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 نوشته نرگس دهقان| نیری شانتیرمان خ
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  اولفصل
 نیی پای که از پله برقیدر حال. شدم و به فکر فرو رفتمرهی نقطه از فرودگاه خهیو به . چشمم برداشتمي مو از روي دودنکیع
    پوشوندني رويری تاثچی دادم جلو که هی شالمو کمومدمیم

 یخخخخ شوخ. ندارمرانی از ايادیمن به آلمان عادت کردم شناخت ز.بهی عجکمی کنمی مکاری چرانی انکهیا. نداشتنموهام
    تونی هستن اما سه تامون برلیرانیکردم پدرم و خانواده اش ا

 ي بهانه اقیتحق. اومدمنجای دانشگاهم به اقهی تحقيو منم فقط واسه . هیمادرمم اصالتاً آلمان.میکنی می آلمان  زندگتختهیپا
    همنمی هم پدر بزرگو مادر بزرگ با نمکم رو ببنکهی ايشد برا

 . چه خبرهرانی اي تونمی ببي عمربعده
 ...آنجالااا-
 .حتماً اشتباه شده. به فکر من نبودی چون کسستی منتظرم نی دونستم کسیبرگشتم م!!!  صدام کردیک
 !!!...آنجال-
 دلم براش نکهی دخترعموم با ادنی بودم که با دیمغرور تر از اون. لبخند محو زدمهی. دختر عمومنای وندیبا د!  توهم نبودگهید

    اخالقم عادت کردهنیهمه به ا.تنگ شده ذوق مرگ بشم
 بغلم خواستیرفتم طرفش م. تنها ضعفه منهنیو به قول همه ا.میمن واقعاً از خودم و اخالقم راض.یمغرور و از خود راض.بودن

   کی کوچیلی من خی انجام داد ولنکارویکنه و با ذوق ا
آنجال هنوز همون .  کردکی اخم کوچهی.افتاد)) گندم(( امی به قول دروبري اخالقاادهی که تازه نایو. به پشتش زدمدستمو

   ومدی که اصالً خوشش نيبه حالت دستور. آنجالست
 ...)) کجاست؟خستمنتیماش:((گفتم

 ))نورا؟یچه خبر؟؟؟ ا.ي خوش اومدیلیخ. نگهی پارکيتو:(( جواب دادی حرفام عادت کرد بود اما بازم با خونگرمنی ابه
 ))ام؟ی میِ کيدی فهميتو چجور.  دانشگام اومدمقی تحقيواسه :(( سردیلیخ
 . دنبالتامیبابام انگار به بابات گفته بود و به من زنگ زد که ب-
 .یآها مرس-

 هویکه .رفتمی اشاره کرده بود منای که ونگی پارکي از توی مغرور به سمتشهی هميو با قدم ها. ابروهام بودنی بمیشگی هماخم
    با چند تا پسر توش رد شد و همه بانی ماشهی

 .))جوووووون:((هم
 ...))ببند گاله رو نفله:((فی اراجنی من در مقابل اي شهی العمل همعکس
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 .))هوی ي التا شدنیع((: چشماش گرد شد و با بهت گفتنایو
 ه؟یمشکل-

به خونه . شديو در سکوت راه سپر. دوباره زدمنکمویع. شدمشیی آلبالو206 چشم غره بهش رفتم و سوار هی شد و منم عیضا
    کهشیشگی همپیپسرعموم با همون ت.میدی عمو رسي

 ...))دااای گلم چطوره؟ کم پيدختر عمو :((دستشو آورد جلو و گفت. بودستادهی خوشگله جلو در وایلی خکردی مفکر
 ...))سالم:(( سرد گفتمیلیو خ. لبخند مسخره زدم و کوتاه دستشو فشردمهی
 حال بهم زن ي وونهیسولمازِ د. سالم کردمهی فقط خوردی حالم ازش بهم مشهی هم که هميبا اون فرد. هم دست دادمهی بقبا

   همون(نایخواهره و.شدی مشی بهم حسودشهیکه هم
 لی از دماغ فينگاش کن انگار...اه:(( گفتنای گوش ويپشت سرم تو.  از نظر اخالق با هم تفاوت داشتنیکه کل) سولماز
 .))افتاده

  بهش نگاتیرو درشت کردم و با عصبان) پر جذبه ام( هی به اصطالح بقيو چشا. روشدیو چشام چرخ. ژست خاصم برگشتمبا
    دادیی جواراهی بردم باال و تی ابرومو با عصبانهیکردم و 

 ....))بدبخت.يوفتادیتو که از دماغ مورچه هم ن:((زدم
 .)) آدم حرف بزننیع:(( آورد باال و گفتسرشو

 .زننی آدم حرف منیاصوالً با آدما ع-
 .حرف دهنتو بفهمااا-

 )) اونوقت؟شهی مینفهمم چ:((دمی کشعربده
آنجال :((گفتی مشهی مامانم انداخت که همادیعربده ام منو .شدمی خوشحال مشهی و من از شکستش همنیی انداخت پاسرشو

   ي الت توي معتادانی انیتو رو خدا کنترل کن خودتو ع
 .))ترسمی می که بچمیی ابهتم از تونی اعتراف کنم با ادیمن با.یشی مکوچه
 و یشگیهرچند که از بحثه هم.  کردمی هم احوال پرسهیهمون حالت سردم با بق لبام برگشتم و با ي اومد روی کجلبخند
 .  باشني عادکردنی می شکه شده بودن اما سعکمی کمونیکوچ

 .))ی توش راحت باشدوارمیام...هی اتاق تونیا:(( اومد سمتم و گفتنایو
 ))ست؟ی نکی کوچیلیخ:(( جمع کردم و گفتمصورتمو

 . اتاقشونو بهم داده بودننی چون فکر کنم بزرگ ترومدی داشت در مچشماش
 .))یبرو مرس... خوبهالیخی بالیخیب:(( و سرد گفتمعیسر

 ...)) عمو فرزادمي االنم خونه دمیسالم بابا من رس:((پرت کردم اونطرف و به بابام اِس دادم.  کولمه امورونی برفت
 .خوش بگذره-
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چشمامو ... آنجالی تحمل کندیبا. نبودشتری مورچه بهیم در برابره تخت خودم  تخت دونفره که به نظري پرت کردم روخودمو
   ادآوری آهنگ نی کولم در آوردم ايبستم و هدفونمو از تو

سالم :(( اِس ام اس بهش دادمهی.اوردی لبم مي اون بود که لبخند روادیفقط . آلکس افتادمادی. خاطراتم با الکس بودتمام
 ))؟ییعشقم کجا

منو آلکس . دهی رو ندي مغرورتر از من دخترگفتیم.. که من برخورد مغرورمو باهاش نداشتم آلکس بود و بسی کستنها
 .  سالم دختره مغرور:((جواب اومد...می و هستمی هم بودي وونهید
 )) بدون من؟گذرهی خوش مرانیا

 .گذرهی بدون تو خوش نمیی جاچیه-
 . نشوطونیجوجو ش-
 خوام؟ی می االن چیاگه گفت-
 .خوامیمن که لباتو م-
 . نبودادمی ایگیراسس م...آخخخ-
 ؟يخوای میمگه تو چ-
 .شبو اونم کنار تو-
 ...گرتوووویج-

وجدانمو (دونستی مای شخص دننی ترای حی مورد منو بنی اي و توکردی اغراق ممییای حی در مورد آلکس و بشهی هموجدانم
   یتی محدوددوی بزرگ شدم و قي کشور آزاديمن تو).گمیم

اما . و باهاش راحت بودمکردی فرق مهی فقط غرورم تونسته منو ادم نگه داره البته جز با آلکس که به قول خودم با بقنداشتم
   با تقه. بودی هم شوخزای چنیا.دونستیحدو حدود خودشو م

 .))بعله:(( گفتممیشگی به در به خودم اومد و با لحن هميا
 ؟يخورینهار نم-
 .ادیخوابم م-
 ...یلی جور ماهر-
 دوباره به در ي تقه يبا صدا... اِس دادن شدم خوابم مهتر بودالیخی پتو بری زدمیخز.لمی ماي جورنیهم.دمی دلم غريتو
 ))چته؟:(( گفتمتی با عصبانندفعهیا

 ...آنجال شام-
 شهیم. ندارملیم:(( مهمون بودم نفسمو فوت کردم و گفتمنجایخودمو کنترل کردم باالخره من ا...)) انتر.کوفت شام(( دلميتو
 ...)) لطفاًنی نکندارمیب
 .دمی هم دادم و خوابگهی فحش دهی لب ریز.ادی گفتم که بفهمه خوابم مدیرو با تاک)) لطفاً((نقدریا
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 کنمیحس م...فرداش ظهر 12 بعد از ظهر تا 2!!  بخوابهتونهی آدم چقدر ميوااا... بود12 شدم ساعتداری خودم بندفعهیا
   هیبلند شدم موهامو بستم واقعاً عاشقشون بودم قهوه ا...ادهیز

 . سوخته
 ))جانم عشقم؟:(( گفتمکردمی قشنگ کلماتو تلفظ میلی که خی زنگ خورد جواب دادم به زبونه آلمانمیگوش

 ؟یی چطورزمیسالم عز-
  آلکس؟ییکجا. خوبم- 
 .  تخت در حال غذا خوردنيرو-

 )) تخت؟يچه وقت غذا خوردنه؟ اونم رو:(( ام گرفت و با همون خنده گفتمخنده
  پس؟يای میدلم تنگته کِ...  خانوادهشیحوصله نداشتم برم پ.گهیناهاره د-
 .نجامی هفته هم اهیتا .دمی رسروزی دنیمن که هم-
 .و عشقه است اعتراف کنم که فقط خودتدیبا.خورنی به درد من نمنجای اي دوست دخترانیا.ایزود ب-
 ؟ي نداريکار.امی ميزود-
 .يبا.نه بوس بوس-
 ...يبا-

 دهی که از آلمان با آلکس خردی سفشرتی تهی با ی مشکنی جهی. رمی دوش بگهیو رفتم تا . تختي پرت کردم روویگوش
   پس منم دوسش. دادی آلکسو مي بوبی عجدمیبودمش پوش

 سروضع نی وِل گشتن اونم با اي برای مکان مناسبنجای اومد اادمی رونیموهامو اول رها کردم و تا خواستم برم ب.داشتم
   ي انداختم رودمی شال سفهی.با حرص موهامو باال بستم.ستین

صدام .)) ریظهر بخ.سالااام:(( شده بود گفتملی از دخترونه در اومده بود و به مردونه تبدزهی رهی که ییو بلند با همون صدا.سرم
    انعکاس پر قدرتم خنده امياز صداو . خونه پخش شديتو

 .گرفت
 .))    خانوووومری ظهر بخ؟ي شديداریب:((با لبخند اومد طرفم و گفت. بودنای ودمی که دی کسنیاول
 .))ریظهر تو هم بخ:((شهی همنیع
 ؟يناهار خورد-

 ... کالً حرف نزنهگهی چنان بزنمش که دشی خِنگنی اي براخواستی مدلم
 .)) منم نخوردممی برایب... حواسم نبوددیآخخخ ببخش:(( حرفشو خورد و گفتعیسر

 که ازش داشتم ی دلم با چندشي تودادی مثه خودش اِس ام اس مي خرهی آشپزخونه نشسته بود و داشت به ي توسولماز
 ))شه؟؟ی با تو دوست میآخه ک:((گفتم

 ... به من چهیخیب... اش بد نبود اماافهیق 
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 .))رهیگی اشتهارو ازم مای وجود بعضم؟ی پشت باغتون ناهار بخورمی برشهی نمنایو:((منم بدتر از اون گفتم.اخم کرد دی منو دتا
 ))؟ي نکن مگه طلب داري چشماتو واسه من اونجورهیهااا؟چ:(( گفتمیی بهم رفت که با پروي غره اچشم
 تفاوت یکه بدجور اخم کرد منم ب. زدمشخندی به اصطالح بچگونه ني دعوانی اي خودم توهیروزی از سکوت اون و پبازم

 . هم فشار دادينگاش کردم که از حرص دندوناشو رو
 .رونی بمی ما بدون اعتراض غذا ظرف کرد و بردهیشگی همي هم کالفه از کل کالچارهی بينایو 

 خودمون قرار ي خودم که درست پشت خونه هییای روي خوبه هر چند که به خونه یلی باغ خنی اي تاب غذا خوردن تويرو
    مني بزرگ بود و خونه یلی باغ خهی يداشت و همش تو

 .  بودی اما بازم دوست داشتندیرسیبه اونجا نم. بودبی و دل فربای قصره پنهان زهی مثله
 )) آنجال؟گذرهی چطور میبا روانشناس:(( شکسته شد و اون گفتسکوت

 آخره نیا. نمره است کالفه ام کرده10 که خودش ی لعنتقی تحقنیا. دانشگاه دارمي تويادی زيدغدغه ها. سختهیلیخ-
 ... برهرمی بترکونم تا بتونم مدرکمو بگدی بایترم
 .يای از پسش برمدونمیم-

 ...))اون که صد در صد:(( صدام معلوم بودي بودنم به وضوح توی و از خود راضغرور
 .و به غذا خوردنم ادامه دادم. کردمییعتنا ای برام نازك کرد که بهش بی چشمپشت

 *** 
 بود ادی زاری تفاوتشون بسنکهیو ا. نسبت به آماره اون در آلمانرانی آمار طالق در اي براقی تحقنی روزه که دنبال همچند

   ي بود همه زی انگرتی واقعاً حرانیآماره وحشتناکه طالق در ا
 ي همه نفر تونی انی پدربزرگ و مادربزرگه با نمکم که بشی گرفتم برم پمیوز تصمامر.  به شدت سرم رو به درد آورده بودنایا

    تا هم از دست سولمازخواستمشونی مشتری از همه بلیفام
و . هم از نظر اخالق و هم از نظر اسم کامالً متفاوت بود خالص بشمنای با وی که کلدی بشم هم از دست داداشش سعراحت

    درصد کارم80باًیتقر. راحت بشمیی سردرد کزانیهم از ا
در جواب مامانم .  داشتماجی اخالق گندم به روانشناس احتنی بودم که به قول مامانم خودم با ایمن عاشقه روانشناس. بودآماده

 .دادمی مهی بهش هدي چشم غره اشهیهم
 ي دوتا با نمک و دعواهانینده ارو با ا موی دوسه روز باقنی دادم همحیترج.  کردمی جمع کردم و باهاشون خداحافظچمدونامو

 .خنده دارشون بگذرونم
 بود رو به ایکی جکی جنیزنگ در که از ا. خاص لبخند زدملی با اون استایمی قدي اون خونه دنی ناخودآگاه از ددمی رسیوقت

   هی زنگ که انگار خراب شده بود و با يصدا در آوردم و صدا
 مات و قهی دقهی چار چوب در يتو.ستادی مادربزرگ خنده ام ايبا صدا. خنده ام گرفتکردی مکی جکی جي اگهی دکیموز

   منم.مبهوت نگام کرد و بعد منو بغل کرد و ابراز احساسات کرد



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 8 

 .)) طورنیمنم هم:((گفتمی مگفتی اون می چهر
 ...)) اومدهی کنی ببرمردی پایب:(( نسبتاً بلندش پدر بزرگو با سرزنش صدا کرد و گفتي صدابا

 ))چه خبرته؟... باباتهرمردیپ:(( جون با غرغر گفتآقا
 ي گالي و بودمی کشقی شدم و ناخودآگاه چشمامو بستم  نفس عماطیمادر بزرگ وارد ح)) بفرما تو دخترمِ((و با . دمیخند
    اون بهشت رو با تمام وجودي توي و تمامه درختااسی.میمر

 .  و سرحال بودي پر انرژگهی دي برعکس پدربزرگایلی من اومد طرفم و خدنیپدربزرگ با د. هام کردمهی روارده
 .)) منهي که آنجالنی ارزنیپ...بهههه:((گفت

 .ي شدزی سوپاليدید... زن مامانتهریپ-
 .))زینه سوپال...زیسوپرا:(( خنده گفتمبا
 ؟يستادی وانجای تو خونه چرا امی برایب... مادریگیهمون که تو م-
 م؟ینی تخت کنار هم بشنی همي باغ رونی همي توشهینم-
 . گلوت تازه بشهارمی بیی چاهی تا برم برات نیپس بش.زمیباشه عز-

 . دوتا آروممنی کناره اچقدر
 )) دخترم؟ي اومدیکِ:((آقاجون

 .شهی مي دوسه روزهی-
  پوسه؟ی خونه منی تو اچارهیب) رزززنیپ( نی حاال دله من نه دل ایگی نم؟يومدی نشمونیچرا پس زودتر پ-

 .)) هم عمتهچارهیب.صِفات مادرتو به رخم نکش:(( خطاب به آقاجون گفتي بزرگ اومد طرفمون وبا لحن تندمادر
اونا همون اول .  خنده ام گرفتکردنی منکاراروی دوست داشتن و ایلی که هردو همو خنی دوباره من قهقه زدم و از اباز

   شدن از همون وقت بوده و کم کم عاشق هم يازدواجشون زور
 مخصوصاً آقاجون که بدجور مامان بزرگو دوست ستی تو دلشون نیچی اما به قول بابام هکننی کل کل منای اگفتی مبابام
 .داره

من :(( خنده دارشون گفتمي دلم بعد تموم شدن حرفايو تو. ذره بخندمهی تا دمی از دعواهاشون نفهميزی فکر که رفتم چتو
   ی و اخمیشگی به همون غروره همگردمیکه شانس ندارم برم

 .))مهیشونی پي وقته رویلی خکه
 . کرده بودخی گهی که دییچا.ادی تا حالم جا بدمی سر کشمویچا

*** 
 ناز و ادا قبول کردم اولش از اون اصرار بود ی تولد دوستشه منم با کلایگو.می بخری براش لباس مجلسمی برنای قراره با وامروز

    ورونی ذره برم بهیعدم مامان بزرگ گفت که ب. از من انکار
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 زنگ زدم که هیبه آلکسم . زنگ زدم به مامانم و با اونا هم حرف زدمهیقبلش .رونی بامی کمرشکن بقی تحقنی اي حالو هوااز
    و دلش برام تنگ شدهام؟ی می غر زد که کِشهی همنیع

 تنها نقطه ظعف نیبه رابطه ام با آلکس فکر کردم ا... نیدلم منم برات تنگ شده هم.امی مي گفتم به زودشهی همنی عمنم
    منو دوست داشت جزشهیمن دست بابام بود چون اون هم

رابطه اش با پدرم خوب نبود به قول خودم . شدی مخی کوه نی اون موقع بود که عرونی برم بخواستمی که با آلکس مییوقتا
    من کامالً به آلکسکردیوونا فرق ماعتقادات پدرم با ما ج

 که کنهی نگرانم مهی قضنیفقط هم. شهی با بابام دعوام مهی قضنی سر اشهیاما هم.  ساله باهاشمکی باًیچون تقر. داشتماعتماد
   دوسم. نکنه من از خانواده ام دور بشم به خاطره آلکس

 به زور منو وادار کنه که ی داشت حتی سعشهیبابام که هم.  نداشتي اعتمادی غربي و به پسراکردی باور نمنوی اما بابا اداشت
    جلفويو لباسا.موهامو بپوشم هر چند کم اما بازم بپوشم

 که بر خالف ییزایچون دوروبرم پر بود از چ. دعوام شدمی نوجووني با بابام توی کلهی قضنی سره اادمهی. نپوشمينجوریا
   گنی می که هر چدمی رسجهی نتنیاما بازم من به ا.اعتقاد بابام بود

 نیاز ا.  دست دادمنای با وخی شهی همنی و حاضرو آماده و عرونی بدمی مادربزرگ از اتاق پريبا صدا. گنی خودم مواسه
    دخترهی اما در حد ادی چسبن خوشم نمی مهی که به بقییدخترا
برعکس اون . دختر با نمک بودنی بس که امیدی خندی اوقات می باهاش رابطه داشتم و به موقعش باهم گاهی معموليعمو

 ....خواهر و برادرش
 . بودمدهی دنمی قشنگ تر از ایلیچون خ.  بهش نداشتمي اعتقادچی من هی قشنگه ولگفتی که مي پاساژمیرفت
هش که نشون ب.ومدی که داشت مي الغرکلهی با اون هنای به نظرم به ویلی رو گرفت که خی چشمم لباسمی ذره که رفتهی اما

   قهیالحق که خوش سل:(( زد و گفتییدادم لبخند دندون نما
 .))يا

 ي برادمی چندتا خرتو پرت خردنی ذره چرخهیبعد . پولش نداشتي برای مشکلنایاما طبق معمول و. گرون بودلباسه
    ومی همه راه رفتن باالخره خسته شدنیبعد ا. مادرمو پدرم.آلکس

 یلی آلمان رو خي اعتراف کنم غذاهادی دوست داشتم اما بایرانی ايغذاها.می همون پاساژ و غذا خوردي رستوران توهی میرفت
   یرانی ايهرچند که به قول بابام غذاها.  دوست دارمشتریب

 . فست فودهشتری اونجا بيو غذاها. و سالم ترهدتریمف
 هی ختیچه عجب :(( گفتی با سرخوشنای که ودمیخند هم نای وي به جکاکمی و میدی چرخگهی ذره دهی می ساعت رفتمی نبعد

 .))ذره باز شد
 دنمی با دنایو.کنهی وحشتناك میلی سبزمو خي اخمم واقعاً ترسناکه و چشاگفتنی داشتم که همه منیقی حرف نیبه ا. کردماخم

 .))غلط کردم:((آب دهنشو قورت داد و گفت



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 10 

 ی خانواده که سعي فرد تونی تریمیصم. سالش بود20. تر بودکیاون سه سال ازم کوچ.دمیو لپشو کش. زدمی مهربونلبخند
    دختر واسهنی افهیح.  باز کنهخمویداشت به قول خودش 

.  خوب بودیلی دونه بود خهی یکی دورم نبود و ي بچه اچی که هی واسه مننای مثله ويخواهر...وونهی بودن با اون دوتا دخواهر
 .  تاحاال بهش نگفته بودمیعنی دونستی مدیبا خودش ننویاما ا

 لهی چون وسششونی پرمیو به مادر بزرگ گفتم تا شب هستم و واسه خواب م. رفتم خونه اشوننای و من به اصرار ومیبرگشت
   دمی دي که سولماز تومیبا خنده وارد شد.هام اونجا بود

 .)) همون خشک و مغروربودن برات بهتره.ومدهیخنده به تو ن((دمی به خودم غرشهی همنیع.خنده ام قطع شد.بود
 ))ن؟یخوش گذشششت؟ با چند تا پسر الس زد:(( گفتهی کناشویبه ن. چشماش زل زدمتو
 که ی عصبانيبا همون چشما. خودش؟شی فکر کرده پی من چي درباره نیا. احمقي شدم دختره ی حرفش عصباننی ااز
   تناك تر بود نگاش کردم و وحشي اگهی از هر وقت ددونمیم

 نهیهمه ع.  وا بدن که بخوان باهاش حرف بزننننی پسر ببهیتا .ستنی نیهمه مثله جنابعال:(( باال بردم و گفتمی کمصدامو
 .))حرف دهنتم بفهم.ستنی ندهیشما ند

 ))شه؟ی مینفهمم چ:(( منو در آورد و گفتيادا
 کاره زادی آدمری غهی به يزی چهیهر چند که فهموندن . ی حرف دهنتو بفهمي جورهی که شمیاونوقت خودم دست به کار م-

 . امی اما من از پسش برمهیسخت
 .ی باشیخره ک.خفه بابا-

آشنا . بشهی وقته عصبی وقت حوصله نداره ولچی خسته که هری شهی نیع.ستی جلو دارم نیچی هشمی می عصبانی وقتمن
    کهیی اون پسراوییخر تو:(( طرفش و گفتمدمیپر.شهیسرش نم

 .))کنهی دستو پا لهت مری و زکنهی آنجال اراده کنه خفت م؟ي در افتادی با کیدونی نمنکهی مثله ایخوابی مرشونی شب زهر
 يتو که ماشااهللا تو:(( و گفتاوردی اما کم نادیتا حساب کار دستش ب. اما حقش بودیی اونم چه حرفاگفتمی می چدمی فهمینم

   فکر کنم حسابش از دستت در. ی االف ولویآلمان حساب
 .))ترسمیمن از تو نم. منم منم نکننقدرمیا.رفته

 و در چند دمیبه طرفش پر. بهم گفته بودی که اون عوضیی از حرفادی باری که خون میی و با چشمادمیی هم ساي رودندونامو
    جلوم گرفته بوددی تهدي دستشو که به نشونه هیثان
 اما با چوندمی کم پهیفقط .  و اونو از دستم رها کنهادی به خودش بنای وي حرکتم باعث شد بعده عمرنیا...شیآخ.چوندمیپ

   يچقدر ناز ناز:((با پوزخند گفتم. آخش رفت هواکمی نیهم
 ))؟يدی ترسیتو که ازم نم. نکردميهنوز که کار. یهست

آنجال دستشو . گهی دنیبس کن:(( دفعه داد زدو گفتنیا ا و آهسته خواسته بود مارو آروم کنه امواشی تا اونموقع ی هرچنایو
 .)) قدر حرف نامربوط نزننیسولماز خفه شو ا.ول کن
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 ...))خوبه اون همه تهمت بهم زد حاال تو:(( خطاب به خواهرش گفتسولماز
 )) تلخه خببب؟قتی حقزمیتهمت؟؟؟؟ عز....ستای واستایوا:(( قطع کردم و گفتمحرفشو

 .))ای تو کوتاه بي دوست داریتو رو خدا جون هرک.کنمیش مآنجال خواه:((نایو
 يدستشو ول کردم اما با انگشت اشاره به معنا... کمیلی سولماز وضعش داغونه اونم نه خدونستنی خانواده منی کل ايانگار
   من.یگی رو بهم منایا. آخرت باشهيدفعه :(( گفتمدیتهد

 .)) وجودم خارج بشهياز تو) دخخخترر( ي کلمه ذارمی وقت نمچیاما ه.کنمی می کشور آزاد زندگهی ي تودرسته
 .))شترنیتا ب5 مطمئنم از یحاال نه هرشب ول.هیکی هرشب با نی ای هستیکیتو با :(( حرف زدم و گفتمباخودم
 ...))باشه باشه.ي نکردي کارچیییتو اونجا ه.کنمیباشه من باور م:(( طعنه زددوباره

 زهر دونستمی رو  روش امتحان کردم چون مدادمی انجام می کسي کم رویلی رو که خی کردم و دستشو گرفتم و حالتیاخم
   دیبا خشمو نفرت و حالته تهد. انجام دادمنکارویا.  شهیترك م

 آروم و وحشتناك بود که خودم به شخصه نقدری شدم و صدامو ترسناك کردم ارهی به خون نشسته بهش خیی با چشمازیآم
 ))طعنه؟؟؟:((و گفتم.دمیترس

 نفهمه ی آروم که کسیلیخ.  که خودم دلم براش سوختنهی رو بهتون بگم اونم اي رازهی دی که بادی ترسنقدریا...دی ترسنقدریا
 ...))دیبخش:((گفت
 ی چزنمیخودم حدس م. بد بودیلی خیآخ.ارش رد شدمدستشو ول کردم و از کن. به چشمام ندادميریاما هنوز تغ. باز شداخمام

   يمن دختر.اما اون حق نداشت بهم تهمت بزنه.کار کردم
 کارااا ی من اونجا چکننی خودش داشته باشه نکنه همه فکر مشی پي افکارنی چنی کسذاشتمی نمتی مغرورنی که در عبودم

   هی نبودم من فقط ی کسنی دلم نگران شد من همچکنم؟یم
 . کردنشینطوری که فقط رفقاش اهیاون دختر...شناسنیسولمازو م.اما کل خانواده ... بودمعاشق

 تخته اونجا نشستم و تو افکارم فرو ي که رویکم...کردی خورد مشتریموندن اونجا اعصابمو ب... داغون شده بودیلی خاعصابم
   هی و بقنایبا و.  خونه رو نداشتمنی ايحوصله .رفتم بلند شدم

 نداشتم فقط با نجاروی اي حوصله شدی فردا پس فردا کارم تموم مگهید... مادربزرگشهی کردم و رفتم پی سولماز خداحافظزج
   و... و مادربزرگ و پدربزرگ حالم خوب بودنای وشهیبودن پ

 ... داشتمحی تفریکم
 . عمو فرزادمي دو تا عمو هام و دو تا عمه هامم سر زدم اونجا آرامش بخش تر بود از خونه به

*** 
 يادی پرسته خجالت زده که زکتای هی پرست بودم کتایمن ...دمیمادربزرگ برام سپند آورد و قرانو بوس... برگردمدی باگهی دامروز

 ...متاسفانه... بندو بار بودیب
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 خالقم شی و ظاهرم پ نفسدیشا... تجربه اش کرده بودمیلیخ...گرفتمی و واقعاً آرامش مخوندمی اوقات قران می که گاههرچند
    اعتراف کنم که من اونقدرادی خجالت زده باشه اما بایلیخ

 . حجاب نبودمی بهم
 .))مامان من راه افتاد:(( مامانم اس ام اس دادمي منو رسوند فرودگاه برانایو
 ... کردمی هم خداحافظهی بقدوی کردم و از سعکی کوچیلی بغله خهی کردم سولمازو ی خداحافظنای واز

 گذاشت ری روش تاثمی بوده که پدره گرامیحیمادرم اول مس... داشتمیی داکی خاله و کی در کل سه تا عمو و دوتا عمه و من
   رونی بی لختي وقت با لباساچیو مسلمون شد از اون روز ه

 ... بودزی انگجانی ه منمي هاش واقعاً برای داشت مخصوصاً معنری روش تاثیلی از پدرم قرآن خوندن هم خری و البته غنرفته
 ...رانی اخداحافظ

 ... آلمان خودم بهترهنی همشییی آخاوووف
البته چشمام رنگ . مادرمم بودهی شبیلی ام خافهی زدم و رفتم به طرفش مادرمم کنارش بود من قي پدرم لبخنده محودنی دبا

 .پدرم بود
 ...آشپز خونه بود.. و حمومیی دستشونییا پيطبقه . چهار تا اتاق داشت.  خودم که پشت باغ بودي خونه میرفت

 ی سرو صدا بود و هی آروم و بیهمه چ.مخصوصاً اتاقم.شهی خودم نمي جا خونه چی هشی آخدمی تختم و خوابي رورفتم
  رنگ بودیاسیاتاقم . زدی صدام نمیکس
 دی چسبیلیبه من که خ... به بدنمی زدی ترکي قهوه هی یدوره هم همگ... مامانو بابامشهی خوب استراحت کردم رفتم پیوقت

   قهی تحقنی واسه ایی هایاز مسافرتم گفتم که چه سخت
 .دمیکش
 .شمی می خانوم دکتره واقعهی و شهی ملی ام تکمانامهیبعدم که پا.  بدم و از دستش راحت بشملی برم تحوفردا
 ... دوس دارموی بازنی اوووف که چقدر من امی کردي حکم بازیی باغ و سه تاي تومیرفت

 هی. جادار مطمئنبایز.عاشقه استخره مون بودم.می همکف و شنا کردي طبقه میبا مادرم رفت... آرومم رو دوست دارمي خانواده
   پدرم با دوستش.رونی بمی اومدلیتکم.می رفتمیذره جکوز

منم از فرصت استفاده کردم بابامم . نمشی تا ببمیباهم قرار گذاشت.  هلنددمی به آلکس اس ام اس دادم که رسرونی بود برفته
 .که نبود

 ي سانسور بازیکل. بابام بهم تک زددنی مونده به رسقهی مامانم تا پنج دقمی الو ترکوندیکل. بغلشدمی آلکس پردنهی دبا
 . خونهدمی زود رسیلی و ازش جدا شدم و خمیکرد
 . امو بدم و راحت بشمانامهی برم پادی بافردا

*** 
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 جا هیاز نرده ها سر خوردم و ...ي بود بعد عمری چه خوابه راحتشیآخ.دمیبدنمو کش. زدم و پاشدمی گرمو نرمم غلتي جايتو
 .یی دستشويخودمو پرت کردم تو

 . خانوادهشی نداشتم رفتم پزوی مدنی صبحانه درست کردن و چي که حوصله یی اونجااز
 . رفتم و حاضر شدماطی حي خوردن صبحانه توبعد
 استادم شهی کردم و رفتم پي باهاشون سالم سردشهی همنی عدمیچند تا از رفقارو د. رفتم دانشگاهنمیرتب با ماش مکویش
   ي شروع کردم به صحبت کردن درباره ي با دقت و حرفه ایلیخ
 .دمی واسش زحمت کشی قبول کنه ؟کلشهی مای خداکنهی رو بهم اعالم مجهی و نتکنهی میتهشم گفت بررس. امانامهیپا
 . رستورانمیباهم رفت. آلکسشهی اونجا رفتم پاز

 .))یآن:((گفت
 .جونم-
  نه؟گهی خوبه دای واسه رواني که تو انتخاب کردي رشته انی اگمیم-
 ی که دردو دلیی کسای حتکنهی طرفو درمان نمی باور برسن که روان شناس فقط از نظره روحنی به ادی مردم باه؟؟ی چیروان-

    روانیعنی ي افرادنی با چنتوننیت م راحیلیهم دارن خ
 . مشکلشونو مطرح کننشناسا

  کالً؟خوادی میی درك باالیعنیپس -
 نی همرمیگی دارم می روانشناسي االن دکتراگهیمنم که د.می خوندزای چنی اي درباره ی رشته امون کلنی هميآره ما تو-
 . تموم بشه و قبول بشم تمومهانامهیپا
 ؟ي مطب زدنو داري نهیهز-
 .یپدره گرام.آره-
 .دلم برات تنگ شده.می بکني روادهی پهی می برایب.یآن-

 )) بهم دارن؟ی چه ربط؟ی چیعنی:(( و گفتمدمیخند
 .چسبهی باتو مي روادهیکالً پ-

 .))میبر:(( چشمک زدم و گفتمهی گرفت و منم دستمو
 .دادی زدن باهاش حال مقدم
 .زای چیلی راجبه خمیکردی صحبت مباهم

 . عشقه آرومهی
 ... خوشحال بودمیلی خرمی تونستم مدرك دکترامو بگي روز گذشت و من بعد عمرچند

 رو با کار کردن بزرگ تر کنم هرچند که نجای اتونمی مطب لوکس زدم که البته پدرم گفت که کم کم مهی پول پدرم رفتم و با
    کنمشرفتی پی بود اما بازم هرچی مطبه باحالو دنجیلیخ
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 به دست خوامی می مطبو حساب کرد اگه نه اون کالً معتقده هرچي هانهی حساب بود که بابام کله هزنی ايرو.شهی مبهتر
   نی بدونم و منم به اشتری زحمتشو بکشم تا قدرشو بدی باارمیب

 . بودمی حالی زندگي توي اقتصادتهیری از مدییزای چهی ي بودم و تا حدوددهی رسباور
 . کردنغاتی به تبلینترنتی ايتای ساي تومی شروع کردمویمطبو زد.خالصه

 تحته ارویلی تونسته بودم خباًی داشت تقرشرفتی کار پي جورنی رفتن و همی مرونی بی و راضومدنی از چند هفته مردم مبعد
 .کنترل قرار بدم و درمانشون کنم

 خوابم برد که با دنی دونیزیکردم و بعد خوردن درحاله تلو نسکافه درست هی خودم ي روز خسته کوفته رفتم خونه و براهی
    حاالخورهی شدم من از مزاحما حالم بهم مداری بی گوشيصدا

 .گهی هرکسه دای الکس باشه خوادیم
 . قرار گذاشتمگهیباهاش دوساعت د.  کردی عذر خواهی جواب دادم الکسم کلي تندبا

 جلف ادی زدم که نه زی باحالپیرفتم و حاضر شدم ت.  غذا گرم کردن و بعده خوردنی برام کمشونی ای مادر گرامشهی پرفتم
    آلکس به طرفشدنیبا د.رونیرفتم ب. دهی پوشادیبود نه ز

 ... بودی داغیلی نقاب دارمو زدم آفتابه خهیکاله سورمه ا. بودمادهیپ. دمییدو
 ي سبزه اباًی و پوسته تقری آبي بود که چشماستادهی دارن  اي وعضله ای ورزشکلهی که هنای پسره از اهی طرفم کنارش اومد

   دستاشم.اخمو مغرور. جالب بودیلیداشت رنگه چشماش خ
 به خودش گرفته بود ی جالبگوری لم داده بود و فواری پاش به دهی ي بود و رورونی شلوارش و شصتش ببی جي بود توکرده

    ولوي دخترانی از اونا باشه که محله سگ به اخوردیبهش م
 ...دنی نماالف
 .)) خودتنیدورگه ع. گلم آندرسقهیرف:(( به روم زد و به دوستش اشاره کرد و گفتي زدم آلکسم لبخنديلبخند. طرفشرفتم

 ...))خوشبختم:(( گفتمي عادیلی لبم نبود خي از لبخنده روي اثرچی که هی گرفتم جلوش و در حالدستمو
چه جالب با دسته چپ ...به ماچه. آقا متاهلندمی دستش فهمي درخشانه توي حلقه دنید در آورد با بشی جي از تودستشو

 .دست داد
 ...))منم خوشبختم:(( از صورتش بود گفتیی و باهمون اخم که کالً جزي جدیلیخ

 ...)) قلبميآنجال ستاره :(( زد و رو به اون گفتي لبخندآلکس
 ...نیی زد و سرشو انداخت پایکی کوچیلی لبخنده خاونم

 یی که دوتاي کردداریمنو از خواب ب:(( گفتمواشی به راه رفتن درِ گوش آلکس می شروع کردیی دستمو گرفت و سه تاآلکس
 ...))نجا؟ی اگهی می دوستت چنی امیباهم باش

