي زد روی ازدکترا که ازهمه جوون تر میکی دست که
 اروم؟؟؟: شدمرهیبهش خ... , ازاشکمسی نگاه خبا

 !!!رمی گی مشی دارم اتمن
 

 بچم؟؟: شدي جاريشتری واشکام باشدت بدی کشری دلم تری بلندشدم که زخواستم
 

 ... شونه هام نشت وخوابوندم وادامه دادي رودستاش
  بودی از حدت سقط بچتون حتمشی واسترسو اضطراب بدی شديزیر خونبخاطر

 ا! ابروشو متعجب انداخت باالهی
 !!!ادی خواد بی دلش میلی انگار کوچولوت خاما
  ودهی سفتو سخت چسبنجوریکه ا 

 !!! کنهی نمول
 ... دکترشی چند لحظه پي حرفادنیباشن

 !!کارکنمی چدی دونستم باینم  
 
   خواستم زنده بمونمینم
 ! خواستم نفس بکشمینم
 ... انگاراما
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 ؟؟يای بي خوایم: شکمم گذاشتم ولب زدمي زدم ودستمو نرم روی تلخلبخند

 .. کردم اروم باشمی بستم وسعچشمامو
 .. سرم اوارشدي روای دکتر دني ادامه حرفادنی باشناما
 نی اومدن بچرو تضمای تونم سالم به دنی نمادتونی وزدیارشدی بسي هايزیمتاسفانه باضربه ها واسترساها وخونر-

 !!!!کنم
 
 "زمان حال"
 
 "ارشان"
 

 ؟؟!! شهر هرتنجای فکر کردن اایلعنت: زی مي رودمی دستمو محکم کوبیعصب
 تلفن روبروم فشردم3 دکمه ي هل دادم  دستمو روزی مي پرونده رویعصب

 
  افتاده؟؟؟ی؟؟اتفاقی جهانيبله اقا: وارداتاق شدمهی سراسییرزای شرکت خانوم می منشهی بعد چندثانکه
 

 ! نزنمادی کردم خشم نفهفته تو لحنمو بزارم پنهان بمونه وفریسع
 

  احمق طرف؟؟هی خواست بادوتا دستام خفش کنم فکرکرده بای مدلم
 

  ونی پرت کردم مقابلش ومی دادگسترو  عصبنی امي بردم پروندشرکت داروسازدست
 

 دمی غریبلندوعصب ????? 3 ي دادیم,5دارو نرخ :دمی غردشدمی کليدندونا
  کاسس؟؟هی من دستت توبی باشرکت رقتو
 

 نکردم اشتباه يکار: گفتدهی ترسیلی معلوم بود خی که بخوبی شدم که بالحنرهی خدشی به چهره رنگ پریعصب
 ر..ذ.ك  من  مع....  یفکر م

 
 

 .. چپه شدوافتادي بدي هل دادم که باصدای صندلی ادامه حرفاشو بزن عصبنزاشتم
 

 ؟؟؟ي نکرديکار: ستادمی اهسته به سمتش رفتم ودرست مقابلش اي هاباقدم
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 !!!!!!! مننننبی رقباشرکت

 : بلند به سمتش رفتمي باقدمایعصب
  بچاپ بچاپ بزار منم بچاپم؟؟ستی من خرم؟ حواسم ن؟؟هومي فکرکردیچ
 

 ادی روشن بلند فر؟؟توروزيدزد:دنی به لرز شروع کردی به صورت نامحسوسبدنش
 اونم ازمن؟؟؟: وجاخوردزدم

 
 نی نداشته باشي کنم باهام کاری خوام خواهش میمعذرررت م: شدو به پام افتادخم

 !!!نی کنم منو نکشیخواهش م: گفتهی باگردی لرزلحنش
  حفظموی کردم خونسردی کرد سعزی رچشمامو

 مرگ؟؟؟: زدمي وپوزخندکنم
  تقاص پس بده هان؟؟؟؟؟ی پول منو بده؟؟کی کيری بمتو

 .. شدنی لگد محکم بهش زدم که پخش زمباپام
 نه؟؟؟!یتو هنوز منو نشناخت: شدمو مقابلش نشستمخم
 !می ارشان جهانمن
 
  می فهمونم که من کیبهت م: نداره بلندشدمو نگاهمو ازش گرفتمبیع
 

  بمونادتی  اسم منشهیهم! نرهادتی که تا اخرعمرت اسم منو يجور
 
 
 !ي بهم بدهکارونیلیم41 که من کردمیی حسابای طرمتی گی قرون اخرشو ازت متا
 

 ! کنمی ولت نمرمی اخرشو ازت نگي تا دونه هزاری حتومن
  طرفش کهبرگشتم

 
 ! من مجبور بودمی جهاني کنم اقایخواهش م: کردن کردنهی به گردوشروعی کشنی زمي روخودشو

 ! بودضی مرپدرم
 !! شدی عمل مدیبا
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 !!!می حقوق هرماه که تاحاال منو پدرم زنده موندنی ندارم باهمی پولچی همن
 

 کردنت ي واسه دزدیبهونه خوب: که چهرش ازدرد جمع شددمی خم شدمو موهاشو داخل دستام گرفتمو کشیعصب
 !!!! هرزهیعوض!بود
   به بعد باباتنیازا
 
 ! زندون مالقاتتي هالهی پشت مادی بدیبا
 
  بردارم که به پام افتادموی بردم وخواستم گوشستد
 

  کنمی منی بگيهرکار
 !!! نهسی کنم پلی مخواهش

 
  کردی مهی شدم که خم شده بودو گررهی بهش خبادقت

 
 !! بد نبودکلشمی هی مشکي وموهادی پوست سفی طوسيسالش بود چشما20.

 
 !!! کنمی حساب مگهیجوردیپس باهاش !! تونست پس بدهی که تااخرعمرش نمپولمو

 
 ؟؟؟يباکره ا: مکث بالحن خونسرد ادامه دادم ی برداشتم وداخل دستام چرخوندمش بعد کممویگوش

 
  اقا؟؟يچچچ : شدرهی برد اشکاشو پاك کردو متعجب بهم خدست

 
 !!!ادی که اصال باهات جور درنماری معصومو درنيادا دخترا: زدميپوزخند

 
 انه؟یاره : جواب منو بدهحاال

 
 !بله اقا دخترم:نیی من من کردو سرشو انداخت پایکم

 خوب: زدم يلبخند
 

 امن؟؟یزندان : انتخاب کنخودت
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 ست؟؟ی نگهی دیراه: شدرهی پرازاشکش بهم خي بلندکردو باچشماسرشو
 

 !!!!شما: گفتهی بلند شدو باگرعی که سررمی بگسوی زدم وخواستم شماره پليپوزخند
 

 !  دخترخوبنیافر: شلوارم گذاشتمبی داخل جموی زدم وگوشيلبخند
 

 !ندی اون درو ببرو
 

 نجا؟؟؟؟یا: شدرهی درشت وپرازاشکش بهم خيباچشما
 

 ستاره؟؟7 ببرمت هتل ی انتظار داشتهیچ: ابرومو انداختم باالهی زدم ويپوزخند
 

 !!!زودباش
 

 .. به سمت در رفت ودرو قفل کردعی پااون پا کردو سرنی ایکم
 

 ...اریدرب
 

  حرکت مانتو رو تو تنشهی حوصله به سمتش رفتم وبای مانتوش رفت که بي لرزونش به سمت دکمه هايدستا
  رنگ مانتوشدی سفي دادم ودکمه هاجر

   دونهدونه
 ... قل خوردننی زمي اروم رويباصدا

 
 
 "سایا"
 

 نمی الهام دستاشو پشتم گذاشت وکمکم کرد که بشعی شدم که سرزی خمی تخت ني رواروم
 

 ...ستمی کردم باکمک الهام پاشم وبای ازشکم ورم کردم گرفتمو سعنگاهمو
 
 اپسر؟؟ی گم به نظرت بچت دختر یدختر م-
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 ..به نظر من پسر: شدرهی به شکمم خبادقت
 
  داره کهی اشغال باتو چه پدرکشتگی ارشان عوضنی ادونمینم:دی ازسرافسوس کشیاه
 
 .. دکتري زاره برینم
 

 ..ي وبراش لباس بخرینی ببتوی خواد فسقلی دلت میلیما خ حتي توام مادرخوب
 

  اومدادشی يزی چانگارکه
 : گفتعی سرباشه

 !اوه گفتم لباس-
 ! گردمی برمی خودم االنی چشم ابيازسرجات جم نخور: مبل  داخل راهرونشوندي دست بردو منواروم روعیسر 
 

  رفت؟؟ی داشت کجا میعنی شدم رهی به رفتنش خمتعجب
 

  دارمادی به ی جهنم گذاشتم به خوبنی که پامو به الی بود همون اوای دخترخوبالهام
 ... کردمی مهی اونقدر حالم بد بودو گرکه
 !!!ی اون عوضروزی که

 ..باسه تا دختراومد خونه 
 !  انتخاب کنممی به عنوان پرستارشخصنفرشونویومنو مجبور کرد که  
 

 .. توصورتش تف کردم واونميو اب دهنمو جمع کردموباانزجارو تنفررمنم
 

   شکمي داغ گوشه لبشو روگاری سیعصب
  ازمنیهرنافرمان: کردم خاموش کرد وگفتورم

 !!!! ندارمينترس باتو کار: زديپوزخند
 

 ! دهی مادرشو پس ميایاون حرومزادت جواب لجباز:  به شکمم اشاره کرددشی دربانگاه
 

 ی کره خاکنی که منو وصل کرده بود به اي جسم مرده که فقط فقط بخاطر موجودزنده اهی مثل بعداونروزشدم
 ..,دمی کشینفس م
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 !!!دمی کشی اصطالح نفس مبه

 ...  خونه اون اشغال دوختملی داخل راهرو داراز طوموی باروننگاه
 .... شدي جاريشتری واشکام باشدت بدی لرزحی مسي عکسادنی وجودم ازدوکل

 
 هشت ماه نتونسته بودم بعد هنوز

 
 ... تنهام گذاشتهشهی همي مرده وبراحمی مسباورکنم

 
  ازعکس جذاب ومردونش که دستاشو داخل موهاش فرو برده بودنگاهمو
  عذابي کردن برادنی شروع به باريشتری واشکام باشدت بگرفتم

 
 ! هرروزمدادن
 ....حی مسي خونرو پرکرده بود ازعکساکل
 !!! حی مسي جا خونه پرشده بود ازعکساهمه

 !!! کردی نمی جسمشکنجه
 !.. کردی نابودت مازدرون

 !!! کردی رفت و نابودت می مشی پتی تا اخر وجوددی مکی جونتو مرهی ذره شذره
... 

 ... ماه عذابهشت
  عذاب اوري ماه کابوساهشت
 ي ماه دورهشت
  اونی ماه بهشت

 ... سبزشي چشمایب
 ي ودستمو نرم رودمی ازته دلم کشیاه

 دمی کشبچم
 اماحس!!  پسرای بچم دختردونستمی نمی لطف اون عوضبه

  گفت پسری مادرانم مششم
 ..حی مسهی درست شبحی مسهی پسر شبهی کردم ی ازته دلم ارزومومن

 ..شی سبز جنگليچشما
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 .. شه جزحی مسهی شبشی داشتم همه چدوست

 !!! کدوم ازما دوتا نشهچی ههیکه دوست داشتم شب!بخت واقبالش  
 
 
 "ارشان"
 

 !!سرم رفت! احمقبسه
 !  کنهی مهی گرينجوریانگارزدم کشتمش که ا 

 ! کنهی درد میلی کنه  خیدردم:دی بلند شدم که بابغض ولحن لرزون نالازروش
 

  جونتنوش ,حقت: کردم گفتمی زدم وهمونجورکه شلوارمو پام ميپوزخند
 
 !!ي شدی خوراك سگام می من بخوابری زنکهی اي مناسبت بود که نجاتت داد وگرنه االن به جاکلی هنیا

 ..ي گمشو ازجلو چشمام دورشو تا نظرم عوض نشده خوراك سگام نشدحاالم
 

 . توجه بهشی لرزونش گرفتم وبي ودستاشی ازصورت قرمزواشکنگاهمو
 
 دمی اروم ولرزونشو شني وروشنش کردم که صدازبرداشتمی مي وازروگاروفندكیپشت کردم وس 
 
 !! ازدست دادموی باارزش تریلیزخی چهیاونم ازسراجبار اما من به جاش !  کردم يدرسته من دزد-
 

 نی همیقانون زندگ: فوت کردم رونی شده داخل دهنم به بگارحبسیدودس
 کنه ودراخربنده ی دم اون صبرمیمن کارخدارو انجام م!  نحونی تقاص کارشو پس بده اونم به بهتردی باهرکس
 !نه از بخشش! نه ازصبر هستياما درمن خبر..  بخشهیهاشو م

 
 کنم باهات که ازدست دادن نجابتت  برات دربرابرشون ی مي کارهی که نمتی دورواطرافم نبگهی گمشو دحاالم

 ! باشچیه
 

  لب هام زدميگارروی به سیقی اروم قدم هاش وبسته شدن در پک عميباصدا
 

 .... کردمرهنمی پي به بستن دکمه هاوشروع
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  کرد؟یکارمی چسای االن ایعنی

 
 ..  بد بازشدن دري بردارم که باصدای صندلي تا کتمو ازروبرگشتم
   به سمت عقب برگشتممتعجب

 !  فرد روبروم جاخوردمدنی بادکه
 ... زدم وبه سمتش رفتمي کردم خونسرد باشم  لبخندیوسع 
 
 
 .. گالباسرگلی!!  داداششبه
 

  سگ پست: برداشت وچهرشو به نشونه چندش جمع کردنمونوی مونده بی قدم باقهی یعصب
 

  داداشی بهم بگیتوعوض.رهی گیعوقم م!! به من نگوداداشفطرت
 

 !ستمی چون تو نی عمرا داداش سگمن
 !  وجودی بیعوض

 
 ..جاخوردم بدجورانگارتوپش پربود. پسشون زدي شونش گذاشتم که باشدت بدي زدم و دستامو رويلبخند 
 

 :  شدمرهی زدم به چهره قرمزو ملتهب ازخشمش خيپوزخند
 
 ؟؟ی کنی تخت شده برام هارتوپورت مالتی خی گرفتاروی دی؟؟سيچته چرا هارشد-

 یلیخ:واری به ددمیتو محکم کوب گرفقموی به سمتم حمله کردودست بردو نی تموم نشده بود که خشمگهنوزحرفام
 ! ارشانیعوض

 
 : زدادی بلند فريباصدا

  به تو فروخت؟؟؟هوم؟؟ي ترزمی مگه چه هحیمس
 ي که اونقدرخوب بودیی توکارکردیچ

  سگ هار؟؟؟هی کرد به لیوتبد
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 !!!! درحقم کردانتوی خنیکارکرد؟؟؟بزرگتریچ: جداکردمقمی دست بردمو دستاشو ازیعصب
 ! کرد کمکش کردتی پدرم حماازقاتل

 
 اما اون گوش ندادرفت بادخترقاتل پدرم ازدواج کرد, گفتم نکن گفتم ول کن بهش

 ! ازخون اون اشغال پس انداختی حرومهیو
 

 : زدمادی فربلندوکالفه
 

 !! انصاف داشتم قلب داشتمروزی منم اره
 
 .  له کردرپاهاشی اون همشونو زاما
 

 !ستادهی کرد که االن درست روبروت ای به ادملی تبدومنو
 

   دوست داشتحویاسرمسی دونستم چقدری می دلسوزانه داخل چشماش حلقه زدبه خوبیاشک
 می باهم خورده بودياون برادرمون بود ماسه تاقسم برادر: لرزون گفتبالحن

 
 ش؟؟؟ی بکشویری بگدهی قسمتو نادیچطورتونست

 
 کدوم قسم؟؟مگ مونده بود؟؟: داخل موهام فروبردم وپوزخندزدمدستامو

  کردمی گلوله اول توقلبش خالهی اب خوردن مثل
 !! فرستادمش ته دره انفجار وبومبنی ماشهی بابعدشم
 ! وخاکسترشدسوخت

 
 .. قسماموني شکست پاگذاشت رومانی اما اون پمی برادربوداره
 
 .رمیاش وجلوشو بگ نمونده بود که من دلم بهش خوش بيزیچ
 
  فکرکنم تاحاال بهت ثابتاسریخوب گوش کن :دمی کوبنشی سي سمتش رفتم ودستمو روبه

  ادم کشتن برام مثل اب خوردنشده
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 ینی بی نکن که بد می پاتو رو دم من نزار وعصبپس
 
   خواد بفرستمتی دلم نمنکهی نکن باايکاری! ی برام بمونیکیبزارتو 
 !حی مسشیپ

 
  خوره ارشانیحالم ازت بهم م: بهم دوختتشوی سرخ ازعصباني شدن حرفام چشماباتموم

 
 !!ي به برادرت  رحم نکردحی مسبه

 . به اون دخترحامله رحم کنحداقل
 .. که دخترنی شوم اون دخترفقط تنها گناهش اي بازنی توانی گناه تری نداره بی گناهچی که هاون

 
 ! تقاص بدهدی وبانی گناهش همنی وبدترنی بزرگترقایدق:دمی حرفش پرونی میعصب

 
  یعوض: تو دهنمدی محکم کوبی تموم نشده بود که دستشو برد باالعصبهنوزحرفم

 .. دمی لو مسی به پلاتوی تموم گندکاردمی اجازرو نمنی امن
 

 حال خواهرت چطوره؟؟:رونی خون داخل دهنمو تف کردم بی خون داخل دهنم حس کردم وعصبيشور
 !  دانشگاه بورس شدهنی توبهتردمیشن
  بزرگیلی خيزی ابرورهی بخاطر ستی نفیبه نظرت ح:دمی ازسرافسوس کشیاه

 ؟؟ی که روبه ورشکستگتی عالی اوضاع مالنی ازدستش بره هم ابروش؟اونم بااشی بورسهم
 

 که یدونی ميای دربی کنم ازورشکستگیکمکت م:ستادمی مشت شدش گرفتم وصاف اي ازچهره سرخ دستانگاهمو
 ! اب خوردنزامثلینجورچیبرام ا

 
 

  دوست وبرادرت؟نی بهترح؟؟کشتنیمثل کشتن مس: هم فشرد وبازکردي محکم روچشماش
 

 ی دستام خفت منی وگرنه باهمنمتیدوربرخانوادم نب:انگشت اشارشو مقابلم تکون داد! یباش عوض!!! کثافتباش
 ...کنم

 
 سایا
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 ..! استی زندان که نامش زندگنی ام جاناازاخسته
 

 ؟..ستی دست کای دني های قشنگپس
 

 ..ستیرنی درعشق  اما باختن تقدباختم
 

 ؟..ستیرچی مگرتقدیی بادرد تنهاساختم
 
 

 ,من ناله کنم ازدل,  ناله کندازمندل
 
 ادل؟ی منم وانهید!  توقضاوت کناربی

 
 
   مثلي که برای کردم استرس وناراحتی وسعدمی ازته اعماق وجودم کشیاه
 

 . بودو پس بزنم وفقط به فکربچم باشمسم
 
   مونده بودی که برام باقی فکرتنهاکسبه
 

  باازدستيکامران چطور, عمهیعنی: وراه نفسمو بستدیچی داخل گلوم پي بدبغض
  کسشون کناراومده بودن؟؟نیزتری عزدادن
  مثل من بودن؟اونام

 
 ! بودرمنیهمش تقص! دمی بخشی خودمو نمچوقتیه
 

 !حی مسرفتن
 

 !! خواهرمنی وازدست دادن بهتررفتن
 



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 152 

 داخل گلومو بی بود سستادهی شاد الهام که  باالسرم اي شد که باصداي لجوجانه داخل چشمام حلقه زدوجاریاشک
 فرودادم
  بلندکردموسرمو

 .. خاله فداش شهیاله: مقابل صورتم گرفت وتکون دادی وابی خوشگل صورتیلی باذوق دوتالباس خکه
 ..ی مشکي باموهای چشم اب دخترهی کن فک

 
 !ی مشکي باموهای پسر نازتپل چشم ابهی ابرعکسی

 
   اخرمنيدید: گونم کاشتي روي بوسه اعیکه سر!!   بامزه الهام لبام به خنده کش اومدي های بافالیباخ

 !هی اسم قشنگت چنمی بگو منتظرم بباهللای تونستم بخندونمت ؟شرطو بردم دبالخره
 

  شده بودمرهی خوارااتاقی روح به دی جسم سردو بهی که مثل لی رفت سمت همون اوافکرم
 دی خندونم واونروزتوبای مروزتورویبالخره من : گفتی الهام بالحن حرصکه

 !ی بهم بگاسمتو
 حی مسهی درست شبي پسردنی کشری شد ازبه تصويجوری گرفتم ته دلم ی ازلباس پسرونه ابنگاهمو

 . اون لباستو
 اسمتو خسته شدم همش صدات گهیبگو د: شونه هام گذاشت ونزاشت بلندشمي بلندشم که دستشو اروم روستمخوا

 !!یکردم چشم اب
 !!دبگو: شدرهی کرد ومظلومانه بهم خزی رچشماشو
 !سکوت
 ! بود بعدهشت ماه لب بازکردنسخت
 ..  بودسخت

  تموم توانمو جمع کردم وبالحن اروم لرزون بعد هشت ماه سکوت گفتماما
 !!سایآ-

 اسمتم مثل خودت: بغلم کردارهی فشاربه شکمم بنکهی پرت کردو بدون ادولباسوروکنارمیخند
 باشه؟؟! سکوت نکن باهام حرف بزنگهی دزمی عزخوشگل

  ازهمون ابتدای حسهی
 ...ستی بودم ندهی که اطرافم دییا قلبیاهی دختر به سنی گفته بود قلب ابهم
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 ! بسهی تنبلسایبلندشو ا: فاصله گرفت ولبخندزدازم
 

 ..  تا برج زهره مار جلومون ظاهرنشدهمی قدم بزنمی برپاشو
 
 حوی کردم عکس مسی استقبال کردمو بلندشدم چون هرجارو نگاه مشنهادشی صبرانه ازپیب
 ! شدی حبس منمی ونفس تو سدمی دیم
 
 ن؟؟یی پايای ازپله هابی تونیم: که نگران به سمتم برگشتمی به سمت راه پله هارفتمیدیچی سمت راست پبه
 

 .. اتاق طبقه دوم دادههی خطرناك تو تی زن هشت ماه واونم وضعهی به یعوض: اخماشو توهم کردیعصب
  کالفه تکون داد وسرشو

 !! فقط مواظب باشمیابریتمام وزنتو بندازرومن واهسته ب: بلند کردو دورشونش حلقه کرددستامو
 

  زدم؟؟؟ی ولبخند نمدمی دی ماشوی شد مهربونی زدم مگه ملبخند
 !ممنونم: گفتماهسته

 
 ؟؟ینی بیم: به سمتم برگشتدهی خورد وترسيدی ناگهان تکون شدکه
 

 !! ي نزدي حرف نزداسبس
 

 !!دمی ترسي حرف زدییهوی حاالکه يت داد به سکوتت عادمنو
 ..دیببخش: واروم گفتملبخندزدم

 .. باغمی کنم دستمو گرفت بریخواهش م: کردتا پله اخرو بردارمکمکم
 می تو باغ نزاشته بودهنوزپامونو

 کجا؟؟: گفتی عصبشونیکی بودن جلوم ظاهرشدن وی اون عوضيگاردای که ازبادیکلی سه مرد هکه
 

 !!ی مهمونمی ری ممیدار: زدي کردوپوزخندي به من اشاره االهام
 ن؟؟یای مشمام

 
  خواست به طرف الهام برهی بود عصبستادهی که کنارش ایی اخموکلی همرددرشت
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 !!! دهیبالخره زبونت کاردستت م: شونش گذاشت ومتوقفش کرد وروبه الهام کردي دستشو روشی کنارکه

  کناررفتن ووازجلومون
 !نمی  فراگرفته بودو ببی بلند اهني حصاراواراشی که دورتادور دوی باغ بزرگ وسرسبز تونستممن

  ومحافظنی خونه پربود ازدوربي جاهمه
 ...ی اون عوضيگاردایوباد

   تونستم خوب رابرمی اخرم بود نمي دستشو دورم حلقه کرد چون ماهاالهام
 .. کردی کمکم منی هميبرا
 
  نفسيخوای تا می نفس بکشی تونی کردن نمنی زندان اوهی شبنجاروی اایعوض-

 یبکش
 .. شهی نره غول جلوت ظاهرمهی

 
 :  به سمت چپ ورفت سمت استخرگوشه باغمیدیچیپ

  زهیچ:دی من کردو بالخره پرسمن
 ! جواب بدهي سوال بپرسم؟؟البته اگه دوست دارهی ازت شهیم
 
 ه؟؟ی اون کشیشناسیاهستو م که عکساش دورتادورخونه همه جیپی خوشتياون مرد-
 

 ! نبودچکسی کرد اون هینی شونه هام سنگياروی سوالش غم تمام دندنیباشن
 ! بودامی تموم دناون

 .ارزوهام
 ..وجودم

 !شوهرم پدر بچم,عشقم: قدم برداشتم واهسته گفتمهی ازالهام جداشدم واروم
 

  بگهيزی بودم الهام خواست چرهی به درخت سرسبز مقابلم خهمونجورکه
 ..., درست ازپشت سرمی کسيکه صدا 
 .... الهامي وسط حرفادیپر 
 
 !!ي زبون بازکردنمی بیبه به م-
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 ... صدا که شده بود شکنجه گروجودمنی ادنی ازتکرارشنمنزجربودم
 
 ؟؟!نی کني بازبمی نقش ننه غرنی واسه من خوب بلدنیافر-
 

 .  توجه به منی برگشتم که بدهیترس
 

 .دی حرکت موهاشو محکم داخل دستاش گرفت وکشهی برد باورشی به سمت الهام یعصب
 

 به سمتش برداشتم که همونطورکه ازدرد چهرش توهم جمع شده بودبادستش بهم ی خواستم  قدمدهی وترسنگران
 !اشاره کرد که جلوترنرم

 
  خواست ادامه بده به تکرار هرروزه شکنجه هاش؟یتاکجام.  یاهی همه قصاوت وسنی گرفت ازادلم
 

 !!!نمی بی می چنیبب:رخندهی بلندزدزعی منو الهام گذروند وبعد چندثاننی ونگاه موشکافانشو بي زديپوزخند
 

 . اشک تو چشمام حلقه زد وقلبم ازدرد مچاله شدي همه بدنی ومن ازادی ترموهاشو کشمحکم
 

 پرازخباثت که ؟بالحني دوسش دارهیچ: شدرهی ازاحساسش بهم خیخال ي به سمتم برگشت بانگاه هاخونسرد
  خودت نقطه ضعفاتو بهم نشونی وقتسای ایدونیم:مخصوص خودش بودادامه داد

 
  کنم؟ی مفی چقدر کيدیم
 

 !ستی که راه انداخته بود اصال خوش ني بازنی اخرادونستمی گونمو ترکردماشکام
 
 !سای اي بازهیایب-
 
 ی ازته دلت زجه بزندیقشنگ با: شدرهیبادقت بهم خ!! هی باگری زنیتوجلوم زانو م-
 
 ! بادوستت نداشته باشمي کاریازم خواهش کن 
 

 ! سوزهی چون بخشنده ومهربونم ودلم برات ممنم
 



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 156 

 !! ندازم جلوسگامی نمزتوی دوست عزدمی قول مبهت
 

  شدمرهی متعجب پرازاشکم بهش خيباچشما
 ایخدا

 چرامن؟؟
  دادم؟ی داشتم تقاص کدوم اشتباهمو پس ممن
 

  دی کشيسوت بلند! ؟؟یگینم: بهم نگاه کردنیخشمگ
 
 کیازاونطرف باغ که نزد)  سگنی ازنژاد خطرناك ترکی( بولدوگ هاش ي پارس بلندسگ هادنیباشن 
 
 !!! شدي جاريشتری واشکام باشدت بدی شدن ناخوداگاه رنگ ازچهرم پری ترمکیونزد 
 
  خواستم دربرابراون کثافت زانو بزنمینم
  
 !!  تونستمی خواستم نمینم 
 
   شدفی  داخل گوشش ارادم ضعي محکم بعدیلی باخوابوندن ساما
 

 !! ی ترسی میلی ازسگ خدمیشن: دیچی خونسردش داخل ذهنم پشهی منزجر مثل هميصدا
 
 !!دهی بهت دست می شد چه حسکهی تکهی ت و دوستت جلو چشماتنجای ادنی که رسگهی دهی تادوثاننمی خوام ببیم
 
 
 !! کنهی مشی بکنه قطعا عمليدی هرتهددونستمی هشت ماه شناخته بودم منی توادونستمیم
 
 ! نداشته باششیولش کن کار:دمی وجلوش زانوزدم وبالحن پربغض نالدیرکشی تردلمیچشمامو محکم بهم فشردم ز 
 

 !!رشدی دیلیخ: زدو نگاهشو به اونورباغ دوخت يپوزخند
 

 !!! طرف ماومدی رنگ داشت می بادوتا سگ مشکگارداشتی ازباددونهی دمی برگشتم وددهیترس
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 دم؟؟ی نگفتم که اون زمان چقدر ترسدروغ
 
 !! خودم نهي برانه
 
 !! کردیچون مطمعا بودم به منم رحم نم! بچم يبرا
 
 ... شده بودامیی هشت ماه مونس تنهانی که ای تنها دوستيبرا
 

  خواست خودمو کشوندم طرفش به پاش افتادمی بلندزجه زدم همونجورکه مي طرفش باصدابرگشتم
  کنمیخواهش م-
 

  بهش نداشته باشي کنم کاری کنم ارشان خواهش می مالتماس
 .  کنمی مخواهش

 
 !!! کنم بسهی خواهش می ازم گرفتاموی لعحمویمس:دمی وازته دلم نالهیرگری زبلندترزدم

 
 !!  تروگرم وپارس بلند سگ درست کنار گوشم ازترس محکم چشمامو بهم فشردمي نفس هاباخوردن

 
 ی زندگنی ازاآه
 

 !!ستی نی زندگهی شبزشی چچی هکه
 

 ی وحشي ازاون سگادونهیاالن : تفاوت سردش گفتی ارشان جلوم زانو زد واروم باهمون لحن بهیبعدچندثان
 !! گشنشیلیخه خ ومنتظره استادهی اتیدرست دوقدم!! خوشگلم

 
 ؟ینی ببياماده ا 
 
 !! کننی مکهی تکهی من الهامتو تیعنی اشاره صاحبشون نی ترکی باکوچیدونستیم
 

 !! کنم بسهی خواهش مدونمیم: سرمو تکون دادمتندتند
 

 !! داخل موهام فروبرد وبه نوازش پرداختدستاشو
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  وبادوتا دستام خفش کنم وبالذت به جون دادنش نگاه کنمارمی خواست باال بی مدلم

 ! بردی کرد ولذت می که اون بالذت به ذره ذره نابود شدنم نگاه مهمونطور
 
 
 !! ی زندگنی خستم ازاایخستم خدا 
 

 .. زنداننی ازاخستم
  

 ..ستی نامش زندگکه
 

   نه ازترسدی باريشتری باشدت باشکام
 
 !! دستاش داخل موهامرخشزچی حسه چندش تنفرانگنیازا
 
  عذاب؟؟؟نی شد ای تموم میک
 
  کنارم تحمل کنمزشوی تونستم وجود نفرت انگی نمگهی معدم  دي تويدیچگی حس پهی

 
  شدن صورتش به گردنمکیبانزد

 
 .. اوردم باالعی توجه بهش بلند شدم وسریب 
 

 دمی دهنم کشي رودستمو
 ..دمی باال؟؟؟حاال بهت نشون مياری من ميبرا:دمی شنشوی عصبي صداکه
 
 

   تو کمرمی درد وحشتناکدنیچی  وباپنی وانداختم زمدی شد وموهامو کشکی بهم نزدعی سربادوقدم
 

 .. رفت وبسته شدیاهی حبس شد وچشمام سنفسم
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 "شیهشت ماه پ"
 
 "ارمان"
 
 

  آرمان
 

 آرمان؟؟
 

   پاك کردممویشونی پي بردم وعرق رودست
 

 .. زدم وبه سمت ننم برگشتمهی داخل دستام تکلی بوبه
 

 ..  مونده بودی که بعد اون زلزله وحشتناك تو روستامون برام باقیتنهاکس
 
 جونم ننه؟؟-
 

 . خوام تنورو راه بندازمی م؟؟ی خاروبوته جمع کنکمی يریپسرم م: زدیلبخندمهربون
 

 ..م برات بپذی دوا دارخوشمزه که عاشقشوني ازهمون نون هاوبرات
 

دستتون : مخصوص کندن خاربرداشتم لچهی دادم وبهی کنارتکی کاهگلواری داخل دستامو به دلی تکون دادم وبسرمو
  درد نکنه

 .. کنمی براتون جمع مرمی االن مچشم
 

دلت پاك خدا نگاه به اون دل پاکت بندازه .یرشی پسرم عاقبت بخیاله: که گفت دمی بلندشو شني که صدابرگشتم
 ..ننه
 

 .. زدم وبه سمت خارج ازروستا به راه افتادميلبخند
 

 .. دانشگاه تهران بودمنی تو بهتريسالم بود ودانشجو رشته داروساز25
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 تاکمک ننه نجای اومدمی معی تاتهران بازم سرنجای ازاشیرطوالنی بامسی  حتشدی امتحان مي موقع فورجه هایتاوقت
  یباشم وهم به مردم روستا خدمت م

 
  ازدست داده بودنجای کسامو انیزتری عزنکهی باای روستا بودم حتنیشق ا عاکردم

 
 ... خونگرمش بودمی اهالنجای بازم عاشق ایول
 
  ازروستا خارج شده بودم خم شدم ومشغول کندن خاروبوته واطراف شدمیلیخ
 

   زدم وباز مشغول کندني بود لبخندی شدسگ مهربونکمی نزدی کندم که داگی خارمداشتم
 

 .. روبروم شدم که اومدم طرفم و خودشو به پاهام مالوندو پارس کردخار
 

 !! بهم بفهمونهيزی خواد چی که مدمی تو رفتارش فهمبادقت
 

 ..دی جاده دوکی نزدي کردو به طرف تپه هاي شدم که پارس بلندرهی بهش خمتعجب
 

  شدمرهیبروم خ ترشدن به جاده متعجب به صحنه روکی به دنبالش رفتم وبانزدکنجکاوانه
 
 !! بود که چپه شده بودنی ماشهی

 
 !دی چکی منی که ازباك ماشیینای بنزدنیباد
 

 ..  منفجرشهنی  هران ممکن بود ماشدمی دونی به سمت ماشعیسر
 

   دونفرداخلشندمی دوختم که دنی نگاهمو داخل ماشعیسر
 

   بازکنمنوی درماشخواستم
 .. بازکردن دراستفاده کردمي اهرم ازش براهی درکردم ومثل ي داخل دستمو اللی کرده بود بریامادرگ

 
 ..  درخم شدم و نگاهمو دوختم به دوتا ادم که صورتشون پرخون بودبابازشدن
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  دمی که مرد بودو کششونیکی اما مجبور بودم دست بردم ودادمی تکونشون مدی نبادونستمیم
 
  خوابوندمشي وبردمش گوشه ارونیوب 
 

 ...  ناگهان منفجرشدي باشدت بدنی که ماشارمی بویکیواون برگردم خواستم
 

   شدمرهی سوخت خی که داشت مینی وبه ماشدمی خوابنی زمي روعیسر
 
 بود دهی که کنارم خوابی انسان داخلش بودو من نتونسته بودم نجاتش بدم برگشتم وشخصهی ناراحت شدم یلیخ

 نگاه کردم
 
 !! بوددهی دبی بود بخاطرتصادف صورتش بدجوراسی ان وحشت کردم وجاخوردم کل صورتش خونهیو
 

   نبضش گذاشتم ونفسمو اسوده فوت کردمي بلندشدم وکنارش نشستم ودستمو روعیسر
 

 .. زدیکند امابالخره م!!  زدی منبضش
 
 ...خوادعفونت کنه بنکهی کردم قبل ازای میدگی بردمش خونه وبه زخماش رسی هرچه زودترمدیبا
 
 
 "زمان حال"
 
 "سایا"
 
 

  دمی شکمم چشمامو بازکرد که دي رويزی شدن چدهی کشباحس
 
 دنی وخواستم پسش بزنم که باشندمیترس!! شکمم بودي رويزی چدنی رنگ مشغول کشدی زن باروپوش سفهی

  کنارگوشميضربان قلب منظم وکوبنده ا
 

 . دستگاه نسبتا بزرگ کنارمهی متعجبمو ازاون زن گرفتم ونگاهم خورد به نگاه
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  سالم: بودم دکتر بالحن خندون گفتدهی شدم که همون زن که فهمرهی به صحفش خبادقت
 

 .. منم پسرتیمامان
 

 ..نمتی خواد زودترببی من سالمم ودلم میمامان!طونمی کن چقدر شنگام
 

 دم؟؟ی حبس شد درست شننمی توسنفس
 

  بود؟؟سالم
 
  شدمرهی ازوجودم خیمی پلکم نزدم وبادقت به نیحت
 

 !!  رفت کجامادمی خوشگلش بودم که اونقدرمحوحرکات
 
 شده؟؟یچ
 

  بودم؟؟ی کمن
 
  دادمی ضربان قلبشو گوش مي وبه صدادمشی دی باربود که داشتم منیاول
 

  شدي گونم جاري روجانی رفت واشکام ازسرشوق وهادمی دردو غصه هام ازتموم
 

 پسرم؟؟
 
 !!طونی شیلی خي پسر کاکل زرهی من پسرم یاره مامان-
 

 سالمه؟؟: به سمت خانوم دکتربرگشتمرخندهی کردم بلندزدم زی مهی گرهمونجورکه
 
  سالم سالمزمیاره عز-
 

 .. شکرکردمی همه خوبنی خدارو بابت ارلبی بستم وزچشمامو
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   درهمافهی بازکردم تابازبه پسرم نگاه کنم که ناگهان نگاهم خورد به ارشان که باقچشمامو
 

 ! شده بودرهی بچم خری تصووباتنفربه
 
 

 !! کردی نگاه مي به پسرم اونجوری اون عوضنمی نداشتم که ببتحمل
 

 !!بسه: زدمادی وکنترل نشده فریعصب
 

 !!رونی برو بمیاززندگ!! نجای ازاگمشو
 

 ؟؟ي ؟؟شجاع شدهیچ: شدرهی وبهم ختورگرفتیرفام متعجب نگاهشو ازصحفه مان حدنیباشن
 
 وفته؟؟ی بتی کاکل زري برای اتفاقی ترسی نمگهید!!ي به پام افتاده بودشی پقهی دودقتا
 

 !! خفه شدمی واقعي به معنادی اخرش بهتره بگم تهدي حرفادنیباشن
 

  کنه؟؟دمی وتهدارهی منو بمارستانی بنی داخل انجای تونست ای مچطور
 
 !!ی عوضمیگمشو حالتم که خوبه بلندشو بر: وبلندش منو به خودم اوردی عصبيصدا 
 

 !! زاشتی جواب نمی بشموی پهی چندثاني مطمعن بودم حرفادمیترس
 

   گفتم وبهی ممنون ارومرلبی شکممو پاك کردم وزي دست بردم وژل روعی سرشی بلند بعدادیبافر
 

   دم گوشمی حرکت بازومو داخل دستاش گرفت وبالحن عصبهیبردو با دررفتم که دست سمت
 

 !!يدی پس مشتوی پهی چندثانی بلبل زبوننی خونه  جواب امیبزاربرس:گفت
 
 .. کردمی عمرا بازالتماسش مدمی نگفتم ولبمو محکم گزیچیه
 

 ..ی وجلب توجه نکنيای دخترخوب باهام راه بهیبهترمثل : واروم گفتدی گرفتو کشدستمو
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 .. رفتنی شد سه تا ازاون نره غوالش پشت سرمون راه می ام کنم نمي خواستم جلب توجه ای اگه مشدینم
 

 !!! تونستم جم بخورمی بچه نمنی مهم تر بااوازهمه
 

  ومدنی که ناگهان نگاهم خورد به چندتا سربازکه به سمتمون ممی شنی سوارماشمی وخواستمی شدازدرخارج
 
 !!الهام توخونستا: بزنم اما ارشان زودتر ذهنمو خوندواروم دم گوشم زمزمه کردادی فردیس لحظه به فکرم رهی

 
 ؟؟ي خوای پس بده مچارهی خواد که تقاص اشتباهات تورو اون بی نمدلت

 
 .. شدمنی توچشمام حلقه زدو نگاهم ازتنهاراه فرارم گرفتم وسوارماشاشک

 
 وارگرفتمی بلند دی اهني نگاهمو ازحصارهاالی وی دراهنبابازشدن

  شکمم گذاشتمي ونرم روودستام
 
 !... بازبه زندان پسرميخوش اومد 
 
 نیشترازای شکمم برداشتم اصال دوست نداشتم بي خودم دستمو ازروي ارشان رورهی خيباحس کردن نگاه ها 

 . حساسش کنم
 

 ..بخاطر پسرم مجبور بودم!  خودم نهبخاطر
 

  خستم و به داخل باغ دوختمنگاه
 

 .. بهتربگم سه برابر شده بودنااصالی دوبرابر گاردای زدنم ادامه دادم تعداد باددی به درهی خرهی وخوجاخوردم
 

  خبربود؟؟نجارچهیا!! شدم رهی خرونی به بمتعجب
  ي تعداددمی شدم که دادهی پنی ازماشنی ماشستادنیباا
 

 !! اسلحه دستشون بودگاردایازباد
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 ! سگوتعدادشون
 
  شدهيزی چهیمطمعن بودم !  زن حامله نبودهی بخاطر گاردی وسگ وبادتی همه امننیا

 
 !!  ترسهی موستنشی اتفاق که ارشان ازوقوع پهی

 
  تموم شد؟؟دزدنتید-
 

 ابروشو انداخت باال بادقت بهم هی دمی وکه دگاراگرفتمی کردم نزارم بفهمه که جاخورد خونسرد نگاهمو ازبادیسع
 !سا؟ی ایدونیم: شدرهیخ
 

 ؟!ي باباتو پس بدي کارادجوابی کنم چرا تو بای فکرمنی به ادارم
 

   حرفاشنی چون مطمعن بودم پس اجانخوردم
 
 . عذاب دادنم  بودي برادی نقشه جدهیباز
 

 پشت سرم گاردی خنده هاشو جمع کردو به بادندهیعجول نباش مادرا:رخندهی بهش نگاه کردم که بلندزدزیسوال
 ..خلاشاره کرد تا ببرتم دا

 
 

 الهام کجاست؟!  تونم برم یخودم م: اون غول تشن وپس زدمي دستایعصب
 

  ی کنی خشن عمل مي داریلیخ: وسط حرفامدی حرفام تموم نشده بود که ارشان پرهنوز
 !!  الهامی ابچشم

 
 !!ي بودفیح: زدي پوزخندوبعد

 
  بودم؟؟هیمنظورت چ: ومتعجب به سمتش برگشتمدهیترس

 
 .. پشت سرم اشاره کرد تا منوببرهگاردی زد بدون جواب دادن به سوال من وبه باديلبخند
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 ! قسمت منگهی دنی رسم ای به تو نماگه
 

 .. از بخت بد مننی بشه اينجوری انخواستم
 
 روزی نمتی غم دارم  اگه نبای دنهی قد
 

  عاشق چشماتم هنوز؟ي دلت اومد برچطور
 

  بشمری  تحقينجوری اروزی کردم ی نمفکر
 
 ! بشمهی تنبينجوریا!    جرم دوست داشتن توبه
 
 روزی نمتی غم دارم  اگه نبای دنهیقد
 

  ؟ عاشق چشماتم هنوزي دلت اومدبرچطور
 

 !! چشماتو نبندی   ولدمی ندارمو مدارو
 

  من نخندي هاهی    به گریی تودارندارمن
 

 !!ی من فقط   دلخوش تو بودم ولای دنازهمه
 

 !یکمی ی تو نبودم    دوستم نداشتیدلخوش
 

  قسمت منهگهی دنیا!    رسمی به تو نماگه
 

  ازبخت بدمننی بشه   اينجوری انخواستم
 
  روزی نمتیاگه نب!      غم دارمای دنهیقد
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 ..... عاشق چشماتم هنوز؟؟ي دلت اومد برچطور
 

  دمی خشن پشت سرم شني صداهی سرعت ممکن خواستم به سمت اتاق الهام برم که نیبااخر
 

 !ستی اون باال نیاون که دنبالش: گفتکه
 

 .. اشاره کردنی زمری خورد به زی که ميبه در,  درهمي که بااخمابرگشتم
 

 . نگاه کردمنی زمری زي شد به راه پله های می که منتهي ومتعجب به درجاخوردم
 
 !!!  من نهي خدانه
 

 ي صداهانی زمری زکی پله تنگو تارنی توانم به سمت دررفتم وبابرداشتم دومنی بااخرعیسر
 
 !!شدی مشتری رفتم صدا ناله ها بی تر منیی پای وهرچدمی شنيزیناله اروم ور 
 

 چشممو یبه سخت!شدمی ميجوری ودی پچی دماغم مری زي بدی نمناك وموندگي وبوکی خفخان اور ونسبتا تارفضا
  به
 

 !اسی ته دنقای دقنجای منظره روبروم حس کردم ادنی پله بادنی دوختم وبابرداشتن اخراطراف
 

   وتونستمدنی گونم لغزي منزجرارشان درست پشت سرم اشکام باشدت روي صدادنیباشن
 

  داشت؟؟یچه گناه: کلمه بالحن لرزون ازبغض داخل گلوم بگمهی فقط
 

 ..  نشدهشیزیچ: همه قصاوت قلب شدمنیه گر ا من نظاردیچی وپدیچی منزجرش داخل فضا پيصدا
 ! نکنيبادختردشمن من دوست نشه وبراش دلسوز, دادم تااون باش شی گوش مالکمی فقط

 
  باشمفی خواست ضعی دلم نمگهی الهام گرفتم واشکامو پاك کردم دی ازصورت خوننگاهمو

 
   کنه؟؟ي داشت بازدوست
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   چقدری دونیم!  خورهیحالم ازت بهم م: دوست نداشتم عروسک دستاش باشمگهی من داما
 

  دستام خفت کنم؟؟نی خواد باهمی مدلم
 
  شمی پهی چندثاني توجه به حرفایب

 
 . مهمون مخصوص دارمهیامشب : ومحکم گفتي شد وبالحن جدرهی بهم خزشی تيباچشما

 
 .ی داخلش شرکت کنی تونیتوام م-
 

 ...مهمون؟؟
 

 .ي غصه نخور فقط چندتا کبودی طفلیاخ: اشاره کرد تا الهامو ببرن باالگاردشی وبه بادبرگشت
 !شهیخوب م: به صورتش دادینیچ
 

 .. بدون توجه به چهره متعجب من  ازپله ها باال رفتبرگشتو
 

 ؟؟یمهمون
  بود؟ی خاص؟؟اون مهمون کمهمون

 
 

 گذشته
 
 
 "يراو"
 
 

  خود گرفت ویمی باز به دست اوردن عشق قدي برای سفتو سختمی اونشب تصمسحربعد
 

 ! خودندانستي برايدی تهدنی دخترك راکوچک تروجودان
 
   گرفت به شرکت ارشان برود ودرمورد نقشهمی تصمنی هميبرا
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 .. بااو مشورت کنددشیجد
 

   متعجب نگاهش رابهی منشی خالي جادنی ارشان برود اما باددنی شد تا به دواردشرکت
 

 ... دوختاطراف
 

   درانتها راهرو کرد باخلوت بودنی کوچکي اورا متوجه انباريزی ناگهان صداخنده رکه
 

 !! چشمانش برق زدی اروم منشي حرفادنی رفت که باشني به سمت ان انبارعی سرراهرو
 

 .. بود بروددهی دخترك شني که تو گفته هایی گرفت به انجامی تصمعی خودسري هادهی ازشنخوشحال
 