 ...))ی فهمیصبر کن م:((  گفتواشی
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 یلی ختونستمی که روانشناس بودم میمن بود و تو خودش بود چشماش ترسناك بود اما نیی پسره هم که کالً سرش پااون
    غمهی وحشتناکنهی بشناسم چشماش در عتشویراحت شخص

 . به سرش اومدهی پسره چنی بفهمم ادی و اگه من آنجالم باکردی مدادی توشون بیبزرگ
 که سه تا رو به یی های صندلنی اي پارك دنج و خوشگل و روهی ي تومی بعد از ظهر نشست5 قدم زدن در ساعتی کمبعد
   آنجال بهت گفتم:(( آلکس رو به من گفتمی همن نشستيرو
 ...)) به وجود اومدهی مشکلهی دوستم نی اي چون واسه نجای ايایب
 )) داره؟ی مشکلشون به من ربطایآ:(( سرد گفتمشهی همنیع
 ...يایمثلماً ربط داره که گفتم ب-
 ...خب بگو-
 ...))آندرس خودت بگو:(( به آندرس گفترو

 نکرده بود اخمو سرد و يری که از همون اول داشت تغی خم شد همون حالتی گذاشت و کمزی مي توهم گره زد و رودستاشو
   دینیبب:(( مردونه سردي و جدی گرگ ماننده آبيچشما

 است حل دهیچی بزرگو پیلی بشه مشکلمو که خدی شادمی فهمدی روانشناسهی شما دمی که من از آلکس شنیی از اونجاراستش
 .))دیکن
 .دییخب بفرما-
 تصادف هی ي اما همسره من تومی دوستش دارم و هردومون عاشقه هم بودیلی همسر دارم که خهی که من نهی اتشیواقع-

   نی تلقنی و ادهی ماجراش مفصله مادرشو از دست میلیکه خ
 که ی منیاز اون وقت به بعد به تمام مردها حت... اون تصادف پدرش بوده که مصبب مرگه مادرشهي که توادی مشی پبراش

    هم دوستش دارم شک داره اون هرروز کهیلیشوهرشم و خ
 اون خوابمی بشم االن من چند ماهه که از همسرم جدا مکی بهش نزدذارهی و نمگرهی طرفش گارد مرمی تا مامی سرکار ماز

   هی... مادرشنی بکشمش عخوامی که من مکنهیهمش فک م
 هر آن ممکنه بکشنش کنهی و فک مادی کنار بتونهی دچار شده که بامردها نمی روانهییماری بهیاون به .  بزرگهی روحمشکله

   خوامی هم که می وقتزنهی مغی و جکنهی مهی شبا فقط گریبعض
 و ادی راحتر با شما کنار میلی و اون خدی زن هستهی که شما ییاز اونجا.کنهی و حاله خودشو منو بدتر مذارهی نمششی پبرم

   دی روانشناسنکهی و ادیبرحسب اتفاق عشق دوستمم هست
 . برگردهشی عادهی همسرم به زندگکای که النی کني و کارنی نجات بدی بدبختنی ازتون خواهش کنم که منو از اخواستمیم

 ی به صندلنهیدست به س. ناراحت باشهویحقم داره که عصب.  داشتهیاوه چه اوضاع.کردمی مدت به حرفاش بادقت گوش متمام
   شما.لیبا کمال م:(( دادم و پا رو پا انداختم و گفتمکهیت
 .)) بکنمتونمی مکاری چنمی مطبِ من تا ببدشیاری امروز بدیتونیم
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 . اگه ممکنهنی بکنگهی کاره دهی دی شما باشهی بدتراز قبلش میلی خادی منای اسمه دکترو ای اون وقتهی چدیدونینه م-
 ؟يچه کار-
 .دی من و خانومم باشي خونه ي توی مدتهی نکهیا...نکهیا-
 ؟؟؟یچ-
 اجی احتیلی من به کمکتون خکنمیخواهش م.نیکنی بعداً دوباره درباره اش فکر منیای روزو بهی نیشما فقط هم...حاال شما-

 .دارم
برام قابله درك نبود خواستم اعتراض کنم که چشماش .يماری بهی به خاطره ی کسي مدت برم خونه هی تونستمی من نموااا؟

   ملتمس شد و دوباره خواهش کرد که منم گفتم درباره اش
 زنگ دمی زنگ زد اما بعد فهمی به کدونمی گفتم و اون از منو آلکس تشکر کرد و نمنوی ادمی و فردا بهتون اطالع مکنمی مفکر

    لباس بلندهی خدمتکاره مرد با هی.ارنی بنشویا ماشزده ت
 ...))سیسالم رئ:(( و درو واسش باز کرد و گفتنیی اومد پایمشک

 ...سسسسی بابا رئاوه
 عوض شده یلی اون خدمی تصادف دنی فکر کن من خانومشو قبل و بعد امشی تصميدرباره :(( بهم نگاه کرد و گفتآلکس

    همو دوستیلی پاشه اونا خی آندرس داره از هم مهیزندگ
 ))آنجال؟.گمیم.  فکر کنمشی گذاشت توهم حتماً رو تصمری حرفارو زد روم تاثنی ای مخصوصاً آندرس و وقتداشتن

 ...جانم-
 ؟ی با پدرت بکنی صحبتهی يخوای خسته شدم تو نمگهیمن د-
 ؟یراجبه چ-
 ؟يذاری نمونی موضوع رو با پدرت درمنیا ا ازدواجمون وجود داره؟ چري برای چه مانعمیخوایمنو تو همو م-
 ... من هولمیگفتی کرده بودم تو باخودت می اگه من اقدامي جمالتو نگفته بودنی وقت اچیچون تو ه-

 ))؟یحاال چطوره با پدرت حرف بزن.کردمی نمي فکرنینه همچ:(( و گفتدیخند
 . شدهری من برم مطب دسی نياگه امر.باشه-
 .رسونمتی ممی برمیدی که اول همو دهیی همونجانمیماش-
 م؟ی اومدادهی پمی چرا سه ساعت االف شدی داشتنیوااا اگه تو ماش-
 . با تو رو دوست دارمي روادهیگفته بودم پ-

 اما دل هره داشتم اون مخالفه آلکس بود زدمی راجبه آلکس با بابام حرف مدیمن با. و دستمو گرفتدی کردم که خندیپووف
   من... ترسوندی منو منیکالً با آلکس مشکل داشت و هم

 برم و اونجا ی امتحاندیمن شا... اما نهکردمی به حرف اون پسره مدی باای راه فکرم کالً مشغول بود آيتو... دوست داشتمآلکسو
    که همسرش خوب بشه اونجای تونم تا زمانیباشم اما نم
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 دی بودم؟؟ بای و تمام وقت اونجا مزدمی خانواده ام موی از کارو زندگدی من بانکهی ایعنی الزم داره يادی وقته زيماری بنی اباشم
   ای امی روز مهیبا اون پسر حرف بزنم و بهش بگم که فقط 

 . بشهخالی کالً بای ادی بدی بااون
 رد شدم که همه تیاز وسطه جمع. شلوغ بودشهی همنی مطب عي کردم و رفتم تویر و خداحافظ از آلکس تشکمیدی رسیوقت

   يبهم سالم کردن و منم جوابشونو دادم نشستم رو
 . توارهی رو تک تک بمارای بقهی دق5 و بعده ارهی قهوه بهی گفتم واسم ی تلفنو فشار دادم و به منشدی و کلمیصندل

 نی واقعاً خسته شده بودم اووف که چقدر اگهی فردا نوبت بده چون دهی گفتم به بقی به منشگهی شب بود که د10 ساعت
   کنمی فکر مدمی به حرفاشون گوش می وقتادهیمشکالت مردم ز

 نبودم و ينطوری و خداروشکر که اکردمی مهی دو سه ساعت گرهی هرکدوم ي بودم برای از حد احساساتشی دختره بهی من اگه
 ... کمکشون کنمکردمی می سعلکسی ریلیخ

 ي تودی رسقهیبعد از ده دق... دنبالمادی زنگ خورد بابام بود گفت ممی گوشرونی با دستم مالش دادم و از مطب اومدم بسرمو
   دنی کششی پي فرصت برانی سکوت مطلق بود بهترنیماش

از . شوهرشي بره خونه دی پدرش بود باي مدت که خونه هی بعد گهی دي هردخترنکهی حرف زدم از ایکل... ازدواجميماجرا
   شرفتی پی و کارمم کلرمی بزرگ شدم و سرکار مگهی دنکهیا

 )) هست حاال؟یک:(( گفتي جدیلیبابامم مطلبو گرفت و خ. گهی عالمه حرفه دهی و کرده
 کنمی که مخالفت میدونی مياری آلکسو باگه اسمه:(( ذره ولومش باال رفت و گفتهی آخره تا خواستم بگم ي خدا مرحله ای اوه

    شما مخالف بودم چه برسه بههیچون از اولم با دوست
 .)) کنرونیآنجال فکر ازدواجه با آلکسو از سرت ب. ازدواج

 باهاش تونمی ندارم فقط آلکسه که مي عالقه اچی هي مردچی از آلکس به هریآخه من غ...بابااا:(( جبهه گرفتمی ولدی خواببادم
    که تا االن بهمیی پسرانی اي کدوم از همه چی هامیکنار ب
 .))نیاری قانع کننده بلی دلهی قانع بشم تونمی نمينطوریمن ا.ومدنی احساسات کردن به چشمم نابراز

 . باتو متفاوتهشی با تو متفاوته اون نژادش همه چدشی اون عقاکنهی شما باهم فرق منهید...هی پسره مسحهیاون -
 خودم باشه بابا نهی که عشهی مدای پی آلمانه کمتر کسنجای من باشه اهی هم هست که شبی مگه کسنجایآخه پدره من ا-
 ...شهی نملی دلنای نده ای الکيرایگ
 ازدواج کنه شما بعد چند سی نشی از اسالمو خدا حالیچی که هي پسرهی که دخترم با خوامی نمنویمن اجازه اتو دارم و ا-

    نداره اونی اون کاره مشخصنی شیمدت با مشکل روبه رو م
 ... تمااامنیهم.  بذارمخوامی من نمادی به دست نمی از راه حاللپولش

 تا آخره دی شما رو داشته باشه بادهی کس وجود نداره که عقاچی هم هنجای آلمانم و انکهیمن به خاطره ا:نهیآخه حرفه من ا-
 مرم مجرد بمونم؟ع
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 ... پسره خوب سراغ دارم از همکارامم هسهینه من خودم برات -
 شه؟ی میبابا عالقه چ-
  اون تورو واقعاً دوست داره؟یدونیتو از کجا م. شناسمی منارویمن ا.هی اون پسره الکيعالقه -
 . ساله که باهاشمکی به کیبابا من نزد-
 ره؟ی کجا مینی ببيتاحاال چِکِش کرد. ندارهیربط-
 ...باباااا-

 ....))ی تو با آلکس ازدواج کنذارمیحرف نباشه من نم:(( شد و گفتادهی پنی خونه از ماشمیدیرس
گفت .  تا جوابشو بدم که آلکس زنگ زد موضوع رو بهش گفتمرفتمیباحرص داشتم م.  خونهي خواستم حرف بزنم رفت توتا

   دهی بشه و منم گفتم فادیاگه باهاش صحبت کنه شا
 . بکنمي کارهی دیخودم با.نداره

 . شده بودی کس معنچی های آلکس ای مشغول بود عشق برام یلی نخوردم فکرم خيزی صبح چشم رو هم نذاشتم و چتا
 که مزاحمن بهم یی کساي شدم اوووف حالم از همه داری بمی گوشي خواب بودم که باصدا12تا . بعد نمازم خوابم بردصبح

 . اهخورهیم
 .  کردمیدگی نبودن رسادی که زییضایپاشدم و رفتم مطب به مر. بودمیمنش

 گفتی که خودش مي منو با اون پسرخواستیبابام م. بودمی مامان بابام هنوز عصباني بود رفتم خونه 4 خونه ساعت برگشتم
    حرصم گرفته بود ناخواسته دادیلیآشنا کنه منم خ

 ))ن؟ی کنیم کاریاصالً اگه بخوام ازدواج کنم چ:((زدم
 ی پدرتي تو خونه ی تا وقتسی پدرو مادرش بخواد ازدواج کنه دختر ني که بدون اجازه يدختر:((بابام گفت.دی لب گزمادرم

 .))اجازه ات دسته پدرته
  با آلکس ازدواج کنم؟تونمی برم منجایپس اگه از ا-
 . حرفم خودم تعجب کردم چه برسه به اونااز

 .)) هم برنگردگهیآره برو و د((: زد و گفتي داد بلندبابام
 ....ي وااايا

 .))رمیباشه م:((گفتم
 جمع کردم لموی خودم و وساي ام گرفت رفتم خونه هی گردمی داشت آروممون کنه از اونجا رفتم و درو بهم کوبی سعمامانم

   ی تنها کسکردمیفکر م.  با خانواده ام داشتمی خوبهیچه زندگ
آلکس زنگ زد بهش گفتم به خاطرش دارم از خونه .کنهی می خوشبخت و آروم داره زندگنقدری که کناره پدرو مادرش اهستم
    اتفاق افتاد اصالًییهوی یلی خیهمه چ.رمی ممیزندگ
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من واقعاً از ته قلبم آلکسو . انتخاب کنمویکی عشقم ای خانواده ام نهی و حاال مجبورم بختی بهم ری همه چشدی چدمینفهم
 .دوست داشتم

 يخداحافظ خونه .خداحافظ مامانو بابا:(( و بلند گفتمستادمی شده بود اختهی رنی زمي روی درشتي سنگاي رواطی حيتو
 .))خودم
 وی نکن ما جز تو کسنکارویا:(( کردم گفتهی بغلش گري مادرم بدو بدو اومد طرفم و  بغلم کرد تونیی انداختم پاسرمو

 ...))میندار
 . من آلکسو دوست دارمسی نی منطقلشی برم اما بابا دالخوامیمامان من نم-
 .ي برگردذارهی نمگهی ديچون االن اگه بر.  بهتره بودشدی می من راضقی بابات از طریاگه بعد مدت-
 .ي نداری گناهچی وسط هنی تو ادیمامان ببخش. غصه نخورشتی پامیم-
 ؟ی بدون مشورت ما ازدواج کنيخوای میعنی-
 .کنمی دعوتت ممی من قبالً با تو مشورت کردم من عروسیستی ازدواج ننیتو که مخالفه ا-
  دختر؟ي سرخود شدنقدری چرا تو اشه؟ی می پدرت چياجازه -
 . عمل انجام شده قرار بدمي بابا رو تودی کن من باشیمامان راض-
 .هی و اساسهی پای نباشن ازدواجه بی پدرو مادرت راضیوقت-
 .ستش دارممامان من دو.ییتو که راض-
 در کناره آلکس خوشبخت یتو مطمئن.ارهی درآمداشو از کجا به دست مسی اما اون به قول بابات معلوم نزمی عزدونمیم-
 ؟یشیم
 ... آره-

 .)) کنیبابارو راض. مامان. دیببخش:(( و گفتمدمی و نشستم و دستاشو بوسنیی انداختم پاسرمو
 ؟يریکجا م-
 . باهات در تماسم نگرانم نباشدمیبهت خبر م-

 پارك نشوی ذره جلوتر ماشهی آلکس که شهی شدم و رفتم پنمیسوار ماش. اشکاشو پاك کردم و رفتمدی شدم سرمو بودسبلند
   قربونت برم تو:(( و اشکام بغلم کرد و گفتدنمیبا د. کرده بود

 ))شن؟ی می راضينطوری ای تو مطمئني کردی کاره درستیمطمئن
 آلکس؟.دوارمیام-
 .جانم-
 . خانواده امو زدمدهی من به خاطره تو قی تا تهش بموني قول بددیبا-
 .مونمیم. عشقممونمیم-
 . متوجه شدم همون پسره اسي سرد مردونه و جدي زنگ به خودم اومدم ناشناس بود جواب دادم با صداي صدابا
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 .الو-
 .نییالو بفرما-
  نه؟ای نیای امروز منمیبب خواستمیسالم من آندرسم دوست آلکس م-
 . اونجامگهی ساعته دکیتا ..امیآره م-
 ... ممنونیلیخ-

 تو هم پول جمع کن تا کنمی مدت من پول پس انداز منی اي تومی کنی خانواده ام زندگشهی پمیتونی ما نمنیبب:(( گفتآلکس
 .))میری خونه واسه خودمون بگهی میبتون

 . دوستتشهی برم پدیآلکس من با...باشه-
 . براش ماجرامو گفتمانمیآره در جر-
  کدوم ماجرا؟؟؟؟یچ-
 .گهی ماجرا دنیهم-
 ؟ی گفتمونوی همه زندگبهی غرهی به یآلکس؟؟؟ تو رفت-
 .می پوکه هم باخبرکوی جي منه ما از همه ي ساله نی چندقی نگفتم بعدشم اون رفمونوی زندگيهمه -
 .از دسته تو آلکس-
 .يچقدر استرس دار. ندارهيکار داره اون که یبیچه ع-

 ي خونه يای به بعد منیبرو مواظبه خودت باش از ا:(( گونه ام زد و گفتي روي زد و بوسه اي کردم نگام کرد لبخندیپوف
 .))خودم

 .می اول عقد کندیما با-
 .میما بدون عقدم باهم راحت-
 .ی که من زنتم وتوهم شوهرمی داشته باشيزی چی مدرکهی دیتو با.ينطوری اسی اما خوب ندونمیم-
 . می کنیاونم جور م. چشمیاوک-
 . فعالرمیمن م-
 .آنجال-
 .بله-
 شم؟ی پيایشب م-
 .دمیاگه نه بهت خبر م.ستمیمینه فکر کنم همونجا بمونم اگه اصرار کرد وا-
 . فعالزمیباشه برو عز-
 .خداحافظ-

 .کردی مدای از کارام اطالع پدی خبر دادم اون بازوی شدم به مادرم همه چنمی ماشسوار
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 .))سالم:(( ناشناس که فکر کنم همون آندرس بودشماره
 .سالم-
 .نیای هس دنباله همون بی مشکي آذاراهی می که باهم قرار گذاشتی همون پارکيتو-
 .یاوک-
 .بازم ممنون-
 .کنمیخواهش م-

 ي برنامه کودکا که خونه نی اهی گنده بود شبي به باال نگاه کردم دوتا قلعه دمی رسی کردم به کاخه بزرگدای پنوی ماشاون
    بزرگ ویلیباغه خ.در باز شد. جالبیلیپرنسسا هستش بود وخ

 ممکنه و االنم ي جانی قشنگ ترنجای غروبا اي مانند داشت حتم داشتم که توی تونلي که درختای طوالني جاده هی لیطو
   می که گذشتیاز اون جاده کم.ود قشنگ بیلیغروب بود و خ

 یلیخ:(( شدم اون آقاهه جلوم خمو راست شد و گفتادهی پنی از ماششدی مدهی که از دور قلعه هاش دمیدی رسي اون خونه ابه
 .)) طرفنی از انییبفرما.  خانومنیخوش اومد

 چراغو لوستر ی بود که کلی سالنه بزرگدمی که ديزی چنیاول. میوارد شد. خونه بوديوی جلوتر از وی بزرگ که کمیلی دره خهی
   از کنار همون.داشت که خونه ارو به شدت روشن کرده بود

 اری بزرگ با دکور بساری بسییرای که اونجا پذخوردی منییسمته راسته سالن چند تا پله به پا. قرار داشتیچی مارپي پله هاسالن
   و بود منیاون طرف سالنم که انگار نش. قرار داشتیقشنگ
 دی شده بودن و دکورش سفندهیو کاناپه ها به صورت ال مانند چ.  گذاشته شده بودی بزرگونیزی و تلوی مشکي هاکاناپه
 . بودیمشک
 .)) طرف آقا منتظرتونننی از انییبفرما:(( گرفت و گفتییرای آقاهه دستشو به طرف پذاون

 جذبه شرتی تزی مي گذاشت روخوردوی که داشت مينسکافه ا. تق تقش باعث شد برگردهي پاشنه دارم و صدايکفشا
    که آقاکردیقشنگ جلب توجه م.ی و شلوار همون رنگیمشک

 سالم کرد و نشی و در حنمی زد و دستشو گرفت به طرف مبل که بشیکیلبخند کوچ. گنده بودیلی خکلشی هرنی مباشگاه
    دستش بودي مختلف توي با رنگاییمنم جوابشو دادم دستبندا

 .چند تا بودن و دستباف بودن.دمشونیون دفعه هم د اکه
تو .نی خوش اومدیلیخ:(( مردونه سرديجد. شروع کرد به گفتنشهی همنی به اون آقاهه اشاره کرد و اونم رفت عنشستم

   ای نیخوری جان باال هستن قهوه مکای النیزحمت افتاد
 ))نسکافه؟

 .قهوه لطفاً-
 . بودییاعجب جا.ارهی که داشت اشاره کرد و اونم رفت که فکر کنم سفارشمو بیی از اون چند تا خدمتکاراکدومی به
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 ))ن؟ی تا االن فکر کردای و آنی فکر کنشنهادمی پي روشهیم:((گفت
 .رمی بپذشنهادتونوی پتونمیآره من مخالفم من نم-
 ؟ی چنی کنی قرار بدم که با آلکس توش زندگارتونی در اختلی خونه با تمام امکانات و تکمهیاگه -
 به دست آوردنش تالش ي برامیخوای و ممی اومد منو آلکس خونه ندارادمیخواستم بتوپم بهش که .  لحظه هنگ کردمهی

    غرورمو حفظ کنم دلودی هم نبود اما فعالً باي بد فکرمیکن
 نی فکر کردیشما چ:(( کردم و گفتمی اخمدمی اگه بازم خواهش کرد به حرفش گوش ممونمی مغرور می کمای به درزنمیم

    که آلکسنیدی شمام؟ نکنه چون شنيمگه من محتاجه خونه 
 دکتره روانشناسم هی بگم من دی کسو کار شدم؟ محضه اطالعتون بای گدا و بگهی خودم رفتم دي گفته من از خونه بهتون

   شنهادتونی خونه باشم؟ پهی محتاج دی چرا باستیدرآمدمم کم ن
 .)) لطفاًنی بود مواظب حرف زدنتون باشنیتوه جور هی
 فالکت نی و هم من از انی شروع کنتونوی هم شما و هم آلکس زندگشنهادی پنی من فقط خواستم با اخوامیمن ازتون عذر م-

   نی بخوای هرچکنمیازتون خواهش م. کنمداینجات پ
 وقت چی مثله من هي که مرددوننی دارم اگه نه همه مازی بهتون نیلی من خنیمطمئن باش. نی بخواي هرکاردمی مبهتون

    نکرده من صدتا روانشناسو آوردموی التماس کسينطوریتاحاال ا
 شی که تمام زندگي مردستمی مصمم بشم اصالً خواهش کردن بلد نممی آلکس باعث شد رو تصميفای خونه اما تعرنی ايتو

   طمع خواسته ي و بعد عمردهی رسنجایجون کنده تا به ا
  تحمل کنه؟توی وضعنی اتونهی مي چجوردونهی مشی که عشقشو زندگي مردکنهی کس درك مچی بچشه رو هشویآسا
 .دمیمن با آلکس مشورت کنم بهتون خبر م-
 .هی کافتونی تموم واسه زندگی آپارتمان لوکس و همه چهیمن به آلکس گفتم اون موافقه -

 .))قبول.باشه:(( مکث کردم و از قهوه خوردم و آروم گفتمیکم
 .  بودمدهی رو ندویزی چنی کس همچچی وقت از هچی که تاحاال هدی درخشيدی چشماش اميتو

 .))دهی بهتون مي که اون باالس پاداشه بهتری اوننیواقعاً ازتون ممنونم مطمئن باش:((گفت
 ن؟ی پرستکتایشما -
 و با امی من گذاشت تا مرد بار بي به پااهشوی سي پدرومادر داشتم پدرم تمام عمرش و موهاهیفقط  هم ایاز داره دن...بله-

    بود که بتونمنی ببرمشون تمام هدفش انینامردا نباشم و از ب
 توشه ی که هرچنینی بی که مهی خونه انی بشم و آرزوش اي و با زحمت خودم واسه خودم کاره استمی خودم واي پايرو

 .ختنهیحاصله سالها عرق ر
 )) شما چند سالتونه؟دیببخش:((دمی پرسي باشه با کنجکاودهی کشی قدر سختنی که اخوردی و سنو سالش نمافهی به قاصالً

 وشما؟25-
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 لتون؟یفام23-
 و شما؟.انیآندرسه شا.انیشا-
 .يریآنجال ام-

 .))نیایهمراه من ب:(( تکون داد و گفتيسر
 پله ي سرهی فرق کرد بازم کنار سالنش شی کالً دکورو همه چدمی باال که رسيبه طبقه .همراهش رفتم گذاشتم و وانمویل

 ... چند تا طبقه اسسسسی معلوم نرفتیبود که باال تر م
 بود با کاناپه کی کوچمنی نشهی که خوردی بزرگ که پنج تا اتاق داشت و جدا از اون راه پلهه دو تا پله به باال مي رهی دامی نهی

 . داشتونمیزی تلوهی بود که ی قرمز و دکور قرمز مشکيها
 ماله منو ي فقط اتاق آخردی انتخاب کندیتونی اتاقا رو که از دکور و رنگش خوشتون اومد منیهرکدوم از ا:(( به من گفترو

 .))شمیهمسرم بود که االن من اتاقه کنار
 لهی وسمونمی رنگ بود خوشم اومد و گفتم که همونجا میاسی اتاقش که نیره اول رو باز کردم از دکوگهی دي سه تا اتاقادره

    من هر نوعيهامو آورده بودم اما بازم گفت که اونجا برا
 . هستي اقهی با هر سللباس

 رووی 500 ی که همسرتون داره زمانه درمانش نامعلومه من ماهییماری بنی چون ادیببخش:(( که گفتمدی کششیبحثه پولو پ 
 ))خوبه؟. رمیگیم
 شه؟ی خوب مگهی سال دهی تا نی کنیشما فکر م.سی نیآره مشکل-
 .من کارمو بلدم.آره اون که صد در صد-
 .نی رسی سال شما به خونه اتون مهیخوبه بعد -
 بود اما شتری اون مطب درآمدم بي بسه هرچند که تو500 پس ادی برمی خونه هم قراره گهی اومد ادمی بگم اما شتری بخواستمیم

   که سندشم.ادی مرمی خونه گهی سال به جاش هیخب بعد 
 گذاشتم و لمویوسا.ادی مرمی خونه گنی و رفتن از ای پوله حسابهی و گفت اگه خوب بشه اون خونه و اگه نشه به جاش دمید

    ساعت در زده شد رفتم درو باز کردم آندرس بودمیبعده ن
 .))کای الشهی پمی برنیایب:((گفت

 .))امیاالن م:(( تکون دادم گفتميسر
 واری به دی نقاشي بود و تابلوهاي اروزهی فی مواجه شدم که کله دکور آبی اتاقو باز کرد با تخته فوق العاده خوشگلنی آخردره

   ي روییبای زاری و دختره بسدمی اونجا ديادی زينصب شده 
 نی بود با ادیاز من بع. بشمکشی نزدذارهی بدبخت که نمنی به ا چه برسهدی بود من که دخترم دلم واسش پر کشدهی خوابتخت

 .رهی دخترو بگهیهمه دب دبه و کب کبه چشمم 
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 بشه خونه داری داخل چون اگه بامی بتونمینم:(( اش اشاره کرد تا برم تو و گفتگهی در بود با دست دي رهی دستگي رودستش
 .))ذارهیارو رو سرش م

 ن؟ی نگهش دارنجای انی تونستي چجورهینطوریاگه ا -
 اعتماد ی که منو بتونه از دور تحمل کنه و کمي فقط در حدادی کنار مي با من تا حدودشهیاز پدرش که کالً حالش بدتر م-

   یلی اعتماد از دست بره خنی ندارم و اگه اشیداره که من کار
 .شهی مبد
 .  نگفتميزیچ

 .))میای روز در بنی به امی و مجنونو از پشت بستیلی ل که دستهي باور کنه که مادونفرتونستی میک:((گفت
 ...دهی دی چه عذابیآخ

 .)) فقط زمان الزم دارهادی آنجال از پسش بر منیناراحت نباش:(( تو و گفتمرفتم
 .)) باشهنیگی طور که شما منی همدوارمیام:(( زد و گفتی تلخلبخنده

 .))نیشما بر:(( بستم و گفتمدرو
 ...  ادکلنمي بودی شانجامی ادی فهمي چجوردونمی باال بود نمیلی هوشش خستادمی نکرد رفتم و کنار تخت ایمخالفت

 شروع کردم به حرف ي و جدلکسی ریلی راحت شد خالشی من زنم انگار خنکهی ادنهی با ترس چشماشو باز کرد با دکه
 .))دیدکتره جد.سالم آنجالم:((زدن

 .))نمی دکترا رو ببختهی رخوامی آندرسه احمق گفته بودم نمنیبه ادکتر؟؟ من :(( گفتتی عصبانبا
 لحنت نیاز ا.ی به عنوان دوست حساب کنیتونی صحبت کنه اوالً اون شوهرته دوماً منم مينطوری اهیآدم با بق. زشتهیلیخ-

 ...ومدایاصالً خوشم ن
 هی دی بدعنق و لجباز و شاي شده به فردلی دختر تبدنی نگاه آدمارو بشناسم انی با اولتونستمی نازك کرد من می چشمپشته

   تهی شخصنی که آندرس انتظارشو نداشته و ايدی جدتهیشخص
 . من درجه اولو دارههیپس صبور. که براش به وجود اومدههی و بدی از اتفاقاته ناگهانی ناشدیجد

 .))یستی ندارم تو هم دوستم نيمن شوهر. سیاون شوهره من ن:((گفت
 . حاالمیشیماهم دوست م.گهی شوهرته ده؟تیپس چ-
 . بشه و منو بکشهکی داره بهم نزدی موجوده اضافه که فقط سعهی-
 ... باشه صبر صبر صبرادمی شهیهم... خخخییی لحظه خنده ام گرفت آندرس به اون مظلومهی

 .))می امتحانش کنیی دوتامی تونیم:((گفتم
 . به تو ندارميازیمن ن-

 ...کالً. انداخته تو دامنه من که غرورمو فراموش کنمنوی اخدا
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 هم دوستت دارن یلی با تو ندارن و خي خونن کارنی اي که تویی کساي ندارم همه تیمن که کار... بهممی کنی مدای پازین-
 .مخصوصاً آندرس

 ...نه-
 .ي بدی قولهی دیفقط با.می امتحانش کنایب-
 ؟یچه قول-
 .خودم بگو حلش کنم به ی داشتی هر مشکلنکهیا-
 .خوامینم-
 باشه؟. نگوگهی دی بار امتحان کن اگه نخواستهی-
 .باشه-

 . چه عجببباوووف
 ازشون یعنی که به کله مردا اعتماد کنه کنمی مي کارهی اول روش کار کنم تا به آندرس اعتماد داشته باشه و بعد کم کم دیبا

    راحت ارتباطیلی و خرونی بادی خونه بنینترسه و بتونه از ا
 . کنهبرقرار

 . حرفاشم خوب گوش بدم و کامل کمکش کنم که کم کم بتونه بهم اعتماد کنهدیبا
 باهاش داشتم صورتمو با ي برخورده بدهی با باز شدن در دهی و به در چسبستادهی وارونی آندرس بدمی درونی اتاق اومدم باز

   له بهش بدم چون کيزی چی فحشهی جمع کردم تا تیعصبان
 .))خوامی عذر میلی خدیآخ آخ ببخش:(( گفتعی بگم سريزی چهی گنده اشو انداخت رو من تا خواستم کلهیه
از .نیی و سرشو انداخت پاادیدسته مشت شده اشو جلو دهنش گرفت تا خنده اش بند ب. چرا خنده اش گرفته بوددونمینم

   و درم. براش نازك کردمیکنارش رد شدم و پشته چشم
 ))آنجال؟.آنجال:((افتاد دنبالم.بستم
 .)) هستميریخانومه ام:(( هامو دادم باال و برگشتم طرفش و گفتمابرو
 ))؟يریخانوم ام.دیببخش:(( و گفتستادی اونم واستادمی وایوقت

 ... پروبچه
 .نییبفرما-
 ن؟ی بدحی ذره توضهی شهی شد می گفت بهتون؟ چیچ-
 .نیشما خودتون که پشته در بود-
 .دمی شنی نميزی چیآره ول-
 .رهیلبامو دادم تو تا خنده ام نگ.خنده ام گرفت 
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 که رفتاراشون نهی همي متفاوت ازشون به وجود اومده براتهی شخصهی دچار شدن که ییماری خانومتون به بدیببن: شدميجد
 .باشما فرق داره

 آره آره خب چرا؟-
 بشه که لی تبدی کنه و به شخصری تغتشی براش افتاده و باعث شده شخصی که به طوره ناگهانهی همون اتفاقلشی دلنیا-

    از اون اتفاقاتیی جوراهیبتونه اون اتفاقاتو فراموش کنه و 
 نی که اون به امی بذاردی و ما نبازهی و ترسش بررهی رشد بده تا بتونه انتقام بگدوی جدتهی شخصنی اخوادی اون مترسهیم

   تو وجودش هست اما درصدش تی بها بده اون شخصتیشخص
 هی دی هستش که باي مدتها باهاش باشه و راهه درمانش به طورتونهی متی شخصنیا. هستتهی شخصگمی اما بازم منهییپا

    رو با منطق کنترل کرد و انگارتی اول اون شخصییجورا
 ی اول اون بهم اعتماد کنه و به حرفام گوش کنه و وقتخوامیمن م. و تا به حرفات گوش بدهی که اعتمادشو جلب کنيجور

    بهش بفهمونم که شما چهیی منطقهی جوراهی اتفاق افتاد نیا
 ن؟یدی فهمي که از ته قلب دوسش داری هستی شما کسنکهی و اي داریی هایژگیو
 .نیشما معرکه ا.بله.بله-

 ))ن؟ی نداریشیفرما:(( زدم و گفتميلبخند
 .اسفقط شام آماده .نه-
 .امیاالن م.یاوک-
 ... بااليطبقه -
 .باشه-

 اما من به هی راحتهیهرچند که جا. خودم بودمي و االن خونه کردمی دعوا نمشدیکاش م.به مامانم اس دادم. اتاقمي تورفتم
 . وابسته امیلیاونجا خ
 که روبه یکی کوچهی صندلي پوشم روی لباس مهی لباسمو در آوردم گفتم بعد شونه کردن ختمی شونه کردم و دورم رموهامو

 ... بود نشستم و شروع کردم به آواز خوندننهی آيرو
 . درو بستعیبه خودم نگاه کردم اونم بهم نگاه کرد و سر.شدی مدهی دنهی آياز تو. باز شددر

 دهی دنهی آياز تو بدنم ي تمام قستماي وايا.اوووف.. ییی خجالتیلی خگهیمنم که د.  دراوِري محکم بستم و زدم روچشامو
 .  آبروم رفتشدیم

  آبروم بره؟؟دی بای چيبرا...نه
آقا مگه :(( گفتمتی آندرس نگاه کردم با عصبانیعنی که درو باز کرد ی و به همونرونی رفتم بتی و با عصباندمی پوشلباس

   هی دی شادیشی بدون در زدن وارد می چي اس؟ برالهی طونجایا
 ...))یکس
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 ...)) سرعتنی به اکردمی اصالً فک نمخوامیازتون عذر م:((خودش متوجه شد مطلبو گفت... ادامه ندادمحرفمو
 ی که عذر خواهدی کنی مي اصالً چرا کاردیکنی میچرا همش عذر خواه:(( کردم اما دوباره به حالت اولم برگشتم و گفتمهنگ

 ))د؟یکن
 ... دادماااری کرد منم گیپوف

 ناهار زی مهی سالن بزرگ که هی. طبقه بزرگتر بود آشپز خونهنیاونجا از ا. باالي نگفتم و رفتم طبقه يزی برگردوندم و چرومو
   ي بزرگ وسطش قرار داشت و حموم توالت هم که توهیخور
 . طبقه بودهر
 دلت یاون اومد و نشست هرچ.خورنی غذا نمنجای خدمتکارا انی ادی شادمیتعجب کردم اما فهم. نبودزی مي جایچکیه
 ... بود انواع غذاهازی مي روخواستیم

 ))شه؟ی می چکایپس ال:((گفتم
 .نی کردی کاره بزرگیلی خنیاری فقط از اون اتاق درش بنی غذا بخوره شما اگه تونستنجایاون دوست نداره ا-
 ومده؟ی نرونی مدت از اون اتاق بنی اي کالً تویعنی ؟يجد-
 .نه-

 . دارهاجی به مشاوره احتنمی فکر کنم ان؟؟؟ییی اهدی کشیچ...ي تو فکر عجب دختررفتم
 .))دلم براش تنگ شده:(( گفتاروم

و اون .هیماری رفتارش ناخواسته اس و بر اثره بسی اون نریتقص... البته نهی لحظه دلم براش سوخت چه دختره بدجنسهی
 .تصادف
 .))نی خسته بشنشینی ببنقدری که اارمی رو ميبراتون روز.نی غصه نخورکنمیدرستش م:(( و گفتمنشستم
 .))ونتونمی مدموی اون وقت واقعاً زندگدیکنیلطف م:(( زد و گفتی تلخلبخند

 ... و غذا در سکوت خورده شددی خدمتکار واسمون غذا کشهی. زدميلبخند 
 )) تنها انجام دادن نه؟وی به تنها غذا خوردن و هرکاردی عادت کرده باشدی باگهیفکر کنم د:((گفتم

 تونمی برآورده کنه حاال نمازاموی زن گرفتم که کنارم باشه و ني بعد عمرنکهی ارهیگی اوقات از دستش حرصم میگاه...آره-
 .شهی می بشم و وحشکیبهش نزد
آخه کدوم . که فکر کردم بوديزی چنی واقعاً منظورش همای فکر کردم ی کردم و منحرفافتی بد درای ازهامی از نمنظورشو