 !!! که درانجابه انتظارش نشسته بودی شومری ازدانستن تقدغی دراما
 

 گذشته
 
 "آرمان"
 

 .. ملحفه که ننه پهن کرده بود خوابوندمشي دستمو برداشتم ورواروم
 

 شه؟؟یپسرم حالش خوب م:دمی اروم ومهربون ننه روشني صداکه
 
 

  زیدستمال تمچندتا , انشاهللا : بود گرفتم دهی دبی ازچهرش که به شدت اسنگاهمو
 

 ..ممی خوای میوموادضدعفون
 

  که توشیشگاهینجاازازمای اامی بنکهی که قبل ازایفی به سمت اتاقم رفتم وکعیسر
 
 ..  سرش نشستميکاراموزبودم گرفته بودم واوردم وباال 
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 !!شهی که نمينجوری امارستانی بمشیرببری پسرم وانت اصغراقا بگدمی نگران ننه روشني صداکه
 

   تاشهرعفونتمی کنیباش ننه اما قبلش زخماشو ضدعفون: فکربودنی تکون دادم بهتريسر
 
 ...رهینگ
 
 "سایا"
 
 

   رنگ تامچ پام کهی بلند وساده گلبهنی استرهنی پهی دوختم نهیداخل ا, رمی به تصونگاهمو
 

 ..ربودی از جنس حررهنی کل پجنس
 

 !! نشدمسای اگهی موند بعداون اتفاق دشمی ارای صورت ساده وبي گرفتم ورونگاهموازلباسم
 
 !!!من سابق نبود,  من نی اگهید
 

 .. داخل موهام فرو بردم وازادانه دورم رهاکردیدست
 
  خوشگل تریلی خي زاری موهاتو بازمیوقت: گفت ی شدم چون بابا ممونی بعدش پشاما
 
 !!یشیم
 
 

  کردم وباال بستم دست بردم وموهامو محکم جمع ی حرفا عصبنی اوردن اادی بابه
 

 !! خواستی خواست خوشگل باشم اصال دلم نمی دلم نماصال
 

  به درخورد ومتقابالی پام کنم که تقه ارومدرنگموی تخت  سفي وخواستم کفشابرگشتم
  

  شدن منتظر شما هستنابی مهموناشون شرف گنیخانوم اقام: شدخدمتکاروارد
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 !!یی خوش امدگويبرا
 

   شه اماطی خواست برم تا خی حرفاش چهرمو منزجر جمع کردم اصال دلم نمدنیباشن
 

 ي بزرگتریلی خزی چهی ندفعهی نبود که ادی ازش بعدمی ترسی داشت می که بعدا درپی ازعواقبسخت
 

 .. شکمم مونده بودي روگارشی سی رد سوختگيهنوز جا!!!  شکمم خاموش کنه ي کنه ورووداغ
 
 !!یش بخوره تو سرش عوض ترازخودی عوضيمهمونا-
 
 
 ن؟؟؟ی گفتيزیخانوم چ-
 

 ...امی پوشم مینه االن کفشامو م: کردم یاخم
 

 .. کردو رفتی کوتاهمی تکون داد وتعظسرشو
 

 !!! نکنمشی زودتربرم وعصبدی بایعنی فرستاده دنبالم یکی یوقت
 

 .. وازاتاق خارج شدم وبه سمت راه پله هارفتمدمی پوشکفشامو
 
 !! دونم چرا ضربان قلبم شدت گرفته بودینم
 

  کرد؟؟؟ی می تابی انقدربچرا
 

  بوددهی به خودش رسی پله اخر نگاهم رفت سمت ارشان که حساببابرداشتن
 

 ... رنگی مشکرهنی  وپي وشلوارنوك مدادکت
 

 !! مهمونش بودیابی درمنتظر شرفودم
 

  ی تونستینم:دی لب غرری زی زدم که بااشارش مجبورشدم برم به سمتش که عصبيپوزخند
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  به اون صورت واموندت؟؟ی بمالزی چهی

 
 !!! مونهی متی منیع
 

 !!ادهی زیلی خی ازسرتو عوضنمیهم: جرعتمو جمع کردم وازفرصت به دست اومده استفاده کردمتموم
 

 .. بهم بگه که باپارس بلندسگا وبازشدن درباغ بهم اشاره کرد که همراهش برميزی چهی کردوخواست  یاخم
 

 !!یتو زنم:دمی اروم خونسردشو شني جوجه بااون شکمم پشت سرش رفتم که صداهی مثل
 

 خوادیفقط دلم م: گفتعی گرد وشد ومتعجب بهش نگاه کردم که سرچشمام
 
 .نمی خطا ازت ببنی وکوچکتری سوتهی

 
 !!دهی مامانشو پس مي جواب تخس بازتیونم اون کاکل زر رفتن مهمبعد
 

   نگاهنای همونجور به ورود ماشدمی شکمم گذاشتم که دي دستمو رودهی حرفاش ترسدنیباشن
 ... زديزی کرد پوزخند تمسخرامیم
 
 

 ... شدمرهی ازباغ بهتره بگم زندان خی منزجرمو  ازش گرفتم وبه نقطه نامعلومنگاه
 
 
 ؟؟؟یستیاونموقع خودت ن!! ي کردی به من معرفنوی تو ارسرتیخ!!! يومدیاالن وقت اومدن؟؟ نم-
 
  زد حواسم جمع شدی حرف میکی ارشان که داشت بای صداعصبدنیباشن 
 

 . کردی اخم کرده بود به پسر کنارش نگاه می حسابدمی گرفتم و به سمتش برگشتم که دنگاهمو
 

  شده بودرهی وبهم  خدی رسینظر م پسرکه ناراحت به کنجکاوبه
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 !! خودم معذب نشدمي نگاهش رویرگی چرا از خدونمی کردم نمنگاه
 
  چرا؟؟دونمینم
 
   کهرمی ام  داشت  کالفه خواستم نگاهمو ازش بگیقدبلند چهره جذاب  
 

  دارم؟؟وی باچه کسییافتخاراشنا:گفت
 

 ! ! همسرمسایا: وسط حرفمدی بگم که ارشان پريزی چخواستم
 
 !! مشاورمیاعیارمان ض, سایا-
 

 .. تفاوت نگاهم گرفتمی اما بدمی کلمه همسر رنگ تعجب تو چشماش ددنیباشن
 
  گفتم؟؟ی میچ
 
  که به اندازه مرگ برام طاقت فرساس؟؟یی به انجام کاراشمی مدی گفتم تهدیم
 
 
  خوام سربه تنش باشه؟؟ی فرد متنفرم نمنی گفتم به حد مرگ ازایم
 

  سکوت کرددی بایگاه
 

  گفتيزی چدی نبایگاه
 

 ..  ونگاهمو دوختم به پسرم ولبام به لبخند بازشدنیی انداختم پاسرمو
 
 .. خواستمشی همه کس مزوی چشترازهمهی بشترازخودمیب

 
 دی لب هام برکشي خنده ازرویی بمو مردونه اشناي صدادنی ناگهان باشنکه
 

 ..ستادی ازمان
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 ...دیچی وپدیچی اشناش داخل ذهنم پي صداهاقطع شد وفقط صداتموم

 
 !!! صدانی بود اخودش

 
  ي اونقدرتندکه مطمعن بودم همه صدادی کوبی صداش خودشو محکم به اطراف مدنی تاب ازشنی بقلبم

 
 ...دنی قلبمو شنضربان

 
  سطل اب سردهی فرد روبروم انگاردنی سرمو بلندکردم بادعی وسرووردمی نطاقت

 
 , سرمي باشن روختهیر
 
 ...ستادیوقلبم ازحرکت ا!!!  خاموش شدجاناتمی تموم هشیات
 
 

 ... هستمي منتظرمانیا: تفاوت دستشو مقابلم گرفتی وبي من جدشونی توجه به حال پربدون
 
 مان؟؟یا

 
 ..  داخل ذهنم اکوشداسمش

 مان؟؟یا
 
 ! تونست داشته باشی تاب می دل بهی که بی حس عجهی داشتم یبی حسه عجهی چرادونمینم
 
 ..  شدمرهیبادقت بهش خ 
 

 .. ولب ودهن مردونه مناسبدماغ
 
  ياون دوتا چشما!!  شد نبودخکوبی دوتاچشماش مينگاهم رو 
 

 !!! من نبودی جنگلسبز
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 !! رنگ نبودی سردو مغرور مشکي دو چشمانی من بودن ايای که تموم دني سبزي دوتاچشمااون

 
  چم شده بود؟؟من
 

 , گشتم ؟؟ تموم افکارمزخرفمو پس زدمی مرد دنبال عشقم منی توامچراداشت
 

 .. تاباهاش دست بدمدادی بزرگ ومردونش که جلوم تکونشون مي رفت سمت دستانگاهم
 

  دهی کشي شد سمت گرفتن دستادهی که دستام کششدی دونم چی که ارشان بهم زد نمباسلقمه
 

 ..مردونش
 

 حس جاذبه هی که شدی چدونمیاما نم!!  دادمی مرد روبروم بود قطعا بهش دست نمنی جزاگهی دهرکس
  روبروميمنومجبورکردبه لمس دستا!!نامعلوم

 
 .دمی لمس دستام بادستاش مثل برق گرفته ها دستمو کشنیبااول

 
 ... ترسوندیداشت به شدت منو م!!  بود ونبودیهرچ!  بود ی مردهرکنیا

 
 ؟؟؟!! منهحیمس!!! شیبگی مرد باتموم غرنی کردم ای من همش حس مچرا
 
 
   وقفه دستامی ارزش که باعث لرزش بی ازهرافکارپوچ وبدی و عقلم پاپس کشدی دلم لرزته
 

 !! بودشده
 

 !!بسی غرهی!!  دستامو مشت کردم وباخودم تکرارکرد اشتباهمحکم
 
 !! شناسهیم نقش پررنگ نهی جز زی چچی ذهن بستس که ههی دهی که زالی تخهی

 
  شد نهی بامرور زمان نه کمرنگ می که حتی پرنگنقش
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 .. شدی ذهن ودل خسته پاك منیازا
  
 !! مسخره وخنده داربودیلیخ
 

 نی اشناتري انسان به جانی تربی غربهی کردن غرنیگزی ارزشم جای بچگانه وپوچ وبتفکرات
 

 !!!اشنا
 

  ي جانکهی به خودم اومدم اما قبل اعی ارشان دورشونه هام سري شده دستاچدهی پباحس
 

  ی مشی منفورکذاي بزاره سرشوخم کردو همونجورباصدای فرصت برام باقنی ترکیکوچ
 

  صورتم رومو برگردوندمي به سمتم برگشت ومن ازنفرت هرم نفس هاش رودیخند
 
  حال پسرمون چطوره ؟خوبه؟؟زدلمیعز -
 

 .. دمی محکم بستم ولبمو گزچشمامو
 

 !!دی تهدیعنی حرفش
 
 !! زخمامي نمک رویعنی

 
 !! نگويزی چنوی ببتوی وذره ذره نابودنوی بشیعنی

 
 .. درانتظارتي دم نزن چون عواقب بدروی بمیعنی

 
   پس زدن دستاشي کندم وناخونامو محکم کف دستم فروکردم که مبادا خطانره براجون

 
 .. کردی که داشت خفم مازدورم

 
 ... رنگی مشکي ناخوداگاه رفت سمت اون چشمانگاهم
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 !! کردی داخل چشماش داشت نگام می بابرق خاصدمیکه د 
 
 دمی رنگ نگاهشو نفهمی معندمینفهم 
 
 ! وپسش زدمدمی فهمدمیشا
 
  منورهیتا نگاه خ 
 
  تفاوت وسرد نگاهشو ازم گرفت وبالحن محکم مشغول حرف زدن باارشان شدی خودش حس کرد بيرو 
 

 ..دنی تن صداش دستام شروع کرد به لرزدنی باشنومن
 

  بود؟؟ی همه شباهت تو لحن وتن صدا چنی ایمعن
 
 !!می کنی منی داروهاتون تضمدی تولي روش وبرانیما ا-
 
 .. صدادارارشان به خودم اومدمي پوزخندبا
 
 !!ستی نی ما کافي شما برانیتضم-
 

  خونسردانه ادامه!!  حرکت اضافهنی ترکیاکوچی جابخوره ونکهی شد سمتش بدون ادهی کشنگاهم
 

 !! نسبت به فرمولم داشتمتونوی اعتمادی بنیالبته انتظارا:داد
 

 !!! کنمهی گری خواست ازخوشحالی وبارهاشدن دستاش ازدورم دلم مستادی صاف اارشان
 
  بودم نه؟؟ونهید
 
 ! دوجانبستي همکارهی جادی اي من برانی قواننیا! ستمی اعتماد نیب-
 

 . باارزش اگه درست عمل کنیلی فرمول خنیا: ادامه دادي ازمن بالحن جدتی ازشما حمافرمول
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 .!!.. خودش کنهي هایی مسحور تواناتونهی ماروی دنهی

 
  بحث بود خواستم نگاهمونی رفت سمت ارمان که مثل من درسکوت کامل نظارگره انگاهم

 
 .. دوختمانی اشوبهی زد بازنگاه جدی بهم چشمکی بدون جلب توجه کسي حرکت فوق حرفه اهی که دررمیبگ 
 

  بود؟؟؟ی حرکت چنیمنظورش ازا!!  بگمی چدونستمی ازفرط تعجب نمومن
 

 .. خودمو مضحکه دستش نکنمنیشترازای گرفتم خودمو جمع کنم وبمی محکم ارشان تصميباصدا
 

 .. خوردمی مشترجای ومن بدادی ادامه مارشان
 

  سالم بودن؟؟ی دوتا ازلحاظ عقالننی اواقعا
 

  یفی فرد کثنیارچنی خواستن دراختی می فرمول باارزش وخطرناکنی نبودن همچوونهی دواقعا
 

 بزارن؟؟
 

 نی گرفتن باچنمی که تصمنی عوضنیحتما خودشون هفت خط ترازا! سای اي باال انداختم چقدرتوساده اي اشونه
 !!! داشته باشني همکاري مکاروونیح
 
 

   وفقط تونستم بفهممدمی فهمی ازحرفاشونو نمگهی دیچی وگفتن ومن جزاون حرفا هگفتن
 

   هستنامیلی به نام وی شخصمنتظر
 

 ! ارشان انجام بدني فروش جلوي ازدرست کردن اون فرمولو برایتاقسمت
 
 
 "گذشته"
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 "يراو"
 

   زدوي درست امدن ادرس لبخنددنی راداخل ذهن خودتکرار کردوبافهمسحرادرس
 

   موضوعنی ادنی ازفهموخوشحال
 

   شد واروم به کارخونه متروكادهی پنی حاصل کردن ازاطراف اهسته  ازماشنانیبااطم
 

 ... بود شتافتدهی شنی منشي که درگفته هاي اومخروبه
 

  اوي حرف هادنی بلند ارشان وشني صدادنی ترشدن به مخروبه ها وشنکی نزدباهرچه
 

  تعجب شکه شدازفرط
 .. چطورممکن بود؟؟شدی نمباورش

 
 بلندوخشن فرد پشت سرش ومتقابال با ي زد واروم خواست برگردد که باصداي اثانهی خودلبخندخبي هادهیازشن 

   صورتش حس کردي خون را روی به پشت سرش گرمی محکمزیبرخورد چ
 ... هم افتادي رمقش روی بوپلکان

 
 م؟؟ی کنکارشی چدی شمارو شنهی حرفا تموممی کردداشی پرونی دخترو بنیقربان ا-
 

  کاردستت دادتیاخرفضول: لب زمزمه کردری زد واروم زي سحرپوزخندمعناداردنی بادارشان
 

 ... مارپلخانوم
 

   زندهدی نبادهی شندویشنی مدی که نباییزای چیلیخ: به سمت محافظ برگشتي وجددی اخمانش رادرهم کشعیسر
 

 ... کناراون تن لش بندازشون ته درهنی بندازش داخل ماشبمونه
 
 
 "گذشته"
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 ارمان
 

   وکالفه سرموواردوختمی دي نگاهمو ازاتاق عمل گرفتم وبه ساعت عقربه داررومضطرب
 

   هفت ساعت ازشروع عملکی گرفتم نزدنی زمي روی دادم وباپام ضرب ارومتکون
 
 !!نجای گذشت  ونشسته بودم ایم
 

  شدمرهی اتاق عمل خي اشهی صورتم گذاشتم وبه درشي دستامو داخل موهام فروبردم وروکالفه
 

   جا خسته شدم خواستم بلندشم که دراتاق عملهی شدن به رهی ازنشستن وخگهی دبعدچندلحظه
 

 ... بازشد
 

 :  من گفتدهی چهره رنگ پرنی به سمت دکتررفتم که بادی معطلچی ازسرجام بلندشدم وبدون هعیسر
 

 ... ي هرکارپسرم
 

 ..می براومد انجام دادازدستمون
 
 ....اما
 

   ناراحت شدم چون نتونسته بودمیلی خنیی دکتر سرمو انداختم پاي  حرفادنی ونشندنیباشن
 

 !! انسانو نجات بدمهی اونقدرعرضه نداشتم تا جون چون
 
 

 حال
 
 
 "سایا"
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 !! مهمونا ارشان همراهشون رفت تادم دربدرقشون کنهبارفتن
 
 ارشان؟؟!!  جاخوردمیلیخ
 

  بدرقه؟؟رفته
 

 ! مزخرفش شده بودی ادبنی قوانالیخی سود داره که بیلی معامله براش خنی انگاراحتما
 
   زنهی گفت من ی نمی کرد عوضی برگشتم پاهام ازشدت درد گزگز مالیکالفه وخسته به سمت و 
 

 شی دومنی به فکرم بود که ای اما اون اشغال کستمی پاهام باي ده ساعت رودیونبا!! !حاملم
 

 .. راست رفتم سمت اتاق الهامهیباشه؟؟
 

 !! بدیلی خسادنی فالگوش وادونستمی مدمی ارومشو شني ترشدن به دراتاقش صداکیبانزد
 
   کالفه فقطدمی دادم که شنهی عادتم بود وترك عادتم موجب مرض سرمو اروم بردم جلو به درتکاما
 
 ..خدافظ!!  خودتوني پاشیاما بق!! گفتم باش,باش: کردی کلمه روتکرارمهی

 
 باش باش؟؟..  شدن حرفاش سرمو ازدرفاصله دادمباتموم

 
  بود اصال؟ی داشت اون فرد مقابل کی چه معننیا

 
   سرتری بهت بگم؟؟ خی چسای ایعنی دمی تکون دادم ولبمو گزنی محکم به طرفسرمو

 
  زدمي خودم لبخنديبه حرفا!! بهی ازت گذشته زشته عی سنی قرار مادر بشگهیکمترازچندروزد

 
   امشبنکهی اوردن اادیناگهان بابه !!سالم بود21 ازم گذشته انگارچهل سالم فقط ی سنگمی ميجور

 
 !! داخلنییبله بفرما:دمی اروم الهام شني ودروزدم که صدادی بود لبام خندتولدم
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   همراهم بود حاال نوبت من بودکه جبرانشهی سختم همي زدم وداخل شدم توروزاي ترقیلبخندعم
 

 .کنم
 

 .. زخماش باشمي نوبت من بود مرحم روحاال
 
 "آرمان"
 
 !!؟؟؟؟ییییچ
 
 !! برهنی کردم لحنمو کنترل کنم تامبادا باال ترازای پسر؟؟؟سعي شدوونهید
 

   قرمزازخشمش کهي چشمادنید که بارخندهی خوبه؟؟ بلندزدم زحالت
 

 .. باشمي کردم جدی ماجرارو درك کردم خندمو قورت دادم وسعتیجد!  کردی نگاه مبهم
 
   ادامهیدستمو مقابل صورتش تکون دادم وعصب!!!  به موال به خدا زده به مختي اوانهید
 

 !!وخالص!!!نی همگهی ساده ميجوری بلندشو ازهپروت دادم
 
 !!!ی بره مهمونخوادی واقا مدیدعوتش کرده کاخ سف زابتیانگارملکه ال 
 
  کنن؟؟ی  جرواجرت مشی وحشي وسگاگارداشیاون باد!! نفهمه , اون ارشان خریدونیم
 

  بودنرممکنی فهموندن غي خودم برای توجه به خودکشنی ترکی تکون داد وبدون کوچسرشو
 
 ی برم تواون خونه حتدیبا!! رمیبفهم ارمان من م!!  تونمینم: ادامه دادشی عمل تومغزفندقنیا

 
 !! جرواجرم کننگارداشی به قول خودت  سگاش وباداگه
 
 !! کن تومخمی گلوله خالهی وکارناتمومشو تموم کنه ومی اگه ارشان بفهمه من کیحت
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 !! که امشب تولدشیفهمی نمیفهمیم
 

 !!!عمرا: سرشومحکم تکون دادزارمی تنهاش نممن
 

 ! دنده بودهی قد وشناختمشی داشتم؟؟ ممی اگهی مگه راه درونیدم ب نفسمو فوت کری وعصبکالفه
 

 !! جلومیری من موهیباش اما به ش: ناچار تکون دادم سرمو
 

 ه؟؟ی چوتیش: شدرهی کردوبادقت بهم خزی رچشماشو
 

 . برداشتمموی فروبردم وگوشبمی داخل جدستامو
 

   گشتمی دنبال شمارش موهمونجورکه
 
 ؟؟یزنی زنگ میبه ک-
 
 ... کردمکی اسمش کلي زدم وروي کردن شمارش لبخنددایباپ
 
 
 الو سالم حالت چطوره؟؟-

   هود ما امشب سرش رونی رابنیخوب گوش کن ا!!  نرسهیمگ دستم به اون اشغال عوض!! خوبه
 

 ! کردهيادی زتنش
 

 ! ی هوشش کنی اون جفت کفتر عاشقمونو بنکهی جزاي انجام بددی نبای خاصيکار
 

...... 
 خدافظ..الی داخل ومونی به احمد نفوذسپارمی مشویبق, کنی تو تااونجانقشرو اوکحله؟؟باش

 
 :دی معلوم بود کنجکاوپرسی بالحن که به خوبزاشتمی مبمی داخل جوی گوشهمونجورکه

 
 ؟؟ي زنگ زدی کبه
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 ه؟؟یماجراچ

 
 .الهام1: هل دادم وبالحن خونسرد گفتمبمی داخل جویگوش

 
 ال؟؟ی عدنی دي بريخوایمگه نم2
 

 .. به احمدم بگمروی قضدیفقط با!! حلخوب
 

 ..کنمیدمت گرم جبران م: شدنو نشدن حرفام دست بردو محکم زد پشت کمرمباتموم
 

 ..شامیریازاون س!! ستمی من ول کنت نی شمونیتو پش!!  خانحیجناب مس! ؟یپ چ: زدمیچشمک
 
 
 سایآ

 
 ؟؟ی خوبسالم

 
  حالت چطور؟؟نمی ببینجامامانی اایب: زدوبادستش زد کنارش بهم اشاره کرديلبخند

 
 ي لحظه احساس شرم وخجالت وجودمو فراگرفت اون بخاطرمن کتک خورده بود به جاهی

 
 !!دی پرسی من حالشو بپرسم اون داشت منکهیا

 
 !! خوامی م؟؟معذرتیخوبم توخوب: کردمي دستم بازي وباانگشتانیی ازشرم انداختم پاسرمو

 
 .. لباشو تجسم کنمي روحی اون لبخندملتونستمی بود منیی سرم پانکهی باایحت
 
 !ستینه حالم خوب ن-
 

  بشکنه دستش کثافت کجات درد: سرمو بلند کردم بالحن نگران تند تند گفتمعی وسرمتعجب
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 ... مدی ببخشي کنه؟؟ وایم
 
 !!بس بس-
 
 !!عی سریشیچته؟؟ چرا هول م:دی خند لحظه ماتم برد بادقت بهش نگاه کردم کههی

 
 !! وسالم درخدمت مامان کوچولو خودمحی حالم خوب صحمن
 

 اد؟؟یخوابت نم: حرفاش نفسمو اسوده فوت کردم که ادامه داددنیباشن
 

  زی رهی ازسرجام بلندشدم خاك توسرم خستس وحالش بده من نشسته بود عی سرشرمنده
 

 !!زدمی محرف
 
 دمی متعجبشو شني که صدارونیخواستم برگردم تابرم ب..زدلمی عزریاره موافقم شب بخ-
 
 ؟؟يریکجام-
 

 !! شده بودطونی شیلی خایدتازگی که پسرکوچلوم زد لبام خنديزی بگم که بالگدريزی وخواستم چبرگشتم
 
 !! لگدزد بهت بگمي الهام گفته بوديوا: شدمرهیباذوق به الهام خ 
 

 ستادی؟ اروم لحاف روشو زد کنارواومد جلوم اکوشولو خالش لگدزد؟: برق زدچشماش
 
  سرشو بلندکرددی لبشو گزعی اومده باش سرادشی ی مهمزی چهیانگارکه ..  خاله فداشاخ
 

 دمی حامله شني خانوماي خوبش برايتای ازخاصیلی سراغ دارم خی دمنوش عالهی من
 

 ..ي برات درست کنم بخوررمی بودم االن مدهی برات خرشی پچندروز
 

 .. جهنم عذاب اور تنها نبودو کنارم بودنیخوشحال بودم که توا!  بودچقدرخوب
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 .. هنوز زخمات خوب نشدهخوادیکجا؟؟نم-
 

  ی برو تو اتاقت تا تو اماده شمی عالی خوب بودم االن عالشی پهیاگه تاچندثان: زدوگفتيلبخند
 ..ارمی الال منم دمنوشو برات ميبرا
 

 ..امازت ممنونم اله: زدميلبخند
 

 ..شهیخواهش م: نرم بستو بازکردچشماشو
 

  شکممی رنگ کوتاه عوض کردم بابرامدگی لباس خواب مشکهی رنگ تنموبای گلبهلباس
 
 .. خواب کوتاه راحت نبودمي لباس هانی جزهمي اگهی دي لباس هاتو
 

   دمنوش خوجمزههیاالن خاله :دمی پسرم کشي لبه تختو ودستمو نرم روي نشستم رواروم
 
 !!  پسرم بخوره براش خوبهي براارهیم
 
  ممنونم: داخل دستشو گرفتم وانی شکمم برداشتم ولي محظ ورود الهام دستمو ازروبه
 

 ..یالهام
 

  به سمتم اومدعی قلپ ازدمنوشو بخورم که سرهی کنم خواستم یخواهش م: زديلبخند
 

 !!شی وبخوري بدهی تکبهتره
 

 ا؟؟چر: ازلبام فاصله دادموانوی لمتعجب
 
 .. بدههی برو قشنگ باال تکیشی متی اذستی کمرت راحت نينجوریخوب چون ا,خوب-
 

  فرشته بود نبود؟؟واقعا
 
  تلخ وبد بودمی دادم ودمنوشو تا تهش سرکشهی حرفاش عمل کردم ورفتم عقب و تکبه
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 .. تاتهشوخوردمنی همي بود برادی منو پسرم مفياما برا!! بود
 
 ..نیافر-
 

 !! رفتی مجی کم داشت سرم گکم
 

  گذاشتمشتی بالي خم شدمو سرمو روادی خوابم میلیخ: محکم بهم فشردم وبازکردمچشمامو
 
 ..... چشمام گرم خواب شدهی بعدچندثانو
 
 
 "حیمس"
 
 

   واردمونی ازافراد نفوذیکی باکمک احمددی کوبی تاب محکم خودشو به اطراف می بقلبم
 
   عکس هامدنینگاهمو به اطراف چرخوندم وبه سمت راه پله ها رفتم وباد.. شده بودم الیو
 
 !!  خونه  جاخوردمنی اواری گل به گله ديرو
 
  کرد؟؟یکارمی داشت چسامی باای چه خبر بود؟؟ارشان عوضنجایا

 
 ی انسان روانهی االن برم سمت اتاقش وتوخواب خفش کنم نمونه نی خواست همی مدلم
 

  بودستادهی تاب قدم هامو تندکردم وبااشاره الهام که دم اتاقش ای وبیعصب!!  بودضیومر
 

   تو اون اتاقسامی ادمیفهم
 

 ..دیتپی ميشتری قلبم باشدت بشدمی تر مکی و نزدکی به اتاق نزدیهرچ
 

  زنم حلقه شده بودي دور شونه های اون عوضي دستای چقدرجلو خودمو گرفتم وقتامشب
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 !! ونتونستم دم بزنم شکستموچقدر
 
 ... ماه تالش کرده بودمشیش
 
  ترکردن خودم کرده بودمي درقوی ماه سعشیش
 
  کسانی باخاك ي براي ماه خواب وخوراك واسم حروم شده بودو فقط به فکرنقشه اشیش
 

 .  ارشان بودمکردن
 
   خونسرد باشمنمیبی ارشانو می روز که وقتنی اي ماه براشیش
 

 !! بودمدهی نقشه کشنمی ببشوی موقش نابودوبه
 

 ممنونم ازت:دمی کشنیی درو نرم به سمت پارهیدستگ
 

  کنمیخواهش م:دمی ارومشو شنيصدا
 

   مشاممو نوازشنشیری عطرشي شدم وبه محظ ورودم هجوم بوسای اکی تارمهی اتاق نوارد
 

  چشمامودادناخوداگاه
 

 ..دمیبلع تنشو نیری وباتموم وجودم عطرشدمی کشیقی ونفس عمبستم
 

 ..می تابمو بازکردم ونگاهم رفت سمت تموم زندگی بيچشما
 

 !! نهی زندگتموم
 

   تنمي جايعشقش تو جا!!  ذره دوذره نبودهیاون خودمن بود عشقش !  نبودمی زندگتموم
 

 .. شده بودحک
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 ..دی لرزی ازحدمشی باقی ازاشتپاهام
 
 دلم؟ 
 

  سرکنم؟؟شی ابي چشمای ماه تونسته بودم بچطورهشت
 

 .ییسالم بابا: بزرگش نشستم ونگاهمو به شکم بزرگش دوختم ولبخندزدمي تخت دونفرلبه
 

 .. پسرمسالم
 

   همهالیخی خواستم بی بهم گفت بچم پسر می که الهام باهام تماس گرفتو باخوشحاليروز
 
 !!دنشی به دامی همه کس بشمو بزویچ
 

 .. حبس شدنمی نفس تو سادی زی وازخوشدمی جلو رفتم وکنارش دراز کشاروم
 

 ..نمی تکون به سمتم برگشت ومن تونستم چهره نازشو ببهی بابرگشتو
 

 .. شده بودامی بستش که تموم دني چشماي چرخ خورد رونگاهم
 

 دنشوی بزرگو وخوش فرمش موندو دلم وسوسه بوسي لباي تابم روی خورد ونگاه بچرخ
 

 ..کرد
 

  ترصورتمو بردم جلوي گرم نفس هاش به صورتم جد سرمو بردم جلو وبابرخورد هرماروم
 

 ...  گرمش قرارگرفتي لباي روولبام
 

 ...  لباش حرکت کردي قرار روی لبام بی همه دلتنگنیوازا
 

 دمی وبوسدمیبوس
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 ! قراریب
 

 !دلتنگ
 
 ! تابیب

 
 !عاشقانه

 
 .. پسرم حرکت دادمي ودستمو نرم رودمی وبوسدمویبوس
 

 .. شکمش کاشتمي وعشق روی بوسه ازسردلتنگهی جداشدم وسای ازااروم
 

 ..میتولدت مبارك زندگ: وبادستام شروع به نوازش صورت نازش و موهاش پرداختم برگشتم
 

 ..زارمیتنهات نم:گفتمی کردو من می خواست چشماشو بازمی مدلم
 
  کنارتمشهینمردم وهم:گفتمیم
 
 . کنمی جهنم خالصش منیازا: گفتم یم
 

   کنمیتمومش م: شدمرهی شدو به چهره معصوم غرق درخوابش خ ازحرص مشتدستام
 

 ! صبرکنگهی دکمی فقط زدلمیعز
 
  دمی خوش طعمشو بوسي خم شدمو بازلباعی تاب سری طاقت وبیب

 
 !!حیمس: زدو تو خواب اروم زمزمه کردی اروم غلتکه
 

 !!حس کرده بود: زدميلبخند
 

 .!!. کنارخودش حس کرده بودوجودمو
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 !نیری شچه
 .نیری شچه

 .... مانیری وشرتلخی تقدنیا
 

   امواج چشماشو تو ذهنمی شدم وبابرخورد هرم گرم نفس هاش چشماموبالذت بستم وابخم
 

 ... کردمتجسم
 

 ..که اسون ازدستت بدم,  يومدی به دست ناسون
 

 .دمیمن نم! خدایحت, ی کسچی دست هتوروبه
 
 .. رمی داشتنت منم به حرف وفرمونت ميبرا
 
 . رمیخودم به قربونت م! شمی تو مي فداامیم
 
 . جزمن بتونه عاشق ورامت بمونهی کسستین

 
 .. بمونهادتی بزاربه امیوونگی همه دنیا

 
 

 .. ماي ستاره هایوقت
 

 . توآسمونانیشبام
 
 نمونی بنی بشادی بي ستاره ازارمینم
 

  تواسمونانی ماشبامي ستاره هایوقت
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 !نمونی بنی بشادی بي ستاره ازارمینم
 

 !امی بدون که دنبالت ميابری دننی ايهرجا
 

 !!امی برمي به تو ازهمه کاردنی رسواسه
 
 ی ازم دل بکني برزارمتی نکن مالیخ
 

 .ی دارمت تابه ابد مال منشهی همتابه
 
  وی همه چشهیتموم م:دمی بارگونشو بوسنی اخري خواستم برم چشمامو بازکردم وبراینم
 

  بلندشدم وچشمامو بستم که مبادا نگاهم بره سمتش ودلم بلرزه وعی کنم سری متمومش
 

 .... پا پس بکشهازرفتن
 
 "ارشان"
 

   روزانتخابنموقعی که ای همونجوربه کسی کالفه وعصبمی تکراربلند زنگ گوشیباتکراروه
 

 ! تماس باهامي بود براکرده
 

   بدون توجه به شمارهمی کردن گوشدایوباپ. دمی کشزکنارمی مي دادم دستمو روی مفحش
 

 بله؟: گرفته خواب الودم گفتمي باصدای صبروعصبی گوشم بي روگذاشتم
 

 ...  نفسي وفقط صداسکوت
 
 بله؟؟-
 

 . قطع کردم وپرتش کردم کنارموی گوشی سکوتش عصبباادامه
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 .. بردی اصال خوابم نمگهی مچاله کردم وبغلش کردم اما دشتویبال
 

 .. بود ونبودی به موقعش حاال هرکباتماس
 

  بود خم شدمکی بود بلندشدم ونشستم وچشمامو بازکردم هنوز هوا تاردهی ازسرم پرخواب
 

  بود باهام تماسی کنمی وخواستم ببدمی کشي اازهیصبح بود خم4 برداشتم ساعت مویوگوش
 

  بود؟؟ی کیعنی شناختم ی شده بودم نمرهی گرفته بود  بادقت به شمارش ختماس
 

  اخمام بازشدمی صحفه گوشي روای که همون موقع  بانقش بستن اسم جول بلندشمخواستم
 
 ..  دلم براش تنگ شده بودیلیخ
 
 

  سغالمم ارشانم:دیچی خندون وشادش داخل گوشم پي صدادمی سبزو کشفلش
 

 !! سالم کرده بودی فارسشدی باورم نمدمیخند
 
 

 ... دلمزی عزسالم
 

   خواستمی عشقم مشهیصدات قطع وصل م: تند تند گفتیسی عوض شد وبه انگللحجش
 

 !! ارشانمدی اما نشد ببخشامی مامان بهمراه
 

 ران؟؟؟ی اادیمگه مامانم داره م: سرجام نشستم متعجب
 
 
  خراب کردم؟؟ی مامزی سوپرادی ببخش؟؟ی دونستیاوه نم-
 
  ق العاده فورانی که ازایمامان!!! ران؟؟ی اومدی ی جا خوردم مامان داشت میلیخ
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 ! تنفرشولی ونگفت دلدمی بزاره؟؟؟ هرگزنفهمنجای؟وحاضر نبود هرگز پاشو ا!متنفربود
 

  که مامان راه افتاده؟یدونیحاال نم! ینه خانوم:دمی اسمم به خودم اومدم وخندباتکراربلند
 
 
 ..رانی رسه ای مگهی ساعت دهی دونمیچرا م-
 
 !! برسهدی پس االن باگه؟؟ی ساعت دکی یچ
 

  عشقم؟میبعدا حرف بزن: رفتمی میی بلند شدم وهمونجورکه به سمت دستشوعیسر
 

 .. خوام برم استقبال مامانی ماالن
 
 
  ذره شدههی ارشان؟؟ دلم برات يای می کزدلمیباشه عز-
 
 
   ادامهی به فارسرلبی صبرکن وزگهی کوچولو دهی زمی عزامیم. ذره شدههیمنم دلم برات !! جونن-
 

  قاتل بابام تقاصی وقتدادم
 

 !!امی زودمیلیخ!امی پس داد مکارشو
 

  تختي قطع وکردم وانداختمش روویگوش
 

 ... رفتمیی سمت دستشووبه
 
 
 

 گذشته
 

 حیمس
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   وخواستم چشمامو بازکنمارشدمی درد وحشتناك داخل صورتم ودنده هام هوشدنیچی پباحس

 
   گرفته بود خواستم کالفه پسش بزنم کهدموی صورتم که جلو دي رويزی باحس کردن چاما
 

  مانع از انجام کارم شدي نگران ومردونه ايصدا
 
 !!! دست نزنسایوا-
 

  ازکارافتادهمی صوتي انگارتاراشدی بگم اما صدام ازداخل گلوم خارج نميزی خواستم چمتعجب
 

 !!بود
 
  ي خوایحتما م!! نی کنی ميزی خونرشهی هاتون باز مهی بخنیتکون نخور!! باشه باشه-
 

 ن؟؟یینجای کجاست وچرا انجای انیبدون
 
 

  کردم؟ی مکاری چنجایومن ا!  کجاستنجای خواستم بدونم ای مواقعا
 

   شمارویاعیاسم من ارمان ض: موضوع ازچه قرارهدمی شخص ادامه داد ومن تازه فهمهمون
 

 . کردمدای پمن
 

 ...ی وماشنی تصادف کرده بودراستش
 

  غی جي وبه جاش صدادمی ازادامه حرفاشو نشنیچی هگهی کلمه تصادف ددنیباشن
 

 بلندوالتماس
 

  کردم؟؟یکارمی چنجای ومن ادیچی وپدیچی داخل ذهنم پسای اهیوگر
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  بودم؟؟دهی راحت گرفته بودم خوابنجای بود ومن افیدست اون اشغال کث!  ناموسمزنم
 
 

    درد فوق العاده وحشتناك تو تنمدیچی ذهنم فرمان داد وخواستم بلندشم که باپعیسر
 
 

  شونه هام نشست وبالحني بزنم که دست همون شخص روادی خواست فری دلم مازدرد
 

 !رونی بنی تازه ازاتاق عمل اومدنیصبرکن: گفتنگران
 
 

  بزنمادی فری وکالفگی همه ناتواننی خواست ازای خواست حرف بزنم دلم می مدلم
 
 
   بود؟؟کارکردهی بازنم چی کجا بود؟؟اون عوضسامیا

 
  یدرد وحشتناك که داخل تنم م. دی کشری درسرمو برگردوندم متقبال گردنم ازدرد تيباصدا

 
 رمی بمادی زيزی اگه ازخونری حتدادمی زنمو نجات مدی بارفتمی مدی گرفتم بادهی وناددیچیپ

 
 .رمی االن بمنی همنجای همه درد همنی اگه ازشدت ایحت
 

 : سکوت فضارو شکستیص نگران شخيصدا
 
 !!نی رسونی مبی کارتون به خودتون اسنی باانیدار!!! اقا؟؟ارومنیکنیکارمیچ-
 
 ! به زن حامله من تجاوز کنهومدی شغال ازش برمب؟؟اونی ازاسدونستی میب؟؟چیاس
 

  بزنم؟؟چرا؟ادی تونستم فری نم؟؟چرای بگم؟کجا به کی به کدردمو
 
  شدنشي شد به محظ جاري اوردن اون همه اتفاق روبه انفجاربود واشکام جارادی به با
 

   اشکامي به جاانگارکه
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 ! سوختی باشن مختهی ردیاس 
 

  سرم اومده بود؟؟یی بالچه
 

 !!اروم باش! بسه پسرم باش:دیچی پی گرم ونگران شخصيصدا
 
  ی سرم اومده که نمیی چه بالدونستی صدا مال دکتر اروم گرفتم حتما اون منی انکهی ادنی فهمبا
 

 . بدنم تکون بدمتونستم
 
 .... اونقدر سخت کهي گذروندویپسرم عمل سخت-
 

 ی که داشتیقی عمي همه جراحت هانیمنو همکارام باا: مکث کرد وباز ادامه دادیکم
 
  هی هی ماشبمی ما وتي تونم بگم که برگشت  تو برایاما به جرعت م!می به زنده بودنت نداشتيدیام
 

 !!! بودمعجزه
 
 
 
 "حال"
 
 "سایآ"
 

 .ی مشامم پرشد ازهمون عطرتلخ وگس دوست داشتنمینی بری زیی عطراشنادنیچی پباحس
 
 ح؟؟یمس-
 

  همهنی بود که ضربان قلبم ازشوق ای کافنی کردم وهمکی صورتم وبه منبع بو نزدناخوداگاه
 

 .رهی شدت بگری وصف ناپذحس
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 . چشمامو زددی چشمامو بازکردم وبه محظ بازکردن چشمام برخورد نورخورشعیسر
 

   شدم به حالت قلبم برگشتممونی بون چشمام کردم وتکون خوردم اما بعدش پشهیدستاموسا
 

 .دادی عطرتلخ وخوشبوشو مي همون قسمت فقط  بوهمونجا
 

 . حرکت بخوابم وتکون نخورمی خواست ساعت ها اونجا بی مدلم
 
  تونست درك کن حال منو؟؟ی میک
 

  بودم؟خواب
 
  حس کرده بودم؟؟حی مسمیداری وخوابو بونی مشبی شده بودم که دوونهی دراون حد دیعنی

 
    بود؟؟لمی از تخي عطر تلخ جزونی االنم حس ایعنی

 
 دمیفهمی مدی نشستم باعی الهام سردنی چشمامو بازکردم وبا دعی باز شدن درسريباصدا

 
 !!ستی نلی کردم تخیدم ثابت م به خودیبا
 

 !!ای بالهام
 

  برام تنگ شده خانومم؟شده؟؟دلتیچ: اومد به سمتمدیخند
 

 وی خاصي بوهی کنارم شتی بالنیالهام ا: گفتمعی سررمی کناربگشتی نگاهمو ازبالنکهی ابدون
 
 ده؟؟ینم
 
 ؟؟ییچه بو-
 

 !دهی نمی خاصيخوب ؟؟؟بو: سرشو بلندوکردعی سرشتی بالدنیی شد وبه محظ بوخم
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 نزاشت ادامه حرفامو بزنم...شیاون بال!!دهیم: دستامو داخل موهام فرو بردمکالفه
 

  بوش: ادامه دادي نداره خم شدو همونجوری ناراحتنی ازمیباشه عز:وگفت
 
 !!کنمی کنه؟؟  باش االن عوضش می متتیاذ
 
 !!نه: گفتمعی که سرشدی دونم چینم
 

 سا؟؟ی شده ايزیچ: رو هوا خشک شد ومتعجب به سمتم برگشتدستش
 
 

  گفتم؟؟ی می متعجبش گرفتم  چي ازچشمانگاهمو
 
 

 !! گفتنشي بودم برادودل
 

 . شدمونهی کرد دی گفتم حتما فکر می ماگه
 
 ... یچیه: به سمتش برگشتمنی هميبرا
 

 . موردی بحث بنی که ادامه ادی تکون داد وانگاراونم فهمسرشو
 
 ..يری دوش بگي کمکت کنم برزمیبلندشوعز-
 

 ومدی منیی که ازپاي بلندي بلندشم اما باصدا هاخواستم
 

 ه؟؟ی سرو صداهاچنیا:دمی پرسیسوال
 

 .ستمی گرفت وکمکم کرد تابادستمو
 
  بنظرت چه خبره؟؟یچیه
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 .رهی بگی مهمونهی خوادی امشب ماقازاده
 

  ی مجهی امشبن پس نتی مهموندنی همه ازصبح خوروس خون مشغول تدارك دنکهیازشواهدا
 
 .. خاصی مهمونهی میریگ
 
 "سایا"
 

 . خوردم وگذاشتم اب گرم تموم افکارمزخرفموازذهنم پاك کنهچرخ
 
 .! فکرنکنهی مشکي تونستم به خودم بقبولونم که به اون چشمای نماما
 
   وقته بهت عادت کردمیلیخ
 
   شدمی مطمعن مدی که بايم اونقدر قو داشتی حسهی

 
 !ستی من نحی فرد مساون

 
 اروی همه دننمی بی مباتو
 
 

 ی مونی مثل نفس متوبرام
 

  من به تو وابستسیزندگ
 
 ستی جزتو تو قلبم نیشکی هيجا
 

  عاشقم بهت دل بستسدلم
 

  نزارتوروخداتنهام
 

  ترکم نکنتوروخدا
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 . کم نکنری خودتو نگمی اززندگتوروخدا

 
  تنهام نزارنروتوروخدا

 
  ترکم نکنتوروخدا

 
 . کم نکنری خودتو نگمی اززندگتوروخدا

 
 تموم شد؟: گفتی بلندالهام که مي بستم وباصدادوشو

 
  زدي لباش سوت بلندي بالفاصله کنار لبخندرودمی وخارج شدم که ددمیچی دورخودم پحولرو

 
 ؟!دهی کشای شوهرت ازدستت چچارهیب-
 

 ؟؟ي نبودي موري حورتی قبلی توزندگنمی ببسایوا: کرد وادامه داد زیورچشماش
 

   من تموم حواسمدوی وقت بود لبخندبالبام قهربود خندیلی خدمی اما من نخندرخندهی زد زبالفاصله
 

 .ی سمت اون فعل لعنتموند
 
 

 !!ستی نگهی دیعنی!! گذشتهیعنی,  بودیعنی بود مگه نه؟؟ی ماضده؟؟فعلشیکش
 

 رمیمن م: گفتعی داخل گلوم وقورت بدم وبه سمت کمدم رفتم که سربی کردم سیسع
 
  مجبورم کرد بهت بگمی ارشان عوضنی کن اشی ذرم شده اراهی جون من سای اما ارونیب

 
 ! سرلجشیانگاربدجورانداخت

 
 . رنگ سادمو برداشتمی مشکرهنی تفاوت دست بردم وپیب
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  سه دختراه هشت ماه گذشته انقدر لج نکن بااونب: الهام بلندشدزی اعتراض امي صداکه
 

 ! وبندازش به جون منلیگور
 

 .دادی شکنجم مزامی باهام نداشت فقط باعزي گفت اون کاری مراست
 

  وبرگشتم سمتشرمی اشکامو بگزشی کردم جلوری دلم گرفته بودسعیلی ازدستم افتادخمی مشکلباس
 
 

 ! خوامیمعذرت م:الهام
 
  سرت حاضرم بازم کتک بخورميفدا:دی قدم کوتاه به سمتم اومد وگونمو بوسهیبا
 
 ... نداشته باشيباتو پسرت کار: شکمم نشست ي دستش نرم روی اون عوضاما
 
 

 .ي خوری برم االن سرما مگهی من ديوا: گفتعی زدم که سريلبخند
 

 ... داخل دهنم موندی تموممهی نی ومرسرفت
 
 