    که دوستش داره باشه و چند ماه تنهای با زنشهی حاضر ميمرد
 . الو بترکونن باهمی تا قبله اون حسابنکهیو بدترش ا. نوبر بودگهی دنینتش؟ای نتونه ببی ازش نخواد و حتي کارچی و هبخوابه

 )) خو؟يریگیچرا طالق نم:(( تعجب گفتمبا
 .میزدی حرف می دورگه بود کالً فارسچون

 .))ن دوسش دارمچو:(( نگام کرد و گفتبد
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 .یاحمق-
 بده نقدری که ای زني چرا به پاگهی دگمی راست مهیچ:(( بگه گفتميزی چهی گرد شد و ابروهاش رفت باال وتا خواست چشاش

 ))؟يموند
 .نکارای اسی ني عمد؟یفهمیدسته خودش نبوده م-
 ))با زنا و دخترا رابطه اش چطوره؟:(( بحثو عوض کنممی کردم واسه گند کاریسع.نییسرمو انداختم پا. رفته بودادمی

 .))بااًی خوبه البته فقط تقرباًیتقر:(( کرد و بعد گفتیکی کوچيخنده .دمی که فهمدی فهمخودش
 . ماجراي که ازم حساب ببره و بعد کم کم تورو بکشم توکنمی ميخب من اول کار-
 .خوبه-
 . غذا خوردنم ادامه دادمبه

 .))بده یلیحالم خ:((گفت
 ادی زیسخت. ذره بتونم درکت کنمهی دی شادونمیم. کننی کم اما درك مدی درك کنن شاوی تونن همه چیروانشناسا م-

 . گفتم نگران نباشیول.خوادی مي واقعاً صبوريدیکش
 ... کهنیدونستیم-
 ؟یکه چ-
 .نی خوبیلیکه خ-

 .))دونمیم:(( در آوردم و گفتمدنوی که پز میینای اي کردم و ادایی دندون نمايخنده . ام گرفتخنده
 ) بوددنیی غنچه که درحاله جويلبا( خوردمشی ساالد و با طرز جالبي کردم توی به صورتم جالبچنگالم

 ... اش گرفت و سرشو با خنده تکون دادخنده
 . رو گرفتم تا خودم ببرمکای الي اتمامه غذا تشکر کردم و رفتم غذابعد

 ...))خب دلم براش تنگ شده:(( که بهش چشم غره رفتم و گفتستهی خواست فال گوش واشهی همنی عاونم
 . گمی الزم باشه بهتون می خودم هرچدینی اون کاناپه ها بشي رودی تونیشما م. صبر الزمهدووونمممیم-
 .باشه-
 .))سالم:((خودم شروع کردم.  نگفتیچی هدنمیبا د. کردی تخت نشسته بود و فکر ميرو. زدم و رفتم تودر
 .سالم-
 . برات غذا آوردمایب-
 .یمرس-
  منم تنهام؟ي با من غذا بخوريایچرا نم-
 .دوست ندارم-
 .شتی پامیپس من م-
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 ))چه خبرا؟:(( گفتمتیمی تختش و با صمي نگام کرد که محل ندادم نشستم روبد
 .یچیه-
 ؟ي دوست داریتو نقاش-
 ؟یواسه چ-
 .هی نقاشيتاقت پره تابلوچون اطراف ا-
 .دمیآره خودم کش-
 .می من عاشقه نقاشي؟؟؟وااییییجد-

 .  نگفتيزیچ. گفتم باباچرت
 ))؟يپاستور بلد:((گفتم

 .اوهوم-
 . من کارتاشو دارممی کني بازایخوبه ب-
 .حوصله ندارم-
 . من برگشتمي تو چند قاشق بخوری تا وقتيخوری که غذا نمنهیواسه ا-

 خفه ام نکنه کلشی فاصله گرفت تا هندفعهیا. و باز با آندرسه فال گوش مواجه شدمرونی رفتم بعی بگه که سريزی چخواست
    ادکلنشي بومی ادکلنه تلخش که از حق نگذريو البته بو

 . شدمااای کننده اس منم روانوونهید
 .ارمی توجه بهش رفتم طرفه اتاقم تا کارتامو بیب

 ))؟یشیری سنقدریچرا ا:(( نگفت گفتميزی و چستادی واهویتم که اونم  برگشهوی اومد دنبالم بازم
 ...آخه-
 . که به حرفم گوش کنکنمی خواهش میول.دونمیم-
 .چشم-

 .شنی مهی به حرفه مادرشون گوش بدن اگه نه تنبدی بچه سه ساله ها شد که بانی انی ام گرفت عخنده
 ری چون عشقم زکنمای ازت اطاعت مينجوری که ای هستی کسنی تو اولنیبب:(( با تعجب نگام کرد و گفتخندمی دارم مدید

 ...))دستته اگه نه
 ؟یاگه نه چ-
 .يدی دیبد م-

 اوردم و روتو کم ی مطمئن باش کم نمشدمی نبود وباهات مواجه منجای اگاهمی من اگه جانیبب:(( زدم به کمرم و گفتمدستمو
 .)) آقاکردمیم
 .ی کله شق باشخورهیبهت م-
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 .یزنی حرف می حفظ کن و بدون با کگاهموی که هس االنم جانهیهم-
 ... کهفیح-

 . بهش نکردمی نگام کرد توجهتی هم فشار دادم اونم با عصباني رودندونامو
 بار نی صدمي برای باهاش باشي اگه دوست دارنیبب:(( کردم از راه برگشت قانعش کنم گفتمیسع.ارمی تا کارتامو برفتم

   گمی هم الزم باشه بهت می هرچکنمیبسپرش به خودم حلش م
 .))هیادی زی نگراننقدری ابخدا

 . نگاه کردنش ادامه دادي وی تکون داد و به تدیی به عالمت تاسرشو
 من ین کي باهام بازخوامیخب بعد غذا م:(( کم غذا خورده گفتمهی دمی و ددمی دورش چجانیکارتامو با ه.کای اتاق الي تورفتم

   ي شکستم بدی تونی منمی بهترم ببي بازنی اياز همه تو
 .)) نهای
 . کنميحوصله ندارم باز-
 .ستمیبگو بلد ن-

 .)) هم بلدمیلی خرینخ:(( تونستم باعث واکنشش بشم گفتی که مکردی منو خوشحال منی گرفت و الجش
 . کني بازی ثابت کنيخوایخب اگه م-
 .باااشههه-
 دوتا نی نگاه کردم چقدر اشدی زدم و بعد به غذا خوردنه آرومش که کالً تو فکر خورده ميلبخند. بچه ها شده بودنی انیع

 . دارهی درده بزرگنمی اکنمی احساس مدنی کشیسخت
 کای واکنش الکردی منو خوشحال منمی خوشحال شده بود و ایلی کردم و واقعنم رومو کم کرد خي اتمام غذاش باهاش بازبعد

    شدن باهاشقی رفي گام برانیبه عملکرد طرفه مقابل اول
 .بود
 .))يبزن قدش تو برد:(( گفتمجانی با هي بازبعد

 . به دستمدی کوبی خوشحالبا
 شدم اما باخودم گفتم دی اما نشد اول ناامزهی ذره باهاش حرف بزنم و حرفه دلشو بگه غمشو برهی بودم و خواستم ششی پیکم

   ی و کمارمشی که تونستم به حرف بنیهنوز روزه اوله هم
 .هی خودش کلارمی درش بی حالت دپرساز

 .رونی و منم رفتم بدی خوابگهی ده بود که ديساعتا
 . نبوددیدی که ميزیو فکر کنم اصالً حواسش به چ. بودي وی تيآندرس هنوز پا 
 ))د؟یخواب:(( و آروم گفتلکسی ریلی اومد طرفم خدنمی دبا

 .))ریشبتون بخ:(( گفتمرفتمی که به اتاقم می تکون دادم و در حالسرمو
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 .))یمیخانوم کر...ریشبه شما هم بخ:((مردونه.يجد.اروم
 .یمی هستم نه کريریام-
 .خوامیآها عذر م-

 . بردمی مضی زدم که پشتم بهش بود و خودم فقط فیی کجکي خنده
 ی از لحاظه عشقنمشی قرار گذاشتم تا ببهی برد به مامانم و آلکس زنگ زدم با آلکس فردا یاما خوابم نم.دمی تخت خوابيرو

    احساس کمبود دردمی پسرو دنی انقدریالزمش داشتم ا
 . کردمعشق

 هی گرفتم برم می برد تصمی شب بود و من هنوز خوابم نمکی کردم و بعد رمان خوندم ساعت ي بازمی ساعت با گوشکی
   یلی چراغ خوابا روشن بود خرونیرفتم ب.ه بزنم خوني تویچرخ

 ...ییای قشنگو رویلی پرنور و البته خیلی کم نور و نه خیلی جالب بودن نه خهمشون
 . برد سره پستشونی بودن و داشت خوابشون مي خماري چون چند تاشون تونیفتی خدمتکارا شنی کنم افکر
 ختم اطی در بود و به اون حهی منهی همکف بود و بعد اون نشي که طبقه اطی حي گرفتم برم تومی و تصمدمی پوشییپالتو

 . االن کشفش کردمنی در اصل همیعنی شدیم
 ... نه من از روحادنیترسی بودم که معموالً روحا ازم می تاب اونجا بود برقا روشن بود منم که شخصهی

 زدم غیمنم از دادش ج. اون داد زدیعنی می زدغی جیی دوتادنمی نشسته بود سرشو گرفت باال با دیکی شدم کی تاب نزدبه
    حرکتانیاعههه سکته زدم ا:((دستشو رو قلبش گذاشت و گفت

 ...))ی اوهمی اِهمهی ه؟یچ
 .خوامیعذر م-

 ))ن؟یداریچرا ب:(( گفتنمیرفت اونور تر تا بش. کرد که منم اداشو در آوردمیپوف
 ؟یشما چ. بردیخوابم نم-
 .کنمی بره بعد به نبودش عادت میمن عادتمه اولش خوابم نم-
 .نیپس چه وابسته شد -
 .آره خب زنم بود-

 .))غصه نخور:(( تکون دادم و گفتمسرمو
 .تونمینم-
 ...خواستن توانستنه. ممکنهرهی احتماله غهی) تونمینم( شهی ملی تبدنیقیاحتماالت ذهن کم کم به -
 .تنها شدم-
 روم یتونی میدوست داشت. ی کم درکش کنیلی خیلی خیلی خی بتوندی اش متفاوته اما شاهیبته اون قضخدا هم تنهاس ال-

 . سرم دکترمااارهی خیحساب کن
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 )) حساب کنم رو شما؟تونمیاالن م:(( زد و گفتيلبخند
 .آره حتماً بگو-
 ن؟ی بفهمنی تونی گفت مشهی نمزاروی چی بعضنیدونیم-

 .)) به جنس مخالف که زنتونم هسازین...نیگی می چدونمیم:((تونستمیآره م.  فکر کردمیکم
 .))نیزنیچه رك حرف م:(( تعجب نگام کرد و گفتبا
 .راحت باش...گفتم که-

 )) بکنم؟دی باکاریچ.نی فهمیخوبه که م:(( تکون داد و گفتسرشو
هنوز ... وجود نداشتهيکه همسر ي مدت به زمان قبل برگردهی و ی کن فراموش کنی سعری متفرقه بگيخودتو مشغول کارا-

    جور واجوريزای فکرتو با چعی سرومدی مادتیداشت 
 ي که فک کنم داری مشغله داشته باشیلی باشه اگه تو خيکاری بتونهی از عللش میکی یدونی کن و برات مهم نباشه ممشغول

   ی هرچی جور مسائل فکر کننی به ایکنی وقت نمگهید
 .یشی مری و درگيخوری به بن بست مشتری بی فکر کنشتریب
 ادهی اصالً نیگی که شما مهینجوری همقای که مشغله دارم دقمیی دارم و وقتاادیآره من کار ز:(( و بعد گفتدادی دقت گوش مبا
    تنهام و فکرم آزادهیشبا وقت... اما شباوفتمی هم نمهی قضنیا

 .))دهی مورد فکرمو آزار منی اناخودآگاه
 .ی که دوست داشته باشي هنرهی یقیموس.رمان خوندن.ي انجام بدي که دوست داریی کارایتونی مواقع منجوریا-
 یلی خشمی موضوعش غرق مي توخونمی که کتاب ممیی معموالً وقتاشمی بلدم بزنم و باهاش آرومم مانوی من پهیآره فکر خوب-

 . بود واقعاً ممنونیکمک بزرگ
 نی باشه که افکارت اصالً فرصت نکنه با اي جورنکاری اي و برای کن بهش فکر نکنی سعنکهیخالصه ا...کنمیخواهش م-

 . بشهریکمبود درگ
 .))بازم ممنون:(( زد و گفتيلبخند

 . فکر نکن18 و مثبت ی مسائله منحرفنی من رفتم شما هم برو و به اادی خوابم مگهید...بازم خواهش-
 .))ریشبتون بخ:(( و گفتدیخند

 .انی آندرسه شاي جناب آقاریشبه شما هم بخ-
 . که خوابم برددی نکشقهی تخت پرت کردم و به دقي رفتم و خودمو روشدی چشمام باز نمگهی تو واقعاً درفتم
 . وا شدخشی حرف زدم که ی مزه پروندم و کلیاولش اخمو بود من کل. صبحانه خوردمکای روز بعد رفتم و در کنار الصبح
 .))نی من رفتم مراقبش باشریسالم صبح بخ. اِاِاِ:(( گفتدنمی با درفتی داشت مشهی آندرس داره حاضر مدمی د ونیی پارفتم

 ؟يصبحانه خورد. سالم-
 .فعال.بله-
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 ستا؟ی واستایوا-
 شده؟یچ-
 . تک بزنهی دنتی قبله رسرونی بارمی اون اتاق بي رو از توکای الدیامروز من با-
 .خداحافظ.یاوک-

 کار یقبل از اون قرارمو با آلکس بهم زدم امروز کل. خداای.شهی دوم آغاز ماتی عملکای الشهی براش تکون دادم و رفتم پدستمو
 .داشتم

 ))؟ینی ببرونوی اون بيدوست دار:(( بودی خوبي مقدمه کردی اون ور نگاه مي تخت به پنجره ي زدم و رفتم تو نشستم رودر
 ...نه-
 ؟یکنیاه م با حسرت نگيپس چرا دار-
 .خب.خب-
 ؟یخب چ-
 .ترسمیم-
 ؟یاز چ-
 .مردا-
 چرا؟-
 .ترسمیاما م.رمی انتقام بگدیمن با.  و کلک بازني کار موزانتی همن خنیهمشون ع-
  نه؟ای رونی بي بري دوست دارگمی االن من ممی صحبت کنيدی شوهرتو فهمتهی بعداً که شخصزی چنی اي درباره ایب-
 .ترسمیخب اون هس و من م-
 .بعدشم آندرس سرکاره.اون نه آندرس-
 ؟یگیاز کجا معلوم دروغ نم-
 ؟ی کنم باور کنکاریچ-
 . کنهدیی و حرفتو تاادی خونه اس بگو بي از آشپزایکی که رزنهیبه اون پ...اممم-
 . تو بگو بهشمیباهم بر-
 .نجای اادی بگمینه االن م-

 یلی که خی به اون باغه پشتمی بريخوایحاال م:((منم گفتم.  زدیکیند کوچلبخ. هم باور کردکای اون اومد و القهی از چند دقبعد
 ))دم؟ی و من ندکننی مفیهم قشنگه و همه ازش تعر

 .میآره بر-
  کجاس؟یدونیتو م-
  وجود داره؟ی باغنی همچیدونیتو از کجا م-
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 ؟ي اونجا؟ تو بلدمی برشهیم.دمی و من شنزدنی که اون باغ فوق العاده اس باهم حرف مگفتنیدوتا از خدمتکارا داشتن م-
 
 ...))ایآره آره دنبالم ب:(( گفتجانی هبا
 ... پشتم باش تا تهشينجوری همای برداشته شد خداتی خوشحال شدم گامه دوم با موفقیلیخ

 . نگفتيزی باال انداختم و اونم چي نگام کرد و منم شونه اي جورهی گرفتم اول دستشو
 . وجود ندارهي اگهی بودم مدل گله ددهی رسنیقی نی به اگهی گل داشت که دنقدرینگ بود ا قشیلی همونجا خمیرفت

 درختا آسمونو گرد کرده يکردی باال رو نگاه می بود و وقتي ارهی تنومند و بزرگ که به شکله دايدرختا. مختلفي رنگاهمه
    شونه اشيرو.ی چوبي های صندلي رومی نشستییدوتا.بودن

بعد . غرور منو دوست نداشتهنکهیمثله ا. هااادونستهی ميزی چهی گذشته ام خداهم می از همه چمارامی دادم من به خاطره بلم
    تادمی فهمماریمدرك گرفتن و تجربه کسب کردنم با ب

تو :((زدم و گفتم یکیلبخند کوچ.  کاملتر شدکای تجربه با وجوده النیا. ندارهيری تاثچی و هگنی نمیچی هی نشقی رفباهاشون
 ))؟ی هستییآدمه منطق

 . کمیلی خدیشا...نه-
 .رنی می و همه مسی ننی زمي روگهی دی زنچی باور باشن که تمام مردا قاتلن که هنی زنا بر اي اگه همه نیبب-

 .)) که عاشقتنگنی می منو نداشتن همشون الکهی کدوم زندگچیاون زنا احمقن و ه:(( مکث کرد و گفتیکم
 .ي بردادی و خاطراتتو با آندرس از ی هم گرفتی فراموشدیتو شا-
 .نه-
 ادته؟ی خوبتو ي تک تک روزایعنی-
 .آره-
 ؟ی مثله اون وقتا عاشقانه کنارش باشی دوست داشته باشنکهی اای یکنی نمازی احساس نیگاه-
 . برمی مادی از وی همه چادی مادمی یی خاطرات اون تصادف کذای اوقات اما وقتی گاهدیشا-
مهم :(( گفتم. و حسه انتقام به سرش بزنهارهی بادی اون تصادفو به ی واقعيکای که النهی و تمام تالشش اتهی همون شخصنیا 
   دقت کن.  مرداي همه یکنی که تو بعد اون ماجرا فکر منهیا

 )) چرا؟نینطوری مردا اي همه
 که واقعاً دوستت داره و ی آندرس کسیکنی که فکر منیون او مهم تر از ا:(( سکوت کرد فکر کنم کم آورد ادامه دادمیکم

 .))هینطوری ایدوستش داشت
 ...بابامم مامانمو دوست داشت-
  بابات مامانتو کشت؟يدیاز کجا فهم-
 ی به کسنکهیدوم ا. ي بری تو فعله جمعو به کار منکهی اومد اول اشی چند تا سوال پنیپس بب:(( بازم ادامه دادم. نگفتيزیچ

   سوم. ي احساسه نفرتو دارنی دوستت داره ایدونیکه م
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 )) که بابات مامانتو کشت؟يدی رسنیقی نی به اي چطورنکهیا
 شینطوری که اهی عصبي ماله اعصابه و فشارانای دونستم ای هم فشار داد مي دوطرفه صورتش گرفت و چشماشو رودستاشو

   قیف سواال بعد رنی اي کردم همه ي روادهیکرده امروز ز
 تی خالهیگر.  کنهی گراریبغض نکن به اعصابت فشار ن:((دستمو دورش حلقه کردم و گفتم. گرفتی شکل مدی باهاش باشدن

    و بارونی بزی کن همه رو برهی گری سبک بشی تا وقتکنهیم
 .)) راحتر بودن به حرفام فکر کني قطره اشک از دسته همشون خودتو خالص کن و براهر

 . هی شکست و شروع کرد به گرقهی بعد از چند دقبغضش
 .))ی همه عقدها راحت بشنی کن داد بزن تا از ای خالتتوی کن تمام عصبانهیبلند گر:((گفتم

 شهیهم. آغوشم گرفتمش تا بتونه راحت باشهي بغلم و تويتو.  سکوته جنگله آرومو شکستهی گري کرد صدای عملحرفمو
    اونا آرومتيری کمک بگ شدن از اشکاتی خالي برادیبا
 جور خواهر باهام حرف بزن حرف زدنم هی دوستت بشم خوامی مکایال:(( دوميپس مرحله .  طرفه مقابلي و البته حرفاکننیم

 .))کنهی دردو دل آرومت مکنهیآرومت م
 شهی آدم مادرشو دوست نداشته باشه همشهیدوسش داشتم مادرم بود مگه م:(( داشتمی کرد و من احساس خوبی عملحرفمو

 .))شهی مدهی نبودش به وضوح دسی نیوقت
 می و فردکنمی و من مجبورش مهی که فکر کنه اجبارشدی چون باعث مکردمی داشتم خودش ادامه بده اگه نداد اسرار نمدوست
    باهام راحت باشه ادامه نداد و منم ادامهشتری بتونهیکه نم

    کنجکاو بودمنکهیا ازش نخواستم با اشو
 ...خواستی مادرشو ماون
 بود نیی سرش پاکایال. پشته درختا بوددیبه آسمون نگاه کردم خورش. جنگل به سکوتش برگشتهوی چقدر گذشت که دونمینم

    بودتی موقعنی اي برازی چنی سکوت بهترگفتی نميزیو چ
 . کردههی بغلم گري توينطوری اهوی چرا نکهی از ا کرده احساس خجالت داره خجالتهی بغلم گري االن که تودونمیم

 . آندرس بود که تک زنگ زده بوددی نفهمکای زنگ خورد المیگوش
 فضا رو میخوای منجای امیای که بي بعدياز دفعه :(( بهش زدم و گفتمي گرفتم و نازش کردم سرشو گرفت باال  لبخنددستشو
 .)) بسهگهی حاالهم دمیشاد کن
 .))ی واسه همه چیمرس:(( تکون داد و آروم گفتسرشو
 .  کردم که اونم جوابه لبخندمو دادي اخنده

 ))م؟یبر:(( زدم و گفتمیچشمک
 .))میبر:(( چشمک زد و گفتاونم
 . خوبهیلی خنیاالن ده درصد نرم شده و ا. هم خوووب تموم شدیلی شکرت گامه دومم برداشته شد خای خدايوااا
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 .))ی ذره بخواب آروم بشهی:((چشماشو بست و منم گفتم. تخت منم  پتورو انداختم روشي رودیوابخ.  اتاقشي تومیرفت
 ي کامل آروم شدنکهیدردو دل کن و بعده ا. کنهی سه نکته واسه آرامش بهت گفتم خوووب گرنجایپس تا ا:(( دادمادامه

 .))کنهی به آرامش اعصاب کمک منایبخواب ا
  کنم؟کاری چمی عصبانیوقت-
 .ی فکر نکنیچی کن به هیوسع. بکشقی دراز بکش و چشاتو ببند و نفس عمکی اتاق تارهی يبرو تو-

 .))یمرس:(( زد و گفتیکی کوچلبخند
 . گفتمو درو بستمکنمی خواهش مهی منم

 )) باغ؟ي توشینگو که برد.سالم:(( گفتدنمی با دنیی پاومدی داشت از پله ها مآندرس
 .)) به خصوص واسه منسی ممکن نری غزی چچی نتونه انجام بده هوی آنجال کارشهیمگه م:(( زدم و گفتميلبخند
 ))ن؟ی واقعا رفتیعنی یگی ميجد:(( گفتجانی کرد اومد طرفم و با خنده و هذوق

 .))گهی بگو د؟ي کردکاریبگو چ:(( کاناپه و با ذوق گفتي با خنده تکون دادم نشست روسرمو
 ذره هی تونستم نکهیو خالصه ا:(( هاش و تهشم گفتمهی گری ارو براش گفتم و حتهی قضازهی تا پری رو به روش و از سنشستم

 .))نسبت به خودم نرمش کنم
 .)) دختريتو نابغه ا:(( صورتم قرار گرفت گفتي جلو و چشماش رو به رودی کرد و خودشو کشي اخنده

 .))ی هستطونمیش:(( و گفتدیخند.  شدمرهیخ درشت شده بهش ي ابرومو دادم باال و لبامو غنچه کردم و با چشماهی
 . ام شدت گرفتخنده
 منم قبول کردم چون مینی اتاقم آلکس زنگ زد و گفت که عصر همو ببيمنم رفتم تو. زنگ خورد و بلند شد و رفتشیگوش

 .کارم تموم شده بود
 .هی آثی نشده و از دستم کلی ذره هم راضهی گفت بابام می باهم صحبت کردی مامانم زنگ زدم و کمبه
 . پتو و چشامو به زور بستم تا خوابم ببرهریرفتم ز. ناراحت شدم دلم واسشون تنگ شده بودیلیخ

 نی جهی با ي بلندکهی امو شونه زدم و باال بستم تونختهی بهم ري شدم موهاداری بود بی کدونمی از چند ساعت که نمبعد
    خدمتکارهی. غذا بوديه  موقعنکهی مثله ارونی و رفتم بدمیپوش

 و کردی مي که گفتن غذا خورده رفتم باال آندرس داشت با غذاش بازکای الشهیخواستم برم پ.  برم باال که غذا آماده اسگفت
   بعده. سالم کردمي عادیلی بود نشستم و خنییسرش پا

 .))ریظهر بخ:(( گفتسالم
 .حالم خوب نبود-
 ؟یخوابی مسی حالت خوب نیوقت-
 . بخوابم تا از غمو غصه دور بشمکنمی می اما به زور سعبرهیخوابم نم-
  داره؟میریچه جالب تاث-
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 .آره صد در صد-
 ؟ی چی هستی که عصبانیمواقع-
 .ی بخوابیتونی مي آروم شدي به نحونکهیاما بعده ا.نه بالفاصله بعدش خطرناکه-
 . هم دارهيبعدش؟ حاال خواب اثر-
 شهی خواب باعث مي نبودی و عصباني آروم شدی اما چون معموالً وقتستی خوب نتیآره البته گفتم بالفاصله بعده عصبان-

    ازنکهی بعده ای کنی و سعتوی عصبانیبه کل فراموش کن
 . بشهلی تا آرامشت تکمی بهش فکر نکنگهی و دي ببرادی از وی همه چي شدداری بخواب

 . وقتا خواب اثر ندارهیگاه-
 .یستی نی عصبانی باشی عصبانگهی دياگه تو نخوا.شهی منیقی باعث نیتلق-
 ؟ی خب آروم بشيچجور-
 حواست به بعدش هم شهی همدی اما باکنهی مهی تخلتشوی عصباني جورهی یخب هرکس.هی گردونمی چمای.حرف زدن با آدما-

   قی اون لحظه و نفسه عميباشه پس به نظرم سکوت تو
   خوبه؟ای بگم آزوی که اگه االن فالن چکننی آدما روشن فکرن و به بعده حرفاشون هم فکر می بعضدهی جواب مخوب

 ... هاهی خوبزهی هم چیروانشناس-
 که نهی ادنی اگه خود به خود خوابت ببره خطرناکه من منظورم از خوابتی بگم که بعده عصباندیالبته با... آره:(( و گفتمدمیخند

    آروميزی چهی با ی حاال به هرحال هرکسیاروم بش
 .))شهیم

 ))؟یزنی مانویتو پ:(( افتادم و گفتميزی چهی ادهی که خوردمی غذا مداشتم
 .آره-
 ؟ی ذره برام بزنهی شهیم-
 .بعد ناهار باشه-

 .ه خودش برداشتي زرنگها اتاق بزرگه ارو برانمیا.  اتاقشي خوردن ناهار دنبالش رفتم توبعد
 یلی خهیانوی اتاق پيگوشه . شده بودندهی چی دو رنگ به طرز جالبنی بود کله دکور با همدی و سفي که سورمه ای بزرگاتاق
   کی از نزدلمای که فقط تو فی صندلهی قرار داشت با یبزرگ

 روش بود و يدی سفي که مالفه ي تخته دو نفره اينشست روش منم نشستم رو. بودانوی بودم و مخصوصه همون پدهید
 . باالشیتاجه بلند و خوشگل

آهنگه آروم و . داشتاجی احتي به حرکته دستاش که به تمرکز فوق العاده اکردمی کرد به زدن و منم با دقت گوش مشروع
   ی غمو ناراحتویی تنهاي که موضوعش درباره ی آلماننهیغمگ
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 بود با چشمه ی واقعاً عالنی بست ای جاها چشماشو می بعضیحت. بودنیی مردونه اش آروم شده بود و ولومش پايصدا.بود
 . بستهيبازم آدم بتونه هنر کرده چه برسه به چشما

آهنگ . خمش چون تک تک حرفاش از ته ته دلش بودچویسرنوشته پر پ.شهی زندگخونهی که ميزی چکردمی فکر میی جوراهی
    کرد همون طورمدای که آروم شروع شد و ادامه پيهمونطور

 .)) پسرکنمیبهت افتخار م:(( زد و منم گفتمیکیبهم نگاه کرد براش دست زدم لبخنده کوچ. شدتموم
 .)) دخترکنمیمنم بهت افتخار م:(( و گفتدیخند

 چرا؟-
تو .ی کمک کردني خدای در هر موضوعکنمیاحساس م.  گذار داشتری تاثي حرفای که توش کلی روز موندنکی نی هميبرا-

 .ی هستي اکارتم فوق العاده حرفه
 .))نی داراریاخت:(( ام و خم شدمنهی سي گذاشتم رودستمو

 .گردمی برمگهی ساعته دهی کردم و گفتم که ی زنگ خورد آلکس بود از آندرس خداحافظمیگوش
 . چشامو بستمدیموهامو بوس. آلکس بغلم کرد دستمو دورش حلقه کردمشهی پرفتم

 ))؟یخوب:(( زدم و گفتمي لبخندرونی بغلش اومدم باز
 . خوبمیاگه خوب-

 .))خوبم:(( و گفتمدمیخند
 .یخوبه که خوب-
 ))؟یکنی میی سراهیقاف:(( خنده گفتمبا

 .))درده عشقه:(( زد و گفتي لبخنداونم
 گمیم:(( اومدادمی يزی شاپ بعد از چند لحظه سکوت چی کافمی و رفتمی حرف زدیکم.  ام گرفت جوابه خنده امو دادخنده

 )) بهمون خونه بده؟خوادیندرس م آیدونستیآلکس تو م
 چطور مگه؟.آره-
 ؟یخب چرا بهم نگفت-
 گفتم؟ی مدی باویچ-
 ؟یتو واقعاً موافق-
  چرا که نه؟می صاحب خونه بشمی تونی می راحتنیآره معلومه ما به هم-
 ))گذره؟یاز اونجا چه خبر خوش م:(( نگفتم گفتيزیچ
 .سیبد ن-
  هم اونجا هس؟ی از شما سه تا کسریغ-
 .گهیآره خدمتکارا د-
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 . اونارینه غ-
 ؟یواسه چ.نه-
 .ي طورنیهم-
 ؟يدیتو خونه اشو د-
 .من عاشقه خونه اشم.آره معلومه-
 . قشنگهیلیآره خ-
 مختلف ي بزنم از بس که جاهادی بمه اون خونه رو دروی که باهاش بودم هنوز نتونستم تمام زی مدتنی اي همه يمن تو-

 .داره
 . کشف کنمخوامی مویکیآره من هر روز -
 .گهی دي لهی وسی و کلالونی وتاری سنتور گانویپ. تاا آخرشری بگلهی وسنی ترکی از کوچکهی موزلی اتاق داره پره وساهی-
  داره؟الونمی وی گفت؟يجد.اِاِاِ-
 . برو اونجا حالشو ببرالونیآره تو هم که عشقه و-
 .هی عاليوااا-
  نشد؟دای پالونتیتو و-
 . رفتدنی دزدگهینه د-
 . برات عشقمخرمیم-

 .)) من رفتمگهیخب د:(( زدم و گفتميلبخند
 .ي االن اومدنی تو که همسیزود ن.اِاِاِ-
 .گردمی ساعته برمکی من گفتم مااای همشهی پمهی ساعتو نکی-
 . بشهری ذره دهی حاال یستی اون نریتو که اس-
 .مونمی مگهی ذره دهیحاال باشه .آخه خب قول دادم-

 )) اجازه هست من برم؟نی نداريآقا امر:(( ساعت گفتممی نبعد
 .ی خانومی مراقبه خودتم باش خداحافظنییبفرما-
 .تو هم مراقبه خودت باش-

 . دلم وا شدشیییآخ. براش تکون دادم و گازشو گرفتمیدست
 ))؟ي دارالونیتو و:(( رفتم طرفش گفتمرونی اتاقش اومد بيآندرس نبود رفتم باال از تو. اونجادمیرس
 .سالم حاله شما چطوره؟ منم خوبم-
 .خب سالم-
 .حتماً آلکس بهت گفته.آره-
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 .ي دارزای جور چنی اتاقه بزرگ پره از اهیگفت .آره-
 .)) باالياتاقه طبقه :(( و گفتدیخند

  همرام؟يای بشهیم-
 هی سالنه بزرگ و هی دوم يطبقه .د بومنی نشهی بزرگ با پنج تا اتاق و ي رهی دامی نهی اول که ي باال طبقه می همکف رفتاز

    و گوشهلی طوهی ناهار خورزهی مهیآشپزخونه و وسطه سالنم 
 و در طوله راه رو سه تا دیرسی مکی اتاق کوچهی بود که تهش به لی طوهی راه روهی سوم کال ي و طبقه خوردی سالن پله مي

   مثله.ي واسه کارگاه بازدادی خونه جون منیا.اتاق هم بود
 میدی راه رو رسي و به انتهالی بزرگ و طوي راه روهی.  گمشده وسطه جنگلنه بودي خونه هی قصه ها و افسانه ها که نیا

   هیدره اتاقو باز کرد .  خخمی توراه بودی ساعتمی نهیفکر کنم 
 به طرفم گرفت و الونویو. اون تو وجود داشتدیرسی به ذهنت مکی موزي لهی وسی فووووق العاده بزرررگ که هرچاتاقه
 ))؟يبلد:((گفت

 .  بلدمالونیفقط و-
 . بلدمانویمنم فقط پ-
 ؟ی نگه داشتنجای رو انهمهیپس چرا ا-
 . بودمدهی بلده واسه اون خراشویشتری بکایال-
 داً؟ی جدایهمون موقع ها -
 دی رو دنجای ای وقتهوی کردم و نیی کردم و اتاقو تززونی بادکنک آوی و کلدمی چنجایهمون موقع ها واسه تولدش همرو ا-

    ذوقنقدری ادهی جا بهش رسهی که دوست داره یلیکه تمام وسا
 . هردومون خاطره شدي که براکرد

 .چه شانسا مردم دارن-
 ...نیی زد و سرشو انداخت پای تلخلبخنده

آهنگه مورده عالقه ام که تک تک . که اطراف اتاق قرار داشتیی راحتي های صندلي از دستش گرفتم و نشستم روالونویو
    کنارشم خوشحالم و خوشبختنکهی که از اگفتیحرفاش م

 رو خوندم. امی فرده دننیتر
 خونه نی اي توزای چیلی خگفتی اتاقه کارش آلکس راست مرهی بزنم آندرس هم گفت مکای به الي تا سرنیی زدن رفتم پابعد

 . کشف بشهدیوجود داره که با
 . حرفه و استعداد دارهی کلکای الدمیفهم
 .هیرانی الشی فامنی همي اومده براای اما آلمان به دنهیرانی اونم مثله من پدرش  ادمی توسطه آندرس فهمقی تحقبعد
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 در برگشت با ي صدادنیبا شن.دیکشی می بوم نقاشي نشسته بود و داشت رویی چوبهی صندليرو. به در زدم و وارد شدمیتق
   ي تختش داشت منظره ي سرد سالم کرد نشستم رودنمید

 . هنر و استعدادش زدمنی به ايلبخند.زدی اون پشت مو نمهی واقعریبا تصو.دیکشی پنجره رو مپشته
 ))؟ی آدمارو هم بکشیتونیتو م:((گفتم

 .آره-
 ؟ی بکشیتونی االن منو میعنی-
 .آره-
 ؟ی بکششهیم-
 .حوصله ندارم-
 .گهی داره؟ دوتاش سخته دی مگه فرقی اونو بکشي حوصله داريس چجورخب پ-
 ... نگفت فقط بلده ناز کنه که نازشو بکشم اهيزیچ

 .))باشه:(( گفتآروم
 .)) تکون نخورهیخب عال:(( زد گفتکی لبخنده کوچهی.   نشستمنهی گرفتم پا رو پا انداختم و دست به سژست

 تابلوشو خواستی بکشه ذوق زده شده بودم دلم مموی نقاشخواستی منکهی از ادنی آهنگه آروم گذاشت و شروع کرد به کشهی
 . اتاقميبزنم تو

 ))چطوره؟:(( گرفت طرفم و گفتدنیبعد کش. در سکوت اجرا شدی چهمه
سرمو تکون دادم و .زت عکس گرفته ايکردی کرد فکر مفشی توصشدی قشنگ بود که نمنقدری ماتم برده بود امن

 .))محشره:((گفتم
 .))يری نظیتو ب:(( زد براش دست زدم بغلش کردم و گفتميلبخند
 .))یمرس:(( دستشو بر خالف تصورم دورم حلقه کرد و گفتاونم

 .ي رو بلدکای موزي تو همه دمیشن-
 . بلدمارویشتریب.آره-
 . ذره بزنهی برام می برایب-
 ...نههه-
 !چرا؟-
 .چون اون هس-
 ))؟یک:(( اما گفتمهی منظورش کدونستمیم
 .آندرس-
 ؟یگیشوهرتو م-
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 .گفتم اون-
 بار بهم اعتماد کن هی نداره من مراقبتم فقط ي آندرس به ما کارمیکنی صحبت مهی قضنیبعداً درمورد ا:(( قطع کردمحرفشو