  ی می بشم که اون عوضی ونگاهمو به کمدلباسام دوختم مجبوربودم امشب همونبرگشتم
 

  وبودری که جنسش حردمی سفرهنی دستم ناخوداگاه رفت سمت پنی همي براخواد
 

 میشی ارازی تختم وبه سمت مي کارشده بود وبرداشتم وانداختم روی قرمزونارنجي گالوتوش
 
 

 ومد؟؟ی اونم امشب میعنی رفتم
 
 !!!به توچه احمق خاعن: زدمبی شدم وسرخودم نهی فکرعصبنیازا
 

 .نهیی روبرو انشستم
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 . بودانتی خحی به جزمسگهی مرد دهی فکرکردن به ی بود حتانتیخ
 
 

   نتونستم بغضگهی ددمی حالم کشی گونه بي رنگم رویی بردم وفرچه رو برداشتم ورژ گونه هلودست
 

 .ختمیردنم اشک ر کشی گلوم وقورت بدم  پابه پا اراداخل
 
 !! خواستی خواستم دلم نمینم
 

 !! خواستی جهنم ونمنی ادلم
 
 

 !!! بودحی خواست اونم فقط مسی می چهی بچه ها شده بودم دلم فقط مثل
 

 !!! بودی پسرمون مشی من پشی خونه پنی تو همنجای همنجای خواست االن ای مدلم
 
 
 
 "يراو"
 
 "گذشته"
 
 

  شی حرف هاي تاپاي روزها دچارش شده بود ناجوانمردانه پانی که ای باتموم قصاوتارشان
 

 ! وبه ان عمل کردماند
 
  ستادنی وبه محظ استدی ازحرکت بانی به راننده اش فهماند که ماششی حرکت تند دست هابا
 

   نگاه همراه باغروربالذتش را بهنیماش
 

   شد دوخت وبای مکی به پرتگاه نزدشتری بشتروی که هرلحظه بی رنگی مشکنی ماشسمت
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 ! دوستشنی بهتري که حاوینی شدن ماشپرت

 
  باارزش بود دوختشی براازی آرشی به قدر برادرتني روزهی شی که برایدوست 
 
 
   سرنوشت شومنی ازاآه
 

 !! استنیری شگنی مکه
 
  امدهی ندی جزتلخيزی من چاما
 
 ي لحظه اي روزدیشا
 
  برگردددیشا
 
 ي روزدیشا
 
  تلخ مامعکوس شودری تقدنیا 
 
 
 !!! کاشي ااما
 
 .رنباشدی کاش ها گفتن ها دي اي زمان براان
 
 
 " به گذشتهیکم"
 
 
 
 "حیمس"
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  دمی مقابلم کوبزی دستمو مشت کردم وبه میعصب
 
 
   خواد انجام بده؟؟ماهم برو بر نگاشی می هرغلطفی نداره؟؟اون کفتارکثی راهیعنی-
 
  م؟؟یکن
 

  یعمال م:دمی کوبنمی ناباورو شوکشون محکم به سي مشت کردم ومقابل نگاه هادستمو
 

 !!! زنمسااایا!!! چیمن به درك من ه!!!  منو بکشهخواست
 

 ادزدمی به سمتش برگشتم وفرعی بگه که سريزی رفت به سمتش که لب بازکرد تا چنگاهم
 
 
   به قتل اونیش کنم ال تونستم اتشفشان درونمو خاموی جوره نمچی بارهنی چندميبرا
 

 .. یعوض
 
   کميشانس اورد, تو خودتم: زدم وادامه دادمي اروم باشم؟؟پوزخندیگی بهم ميتودار!!!تو-
 

  نگم اما بالخره دلم طاقتيزی هم فشردم تا چيلبمو محکم رو....ي بودبه جامونده
 
 !!!ی باشنی سحرکنار من تو ماشيتوبه جا, کم مونده بود:وردین

 
 ...  هاهی وارسرمو تکون دادم وباتکرار اون ثانافسوس

 
 ي بلند ازته دل سحرکه لحظه هاغیج
 

 ....  هوش اومده بوداخربه
 

   اعصابي بلندوازته دلش به کل خط انداخت روي هاغی جيصدا
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 .. کالفه وار تکون دادمنی سرمو به طرفممی وننصف
 

  مگه ممکن بود؟؟ی کردم اروم باشم ولیوسع
 

  شد؟؟ی ممگه
 
 !!داداش-
 

  وبه سمت کامران برگشتم!!! یلی کرده بودم خي روادهی گرفتم زای لعنی ازچهره غمگنگاهمو
 

   کامراني به جاي اگهی شونم فشرد هرکس ديزروی دستاشو بزرگو مردونشو محبت امکه
 

 .. گفت امای ميزی بودم چدهی که سر زنش کشي بلنديادهای حتما بخاطر فربود
 
 ...  کنم ندارمی بگم  درکت منکهی جز ایچیه-
 
 ...رهی ازم بگامویدن, اون کثافت حرومزاده کم مونده بود زنمو: چونکنمیدرکت م-
 

 .... فکرکرده بودی معجزه بزرگ که اون عوضهی معجزم هی ونی االن که زنم کنارم همشو مدمنم
 

  ی به همگيری به مرگ همسرت سخت مراسم براش بگی که سخت اعتراف کنی بگسخت
 
 !ی پاك کنتوی به موقش دفترحساب رسنکهی تاایسخت وانمود کن!! زنت مردهیبگ
 

 .. منم وانمودکنمسخت
 
 !!سخت 
 
 
 

  خدابازبهم برگردوند فقط فقط بخاطرامویلع: که محکم ومردونه دراغوشم گرفتبرگشتم
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 .. اززنده بودن زنمدی بابت قطع امی اون عوضیالی خخوش
 

 !!  داداشمیهمه تااخرش کنارت...هیبق,الهام , ارمان, ایلع, من: گرم وبرادرانش فاصله ام دادازاغوش
 

 . بگم کهيزی پهن ومردونش گذاشتم وخواستم چي شونه هاي بلندکردم ورودستمو
 

  مارو متوجه خودش کردی اروم مردونش همگيصدا
 
 !!! رفتادتونیمنو -
 

   زدم وسرمو تکون دادم بهش اشاره کردم کهي لبخندمچهی ناسری دنی به محظ دبرگشتم
 

 .ادی تر بکینزد
 

 . درحق خودم قبول کنمانتشوی نتونسته بودم خهنوز
 
   به حرمتمونی واقعا ازکارش پشدمی دی کرد وقتی به پام افتاد وازم عذرخواهی وقتاما
 

 ... وبه جاش بهم قول دادتااخرش بهم کمک کندمشی چند سالمون بخشنی چندیدوست
 
 
 "سایا"
 
 
 

  نهیی تو ادمی باشدت کوبی داخل دستم چرخوندم بردم باال وعصبیرژصورت
 
 

  ي گوشه اي گرفتم سرمو رونهی اي روي اشکمو ازترکاسی وکالفه نگاه خیحرص
 
 

 .. شدي وبالفاصله اشکام جارزگذاشتمیازم
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   الهامدونستمی بازشدن درتوهمون حالت موندم وسرمو بلندنکردم چون ميباصدا
 
  زدگفتمی توش موج می حوصلگی با لحن که بنی هميبرا
 
 .الهام االن اصال حوصله ندارم-
 
 اوه اوه مامانمون امروز چرا حوصله نداره؟؟؟-
 
    خواست دست ببرم وگوشامی خونسردو چندشش توکل اتاق دلم مي صدادنیچیباپ
 
 

  ی نشنوم سرمو بلندنکردم وتوهمون حالتم موندم چون اصال دلم نمگهی تادرمی بگمحکم
 
 

  ولذت ببرهنی حال زارو خرابمو ببنی ترازاشی بخواست
 
 ؟یخوب-
 

 هی ی خواست حتی بچه بودم دلم نمی وقتی حتمی شد؟؟توکل زندگی خفه نمخوب؟؟چرا
 

  وونی حنی خواست سر به تن ای اما االن چرا به شدت دلم مرهی وبمنی بببی اسمورچم
 
  پا نباش؟دو
 
 !سرتو بلندکن-
 

 !ای دننی هم ازامی خواست گمشه هم اززندگی نخوردم فقط دلم مجم
 
 !!!!باتوام سرتو بلندکن-
 
 .. شدی ازلحن حرف زدنش معلوم بود که عصبی خوببه
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 !! تونستمدمی خندختمی اشک رونیم
 

 !! کنمتشی اذتونستم
 
 !! دل غافل سخت دراشتباه بودمي ااما
 

 .. ترشدن قدم هاش به سمتم دست بردم اشکامو پاك کردمکی نزديباصدا
 

 .. شددهی به سمت عقب کشي ناگهان موهام باشدت بدکه
 

  گرمش کنار الله گوشمي پرازحرصش دم گوشم حرف زد ومن ازبرخورد نفس هايوباصدا
 

 ... ازدرد هم ازنفرت چهرم جمع شدهم
 
 ؟؟ی ترسی ازم نمگهی تاحاال تو دیازک-
 

  تاحاال؟؟یهان؟؟ازک: زدادی فردی ترموهامو کشمحکم
 

  اصال طاقت ندارم اما به جاشگهیچون د!!! بزنم بگم دست ازسرم بردارادی خواست فری مدلم
 

 ... نگميزی محکم بهم فشردم تا چلبامو
 
 !!! سای افیح! فیح: به جاش اون ادامه داداما
 
   ومهربونرکردبودی تغی موهام ول کرد وطرزلحن حرف زدنش به طور کلهوی چرا دونمینم
 
 

   نقشه شومهی  ی ناگهانری تغنی که پس ادمی فهمهی بود ومن احمق تازه اون ثانشده
 
 

 !!!درانتظاره
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 "گذشته"
 
 
 
 "حیمس"
 
 

  بود؟؟می اونقدر اوضام وخیعنی دکترجا خوردم شی پهی قاطع چندثاني حرفادنیباشن
 

 !!دمی پرسی مدی بازدمی مدحرفی توانمو جمع کردم باتموم
 
 !! سرم اومدهیی چه بالدمی فهمی مدیبا
 

  ودمی سوخت اما پاپس نکشی به شدت مگلوم
 

 دمی پرسگنگ
 
 نجام؟یمن چندوقت ا-
 
 !!!دوهفتس پسرم-
 

  بودم؟؟هوشی من دوهفته تموم بیعنی جاخوردم
 

  خبرازمن؟؟ی بسامی ادوهفته
 

  بود؟؟کارکردهی باهاش چی عوضاون
 
 
  که دورصورتميزی خواستم اون چی کالفه منمی تونستم اطرافمو ببی نمنکهی ازاگهید
 
 ..نه پسرم دست نزن صورتت: نفرمانع شدهی ي بود وبازکنم که دستادهیچیپ
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 شده؟؟یصورتم؟؟صورتم چ-
 
  خل اعضاصورتتو حس نرفته که هنوزدرد دانی کامل ازبتیهوشیپسرم االن هنوزاثرات دارو ب-
 

 ...ينکرد
 
 ره؟؟ی صورتم دردبگدیچرا با:  خوردمجا
 
  دکتر؟؟ي اقاشدهیمگه چ-
 
 ..گهی که دي جوردهی دبی به شدت اسدی تصادف که کردیمتاسفانه صورتتون ط-
 

 !!....ایخدا
 
 .. خوردمی جامشتری گفت من بی گفت ومیم
 
 ؟یعنی-
 
 !!ی شکی پالستی جراحدیاره پسرم با-
 

 . نگران زنم بودمشتری بیلی جسمم خشترازدردی اون زمان چقدر تلخ بود اما بحس
 
  بود؟؟دهی کشی من چی دوهفته بنی توایعنی

 
 
 "حال"
 
 
 "سایا"
 
 

  افتاده؟؟ي گوشه اهی استفاده ی که بستی نییبای همه زنی افیح: شدرهی خبالبخندبهم
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  بود؟؟ی حرفا چنیورش ازا منظدی دستام ناخوداگاه لرزدی وضوح رنگ ازچهرم پربه
 
 ... وگرنهي که حامله افیح-
 

 ...  ترك خورده مقابلم دوختمنهیی به  ادمی گنگ وترسنگاه
 

 ... رفترهنشی پي زد ودستاش به سمت دکمه هاي بهم پوزخندکه
 

 !رمی خواست اون زمان بمی دلم ممن
 

 !!ستیاونقدر پست ن!!  دهنمو قورت دادم نه توروخدا نهاب
 
 !!!  با چنگ شدن دستاش داخل موهاماما
 
 

 !! جاشو داد به حس ترسمی عقالني عاقده هاتموم
 
 !!! غرورم شدم وبه غلط کردن افتاده بودمالیخیب

 
 .. ازسرجام بلندشدمعی سردهی بهش بدم ترسي اگهی دي بخوام فرصت هرکارنکهی ابدون

 
  نترس اونقدربه درجه:گفت رخندهی بهم فرصت التماس کردن وبده  بلند زد زنکهی ابدون

 
 !!  زن حامله تجاوزکنمهیبخوام  به ! که خودمدمی بودن نرسوونیح
 

 خودم؟؟؟, وتموم حواسم موند سمت اون کلمه دمی حرفاشو نشنتموم
 

  بود؟؟ی ازکلمه خودم چمنظورش
 
 ؟؟یعنی

 
  هی گرری روزهام زدم زنی ناتموم ای ودرموندگی بدبختازحس
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 ... نداخت به تنمی گفتن حرفاش رعشه میحت
 

 ..  مردمی خواست می خواست فرار کنم دلم می مدلم
 

 ... رحمانه حرفاشی بباادامه
  

 ...ستادی ازحرکت اامیدن
 

 ...دی کل وجودم لرزیاهی وسی همه بدبختنیوازا
 
 

 .. بخاطرخودمهی گرری دلم زدم زازته
 

 ..می روزهی سبخاطر
 

 ...میچارگی ببخاطر
 

 می پناهیبخاطرب
 

 ...بخاطر
 

  وونی اون حشی پهی چندثاني اوردن حرفاادی دوختم بابه ی ازاشکمو تو اتاق خالسی خنگاه
 

 ... هی گرری فطرت ازته دلم زدم زپست
 

  تونستم خودم بکشم؟؟ی نمچرا
 

   ودرموندم رفت به سمت  شکمم  وهق هقام شدت گرفت که ناگهان درباشدتسی خنگاه
 
 .. باز شديبد
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  تخت حقله کردمهی به سمت عقب رفتم ودستامو دور پاعی سردهی ازترسومن
 
 !!  زاشتمینم
 
 !! زاشتم منو ببرنینم
 
 .. بردننیی اومدن به زور منو به سمت پاوونی اون حيگاردای دوتا از باداما
 

   تو گلوم خفهغیج, شی چند لحظه پي اوردن حرفاادی بزنم وکمک بخوام که بابه غی جخواستم
 

 ..شد
 
  دختر خوبهی ومثل نیی پايایامشب م-
 

 !!ياری ازخودت درنمي بازی کولواصال
 

  بشی ازداخل جشوی شده بودم که دست بردو گوشرهی وگرد شدم بهش خدهی ترسيباچشما
 

 ... ومقابل صورتم گرفتدراورد
 

 !! شدی نمباورم
 

 ... بابام بود کهاون
 

 !!! منيخدا
 
 گرونی دي دست وپاری شدن ومن ناباورانه به پدرم که زي گونم جارياشکام با شدت رو 
 

 !! کردمی نگاه مدادی جون مداشت
 

  تا کجا ادامه داشت؟؟وننی حنی ایپست
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 دی کشی که تو وجودم شعله می ازجلو صورتم کنار برد ومن ازاون همه نفرتی گوشعیسر
 

 .... پست فطوونیتو چه ح: اب دهنمو توصورتش تف کردم یعصب
 

   ادامه حرفامو بزنمنزاشت
 
 

 .. شددهی کششی طرف صورتم به اتهی ناگهان که
 

 ی خواستم ببخشمت اما خودت نخواستی تازه اولش حرومزاده منیا: ادامه دادیوعصب
 
 !!می بهت بفهمونم که من کدی باي منو نداري محبتااقتی اشغال لي تویدونیم
 

  اره؟؟وونمیکه ح:دی موهام کشی بردو عصبدست
 

 !!!! کنمی ثابت می بودنمو امشب بهت اساسوونی حباش
 
  ی حاال اوفرد می باشارشی شب کامل دراختهی که اومد به سمتت ي مردنی بااوليامشب مجبور-
 

  کهییهربال, ي باش و هرکاریخوادهرک
 

 !!!ارهی داره سرت بدوست
 

 !!! جنازه باباتینی بی که ميزی چنی فردا صبح اولنکهی باايمساو, ازدستورم ی نافرماننیکوچکتر
 
 
  ی منو دورم بزني بخوانکهیپس فکرا!!!می که من تاچه حد تو عمل کردن به حرفام جدیدونیم
 
 
 !!! کنرونیازسرت ب!  به کلوی اگهی دزهیاهرچی

 
 سایا
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 نیی بلند ازپاي خنده وقهقه هاي صداهادنیباشن

 
  زده بود؟مهی شوم اطرافم خهی سانی ای تا کیعنی برده بودم ادی به کل ازدنوی کشنفس

 
  نیی پایی موندروبه تنهای باقيبا رهاشدن حصاردستاشون ازدورم مجبورم کردن پله ها 
 

 ..برم
 
 

 گذشته
 
 "حیمس"
 
 ؟ي درد ندار؟ی حرف بزنی تونی داخل مانی دم درمنتظرن تا بسی پليپسرم تعداد-
 

 . گفتمی مسی به پلوی همه چدی موضوع بانی حل شدن اي داشتم اما برادرد
 
  ی اعمالش مي کردن وبه سزایگرمی دستوی رفتن واون عوضی االن منی گفتم وهمی مدیبا
 

 .رسوندن
 
 
 "حال"
 
 "سایا"
 

  کردم اروم باشمی سد کرده بود دست بردم واشکام وپاك کردم وسعدموی جلوداشکام
 

  تکرارکردموباخودم
 

 !!! زن حامله چشم داشته باشنهی که به ستنی شرف نی بوونی حاملم همه که مثل اون حمن
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 .. واشکامو پاك کردمدمی کشیقی اروم بشم نفس عمکمی حرف ها تونستم نی تکرارابا
 
 
 "ارشان"
 
 
 ؟؟ي مامان انقدرشاديپسرم خبر-
 

 مامانم االن کنارم!!معلوم که خوشحالم: سمت مامان برگشتمشترشدوبهی لبام بيلبخندرو
 

  نباشم؟؟خوشحال
 

 ازاومدنش خوشحال. گفتم سرمو برگردوندم وبه جم وجوش مهمونام نگاه کردمی مدروغ
 

 !!!! انتقامینیری بودم اما نه به اندازه ششده
 
 
 ااخخخ! ی اقبالی له شدن مرتضینیریش
 

 ...ادی سردخترش بیی امشب  قراره چه بالدی فهمی ماگه
 

   که ناگهاندمی سرکشکبارهی موضوع سرخوشانه جام شراب دستمو به نی اوردن اادی بابه
 

 ...., رفت سمتشنگاهم
 
 

 دبود؟؟یچرا زود تربه ذهن خودم نرس!!! یعال
 
 ...رهی باش که امشب انتقام منو بگي تونست اون فرد همون مردیم
 

 !!!!غروراون دخترسگ پس فطرتو, مشب له کن که اي مردهمون
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  يریکجا م:دی پرسی گذاشتم  خواستم برم که مامان سوالزکنارمی مي شراب داخل دستام وروجام
 

 ...پســـ
 

  هی بادقت به دمی بگم که ديزی مونده بود خواستم چمهی به سمت مامان که حرفش نصف و نبرگشتم
 
 !! کنهی وزمزمه ميزی چرلبی شد وزرهی خجا
 
 

   ماماننمی سرمو برگردوندم وردنگاه مامان ودنبال کردم تا ببمتعجب
 

  ؟؟ی تماشاکمبهوت
 

....... 
 ....!  بهدنی باگرفتن رد نگاه مامان ورسکه
 

 سا؟؟ی آجاخوردم
 

 ؟؟! نگاه کن ينجوری اسای به ادی چرابامامان
 
 

 . گرفتم ومتعجب به سمت مامانم برگشتمسای من من کردن مامان نگاهمو ازايباصدا
 

 دی پرسرهی بگسای نگاهشو ازانکهی بدون اکه
 
  ارشان؟ی کستادهی باالراه پله ها ادکهیهمون لباس سف!اون دختر-
 
 

 !! دخترقاتل باباساسیاسمش ا:  ازش گرفتم وبالحن پرازحرص گفتمنگاهمو
 
 !!دی اخرم رنگ ازچهره مامان پري حرفادنی کردم که باشنی اشتباه فکرمدی دونم شاینم
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 . گفتميزی نه منم چدی ازم پرسنجای دخترو انی بودن الی فروررفت نه دلیقی عموتوخلسه
 

 جونم ؟: گرفت به سمتم برگشتسای نگاهشو ازامیاپی پباصدازدن
 

 ...  وبادقت بهش نگاه کردمزکردمیچشمامور
 
  شده مامان؟؟حالتون خوبه؟؟يزیچ-
 
  تو؟؟شی پنجای دخترانی ارشان درسته ايزی چهیفقط !!ستین يزیخوبم پسرم چ-
 

 نه عمارت پرتجمل من!! تو لونه سگاسیحقش زندگ: زدم ونگاه پرازتنفرمو بهش دوختميپوزخند
 

 ... کسمنیزتری دخترقاتل عزی عوضاون
 

 : حقشه ام نثارش کردم وسمت مامان برگشتمهی رلبی گرفتم وزسای اونی ازچهره گرنگاهمو
 
 ه؟؟ی برات مهم اون حرومزاده که؟؟مگهی اون کيدی شد مامان چراپرسيزیچ
 

 !!ایبس ارشان به خودت ب: توهم رفت وبه سمتم برگشتی مامان حسابي اخرم اخمايباحرفا
 

 ه؟؟ی دخترمگه گناهش چاون
 

 !!ری دخترتو توله بودن اون سگ پنیگناه ا: بحث مزخرف برگشتم نی زدم بدون ادامه دادن ايپوزخند
 
 

   وشوهرتورو ازمونازی منو وآربانی بود که تنها پشتی اون عوضي دل نسوزون مامان بابابراش
 

 .گرفت
 

 . که ناگهان نگاهم رفت سمت آرمانرمی تماس بگنای فرو بردم وخواستم باسبمی داخل جدستمو
 

 نا؟؟ی زدم چرا زنگ بزنم به سيولبخند
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  بهتراز ارمان؟؟یک
 
 !!!  نقشم کمکم کنيشرویت امشب تو پ تونسیخود خودش بود اون م 
 

 !! بود که منو جذب خودش کردشگاهی وقفش تو ازمای پشتکاربنی بود وهمیصی پسرحرواقعا
 
   کردنشرفتی پصی کن وحرشرفتی خواست پی که واقعا دلش می بود که هرکسنی ازعادتم ایکی

 
 !! کردمی خودم مبودوجذب

 
 شرفتی پي که مطمعن بودم براشناختمشیاونقدر م!! ازهمون افرادبودیکی وارمان

 
 !!!کنهی مي که شده باشه باهام همکارخودشم

 
   ترشدم کهکی نزدبهش

 
 ... به سمتم اومدیی خوشرودبای دمنو
 

 !!!دی خندی خوام قطعا نمی می ازش چدونستی زدم اگه ميپوزخند
 
 
 ؟؟یسالم اقاخوب! به-
 

 .رم بهم نگو اقا راحت باش بهم بگو ارشان بارهزاي برانیا: باال انداختم یی وابرودمیخند
 

 !عذر: وگفتدی پشت گردنش کشدستاشو
 

 ی مهموننی اي برگزارلی حاال دلی باشکوهیچه مهمون: به اطراف دوخت وادامه دادنگاهشو
 
 ه؟ی چییهوی
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 مامانم-
 

 ! کوكفتیپس االن بدجورک: زدي تکون داد ولبخندسرشو
 

  کنهی به اطراف نگاه مونی گري که باچشماسای ادنی به اطراف دوختم بادنگاهمو
 

 ... شهی کوك تر مفمی بره کشیاره اگه نقشم خوب پ,  زدم يپوزخند
 
  هی برام دیامشب با: کردم به سمت ارمان برگشتمی موضوع حل منی تر اعی هرچه سردیبا
 

 !ي بدکارانجام
 

 ! باش درخدمتميهرکار: زدوچشماشو باز وبسته کرديلبخند
 

 دمی پرسنی همي شدم برای مطمعن مدیبا... برق زد اگه امشبی ازشدت خوشحالچشمام
 
 ؟؟يهرکار-
 

 !!يهرکار: بود اما بالخره گفتدهی ترسکمی لحنم تی من من کرد انگارازجدیکم
 

  خوادیامشب دلم م: بود اشاره کردمستادهی اسای که ای تکون دادم وبه اون قسمتسرمو
 
 ..ي بدی اون دختررو واسم گوش مالکمی

 
 ؟؟ی همون لباس مشکیگیکدومو م:دی کنجکاو پرسبالحن

 
 !!سایا,  کردمشی همون که اون دفعه بهت معرفدهی زدم نه اون لباس سفيپوزخند

 
 ..  اخرم به شدت شروع کرد به سرفه کردني حرفادنی ونشندنیباشن

 
 ...اون که زن خ:ستادی صاف شد واعی شدم که سررهی بهش خمتعجب
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 !!  که نهانه؟؟اگهی يدیانجام م: حوصله گفتم ی وبیامه حرفاشو بزن عصب ادنزاشتم
 

 ...ی کارپنی اي براوی اگهی دیکی:  زدميزیپوزخندتمسخرام
 
 ... وسط حرف زدنمدی اون بود که پرندفعهیا

 
 .. بگه کهيزی چخواست

 
 ! دمی کارو انجام منیمن ا-
 
  
 
 "سایا"
 
 

 .. داشتمی هرپله داشتم به سمت مرگم قدم برمبابرداشتن
 

 . نبود که خاموشم کنی سوختم کسی ذره مذره
 

   که توشکم بابا فرودی محکمي اوردن ضربه هاادی به نرده گرفتم وبابه دودستاموی لرزپاهام
 
  حی خواست مسی پله دلم منی ناخوداگاه هق هقام شدت گرفت وبابرداشتن اخرومدیم
 
 ... بودی منجایا

 
 

 .. مــنقـلـبــ
 

 ــی ارامـــشــرومــرز
 

 ..ی کـــشـی دســتـ مــی گـاهـکـــه
 
 ...ــی کـــهــ دارـــی حـــســنـیازا
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   کــه تــودلـ بـــاوراتـیحـــســـ

 
 ــاهـاتـی  تــو تـــه روــگـــهــیمــ
 

 ...يــزاری مــتـــنـهــاش
 
 

 ... بــرامـــاهـامـــی روـــامیدنـ
 
 

 ...ــرپـــانـزاشـتی غـرورمـو زکـــهـــ
 

   بـــا تـو داشــتــــی حـســـ خــوبــــنـــکـهـــیبـاا
 
 

 ـــ؟؟ی دارــی حــالــچــهـــ
 

 ... وادارمــ نــکـــردی مــنـــ  عـاشــقــ ولـــقـلـــبــ
 

 ... کـهـ ادامــهـ بــهــ ســوخـتــنـم نـدمدردامـوبــگـم
 

 ؟؟ي داریـه حــالــ چـبــگــو
 

 !! تـــو بـــرامـ کـهـ مـــعـصـــومــی چـشـــاـــکـنی مـــتــظــاهــر
 

 ..... مــحـکــوم بــدونی عـــشـــقـــنیبـبـ
 
 
 

 )باران( تظاهراهنگ
 
 سا؟؟یا
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 ... چشمامو محکم بستمستادی انهی تو سقلبم

 
  شدي جارواشکام

 
 ! ازترسنه
 
 !!!ی بدبختیچارگی ازبنه
 

 !! حس ممکننی ترنیری شي برابلکه
 
 ... ختی ري به سمت عقب برگشتم ودلم هرعیسر 
 

 شم؟؟ی موونهی من دارم ديخدا
 

  منو؟؟ي کنه خاطرات دفن شده ی فرد زنده منی اچرا
 

 دنی هشت ماه شننی لحن ممکن که تو انی به طرفم درازکرد وبامهربون تردستاشو
 
 : بودبرام گفتای روهی صدا جزونیا

 
 ؟؟يایهمراه من م-
 

 !!! شده عقلت بگه نهتاحاال
 

  بگه اره؟؟دلت
 

 کجام؟؟,  کردمفراموش
 

 م؟؟ی کردم کفراموش
 

 !!میتی کردم توچه موقعفراموش
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 ..  بزنادی قلبت فریوقت
 

 .. کهاونموقعست
 

 ..ی مزاحمي هرصدادنی شني روشهی دل وجسمت کر مگوش
 

 !!!ی انجام هرکارعقالني براشهی سست مارادت
 

 ... ودلتنگ
 

  مسخ شده ها دستمو تو دستاش گذاشتم وفراموش کردممثل
 

 ...ستی من نحی مساون
 

 !!ستمی نسای اومنم
 

   بزرگو مردونش گرفتي دستامو تو دستااروم
 

  عشقم بندازه؟؟؟ادی مرد تاحد جنون منو نی ممکن اچطور
 
 ه؟؟ی حس ترسناك چنیا

 
 ..دونمی می به خوبنوی اما ادونمینم
 

 ..ادی بحی روزمسهی اگه
 

 .. بخشمشی نمي دورنی اهرگزبابت
 
 ...دمی که کشیی بخاطر عذاب هانه
 

 ... کردن خودش ازمغی دربخاطر
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 .. بردالی گرمش جابجا کرد ومنو به سمت خارج ازوي تو دستادستامو

 
 رون؟؟ی رفتم بی عمارت نحس منی حبس شد داشتم ازانمی تو سنفس

 
 .. به سمت راستمانی ادنیچی باپاما
 

  که مخصوصی کوچولو پشتالی برد سمت وی حس خوبم نقش براب شد داشت منو متموم
 

 .. ارشان بوديمهمونا
 

  وسروصدا هاشالی دورترشدن ازوباهرچه
 

  رفتم؟؟ی مرد کجا منیمن داشتم باا!!!دمیترس
 

  احمق بهش  اعتماد کرده بودم؟؟چطورمن
 
 !!! بودی اون عوضيکای از شریکی نمیا

 
  زود باور گول خوردم؟؟چطورمن

 
 ... خواستم دستامو ازداخل دستاش خارج کنمعی وسریعصب

 
 !!تکون نخور: گفتدی لحن ممکن اونقدر سردکه کل وجودم ازسرماش لرزنی باسرد ترکه
 

 !!! نبودينجوری من احی کردم مستعجب
 

 !!! زدی حرف نمينجوری هرگزبامن ااون
 
  بهعیهنوز حرفم تموم نشد بود که سر.... اشغایولم کن عوض: ودستاپا زدمدمی کشغیج
 

 ... شددهی کششی طرف صورتم به اتهی برگشت وسمتم



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 227 

 
 
 
 "حیمس"
 

 . ارشان به ارماني حرفادنیباشن
 
  گرفتم چطورممکن؟؟؟شیات
 

 ... زن حامله روهی ادی چطوردلش مفی کثحرومزاده
 

 ..دمیتون مقابلم کوب محکم مشت کردم ومحکم تو سدستامو
 

 ....  سرش خراب کنمي بزنم وکل عمارت وروادی خواست فری مدلم
 

 . تکرارشدی کامران تو ذهنم تکرارو هي به سمتش حمله ورشدم که ناگهان صدایعصب
 
 . جلورفتاستی باسدیمثل خودش با-
 

 ..ي جزتحمل وصبر انجام بدي کاري که داره بخوایی ونوچه هاگاردوسگوی همه بادبااون
 
 !!ساسی انهی بی مبی واسشهی وسط نابود منی که اي نفرنیاول
 

 ..مینی بببی اسمیی خودمون بخوانکهی که ازهرکدوم ماهاسر بزن قبل ازاي اهرکاراحمقانه
 

 !!!ساسی ایعنی ماجرا نی ما توانی گناه تری کنه بی که نابود مي نفرنی اولارشان
 

 ..چشمامو محکم بستم باخودم تکرارکردم سای اسم اباتکرار
 
 ..سایا

 
 ..سایا
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  فکرشم عذاب اوربود که ارشان بفهمیحت.. اروم باشمدی باسای اروم باشم بخاطر ادیبا
 

 ...  ممکنیحت, کن تی من اذي به جاساموی زندم وامن
 

  رفتمزی همه چی وبه سمت اون بدمی کشیقی کردم اروم باشم ونفس عمیسع
 

 ... ودستات مشت نشه توصورتشینی نحشو ببافهی قسخت
 
 ...دمیمن انجام م-
 

 .... صدام هردو متعجب به سمتم برگشتندنیباشن
 
 

  راحت شده بودکهالشی زد انگارخی بادقت بهم نگاه کرد وارمان لبخندنامحسوساراشان
 

 ...  اومده بودممن
 
 ن؟؟یدی انجام مویچ-
 

 .. کردم وتموم نفرمو تو دستام جمع کردمی مشت شدمو پشت سرم مخفيدستا
 

  ي ازم کاراحمقانه اهی هرثاندی ترسی انگارمدی باری می ازچهره ارمان که نگراننگاهمو
 

 ..سربزن
 

  کارممکن وانجام بودنی کردم سخت تری وسعگرفتم
 
 !کاری چنی شما بگدونمینم: گفتم يخونسرد باشم ومثل خودش جد 
 

 ...خوشم اومد: وسرشو تکون دادرخندهی تموم نشد بود که زد زهنوزحرفم
 

 دی کله سرکشهی برداشت ویسکی ووانی لهی کنارش ینی بردو ازسدست
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 !! نبوددی کثافتا بعنی ناموس خوردن ای بهیاز!  نبوددی بعازش

 
 يزی چهی اما ی کنیکارمی چنمیبب.باش: کرد وسرمستانه گفتي اسکسه

 
 !!ندازهی میمیزوقدیت عز دوسهی ادی منو صدات

 
 !رممکنی احتمال غنیاما ا: به سمتم برگشتزشدشی ريباچشما

 
 

  ازم سر بزنیی خطانکهی قاطع باشم بدون اي کردم وجدیسع
 

 ..وفتهی معی سرشی خطام دوزارنی ترکی اونقدر باهوش بود که مطمعن بودم باکوچارشان
 
 ..ندازهی دوستتون مادی باعث افتخارکه صدام شمارو نیا-
 
 

 !!مونی سرمبحث اصلمیاره اما ولش کن برگرد: زد يلبخند
 

  که؟؟ي خوریم: جلوم گرفت وتکون دادیسکی ووانی تکون دادم که دست بردو ليسر
 
 .. خوردمینم
 
  وقسممی هرسه توبه کرداسری ارشان وروزمنوی نکهیتاا!!  خوردمیقبلنا اون زمان م 
 

 ..می نخورگهی که دمیخورد
 
 !! انگاربعد ده سال ارشان تموم قسماشو شکست بوداما
 
 اگه نخورم شکش به!!  که بهم شک کردهدمی جلو صورتم تکون داد ومن اونقدر فهموانیل

 
 ..شهی ملی تبدنیقی
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 ...دمی سرکشی حرفچی ازدستش گرفتم وبدون هوانوی فوت وقت  لبدون
 

 ...ی کنیکارمی چنمی بب پله ها برونییاوناهاشش اونجاست پا:رخندهی بلندزد زکه
 
 
 

 يراو
 
   سرنوشت شومنی ازاغی دريا

 
 .. تلخ کرده کام همه راشی تلخکه
 

 ... رفت دنبال زنش ونداست کهحیمس
 
 
  کشدیونفس م!! هنوززنده استشیمی که دوست قددیارشان فهم 
 

  ونفهمد؟ندی همه شباهت رو ببنی اشدیمگرم
 

 شی کرده بود وباخوردن جام مشروب ازدست هاشک
 

 ... شده بودلی تبدنیقی به شکش
 

 .. بوددهی هردوانها کشي برای وندانست ارشان چه نقشه شومرفت
 
 

 .. درنظر گرفته بودشانی براي بدي ونداست دست سرنوشت خواب هارفت
 
 

 ..دی تپی اش منهی درسسای تاب وکوچک ای بقلب
 

 ..دی تپی تاب می بخاطر همان ضربان قلب کوچک بود که ب معشوقش فقط وفقطوقلب
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 ...رهی تاهی سي پس ابرهاشهیهم
 
 ... وجود دارهی نوراندی خورشهی

 
 ... وظلماتیکی پس تارشهیهم
 

 .. وقفه وجود دارهی بیروشن
 

 ..شی درپیاهی ازدانستن سغی دست معشوقه کوچکش را دردست فشرد ودرحیمس
 
 

  رهاکردني شده برادهی نفر افرهی را گرفت وندانست شی هادست
 
 .. دودست ازهمنیا

 
 ...  بردن هرحس نابنی ازبي شده برادهی افریکی

 
 نشونی کرد به عشق بي حسودریتقد
 

  همه عشق ناتمومنی انی چشم نداشت ببزمانه
 

 .. همسرشبابردن
 

 .. کندشی زندان رهانی خواست ازای مدلش
 
   ارشان که به او اخطار داده بود حق بردن وخارجشی چند لحظه پيحرفا اوردن ادیاما به  
 

 ... عمارت را ندارهنی ازاساروی اکردن
 
  همسر کوچکش بزندي های تابی به بیلی سامدی دلش نسای ازحد اشی بي تقال هابا
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 .. ان هاستي دشمنش بر رودهی دري چشمانکهی ادنی فهماما
 

 !!! کاش بشکند دستمي زد که اادی به زدن شد ودردرون خود فرمجبور
 

  يخوش اومد: زمزمه کردرلبی چشم دوخت وزتوری اش به مانرهی خرهی خي باچشم هاارشان
 
 !!!قیرف
 

 ...ي به بازي اومدبازخوش
 
 

 .. شددهی کششی دلش به اتسای پرازاشک اي موندن توچشمارهیباخ
 

 . دلش امدبود؟؟ شدبا خود تکرارکرد چطورنابود
 
 شی صورت تموم زندگي که بلند شد روی کاش بشکن خورد بشه دستيا

 
 ! شدی  اروم مدیبا
 

 . بدن همسر وتنها فرزندشدنی کردبا دراغوش کشی مواروم
 
 ... ازرفتنزدی کرد وسرباز می تقال مسایا

 
   زدی همان است که ازرفتن باهاش سرباز مشی فرد روبرونکهی ازدانست اغی دراما
 

 ... سوختی که تو هشت ماه تو تب نداشتنش مسی کسهمان
 

 .. توانست دم بزندیونم
 

   که ازاو بهیی هشت ماه فقط وفقط باتنها دارانی است که نداشتنش را تواهمان
 
 .... کردی داشت تحمل مادگاری
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  لب باز کردنی همي پارا رام خود کند برازی اهو گرنی کالفه وناچار مجبور شد احیمس
 

 . بودی کلمه کافنیوهم
 

 ... کندینی همسرش سنگفی دل ظري هشت ماه رونی داغ اکه
 

 ... اوببردادی ازی به کلدنوی کشونفس
 
 .حیمنم مس-
 
 نی مابادی زاری بسي شد وباتکرار شباهت هارهی خشی ناباوربه فرد روبروسایا

 
 ... استحی که اظهار داشت مسشی وفرد روبروعشقش

 
 ... شوداهی چشمانش سادرپسی ودنستدی تابش به ای بقلب

 
  کوچک پس باغ رفتالی وبه سمت خانه ودی رو دراغوش کشسای بدن ناتوان اعی سرحیمس
 

   تاب  فقط نام اورای لب بری که زدی تخت گذاشت شني روساروی بدن گرم انکهی محظ اوبه
 
 

 .... کندی مزمزمه
 
 
 "گذشته"
 
 "حیمس"
 
 
 ... بگمسی به پلوی چدهمهیبا
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 ...اما
 
 ؟ي گذری ازش می راحتنی به ایعنی!!ی تونینم: صدا دردرونم ادامه دادهی

 
 ..؟؟.ياری که سرتون اورده روسرش بیی درصدازاون عذاباهی نکهی ابدون

 
 ؟؟ي بگذرازش

 
   اززندانشی حرفه ايالیکه فردا پس فردا باکمک دوتا ازاون وک!! سی به دست پلشیبسپر

 
 رون؟ی بادیب

 
 !!نه
 
 !!! اصالنه
 

 !!! نبودسیانتقام ما دست پل.. بازشدن دربه خودم اومدميباصدا
 

 ..... کف دستش بزارمی حق اون عوضدی باخودم
 
 ..سالم اقا انشاهللا حالتون بهترشه-
 
 د؟؟؟ی لطفا مشخصاتتون برامون ذکر کنشهیم
 

 .. دادصی شمارو تشختی تا بشه هونی به همراه نداریی شناساکارت
 
 

 !!! خوشحال شدمیلی خسی اخر پلي حرفادنیباشن
 
 . کردمی مدیی زدمو وجودمو تای می حرفدینبا.!!!  گفتمی ميزی چدینبا
 

 !!  مرده بودممن
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 ... موندمی فرد مرده مهی تا ته انتقامم دمیبا
 
 .. بمونههی نظرنی همي ارشان تاتهش رودیبا
 

 .. نابود شده بودصورتم
 

 .ام به همراه نداشتم یی شناساکارت
 

 .....پس
 
 
 "زمان حال"
 
 
 "الهام"
 
  شدم وشربت تعارفی مزخمی چشم هکهی مشت مردهی خسته شده بودم اسبس جلو یلیخ
 
 .. کردمیم
 

  خم بشه شربتهیاونم ستوان بخواد جلو بق!!! سی مامور پلهی کنه ی فکرشو می کواقعا
 

 !!! کنهتعارف
 

 دهی زدم من بخاطر اون دختر معصوم وزجر کشي لبخندسای اوردن اادیاما بابه !!  کهواقعا
 

 .. بشنومنی هزاران بار بازم خم بشم وبازم توهحاضربودم
 

 . گذاشتمزخلوتی مي روینی برگشتم وسعی سرسای اوردن اادی بابه
 

 کجاست؟؟
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   سرش اوردهیی بالینکنه باز ارشان عوض!! ونگرانمو به اطراف دوختم نکنهی سوالنگاه
 

 باش؟؟
 
 !!!!دمی فهمی مدیبا
 

  ازپله ها رفتم باالعی سرو صدا بود سریلی خنیی دراوردم چون پابمی ازداخل جمویگوش
 

  که ناگهاندنی ندساروی احی به ارمان زنگ بزنم  وبپرسم اونو مسوخواستم
 

 ... شدمخکوبی ازدستم افتاد ومی گوشیی حرفاهی دنیباشن
 

 چطورممکن؟؟
 

 .. کردم خونسرد باشمی خودمو جمع وجورکردم وسععیسر
 
 !! ازدست بدمویی فرصت طالنی ادینبا
 

  برداشتم زدم رو دکمه ضبطموی خم شدم وگوشعیسر
 

 !!!!می بود که تابه حال به دست اورده بودی مدرکنی بزرگ ترنی اشهی نمباورم
 

 ... شدممیا به سمت عقب رفتم وپشت ستون قعی پا متقابال بازشدن درسريباصدا
 

 !!!!می مدرك خالص شده بودنی باای راحتنیبه ا!!! شدی نمباورم
 
 
 
 " به گذشتهیکم"
 
 "حیمس"
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  ساعت مداد داخل دستموتکوني زنگ عقرب هاي شده بودم باصدارهی گوشه خهی متفکربه
 
 . م؟؟ی رو کنی دست اون عوضدی باي کردم چجوری وفکر مدادمیم
 

 ح؟؟ی مسی کنی فکر میبه چ:کامران
 

 . بمو مردونه کامران مداد ازدستم افتاد وبه سمتش برگشتميباصدا
 
 ..م؟یکارکنیبنظرت چ-
 

 !!!می حرفشو شنود کنمی تونیم: گفتاسری تو فکر فرورفت که ناگهان یکم
 

 ن؟یدی داخل خونشو ندشهینم: سر همه متعجب به سمتش برگشت که الهام گفتاسری بافکر
 

   ضد شنود نصب کرده  تازه اون غولستمی وسی حرارتستمیهزاران س!!! دمی که دمن
 

 ...تشناشم
 

 انگارکه!! کننی متی بازرسکسی دستگاه اشعه اهی باالی از خروج و ورود به وقبل
 
 !!!دی اوباما اونجام کاخ سفاقا
 

 م؟بنظرتون؟یکارکنیخوب چ: گفتای خنده که لعری زمی زدی حرف الهام همگبااتمام
 
 دی کشی شکوند همونجورکه دستاشو کالفه وار پشت گردنش ماسری سکوت حاصل وباز
 

 !! گردنی منو نمرمی هرموقع من م؟؟متاسفانهیاما شرکتش چ!! خونش اره:گفت
 

 چرا متاسفانه؟؟:دمیکه من پرس. برق زداسری اخر ي حرفادنی همه باشنيچشما
 

  ارشان بخاطر خوام داداشیمعذرت م: وزمزمه کردنیی حرفام سرشو انداخت پادنیباشن
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  نی هميبرا!! کنفی درحقم تعرشوی تونست نامردی من من کرد انگار نمیکم..کاراخرم
 

  ارزشی مرده بهیوزنده کردن خاطرات !اون مسعله تموم شد : تکون دادمدستمو
 

  شرکتشي باشنود بری تونیفردا م: تر ادامه دادميبالحن جد.ابی امروزتو درپس
 

  درمورد قتل من اعتراف کن؟ی کنومجبورش
 

 .حی مسيممنونم که باز بهم اعتماد کرد: زدی بلند کرد ولبخند تلخسرشو
 

 ..ای دست خانوم کدمی کنم می تونم ضبط میاره م: تکون دادم که باز ادامه دادسرمو
 

 .. مدرکم نشون سرهنگ بدمنی به من تا انی بدنیاره اگه تونست: سرشو تکون دادالهام
 

 نجای زدم همون سرهنگ بود که کمکمون کرده بود تابه اياسم سرهنگ لبخند دنیباشن
 
 .... برهشی ونقشمون پمی سرو صدا ادامه بدیب

 
 
 "زمان حال"
 
 )نایس(
 
 
   سگ دستشون بودو اطرافهی گاردای جا خوردم همه بادالی واطی محظ ورودم به حبه
 
 !!زدنی قدم مالی واطیح
 

 .  گرفتنشون کردمدهی در نادی باال انداختم وسعي اشونه
 

 !!! همه حواسشون به رفت وامد مهموناستی چون مهمونحتما
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  نکردنشدایبا پ, شدم وباچشمام دنبال ارشان گشتم الی باعجله وارد ونیی انداختم پاسرمو
 

   اتاقش بودم وخواستم در بزنمکینزد!! به سمت راه پله ها رفتم حتما داخل اتاقش بودکالفه
 

 :دمی شنگارداشوی از بادیکی خشن ي صداکه
 
 .. شدنی پشتالی وم؟واردیکارکنی باهاشون چاقا
 
  شدن؟؟ی پشتالی وارد وای خوردم کجا
 

 !! نبود سرمو به دربچسبونمالزم
 

 !!دمیشنی می صداشون بلند بود که به خوباونقدر
 

 !!اما من از اون زرنگ ترم!! فکر کرده زرنگ:دمی ارشان وشنزی تمسخر اميصدا
 

 ؟!! خورمی نابود کردن من بکشه گول مي نقشه برايری زری کرده خودشوبزن به مردن وزفکر
 
 گه؟؟ی ماروی چه خبره؟؟کنجای؟؟ایگول ک-
 

 !!!. خشکم زدی ارشان به کلي ادامه حرفادنیباشن
 
   صبحی عوضحی احمق نه اون مسسای نه اون اچکدومشونی هزارمیاما کور خونده نم-
 

 !!!ننی چشم ببفرداروبه
 

 ... نگاهمو از در گرفتممبهوت
 

 ي از جلو در رفتم کنار باسرعت وارد اتاق کنارعی سرومدی پاکه از انتها راهرو ميباصدا
 

 ح؟؟؟یمس: ودربستم شدم
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 دم؟؟ی شندرست
 