    نشه اصالًکی ذره هم بهت نزدهی ی حتدمیبهت قول م
 )) نکنه خوبه؟نگامونم

 .میری مگهی روز دهی-
 .ی ترسو باشنقدری اکردمی فکر نم؟یترسی از مردا منقدری تو ایعنی-
 .ستمینه من ترسو ن-
 .ی بکنيخوای نمگهی کاره دچی هی از کنارش رد بشيخوایفقط م-
 .کنمااای بار بهت اعتماد مهیآنجال فقط -
 . اعتماد نکنگهی شد دتی بار اعتماد کن اگه کارهیتو -
 .ایقول داد-
 م؟یبر. باااشهکایال-

 .))میبر:(( گفتآروم
 کاناپه نشسته بود و غرق يرو. االنه که آندرس سکته کنهکردمیدرو باز کردم با خودم فکر م.دستشو گرفتم. بودی دلم عروستو
   با باز شدن در به تک تک.خوردی ماری بود و خدنی دلمیف

 بود نیی سرش پاکایال. شده بودی که به دستم کرد چشماش اندازه نعلبکی بعد با نگاهياد صورتش نگاه کردم اول عياعضا
   ي صفر درجه یدست منو محکم گرفته بود دستاش منف

 ام به آندرس اشاره کردم که از جاش تکون گهیبا دسته د.دادیو فقط هم فشااار م. نداشتیی گرماچی بود و هگرادیسانت
    ازکردی کرده بود و سرفه مریو گلوش گ تخوردی که مياریخ.نخوره
 قورت داد و دسته مشت شده اشو ي کردم که سرفه اشو انگاری به آندرس اخم وحشتناکدی ترسیلی خکایال.  اوني سرفه

    اشنهی سي اش به قفسه گهی دهنش گرفت و با دسته ديجلو
 بر کای آندرس چشم از المیاز پله ها باال رفت. کردم نخندمیخنده ام گرفته بود لبامو دادم تو و سع. که خفه نشهدیکوبیم

 .کنهی که اون داره نگاش مدی نفهمکای خدارو شکر الداشتینم
 .)) دوستت دارهتی نهایآندرس ب:(( دره اتاقو بستم و گفتممیدی سوم رسي باال به طبقه میرفت
 .همش دروغه-
 م؟ی بکننکاروی اای بهت گفتم بادتهی می امتحانش کنایب-
 ؟يآره خب چجور-
 ؟یکنی مکاریاگه حرفه من ثابت شد و اون واقعا دوستت داشت چ-
  و اگر حرفه من ثابت شد؟دمی انجام ميهرکار بخوا-
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  قبول؟دمی من انجام مي بخوايتو هرکار-
 .باشه قبول-
  نشد؟تیچی هي بار اعتماد کردنی اولي برايدیخب د-
 .شهیآره باورم نم-
 .ي بس که فشار دادرسهی خون بهش نمکردمیاما دسته من احساس م-
 . بودمدهی ترسیلیخ-

من :(( مبل گفتميرفتم کنارش و دستشو گرفتم نشست رو. داغون شدمتشی وضعنی بود و من به شدت از انیی پاسرش
    کههیی کلمه هانای مراقبتم اشهی نمتی بهم اعتماد کن کارشتمیپ
 .))جال هست غم ندارم آنی بگو تا وقتي بسازدی ذهنت باي من تواز

 ی بشم؟؟؟ رواشناسينطوری ادمی که به دختر عموم محل سگ نمی منشهی باورش می کااایخدا.دی زدم اونم خنديلبخند
    فرق داشتههی با بقدی بامارامی عادت کنم رفتارم با بدی بانهیهم

 اصالً به نظرم قشنگ ماری بيالبته کلمه .هی تا رفتاره منم باهاشون بشه مثله بقهی که اونا هم بشن مثله بقی تا زمانباشه
 .ستین

 .))خب نوبت شاهکاره خانومه:(( بهم و گفتمدمی شکستم و دستامو کوبسکوتو
 .شهی که نمیتک-
 ؟ي دوست دارشتری کدومو بی باهم بزنخوامیخب همرو نم-
 .انویپ-
  داده؟ادی بهت یک-
 .آندرس-
  داده؟ادتی ي چجوری کنفی تعریتونیم-
 .سی سنت خوب ني داشت براادی ز18ثبت لحضات م-

 .))باااشه بابااا خب آخه همش عاشقانه بوود:(( گفتدوی کردم که خندي بداخمه
 ؟ياون لحظه هارو دوس دار-
 .داشتم-
 ؟ي ذره احساسم بهش ندارهی االن ي که عاشقه آندرس بودیی تویعنی-
 .ندارم.نه-
 قلبش احساساتش ي روانش افکارش روي گذاشته روری روش تاثیلی خشهی معلوم مکردی که از گفتنش فرار مي حادثه انیا

    که سرتاسره عقلشوینیقی شده لی باور تبدهی به شیهمه چ
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آنجال از پسش . گذشته اشو فراموش کردههی گذاشته که احساس قلبری تاثنقدرروشیا.نی کرده که مردا موجودات خطرناکپر
    کههینی دِهی نیرده ا برگي عادهی به زندگدی باکایال.ادیبرم

 . منهگردنه
براش دست . هموننیع. زده بودشی پقهی چند دقنی زد که آندرس هموی بود که همون آهنگنجایجالب ا.  کرد به زدنشروع

   الونهی وهی زدم اونم الونیزدم و با اسرار اون منم براش و
 دستشو گرفتم و درو می که اونجا بودیکم. و اونم شروع کرد به زدندی آهنگه منو فهمي محتواعی سریلی برداشت و خگهید

    دريباز کردم آندرس پشت در خوابش برده بود و دستش جلو
عکس العملش فوق العاده بود و اگه اون . زد که منو سکته داد چه برسه به آندرسی بنفشغهی اون جنهی با دکای بود الافتاده

   نستاگراممی اذاشتمی مگرفتمی ملمی داشتم حتما فنیلحظه دورب
 نی عنیی و دستاشو زد پشتشو و سرشو انداخت پاستادی واواری گوشه از دهی و دی سه متر پرغیبا زدن ج. بخورهکی الی کلتا

   خوادی شده بود که ناظم دعواشون کرده و مییبچه ها
 دستشه از بدنم جداس ي دسته سمته چپم که توکردمی نگاه کردم اون تو مرز سکته بود احساس مکایبه ال. کنههشونیتنب

 .چون خون راهه اونجارو گم کرده بود
کنار اتاقمون خوابش :(( تخت نگاش کردم و گفتمي نشست رومیدی و دنباله خودم بردمش به اتاقش که رسدمی کشدستشو

 ))؟يبرده بود به کاراش دقت کرد
 .دی ترسیلی خدمیفقط د. بودنیینه سرم پا-
  ترسوند؟نقدری تورو ایچ-
 . بودینی بشی قابله پریوجود اون که غ-
 ؟یفهمیاون تورو دوست داره م-
 . تنها باشمخوامی فقط مخوامی نمیچیه. خوام بفهممینم-
 .ی با کمکه من از جلوش رد بشی باشه که تونستادتی فقط میزنیباشه بعداً در موردش حرف م-
 .ي که کمکم کردی مرسمونهی مادمی-
 .امی بعد مرمیمن م-
 .باشه-

 دستم بود اومد ی نقاشهی من که تابلودنهی داده بود با دهی تکواری پله ها نشسته بود و سرشو به دي آندرس رورونی برفتم
 )) تونستم؟يدید:((طرفم و گفتم

 .يکردی بود فقط کاش هماهنگ می عالیلیخ-
 . ی بشری غافلگخواستمیم-

 .)) دیببخش:((دم و گفتم کریکی کوچيخنده . کردی و جذابزی راخم
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 .))خواهش:(( تکون داد و گفتسرشو
 )) زد که من زدم؟وی همون آهنگيدیدلم براش تنگ شده بود د:(( دادادامه

  برطرف شد؟تیحاال دل تنگ.آره-
 . در اومدمي گفت از مرز خمارشهی فقط مه؟ی چند ثاننی با همشهیمگه م-
 ه؟ی تو کارت چیراست.شهیخب خوبه کم کم درست م-
  اونجارو بهت نشون بدم؟ي هستم که خودم ساختمش دوست داري کارخونه اریمد-
  هس؟ی چيکارخونه .ادیبدمم نم-
 .ی بهداشتیشیمواده آرا-
 ادی من اونجارو اداره کنم و کار خواستی بود اون مي طورنی که بابام قرار بود بهم بده افتادم اونجا هم همیی جاادهی

    االن درست بود وی همه چشدی میچ. هدلم براشون تنگ شد.رمیبگ
 وقت درك چی بوده که من تا حاال داشتمش و وجودشو هی ارزشنی خونواده گرانبها ترفهممی خودم بودم؟ تازه مي خونه من

 .نکردم که جچقدر با ارزشه
 .  به خودم اومدمخوردی که جلوم تکون می دستبا

 )) نه؟ای ینی ببي دوست دار؟ییکجا:((گفت
 ؟یشناسی رو ميری اميتو آقا.ادیآره گفتم بدم نم-
 . چطوره مگه؟شناسهیآره دوست بابامه منو هم م-
 ...بابامه-
 !!؟يجد-
 .گهی هستم ديریآره من آنجال ام-
. شوننی اهیمی دوسته قدامرزمی خدا بي لطف دارن بابایلی به ما خي داری پدر محترمیلیخ.  گفتم چقدر آشناسیآآآن اوووک-
 . بزرگوارنیلیخ شونیا

 .گهیبله پدره منن د.خدا رحمتشون کنه-
 .تو دلشونم جا باز کردم. اوهوع-
 تو؟-
 ؟يای آدرس بدم بعد مای يای اونجا تو هم باهام مرمی م8 فردا من ساعت نیبب.آره-
 .گردمی برمنمی اونجا بعدش با ماشامینه باهات م-
 . برسوننتگمی منای به همياری بخوادی نمنیماش-
 .یاوک-

 . ممکنه تابلو رو نصب کردمهی جانی اتاقم و بهتري تورفتم



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 پر کرده بود ناخودآگاه چشمام بسته شد نوی ماشي که شدم عطر تلخش تمام فضانیسوار ماش. اون روز باهاش رفتميفردا
    ودی در اون صحنه خنددنمیبا د.چون واقعاً بوش خوب بود

 ))چته؟:((گفت
  تو چته؟سی نمیزیچ-
 .ياتو بسته بودآخه چشم-
 . بوش خوبهیلیادکلنت خ-
 .دهی واسم خرکایال-
 . اسقهیخوش سل-
 .کردیمعلومه اگه نه منو انتخاب نم-
 .يخوری به درد نمدهی تر شده که فهمقهی خوش سلیلیاالن که خ-

 .دمی کرد که خندیاخم
 .زدی آهنگ بود که حرف منی گفته نشد و ايزی راه چيتو
 خودت نجارویا:(( بزرگتر گفتمدمی بابام بود شاي کارخونه ي اندازه نجای که جلوم بود تعجب کردم ای بزرگیلی دره خدنی دبا

 ))؟يدیخر
 .خودم ساختم-
 ش؟ی همه چشوی معماریعنی.اوهوع-
 اش از هیاما سرما. ساخته بشهی هم بودن که ازشون مشورت گرفتم که مثالً فالن قسمت چه شکلگهی دهیخب کسا.باًیتقر-

 .دهخودم بو
 صبحتون نیسالم آقا خوش اومد:(( خمو راست شد و گفتشهی شي اومد جانی ماشدنهی در بود با دي قد بلند جلورمردی پهی

 .))ریبخ
 .ی درو اگه بشه که بزنریسالم صبحت بخ-
 .چشم آقا-

 تازه تونستم براندازش کنم کتو نیی پامی اومدنیاز ماش.شدی ختم منگی بود و به پارکیبی سمته راست که سراشدیچی تو پمیرفت
   راهنی رنگ با پي کرواته سورمه اهی.ومدایشلوارم بهش م

 ي نهی ايتو.  و راه افتادبشی جي بود دستاشو کرد توی جالببهی ترکی همون رنگي و کت و شلوار سورمه با کفشادیسف
   ي و مانتویی کوتاهه طالي کردم روسریآسانسور به خودم نگاه

 . رنگیاه و چسب و شلوار چسبه کرم رنگ با رژه لب کالباس رنگ کوتیعسل
 همه با تعجب دادی سرشو فقط تکون میشگی و اونم با اخمه همشدنی از همون اول براش خمو راست ممیدی باال که رسبه

    همهکردمی توجه به اونا به اطرافم نگاه می منم بکردنینگام م
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 سالنه فوق العاده کیاز .شدی نمدهی کارشون دي تویی نظمی بچی بودن و هتی کار شده بود و کارگرا در حاله فعالقوی دقیچ
   ته سالن وسطش.می و از کناره دستگاها رد شدمی گذشتیبزرگ
لت بود و همه  سالن تحت کنتري بود و اونجا همه ي اشهی دفتر کار که شهی باال و روبه روت سمته باال رفتی و مخوردی مپله
    آندرس کهي اومد صدایکی. وجود داشتشدی مدهی دیچ

 .)) امروزيبرنامه :(( گفتي اگهی مرده دهی و مغرور بود رو به ي و جدمردونه
 شرکت قرار داد بسته بودن از کله ی با کلدادی و آندرس هم سرتکون مکردی رو بلغور مییزای چهی مرده هم داشت تند تند اون

    نشست به اطرافشی صندليرو.دمی فهمنویحرفاش هم
 ی باشنجای ادی باقهی دقکی رهیز:(( گفتي جدیلی تلفنو زد و خيدکمه .  باال تسلط به امور فوق العاده بودنی کردم از انگاه
 .))عیسر

اشت و  باالش چندتا اتاقه بزرگ دي طبقه رونی گفت چشم به گوشم خورد رفتم بی خانوم که تند به آلمانهی زهی ريصدا
 .  سالنه جلسات. تیری نصب شده بود مدیی هر اتاق تابلوهايباال
 پاشنه ي خانوم با کفشاهی.  اتاق از همه بزرگ تر بود و وسط قرار داشتنیهمه روبه سالنه کارخونه بودن و ا...  معاون واتاق

   آندرس اخماش تو.ومدی بدو بدو از ته سالن داشت میده سانت
 . شده بودي اوه اوه چه خطرکردی بود و به ساعتش نگاه مهم
 ي پرونده انداخت رویکل. که نهي سرهی کار بهش داد البته ي سرهی ادی تر بعی سرتونهی سرش داد زد و گفت که مدی رسیوقت

    خودهيدستاش و گفت بره کاراشو انجام بده و واسه 
 ))ارن؟ی بگم برات بيخوری میچ:(( به من گفترو.اونم اطاعت کرد و رفت.ارهی هم نسکافه بآندرس

 .رمی مگهی من دیچیه-
 . حااليبود-
 . تنهاسکای برم الگهینه د-
 ه؟ی چنجای اينظرت درباره .باشه-
 اتاقه نکهیو از همه مهمتر ا. کارخونهی کلينقشه .ینظمو هماهنگ. دستگاهاهیمنیا. فوق العاده است کاره کارگراشیهمه چ-

    خوبه کارتیلی خنی و اي تسلط داریتو وسطه و به همه چ
 .هیعال
  نداره؟نی پدره محترمتونم که کم از اي کارخونه یمرس-
 . اون که حرف نداره-

 .دیخند
 ))فعالً.کای الشهی پرمی مادرم و بعد از اونجا مشهی پرمیمن م:(( شدم و گفتمبلند

 .به سالمت-
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 ي مامانم اومد و بغلم کرد دلم براش تنگ شده بود تونی زمي چشامو بستم و نشستم رودیم رس خونه امون که به مشاميبو
    حس شدهي مادرنی و نبود همچیی تنهاي مدت معنانیا

 .دمی تختم خوابي روی خودم برداشتم کمي اونجا بودم رفتم و چند تا لباس از خونه ی دوساعتهیبابا خونه نبود .بود
 يزی پدر چي کدوم درباره چی کردم هی شدم باهاش خداحافظری بغلش بودم سي از توی که حسابی وقت رفتن بود زمانگهید

 . االن وقتش نبودمینگفت
 .  آندرسي خونه می اونجا بود رفتي که ماله خدمتکاراینی ماشبا

 لکسی ری کمدادی مي وانش به آدم انرژچند تا حموم بود هر اتاق مجزا حموم داشت از حمومه اتاقم خوشم اومد. حمومرفتم
 . باغمی تا با هم برکای الشهی و رفتم پرونیکردم و اومدم ب

دامنه . بودی بدون غر زدن قبول کرد عالنکهیا. خوب بودیلی باغ که اونم قبول کرد خمی زدم و وارد شدم بهش گفتم بردر
   یلی بست امروز خی و موهاشو دم اسبدی پوشی کم حالهیصورت

 هی تمام الکه صورتيبا حوصله . ننی باغه رو خوب بچي که تويزی اون مي بود به خدمتکارا گفتم روگهی دي از روزادترشا
    مدت داشتمنی اي همه ي خودش زد و منم توي برایکم حال

 . بهتره واقعاً خوشحال بودمیلی از روز اول حالش خنکهی از ازدمی و لبخند مکردمی کاراش نگاه مبه
 ))م؟یبر:(( گفتجانی اتمام کارش با هبعده

 .))میبزن بر:(( گرفتم و گفتمدستشو
 چون واقعاً می تعجب کردیی دوتامیدی و باحال بود رسکی که واقعاً رمانتیی و صندلزی به می وقتمیدیی باغ دوي تا جاییدوتا
 . شده بوددهی چیعال
 هی دی که من بایی به جامیدی رسنکهی تا اگفتی مشی اون از خاطرات خوبه بچگمیدی خندموی و گفتمی اونجا بودی تا کدونمینم

    ثابت بشه و بفهمه آندرس اونوکای که به الدادمیراهکار م
 که تا یی برات از حرفايخوای ميری نظر بگری کاراشو زیتونی مي روز حرفاشو با من بشنوهی یتونیم:(( داره منم گفتمدوست

 ))م؟االن بهم زده برات بگ
 ازش خواهش کردم نتشی ببخوادی دلش منقدری که آندرس ادونستی مدت نمنی اي گفتم اون توزاروی کرد و منم کله چدییتا

    کنه تا بتونم زودتر کمکش کنمفیکه اون اتفاقاتو برام تعر
از :(( و شروع کرد به حرف زدننیی ذره بهم اعتماد داره سرشو انداخت پاهی اون گهی که ددونستمی مارمی حالت درش بنی از او

    منمی ما عاشقه هم بودگذشتی نمادیازدواجم با آندرس ز
 به آندرس اصرار یلی من خمی عوض کنیی مسافرت و حالو هوامی بریی روز پدرو مادرم گفتن که چهارتاهی ادمهی خوب یلیخ

   ادی تونست بیکردم اما آندرس واقعاً سرش شلوغ بود و نم
 داشتم اجی من به سفر احتگهی بدم نمدمی سفر اول مخالفت کردم اما بعد دمیکرد که منو مامانو بابام باهم بر شنهادی پآندرس

    دوبارهمی برگشتنکهی سفرمونو بعد انیآندرس قول داد هزارم
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 ي خودی بزهی چهی راه مامان بابام سره ياما وسطا. خوب بودی جاده همه چيتو.می باهم رفته بودادی چون سفر زمی برباهم
 .)) داشتيزی تهیبی جاده سراشرفتیدعواشون شد بابام تند م

 و دسته منو که رونی بابام پرت شد بزدی غلت منیماش. درهي تومیافتاد:(( حرفاشو ادامه دادهی کرد نگاش کردم با گرمکث
   مامانم.رونی انداختم بنی بودم گرفت و از ماشکی نزدیلیبهش خ

 .)) گرفتشیآت...و... که افتاد ته دره وزدیت م غلي جورنی همنیماش.موند
بلندش کردم صورتش قرمز بود داشت با . بدنش سرد شددادی تکون می عصبکی دستاش گرفت پاهاشو به صورت تنی بسرشو

   اون چرا فقط:((زدی بودم داد مدهی که تاحاال ندیلحنه خشن
 مامانمو خواستی دعوا کرد از همون اول می اون وقتره؟ی دستشو بگای بشه ادهی نگفت که مامانم پیچی نجات داد؟ چرا همنو

 ....)) منو خودش اون قاتلهخواستیبکشه م
 کای الي از عکس العمالدی طرفمون بهمون که رسادی آندرس داره مدمی از اون دور دشدی باغ منعکس مي تواداشی فريصدا
   تی نهای اون لحظه بود که بکای بغلش کرد اما الدیترس
 سرش داد دادی آندرس گوش نمرونی بادی از بغل آندرس بکردی می شد کنترلشو از دست داده بود و فقط سعیعصب
 .))نیآندرس بذارش زم:((زدم

 .))نی بذارش زمگمیم:(( دادم به خودش اومد با اخم وحشتناکم مواجه شد بلند تر گفتماز
 منو به خودش فشار نقدری بغل کردم اکارویال.ی صندلي اومد طرفم آندرس نشست روعی سرکای النی زمي گذاشتش روآروم

    حرف بزنه ازتونستی نمدهی واقعا ترسشدی که معلوم مدادیم
 .))من دوستت دارم:(( آندرس آروم گفتنییسرمو انداختم پا. اما حاالزدی مادی وقت داشت فراون
 شروع کردم با آرامش به حرف دی پاهام خوابي که آروم شد روکایگوش کرد البه حرفم . آندرس با سر اشاره کردم که برهبه

    ببرتتخواستیم. کردنتو نداشتتیآندرس قصد اذ:((زدن
 بخواب می برایحاال هم ب.گفتم من کنارتم نترس.ی عجولی همه چي توکای اما الکنمیدرکت م.نیهم. تخت و بخوابونتتيرو

 .)) ذره گذشتههیساعتش  از ي بخوردیقرصتم با.یتا آروم بش
 .))یممنون که هست:(( زد و گفتي قرصشو دادم دستمو گرفت و لبخنددی اتاق خوابي و تومی رفتییدوتا
 .)) نترسنقدری اشهی نمتی کارچی هی بامنی به خودت بفهمون وقتنویا.زمی عزکنمیخواهش م:(( زدم و گفتمي لبخندمنم

 .باشه-
 هی از سالمتی از لحاظه روانای آنمی داشته باشم و ببی صحبتهی هم کای با پدره الدی من باکردمی داشتم فکر مرونی اتاق رفتم باز

    اومده؟ وشی پی چنشونی بنکهیکامل برخورداره؟ و ا
 ه؟ی چهی قضتهیواقع

 )) وسطه کار؟يای مهوی ی چيتو برا:(( بهش کردم و گفتمی اومد طرفم اخمآندرس
 ؟یگفتی بهش می داشتی نگران شدم چزنهی داد مکنهی مهی داره گردمیبابا خب د-
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  ام؟ی من بی گفتی چي برایتونی به من بذار خودم حلش کنم اگه خودت ميشما اگه کارو سپرد-
 ...نینگران شدم هم-
 نهیاون از مردا تنفر داره من تمام تالشم ا.کنهی با همه فرق مکای التی به خودشم گفتم اما آندرس وضعنوی درسته ادونمیم-

   دوسش. اعتماد داشته باشهیبه تو که شوهرش.که حداقللل
 صددفعه نویهم. خب پس صبر کن بسپرش به منيخوای دوستت داشته باشه مگه نه؟ مگه اونو نمدی درست اما اونم بايدار

 ...گفتم
 .دی وقت بود بغلش نکرده بودم چسبیلی خی دور از شوخیول-

 .  پسر نخندم نشدنی اي خواستم به رفتارایهرچ
 ...)) کنه بعد توتی بود پنگوالش زخمکی نزدزدی دستو پا میاون تو بغلت داشت کل:((گفتم

 . بشمی دختر زخمهی فهی ظري حرفام که با ناخونانیمن پوست کلفت تر از ا-
 ))؟يحرفامو متوجه شد:(( تکون دادم و گفتميسر
 .دمی انجام نمي کارتونی بدونه هماهنگگهیچشم د.بله-

 کم کم بهش بفهمونم که آندرس حداقل خواستمی آندرس براش حرف زدم مي شام خوردم از رفتاراکای رفتم و در کناره الشب
   ي جوردی باتی وضعگهیکم کم د. ندارهيواسش خطر

دنش عادت  به بوکای حرف بزنه که الدی جمع سه نفره آندرس کالً نبانی ايبعد تو. می که سه تامون کناره هم راحت باششدیم
   کنه و باهاش به مروره زمان راحتر برخورد کنه اول حرف

 . برهی زمان می مراحل کلنی ايالبته همه ... و بعد عاشقانه و تمامي عادي هازدن
 و براش ارمی که تونسته بودم اعتماد کاملشو نسبت به خودم به دست بي جورکردمی کار مکای الي و من روگذشتی ها مهفته

    معرکه بود و حاالنیو ا.شده بودم تنها دوست و همدردش
 . آندرس اومد عادت کنه و نترسهی اتفاقی که وقتکردمی کم داشتم کار مکم

 اعتراف کنم دی شده بود مخصوصاً من که واقعاً عاشقش بودم و باادی زیلی خگهی با آلکسم بودم و عاشقانه هامون دی از طرفو
 . وابسته امیلی خکه متاسفانه بهش

 نکهی اون از ادمیدی بابامم میاتفاق.شدمی و آروم مزدمی و باهاش حرف مزدمی و ازش سر مرفتمی مادرمم مشهی پی از طرفو
    همی و حرفگفتی نميزیچ.  خونه بودمي لحظه توهی يبرا
 .زدینم

*** 
 بفهمه آدرسه اونجا کای النکهیبدونه ا. گفتو رو از زبونه اونم بشنومکای رو که الیی ماجرانی و اکای پدره الشهی قرار بود برم پامروز

    اما منادیرو از آندرس گرفتم اول اصرار داشت خودشم ب
 . باهاش صحبت کنمخواستمیخودم شخصاً و تنها م. نکردمقبول
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 واحده 12 يگاه کردم طبقه  دوباره به آدرس ندمی برج بود رسهی آپارتمانه فوق العاده بزرگ که شبهی اون آدرس به طبقِ
   نی برلي بود البته توییصد؟؟؟ سوار آسانسور شدم اعجب جا

 پدره دمی برجها نشدم و بعد هم فهمنی اي از واحدایکی وقت وارده چی بود اما راستش هادی بلند باال و برج مانند زيآپارتمانا
 .کنهی می واحد زندگنی طبقه و آخرنی آخري توکایال

 در ظاهر ي شده بودن جلودی هاش سفی که بعضی جو گندمي با موهاي اونجا رفتم و زنگه درو زدم بعده از چند لحظه مردبه
   هی نهیع. پدرش بودهی به شدت شبکای اليچشما و ابرو. شد
 . شده بودمی تقسمهی که از وسط به دو نبیس
 . کردمی و خودمو معرفدمی کردنه صورتش دست کشزمی آنالاز
 .کای هستم دوست و دکتره دخترتون اليریم من آنجال امسال-

 ))کا؟یال:(( گفتی برق زد و با خوشحالچشماش
 .بله-
 اون حالش خوبه؟-
  داخل؟امی بنی دعوتم کننیخواینم. خوبنشونمیا-
 .نییبفرما. بله بله حتماً-

 . خونه شدموارده
 .)) نا مرتبهکمی نجای ادی ببخشنی خوش اومدیلیخ:((گفت

 گهی دخوردی داشت بهش می و ناتوانفی ضعي صدایلی خخورهی و کالً وجناتش نمافهی صداش به قدمی که دقت کردم دکمی
    صورتشدنهی اگه بدونه دیازپنجاه باالتر نباشه اما هر کس

 .))خوبه هم یلی خنی دارارینه اخت:((از فکر در اومدم و جوابشو دادم. سالشهي نودو خورده اکردی فکر مدی شنی مصداشو
 . آوردیی آشپزخونه و دوتا چاي مبل رفت توي رونشستم
 . روبه روم بدونه مقدمه شروع کردمنشست

 ؟يشما آقا-
 .کارِن هستم-
 کارن شما خودتون بهتر از هرکسه ي آقادینیبب. برم سره اصله مطلبینیدوست دارم بدونه مقدمه چ. خوشبختمیلیآها بله خ-
    اون واقعاً ازنکهی و انیدونی مکاروی حالو احواله الگهید

 دی جدتهی شخصهی افکارش به وجود آورده و اون صحنه ها داره ي رو توي بدي هاي که افتاده صحنه سازی و اتفاقاتماجراها
    رابطه اشنکهیمن دوست دارم عالوه بر ا.سازهی مکارویاز ال

 برام از شهیم. ارو کامل بدونمهی اصله قضدین قبل از اون با آندرس خوب بشه باشما هم راحت بتونه ارتباط برقرار کنه اما مبا
 ن؟یاون روز بگ
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 سفر می برمی گرفتمیاون روز ما تصم)  دادنحی و شروع کرد به توضنیی سرشو انداخت پای سکوته طوالنهیبعده ...(بله حتما-
    شد که با همسرم مدام دعوای ماه مکی به کیمن نزد

 شهی راه باز هم مثله همي توومدی آندرس باهامون نمی عوض کنیی حالو هواهی و می برمی گرفتمی تصمنی همي براکردمیم
   نی مشکلمونم انی دعوامون شد بزرگ ترخودی بيزایسره چ

 یلی به کار کردنه اون نبود اما خودش خيازی وقت برگرده؟ با وجوده درآمده من نری بره سرکار و ددی که چرا همسره من بابود
    بر حسب اتفاقنکهیمنم بهش شک کردم و ا.داشتاصرار 

 دو علت باعث شده نی به زنم داشت و اي بدي نگاهایلی مرده کلک باز بود که خهی سشی رئکردی که کار می اون شرکتيتو
    سرکاري بردمیبود من مانعش بشم و بهش بگم اجازه نم

گفتم . دادی به دادو بمی شروع کردکای و بدونه توجه به المی افتادهی اون قضادهی اتفاق افتاد دوباره نی سفر هم همي روز تواون
    اون خراب شده گفت من هرکاري بري حق ندارگهیتو د
 دمی همسرم به خودم اومدم و دزابتی الغهی زل زدم بهش که با جتی حرفش جوش آوردم و با عصباننیبا ا.کنمی بخواد مدلم
   رهی خنکهی ايم برا منمی شاخ به شاخ شده بودونی کامکیبا 

 به طرفه من نیهمسرم کمربند بسته بود ماش.  درهي تومی و ملق خوردگهی جونمونو نجات بدم فرمونو گرفتم به طرفه دسرم
    دره سمته راننده باز شد ناخواداگاهنی هميخم شده بود برا

 له شد نی ماشرهی و دسته دراز شدم زرونی پرت شدم بکای با الرمی بگزابتوی الگهی و هنوز خواستم با دسته ددمی کشکاروی الدسته
 .و از تنم جدا شد

 برام مهم نبود نای کدوم از اچی من هیول. هی دست مصنوعنیا:(( شد و گفترهی وحشت بهش نگاه کردم به دسته چپش خبا
    به زور و با اجباره پدرو مادرمون ازدواجزابتیدرسته منو ال

 دوست زابتوی عوض شد و من عاشقانه الزای چیلی اما من بعده ازدواج برام خمی عالقه داشتگهی نفره دهی و هردو به میکرد
    شدن و حساس شدنمیرتی منشا دعوامونم غیداشتم و حت

 .)) و من از دست دادمشستی نشمی پگهیاالن اون د...اما.بود
 ی طوالنیلی سکوته خهیدش حرف بزنه بعد از  خوخواستی بگم و دلم ميزینخواستم چ. کردهی و آروم گرنیی انداخت پاسرشو
    بهی بود که چشمامو باز کردم و با نگرانی کِدونمینم:((گفت

 گهیاز اون روز به بعد من د.مارستانمی بي تودمی بعد فهمکردمی صدا مزابتوی و مدام الگشتمی نگاه کردم دنباله بچم ماطرافم
 .)) از دست دادمزابتوی الکایمن ال.تنها شدم

 . کردسکوت
 کای که النهی مهمه ایلی که االن خيزی به حالته اول برگردونم اما چوی من اومدم تا همه چنیناراحت نباش:(( نوبته من بودحاال

    چون شماکنهی از اون روز داره اون فکر مي اگهیتصوره د
 .))نی و دستشو نگرفتنی اونو نجات ندادنی دوست نداشتمادرشو
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 .)) بود که دستم قطع شدزابتی من به خاطره الی حتستی ننطورینه نه اصالً ا((: گفتی ترسو نگرانبا
 . کارني آقادونهی رو نمزای چنیاون ا-

 .))نهی منو ببخوادی نمیاون حت:(( و آروم گفتنیی انداخت پاسرشو
 من حتماً خودم بهتون نی روشه اما نگران نباشيادی زهی رواني اون فشارهاکنمی مفی اتفاقاتو براش تعرنی ايمن همه -

    خونهکنمی که شمارو دعوت مرسهی مي و اون روززنمیزنگ م
 .نیفقط شماره اتونو بهم بد. کای آندرسو الي
 درست ی بره اما همه چی زمان مکمی:(( شماره اشو بهم داد بلند شدم و به طرفه در رفتم و گفتمجانی و هی خوشحالبا
 .))شهیم

 .))کردمی ازتون می کوتاهییرای پذهی نیموندی عجله منیحاال کجا با ا.عاً ازتون ممنونممن واق:(( دنبالم و گفتاومد
 . برمدیمن با. بودی کافیی چاینه مرس-
 . من منتظره تماسه شما هستمنی که اومدکنمی ازتون تشکر میلیخ-
 .شهی حل می همه چنی صبور باشگهی دکمهیاگه . کنمیخواهش م-
همه .  رفتمنمی کردم و به سمته ماشی کامالٌ متفاوت با وجناتش خداحافظیی و با صداانسالی مي اافهی اون مرده خوشرو با قاز
 .آنجال اومده که درستش کنه.شدی درست میچ

*** 
 بهم ی ذهنم بود همه چي که از آلکس تويرفتار. هامیوابستگ.ختی بهم رمی زندگي همه ییهوی یلی که خشدی چدونمینم
 :ی همه چختیر
 .نجای ای تو؟؟سه ساعته منو کاشتییآلکس کجا.الو-
 ؟یکدوم قسمته پارک. تو راهم فداتشم؟منیالو سالم آنجال خوب-
 . ذره شدههیبدو دلم برات .یشگی همهیهمون جا-
 فعالً. اومدمیچشم خانوم-
 .فعال-

 .. به طرفمادی آلکس داره از اون دور مدمی ربع نشستن دکی بعد
 .))سالم عشششقممم:(( و گفتدی موهام کشيدستشو رو. بغلشدمیبدو بدو رفتم و پر.رد دستاشو باز کدنمی دبا
 .ي بدیلیآلکس خ.سالم-
 چرا؟؟-
 . ماه شداااهی االن کشهی طول نمشتری هفته بهی سفرت یتو گفت-
 . فقط نگات کنمخوامی ممینی بشمی برایاالن ب.ختی بهم ریبه خدا همه چ.ی آنخوامی ازت عذر میلیخ-

 .))نمی کن ببفیخب تعر:(( با ذوق گفتممی نشستی صندلي روییدوتا. زدميلبخند
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اما به .میزدی پوست سرو کله ماهی سي سرهی هوام گرم و با یدونی هم که مکایتو آمر. بگمیچ.همش کار کار کار.یچیه-
    موادکهی کوچي شعبه از کارخونه هاهی شد فیجاش کاره رد

 شرفتی پی که اگه تا دو سال همه چنی تضمنی با امی نشون بدي خودمی گذاشتن تا بتونارمونی در اختشونوی  بهداشتیشیآرا
   دی ما هم بای و از طرفدنی ميشتری بي هیکرد بهمون سرما

 دی کله کارخونه ارو بامی بلکه پست رفت داشتمی نداشتیشرفتی دوسال پيو اگه تو.می به اونا بدادی که از اونجا در می پولنصف
    بهشوندی همون کارخونه باي دوباره متی قيبه اضافه 

 . بشهداده
 . کهنیشی بدبخت م؟ی چنی نکردشرفتیاگه پ.هی بزرگسکهی رنکهیخب ا-
 ؟یکنی مکارایتو چه خبر چ.تو نگران نباش.می ما رمزه کارو بلدگهینه د-
 .دتمی بابامم که هنوز نبخشدمی ادامه مکای آندرس دارم به درمانه اليتو خونه . خبریب-
  به تو بده؟خوادی که بابات داره مي اون کارخونه ایتو گفت-
 . ندارنشتری دختر بهیاونا که . تهش آرهیفعال که باهام قهره ول-

 که ي کرد و کاغذی آلکس اخمدنهی برگه دستش بود اومد سمتمون با دهی که ي دخترهی بگه يزی چهی و تا خواست دیخند
   یکشیتو خجالت نم:((تدستش بودو به طرفش پرت کرد و گف

 ))؟؟؟ی چرخی مگهی دیکی با ي بعد اون وقت داریشی پدر مي بنداز جوابش مثبته تو داری نگاهشی برگه آزمانی ابه
 .برگه ارو برداشتم و توشو نگاه کردم جوابه مثبت نام پدر آلکس. چهارتا شدچشام

 ))؟ی هستیتو ک:(( بهش انداخت و گفتی نگاهدیبرگه ارو آلکس ازم کش.چشامو بستم. دهنمو قورت دادماب
 نی که به ای کني کارذاشتمی عمراً اگه می هم هستگهی دیکی تو با دونستمی من اگه ماری در ني واسه من خنگ بازیالک-

 .امی در بتیوضع
 . هم داشتي ان اي دشهی عکس پدر عکس اون بود آزماي گرفتن اولش باورنم نشد اما جاشی راهشونو در پاشکام

 .))شناسمی خانومو نمنی همش دروغه پاپوشه من اصن انایآنجال به خدا ا:(( گفتی آلکس نگاه کردم با نگرانبه
 اشتباه يدیخانوم شما که برگه ارو د) بعد به طرفه من برگشت( شوی دستت برگه آزماری به اون راه نزن بگیخودتو الک:خانومه

  داشت؟يزی چییبود؟ خطا
 دمیبعد که به خودم اومدم د. شک بودمي چند لحظه فقط توگنی میادم اصالً حواسم نبود چتکون د) نه( به عالمتسرمو

 .ستی ننجای من ايجا
 شماها يهمه .نی همنهی همتون عگفتیبابام راست م.یولم کن عوض:(( بلند داد زدمدمیدستمو کش. شدم دستمو گرفتبلند
   فهی عمرم که با تو گذشت حفهیح.نی هستي طورنیهم

 بزرگ شدنم صرف ي که جونشو عمرشو واسه یکس... خودم که به خاطره تو با پدرمفهی که با تو هدر رفت حمیزندگ
    همیلیخ. آلکسیتو واقعاً پست...تو.پدرمو به خاطرت ول کردم.کرد
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 .))یپست
 با بابام ي جور کاش اوني خودم متاسف بودم ايبرا.رفتمی و فقط تند مشدی نممی حالیچی رفتم هنمی بدو به طرفه ماشبدو

    که عاشقشی واسه کس؟؟؟ی اونم واسه ککردمیبرخورد نم
 ... وابسته اش بودم بهش اعتماد داشتم اما اونبودم

 اومد دنمیآندرس با د. اتاقي رفتم توهی کردم و با گری طیکی یکی شدم و پله هارو ادهی پنی آندرس از ماشي خونه دمیرس
    بگه من درو بستم نشستم پشته دريزیطرفم و تا خواست چ

 هی گري اما فقط صدازدی در می بود اوالش آندرس هکیشب شده بود اتاق تار.کردمی مهی بود که فقط گری تا کدونمی نمو
 .دیشنیم

 ي شب از همون شباهی.خوردمی فقط آب مدی شادادمی نموی و جواب کسومدمی نمرونی هفته گذشت و من از اون اتاق بچند
    نشستم و شروعزمی چراغ خوابو روشن کردم پشته مییکذا

 . متنکی به خوندنه کردم
 می تا قدر با هم بودنو بدوندی را آفریی که جدایی نام خدابه
 ی سخته وقتیلیخ. بازم بهت بگه دوستت دارمی دوست داشتنش دروغ بوده ولی سخته که بعد از چند سال تازه بفهمیلیخ
    صبح که چشماتو بازی ولی مرگو بچشهی طعم واقعیخوابیم
 انگار ی ولسی نشتیپ. سی نشتی پگهی اون دی ولی با خاطراتش شروع کندی ارو باگهی روزه دهی و ي بازم نمردینی ببیکنیم

 .  دهی وقت ندچی اون هوی بودششی تو پیهرلحظه کنارته ول
 و يدی چون نا امدنی رو نچشيدی نشو آخه طعم نا امدی نا امگنی م؟ینی خوابشو ببی تا کی ولی کنی زندگدی باادشی با گنیم

   ی بود که اون بهت داد ولیی هايادگاری تنها هی و گرییتنها
 نکاروی ای ولی دلشو بشکونیتونستی و اون دلتو بشکونه تو هم مي سخته بهش دل ببندیلی خي بهش دادتوی تموم زندگتو

   نی بزرگ تر سختهیلی خی دوستش داشتیلی چون تو خينکرد
 کنه بعد کل ثروتت که عشقت بوده با کاخ آرزوهات ی راحت زندگیلی خدشی تازه رساری اون بتونه با ی مرگ باشه ولآرزوت

    ازیی و تنهاي مهری آواره بری جا خراب بشه اون وقت زهی
 ي اوونهی مردم بهت نخندنو فکر نکنن دنکهی سخته از ترسه ایلی خی کنهی زار زار گرینی محبتو دوست داشتن بشصبرو

    بای که حتادی بادتی سخته یلیخ.ی بگی دردو دلتو به کسینتون
 بتی جز عذاب نصيزی چدنشی حاال با دی ولی داد بزنی که دوست داشتيشدی اسمش اون قدر خوشحال مدنیشن
   وی سخته جرئت هرکاریلی خستی اون واسه تو نگهی دیول...شهینم

 . عمر پشتت به دره بودههی ینی ببی و پشتتو نگاه کني برگردی وقتی کوه پشتته ولنکهی ادهی به امی باشداشته
 شمی ممی من قانهی موشک زمونه هممی قاي اصالً رسم بازیستی است اصالً تو براش مهم نگهی نفره دهی اون عشقش حاال

    تونکاراروی اي همه ای خدایکنی مدای ارو پگهی دیکی تو یول
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 تو گرفتی دلم آرامش می کسدنی هرجا با دي هرجا لونه ساختم خرابش کردي دل بستم دلمو شکوندی به هر کيدکر
    ازری تا به غي کردنکاروی ادی شادونمی نمیاضطرابو تو دلم انداخت

 ... کمکم کنهی به تودمی امي نداشته باشم پس حاال که همه دی امی دل نبندم و به کسی به کسخودت
   تق تقه در سرمو گرفتم باالي صدابا

 .))کنمیازتون خواهش م...نی درو باز کنشهی لحظه مهیآنجال خانوم :(( آروم و مردونهيصدا
 ... نبودهی کردن بقتی شدم وقت اذبلند
 ))؟ي شدی شکلنیچرا ا:(( چشماش متعجب شد و گفتدنمی باز کردم با ددرو

 ...نیی انداختم پاسرمو
 بود ي ابدي الگوهی من ي که واسه ی خانوم روانشناس اونم کسهی از دهی مفرط و رنگه پرهی گود الغريچشما-
 چرا؟؟؟...دهیبع
 بغلش و زار زار اشک دمی داشتم بغضم نترکه پری که سعی دفعه درحالکیکه . نداشتم بگميزیچ... نگفتميزیچ
    تو باهام حرفشهیهم:((دستشو دوره کمرم حلقه کرد و گفت.ختمیر
 خودت بهتر از من نوی فک کنم اشهی حل نمی که مشکلينجوری باهات حرف بزنم اخوامی حاال من ميکردی و آرومم ميزدیم

 .))یبدون
 ... زنگم نزدهی یحت...ترکش کردم...ترکم کرد-
  آلکس؟؟؟؟یک-
 .پدر شده بود-
 ؟؟؟؟یییچ-
 .دمی خودم دششوی آزمايبرگه -
 آلکس؟... آلکسشهیمگه م-
 .شده-

 غرورم له شده نی زمي نداشت از تو بغلش در اومدم و نشستم روستادنی عضالتم کشش وارمی امو بگهی گري جلونتونستم
 .ستمی سرپا واتونستمی بود که نمنی هميبود برا

 تورو نجات هی منم زندگيدی منو نجات مهی زندگيتو دار:(( نگام کرد و گفتی گردنم گذاشت با نگرانرهی طرفم دستشو زاومد
 ...))دمیم

 ...))مارستانی بمی بردیبا:(( مکث ادامه دادهی بعد
 باورش یک... کرد چشامو بستم حالم دسته خودم نبودی طیکی یکی حرکت بلندم کرد پله هارو هی مانعش بشم که با خواستم

 شد؟؟؟یم



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 57 

 حرف ي برای جونکردی می رانندگيادی زیلی جلو نشوند و کمربندو بست با سرعت خهی صندلي ذره چشامو باز کردم منو روهی
   جی برو حالم بده سرم گواشی:((زدن نداشتم آروم گفتم

 .))رهیم
 .چشم-
 ...دمی نفهميزی چگهید

 من به نور کردمی متی سرم بود و چشامو اذي که باالی المپه بزرگدنی بود با ددی سفی که باز کردم اولش همه چچشامو
   ییادت به روشناو ع. شده بودکی تارداًی جدمیزندگ.عادت نداشتم

 .نداشتم
 زد و به همون زبون ي به دستم که سِرم وصل بود نگاه کردم خانومه پرستار لبخندمارستانهی بنجای امدمی اطراف فهدنهی با دو

 ))همسرته؟:(( خودش گفتی آلمانيو لحجه 
 ؟یک-
 .نجای که آوردت ایهمون-
 .نه-
 . نگرانت بودیلیخ-

 ))؟یخوب:(( زد و گفتیکی لبخنده کوچدنمی آندرس اومد تو با درونی زدم سِرمو وصل کرد و رفت بی تلخلبخنده
 .یواسه همه چ.یمرس-
 .ستی نیچی هيزدی که بهم مي به درد بخوري شبانه ي نکردم در برابر حرفايمن که کار-

 . نیی انداختم پاسرمو
 ))شه؟یمگه روانشناسا هم حالشون بد م:((گفت

 ارن؟مگه دل ند-
 . مشکلشونو حل کننتوننی مدوننی که مییزای راحت با چیلیخب آخه اونا خ-
 . سختهیلی که کاره روانشناسا خنهی همستی جسم ننهیع.  باالستیلی چون درجه روح خشهی وقتا نمی خب بعضیآره ول-
 ...هیحق با تو-
 . من حالم خوبهشم؟ی مرخص میکِ-
 . حالت خوبهیلیآره خ-
 . خوبمی از نظره جسمانسی حالم خوب نیخب من از لحاظه روح-
 در غذا رهی به زور بهت از زيخوری آب می فقط هي هفته اس دارهیدر ضمن شما . جسمم اثر دارهيخب مثلماً روح رو-
 .دادمیم
 نجا؟ی از ارمی میکِ-
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 . سِرمت تموم بشهیوقت-
 .آندرس-
 .بله-
 ؟ی بکني کارهی واسم یتونیم-
 .ي که بخوايهرکار-
 منو ببخشه و ی بهش بگشهی داره مي از تو و پدرت حرف شنودمی من فهمنوی ای محترمیلی بابام خشهی تو پنیبب..شهیم-

  خودم؟يبذاره دوباره برگردم خونه 
  پس؟ی چکای اليخب اونجور-
 می کردی از صبح تا عصر خوبه؟ آندرس ما مراحله سخته درمانو طامی راحترم من هرروز میلی خودم خيآندرس من خونه -

    کهی منوالنی با همشهی مونده اما بازم میلیالبته درسته راه خ
 .کنمیازت خواهش م. بردشی کارارو پگمیم
 . نکني اتو اونجورافهیق. چشم-

 ..)). خانوم روااانشناااسسسادی بهت مشتریخنده ب:(( و گفتدی زدم اونم خنديلبخند
 ...نیی زدم و سرمو انداختم پاي اگهی دلبخنده

 .))کنمیعادت م:((گفتم
 .صد درصد-
 .شی هنوزم داشته باشيخوای و مي عادت نکردکایاما تو به نبود ال-
 قسم بخورم اگه هر شب تونمی مذاشتی مری روم تاثیلی حرفاتم خستی نگهیمن به نبودش عادت کردم چون چند ماهه د-

 . بودمی مي بستردی بامارستانی تا االن تو تيزدیباهام حرف نم
 . خودتم بودياراده -
 . نبودنای از اچکدومی هي اگه تو نبودیول-
 .ای کمکم کنيقول داد. آندرسگمیم-
  بابات خوبه؟شهی پرمیمنم م.  خونهيری تو میبذار مرخص بش.آره قول دادم-
 ... آندرسیمرس-
 .کنمیخواهش م-

**** 
 باباااا؟؟؟- 
 ؟یزنی داد منقدری شدم چرا اوانهیدختر د...هههبله-
 .زنمی بهش زنگ می هر چدهی خونه دست زده االنم جواب نمنی ايالیباز مامان به وسا-
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 ؟یزنیچرا زنگ م... اونجا بهش بگوای بگهی دو قدمه دي اون خونه مگه پا ندارایخب دختر جان پاشو ب-
  کجا گذاشته؟دموی که تازه خریالونی ونیجونه بابا حوصله ندارم شما برو بهش بگو ا-
 ؟؟؟يدی خرایمگه تو باز از اون المصب-
 . ول کنگهی شما ددم؟ی مامان کم کشياز دسته غرا. نی شالیخی بگهیتو رو خدا شما د...بابااا-
 ؟یرسی سازا و آهنگا به کجا منی تو با افهممیآخه دختره گلم من نم. نشم خوبهریمن از دسته تو پ-
همه . پدرو مادره خوبهی. دارمیهمه چ. واسه به دست آوردن ندارميزیچ.دهی رسخواستهی که مییآنجال به جا...پدره من-
 .یچ
  صحبت کنم؟ی موضوعهی باهات راجبه خواستمی ميای بنجای که قرار بود دوباره به ای اون زمانادتهی آنجال گمیم-
 گفتم يدید(( شما رو هم حفظمي رو ندارم حرفایی حرف زدن راجبه اون موضوع کذاهی من اصالً آمادگکنمیبابا خواهش م-

   نی نداره؟ نگفتم ازدواج با ااقتیآنجال؟ نگفتم اون پسره ل
 کردم و االنم ی سادگدونمی اشتباه کردم مدونمی من مهیبابا حرفاتون تکرار))  نگفتم پسره مشکوکه؟رسه؟ی نمیی به جاپسر

   ای ماهه از اون موضوع گذشته بهی رهخویحالم ازش بهم م
 . شوالیخی کن و بیبزرگ

 ...لخبیخ -
 ن؟یی به مامان بگنی برشهیحاال م-
 .باشه-
 .دادی بود و قلقلکم مبرهی رو ومی تختم لم دادم گوشيرو.  دادم و اونم رفتلشی تحوي لبخندهی
 .))بههه اقا آندرس:(( زدم و جوابشو دادمي اسمه آندرس ناخواگاه لبخنددنی دبا
  ؟ییدختر پ تو کجا-
 .امی بخوابم بعد بزهی رهی بزنم و الونی وزهی رهی خوامیم.  شده3 هنوز به زور ساعتامی ب5مگه قرار نبود ...اِاِاِ-
 . پاركمیبدن باهم بعد ناهار بر خانوم افتخار کای بار النی اولي قرار شد برای باششمونیآنجال خانوم قرار نبود امروز ناهار پ -
 ن؟یاالن شما ناهار خورد. رفته بودادمیآخخخ پاك -
 .می خانوم در سکوت ناهار خوردکای در کنار اليبعد عمر.بعله-
 . ذره کوتاه اومدن و نازو عشوه ارو کنار گذاشتنهیچه عجب باالخره خانوم -
 .دونهی خدا مونموی چقدر من بهت مدنکهی آنجال ايوا-
 .رمیگی منم پولمو مهی حرفا چنی بابا انه-
ذکره .کنهی آنجال آنجال مشهی می هر چقهی دم به دقادی خانوم بر بنی از پسه اتونهی میک. کمه به خدازنیطالهم به پات بر-
 . بانوهیلی خونه خنی اي تورتونیخ
 .آقا.نیشما بزرگوار-
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 .ی به دلمون گذاشتوی شهره بازهی.ای بی ولای ب5 همون الیخیآنجال ب-
 ست؟ی نيامر.چشششم-
  آنجال؟گمیم.نه فعال-
 .جانم-
 .مراقبه خودت باش-
  شد؟یچ.اوهوع-
 .الزمت دارم خب. جنبهیواا ب-
 . نامرديا-
 . نداره جونه توانی بدونه تو جریآخه زندگ. کردم بابایشوخ-
 ؟ي نداريکار. هم سالم برسونکایباااشه تو هم مراقبه خودت باش به ال-
 .خداحافظ.نه فدات بشم-
 .يبا-

 .  تشکر کردمهی گرفت طرفم الونوی کردم و درو باز کردم وی طیکی در اومد و من پله هارو دوتا يصدا
 )) بخور؟ای بای يناهار خورد:((گفت
 .)) خوردمینه مرس:(( و گفتمدمیخند
 . و ساعتمو کوك کردمدمی زدن و آرامش گرفتن خوابالونی ذره وهی بعد

*** 
 دلت باز ؟یکنی دو نفره ها مي نگايآنجال؟ چرا اونجور:((گهی می چنمی گوشمو داغ کرد و قلقلکم شد گوش دادم ببصداش

 ))؟یگرفته خانوم
 .نیی زدم و سرمو انداختم پای طرفش لبخنده تلخبرگشتم

 .))نمتی باال ببریآنجال؟ با تو ام سرتو بگ:(( صدام کردآروم
 نگاه کردم آندرس با خوردی می دورتر از ما نشسته بود و داشت در کمال آرامش بستنیندل صي که روکای کردم به النگاش
 ))باز حالت بده؟:(( نگام کرد و گفتینگران

 .نه خوبم-
 . بدهیلی حالم خیعنی یگی منوی ای وقتدمی همه مدت فهمنیبعده ا -
 . وقت شانس نداشتمچیآندرس من ه-
 هم ی آرومه مشکله خانوادگتمیزندگ.ی تمومی همه چي کم نداریچی که تو هیدونی خودتم منویچرت و پرت نگو آنجال ا-

   زهی رهی خانومه روانشناسمون نیفقط ا.لهی تکمیهمه چ.يندار
 .حسوده
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 .)) هم نکنيناشکر.. نگاشون نکنياون جور:(( کردم ادامه دادسکوت
 آندرس؟-
 ...بعععله-
 .یخوبه که هست-

 .))می ترن سوار شمی بعد برمی بخوری بستنیی سه تامی برای بری االنم غم باد نگيرشما لطف دا:(( زد و گفتيلبخند
 کلیتو ماشاهللا ه.ادیبابا همه دلو روده ام داره باال م. که سروتهم کردننقدری اخورهی حالم داره بهم مالیخیجونه آنجال ب-

 ؟یمن چ.شهی نمتی کاريدار
 .))طونی شيجوجه :(( گفتدوی لپمو کشییهوی و دیخند

 .دی از حرکتش خنده ام گرفت اونم خندی کردم ولتعجب
 .کای الشهی پمی رفتییدوتا

*** 
 حرف ي فرصت برانیبه سمته اتاقش رفتم و در زدم بهتر. راجبه پدرش حرف بزنمکای داشتم بعده مدتها با المی تصمامروز

   زدن بود چون حالش واقعاً خوب بود و رابطه اش با آندرسم که
 از کجا شروع کنم اما دلو دی بادونستمی زدم نگران بودم و نمي شد لبخندرهی تختش بهم خينشستم رو. خوب شده بودیلیخ

 .ایزدم به در
 کا؟یال-
 .زمیبله عز-
 . مهم باهات حرف بزنمي مسئله هی راجبه دی امشب باگمیم-
 شده؟یچ-
 پدرت و ماجرا رو از زبونه شهی اما من باز هم دست از تالش برنداشتم و رفتم پی برام گفتتوی زندگي روز قصه هی تو نیبب-

 .دمیاون هم شن
 .)) بهت گفته دروغهیهرچ:(( وسطه حرفم و با اخم گفتدیپر
 ؟ینی بار پدرتو ببهی یتو از اون روز به بعد شده حت. سوال جواب بده تا من ادامه بدمهیاول به . نپر وسطه حرفمکایال-
 .نه-
 . تا من برات بگمی صبر کندی و بایدونی نمزاروی چیلیتو خ. دستش قطع شدههی اون کایال-

 کی ي برایستی حاضر نیتو حت:(( نگفت و سکوت کرد گفتمیچیه.برام گفته بود رو بهش گفتم) پدرش( که کارِن یهرچ
    دوستزابتوی دلتنگته اون الیلیپدرت خ.ینیبارم که شده اونو بب

 ...))حاال تو.ي براش مونده تو بودزابتی که از الییادگاری و هنوزم داره تنها داشته
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 بارم که شده کی ی بذار حتکایال:(( شدم و گفتمرهی چونه اش سرشو گرفت باال تو چشماش خرهی نگفت دستمو بردم زیچیه
    بازم بهم اعتماد کنوفتهی نمی اتفاقچی هادی بنجایپدرت به ا

 .))شهی نمتی کارچی با وجوده من ه همندفعهی بدون او
 .))ترسمینه آنجال من م:(( ترس نگام کرد و گفتبا
 ازت بسازن؟ تو چرا به دی جدتهی شخصهی کنن و تتی که افکارت اذي دوماً تو چطور به خودت اجازه دادشتمیاوالً که من پ-

    بعدشم؟ی و خودتو باختي افکار دادنی تن به ای راحتنیهم
 رومو نبارمی و تو االن حالت خوبه اومدی نشی پی مشکلچی و آندرسم همونطور بود که گفته بودم و هي بهم اعتماد کردتو
    ازت خواهشنجای اادیبذار ب.می ننداز منو آندرس هستنیزم
 .کنمیم

 .))ي اگه اومد از کناره من جم نخوري قول بددی بایباشه ول:(( گفتی سکوته طوالنهی از بعد
 فکر کنم از اون روز زل زده به چارهی به کارِن زنگ زدم بقهی خوشحال شدم و با ذوق قبول کردم و بعد از چند دقیلیخ

   ادیمنم دعوتش کردم تا ب. بوق جواب دادنی چون با اولشیگوش
 . بگهی چدونستی نمی از خوشحالنجایا

 .)) دختريتو معرکه ا:(( نگام کرد و آروم دره گوشم گفتی کردم اون هم با خوشحالفی آندرس هم تعري براماجرارو
  بشه امشب؟؟یچ.  سر دادمي بلندي خنده

 و دی ترسهوی زنگ يبا صدا.  خوشگل کنهی لباسشو بپوشه و خودشو حسابنی و قشنگ ترنی رو مجبور کردم آراسته ترکایال
    بهش زدم و هردو از اتاق خارجيلبخند.دستمو محکم گرفت

 گرفتم که کای از الشگونی نهی.  دستم انگار کالً قطع شده بودهی کردمی دستم حس نمي تو رگای اون روزا خوننهی عمیشد
 .فشاره دستشو کمتر کرد

آندرس بود که اون سکوتو . پر از ترس و منم که کالً ذوق مرگ شده بودمکاینگاهه کارن پراز شوق بود نگاهه ال. باز شددر
   بغل کرد و خم شد و دستشو یشکست و کارِنو با خوشحال

 . دوتانی ترکوندن اي اندرسو بوسه بارون کرد چه الوهیشونی کارِن هم پدیبوس
 .دمی کشی خجالت میلی خنی راستشو بخوادنتونی دومدمی وقته نیلی که خخوامیپدر من واقعاً ازتون عذر م:آندرس

 . هستمکای تو و الشهی که من االن پنهی بعدشم مهم ادمی دشی پي چند هفته نینه پسرم تو رو که هم:کارن
 . سرشار از محبتی نگاه کرد نگاهکای اتمامه جمله اش به البعده

 . صاحابوی بنی اری بگواشیدختر دستم کنده شد :دمی لب غرری گوشش زي هالك شده بود و داغ کردم و تودستم
 پدرته تو کایال:(( نگاه کردم و گفتمکایبا تعجب به ال. با ترس رفت عقب و منو هم کشوند عقبکای قدم برداشت که الهی کارن

   یلی خناروی دلش برات تنگ شده دوسِت داره من ایدخترش
 .)) گفتمابهت
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 چشمک دخترکش بهم هیآندرس با لبخند . بغلشون کنهشونی گذاشت و باعث شد خانوم اجازه بدن پدره گرامری حرفم تاثانگار
 .دمی خندزیزد که ر

 دمی کشی مدت چنی اي من تویدونیدخترم نم:زدی گوشش حرف مرهی آغوشش گرفته بود زي توکاروی که الی درحالکارن
    و حاضري آندرس بهم گفت تو از من متنفری وقتیدونینم
 نی اهی مصنوعنی انیبب)ستش اشاره کردبه د( به سرم اومد ی من چيدی شدم؟ دخترم تو نفهمی چه حالینی منو ببیستین

    از عذاب وجدانی بود که باعث شد کمي کارنی ترکیکوچ
 . مادرت بکنمي من حاضر بودم جونمو فداچی بشم دست که هراحت

  کردی به دسته پدرش نگاه می نرم شده بود و با نگرانکایال
 ))م؟ی اتاق و باهم حرف بزنهی ي تومی ما برشهیم:(( گفتکارن

 شد و رو به پدرش می زدم و اونم تسلی اخمه مکش مرگهی مستاصل به من نگاه کرد که کای شل شد و الشمونی آندرس نمنو
 .)) لیبا کماله م:((گفت

 اتاق و منو آندرسم پشته در فالگوش ياونا رفتن تو. اتفاقنی تونم براتون بگم اون لحظه چقدر خوشحال شدم از اینم
    کنونه به قوله آندرسه فقط کمیو آشت اون تمیدی و فهممیستادیوا

 . حساسو شاالپ شاالپ بوس کنهي بپره رو پدرش منطقه کای بود المونده
 نی از من تشکر کرد که باعث شدم دوباره اونا باهم باشن ایو کل.  ما موندشهی بود و کارن اون شبو پی خوبیلی خشبه
   رش رابطه راحتر با پدکای آسون تر بود و الیکی از اون اتیعمل

 درکل همه از همه یول.کردمی فکر منطوری توش کم بود من که ايروزی اول بود و پاتهی عملیکی چون اون دی کرد شابرقرار
 . خوشحال بودمیلی خنی بودن و من از همی راضیچ

*** 
 ...پخخخ-
 . کوفت تو جونت آندرس زهره ترك شدميا...عععییییه-

 .))شهی مداری خوابه االن بکای الواشی:(( کرد و آروم گفتي دراززبون
 نجا؟ی اامی بی گفتي دادری آندرس چرا گگمیم-
  مگه؟شهی می باش چنجای کم اهی گفت بعدشم کایمن نگفتم ال-

 .))می شام بخورمی برایب:(( سر دادم گفتیپوف
 ... نصفه شبهايآندرس ساعت سه -
 ؟يشام خورد-
 ...نه-
 اد؟یخوابت م-
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 ...نه-
 .پس به حرفم گوش بده-

 .چون خدمتکاره عوض شده بود.  چاره خدمتکاره از تعجب فکش باز مونده بودی باال بمی رفتییدوتا
 ...)) زده به سرشونی نصفه شبوونهی دوتا دکنه؟ی فکر می ما چي درباره نی آندرس اگمیم:(( خنده به آندرس گفتمبا

 .دیخند
 ...لی دلی بمیبهم زل زد.  همي روبه رومی نشستییدوتا
 ))ن؟ی نداری مشکلی رو رواله با پدرو مادره گرامیزندگ:(( آندرس گفتمی خوردغذا

 ؟یشما چ... آقاریخ-
 .هی حالم عالطونمی شيبه لطف جوجه .نه خدا رو شکر-
  منم؟هیجوجه ات ک-
 .آره-
 . جوجه هاسهیآخه من کجام  شب-
 .ییواسه من جوجه ا-
 .ی خودتو گنده گرفتیلیخ...وااا-

 .))طوناشی شنیاز ا.گهی ديجوجه ا:(( گفتدوی کشدماغمو
 .)) جوجو خوشگالنیاز ا:(( مکث ادامه دادهی بعد
 ...)) هستاااتیزی چهیامروز تو :(( و گفتمدمیخند

 می بودداری امشب بنهی عقاًی دقیی دوتانجای ايومدی از شبا که می بعضادتهی نجای اي خوب شد اومدیلی آنجال خگمیچمه؟ م-
    شامومدمی شبا مقاًی بعد من عادت کرده بودم دقگهید
 . مزخرف بودیلیخ. تا خوابم ببرهخوردمی چرتو پرت می الکخوردمیم
 .موندمی مداری منم بقاًیآره دق-

 . زديلبخند
 .)) بابام بزنمي سر به کارخونه هی برم دی بخوابم که فردا بارمی بسمه مگهیآندرس من که د:((گفتم

 چه خبره اونجا؟-
 . اونجا باهام آشنا بشن بدونن من دختره باباممي گفته من برم تا کارکنایچیه-
 ))؟ی چیعنی:(( خنده گفتبا
 . باهام آشنا بشنیعنی.هی کنجای وارث انکهی ایعنی-
 ؟يای منم مي سر کارخونه هیبعد .یآهان اوک-
 ؟یواسه چ-
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 . ات خوبهقهی چون سلي نظر بدگهی جا دهی واسه خوامی حاالهم موتریمپ واسه اتاق کاي دکور دادهی که یآخه اون موقع-
 .گهی بسته دمی بخوابمی االنم پاشو بردمیباشه بهت خبر م-
 .یاوک-
 . جمع کردزاروی اومد چرهی بشکن زد اون خانوم پهی

 نبودم اما به هرحال اتاقه نجای اگهی دنکهی بهم داده بود با اکای که الییو زل زدم به نقاش. اتاقمي گفتم و رفتم توری بخشب
   نجای داشتم هممی اتاق بود منم تصمنی خونه همنی ايآنجال تو

 .بمونه
*** 

 .يدی خوابی خرسا گرفتنی انی عگهی خودشو کشت پاشو دتیآنجال مامان گوش. آنجالااا-
 نجای ايای چرا نمنیگی میبعد ه.نییی کندارمی تنفررر دارم از خواب بادیمادره من صد دفعه گفتم بدم م:(( کنان گفتمغرغر

    راحتالهی خودم با خي خونه ي من توگهی دنهی هملشیدل
 .)) به کارم ندارهي کارمی کسخوابمی مرمیگیم
 بس که گفتم کشمی واال منم خجالت مگهید. گهی می چچارهی پسره بنی انی لحظه پاشو ببهی نخواب فقط گمیمن که نم-

 .زنهی سره داره زنگ مکی که تمیبه گوش. خوابه
 .چشششممم-

 ...))یدونی شدم تو نمیآندرس روان.بعععلههه:(( دادمجواب
 .)) دخترهنی از دست اشمی می دارم روانایتو روخدااا ب.آنجال:(( قطع کرد و گفتحرفمو

 باز دعوا؟-
 . کردهمی روانخورهی بهم می زندگنی حالم داره از اگهید-
 . بابااايا.اااامیاالن م-
 .ی بخوابيرینگ. آنجال منتظرتماایزود اومد- 
 .اومدم.باااشه-

هرچند که .نشونی بشدی تموم میاگه نبودم همه چ.شدی دعواشون میلی خداًی کردم جدی سر دادم و از مامان خداحافظیپوف
    که همشستی سابق ننی عگهی اما آندرس دخوانیهمو م

 هنوز اثرات ستی هم دسته خودش نکای کنترله الشهی مشتریدعواشون ب و ارهیکم نم.ی تو بگی دعواها بگه چشم هر چيتو
   هی زمانه دعوا  نی هميبرا.خاطراته نهضش کااامل پاك نشده

 . رمی دوباره از سر بگدی و من باشهی مسِتی رزای چيسر
 .شدی پنبه ممی بودشتهی ری هر چیعنی
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 اوقات ی اوقات واقعاً حق با آندرس بود گاهیاما گاه. شوالیخیتو ب. تو تمومش کنگمی به آندرس مشهی که همنهی هميبرا
 .شهیییکه نه هم

 . بودادی زیلی خاداشونی دادو فري صدادیچی خونه پي تومی پاشنه هفت سانتي کفشاي به اونجا درو برام باز کردن صدادمیرس
 . شدماتی وارده عملشهی همنهیع

 ))باز چتونه شماها؟.چه خبره:(( زدمداد
 . اتاقمي توادی آندرس گفتم دوست ندارم بدونه اجازه بنیآنجال خسته شدم بس که به ا:کایال

 اتاقت بعدشم اونجا ي توامی بدی نبای واسه چفهممی من نمزنهی رفتارات داره حااالمو بهم مکایآخه مگه من نامحرمم؟؟ال:آندرس
 . اتاق دوتامونهستیاتاقه تو تنها ن

 .نییهم.ندارم دوست یعنی. دوست ندارم:کایال
 .)) دااد نزننقدری اکنمیخواهش م.کایال:((گفتم
 .))نمی دوتاتون ببنینیبش:(( دادمادامه

 و ادامه کایرو کردم به ال.(نمی ببنیبزار.سیییه:(( لبش و گفتمي بگه که دستمو گرفتم جلويزی چهی خواستی مآندرس
   ي توادی بي دوست نداری واسه چهی حرفت چنی الی دلکایال)دادم

 ))اتاقت؟
 . تو؟ بهش رو دادم پرو شدهادی بدی حتماً باکردمی من داشتم لباس عوض مدیخب شا-

 .)) لحظههی فقط کنمیخواهش م.آندرس:(( دهنش و گفتمي بگه دستمو دوباره گرفتم جايزی چخواستی تا مآندرس
 باهاش صحبت کنم اخالقاش گنده دوست خوامی هم نمگهی درونی بامی اصن از اتاقم بخوادیآنجال من دلم نم:(( ادامه دادکایال

 .))م.ر.ا.د.ن
صورتش قرمز شد .دمی باال اومدن رگه گردنه آندرس رو دهی ثانکی که در دی اتاقش و درو چنان بهم کوبي رفت توپاشد

   کردمی اتاق من فقط نگاه ميکنترلشو از دست داد پاشد رفت تو
 بکنم ي بتونم کاردیدرو باز کرد بدو بدو رفتم تا شا. امی بر بتونستمی نمگهی دکلشی از پسه هومدمی بر مشی از پسه هرچچون

 . گوشش که با صداش چشامو محکم بستميچنان زد تو
 که با ی مثله زمانرهی بگتونهی جلومو نمیشکی هشمی سگ می من بود که قابل کنترل نبود رفتم تو من وقتي حاال رفتاراگهید

    آندرس ويزدم که صدا يسولماز برخورد کردم چنان داد
 ...))رووونیآندرس؟برو ب:(( همزمان خفه شدکایال

 .  چشاش نشستي وحشت توي کرد ترس به جانگام
 ))ستم؟؟؟یمگه با تو ن:(( تربلند

 طرفش قرمز شده بود هی که يدی چشماشو گرفته بود به صورته سفياشک جلو. تختي نشست روکایال. درو بستمرونی برفت
    رفتاراشکای هم باشه الیهرچ.لش کردمو بغ.نگاه کردم
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 . بفهمهخوادی که آندرس نمهیزی چنیا...ستییی خودش ندسته
 . بهش دادم تا بخوابهقرصشو

 . دنباله آندرس گشتم اما نبودرونی برفتم
 یی جوراهی اعتراف کنم که آندرس نمی ادی باششیبدو بدو رفتم پ. اونجارهی مشهی پشت باغ باشه چون همدی زدم که باحدس

   نی اکای گوشه الي که بزنه توي نه اونقدریول.حق داشت
 . بوديادی زگهید

 . وادکلنه تلخش واقعاً معرکه بودگاری سي بودیکشی مگاری تاب نشسته بود و اخماش بدجور توهم بود و سيرو
 ی زود عصبنقدری بهت گفتم که ایلیآندرس خ:((کردمی خودم شروع به حرف زدن مدیبا. بودنییسرش پا. کنارش نشستمرفتم
 .)) رفتاراش ناخواسته اسکای گفتم که الیلی خنمیا.نشو

 .کشمینم.تونمی نمگهی داره به خدا دي صبرهی ی هر آدميهر مرد.مردم. بهت گفتم که منم آدممیلی خنویآنجال منم ا-
 .يتو دوسش دار-
 ذره خودت فکر کن آخه هی ی ولیگی می چدونمی مزدمشی مدی نبادونمیبهم حق بده آنجال م.می قدنیاما نه ع.آره معلومه-

   يزی و چنمی نامعقولش بشي در برابر حرفاتونمیمن چقدر م
 .ستنیهمه که آنجال ن.ادی کار فقط از دسته تو بر منی ام؟ی من کنگم؟مگه

 محکم در ي نسبت به صدانقدری ادی بهت گفتم که تو نبایلی خنوی ای ولکنمی کامالً درکت میگی می چفهممیآندرس جان م-
 .يواکنش نشون بد

 .دمیکنترلمو از دست م.رهی مغزم قدم رو مي صدا رونی امی عصبانی که من وقتیدونی خودت منویا-
 . باشه آندرسينجوری ادیخب نبا-
  کنم خب؟کاریچ.دونمیم-
 درو ی من همیکنی منی تمرمیرید م به بعنیاز ا. واسه تو گنده و بزرگ باشهنقدری ادی صدا نبانی کن که انیبه خودت تلق-

 . بندم تو لبخند بزنیمحکم م
 )) کنم من؟کارتیچ:(( بود تکون داد و گفتنیی وسرشو که پادی خندی اوج غمو ناراحتتو

 .))واال:(( خنده ام گرفت و گفتمخودمم
 .  خنده نگام کردبا

 ))شه؟ی درست میبا اونا چ. از اونانقدری نکِش ا؟ي آروم شدیاالن خوب:((گفتم
 .ی شما بگیچشم هرچ-

 .))ادی بهت مينجوریآها ا:(( گفتمدی زدم اونم خنديلبخند
 .یآنجال خوبه که هست-
 .می بخوری بستنکای با المی غم باد گرفتن پاشو بري االنم به جايشما لطف دار-
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 )ي شهربازيتو( که خودش گفته بودو زدموی همون حرفقاًی دقدیخند
 )) کجاست؟کایال:((گفت

 . وسطش کبودههوی دشی پوسته سفنی کجا باشه؟ صورتشو برو ببي اتاقشه توقع داريتو-
 .)) شديبد کار:(( گفتآروم

 زنه؟ی آخه زنشو میک. شديبعععله که بد کار-
 .  تکون داديسر

ه  چقدر تالش کردي لحظه انی من واسه همچیدونی مگهی خودته درهیآقا آندرس تقص.ي تالشامو به باد داديهمه :((گفتم
 )) باتو راحت ارتباط برقرار کنه؟کای النکهیبودم؟ ا

 ...به من چه آخه اون-
 . تو بود بگو چشمری که گفتم تقصنیساکت هم...سسییه-
 .چشم-
 . بهت قهوه بدمخوامی ممیاالنم پاشو بر...نیآفر-
 ... توام آنجاليآخخخ که چقدر من عاشقه قهوه ها-
 .شرط داره-
 به؟ خوزنمی مانویتا شب برات پ-
 .هیعال.خواستمی منویهم-
 . بزنالونیتوهم برام و-
 . جفت چشماميبه رو-

 . با صداششدمی زد چقدر آروم مانوی برام پی و کممی حال و بعد درست کردن قهوه باهم خوردي تومی رفتییدوتا
 .)) درست بشهی که همه چی کمکم کندی بانی خراب کردویآندرس حاال که همه چ:((گفتم 
 .باشه-
 .نیآفر-