  زنده بود؟؟حیمس
 
 سا؟؟یا

 
  چه خبره؟؟نجای من ايخدا
 

  صبح فرداروزارمینم:دیچی پی ارشان داخل ذهنم مي کردم وصدای به اطراف نگاه ممبهوت
 
 !!!ننی چشم بببه
 
  خواست بکشتشون؟؟؟ی میعنی

 
   معصومشی ابي اوردن چشماادی به سا؟؟بایا: کالفه وارداخل موهام فرو کردمدستمو

 
 !! رو شد ارشان بهم قول داده بودری هنوز عاشقشون بودم دلم زکه
 

 !! نداشته باشي داده بود بااون کارقول
 

 !!!سای برام مهم نبود اما احیمس: کردمی ميکاری دی برگشتم باعیسر
 
 
 "سایا"
 

 !!یلی خدمی ترسی مومدی مادی وفرغی همهمه وجصدا
 

   چشمامو باز کردم وبهدهی ترسي وبلند بعدزی تغی خواست چشمامو باز کنم اما باجی نمدلم
 

 ... دوختماطراف
 

   بود که توي بلنديادای وفرغی جيوفقط صدا... مطلق فرورفته بودیاهی بودوتوسکی تارهمجا
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 ...شدی اکو مذهنم

 
 !!!بسه:دمی نالکالفه

 
   گوشم که ناگهان همه جاي همه صدا جمع شد ودستمو بردم باال وگذاشتم رونی ازاچهرم

 
 !! شدروشن

 
  شدمرهیخکم کم عادت کردم ومتعجب به اطراف .. محظ روشن شدن چراغا چشمامو زدوبه
 
 !! جز من اونجا نبودچکسی کارخونه مخروبه بودم وههیتو
 

 دمی بلندشدم وبه سمت صدا دونی زمي ازروزدی بلند بابا که اسممو صدا مادی فريباصدا
 

 .. بلند همراه شده بود که ناگهانيادای وفرغی جي نفس نفس هام باصدايصدا
 

 ي ومبهوت به فضاستادمی ابارهکی به دهی ترسدیچی گلوله که تو فضا پکی شليباصدا
 

  غرق تو خون بودن وارشان باال سرشون اسلحه به دستحی شدم بابا مسرهی خمقابلم
 
 !! بودستادهیا

 
 ؟؟توامي اماده ازمیسالم عز: زدي وپوزخنددی بزنم که ارشان منو دغی زد وخواستم جخشکم

 
 ششون؟ی پيبر
 

 ...  کنه کهکی بلند کرد وبه طرفم نشونه گرفت خواست بهم شکلاسلحشو
 

 . غرق کرده بودبی وغربی خواب عجنی حرکت نشستم کل تنم ازاهی نفس زدم وبانفس
 

 ي وفردیی که نگاه متعجبم رفت سمت اطاق ست کرم وطالدمی روصورتم کشدستمو
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 !!شت گی ميزی چهی بود وداشت  کالفه دنبال ستادهی پشت به من اکه
 

  زدم وخواستمغی جدهی اوردن اون لحظات ترسادی کجا بود بابه نجای اجاخوردم
 

 .. به سمتم اومد ودستامو گرفتعی شم که همون فرد سربلند
 
 !!!..مانی که ادمیبادقت تو چهرش فهم 
 

  کجاست؟؟نجای ایبه من دست نزن عوض: زدمادی دستمو بردم باال فریعصب
 

  تاحاال من شدمیازک: خوردم وخواستم بلندشم که بالحن خونسرد ادامه دادتکون
 

 ؟!!! که من عشقت بودمروزی؟؟تادیعوض
 

 !!! پرو بودی چه عوضگهی دنی وجاخورده به سمتش برگشتم امتعجب
 
 !!رونی خراب شده ببربنی االن منو ازانیهم!!! بس-
 

 !! تو کنار شوهرتيجا: باال انداختییابرو
 
 !یستی من نیچیتو ه: زدمادی من نبودبلند فرچکارهی کرداون هی مي روادیاشت ز دگهید
 

 ..دی دستمو گرفت وتو اغوشش کشی شدم وخواستم به سمت در اتاق برم که عصببلند
 
 ...ی منم مسسایوول نخور ا-
 

 . بودرممکنی غنیا!! من باشحی تونست مسی نماون
 

 یی دروغگوهیتو : طرف صورتشهی دمی دستمو بردم باال محکم کوبیعصب
 

 ... متنفدمی کوبنشی مشت کردم به سدستامو
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 ... شدي لب هام حرف موندتو دهنم واشکام جاري گرمش روي لباباگذاشتن

 
 !... از ترسنه
 .. وآزارتی ازاذنه

 !!یازسردلتنگ
 

 !!! من بودحی بود اون مسخودش
 
 

  اســت از حـجـمــش پـــُر ــشــتــری بــیـلــی خـدلــم
 

  تـــویِ خــالـيِ از جــاپــُـر
 

  نگــاهِ تـــوي بـرای از دلــتــنـگپــُـر
 

  از خــاطـراتِ قــدم زدنپــُـر
 
  شــهـر بـا تــوي کـوچــه پــس کــوچـه هـــادر
 

  از حــس پــروازپــُـر
 

 . . .  از تــوپــُـر
 

 !دمیرس,  بستمچشمامو
 

 !!!... بعد هشت ماهدمی رسبالخره
 
 ... شده ازمغی آرامش دربه
 
 ... ودل من پرزد واسه عطر تنشدی وبوسدییبو
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 .. ذهنمي جاي که جامونده بود تو جایعطرتن
 

 ..دی تر بوسقی محکم تر منو به خودش فشرد وعمدی از من ندی مخالفتیوقت
 
 

 ..سای دوست دارم ایلیخ: چسبوندمیشونی به پشویشونی ازلب هام فاصله داد وپلباشو
 

 ..دی گرمش بوسي اشکامو بالباي شد وجاي باز کردم واشکام جارچشمامو
 

 ..دمی نالبابغض
 
 !!من تورو دوست ندارم-
 

 !! بوددروغ
 

 !می دروغ زندگنی تری والکنی ترواضح
 
 . ازجونم دوست داشتم اما دلخوربودمشتری فردو بنیمن ا 
 

 نبود؟؟, بود حقم
 

 ...  بزنمششی خواست اتی مدلم
 

 ... هشت ماه بانبودش زده بودنی اون تواهمونجورکه
 

 . گفتمی روشونه هاشو ازدردام مزاشتمی خواست سرمو می مدلم
 
 !!نخواست, نبوداما
 

 . صورت ودستامدنی وبوسدنیی که شروع کرد به بورمی ازش فاصله بگخواستم
 

 ..ری حس وصف ناپذنی ازادی وجودمو لرزوکل
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 : خش دار مورد عالقم دم گوشم زمزمه کرديباصدا

 
 !! من قدر هردومون دوست دارمنکهیمهم ا!! ی دوستم نداشته باشستیمهم ن-
 

  نداشتانی دست خودم نبود هق هقام پااشکام
 
 !!!..ازت متنفرم:دمی کردم وبابغض داخل گلوم نالهیگر
 

 !!نبودم
 

 ....ربودم شهر که اونو ازم جداکرد بودن متنفي ازتموم ادمامن
 
 ...اما من عاشقتم-
 

  راتـــو
 
 
 " دوستـــ دارم "
 
 

 ؟! فـرق مى کند که چـــرا چه
 
 
 ؟! از چـــه وقـتــــای

 
 
 ..!  چطـور شـد کهـای

 
 

 ! ؟کـندی فــــــــرق مچه
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 ! کـه نمـى کــــنى. . .  بــــــاور کنـى ـدی تــو بـاوقتى
 
 
 !... کـه نمـى کـــنم. . .  فـرامــوش کــنم ـدی مــن بـــاو
 
 
 . حرف دارهشی شی گن دلتنگیم
 
 !.. عالم بوديتموم حرفا, من ي برااما
 

 .. تو گلوتنیشی ومشهی که بغض میی حرفاتموم
 

 .. دلتي روشنی ومشهی منی که سنگییحرفا
 

 .. عالم بغض وهق هق ناتمومهی وی مونی موتو
 
 .دمی بخشینم! خواستمینم
 
 ! بزنادی کل وجودت فری وقتاما
 

 .. مونهی که عقلت مسکوت ماونموقست
 

 ...  رفتهنی ازبي تموم حس های مونیوتوم
 
 .. بودکی باهامون شري خوشحال بودم وپسرمون تو اون شادیلیخ
 

 : وبالحن پراز خنده گفتدی شکمم کشي دستاشو نرم روي بعدهشت ماه دورحیمس
 
 !! پدرسوختهزنهی ميقربونش برم نگا چه لگد-
 

 !!مثل باباش تخس: وگفتمدمیخند
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 ی ورژن تخسنی خانوم اگهینه د: سرشو بلند کرددی بوسی همونطورکه شکمم ومحیمس
 
 !! ازشما به ارث بردهشویگر
 

 !!! من شههی اال زبونش شبشی کاش پسرم همه چيا:دی شکمم کشي نرم رودستاشو
 

 چرا اونوقت؟؟: باال انداختم ییابرو
 

 دی تو بشه که باهیخوب معلومه پسرم اگه شب: گرفتی وژست بانمکستادی صاف ابلندشدو
 
 دی من بشه االن زبونش که اونم باهی شبدی باشیهمه چ!!مشی بندازی ترشری دبه ستو
 
 !! مامانش برهبه
 

 !! راحت شهدنی وساده من نخ مپی دخترا مزاحم که اطرافشن وبه پسرخوشتنی ازپس اکه
 
 :دادی ادامه مالیخی شد واون بی درشت تر نمنی چشمم ازاگهید
 
 ,ماه,مهربون,خوشگل,يجد,بی مثل باباش بشه خوشتدیبا
 

  يغلط کردم اونجور: دستپاچه گفتعی سردی چهره منو دی شده بودم وقترهی بهش خیعصب
 

 !!ستادی نکن قلبم انگام
 

 هی شبتی همچدی تو با گفتمیاره پسرم داشتم م: ازمن گرفتو به شکمم دوختنگاهشو
 

 !! خوشگلت بشهمامان
 

 خوب شد خانوم؟؟: زد بهم نگاه کردي اتمام حرفاش لبخند ژکوندبعد
 

 .. پهنش بهم چشمک زدنهی باال انداختم وسییابرو
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 ! کرده بودماریو
 
 !!ی خوراکنه
 
 !!! تلخ وگس تن شوهرمو کرده بودمارعطریو
 

  واهمه دلتنگ خودمو رها کردم تو اغوشش وباحلقه شدن دستاش دورم چشماموچی هبدون
 

 شه؟؟ی میاخرش چ: دمی وعطر تنشو بلعبستم
 

 ی اسونیاما مطمعنم بعد هرسخت!! دونمینم: محکم تر به خودش فشردمنو
 

 !!یی روشنایکی هرتاربعد
 

 اگه نزارن؟اگه خدا نخواد؟: تو دستام مشت شدرهنشی وگوشه پستادی ازحرکت ادستام
 

   غافلشی صورتم چشمامو باز کردم که بابوسه ناگهاني هرم گرم نفس هاش روبابرخورد
 
 .. کردرمیگ
 

 .. بوسه بهم بفهمونهنی خواست باای مانگار
 

 . دست خداستزی چهمه
 

 ..سهی نوی ومزنهی که رقم ماون
 

 ..رتلخی تقدنی من تموم حواسم موند سمت ادویبوس
 
 ن؟؟یری شد که بشه شی میک
 

 .. تمرکز کنمنمونی بوسه پرحرارت بي کردم روی افکاربدو پس زدم وسعتموم
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  بـودمیسـڪ ڸ دنـبـاهبـ
 

  ـهڪ
 

  نـمڪ ی بـا او زنـدگـبـتـوانـم
 
 

 ..... امــــــــــــا
 

  هڪ ـافـتـمی را یسـڪ
... 

 ...نمڪ ی او زنـدگـی بـتـوانـمینـمـ
 
 
 "گذشته"
 
 "اسری"
 
 

 ! بودم بالخره دست ارشانو رو کرده بودمخوشحال
 
 

  شرکتیی ساختمون گرفتم وبه تابلو بزرگ وطالدی سفي ونگاهمو از نمابرگشتم
 

 ... دارهنشی تو استيدی جدي هاي بازایدن:  زدمي اهورا گستردوختم وپوزخندي سازدارو
 

  بشمنیستم سوار ماش زدم ونگاهمو ازبنا روبروم گرفتم وخوايپوزخند
 

 ... ستادمی ابمی داخل جی بالرزش گوشکه
 
 .. شدلی وطوضی لبخند عرهی به لی لب هام تبدي شماره پوزخند رودنی داراوردم بادمویگوش 
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 تموم شد؟؟-
 

 .آره: فوت وقت نوشتمبدون
 

 ! درحقم تموم کردي کردم بودم اما منونفروخت وبرادري درحقش نامردنکهی داشتم باادوستش
 

 ! کنمی درحقش تموم ميمنم برادر: شدمنی هل دادم وسوار ماشبمی داخل جیگوش
 

 ... روندمحی مدرك مهم به سمت خونه مسهی رنگ روبروم نگاه کردم وبا دی سفي به بناباراخر
 
 
 
 "زمان حال"
 
 "سایا"
 
 . خواست نبخشمشیدلم م 
 

 . وطاقت فرسا بودحیج خواست بفهم کارش درحقم تا چه حد فی مدلم
 
 کشی پالستی صورتش عمل جراحي که براش افتاده بود نابودی تموم اتفاقاتی وقتاما
 

  تنها نبودنم الهام فرستاده بودي براحی مسنکهی بودن الهام اسیپل!اسری وسای اون با پليهمکار
 

 قهی شد وتاچنددقي شوقم جاري اشکادنشیکه به محظ شن!!!امی مهم تر زنده بودن لعوازهمه
 

 . موضوعنی کردم بابت ای کردم وخدارو شکر می مهی بگم  فقط گريزی چنتونستم
 

 ! ی بخشی ومشهی می معنی وانتقام بنهیک, ی نفربشکی ازته اعماق وجودت عاشق یوقت
 

 ! اتفاق بودمهی منتظر هی زد وهر ثانی شور مدلم
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 ! دوزم امای اتاق چشم مکی حال شنی ساده ودرعونی گردم به دکراسی برممضطرب
 

  که درانتظارمون نشسته بودی وعاقبت نامعلومحی سمت مسرهی فکرم متموم
 

  از رفتنتنشقهی ده دقکی باهاش تماس گرفت واالن نزدیکی شی پقهی چند دقحیمس
 
   کردم اروم باشمیسع!  بودمدهیی گذشت ومن ازاسترس تموم ناخونامو جویم
 

 . لبه تخت نشستمي قدم به سمت عقب رفتم وروهی ودمی کشیقی عمنفس
 
 !! خواست رخ بدهی بودم که می صبرانه منتظر اتفاقاتیوب
 

 .... زدی رنگشو رقم ماهی خبر از من داشت صفحات سی که بيریتقد
 
 
 "زمان حال"
 
 "الهام"
 

 . زدمی ونفس نفس مدمی تو دوپاهام وباسرعت به سمت راه پله ها دوختمی توانمو رتموم
 

 . همه عذابنی اتمام ای خوشحالجانی هم از زور هادی زي بخاطر پله هاهم
 
 . سرهنگ بدملی ضبط شدرو تحوي صدانی هرچه زود تر ادیبا
 
 . رخ خواهد دادندهی مدرك داخل دستم در انی که باای اتفاقاتینی بشیباپ
 

 !شهی برق زد اگه خدا بخواهد بالخره تموم مچشمام
 

 .. رسهی کاراش مي به سزاوهرکس
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 "نایس"
 
 !زارمی نمنه
 

   ارشان که داشتن به سمتميگاردای ازاتاق خارج شدم وبدون درنظر گرفتن دوتا ازبادباعجله
 
  کننی بهم نگاه نمدمی دی اما وقتدمی لحظه ترسهی ومدنیم
 

 وبه محظ دور شدن اونا ازم. تکون دادم واهسته از کنارشون رد شدمي سرخونسرد
 

  کردم اروم خونسرد به سمت درب خروجیدم  وبا برداشتن پله اخر سع هامو تند کرقدم
 

 !! خشکم زدزدی بابا که اسمو صدا مي که ناگهان باصدابرم
 

 بابا؟
 
 نجا؟؟یا

 
  کرد؟؟ی مکاری چنجاریا

 
 ! بابارو حس کردمي ولرزش دستایدگی وبه وضوح رنگ پربرگشتم

 
 د؟یکارداری چنجایشما؟ا-
 

   که داشتن  به سمت درگاردای بگه که بارفتن نگاهم به سمت باديزی لب باز کرد تا چبابا
 
 .. رفتنیم
 

 . از در خارج شدمگاردای برگشتم وزود تر از بادناخوداگاه
 

   رفتمی پشتالی که حواسم به اطراف بود باسرعت به سمت وهمونطور
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 !!! نبودنجای اچکسیه!!  تعجب کردم خلوت بودیلیخ
 

 ....اشته بودم که برندموی قدم بعدهنوز
 
  افتادم وکبارهی به پشت سرم کل وجودم گرم شد وبه ی محکمزیناگهان با برخورد چ 
 
  اخر چهره خندون ارشاني هاهی ثانيبرا
 

 ....... محظیکیوتار
 
 سایآ

 
  ناخونمي بود وگوشه هادهیی کرده بود ومن از شدت استرس تموم ناخونامو جوری دحیمس
 

 . سوختی مومدی مخون
 
 !! اومد داخلي که دربازشد ومتقابال مردحی وخواستم برم دنبال مسلندشدمب

 
 !! بوددهی ترسیلی حبس شد خنمی تو سنفس

 
 ..  ماسک زده بوددمی دی نمچهرشو

 
  بکشم که باعجله اومد به طرفم وفرصتغی وعقب عقب رفتم وخواستم جبلندشدم

 
 یقی وگرفت جلو دهنم ناخوداگاه نفس عميدی پارچه سفهی بهم نداد وی عکس والعملچیه
 

 .دمیکش
 

 ... مطلقیاهی سبعدش
 
 
 "حیمس"
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 . زنگ خوردمیگوش

 
  ومجبوربودم جواب بدمدمی بوسساروی ایشونی صحفه پي روای اسم لعدنیوباد

 
  رفتم تماسو برقراری ماطی از اتاق خارج شدم وهمونطورکه به سمت حنکهی محظ ابه
 

 .کردم
 
 ح؟؟یالو مس-
 
 الم جانم؟س-
 
 ؟؟يباهاش حرف زد-
 
 .... همیاره کل-
 

   پارچه جلو دهنم خواستمهی حرفمو نتونستم بگم چون ناگهان باقرار گرفتن ادامه
 

 .... هوش شدمی نفس بهی دنی بزنم اما ناخوداگاه باکشپسش
 
 
 "سوم شخص"
 
 
 .. انجام شداتیقربان عمل-
 
 ن؟؟یهردوتاشونو گرفت-
 
 .بله قربان-
 
 سای عمه اشی شمال پالی ونشونی ببریعال-
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 اطاعت قربان-
 ... وقتشهحاال

 
 !يمنصور-
 
 بله قربان؟؟-
 
 ..نیخونه رو محاصره کن-
 
 ..اطاعت قربان-
 

  شی کوچکش را ازسرجاي شد واسلحه کمرادهیوخوداز ون پ.  دادشی وبه کنارتفنگوروبرداشت
 

  کردهوششی حرکت بهی مقابلش را باگاری اروم وارد شد وتک بادالی وی واز درپشتبرداشت
 

 . اروم پشت سرش وارد شدنهی اش بقوبااشاره
 

 نای به سرسدی تکه تخته محکم کوبکی که با دی ارشان رادی به اواسط راه به خوبدنشی محظ رسوبه
 

 . به عقب برگشتنای سگ مقابلش سی باپارس بلند وناگهانناگهان
 
   زد که ارشان چوب داخل دستشادی بلند فري شانس  خود کرد وباصدانی نثار ای لب لعنتریز
 
  را مشاهده کردپا به فرار گذاشت امامی اوضاع وخی وبالفاصله  ارشان  وقتاندازدیراب
 

  می باال سرش مجبوربه تسلسی وافتاد وبامحاصر افراد پلدی لرزشی گولوله به پاکیباشل
 

 ... شدی گونه حرکتچی هوابراز
 
 
 "اماله"
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 "دوساعت قبل"
 
 
 .رونی زدم بالی در واز
 

 . خونه باغ کوچولوبودهی که الی رفتن پشت ویهمه داشتن م!! منو نگشتی بود کسبیعج
 
  زنگ زدم سرهنگعی سرنی همي اوضاع مشکوك بود برایلیخ
 
 !! مهم بودیلی مدرك داخل دستم خنیا

 
 نقش براب شه,  ازشانس خوبم بشنوه ونقشمیکی زدم تا مبادا ی حرف مي رمزدیبا
 
   کردم نسترن تای صداشون مي منو سرهنگ  مواقع استرارنی قرارداد بی طنی هميبرا
 

 ! توجه نشهجلب
 
  دراوردم بعد باسرهنگ تماس گرفتمموی حاصل کردن از اطرافم گوشنانی محض اطمبه
 

 .دمی محکمشونو شنشهی بمو مثل همي سه تا بوق صدابعد
 
 ..الم نسترن جونس-
 
  شده؟یسالم سروان چ-
 
 ... اومدرمی گیخواستی بودا که می که اون کرم دور چشمیدونی نسترن جون نميوا-
 
 ...یتونی مدونستمی سروان منیافر-
 
 !!برهی دور پوستتو مي چروك هاعیاره سر-
 
 !!فرستمی مروی بود االن نیباشه سروان کارت عال-
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 ...اول از پشت پلکت شروع کن.برهی منیم از بخب نه چروك هارو اروم ارو-
 
 باشه سروان-
 
 ؟ي نداري کاریزمیعز-
 
 ... بودینه سروان کارت عال-
 
 ...يقربونت با-
 
 . قطع کردموی و گوشدمی کشیقی محظ تموم شدن حرفام نفس عمبه
 

 ... عمارتبرگشتم
 
 "يراو"
 

  نی چندنی دراشی تمام کارهاکی همکار وشريزدی که اهورا ایی ارشان بعد صحبت هامادر
 ... داشتری اخسال

 
 .  به دلش افتادي شور بدترسو

 
 . سالهنی راز چندنی برمال شدن اترس

 
 !شی ازدست دادن پسرهاترس

 
 .نه
 

 شهی همي بفهمد ودستش برای اسوننی  به ای بزارد کسدینبا!!  تکرارکرد نهباخود
 
 !! شودرو
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 . تکرار کردباخود
 
 !! بماندنجای بکند واسکوی رنی تواند اینم
 
   که بهی را برداشت وهرلباسشی بلند شد وچمدون لباس هاشی از سرجاعی سرنی هميبرا
 

 ....  داخل چمدانختی ری را باعجله مدی رسی مدستش
 
 ..اما
 
  هاستي وبدیکیجهان صحنه جدال با ن:نکهی از داستن اغیدر
 

 !!!ستیروزی پدی ورق برگشته وحال نوبت طلوع خورشنداست
 
  گلولهکی وشلسی پلستی بلند اي صدادنیناگهان باشن  
 

 ! زدخشکش
 
 !!!سیپل: لب با خود زمزمه کردریوز
 

  راشی چمدون داخل دست هاعیسر
 

   به عنوانری چند سال اخنی که دراشی اصالمهم نبودن  مانند پسرهاشی براالشی داد وساهل
 
 !! کرده بودي ارزش باهاشون بازی بلهی وسکی

 
 ! بود که االن فرار کندنی امهم

 
 ...  خارج شد اماازدر

 
 ..ستادی ادهی ترسشی هاقهی شقي اسلحه روکی اخر باقرار گرفتن درلحظه
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  درازاد کردنش داشتن کردوگفتی مقابلش که سعي هاگاردی روبه بادي خشن زنونه ايصدا
 
 .اندازنی را بشانی اسلحه هاتا
 
 . شناختی صدارا منی شناخت ایم
 

 !! بودالهام
 

 .. خدمتکار ساده خانه پسرشهمان
 

 نجاست؟؟یاخرش ا: باخودزدودر دل ادامه داديپوزخند
 

 !! کرده بودنکی به الهام شلشی هاگاردی از بادیکی دی گلوله بلند به خود امدکه ديباصدا
 
 ستدی بلند الهام مجبور شد باستی پابه فرار گذاشت که بااعی توجه به حال الهام سریب

 
 ی وخونی هوش کرده بود وحال پشت سرش با دست زخمی حرکت بهی باگاردروی بادالهام

 
 ... بودستادهیا

 
 
 "حیمس"
 

  تونستمی نمیچی کرد چشمامو باز کردم هی مینی کوه روتنم سنگهی اندازه دیرکشی تسرم
 
 .نمی روببسای تاربوداما کم کم تونستم صورت غرق در خواب ادمی دنمیبب
 

   اروم درمنو متوجهي خواستم بلندشم که صداعی سرنگران
 

   خانوم مسن بالبخند وارد شد وبعد نگاههی به سمت در که دی چرخمینگاه سوال. کردخودش
 

 .يسالم پسرم به خونت خوش اومد: به سمت من برگشتسای ادنی وبوسکردن
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 م؟؟؟یکارداری چنجای اسای کجاست؟؟منو انجایا: گفتمی بلندشدم وعصبعی خوردم سرجا
 

   که من نگراندی دراروم ترشدن من داشت اما دراخردی باحرکات دستاش سعخانومه
 

 . من تموم شهي صبر کرد تا حرفاستمی بشو ناروم
 

 . متعجب سکوت کردمگهی نميزی چدمی دیوقت
 

 ! اشاره کرد وخونه دخترامسای خونه من به انجایپسرم ا: لبخند زدو ادامه دادهی که
 

 !!تم هسسای عمه امن
 
  شدنش بودداری ازبی که حاکسای اروم اي بگم باصدای دونستم چی نمگهید
 

  نشستني وبرانهی تونه بشی بااون شکمش نمدمی به سمتش برگشتم که دعیسر
 

 ! کنهی متقال
 

  من دستاش ودورگردنم حلقه کرددنی که ناگهان بادششی رفتم پعی زدم وسريلبخند
 

  تو حالت خوبه؟؟حیح؟؟مسیمس: به خودش فشردومنو
 

 ..میحالم خوبه زندگ: ودستامو دور کمرش حلقه کردنهی کردم بشکمکش
 

  خواستی فرو برد تو گردنم وبابرخورد نفساش داخل گردنم دلم مسرشو
 

 می بگم که االن خونه عمشسای خواستم به اسای اوردن عمه اادی اما به ببوسمش
 
  ازخودم فاصله داد ودستامو داخلساروی بازشدن وهمزمان بسته شدن در اي باصدااما
 

 ي خوایوروجک نم. دوست دارمیلیخ: چسبوندمشیشونی به پمویشونی فرو بردم وپموهاش
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 م؟؟یی االن کجایبپرس

 
 ي که تو االن روبرونهیمهم ا. کجامستیمهم ن:دی بوسقی زد وگوشه لبمو عميلبخند

 
 . جز تو ندارمیی ارزوچی هگهی به زمان مرگم باشه من دمی ثانکی اگه ی حتیمن
 

 !! ارشانی کرد هنوز تو دست اون عوضی زدم خانومم فکرملبخند
 

  وروجک هان؟؟ي جزمن نداریی ارزوچیپس ه: شدم خم
 

 وردی دلم طاقت نگهی دادن سرش دباتکون
 

  يزی چشماشوبسته و چدمی دی تخت خوابوندمش وصورتشو غرق بوسه کردم وقتي رواروم
 
 .. گهینم
 

  هشتی از دلتنگکمی تونستم قی وعمی بوسه طوالنهی گرمش گذاشتم وباي لباي رولبامو
 

 . ورفع کنمماه
 

 .دمیبوس
 
 ! نفر بشمهی کردم انقدر عاشق ی وقت فکر نمچیه
 

 دارمونی دنی وفکرم رفت سمت اولدمیبوس
 

  ی دونی دوختم و اروم گفتم مششی ترهمی ابي ازلباش فاصله دادم ونگاهمو تو چشمالبامو
 

  عاشق تو شدم؟ی کمن
 

 ؟؟یک: گونم گذاشت ولب زدي اروم رودستاشو
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 ..  اولداریهمون د: شدم ودم گوشمم زمزمه کردمخم
 

  کجاست؟؟نجای احیمنم مس: دیخند
 

 !يدیپرس! ابرومو باال انداختم چه عجب هی ودمی مثل خودش خندمنم
 

 !! پرسهی کنه که نمی مری سگهی ديای دنهی فکر کردم خانومم من
 
 
 
 
 "سایا"
 

 !! پرسهی کنه که نمی مری سگهی ديای دنهی کردم خانومم توی فکر ممن
 

 !  بودنی همواقعانم
 
 !! خودموی بردم حتادی از وی همه چحی مسدنیباد
 
  خونه عمتمیاالن شمال-
 

 واقعا؟؟االن من خونه عمه جونمم؟؟: خنده ری زبلندزدم
 

 !! عمه؟؟اخ جونای خدا لعيوا,کمکم کن بلندشم: گرفتمحی به طرف مسدستمو
 

 !!  شدهشی حسوددمی کردم وکمکم کرد تا بلندشم فهمیاخم
 

 !!اای بفروشای کردم منو به عمه ولعیفکر نم: وگفتوردی طاقت ناخر
 
  تخس شدهي پسر بچه هاهی شبافشیق
 

 ]17:18 27,07,16[,  ماــنیــریتلخ و شــ ـــرِیتـَـقــد
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 !! پسر کوچولو تخسنی من ضعف رفت واسه اودل
 

 دی کشری دلم تری قدم بردارم که ناگهان زهی خواست
 

 !!دمی که نتونستم تحمل کنم وازته دلم دادکشدی شداونقدر
 

  شدهیچ: دستپاچه بغلم کرد ونگران گفتحی اومد تو و مسعی داد من  عمه سري باصداکه
 

 خانومم؟
 

 !!!وقتشه: فقط تونستم بگمومدی نم درد داشتم که نفسم باالاونقدر
 

 !!! کنهی داره وضع حمل ممارستانی ببرش بعی نگران به سمتم اومد وگفت پسرم سرعمه
 
 
 "ارشان"
 
 

 !!!یلعنت
 
 !!!ستی اخرش ننجایا

 
 !! داد ماماني بندازم که ناگهان باصدامی کشدن پام خواستم نگاهمو به پا زخریبات
 
 

   خارجالی الهام اسلحشو گذاشته پشت سر مامانم واز ودمی سرمو بلند کردم که دمتعجب
 
 

 !!شدن
 
 !!! به الهام دادن جا خوردمسای پلهی که بقی سالم نظامبا
 

 سه؟؟؟؟ی پلالهام
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  مامانم دستبند زدن که نتونستمي چشمام به دستاي برن؟؟ جلوی منو دارن کجا ممامان

 
   منوي تقاص اشتباه هادی گناه بود اون نبایمامانم ب, ارمی طاقت بنی از اشتری بگهید
 

 !! بدهپس
 

 !!! گناهیاون ب!!نیولش کن: بلندشدم که توجه همه به سمت من جلب شدعیسر
 

  سالم: بوددهی که به دستش خورده بود رنگ صورتش پري زد بخاطر گلوله اي پوزخندالهام
 
 !! ارشان بزرگياقا
 

 !!اما مطمعن بودم فردا آزادم!  شده بودمری االن دستگدرسته
 
 
  لباسش دوختمي روينگاهمو به ستاره ها! سالم: گفتممیشگی باهمون غرور همنی هميبرا
 
 اسرگرد؟؟کدومش؟یسروان؟؟-
 

 !!سرگرد: زديپوزخند
 

 ! دونستمی  تو خونم بوده من نمسی مدت  جوجه پلنیپس ا! چه جالب: تکون دادمسرمو
 

  ومن غرق در لذت شدم چون تونستم!!  که گفتم جوجهومدی به مزاقش جور نانگار
 

 !! درارمحرصشو
 
 ی بپرسي خواینم: ادامه دادشی محکم وجدي خودشو جمع کرد وباصداعی سراما
 

  کردم؟؟ری دستگی چي برامامانتو
 



   مانیری وشرتلخیرمان تقد                              اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 265 

  خواست از ضعفم نسبت به مامانمیاما اصال دلم نم! خواست بدونمی دلم میلیخ
 

 !!ببره لذت
 
 !!فردا باخودم ازاده! ستینه واسم مهم ن-
 

 !!باشه باشه:رهی گذاشت جلو دهنش تا جلو خندشو بگدستشو
 
 !! خودشو امثال خودشهقی که الیی جانشیببر: پشت سر من اشاره کردسای پلبه
 
 
 "کامران"
 
 
 

 !!!ی جهانخانوم
 

 !!نی نکننی جرمتون وسنگنی از اشتری وبنی اعتراف کنبهتر
 
 !! نکردميمن کار-
 

 ) نایپدرس(يزدی اي که باکمک اقانیپس شما نبود:دمی کوبزی مي زدم ودستمو محکم رويپوزخند
 

 ؟؟ی اقبالي اقاکشونی گردن شرنی جرم انداختن؟؟وبعدی به قتل رسوندشوهرتونو
 

  بکشمش؟؟دیمن شوهرمو دوست داشتم چرابا! نه! نه! نه: وتند تند گفتهیرگری حرفام زد زدنیباشن
 

 !!نی بودی اقباليشما عاشق اقا: باال انداختمییابرو
 
 نی ازدواج کنی جهاني اقایعنی کشی بادوست وشرنی اون شمارو پس زد شما مجبور شدی وقتاما
 
 ی جهاني اما اقانیچندبارم تقاضا طالق داده بود! نی به شوهرتون نداشتی حسچی شما هاما
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 ! نشدن طالقتون بدنحاضر
 
 !! بودنی اقبالی عاشق خانوم مرتضشونمی که ازقضا ايزدی اي باکمک اقانکهیتاا
 

 دنی رسي برايزدی اي پس زده شدنتون واقاي شما برانیری باکمک هم انتقامتونو بگهردو
 
 . وچندسالشوننی عشق چندبه
 
 !!!نی سه تا نشون زدری تهی بهتر بگم بای اقبالي گردن اقانی نداختی وقتلو منی کشتیم
 

 !!دی ازشرشوهرتون خالص شدهم
 

  سای مامان ایعنی به عشقش يزدی اي اقاهم
 

 !!نی شما تقاص پس زده شدنتونو گرفتوهم
 
   کرد که شما بعد نقشه قتل شوهرتون اونقدر انتقامی فکرشم نميزدی اي اقااما
 

  نقشه حساب شدههی وبعد نی بشرانی وارد ای جعلتی هوهی کورکرده بود که باچشمتونو
 
 !!سای مامان ایعنی نیدی که عشقتونو ازتون گرفتو بود کشی نقشه قتل اون کسیی تنهابه
 

 !! کنهی جلوه میعی مرگش طبنی گاز فکرکردي تو لوله هاي دستکاروبعد
 
 نی کردی مي گاز ودستکاريرهای شنی که داشتی هنگامنکهی ازاغی دراما
 

 !!!نی متوجه نشدواروشمامی بود به ددهی قطره خون چکهی زخم شده بود ودستتون
 
  يزی کنم پسرام چیخواهش م: کردنهی کردبه گرشترشروعی محظ تموم شدن حرفام باشدت ببه
 

 !!نفهمن
   کارتون چقدر به پسراتوننی شما باانیدونیم: دستمو مشت کردمی زدم وعصبيپوزخند
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 ن؟؟ی رسوندبی اسانتونی اطرافنیوهمچن

 
 !! وبه جرم تجاوزیانی کي سوقصد به جون اقاییادم ربا:  پسرتون به جرماالن

 
 !! تاچه زمان داخل زندان بموننستی زندانن ومعلوم نداخل

 
 "سایا"
 
 .... درد داشتمیلیخ
 

  عمه کنارم نشتهی عقب وبعد چندثانی صندلي وعمه نشستم روحی مسباکمک
 

 !! بکشقینفس عم!تحمل کن دخترم: گرفتودستامو
 

  نوی که دستپاچه داشت ماشحیم ونگاهم رفت سمت مس عمرو ازدرد فشارداديدستا
 

 !! کردی مروشن
 
 

  زدمادی دلم فرازته
 

 !! روشن کردنوی ماشحی من مسادیبافر
 

 !! بکشمقی گفت نفس عمی ومدادی شونه هامو ماساژ معمه
 
 
 یلی تونستم بفهمم خیازچهرش م. شدو بغلم کردادهی پحی مسعی سردنی محظ رسبه
 

 ...نگران
 

 !! بوددی شدیلیدردش خ!! تونستمی نمگهی زدم دادی دلم فرازته
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 !!رمی بمخواستی مدلم
 
 .میدیتحمل کن خانومم رس-
 

 !! ست؟؟؟کمکی نیکس: زدادی بلند فرحیمس
 
  بازشدو پرستارا باسرعت اومدن ومنو گذاشتن روتختمارستانی دربحی بلند مسادی محظ فربه
 
 !!زدمی مادی گرفت بودم وازدرد فرحویدست مس!!دمی ترسی میلیخ
 

 ......ادی مای  بچه داره به دننی اتاق عملو اماده کنعیسر:دکترگفت
 

  حی وپشت سر گذاشتم ودراخر با لبخند ارامش بخش مسحی نگران عمه ومسنگاه
 

 ! اتاق عمل شدموارد
 

   بلندشهی گري بالخره صدادنی دردو عذاب کشبعددوساعت
 

  ي صداهانی ترنیری ازشیکی.دیچینش بود داخل اتاق پ از سالم بودی حاککه
 
   رنگدی پارچه سفهی ازپرستار پسرمو داخل یکی شدي اشکام جاررخندوی ازته دلم زدم زایدن
 
 
 . چقدر ناز پسرتینگاش مامان: به سمتم گرفتدبالبخندیچیپ

 
 : کوچولو مشت شدش دوختمي پراز اشکمو به دستانگاه

 
 .... دلمزی عزيخوش اومد. پسرمي اومدخوش

 
 "سایا"
 

   االن وقت مالقاترونی بنی برمارخوابیب: گفتی که مدمی شنی نفرو مهی مبهم يصدا
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 !!ستین

 
   خانومم بهوشیخانوم دکترک: بدم که گفتصی اونهمه صدا تونستم تشخونی محوی مسيصدا

 
 !!ادیم
 
 ازشدن چشمام کرد چشمامو بازکردم وبه محظ بی دلم هنوز درد مریز
 
   اونهمه فرد دور تختم که جمع شدن بودن جاخوردمدنیباد
 
  شده بودیچی دستش باندپهیالهام که ,عمه,  وشوهرشایلع
 
 حی مسي مامان وداداشانایم
 

  دستم قرارگرفتي که رویی دستای گرمباحس
 
  دارهحی مسدمینگاهموگرفتم وبرگشتم که د 
 

 !سالم خانومم حالت خوبه؟نگاه همه اومدن:کنهی بهم نگاه مبالبخند
 

  همتونو راه دادن؟يچطور:دمیخند
 

 ؟؟ی خانوم داداش مارو دست کم گرفتسایا:  گفت طونی بالحن شفرزام
 

 سیه: گفتی ساختگتی باعصبانحی که مسرخندهی فرزام همه زدن زباحرف
 

 ! رونی ندازن بی کنم هممونو مي کارتونمی نمگهی دانی بندفعهیا! خبرهچه
 

 : تخت کوچولو وارد شدو بهم لبخندزدهی شدن درنگاه همه رفت سمت پرستارکه باباباز
 

 !! پسرتو اوردمی مامانسالم
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  فشارجانی وازهحی خواست بلندشم وبه سمت تخت پروازکنم ودست مسی مدلم
 

  بارباخانوممنی اوليگفتم برا, هنوزدمشیمنم ند: که دم گوشم زمزمه کرددادم
 .نمشیبب

 .. شدو وبدن کوچولو پسرمو گذاشت تو بغلمپرستارخم
  نازشوباز کردي چشمای تونم بگم وقتی کنم فقط مفی تونم حال اون زمانمو توصینم
 .. معجزه کوچولو خدارو شکرکردمنی بود ومن بابت احی مسیچهرش کپ.. سبزش غرق در لذت شدمي چشمادنیباد

 "يکسر" میلومونوبزار اسم پسرکوچومی گرفتمی تصمحی روز منو مساون
 .. اسمو قبول کردنی باجون ودلش احی من بود ومسشنهادی پاسم

 نای به مقتوی کرد وحقی عذرخواهحی زشتش ازمنو مسي اومدو بابت تموم کارانایاونروزس
  دی نبخشناروی سنای اما مگفت

 . ازاد شده بودقهی وصدی به قنی نبود بخاطر همنی سنگادی زنای که جرم سدونمی منیا
 

 ! کردي خواستگارحی ازمسناروی ماسری بعدچندروز
 

  باوقاربودنی خانومی کرد وقتاسراعترافی اما شدی باورمون نمحی منو مساولش
 
 . گاه وهمسرش بشههی خواد تکی بده منااجازهی ازش خوشش اومده وحاال اگه مدهی دنارویم
  به نظرنایاما ازنظرما جواب م! فکرکنشنهادشی پي وقت خواست تارواسری ازناامیم
  که مثبت باشهرسهیم
 

  کمک کردیلی الهام دوست خوبم که تو اون هشت ماه عذاب اور همراهم بود وبهمون خواما
 
 تی تواون مامورتشیبعد موفق 
 

  ارمان جواب مثبت داد وحاال ما منتظري درجه گرفت وبه خواستگارعیترف
 

 ..می عقدشوني نامزدمراسم
 

 !! بودییهوی ازنظرما ی چهمه
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 . غرور ومحکم بودنش شده بودفتهی شدهیکه ازهمون باراول که الهامو د: اما ارمان  گفت 
 
 

 ... گذرهی هفته مهی ي اومدن کسرای از به دنحاال
 

 ... روز دادگاه بود هم دادگاه باباهم دادگاه ارشان ومامانشامروز
 

  فقط وفقط بخاطری بدبخت همهنی تونستم باورکنم مسبب ایهنوزنم
 
 . عشق ناکام بوده باشهی

 
 . عشق کورکورانههی

 
  برم دادگاهحی خواستم همراه مسی معلوم شده بود میاونقدر خوشحال بودم که همه چ 
 
  وحی شد مجبور شدم بمونم توخونه ومنتظرمسی متی اذي چون هواگرم بود وکسراما
 

 !! بمونمبابا
 

  به سمت در پروازکردم وبه محظ بازشدن درعیسر!!! شناختمی زنگ در سرازپا نميباصدا
 

 .. محکم منو تو اغوش گرفتبابا
 

 ... کردمی مهی ها بود که تو بغل بابا بودم وگرساعت
 

 حی ازبابا جداشدم وبه سمت پسر کوچولوم که تو بغل مسي کسري هی گري باصداودراخر
 

 .. رفتمبود
 

  چشماش برق زد ومحکم به خودش فشردي کسردنی بادبابا
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 . جونم گل پسر بابايا-
 

  پسرمیمرس: نگاه کردحی سرشو بلند کرد وبامحبت پدرانه به مسقهی چنددقبعد
 

 .ي وازدخترم باجون ودل مراقبت کردي قولت بهم موندي که پاممنونم
 

 .یی برم جادیدخترم من با:دی رو گذاشت تو بغلم واروم گونمو بوسيکسر
 
 کجا بابا؟:  گفتمعجبمت
 

 . دخترمامی مي مامانت تنگ شده زوديدلم برا:دیخند
 

 . بودی منجای شد کاش مامانمم اي گونم جاري اسم مامان اشکام رودنیباشن
 

  که خوابش برده بود وگذاشت داخل اتاقش واومدبه سمتمي کسرحی بابا مسبارفتن
 

 . بغلم کردومحکم
 
 عاشقتم خانومم-
 

 .می تموم شد زندگیتموم شدبالخره همه چ: دی کشیقی داخل گردنم فرو برد ونفس عمسرشو
 

  دوست دارمیلیمنم خ:دمی باال داخل گردنشو بوسدمی کشکمی بردم وخودم دست
 

 میدی بالخره تموم شدبالخره بهم رساره
 

 .دمی اوردن دادگاه اروم پرسادی بابه
 
  اخرش؟شدیچ-
 

  بنفشمون رفت ونشستيت وبه سمت مبال ازم جداشد ودستامو گرفحیمس
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  مامانش قاتل باباشدی فهمیارشان وقت:  پاهاش نشوند محکم بغلم کردي روومنو
 

 سای ای دونی خنده نمری زد ونتونست حرکت کنه بعد چند لحظه بلند زد زخشکش
 

 !دی خندی وقفه می گفت فقط ساعت ها بی نمیچیدهی خندی ها بلند بلند موونهی دمثل
 

  تموم تالشاشونو کردنالشونی به جرم قتل قرار اعدام بشن اما وکنای ارشان وپدرسمادر
 

 ... نشدی راضی اما قاضرنی حکم حبس ابد بگکه
 

 20 بعد خوب شدنش محکوم به ی وبه گفته قاضمارستانی تهی منتقلش کردن به ارشانم
 

 .. حبسسال
 
  ماجراازچه قرار داغون شد اصال اونقدردی شنی وقتدمی که من دی اون ارشاناما
 

  زدی نمی جا ذل زده بود وحرفهی ساعت تمام به هی کرده بود که تعجب
 
 !! بشهوونهی نبود که بخواد دنی پست بود اما حقش ایلی کرد خي بدیلی خدونمیم
 

 ... کاراشي اورادی دلم براش سوخت اما باحی مسي حرفادنیباشن
 

 . منو به خودم اوردحی اروم مسيصدا
 
 !! گرسنشیلی به داد شوهرت برس که خای بالیخی خانوم ارشانو بسای اگمیحاال م-
 

  دستمو گرفت ومتعجب گفتحی برداشتم خواستم بلندشم که مسحی مسنهی سي ازروسرمو
 
 ؟؟یکجا خانوم-
 

 زوی رم می گرسنته خوب دارم میمگه نگفت: شدمرهی سبزش خي تو چشمابرگشتم
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 ...یبچ
 

  خودشي رودی حرکت کشهی ومنو بادی مبل خوابي خنده روری حرفم تموم بشه وبلند زد زنزاشت
 
 ! اون نبودیخانومم منظورم از گرسنگ-
 

 !!گسیزدی چهی:  گفتطونی زد وبالحن شیچشمک
 

  حرکت دستشو گذاشت پشت گردنمهی نگاه کردم که باحی مسي به چشمامتعجب
 

 .. لبام حس کردمي گرمش بود که روي لباهی چندثانوبعد
 

 ..دارمونی دنی ومن تموم فکرم رفت سمت اولدی بوسشتری وباحرارت بدمویبوس
 

 . شدری تقدنی که سراغازايداری دنی اولهمون
 
 
 دمتی دی شلوغنی که من تواستی نی اتفاقنیا

 
 .دمتی تا ددمتیفهم

 
 .دمتی فهمدمتی دتا
 
 .. که منستی نی اتفاقنیا

 
 ..ی منری بازم تورو انگارتو تقدمتنی بیم 
 
 
 !! بازم توروی نمگهید
 
 .. بارون باتوامریز
.. 
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 .. باتوامابونی ختو
 

 ..  برف اومدهتودلم
 

 .. تو زمستون باتواممن
 

 .. از رفتن نزنیحرف
 
 ..شهی نمنه
 

 . باتوامالمی تو خمن
 
 !! خوبه حالم باتوامتا
 

  هی قهوه ام خالفنجون
 
 .. تو فالم باتواماما
 

 ...شهی اخرنی ندارم اگهی دیخواهش
 
 ... بارونریز
 
 ... بارونریز
 
 ..ربارونیز
 
  بازم تورونمتی بی که من مستی نی اتفاقنیا: لب زمزمزمه کردمریز
 

 .ی منری تقدانگارتو
 
  بازم توروی نمگهید
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