*** 
رفتم . تر از اون دعوا نگذشته بود که باز دوباره شروع کرده بودنشی هفته بهیهنوز . شدمداری دوتا بنی اادهی دادو فريباصدا

    اتاقش اما آندرس نرفتي رفت توشهی همنی عکایال.رونیب
 .ی پشتاطهیح
 ذره هیو با قرصا .  جوره باهاشونکای اما السی خدمتکارا جور ننی وقت با اچی چون آندرس هکای الشهی خدمتکار گفتم بره پبه

 .می از قرص استفاده کنمیالبته مجبور.شهیخوب م
 .ارهی بنموی ماشچیی بره سوعی گفتم سرشدی که داشت از اونجا رد مگهی خدمتکاره دهیبه . شدنشیسواره ماش. دنباله آندرسرفتم
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 . دنبالشرفتم
 یلی آب بود و اطراف سرسبز بودن خرشی که زستادی پله اهی يباال. دوساعت گذشته بودی ولمیرفتی ممی کجا داشتدونمینم
   نییاومد پا. بودمدهی ندنجاروی بود و من تاحاال ای قشنگيجا

 ))؟یکنی مکاری چنجایتو ا:((با تعجب نگام کرد گفت. چشماش چهارتا شددنمی با دنیی رفتم پامنم
 . بتونم آرومت کنمدی تا شاشتی پامیدنبالت اومدم گفتم ب-
 .یکنی آرومم مشهی تو همهی چدیشا-

 به دلم بی ادکلنه تلخش بود که عجي باز هم بومیکردی هم نمي شد نگارهی رفتم کنارش به آب خنیی انداخت پاسرشو
  شستیم

 )) آنجال؟هی چیدونیم:(( گفتآروم
 ه؟ی بگم چدیاالن من با-
 هیفقطِ فقط .  توينه به اندازه . ذرههی فقط کردی تو درکم منی هم عکای الواستخی دلم مشهیهم:(( توجه به حرفم گفتیب

 .))ذره
 .شهیدرست م-
 . خسته شدم به خدا؟یِتاک-
 بود به آسمون نگاه کرد و چشاشو بست از بشی جيدستاش تو.نگاش کردم.کنهی مهی گردمی حرفش فهمي بغض تواز

    پاکش کرد باخودش داشتومدهی قطره اشک اومد که نهیچشماش 
 .))کنهی نمهیمرد که گر:((زدی محرف
 ))؟یزنیباخودت حرف م:(( گفتمکردمی که نگاش می زدم و در حاليلبخند

 ...خسته ام-
 ...فهممتیم-

 ))کردم؟ی مکاری چياگه نبود:(( بودبینگاهاش بدجورعج... بودبی کرد عجنگام
 ...یزندگ-
 . دوسش داشته باشمتونمی طالقش بدم نه مونمتینه م. دوروزه مرده بودم؟؟؟یزندگ-
 !!؟ي تو دوسش نداریعنی-
 اره؟ی قدر طاقت بنی اتونهی میآخه ک.نه مثله قبل-
آندرس . درست بشه که باز گند خورد کهههخواستی تا ممی درست کنوینی که زدیی تا گندایآندرس قرار بود کمکم کن-
   ي مگه من مسخره سی با خودت معلوم نفتی تو تکلفهممینم

 شماهام؟
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 بهت خوادی مدی شادونمی چمگردهی دنباله دعوا ملی دلی اما اون بیگی می چفهممیبه خدا م. اون بودرهی تقصگهی دندفعهیا-
   ی هشهی همیاگه دقت کن.ستمیثابت کنه که من عاشقش ن

 .شهی کنترلش کنم و دعوارو تموم کنم اما نمخوامیم
 . کنمهی تصفخوامی تحمل کنم متوی وضعنی انمتوی نمگهیمن د...باااشه-

 .ستی ننیاصالً راهش ا. بشمالیخی راه بي که بخوام از وسطاستمی نی آدمنی اگه نه من اصن همچترسوندمش
 ))آنجال؟:(( باشم گفتي کردم جدی نگام کرد سعی نگرانبا
 من بدون تو کنمیتوروخدا ازت خواااهش م:(( نگفتم ادامه داديزیچ.دی قشنگ اسممو صدا کرد که تنم ناخوداگاه لرزنقدریا
 )) تحمل کنم؟ي چجوروی جهنمهی زندگنی ایاگه نباش.رمیمیم

 . بازم بشنومخواستی چرا دلم مدونمی نمزدی مدی جديحرفا
نه به خدا من  باهام دعوا کذارمی و نمستمیمی جلوش واشمی آدم مگهیمن غلط کردم د.آنجال تو روخدا حرف بزن دِق کردم-

   رهی که بخوام مسخره ات کنم جونه تو تقصستمی نیاصن کس
 صبر به درك من تحمل الیخیاصالً ب. دارم ي صبرهی منم به هر حال ستی که دسته من نکایکنترله اعصابه ال. ستی نمن

 .ي بريخوای فقط نگو که موی همه چکنمیم
 چشماش موج ي توی کردم هنوزم نگرانزیچشمامو ر.  سر دادي پوفه بلندزدی نفس داشت حرف مهی تعجب نگاش کردم با
 ...)) اهیشی نکن خوشگل مزیچشاتو ر:(( گفتزدیم

 ))آندرس؟:(( ام گرفت گفتمخنده
 .جونه آندرس-

هرچند که . ستی نگهی که دیبلکه از آلکس.  نه از آندرسدمی وقته نشنیلی که خی بود کلماتبی غربی تک کلماتش عجتک
    بره گورشم گم کنه ازشگهیزش که دخودم خواستم ا

 زن چقدر هی دونستی که نمی نگفت و به حرفم عمل کرد درحالیچی طرفم اونم در کمال تعجب هادی نگهی بودم دخواسته
    وار قلبش واسهوانهی مردشو دوست داره و دي عاشقانه يحرفا

 فکر کرده بودم من ازش یلی گذروندم با خودم خيچه روزگار. درصد اون حرفا بودن5 نای ادیشا. ادی اون حرفا به تپش در مي
    راحت رفت چرا شویلیخواستم بره و اونم مانع نشد و خ

 کردمی میاما باز هم سع. کردی متمی کلمه ها اذنیچقدر ا) اون دوستم نداشت(زنمی دارم خودمو گول مدونموی مدی شادونمینم
    اوقات بدجور دلمی که گاهارمیم ن خودي وقت به روچیه

 عشق هی همدم و هیمن به .  که دوباره اجازه بدم عشق واردش بشه وارده قلبمکنهی و قلبم التماس مکنهی عشقو ميهوا
 . داشتمازی نيبدجور

 ... کردم اون خاطراتو فراموش کنمیسع
 ))؟ي شدبی غربی عجیلیتو حالت خوبه؟ خ:((گفتم
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 ؟يری نمگهید-
 رم؟ی گفته نمیک-
 .شدی می خالدی چرا کخدانم پر شده بود و بادونمینم

 ))به خدا غلط کردم آنجال؟:(( پره تمنا شد و گفتچشماش
 ... گناه داشتارمی طاقت بتونستمی نمگهی اوه داوه

 گفتم  االنم چرتخوامی مغروره غدو مي من همون آندرس خوامی آندرس رو نمنی نکن من اي جورنی اتو اافهیق:((گفتم
 ...))ي بابا تو چقدر زود باورالیخیب

کله .کفشاش نه ها. نی زمي و ضرب گرفته بود رودادی تکون مکیتمی پاشو به طور رهی و بشی جي نگام کرد دستاش توبد
    طرفه لبشو داشتهی بود آورد باال نییسرشو که پا...پاش

  داشت آروم و ترسناك بی عجي جذبه هی اش افهی وحشتناك شده بود اخماش بدجور تو هم بود و قیلی اش خافهی قدییجویم
 ))؟یکنی متیمنو اذ:((گفت
 ...))من غلط بکنم:(( گفتمیکی کوچزهی تمسخر آمي گاز گرفتم وبا خنده لبمو
 ..)).کشتمت جوجه:(( گفتخوردی اون حرص مدمیخندی راهش در رفتن بود اومد دنبالم من متنها
 ...  دستاشو از پشت دورم حلقه کرد و فشارم داد ادکلنه تلخشدی که بهم رسدی نکشیطول

 ))رمت؟ی بگتونمی نم؟ی چيفکر کرد:((گفت
 ))جون آنجال ولم کن.گهی ددی من شو ببخشالیخیبابا غلط کردم ب:((زدمیبه زور حرف م.  نداشتي ادهی فاچییی هتقال

 ...يفکر کرد-
 آندرس؟-
 .يجون به سر شدم دختر توکه منو سکته داد...کوفته آندرس-
 . سوال بپرسم ازتهی لحظه ولم کن هی-

 ))ت؟ی زندگي مهمم تونقدری ايجد:(( و گفتمدمی شل کرد چرخدستاشو
 .معلومه-
  بود؟ی حرفات واقعي همه یعنی-
 .اره-
 .گهی سوال دهی-
 .بپرس-
 شه؟ی می و من برم چنی شما دعوا نکنگهی درست بشه و دیاگه همه چ-
 . کم داره جونه تويزی چهی خوشگل رفت و آمد کنه اگه نه بازم طونهی شي جوجوهی خونه اش با ي تودیبازم آدم با-

 . ازشدی سواال پرسنجوری عالمه و انواعه مختلف از اهی شدی تکون دادم و رفتم تو فکرکاش مسرمو
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 )) آندرس حالت خوبه؟گهیخب بسه د:((گفتم
 . امهیبا تو عال-

 ))م؟ی برگهیخب د.خوبه:(( زدم و گفتميلبخند
 خونه؟-
 .گهیآره د-
 . اونجامیری ذره اون حالش بهتر بشه بعد مهی می بریی جای شاپی کافهی ایبه خدا اصالً حوصله ندارم ب-
 ؟ی اوکنیهم باش دوست دارم فردا که اومدم کناره کای الشی خودم تو برو پي خونه رمیخوبه از اونجا هم من م-
  خونمون؟ياینم-
 کمی اونجا رمیدرشو تخته کردم کالً کم م. سرم به مطبم بزنمهی مامانو بابام شهی پکمیبرم .  اونجامشبی من از دگهینه د-

 . چه خبرهنمیبرم بب
  ها؟یکنی که قبول نمویضی اونجا مري اگه برگمیم-
 با تشی مسئولوفتهی براش بی و در طوله درمان هر اتفاقکشهی طول می کليدی وقت مضی مرهی به ی وقتشه؟ینه بابا مگه م-
    ماله روانشتری که گفتم بيزی چنی هرچند که اهیتو

 .گهی مسئوله دماراشی اما بازم خب آدم دربرابره بپزشکاست
 کار؟ی اونجا چي بريخوایپس م-
 رو باز نکرده بعدشم نجای عمره دره اهی اومد با خودش نگه ی هرکسای ی قبليمارای اونجا باشم اگه بی دو سه ساعتهیبرم -
    ازباًی تقرکای الي قبول کنم چون کاراماری بدی کم کم باگهید

 اونم ی با تو که خوب شده فقط مونده دعواهاتون که اگههه کمکم کنشی و سختش گذشته روابط عمومهی اولي مرحله
 . درست کنمتونمیم
 .میاری از عزا در بی دلهی شاپ ی کافمی براالنو.یلیباشه هر جور ما-

*** 
 .امی دنبالم خودم مادی بخوادی نمرمی منیمامان من رفتم به بابا بگو با ماش-
 ؟يگردی برمیکِ.باشه دخترم مراقبه خودت باش-
 .گهی دو شبه دای کی دونمیمامان من چم-
 .خداحافظ.یاوک-
 .ي بايبا-
 و شالم وری پلهی قرمز و هی پاشنه ده سانتي و کفشادی سفي نگاه کردم رژ لب قرمز براق با لباس دکلته نهی آي خودم توبه

 .ارمیبرداشتم تا اونجا در ب
 . آندرسه جواب دادم و گفتم تو راهمدمی فهممی گوشي شدم با صدانی ماشسوار
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 دعوت کرده بود که دوستش اونو برگزار کرده ییرت رو به پاکای منو المی هممون شاد بشنکهی اي شده بود براری جو گآندرس
    سرش غر زدم که چرا مارو هم دعوت کردهی کلادمهی.بود
 و آندرس قبول کای اليکه با اسرارا. ومدیبه نظرم زشت م. مارونی دوستش خودشو دعوت کرده باز امیای اضافه به نظر مآخه

 . نرفته بودمی وقت بود که پارتیلیکردم خ
 . پس رفتم همونجادونستمی اونجا رو مآدرسه

 . گنده بودیلی اما خب بازم خدیرسی بود هرچند که به باغ آندرس نمی بزرگیلی خباغ
 .  دمی رو دکای پارك کردم همزمان آندرس و الگهی دنهی عالمه ماشهی کناره نوی شدم بهم خوشامد گفتن ماشوارد

 .))چه خوشگل شده.گااایو نبههه آنجالم:((آندرس گفت. لبخند رفتم طرفشونبا
 ))از من خوشگل تر؟:(( گفتی با اخم جالبکایال
  زد؟ی حرفنی همچیمن غلط بکنم ک-

 .)) بسوزهیلیپدر زن ذل:(( و گفتمدمیخند
 .)) گرتری جکاهمیاز ال. ای شدگری جیدور از شوخ:(( رفت تو آندرس پشت سرم بود گفتکای الدنی خندجفتشون

 .ورموی پلاوردمیهنوز که در ن-
 ...))اوه اوه:(( بست و گفتچشاشو

  بهت داده؟کای رو هم الیزنی که می ادکلنه تلخنیا.ایتو هم خوشگل شد-
 .داشتم از قبل.نه-
 .هی خوش بویلیخ-

 آندرس منو دی و آندرس سالم کرد به من که رسکای در بود با الي نافذ جلوي پسره جنتلمن با چشماهی میوارد شد. زديلبخند
 .))آنجال دوستمون:(( کردیمعرف

 .  شدبی به من دستشو دراز کرد چشماش عجرو
 .))خوشبختم:((گفت
 .))نطوریمنم هم:(( دادم و گفتمدست

 .))نیخوش اومد. تونییبفرما:(( به سه تامون گفترو
 کردیوجه مفقط رقصه نور جلبه ت. رقص قلقله بودستهیتو پ. همه تو هم بودن حالم بهم خوردییی تو اووووف چه جاااامیرفت
    قسمتههی هم ایلی و خدنیرقصی داشتن مایلی بود و خکیتار
 نی و آندرس همکایال. پا انداختمي مبل و پا رويرفتم نشستم رو.کردنی نشسته و باهم صحبت مای بودن ستادهی واای گهید

   هی که کت مشکي مردکی. قِر بدنکمی رفتن تا ياوله کار
 که انواع مشروبات روش بود به یکی کوچهینی بود سنجای پرسونله ادونمی چمای از خدمتکارا یکی داشت و فکر کنم يبلند

 .عاشقشم... کدومو برداشتم قرمزهیطرفم تعارف کرد 
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 .))نی خوش اومدیلیخ:(( که بهمون خوشامد گفت اومد طرفم و با لبخند گفتي ذره خوردن همون پسرهی از بعد
 .یمرس-
 ن؟یرقصی باهام منییبه نظر تنها-
 .االن نه-

 برقصم حاال یکی با خواستی هرچند که دلمم مشناختی باهام ارتباط برقرار کنه اما آنجال رو نمخواستی کنارم دلش منشست
    مسخرهيزایراجبه چ)  کردم بابایشوخ. ( که بد نبودنمیا
 اعتراف دیبا.نی داری جذابي افهیق:(( روانشناسم گفتدیتا تهش فهم.دادمی که منم در کمال آرامش جواب مکردی سوال ميا

 .))نیخوریکنم که به روانشناسا هم م
 . بهش نگاه نکرده بودمدی دنیچه جالب از ا-

 .))هی اتون واقعاً دوست داشتنافهی که قنی بدوندیبا:(( کرد و گفتیکی کوچي خنده
 .))نی داری جنتلمني افهیرمه و هم ق هم زبونتون چربو ننی بدوندیشما هم با:(( زدم و گفتميلبخند 
 )) انتقاد؟ای بود فیاالن تعر:(( خنده گفتبا
 .نی راجبش فک کننیتونی منیهر جور دوست دار-

 .)) سختهیلیارتباط برقرار کردن باهاتون خ:((  مکث گفتهی بعد
 .دونمیم- 

  کنه؟؟؟ی نگاه مينطوری چرا انی خدا اای دی کرده بود خنده ام ماسي آندرس که اخمه بدجوردنیبا د. منم خنده ام گرفتدیخند
 .))مونیبزن به سالمت:(( و بلندشو گرفت طرفم گفتکی باراستکانه

 . خوردممویدنی ذره از نوشهی زدم و ي که از جام هامون بلند شد لبخندی قشنگي صدابا
 ))ن؟ی باهام برقصنی خواهش کنم افتخار بدشهیم:(( شد و گفتبلند

 )) با آندرس برقصه مگه نه آنجال؟خوادینه م:(( خواستم جواب بدم آندرس زد به پشته دوستش و گفتتا
 دسته خودمه حاال ارمی داره دعوام کنه؟ من اختی اما خب چه حقکنهی دعوا می کلمی حتم داشتم برگردکردی بد نگام میلیخ

   ی پسره جنتلمن گپ بزنم چه اشکالهی ذره با هیدلم خواسته 
 . که دعوامون شدی وقتي براي جور آماده سازهی بشه گفت دی شاکردمی داشتم خودمو قانع مداره؟

 .))ادی با آندرس برام جالب تر به نظر مدنی اما رقصگمی منوی که انیمنو ببخش:(( زدم و رو به دوستش گفتمیکی کوچلبخنده
 . کردمعشی چون قشنگ ضادمی تو دلم بهش خنددی ماسلبخندش

 .  وسطمی محکم گرفته بود رفتودستم
 .)) باباواشی:(( ناله گفتمبا

 شونه اش ي اشم به کمرم زد و منم دستامو روگهی دسته دهی دستش قفل کرد ي توي اگهی مدله دهی ول کرد و دستمو
   هِرهِرو کِرکِرت تا آسمونا بلند:((با اخم نگام کرد و گفت.گذاشتم
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 .))بود
  تو؟؟چتهيدی مریچرا به من گ-
 .یزنی گپ موونهی پسره دنی با اخودیتو ب-
 .کنمی دسته خودمه هرکار بخوام مارمیمن اخت-
 .ی که فکرشو بکنهیزی تر از چی آدم الشنی باشه اادتی بکن فقط خوادیبرو هرکار دلت م. نطوریاِاِاِ؟ که ا-

 یدونیمن عشقم کجاس هان؟ تو نم. همه با عشقشونننجایمنم آدمم ا:(( کرد نگاش کردم و خودمم اخم کردم و گفتمولم
    خاطراتهادهی و نمی بی همرو دونفره می وقتشهیحالم بد م

. کنهی نمجادی اي شناسم واسم خطری مهی چند ثاني که آدما رو توی مطمئناً واسه منکی رقصه کوچهی بعدشم وفتمی منهضم
 .))به تو چه

 منم فقط ی بکنخوادی دلت مي هرکاری تونیم:(( طرف و گفتکی و منو برد دی بهم کرد و دستمو کشی اخمه وحشتناککی
    بهت گفتم حاال هم هرجا دوستزاروی چنیدوستت دارم که ا

 .)) اون وسط داد زن سره مننقدرمیا. برويدار
 ؟ی باهام برقصيخوای کردم حاال هم نمعهیاالن که اونو ضا-
 ...نه-
 .به درك-

 که دونمیبا من درست صحبت کن م:(( و گفتواری شد منو چسبوند به دی دوباره عصبان گرد شد و جبهه گرفت وچشاش
 .))ي پرو شدگمی بهت نمیچی هه؟ی ادب چیدونیم

 .))وونهیچته تو؟ د:((گفتم. شده بودی نعلبکي اندازه چشام
 .)) دستمو نکشنقدریاه ا:(( منم داد زدمدی برم که دستمو دوباره کشخواستمیم
 .وونهی اون دشهی پي بريتو حق ندار-

 ))شد؟یچ. بکنمتونمی هرکار دلم بخواد میتو که گفت:(( زدم و گفتميپوزخند
 .کننی میی چه کارایدونینم.یشناسی آدمارو نمنیتو ا-
 .به توچه. همون کارارو با من بکننخوادیدلم م-
 .))یکنیتو غلط م:(( زدادی گوشم و بلند فري توزد

 .ی پشتاطهی حي کشون کشون برد تومنو
 . ام گرفتهینخواسته گر.شدمی مدهی کشنی زمي بود و روادی زسرعتش

تو :((زدی سرم داد مکشوندی که منو منطوریهم. شدلی ام شدت گرفت و به هق هق تبدهی بود گری عصبانیلی کرد خنگام
   ی بدبختي ساده اگذرهی می چنای ذات اي توستی نتی حالینفهم

 ...))ي با بچه بازي فقط بلدیفهمی نمیچیه
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 .دی کشیقی و نفسه عمنییجلوم زانو زد و سرشو انداخت پا.نی زميو افتادم رو. دستشي جدا شد از تودستم
 .)) نکنهیگر:(( گفتآروم

 .))دیببخش:(( گفتنیی آورد باال و اشکامو پاك کرد سرمو انداختم پاسرشو
 ))؟ی پاشیتونیم:(( مکث گفتهیبعد .  نگفتميزیچ

 ادکلنش يبو. اشنهی سيسرمو گذاشت رو. بغلشيبلندم کرد وگرفت تو.  شده بودی لباسم خاکي انداخت همه ی نگاهبهم
 . به صورتم انداختینگاه.کردیچشمامو خمار م

 ؟ی بگيزی چيخواینم-
 ...سکوت

 .دیببخش.من غلط کردم. بگويزی چهی شمی موونهیانجال دارم د-
 .))هوی ي بداخالق شدیلیخ:(( گفتمآروم

 .حرفات باعث شد کنترلمو از دست بدم-
) آخِ( سوختی که بهم زده بود بدجور مییلیس. صورتمي رودینگام کرد با پشته دسته انگشت اشاره اش کش. نگفتميزیچ

   ي لباهویدر کمااال تعجب . گفتم و چشامو محکم بستمیکیکوچ
 ))آندرس؟:((چشمام گرد شد و نگاش کردم و گفتم. پوسته صورتم حس کردم و بدنم مور مور شدي شده اشو روغنچه

 .جونم-
  بود؟ي چه کارنیا-
 . عذاب وجدان گرفتمیکه گفت) آخ(خب آخه زدمت بعد االنم جاش قرمز شده -
 .کنهی بفهمه بدبختت مکایال-
   ها؟ی کنینی خبرچیستی نی بفهمه تو هم که آدمخوادی م بعدشم ازکجانقدری نداره گنده اش نکن ای بوس که اشکالهی -
 . خرج دارهیزندگ-

 .))دیببخش:(( زد و گفتي لبخنددمیخند
 ))؟يدیبخش:(( نگفتم که دوباره گفتيزیچ
 ...نه-
 ؟ی کنم ببخشکاریچ-
 .می برنجای االن از انیهم-
 .میری مي بعد که بهتر شدشتی پادی بگمی مکای به اليری واست جون بگارمی بيزی چهی رمی قبلش من می ولمیباشه پاشو بر-

 یی حالم جا اومد از اون مکان کذانکهی کردم دستمو گرفت بعد از اهی بغلش گري ذره توهی شمی اومد پکای از چند لحظه البعد
 .میرفت

*** 
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 غهیچون ج. کردمی مهیگر. همشم آلکس بودي تودمیدی کابوس میلی بود خیچند وقت.بازم کابوس. وحشت از خواب پاشدمبا
   آباژورو روشن. زده بودم آندرس با ترس اومد داخلیکیکوچ
 ))بازم کابوس؟:(( تخت و دستمو گرفت و گفتنیی شد نشست پارهی و بهم خکرد

 بدنم دااغ بود اما سوختی فقط مي انگارومدی دستم داد چشمام خمار بود اما خوابم نمیدستمال. سرمو تکون دادمهی گربا
 .دمیلرزیم

 .))سردمه:(( گفتمآروم
 )) دکتر؟میبر. دختری دااغیلیتو که خ:(( دست زد و گفتمیشونی پبه
 . ماله عوارضه همون کابوساسنای که ایدونی مشمی خوب مخوامینه نم-
 .ي فکر کنم تب کردی سرد و بعد حموم داغ گرفتي جاي بعد اومدي و عرق کردي ورزش کردکای با النقدرینه امروز ا-

 بهم داد ی قرص سرماخوردگهی میشونی پي دستش بود گذاشت رویسی خيپارچه .شد و رفت و بعد از چند لحظه اومد بلند
   هی شهیآندرس م:((بعد خوردنه قرص نگاش کردم و گفتم

 )) بگم؟ییزیچ
 .جونم بگو-
 .ستی حالم اصالً خوب نشهی فکرش و خاطراتش اصالً از ذهنم پاك نمی ولادیازش بدم م-
 .سوزهی االن فقط دلم براش مادی بدم نمکای که من از النهی مثه توام البته فرقم با تو ایی جوراهیمنم -
 . دعوا نکردنگهی وقته دیلی خوبه و خیلی حالش االن خکایال.امکان نداره! ؟يدلسوز.  حرفش تعجب کردماز
 ))؟؟؟یستی نکای عاشقه الگهی تو دیعنی:(( تعجب گفتمبا
 . ندارمکای به الوی اون احساساته قبلگهیمن د. نجال فکر کردم آیلیمن خ-
 . اون تورو دوست دارهکنهی با تو دعوا نمگهی خوبه اون دیلی االن حالش خکایشه؟؟؟الیمگه م-
 . ندارمگهیمن د-
 چشماش ي حرف خاص توهی بی نگاه عجهی فکر کنم بهش نگاه کردم سرشو آورد باال يری به کدوم درگدی بادونستمینم

    با ناله دستمو گذاشتمدی کشری سرم تسوختمیاز تب داشتم م.بود
 که وی آرامشنیچشامو بستم تا ا. سرم برداشت و شروع کرد به ماساژ دادن سرمي نگام کرد و دستمو از روی سرم با نگرانيرو

   هی. به سراسره بدنم منتقل کنمشدی مقیداشت بهم تزر
 )) بگم؟شهی ميزی چهی:(( صداش آروم بود گفتکردیچشامو باز کردم مشکوك نگام م. ت دست از ماساژ دادن برداشلحظه

 ؟ي شدبی عجنقدری اداًی چرا جد؟یینجوری آندرس امشب چرا اشدهیچ-
 . مننهی عستیتو هم حالت خوب ن-
 .آره من که واقعاً حالم بده-
 اد؟یازش بدت م-
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 .معلومه-
 ؟یاز من چ-
 ؟یکنی مسهی مقای تو خودتو با اون روانهی چه حرفنیوااا آندرس ا-
  نه؟ای ادیبگو ازم خوشت م-
  آندرس؟شدهیچ-
 .جوابه منو بده-
 .ي فرق داریلی تو با اون خی دوستمنی تو بهترادیآره معلومه که ازت خوشم م-
 دوست؟-
  چته؟یگیچرا نم. دوستگهیاره خب د.اوممم-
 ؟ی بدونيدوست دار-
  چته؟شدهیچ.کردمیاگه دوست نداشتم که سوال نم-
 .عاشق شدم-
  اد؟ی بدت مکای از الیگفتی منی هميبرا.پس بگو-
 .ستمی عاشقش نگهی گفتم دادینگفتم ازش بدم م-
 ؟یکنی مانتی بهش خي داریدونیخب م-
 . که شده دسته من نبودههی کاریآره ول-
  هست؟یک-
 . آدمهی-
 ه؟یطرف ک.واضح بگو-
 ؟یگی می چیاگه بگم خودت-

 ... که نهدمی جددهی جدیعنی بود دی بود جدبی عجیلی شدم نگاهاش خرهی که صورت به صورتش بودم بهش خیدرحال
 اگه اون عاشقه من باشه؟؟؟.کردی می داشت شوخدی شاشه؟ی ممگه
 یدونی م؟یگی می چي داریدونیم:(( ادامه دادمشدی گفته مواشی حرفامون ي که همه ی درحالزهی ری بهم می همه چيوااا
    خوبهی حالش خوبه همه چگهی دکای النجام؟ی من ایه چواس
 .))اما تو.هی کارا با توي هی برم بقدی باگهی دمن

 .)) من نبودرهیتقص:(( و گفتنیی انداخت پاسرشو
 . باشی ذره منطقهی ؟یگی می چي داریکنی میفهمی بود؟ خودت می کرهیپس تقص-
 .کار از کار گذشته. نکنحتمی نصنقدریا-
 ؟یکنی منکاروی اتی با زندگي چرا؟ چرا دار؟یواسه چ-
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 هیژگی ونهمهی دختر اهی نمی بی می وقتستی خودمم نرهی ندارم تقصحتی نصيگفتم حوصله :(( ذرهه بلند تر شدهی صداش
    دختر بودهنی اادی مادمی که یی تا جانمی بی میخوب داره وقت

 عاشقت شدم هم عاشقه فهممی مزمیری اس چقدر بهم مگهی دیکی که با ی زماننمی بی میوقت.  نه عشقمکردهی آرومم مکه
    از اون طرفي و هم صورتت تو از همه نظر معرکه ارتتیس
 نوی اما من استی دسته خودش ندونمی درسته مدادی آزارم منهمهی که نسبت بهش داشتم ای که با وجود اونهمه عشقکایال
    رو که به خاطری صبرم تموم شده هر زمانگهی گفتم که دیلیخ
 هی اگه کنمی فکر میوقت.باهات خوشحال نباشم.ادیاز کارات خوشم ن. وقت نبوده که با حرفات آروم نشمچی هنمی بی مارمیم

    وابسته اتیعنی نی ازمی ری بهم مشهی می چیلحظه نباش
 یلی خکای که تو از الکنمی فکر منیه ا بی وقتزنهی قلبم تند تند منمتیبی می حرفات کارات رفتارات اخالقت وقتي وابسته شدم

   کاسی بهتر از الیلی رفتارت با من خيسر تر
 .)) عاشقت شدم آنجالفهممیم.فهممیم

 هی نداشتم بگم بعد از يزی بس که باحرفاش بهم شک وارد کرده بود چدی رسی به ذهنم منجای بود که ايزی تنها چسکوت
    بفهم که من رفتارام بدوننویآندرس ا:((عالمه سکوت گفتم

 .)) بودهی قصد و قرضچیه
 ؟ي نسبت بهم نداری حسچی تو هیعنی-
 .چرا اما نه به عنوان عشق-

 )) عاشقت بمونم؟شهیم:(( چشمام آروم گفتي زد توزل
 .ندرس اشتباهه آنی امی عاشقه هم باشمیتونی ما نمادی به حساب مانتی خهی نیاما ا. دوست دارم آندرسیلیمن تورو خ-
 .سسسیییه-

 دمیسرمو کش. لبم آوردکیلبشو نزد. ادکلنش و نفساش تبمو باالتر برد بس که داغ بودي بست سرشو کج کرد بوچشماشو
 .))آندرس نه:((عقب و گفتم

 . تنه صداش آروم بودنهی چشماش نبود چشماش عي توی هوسچی همون حالت چشماشو باز کرد هدر
 .)) بمونهينجوری بذار همکنمی منم که عاشقتم خواهش ميتو دوسم دار:((گفت

 ...سکوت
 ؟ي بريخوایم-

 ...سکوت
 . عشقه پنهانهی آب تو دلت تکون بخوره ذارمی کنم نمی برات پر مشوی خاليجا-
 ؟یتاکِ-
 .تو فقط بذار بمونم.کنمیخودم درستش م-
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 ؟یکجا بمون-
 .عاشقت بمونم-

 ...سکوت
 بود که داغ شدنه شونی افکارم پرنقدریا.ی خالهیخال. بودی مغزم خالشمی می دارم و وارد چه راهکنمی مکاری دارم چدونستمینم

   دمی بود که نفهمشونی افکار پرنقدری حس کردم اریلبامو د
آندرس . کی تاري جاده هی. که تهش نامعلوم بوديخواسته ا. خواسته دادمنی ناخواداگاه چشمام بسته شد و تن به ايچجور

   تونستمیچرا نم. بود اما نگاه من بهش عشق نبودیپسره خوب
 یعنی خوب کردم و اگه اون بفهمه مارموی نبودم من حاله بنجای انکاری اي آندرس بشم؟ جوابش روشنه چون من واسه عاشقه
    اصالًستی خوب ننی خراب کردم اوی خودم همه چيبا دستا
 .ستی نخوب
 بوسه رو نی مدت کوتاه آخرهی بعد از دادی که افکارمو آزار مییزایتمام چ. یبه همه چ. کردمی م اون مدت داشتم فکرتمام

   ی لبم گذاشت و چشماشو باز کرد لباش مي روکی کوچیلیخ
 .کی کوچي خنده هی دیخند

 به سرم زد و يموهامو انداخت پشته گوشم و بوسه ا. و االنم وقت خوابم بودومدی من خوابم ممیشونی پي گذاشت رودستشو
 .))ی بخوابدیبا:((گفت
 حالته بامزه هی بود با طونی ذره از راهو رفت و برگشت و نگام کرد نگاش شهیبلند شد . تکون دادمدیی به عالمت تاسرمو
 .)) خوشمزه بودیلیخ:((گفت
 .))اخماتم قشنگه المصب:((برگشت و صداش گوشمو داغ کرد و بازم آروم گفت.  کردماخم

 .شونیا خنده ام گرفت وسط اون همه افکار پر چردونمینم
 .))عاشقتم:(( و گفتدیخند

 چرا دونمی مدت بدجور وابسته شدم و االن نمهی حرفا نی که به ای منيبرا.شستی حرفا بدجور به دلم منی بستم اچشامو
    به خاطرششهی و همدهیهنوزم که هنوزه داره افکارمو آزار م

 .نمیبی مکابوس
 دیشا. قشنگدمی شاایوحشتناك .یجنجال.کیتار.شبه مبهم. بذارمی چدونمیاسمشو نم. شدي سپري چجور اون شبدونمینم

   یهرچ. شبايمتفاوت با همه .  شبه خاصهیبشه بهش گفت 
 ... شدي سپربود

*** 
 رد اطی حي توکهی بزرگ و کوچي سنگاياز رو. گفتم و درو بستمیچشم)) خداحافظ دخترم مراقبه خودت باش(( ي صدابا

    با آندرس ودی خرمی شدم امروز قرار بود برنمیشدم و سوار ماش
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 . زنگ زدمکای به الدمی رسمی که قرار گذاشته بودیی به اطرافه جایوقت. بودکای پشنهاده النیا. کایال
 بودمشون دهی ندگهی پارك کردم و رفتم طرفشون از اون شب دنویماش. براشون تکون دادمی زدم و دستی بوقدمشونی دیوقت

   بیو من عج.دادی شبا آندرس بهم اس ام اس میفقط بعض
 . که واقعاً ناخواسته عاشقم شدهدمی زود فهمیلیخ.  بودنی دلنشیی جوراهی اما ادی زیلی حرفاش شده بودم نه خي وابسته

دلم واست تنگ :(( نفهمه گفتکای که الي کردم آندرس دم گوشم آروم طورکی بغله کوچهی دست دادمو هردوشونو باهاشون
 .)) شعوریشده بود ب

 .))ای دارییابراز احساساته قو:(( ام گرفت و منم آروم گفتمخنده
 . دادلمی خنده تحوهی چشمک با هی.  بغلش جدا شدماز

ش  آندرس هم بدون درنگ واسکردی انتخاب مخواستی دلش می ذوق هرچی با کلکای المیزدی پاساژ قدم مي باهم تویی تاسه
 .دیخریم

 طال می بکنن تا بعد برداشونوی خرنای منتظر بودم تا انی همي طال واسه خودم بخرم براسی سروهی بود که نی قصدم امن
    که لباسیی اما از اونجادمی دی مادی خوشگل زيلباسا.یفروش

 که نظرمو ی نگاه کنم و زماننای اهیدای قشنگ دل نبندم وفقط به خري لباسانی به اادی گرفته بودم زمی داشتم تصمیلیخ
 .خواستن نظر بدم

 و منم زدی حرف مکردی بود و با ذوق داشت نگاشون مدهی که خریی گرمه حرف زدن بودم اون از لباساکای با الرونی بمیاومد
   ي که هم قشنگن و هم جنسه فوق العاده اکردمی مدییتا

 )) چطوره؟نیا:(( لباس اشاره کردو گفتهی به کایال.دارن
 )) واسه تو؟نیا:(( تعجب گفتمبا
 ))به نظرت قشنگه بهش بدم؟. واسه پدرموونهینه د:(( خنده گفتبا
 .ادیفکر کنم بهشون ب. خوبهیلیآره خ-

داد زدم . شددهی از دوشم کشفمی کهی چند ثاني و تودمی حواسم پرت شد و نفهمهوی که کردمی مفی از اون لباس تعرداشتم
    ازعی سریلیه سمتش اما اون خ بدییبا سرعت دو)) آندرس((

 . تک چرخ از اطراف پاساژ دور شدهی موتور و موتورم با هی ي خارج شد و خودشو پرت کرد روپاساژ
 يادی پوله زفمی کيتو.ی صندلي سرم گرفتم و نشستم رونی تو موهاش فرو برد و منم دستامو بیشونی دستشو با پرآندرس

 . ستادی کنارم نشست آندرس جلومون واکایال.بود
 گرفته یلیاز اونجا به بعد کالً حالم خ. از چند لحظه آندرس با سه تا آب پرتقال برگشت داد دستم هر جور بود خوردمشبعد

    مغازه هاروي دور زدن توي حوصله گهیشد و متاسفانه اصالً د
 که بغله اون مغازه قرار داشت نگاه یی طال فروشي بودم و به مغازه ادهستی ارونشی مغازه و منم بهی ي رفته بود توکایال.نداشتم

   خودم:((دمی ذره ترسهی آندرس ي با صداهوی که کردمیم
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 ))؟ي غصه خوردخرمی مبرات
 ...)) بار امتحانش کنم کههی خواستم ادی من کالً از طالجات بدم مسیالزم ن:(( زدم و گفتمی نگاه کردم لبخند تلخبهش

 .)) ناز نکنمی برایب:(( گفتنی مغازه و در همون حينداختم دور شونه ام و به زور منو برد تو ادستشو
 .)) انتخاب کنمویکی:(( تو بهم نگاه کرد و گفتمیرفت
 ؟ی چهی-
 .ومدهی نکایبدو تا ال.سی سروهی-
 . آندرسالیخیب-
 .گهههیاوووف زود باش د-
 که بد جور به دلم نشست رو انتخاب کردم آندرس کارتشو یکی که جلوم بود نگاه کردم و ي فوق العاده ايسای دقت به سروبا

    رو بهعی بپرسم آندرس سرمتشوی خواستم قیدر آورد وقت
 .)) زحمتی چند لحظه بهی:(( گفتآقاهه

 .))امی من مکای الشهیبرو پ:(( به من گفترو
 رو کای الکمی تا ي کناري مغازه يرفتم تو.  تکون دادميدم و سر کریلبامو کجک.رونی بگم هولم داد بيزی خواستم چهنوز

    من با ذوقدنهی بود با ددیسرگرم کنم و اونم که گرمه خر
 . که انتخاب کرده بودو بهم نشون بدهویزی طرفم تا چاومد

 .می کردن خسته شدن و از پاساژ خارج شددی خانوم از خرکای بود که خدارو شکر الی کِدونمینم
 وقته خونشون یلی گفتن حاال که باهاشون اومدم و خیم. کای اصرار کردن مخصوصا الی خودم که اونا کلي برم خونه خواستم

   به مامانم اس ام س دادم که.نرفتم امروزو مهمونشون باشم
 . و آندرسکای الشهی پرمی مناهار
 .م بود تمویهمه چ.  بودمدهیمن تاحاال اونجارو ند. باغشونمی رفتیی تاسه

 .می کنی جوجه درست میی سه تامیری بعد ممی استراحت کنیکمی بذار ي دوست داری هر اتاقي تولتویوسا:کایال
 ؟ی کندارمی بگهی ساعته دکی شهیم. بخوابمیکمی رمی مهی اتاق اولنی ندارم همادی زلی من وسایباشه ول:گفتم

 آره حتماً-
 شونه ي روکای الدمید. باغي محوطه يو بعده شستنه دستو صورتم رفتم تو. شدمداری ساعت استراحته مفصل خودم بهی از بعد
   هی تابن و آندرس ي و جفتشونم رودهی آندرس خوابي

 جواب داده و ی که کردم به خوبیی و کارااتمی عملدمی دی منکهیاز ا. بودکای دسته الي دستش حلقه شده توهی و ی گوشدستش
   دنمی خوشحال شدم آندرس با دیلیتونستم موفق بشم خ

 .))ایدنبالم ب:((و گفت. تاب خوابوند و اومد طرفمي و اونو روکای سره الرهی کناره تابو اروم گذاشت زبالشته
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 بمون االن نجایهم:(( و گفتی چوبهی صندلهی ي پشته باغ منو نشوند رومیرفت. باال انداختم و پشته سرش راه افتادمي اشونه
 .))امیم

 گال باعث شد ي استفاده کنم بوی هوا به خوبنی هام و از اهی ري پاکو ببرم توي هوانی کردم ایافم نگاه کردم و سع اطربه
 .چشامو ببندم و لبخند بزنم

 جعبه  دستش بود بازش کرد و گرفت طرفم همون هی بود و ستادهی لبخند خوشگل جلوم واهی که باز کردم آندرس با چشامو
   جلوم زانو زد و سرشو آورد باال.ب کردم بود که انتخایسیسرو

 .)) با عشقمیتقد:((آروم گفت.  شدرهی تو چشام خو
 ...))کایپس ال:(( زدم و گفتمی تلخلبخنده
 چند لحظه هم که شده به حرفه دلم گوش ي براخوامیم.سسسیییه:(( اشاره اشو گذاشت رو لبم و حرفمو قطع کردانگشته

    رفتار کنم که قلبمي انجام بدم و جوروی کارنکهیکنم نه ا
 .))کنمیخواهش م. چند لحظهي فقط براخوادینم

 ي حلقه هی تر در آورد و بازش کرد کی کوچي جعبه هی بشی جياز تو. شدم فوق العاده بودرهی رو ازش گرفتم و بهش خجعبه
    وسطش برقنی نگدیخوشگل که با وجود خورش

 . دستم انداختي بوسه روهی دستم کردو يبودم دستمو گرفت و حلقه رو توبهش نگاه کردم تعجب کرده .زدیم
 .))آندرس:(( که گفتمرفتی بلند شد و داشت مگفتمی نمیچیه
 .جانم-
 .یمرس-

 .))قابلتو نداشت:(( زد و گفتيلبخند
 ))شه؟ی میتهش چ(( شده بودمی که روانخوردی سوال داشت مغزمو منی انقدری امی افکارم تنها شدي همه منو
 . کوله امي گذاشتم توزاموی اتاقم و چي بود که بلند شدم و رفتم توی کِدونمینم
 .رونی رفتم بکای الي صدابا
 که ازم دور بود کای رو هم دادم سرمو گرفته بودم باال و داشتم با الکای جوابه الکردمی که کفشمو پام می کنون درحالی لِیلِ

 ...))اخ.کایاومدم ال:((زدمیحرف م
 دستمو شدی که داشت از اونجا رد می درحاللکسی ریلی که آندرس خوفتادمیداشتم با صورت م. يزی چهی کرد به ری گمپا

 .))دختر مراقب باش:((گرفت و درهمون حال گفت
 .پوووف-

 . و به راهش ادامه داددیخند
 . شدمرهی شدم کوله امو گرفتم تو بغلم و به جاده خنی سوار ماشرفتم
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 نصفه ی محلی انداختمش اونطرف ساعت سه نصفه شبه کدوم خروسه بتی مگس بود با عصبانزهی وزی مثله ومی گوشيصدا
   ی زنگ بزنه منم که وقتی هشایری سنی انهی عتونهی میشب

 . مخصوصاً اگه درمورده خواب باشه و مخصوصاً اگه نصفه شب باشهرهی بگتونهی جلومو نميزی کنم چیقاط
 . و با آرامش چشمامو بستم پتورهی رفتم زدوباره

 ی خواب مکردمی فک مکردی داشت اسممو صدا می آروم هي با صدای کسهی چقد از بدخواب شدنم گذشته بود که دونمینم
   با.  واقعاً کنارتهيکردی بودا حس می عجب خوابی ولنمیب

 بنفشم يغای زدم دستش مانع جغی که داشتم جی با تمامه تواناهی سي هی ساهی دنی متعدد تو جام غلت خوردم با ديتکونا
    آندرس چشمامدنهیچراغ خوابه باال تختمو روشن کرد با د.شد

 .ومدی از کاسه در مداشت
 ؟يدی دختر چته مگه جن دسسسیییه-
 نم؟؟یبی جلوم میکی تو تارهی ساهی ی نصفه شبی نشون بدم وقتی چه عکس العمليتوقع دار-

 دیخند
 مرض-

 . گرد شدچشاش
 ه؟یها چ-
 ؟يدیچرا تلفنتو جواب نم-
 . محلی خروس ب؟؟؟يتو بود-

 ))؟یکنی مکای چنجای نکنه جن زده شدم تو اي اومدي خدا تو چجورای:(( مکثه کوتاه با تعجب گفتمهی بعد
 . اومدمواریاز د-
 ؟؟ي کردکاریاون سگا رو چ-
 .رام کردنشونو بلدم-
 .یدزدم که هست-
 ؟يدی جواب نمتوی گوشی کنم وقتکاریخب چ-
 ؟ی صبح بگیتونستی داشته باشه؟ نمتونهی مکای آدم چهی یآخه نصفه شب-
 .گفتمی که صبح متونستمیاگه م.گهید نه د-
 ؟ی نصفه شب بگی که اصرار داشتهیحاال اون چه کار-
 .گمیپاشو حاضر شو بهت م-
 روح نهی باال و عي خونه اومدواریه از دبعد ک.يزدی پشت سره هم زنگ می هشایری سنهی تو حالت خوبه؟ اول که ع؟؟؟یچ-
  پاشو حاضر شو؟یگی حاال ميزدی باال سرم صدام میه
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 .گمیپاشو بهت م. تویزنیچقد حرف م-
 .گذرمی بگذرم از خواب نمیبرو بابا من از هرچ-
 ؟یشیپا نم-
 .نچ-
 .یباشه خودت خواست-

 مانتو و هیبعدم از تو کمد .  هوا معلق بودمنوی زمنهیو ب.  منو انداخت رو دوششی گونسهی کنهی عهوی که شدی چدمی نفهماصن
   زدمی که به پشتش ممی برداشت هرچينجوری شال همهی

 .دادی نشون نمی عکس العملچی بود هیچی مشتام در برابرش و هاصن
 . رومو از اون طرف کردمنی گذاشت تو ماشمنو
 ؟ياالن مثال قهر-
 . نگفتمیچیه
 . لحظههیم کن نگا-
 . نکردمي کارچیه
 .شهی بود سرم بخوره تو شکی نزددمی ترمزه بد زد که ترسهی

 ...))تو معلوم هس حواست:(( نگاه کردمبهش
 يچشاتو اونجور:(( گونم انداخت حرفم نصفه موند و به جاش چشام گرد شد با اخم بهم نگاه کرد و گفتي که روي بوسه ابا

 .))یشیخوشگل م.نکن
 ...ای بخندم دی بادونستمینم

 ))م؟یری ممی کجا داری بگشهیم:((گفتم
 . دور دورمیریم-
 ؟یچ-
 .می دور بزنمیریم-

 .)) هستاتیزی چهیتو امشب :(( و گفتمدمیخند
 . شدری دنی همي بخوابه براکای تا الدی طول کشیلیخ.آنجال دلم برات تنگ شده بود.مهیزی چهی وقته یلیمن خ-
 ... آخهنیبب-
 . کارم اشتباهه ندارمی همش بگنکهی ايآنجال؟ اصالً حوصله -

 آندرس رو منم اثر گذاشت لکسهی ري بشه تهش؟ اما رفتارای چخوادی که منهی من همهی دلواپسيهمه . حدس زده بوددرست
    چرایینجای و االنم اي شدداریو باخودم گفتم حاال که ب

 ؟يخوری حرصو جوش مهمش
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 ))؟ی هستيباز وونهی دي هیپا:((گفت
 ؟ي بازوونهید-
 .اوهوم-
 کار؟یمثالً چ-
 .نکاریمثالً ا-

 ي کردن و با فرمون بازادی و شروع کرد به دادو فرنیی هارو داد پاشهی سرعت گرفت شتونستی گذاشت رو گاز و تا مپاشو
    باکنه؟؟؟ی مکاری داره چنی از کاراش خندم گرفته بود اکردیم

 ))؟یزنی نمغیچرا ج:(( بلند گفتي صداهمون
 .))يکردی مغی جغی جیلی که خشتینصفه شب اومدم پ:(( شدت گرفت ادامه دادخندم

 .ادی درنمغمی چرا جدونمیاصن نم-
 .ارمیاالن درش م-
 .))خوبه ادامه بده:((گفت.دی بنفش زدم که خندغهی جهی گاز داد و اومد سمتم و بازومو با اون دندوناش گاز گرفت شتریب
 و بهم داشت خوش شدی داشت باعثه خندم منجای حضورش ابی که عجوونهی دنی نبود فقط منو ااابونی تو خیچکیه
 ...هیعجب بشر.گذشتیم
 .)) بانونییبپر پا:(( و گفتستادی که درکماله تعجب باز بود وای فروشی بستنهی

 . بودی قشنگي کلمه بانو؟
 بود ستادهی بود کنارش واکی کوچفوی ظرکلشی دختره که ههی بود قشی بزرگ که پسره انگار رفیلی مکانه خهی تو میرفت

   و. براش بلغور کردی آلمانییزای چهیآندرس باهاش دست داد و 
 . کردی به عنوان عشقش معرفمنو

 کی فک کنم می خوردی بستنییچهارتا. کردم با دختره دوست بشم و موفق هم شدمی اونا هم کنارمون نشستن سعمینشست
   ی و بعد از اون از اونا خداحافظمیا بودساعت بود که اونج

 .رونی بمی و رفتمیکرد
 ))خوش گذشت؟:(( خونه ترمز زد و بهم نگاه کرد و گفتي منو رسوند خونه جلومی دور زدابونای خي که توکمی
 .اگه بخوام راستشو بگم اره-

 .کردی جذابترش می مغرور از هر موقعي افهیهرچند که ق.ومدی از اخم بهش مشتریب. زد لبخنداش قشنگ بودلبخند
 .  کردمی خداحافظازش
 بگم دی اما باشمی ميدارم وارده چه جاده ا.ذارمی می چه سرنوشتي دارم پا تودونستمیبه فکر فرو رفتم نم. خونه امي تورفتم

    بهشدارمی جاده قدم برمنی اي توشتری بیمتاسفانه هرچ
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 که کارم غلطه اما من کنهی عقلم همش بهم گوش زد مدی نه؟ شاایرفتارام درستن  که کارام دونمی و نمشمی مند تر معالقه
    رفتار از طرفهنی ترکیو با کوچ. کردمری عالقه و عقلم گنهیب

تمامه . و من آنجالنهیشیرفتاراش به دلم م.شمی تر و از راهه عقلم دورتر مکی که عالقه برام انتخاب کرده نزدی به راهآندرس
    نشونم بده تای راههی که عقلم موفق بشه و نهیتالشم ا

 شی پنی از اشتریو عالوه بر اون نذارم آندرسم ب. و احساساتمو کنترل کنمرمی از حده آندرس قرار نگشی بي رعالقهی تاثتحته
 .بره

*** 
 ؟؟یی دختر تو معلوم هست کجایه-
 شده؟ی چشمیتو خونه دارم حاضر م-
 آنجال؟؟؟-
 ؟یزنیچرا داد م.هاااا-
 یگی ملکسی ریلی بعد خی کاشتشگاهی راه تا اونجا هس منو دمه دره آرای کلمهی االن چهارنمی وقت گرفت5ساعت . شدرید-

 شم؟یدارم حاضر م
 . زنگ خوردری دمی کنم ساعته گوشکاریخب چ-
 .ي داده تو خفش کردری گی اون هدونمی ننداز من که مچارهی گردنه اون برویتقص-

 . دست تکون دادم و گازشو گرفتمکردی بابام که از پنجره داشت نگام مي کردم و برایازش خداحافظ. ام گرفتخنده
 باهم ازدواج ادی تونست با فرده مورده عالقه اش کنار بی بود و وقتمارمی بیی جوراهی یعنی از دوستام بود یکی هی عروسامروز

    اتفاقاتنی بود و منو مسبب تمامه اشیکردن و امشبم عروس
 . برمشی و منم به اصراره اون حاضر شدم که به عروسونهی بهم مدگفتی و مدونستیم

 .می دعوت بودی عروسنی اي ماست و هردومون توهی دختر دوسته هردونی ادمی دوستمو ددمی که رسشگاهی آرابه
 .میکه راه افتاد. شده بودهی تخلتشی چقد ازش کتک خوردم که خسته شد و انگار عصباندونمینم

 منو هوی اونجا خواستی دلش مرهیکاره دوستم زودترتموم شد و گفت زودتر م. صورتو موهام بودني رومی ساعتو نکی بایتقر
 .نهیبب

 .  از اونجا رفتمنهی اتمام کارم و پرداخته هزبعد
 )). شانسی به خشکيا:(( فرموني رودمی شدم کوبنی بنزی بمی راه از بد شانسيتو

 شال هی تیبا همون وضع. خاموش شده بودمی که متاسفانه گوشدمی در آوردم تا به دوستم زنگ بزنم و دفمی کي از تومویگوش
    به دستيتری بزرگراه چهارلي سرم و تويگنده انداختم رو

 .کردمی منی بنزي تقاضانای ماشاز
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 پام زده ي که جلوي با ترمزدادمی لب به شانسه گندم فحش مرهی حرصم گرفت داشتم زدادی بهم محل نمیچکی هنکهیاز ا 
 .)) بهم محل دادیکیچه عجب :((شد گفتم

 خانوم خوشگل هی به خواستی میاگه من نبودم ک:(( گفتم اما درکمال تعجب گفتی چون فارسگمی می چفهمهی نمدونستمیم
   اونا از. بدهنی کرده بنزی اون شال مخفيکه صورتشو تو

 ))شتره؟ی شهر بنی اي خانماي خانوم از همه نی اهی بفهمن طنازتنخواسی مکجا
 .)) آندرسییمرس:(( و گفتمدمی کردم آندرس بود ناخواداگاه خندنگاش

 .فدات بشم من-
 .))نمی اون شالو بردار بب؟یرفتی میکجا داشت:((گفت. دمی خنددوباره

 .)) دوستمهی عروسرفتمیداشتم م:((گفتم. نگفتيزی شد و چرهی صورتم خدنهی با ددی بگم خودش شالو کشيزی چنذاشت
 ))ت؟ی وضعنیبا ا:(( کرداخم

 زشت شدم؟؟؟-
 .رهی چشمش تورو بگهوی که نکنه کنهی که ادم به دامادم شک مينطوری اتفاقاً برعکس ارینخ-

 .))وونهید:(( ام گرفتخنده
 . خانوم خوشگلهرسونمتی منیبش-
 . بده بهمنی کنم؟ بنزکاری چنمویوا ماش-
 .ی عروسامی باهات بخوامیالزم نکرده م-
 . کهیشی پرو م؟؟؟یچ-
 . درصدهی فک کن ؟ی عروسي برافهی قنی بزارم تنها با ایعنی.رینخ-
  باهام اومده؟هی کنی بگم ايآندرس زشته تو آخه دعوت نشد-
 .بگو عشقمه...بگو-

 .))ي واقعاً پرو شدنکهیمثله ا.نه بابا:(( ام گرفتخنده
  نشده؟؟رتیمگه د. تويدیچقد لفتش م-
 .یگی راست ميوا: ساعتم نگا کردمبه

 . به طرفه باغمی رفتنشی آندرس باهم با ماشادهی زیلییی خي و با اصرارانگی بردم پارکنویماش
 .)) خانومنییبفرما:(( من باز کردي پارك کرد و درو براگهی دينای ماشکناره
 که یبه طرفه دره بزرگ.  بود و البته بزرگی مکانه خوشگلیلی گال لبخندمو پررنگ تر کرد خيبو. شدمادهی زدم و پيلبخند

   ی کته خوش دوختمی بود رفتستادهیدوتا نگهبان جلوش وا
 درو برامون باز کردن طرفه چپ دوتا یی خوشامد گوهیبا .  و الغرالقی بگم ددی آراسته بودن قدشونم بایلی بود و ختنشون

    عروسو داماد گذاشته شده بود وي بزرگ براهیمبله سلطنت
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 و دهی رقص بود و رقصه نور همراه با آهنگ دستهیطرفه راست پ.  شده بودنیی تزییبای زیلی اون سالن به طرزه خاطرافه
    که به رنگهییزای جلومون مهمونا دورتا دور مقاًیدق.شدی مدهیشن

 نشسته بودن و گهی جوون تر قسمته دي قسمت و مهموناهی تر بود ادی که سنشون زیی بودن نشسته و مهمونای مشکقرمزو
    راه پلههی رقص ستهیکناره پ.درحاله خوردنو حرف زدن بودن

 .خوردی دومه خونه مي که به طبقه بود
 اسپرت در اومده بود و پی بعده مدتها از تنکهی و اومدی بهش می نگاه انداختم تازه تونستم برندازش کنم همه چهی آندرس به

   راهنهی پهی رنگ بود و يسرمه ا.  بوددهیکت و شلوار پوش
 داشت و باز هم همون ادکلنه تلخ و شی و فقط ته رومدی بهش مشتری بلیبی بود بدونه سدهی پوشرشی هم زی چسبدیسف

 . مردونه
 )) جلومون قرار داره؟قاًی که دقیی جامیچطوره بر:((بهش نگا کردم و اونم بهم نگاه کردو گفت. توهم بوداخماش
 کمی می برهینظرت چ:(( نشستن آندرس گفتیبعد از کم.  کردنییرای و چندتا خدمتکار ازمون پذمی کردم نشستموافقت

 ))م؟یبرقص
 چشماش هی کرد ابزیچشماشو ر. شدرهیو تو چشام خ.تکون داد)  مگه؟هیهاچ( کهي تعجب نگاش کردم سرشو به نشونه ابا
   چشماش گرد شد و. لبمي اون حالت خنده ارو آورد رويتو

 .))میباشه بر:((با لبخند گفتم. داشت درهرحالت خوشگل بودیی داد باال اعجب چشماابروهاشو
 تا رومو بهش کردم دنیرقصی داشتن مي و همه دونفرشدی مدهی شنی و دستشو به طرفم دراز کرد آهنگه آرومدی خندچشماش

    که عروسو داماددمیفر برگشتم و د عالمه نهی يغایبا ج
 .))قسمت نشد باهات برقصم:(( گفتاومدن

 .میدی بار باهم رقصهیماکه -
 .یبله اونم چه رقص-

 .)) بودي شبه بدیلیخ:(( کردم و گفتیاخم
 . طرفشونمیرفت. نگفت با اومدنه عروسو دومادیچیه

 و دست تو دسته هم لبخند کننی که چقد عاشقانه بهم نگاه مدمیدی موفتادی چشمم بهشون مهوی وقتا که یبعض
   نهی عرنی وقت بگی از منشنکهی افتادم که با دعوا و بدونه اادشونی.زننیم
 دی شاباًی تقرری بخادشی.  نداره بزار باشنی که مانعگفتمی خواست مانعشون بشه اما من به منشی وارده اتاق شدن منشیچ

   ادمهی انی تونسته بودن باهم کنار ب بود و تازهشیچند ماهه پ
 من جفتشون ذوق دنهیرفتم طرفشون با د.دمی خندی اوقات به دعواهاشون می از دستشون کالفه بودم و گاهچقد

 .))کنمی می خوشبختيبراتون از ته دل آرزو:((کردن
 .می تو هستي هایی حرفا و راهنماونهی االنو مدتهی خوشبخنی آنجال جون ما ایمرس-
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 . آندرسشهی خوشو بش رفتم پی کمبعده
 اعتراف کنم دیو با. شب مراسم تموم شد2 ي برگزار شد و بعده شامو رقصه عاشقانه اشون ساعتابای با شکوه و زیلی خیمهمون

   يتو. بهم خوش گذشتیلی دوتاعاشق خنی آندرس و اشهیپ
 زای چي سرهی نکهیخالصه ا:(( حرف زدن گفتمیه کل بعدنجامی و منم براش گفتم که چرا اکردی سوال می آندرس ازم هراه

    باهم باشن و باهم ازدواج کنن و دوباره طمعهنایباعث شد ا
 .)) حس کننشونی زندگي رو توآرامش
 خانوم نی متاسفانه عاشقه اینی بی که جلوت مینی ای توام ولونهی مدکارویمنم االن حاله خوبه ال:(( و گفتنیی انداخت پاسرشو

 .)) اونهونهیدکتره فرشته شده که حاله خوبه زنشو مد
 .انتهیخ. عشق غلطهنیا.آندرس-
 هرزمان که بهت فکر سی اما دسته خودم نرهی رژه میلی حرفا تو ذهنم خنی استم؟ی من کالفه نیکنی تو فکر منهیری شیول-
    منگمی افکار باخودم منی اي توشمی غرق مشتری بکنمیم

 ی حسچی چرا هدونمی کنم اما نمی تونم درکماله آرامش زندگی و وجوده تو کنارش مکای الهیحاضر با وضع روح درحاله االن
    به تو وابسته اسکایال.بهش ندارم و تموم افکارم از تو پر شده

 هی زندگهی تونم باهاش ی من می هرلحظه دوباره به حالته اولش برگرده و االن که تو هستدی شای اگه تو نباشکنمی فک مو
    آنجالتونمینم. که دوس داشتمو بگذرونم امای آل اوندهیا

 .بفهم منو. نوی کن ادرك
 ی دوس داره که عقلت هوی راههی جاها قلبت یلی خکردمی درکش مدی راه غلطه چون بانی بازم تکرار کنم که اتونستمینم

   شو مواقع اکثراً قلب کاره خودنجوری اما در اشهیمانعش م
 .کنهیم

 .کردمی رو خودم حس منشویاما نگاه سنگ. بودنیی پاسرم
 .)) کنیبوستو بده به عمو و خداحافظ:(( آندرس به خودم اومدم با لبخند نگام کرد و گفتي که باصدامیدی رسی کِدمینفهم
 ))؟یکنی مکاری چي دارییهو:(( عقب و گفتمدمی شد کشکی بهم نداد و بهم نزدوی کاري اجازه ی ام گرفت اما حتخنده

 ))؟یمگه اجازه دادم بوسم کن:(( بهش نگاه کردم و گفتملکسی ریلی گرد شد خچشاش
 .)) هم بدون اجازه کارمو انجام دادمی که تب داشتیاون شب:((  باال انداخت و گفتي اشونه

 .ي کرديکاره بد-
 . ندارهی اشکالگهی دنی بوس که ماله لپته انیا-
 . که سرکوب بشهی بگنوی به خودت انقدی ادی با وی درك کندیتو با-
 و؟یچ-
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 نه تو و نه خودم به دوستم که خوادی برگردم چون دلم نمی اوله راهنی اخوامی اشتباهه و منم ممیری ممی که داری راهنکهیا-
 . کنم و راه غلطو برمانتیدوسم داره خ

 .گفتمی مدی بود که بایتی حرفام تعجب کرد اما واقعاز
 ))؟يای راه باهام نمنی اي تویعنی:(( و آروم گفتنیی انداخت پاسرشو

 .ي برگرددی که باگمی بلکه به تو هم مامینه تنها نم-
 دلت ي که توی عشق و درخته عشقي شهیآندرس به حرفام فک کن نذار ر:(( بردم و گفتمکشی کرد سرمو نزدسکوت

    نذارو. االن سرکوبش کننی جوونه بزنه و رشد کنه از همیکاشت
 ))گم؟ی می چی فهمی به دنبال نداره ميزی بشم که تهش نامعلومه و جز گم شدن چی عشقنی گرفتاره امنم
 ...))نه:(( کماله تعجب گفتدر
 .ی کن بفهمیسع-
 )) بوست کنم؟ی حتيذاری نمیعنیاالن :(( که تو صداش بود گفتی همون غمبا
 هیلبخند اومد رو لبش و با .ستاره هم برقه چشماشو نداشت.  حرفش خنده ام گرفت و ناخوادگاه خودم لپشو بوس کردماز

 .))جووون قرربونت بشم من:((لحنه خنده دار گفت
تره  بهی رو حرفام فکر کنی تا بتونمی از هم دور باشیبهتره کم:(( حرف برام سخت بود اما مجبور بودمنی زدم گفتنه البخند

    راهو قلباًنی عزم برگشت از ای تا تو بتونمینیچند وقت همو نب
 ))باشه؟.يریبپذ
 باعث بشه تونستی خودمم اجبار بود نمي برانکهی حرف با انیگفتنه ا. حرفنی کنه از امونمی جز سکوت نتونست پشیچیه

 .هویحالم بد بشه 
 .))جانم:(( گفتشهی باشه آروم اسمشو صدا زدم و اونم آروم مثله همری شدم دوست نداشتم ازم دلگادهی پنی ماشاز
 .درك کن. به نفعمونه-

 .سکوت
 .))بوس ندادم بهت عموجون:(( بشکنم و گفتمي جورهی سکوتو نی کردم ای زدم و سعيلبخند
 ي نرم با لباي بوسه هیلباش داغ بود .  گرفتم جلوششهی زد و منم لپمو باد کردم و از شی باال گرفت لبخنده کمرنگسرشو

   ی زدم و ازش خداحافظيغنچه شده انداخت رو لپم لبخند
 .))نمتیو اصالً نب. ولت کنمدمیقول نم:(( تکون داد و گفتی دستکردم

 نظره منه و با وجوده من حالش خوبه چون مثلماً من دارم کنترلش رهی هنوز زکای نباشه الی منو چون هر چینی نبسیقرار ن-
   ن ول کردنش خطرناکه چون حاله خوبش صد و االکنمیم

 . ازت خواستمي اگهی دزهی اما من چینی بی اوقات می منو گاهي نخوايتو بخوا.  و امکانه بازگشت هستستی ندرصد
 .کنمیروش فکر م-
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 . کردی تکون دادم و اونم خداحافظیدست
*** 

 تونم به رفتاراش ی هم نمهی ثانهی یبا که فکرم آزاده حت مطب اما شرمی و سرم تو کاره خودمِ و مدمشی ندشهی می چند وقتهی
   کنهی فک می االن کجاست و داره به چنکهیفکر نکنم و ا

 و خوردمی مامان بابام شام مشهی خونه و پومدمی چند وقته هرروز سرم شلوغ بود و ساعته ده شب منیا. کردی مشغول مذهنمو
 .  خونه امي تورفتمیبعدم م
 عوض کمی و آندرس رفتم کای الشهی که پی اون دوراني تودی داشتم مغرور و لجباز اما شایتی نرفته که چه شخصادمی هنوزم

   ي بود که مجبور بودم برانی به خاطره اری تغنیشدم و ا
 .ر نباشم داشتم مغروازی که نییمارای از بیلیو البته مواجه شدن با خ.  غرورو کنار بزارمکای شدن به الکی شدن و نزددوست
 چون دمی آندرس رو ندي دفعه اچی اما هستی نی خوبطهی شراي رفتم چون معتقد بودم درحاله حاضر توی مکای الشهی پهنوزم

    شدهی شده بود که حتنی اواخر آرزوم انیشرکت بود ا
 .شدیاما نم.نمشی کم بتونم ببیلیخ
 دی که دنبالش بودم اما هنوز خودم نتونسته بودم هضمش کنم خودم ازش خواستم اما باهیزی همون چنی اگفتمی خودم مبا

    مدت بانی اي تودیاعتراف کنم که واسه خودمم سخت بود شا
 ی شده اتفاقيدنباله بهونه بودم تا هرجور. که آندرس نسبت بهم داشت باعث شده که برام سخت باشهی خاصيرفتارا

 . تموم شدنمی ماشنهی بنز کهي اون روزنهی عنمشیبب
 یی مردم و راهنماچهی درپچی پي بودن و سروکله زدن با حرفاهی بقهی مسائله زندگرهی شده بود از صبح تا شب درگي تکرارروزا

    مردم گوشي و حرفای اوقات که به زندگیگاه.کردنشون
 آدمه دی که باکردمی درك مشونی داستانه زندگدنهی با شنگرفتمی مادی از قبل داشتم صبور شدن و صبر داشتنو کردمیم

    شکري آرومم جاهی زندگنی باشم و درك کنم که چقد ایسرسخت
 .داره

 .گرفتمی اوقات شبا سردرد میاما گاه.دادی بهم می حسه خوبکردمی با حرفام آرومشون منکهیا
 نداشتم دی امگهی دکای الشهی بود که برم پنیه اامروز وقت.  آندرسي و رفتن به طرفه خونه ی فکر بودم و در حاله رانندگيتو

    سرکاررفتمی که می چون هرزماننمی آندرس رو ببنکهیبه ا
 .بود

 واسم وارده خونه شدم البته خونه که چه عرض کنم کاخ شدنی خمو راست مشهی همنهی شناختن و عی همه منو اونجا مگهید
 .بود

 درختا ونهی خوبه جاده ارو که مدي هوانی کردم ای عشق گذاشته بودمو پشته سر گذاشتم و سعي که اسمشو جاده ي اجاده
    جاده رو دوس داشتم امانی هام ببرم چقد من اهیبودو تو ر
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 نجای و اامی مثالً با آندرس برزهی به امتحانش مشدمی رد منی با ماششهیهم.  نکردمی طادهی قشنگو پي جاده نی وقت اچیه
   ي تونجای اومد نقشم اادمی به خودم اومدم تازه یوقت.قدم بزنم

 بی عجیلی اما خمی و راهه غلطو نرمیستی که ماله هم نمیکردی باور منوی ادی من و آندرس باهی کاخ و در مقابله آدماش چنیا
    جاده تونی اي با آندرس توي روادهی به فکره پهویبود که 

  اومد نه؟المیخ
 .))نیریگی نملی مارو تحوگهیصابخونه؟ د:(( خونه شدموارده
 يشما خودت صاحب خونه ا:((نیی پاومدی توجهمو به طرفه پله ها جلب کرد با لبخند داشت مکای پاشنه بلنده الي کفشايصدا

 .))خانوم
 . و گرم بغلش کردمدمی به روش پاشيلبخند
 .)) تنگ شده بودیلی تو دختر دلم برات خییکجا:((گفت

 . بودمنجای اشی هفته پنیا من که همو-
 ؟ی سر بزنهی بهم يای حاال بشدینم-
 . خونمونيومدی وقت نچی تاحاال ه؟يایتو چرا نم-
 .امی بدمی روز قول مهی-

 نیکنی دعوا که نم؟ی چطوره خوبتیچه خبر حالت روح:(( اتاقش گفتمي باال تومیرفت. زد و جوابه لبخندشو دادميلبخند
 ))باهم؟

 دی و شارهی همش راه موییرای شبا طوله پذی بعضدارهی آندرس با گذشته فرق کرده شبا بکنمی حس میراستش دعوا که نه ول-
   میکنی وقتا دعوا میگاه. ساعتها راه بره و همش بره تو فکر

 منفجر تی از اعصبانرهیگی درد می دارم سرم وقتاجی واقعاً به تو و حرفات و داروهام احتدی خودمو کنترل کنم شاتونمی نمو
    جلوم باشه بهی و هرکگهی آدمه دهی شم ی انگار مشمیم

 دی آرومم کنه شاکنهی می خونسردانه سعشهی همنهی و آندرس هم عزنمی سرش داد مای کنمی باهاش دعوا مای ي اهربهونه
    اعصابم بهمدی مشکل بشم و از سردرده شدنیدوساعت دچار ا

 . بهتر شدمیلیکه از قبل خ مطمئنم نویاما ا.زهیبر
  هم داره؟يری تاثیعنی ؟ی آروم بشیتونیبا ادامه دادنه قرصا م. يشدی نمکمی به آندرس نزدی مثلمه قبلنا حتنیخب ا-
 . خواب آورم هستنکهی و اکنهی آرومم مقهیآره بعده چند دق-
 . به آندرس بگو زنگ بزنه به منای بود حتماً بهم زنگ بزن ازیخوبه هروقت ن-
 . پدرم گفت بوسِت کنم و بگم دلش برات تنگ شدهشهی امروز رفتم پیراست.باشه-

 ))کا؟ی الی راستگمیم.نیسالمه منو بهشون برسون. لطف دارن به منشونیا:(( و لپمو بوس کرد گفتمدی پرهوی که دمیخند
 .جونم-
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 ؟ی هستیرانیتو اصالتاً ا-
 ؟یواسه چ.  اومدهای آلمان به دني در اصل مادره من توی بوده ولیانریآره مادربزگم ا-
 ه؟یرانیآخه اسمت ا-
 .آها اونو مادربزرگم انتخاب کرده-
 .دمی حاال فهمیآهااا اوک-

 .))ارمی برات بيزی چهیبرم :(( مکثه کوتاه گفتهی بعد
 .اونهمه خدمتکار-
 .می بخوریی دوتاارمی مناسب بزهی چهیخودم دوس دارم -

 آندرس تمام طوله ي سرد شدنه رفتارانکهیو ا.کای الي رفت به فکر فرو رفتم به حرفارونیاز اتاق که ب.  باال انداختمي اشونه
   حاال.  از نوي روز از نو روزکنهی ملی تبدیچیدرمانه منو به ه

 که شیاسشو نابود کنه و به زندگ بتونه تمامه افکارشو و احسدی عوض بشه بادی آندرس نباشهی کم کم داره خوب مکای الکه
 . فکر کنهرهیگیدوباره داره جون م

 ...))نی اگمی مکایال:(( باز کردهوی آندرس به خودم اومدم که درو ي فکر بودم که با صدايتو
بعد از . شدرهیتو چشام خ.کمرشو که زمانه باز شدنه در خم کرده بود راست کرد و نگام کرد. من سرجاش خشکش زددنهی دبا
    نگاه کرد و اروم اومد تو ورونویند لحظه به خودش اومد و بچ
 ))حالت خوبه؟. کهينصفه جونم کرد.سالم عشقه من:(( گفتواشی

 ))؟یآره خوبم تو خوب:((با لبخند گفتم. شدی باعثه خندم مشهی رفتاراش همدمیخند
 . آرهیینجایاالن که ا-
  خونه؟ي اومدشدهیچ-
 . شرکتو جا گذاشتم برگشتمي از پرونده هایکی-
 .دمتیبه خاطره پرونده ام که شده باالخره د-
 . توادی بکای الهوی ترسمی بغلت کنم و مشهیآخ که نم-

 ))؟يبه حرفام فکر کرد.یالزم نکرده بغلم کن:(( کردم و گفتماخم
. ي کردوونمیاه بسه آنجال د:((دی رو گردنش پشتشو بهم کرد و غردی موهاش و کشي سر داد و کالفه دستاشو برد الیپوف

 ))؟یکنی مينجوری حاال تو ادمتی ديبعده عمر
باز هم با حرفاش مهره سکوت به لبم . شهی مي ادهیچی پهی بفهمه ناخواسته داره وارده چه بازخواستی وقت نمچی بشر هنی او

 .زد
 اعتراف کنم دی باکردی و با اخم نگام مکردی مزی چشماشو ری دوس داشتم؟ اخم کرد وقتبی نگام کرد چرا نگاهشو عجدوباره
   دمی ترسی و من ازش مشدی وحشتناك میلی اش خافهیکه ق
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 ترسناك ي اگهی سبزم از هرحالته دي حالت با چشمانی در اگفتی و مکردی مامانم بهم می زمانهی که ی همون اعترافقای دقو
    ازتی عصباني آندرس توي چشاکنمیاما حس م.شدمیتر م
 دنهیبا د.  ترسناكگفتی به خودم گرفتم که مامانم  بهش موی کردم نشون ندم و خودمم همون حالتیسع.اك تره ترسنمنم

 .)) چشاتوينکن اونجور:(( اخماش باز شد و گفتافمیق
 .تو هم نکن-
 .شهیآخه چشمات ترسناك م-
 .شهی گرگ مهی چشمات مثله یکنی اخم می مخصوصاً وقتشهی توهم ترسناك ميچشما-

 .)) گرگه درندههی:(( داشت ترسناکش کنه گفتی که سعیی شد و آروم و با صداکمی همون حالتو به خودش گرفت و نزددوباره
 .))نکن جون من:(( دهنمو قورت دادم و گفتمآب
 .))چشم:(( و گفتدیخند

که تهش . مسخ کنندهيای روي سرهی. اهامی روي توکردی چشماش منو گم مهی شد آبرهی مهربون کرد و تو چشمام خچشماشو
 .شدی عالمت سواله بزرگ ختم مهیبه 

 ))؟یکنی نگام ميچرا اونجور:((گفتم
 . احساسی بکنمیدارم عاشقانه نگات م-

 . لبام و چشمام در حرکت بودنهیچشماش ب. لبام چشماش ثابت موندي و اونم رو خنده دمیخند
 که اول کای سالم کرد الکای صاف شد و چشماشو به در اتاق دوخت و به العی سریلی اومد داخل و آندرس خکای لحظه الهمون

   اخم کرده بود جوابه سالمه آندرس رو داد و بعد نگاهش
 ))آندرس؟:(( شد و گفتیتعجب

 .بله-
 ؟؟؟))جانم((گهی فقط به من می وقتشدمی می حالهی دی نبامن

 ))؟یکنی مکاری چنجایتو ا:(( گفتکایال
 . شرکت جا مونده بود اومدم بردارمشي از پرونده هایکی-
 ؟یآها خب پس چرا معطل-

 . بوده شروع کرد تو کشوها رو گشتنی اومدن چنجای اومده بود قصدش از اادشی که تازه آندرس
 .ی عسلي روش بودو گذاشت روی و خوراکیدنی عالمه نوشهی دستشو که ي توهینی نگام کرد و سکایال
 .)) کنییرایآنجال؟ از خودت پذ:(( گفتو
 نهمه؟؟؟یچه خبره بابا ا-
 .می کنیباهم تمومش م-

 .))کنمیمنم کمکتون م:(( آورد و گفترونی کمد بي سرشو از توآندرس
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 ))؟ي قرصارو ادامه بدنی ادی بای روان پزشکت نگفت تا چه زمانکایال:((گفتم
 ؟ینه واسه چ-
 . خطرناك نباشهيخوری وقته میلی چون خگمیم.گهی د عوارضم دارهي سرهی یآخه هر قرص-
 .پرسمیباشه حتماً ازش م-
 .ی خودتو کنترل کنتهی عصبانی و بدون اون هم بتوني نخورنای از اگهی و کم کم دی وابسته بشنای به ادی نبانکهیمخصوصاً ا-
 .چشم-

 .)) بالیچشمت ب:(( بهش زدم و گفتيلبخند
 .)) کردمداشیپ:(( آورد و گفترونی بواری کمده بزرگ کناره دي سرشو از توروزمندانهی پیی با صداآندرس

 .)) ماشهی پایپس ب:(( زد و گفتي لبخندکایال
 .چشششم-
 ))آندرس؟:(( نشست رو بهش گفتمشمونیپ

 .اِممم بله...جا-
 تر از قی فکر کنم تو دقی بگ واسمشهی می عصبانهوی کای که الی از زمانکمی یتونیم:(( ام گرفت اما قورتش دادم و گفتمخنده

    از رفتارا دستهیلی اون حالت آدم خي چون تویخودش بدون
 .))رهی مادشی هاشونو ی بعضی و بعد از مدتستی نخودش

 کنهی می سعی منطقلوی دلچی و بدونه هشهیچشماش قرمز م.شهی مينطوری که داره موقع غروب ایاکثراً عصرا و زمان.آره-
    که روشهیی دعوا جنجال به پا کنه و اون فشاره عصبهیواسه 

 . کنههی تخلي جورهی رو
 کنه؟ی مکاریمثالً چ-
 .دهیفحش م.دهی مری مورد گی بيزای به چیالک. زنهیداد م-
 شد رو به کای الهی که آندرس هم متوجه ناراحتی چشمک در حالهی حالشو خوب کنم با نکهی واسه انیی سرشو انداخت پاکایال

 )) آندرس؟یکنی مکاریبعد تو چ:((آندرس با خنده گفتم
.  چشمگمی مدهی فحش ممیهرچ. خانومم همسرم من غلط کردمگمی تو سرم مزنمی میدو دست:(( گفتي حالته با مزه اهی با

 ))چشم. شعوریب.چشم.کثافت
 .))دیببخش:(( آروم گفتکای و جو عوض شدو الدی هم خندکای ام گرفت و الخنده

 .خوامینم: آندرس
 .))دیگفتم ببخش.اِاِاِ:(( بلند گفتي صدابا

 .))نهی همشهی خوب منکهی وضعه من بعد اقاًی توروخدا دقینیبیم:(( رو به من گفتآندرس
 ))باشه من غلط کردم خوبه؟:(( کرد و گفتکای رو به الو
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 بوسه هی با تمام وجودش به خرج داده بود تا با کای که الی حواسش به احساسنکهی اي بوسش کرد اما آندرس به جادوی پرکایال
    حسو بانی انکهی اي عاشقانه خوشحالش کنه و به جاي

 .کردی من ميداشت نگا.  به جون بخرهلذت
چشماش گرد شد اما لبخند . چشمک براش فرستادمهی بوس از دور با هی ملتمس آندرس نگاه کردم و ي به چشماناخوداگاه

 . اه گند زدم اما اصالً دسته خودم نبودنییسرمو انداختم پا.زد
 . از آندرس جدا شدکایال

 ))گرده؟ی به حالته اولش برمی ادامه داره و کِی تا چه زماننیآندرس ا:((گفتم
 . که اثر کنه در کماله آرامش باهاش حرف بزنمیا زمان که بعده دادنه قرص تنهی بشه دوساعته و منم تمامه تالشم ایلیخ-
 . باهممی ذاری قرار مهی-
 بهت دست داد خودتو کنترل ی عصبي حمله نی که ای زمانی خودتو بکنهی قرار سعنی اي تودیتو با:(( ادامه دادمکای به الرو
    قرصیتونی نمندفعهی بمونه که اادتی االن نی و از همیکن

 .)) حمالتو کنترل کنهنی بتونه ایشی می که عصبی تکرار کن تا مغزت درکش کنه تا زماننقدری انوی ايبخور
 و بالفاصله به من زنگ ي اون قرصارو بهش ندیطی شراچی تحته هی کنی قرار سعنی اي تودیتو با:(( به آندرس گفتمرو
    فکر بکن تانقدی ای و تا اون زمان هرجور شده آرومش کنیبزن
 .)) که من برسمی تا زماني از خودت نشون بدکای الي در برابره کارهایون زمان هر عکس العمل اي تویبتون

 اگه زنمی باهاش باهاش حرف مکای ندادنه اون قرصا به الي و برازنمی زنگ مکایمنم تا اون زمان به روان پزشکه ال: دادمادامه
   دمی مری دیلی اما خدمی وضع خرابه قرصو بهت میلی خدمید
  نره باشه؟ادتونیپس قرارمون .  خودم کنترلش کنمي جورهی کنمی می که بتونم سعیی جاتا
 ))م؟ی بکننکاروی ادی بای چيبرا:(( گفتکایال
 کدوم چی است اما ههی فرضگمی که میینای باشه البته اتونهی می عوارضه خطرناکنای بره و ایتو باخوردنه اون قرصا خوابت م-

 باشه؟. می فراموش کنموی داد که بهمی قولدیاز ما نبا
 . قبول کردن و منم به آندرس گفتم در اسرع وقت بهم زنگ بزنه تا زود خودمو به اونجا برسونمهردو
*** 

 .)) توادی بگو بوی بعدمارهی بعدش بقهی و چند دقاری قهوه واسم بهی:(( گفتممی منشي بله ي تلفونو زدم و با صدادهیکل
 بتونم از شدته سردردم کم دی مالش دادم تا شامویشونی پکمی.  اطاعت کردی دخترونه اش به زبان آلمانفهی ظري همون صدابا

 .کنم
 اخماش باز کمی من دنهیسرمو گرفتم باال با د. اخماش تو هم بودی پسره جوون اومد داخل که حسابهی از خوردنه قهوه ام بعد

    کردم نگاشي جدیلی پا رو پا انداختم و خشهی همنهیشد ع
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 تو هم قفل کردم زیدستامو رو م.ومدی منجای بار بود که به انی بود و اولدی جدمارهیب.نهی بهش گفتم بشمی کامالً جدي با صداو
   اول بگو:(( و بهش نگاه کردم و گفتمزی ميو خم شدم رو

 ))؟ی هستی عصباننقدری که اشدهی چنمی کن ببفی و از همون اول تعرهی چاسمت
  کنم؟کاری چدی کنه حاال من بای خودکشخوادیم.رابرت-
  کنه؟ی خودکشخوادی میک-
 .مادرم-

 توجه به حالتم یب.  که گفت چشمام گرد شدي کلمه ادنی وسط باشه اما در کماله تعجب با شنی عشقهی هی داشتم پاانتظار
    داشتی که قصده خودکشی همون باره نهمشدی میچ:((گفت

 ))رد؟یمیم
 ره؟ی بمي دوست دارای ینشتو باالخره نگرا-
 .خورهیمعلومه من حالم ازش بهم م-
 .اما اون مادرته-
 ... ههيچه مادر-
 ))شده؟ی تا منم متوجه بشم چی از همون اول بگشهیم:(( گرفتم داستانو از اول بدونممی دادم و تصمهی تکمی صندلبه
 که ی مادرت و خونغهی گلوله و جي ساله صداشی پسره شي سالم بود که مادرمو جلو چشمام کشتن و فکر کنم واسه شیش-

   يبچه . دردناك باشهیلی صورتت خي شد رودهیپاش
 ارزش شی زندگي تویپدرم واسه هر کس. شده بود مرحمه دردامیکی تارویی بودم اما از اون به بعد سکوتو تنهاي شرطونویش

   هی لغوهی معنی بگم از همون بچگدیبا. جز منشدیقائل م
 اون ي داشت و تواهی رو که شنله سی زني گذشت و من هر روز چهره یروزها م. بودمدهی و ددهیشروع رو شن نامروابطه

   ی خوابام مي مادرمو ازم گرفت توي گلوله اي با صدایکیتار
 نه لی دورانه تحصيتو. ومدی بدنم به گردش در مي تر توظی و انتقام مثله خون روز به روز داشت غلدمیپری و از خواب مدمید

   ی با کسی و نه من مشتاقه دوستشدی مکی بهم نزدیکس
 هی دمی دی زمانهی نکهیتا ا.  مختلفو تو خونه آوردني و کاره بابامم شده بود زناگذشتی بهم خوش مشتری بیی و تنهابودم

    زنو تو خونه نگههی که پدرم ي از حدشتری بیلیخانومه خ
 باهاش ازدواج کنه نظره خواستی که میاما جالب بود که زمان. براش خاصهکردمی حس میی جوراهی و نجای اادی داره مداشتیم

    سالهانی اي همه يمگه تو(( و منم گفتمدیمنو هم پرس
 توجه به من کاره خودشو کرد هرچند که اگه نظره منم ی جمله باز هم بهی نیبا هم))  بودم که نظرم االن مهم شده؟مهم
    سالمه و20االن .  که دوست دارهکردی موی بود بازم کاریمنف
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دلم .ارهی مي سرنگ روغوی به تی عصبي طالقش بده و اونم هر روز از دعوا و فشارهاخوادی بابام مکننی همش باهم دعوا ماونا
 . نباشهخوادیم

 یمتوجه نشدم کِ قرار داد که ری سوزوند با حرفاش چنان منو تحته تاثی اولش داشت منو مي فکر گفتنه حرفاي رفتم تویکم
    اس کهقهی چند دقدمیبه خودم که اومدم نفهم.ساکت شد

 ))کنه؟ی مي باهات بد رفتارای آنمیخب رابرت بگو بب:(( حاال نوبته من بودزنهی نمحرف
 . بهش دارمي حسه بدهیاما .نه-
 ه؟یمنشا اون حس چ-
 . رفتاره مشکوكي سرهی.ندازهی که مادرمو از دست دادم مي روزادهیمنو -
  همون زنه؟نی اگهی بهت می حسهی یعنی-
 .رمی حس تا صبح به فکر فرو منی و با وجوده همکنهی مداری حسه وحشتناك که با شدت منو از خواب بهیآره -
 ه؟یهنوزم مثه خون تو رگ هات جار-

 .)) صورته بچشي توزمیبر خودم خونشو ي هستم که با دستاي صبرانه منتظره لحظه ایب:(( و گفتگمی موی چدیفهم
 ؟یدنبالشم گشت-
 ... اما هنوز شک دارم کهدمی جاها رسي سرهیبه -
  همون شخص باشه آره؟تونهی مي نامادرنیکه ا-
 .))شهی کنه که کارت راحت می خود کشخوادیحاال که م:((ادامه دادم.  خوب تونستم حسو افکارشو بخونمیلیخ
 که هم نگرانم نهیواسه هم:(( گذار بود گفتری روش تاثیلی از کارش منعش کنم حرفام خواشی واشی دی بود که بای روشنیا

   ذارمی همون زنه نمنیاگه بهم ثابت بشه که ا.هم خوشحال
 يبعدشم رفتارا.کشمشی مخی همون تاري بعد توکنمی صبر مشی سالگشی اومد تا شای کنه بچه اش که به دنیخودکش

 .))دمی دادیمشکوك ازش ز
 که ي بچه اي حاضریعنی ؟ی نکنه با کای نشه ازدواج بکنه ای که اگه اون بچه دار بشه ی صبر کندی چقد بایدونی ميجوراون-
 ؟ی باشه رو بکشتی خوهره ناتنای برادر دی شااایی جوراهی
 شدوی بهش خالصه ممی که تمومه زندگموی وابستگيآره حاضرم مگه اون حاضر نشد که جلو چشمام داغونم کنه همه -

 بکشه؟
 خودش ي خودش با دستاسی ادامه داره پس بهتر ندی داشته باشه اونم شاااي که بچه ای عذاب تا زماننی نفرت و انیاما ا-

 کشته بشه؟
 بارو بابام نجاتش داده و دوباره بعد 9 کنه و هری خودکشخوادی باره که منی دهمنی اما گفتم براتون اسیمن واسم مهم ن-

 .دوماه بحثشون شده
 ؟ی هستیتو نگران چ-
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 .زنمی باشه که حدس می هموننی نابود بشه البته اگه اخوادیدلم م-
 ))دهی دفعه هم بابات نجاتش منی نباش ایچینگران ه:(( گفتم

 . نجاتش بدهخوادی دلم نمگهی دخورمی حرص منیخب از هم-
 نداشته باش چون ي ادامه بده و به اون زن کاريکردی که راجبه قاتله مامانت مییقای سالها به تحقنی اي تو مثله همه نیبب-
    کنه و حتماً به پدرت خبری حدسه نذار خودکشهی فقط نیا

 . بهش بگودی بهتره اگه بابات نفهمينطوری ابده
  بکنم؟نکاروی ادی بای چيبرا-
 شهی و همکنمی مسکیرم ر رفتاي جور وقتا رونی اي حرفا بودم من پنجاه درصده مواقع تویلی قانع کردنش مجبور به خيبرا

    راحته چونیلی جوابش خنیبب:(( پس گفتمدهیهم جواب م
 ازش کمک یتونی ملهی وسکی راه کمکت کنه و به عنوانه نی اي توتونهی نباشه اما ميگردی که دنبالش می فرد اوننی ااگه
   دی شايدی ازش دادی مشکوك زي رفتارای چون گفتيریبگ

 .)) انتقام کمکت کنهي روز بتونه براهی آدم نی همدی اطرافت بشناسنش و شايآدما
 کار نی بهترنی گیآره راست م:(( فکر و گفتي لباش اومد و بدجنسانه رفت توي روي کرد و بعد از چند لحظه لبخندسکوت

 .))کنمی شماس به همش عمل مي حرفانیهم
 .))نی نکردیشما خودتونو معرف:(( و گفتدی به روم پاشي دادم و لبخند زدم بهم نگاه کرد و لبخندهی تکمی صندلبه
 .آنجال هستم-
 . با شما خوشبختمییاز آشنا-
 صحبت هی قضنی تا بعدا مفصل راجبه اری وقت بگهی میاز منش. امروزت تموم شدهمهیتا:(( انداختم و گفتمی ساعتم نگاهبه
 .)) میکن

 ي برنامه هاادی که ميماری هر بي آدم برنامه ها داشتم البته من کالً برانی ايواسه .  کردی بهش زدم ازم خداحافظيلبخند
    بود که فعالً بتونمنی کار انیاول. ندمی چی می منظمقویدق

 دی اون آدم باکنهی باشه که مادرشو کشته وضع فرق می هموننی اون زنو نداشته باشه و اگه اهی کنم تا استرس خودکشآرومش
    مدارك اثبات شده به قتلي سرهیا  داده بشه بسیدسته پل

 اگه اون نباشه ادی مشی نه پس دو راه پای همون زنه نی ثابت بشه که ادیاول با.رهی پسره بمنی با حسه انتقامه انکهی نه ابرسه
    زننی بتونه با ای پسر کار کنم تا از طرفنی اي رودیکه با
 همون زن باشه همون طور که نی حسو درش خاموش کنم و اگه انی دنباله انتقام نباشه و اگهی و از همه مهم تر دادی بکنار

    ورهی بمی به دسته قانون و با مدارکه منطقدی باکردمیفکر م
 کنم اعتمادشو جلب ی با حرفام سعدی آورده باي فرد به من رونیحاال که ا.  حس درونش کشته بشهنی ادی هردو صورت بادر

    موردهدمی هر درمان انجام مي براشهیه هم کيکنم کار
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 .  بودنهاعتماد
 برداشتم فمویک. تموم شده بودمیوقته کار.و به ساعتم نگاه کردم. اومدم رونی که نسبت به اون پسر داشتم بي حرفا و افکاراز

   مامانم با.  کردم و به خونه رفتمی خداحافظیو از منش
رفتم . کاراش بودرهیبابامم که طبقه معمول کارخونه و درگ.  به قوله خودش دلش باز بشهکمی تا دی قرار بود بره خردوستش

   حسه.  گفت ماله مامان بابام بودشهی میی جوراهی که يخونه ا
 فرش عکسه آلکسو رهی زهویکه .  بود منم شروع کردم به برق انداختنفی کثیلی دختر خونه دار بهم دست داده بود خونه خهی
   ي که با همه ي شدم پسررهیبهش با نفرت خ.م کرددایپ

 هی ی بود و رفت حتی پدرم عشقش الکي با توجه به حرفا؟ی اون چی بود ولمی عشقه زندگنی دوسش داشتم و اولوجود
 . سراغم ازم نگرفت

 نهی بی نمنوی ای کسنکهی بار که بهم داد با تصوره انی عکسو اولنی اادمهی نشستم نی زمي نحسم حالمو بد کرد روي روزاادهی
   اون. کنمزی کردم تا بعداً مامانو بابامو سوپرامشی قانجایا

 شیاداوری.  خودم ساخته نشده بود و درحاله ساخت بوديو هنوز خونه .  با اون بودمیی آشنالهی و اوارفتمی هنوز دانشگاه مزمان
   یی فنجون چاهی حالمو بد کرد پاشدم و واسه خودم یلیخ
 جانهی ههی به دست در حاله هرهر کرکر کردن وارده خونه شد و با ی مادرم گوشنکهی تا اي وی تيتم جلو و نشسختمیر

   ی ههوی و دی خندی و مکردی مبتیخاص داشت با دوستش غ
 ))؟؟؟یگیراست م.  نه باباااا؟؟؟يجد:((گفتی حرفاش بلند موسطه

 خنده دارش ي سالم تکون دادو در همون حالتاي برام به معنای گرد نگاش کردم و دستي بلندش برگشتمو با چشاي صدابا
   دنمی دلمی باال انداختم و به فيشونه ا. رفت به طرفه پله ها

 . دادمادامه
 شتری پسر بنی اهی زندگيقصه .  نظر داشتمرهی و کاراشو زومدی مشهی اون پسره بودم و همي کارارهیگی بود که پي روزچند

    داستانا هرچند که هرکدوم به نوبهي هیمورده توجهم بود تا بق
 هی پسر تا نی ايحرفا. تهش واسه خودمم نامفهوم بودیی جوراهی مسئله نی و فشار خودشو داشت اما ای خودش سختي

    منيو کار برا. همون زنهنی بهش ثابت کرده بود که اییجاها
 .  بهش سالم کردم و نشستشمی روز اومد پهی.  تر شده بودسخت
 )) همون زنه؟نی که اي بری می پِنی به اي تو از کجا دارگمیم:((گفتم

 بوده که مادرمو کشته ی اون زن کنکهی از گذشته برام بگه اکمی کردم که ی با اصرار پدرمو راضدی به اثبات رسگهیامروز د-
    حواسمو پرتخواستی می و هچوندی پی همش حرفو ملیاوا

 هی هموننی ادمی شد که فهمرمی دستگییزای چي سرهی روز از دعوا و مرافع هاشون هی کهنی تا اکردی و موضوعو عوض مکنه
 . مرگه مادرمههیکه باعثو بان
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  گفتن مگه؟ی میچ-
 االن نقدی که اي واسه به دست آوردنه من انجام دادیی رفته چه کارهاادتی نکهیمثله ا:  پدرم گفتهوی(وسطه دعواهاشون -

    کارایلیآره من خ: رابطه ات باهام سرد شده و اونم گفت
 خراب کرد اهاموی روي اما اون همه ي کناره عشقه من نبود تو ماله من بودی تجمالتهی زندگنی اون زن حقش اکردم

   ي دوست داشتم با دستاي شدی ماله من مدیکشتمش چون تو با
 کنمی خوب بود اما حس می همه چيکردی باهام خوب رفتار می مدت تو داشتنی اي بکنم و موفق هم شدم تونکاروی اخودم

    به اون عکسهی که گاهنمی بی من میشی عوض ميدار
 ی زمانهیاون : و پدرمم گفتی کنی که من نشنوم باهاش صحبت مي و آروم جوریشی مرهی کناره تخت خهی عسليرو

    منوهی هات زندگی من بود مادره بچم بود تو با خوخواهيمعشوقه 
 لحنه عاشقانه هیپدرم اروم و با .  که االن دارم حقمهیی زندگنیمن دوسِت داشتم و دارم و ا:اون زن آروم گفت. یختی ربهم

    گذشته ها گذشته ما؟یکنی رفتار مينجوریپس چرا ا: گفت
دلم : اون زن گفت. یکنیرست م دعوا دهی ي اما تو همش دارمی فراموش کردموی که نسبت بهم داشتیی دلخورجفتمون

   گهید.)  من کنارتمی وقتی با اون عکس حرف بزنگهی دخوادینم
 گشتم که صداهاشون باعث شد تمامه ی ملمی اما من داشتم دنباله موبارونی رفتم بکردنی بشنوم اونا فکر ميزی چنخواستم

   شهی که همی کسهی من موندمو گهیافکارم داغون بشه حاال د
 هی من شده بود و منم دنباله ي کابوسه شبانه رشی که قاتله مادرمه تصوشدی ماداوری رفت و هر روز بهم ی داشت رژه مجلوم

 . بکشمششی بچش به آتي چشمايفرصت که جلو
 انی که تک تکه کالمتشو بی اش خشنو شکننده شده بود؟ زمانهی روحنقدری پسر اومده بود که انی به سره احساساته ایچ
   وی سختهیی شده بودن چه روزاشی از آتي چشماش کوره اکردیم

 . پسره خشننی اگذرونده
 هی عشق چرا زندگهی به خاطره نکهی سوالها دارم ایلی بشه ازش خرهی بچه اش خي جلوم زانو بزنه و تو چشمایوقت:(( دادادامه

    صورتهيمارو خراب کرد؟ چرا خواست خونه اون زن تو
 .)) صبرانه منتظره جواباشمی سوال ازش دارم که بیلی بشه؟ خدهی سالش پاششی شي بچه

.  چه برسه به اونکردی اما جمله ام خودمو قانع نمشونی ببرادی گذشته و چطوره از ی بگم االن که همه چخواستی دلم میلیخ
    وارد بشم که نسبت بهشگهی راه دهی کردم از یاما سع

اخالقت و .گهی مگهی ديزای چهیعمقه چشمات .ی هستی که عصبانی زمانی چشمات آرومه حتشهیتو هم:((  بودممطمئن
    ویلکسی چند هفته ثابت کرده که آروم و رنی ايرفتارات بهم تو

 لی درخته تنومند تبدهی جوونه داره به هی که روز به روز از هیمی قدي شهی رهی نی دلته که البته اي نفرته بزرگ توهی نکهیا
    تنومند شدنههی و کابوس باعثو بانیی و تنهاقنی و تلشهیم
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 دی کرده بانکاروی که ایاون کس.  قلبتهي و توشهی نمالتیخی لحظه هم بهی درخت انتقامه که نی اي هاوهی وجودته مدرخته
 .))رهی توسطه قانون صورت بگدی قصاص بانیقصاص بشه و ا

 .بکشمش خودم ي با دستاخوادی ازش ندارم بعدشم دلم می مدرکچی من هیول-
 .یتونیتو نم-

 .))تونمیچرا م:(( کردمقاومت
 .))گهی مگهی دزهی چهی چشمات یتونینم:(( گفتمنانی با اطمدادی لو مویچشماش همه چ. نهی عمره کارم اهی

 شد و ی و حرصی تونستم حرفه چشماشو بخونم عصبنکهی از ایی جوراهی و نیی حرفام شد و سرشو انداخت پامهیتسل
 .)) بتونمدیمن با:((گفت

 ی دوسش داشته باشدیشا. ي که دوست نداری بکنوی کارشهی ماداوری انتقامش بهت ي هاوهی که هر روز مهی همون درختنیا-
    تا بچه اشکنمی آره صبر می هر روز باخودت بگدیشا
 هی که ی کسهی یکنی که به تهش فکر مشهی تر مفی ضعی و زمانفهی ضعیلی جرات خنی ساله بشه و بکشمش اما اشیش

   کشتنه آدما براش آبه خوردنه اما. ظالمو بدجنسو دارهتهیشخص
 رهی تتونهی اما نمرهی بتونه اسلحه دستش بگدی آدم زور نگفته شاهی بارم به هی ی  و حتنهیروغمگی که تنهاو ساکتو گوشه گیکس

    ویکنی به تهش فکر می که وقتدونمی رو بزنه و میخالص
 گم؟ی درست نمی بکننکاروی ایتونی تو نمگهی که منهی و اونم اشهی مفیرونت ضع ديزی چهی گلوله يصدا

 .ستی ننطورینه اصلنم ا-
 تو هی زندگي قصه نی اي توی نقشچی باشم و هي که داریقی رفنی اولدی و شاقمی رفهیبا خودت صادق باش من . با من نه-

    کنانیحسه درونتو ب. طرفمی بتهی شخصهیندارم و 
 .حرف بزن برام.بگو

 ))؟ی حسه درونمو بفهمیآخه تو چطور تونست:(( و حرص گفتتی عصبانبا
 .ي دوسته روانشناس دارهی-

 .))تونمی من نمنطورهیآره هم:(( و آروم گفتنیی انداخت پاسرشو
 کردم حاال فقط  ببرم من تا تهش فکرنی حسو از بنی تا ای کمکم کندی بایقمی بتونم تو که رفدیاما با:(( مکث گفتهی بعده

 .)) بشهي با کمکه تو قودیاون ته و اون آخر مونده که با
 از همه ي و داری که تو واقعاً هستهیزی حسه چنی کنم چون اي قوتوی که اون حسه دروننهیاتفاقاً برعکس من قصدم ا-

    مهربون وتهی بشه شخصي حس قونی ای وقتیکنی مشیمخف
 .  بشهانی آروم بوده نماي بچه هی تنها بوده و شهی تو که همدلسوزه

 ببرن که بعد ی من پهی درونتهی به شخصدی چرا همه با؟ی چدمی که کشی عذابنهمهی پس ا؟یپس مادرم چ:(( گفتتی عصاببا
 )) بشه؟یچ
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 . راحت بشهالتی خدی و تو شارهیمیبزار به دسته قانون تموم بشه و دستت به خون آلوده نشه اون م-
 . ازش ندارمی مدرکچیمن ه-
 . و اونم پدرتهي شاهده بزرگ دارهیتو -
 . زنهنی اون عاشقه اکنهی نمنکاروی وقت اچیاون ه-

 تلخ بوده پدر ي واقعه نی از پدرم شاهده اری که غیکس.  هستيزی چهیاما :(( گفتی مکث طوالنهیبعده . گفتی مراست
    گلولهدنهیبعد شن.  استوارو محکم دارهتهی شخصهیبزرگمه که 

 اون اومد و منو از کردمی نگاه مخوردی که جلو چشمام رقم میی فقط به صحنه هاي ساکت و بر عکسه هر بچه ایلی خمن
    اون بتونه اوندی شادی حرفاشونو شنياونجا برد اون همه 

 .)) مشکله بزرگ هستهیاما .  بگهحرفارو
 ))؟یچ:(( گفتمي کنجکاوبا
 براش سخت تر شی قلبهیماری مستحکمش تحمله بتهی آدم بعده اون اتفاق با وجوده شخصنی امارستانهیاون االن رو تخته ب-

   ي آخره عمرشو سپري به قوله پدرم داره روزادیشد و شا
 .کنهیم
 . به دادگاه برد تا شهادت بدهیی جوراهی بشه اونو دی از زبون اون بدونم و شاوی همه چدی من باششی پمی بردیخب ما با-
  خودم بکشمش؟ي من خودم با دستانیذاریچرا نم-
 .خوادی نمنوی مهربونت ايچون چشما-

 )) درکتون باالس؟یلی خنی دونستیم:(( و گفتنیی انداخت پاسرشو
 که توی حسه دروننی اخوامی پدربزرگت دوست ندارم دستات به خون آلوده بشه و مشهی پمی بردیما با:(( زدم و گفتميلبخند
    اما نه به دستهرهی می ظاهر بشه تو مطمئن باش اون مهیمخف

 .))ی کمکم کندیو تو با.يدی که نشون ميزی ظاهر کنم نه چوی که هستيزی چدمی من قول متو
 .کنمیرو حرفاتون فکر م-
 یماهنگ کن با پدربزرگت هنجایو حتماً قبل از دوباره اومدن به ا.ی بخش از افکارت برستی رضاي جهی نتهیدوست دارم به -

    که با کمکه توی قانوني کاراي سرهی و ششی پمیتا بر
 . شهی مدرست

 .رمی گی ملیبعده فکر کردن به حرفاتون وک-
 .)) روانشناسمقهیممنونم رف:(( کرد و گفتی تموم شده بود ازم خداحافظمشی تکون دادم تاسر

 و ی به حرفام منطقهی فقط کافمی زنده کنتوی درونتهی شخصمی تونی ما با کمکه تو مکنمیخواهش م:(( زدم و گفتميلبخند
 .))یدرست فکر کن

 .  تکون داد و بعدم رفتسر
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 ...ي بعدمارهیب
*** 

 به می از گوشیی صدانی ترکی ازش نبود با کوچي خبرگهی که منتظره تماس ازجانبه آندرس بودم و هنوز از اون موقع دمن
   ه زنگ بود کگهی دیکیو هر دفعه هم .دمی پریطرفش م

 می تلفن از خواب پاشدم و به طرفه گوشي با صداشهی همنهی روز عهی نکهی منتظره تماسش شدم تا ایلی مدت خنی ايتو.زدیم
   یزنی زنگ منقدی ایییبنال ک: رفتمخوردی زنگ مکسرهیکه 

 .اه
 .شمی می دارم روانگهی خودتو برسون من دعیآنجال من آندرسم سر: توجه به حرفم گفتبدونه

 ی آندرس رو به زحمت مي که من صداي جورومدی نعره مغوی جي به خودم اومدم از پشته خط صداهوی آندرس ي صدابا
   عی سریلیخ.) نمی ببویبده من گوش:کای اليبا صدا( تماس. دمیشن

 . شدقطع
ن گفت ممکنه  خودمو به اونجا رسوندم من با روان پزشکش صحبت کرده بودم اوي حاضر شدم و چجوري دونم چجورینم

   کنمی باشه قبول ميخطرناك باشه اما من گفتم که هر خطر
 یی کذايو اون خوابا. معتاد و وابسته شده بودیلی نه با قرصو دارو که االن بهشون خستهی خودش باي رو پاکای که الخوامی مو

 . دارنيکه عالئمه بد
 فشار آوردم شتری داشتم بی پدال گاز برنمي پامو از رونجای که از خونه تا ای گذاشتم رو بوق در با شدت باز شد و مندستمو

   درو با شدت باز کردم.بهش و به سمته خونه حرکت کردم
 داشت وسطه حال ی لباس خوابه صورتهی که با دمی رو دکای باال و الي رفتم طبقه عی خورد سرچی پام پدمی دوی که میدرحال
    داشتی و نگاهم به آندرس افتاد که سعکردی مدادیدادو ب

قرصامو بده :((گفتی مکای گفت و با دعوا آندرس رو متهم کرده بود و وسطه حرفاش الی کلمات نامفهوم مکایال. کنهآرومش
 .))ییلعنت

شم نشد و  وارد بی خواستم از راه صلحو دوستی هرچزدی داد می دستام در بره و هرهی طرفش دستاشو گرفتم خواست از زرفتم
   شدم. منم که هم صدام از اون بلند تر بود و هم زورم

 .))یییی لعنترید آروم بگ:(( زدم که صداش خفه شديچنان داد.  سولماز افتادمادهی و باز ی قبلي آنجالهمون
 صدامم از تو بلندتره پس شترهی خوب گوشاتو باز کن من زورم از تو بنیبب:((گفتم. بودمی شد و من که هنوز عصبانساکت

   و مطمئن باش. ي ببرشی رو پی راهي نکن با قلدر بازیسع
 ))؟يدی فهميخوری شکست متهش
 چشماش قرمز شده بود و اخماشو هیدی چشماش زل زدم سفيتو. شدی دختر بود اما متاسفانه نمنی قصده من رام کردنه اتمامه

   ق سابيکای من با اون الي بود توهم هرکس جادهیکش
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 دادی مرونی مکث که نفساشو بلندو نامنظم بهی فرق داره بعده ی قبليکای با اون النی چقدر ادی فهمی گذرونده بود مشویزندگ
    انداخت اون ور کهیمنو که دستاشو گرفته بودم با چنان قدرت

 جور مواقع به قوله نی اي تودی دنده شاهیمغرور و خودخواه و لجبازو .و من همون آدمه سابقم.  بر درد تعجب هم کردمعالوه
    طرفش و دوباره دستاشودمی سگ شدم پریمی دوسته قدهی

 .  افتادمونهی سولمازه دادهیبازم .شدی دستام خورد مرهی به دستاش فشار وارد کردم که داشت زنقدری انباری اما اگرفتم
 .)) دختر کوچولویرسی بود اما به من نمادی واقعاً زورت زنکهیمثله ا.نه:((گفتم
 نداشت به آندرس که ي ادهی مقاومت فاگهی ددمی شنی قلبشو با همون فاصله مي صداتی کرد از شدت عصبانشوی سعتمامه

    شده بود و ازرهی ما خي مدت فقط به کارانی اي همه يتو
 .))اریبرو قرصارو ب:(( رو کردم و گفتمدادی نشون نمی عکس العملچی شوك هشدته

 به اون قرصا یلی خکای النی شکست خوردم اسکی رنی اي بلندتر حرفمو تکرار کردم من تونباری تعجب کرد که اآندرس
    براش خطرناکه قرصارو به ناچارنیوابسته اس و من مطمئنم ا

 یلیبم خ خوانی بگم اتونمی می فرو رفت حتیقی دادم بعد از چند لحظه به حالت اولش برگشت و آروم شد و به خوابه عمبهش
   خطرناکه چون مغز نتونسته فرمانه آروم شدنو صادر کنه و

 یلی که خيزیچ. بشه گفت خطرناكدی شای باشه و حتی منفيزای چي سرهی تونهی منایاونو به خواب فرو برده ا.  آرامشيبرا
    اون قرصا خواب آورادمیمن فهم.فکرمو مشغول کرده بود

 . نه اون قرصادهی که فرمانه خوابو مکاستی عکسه العمله مغزه النی استین
 فشار به هوی یحالت خوبه وقت:(( دو ساعت گذشته بود رو به من گفتمی و هردو نگران بودمی مبل نشسته بودي آندرس رومنو

   یلی خياعصابش اومدو اون عکس العملو نشون داد
 .))  نگرانت شدموحشتناك

 بودمت مخصوصاً دهی ندي اعتراف کنم تاحاال اون طوردی خوشم اومد اما باایاوردیاما تو هم کم ن:(( مکثه کوتاه گفتهی بعده
   نی اون لحظه وحشتناك تريبا اون رنگه چشمات که تو

 .))  ممکنو به خودش گرفته بودحالته
رفت  اتاقش دسته هردومونو گي تومی رفتمیدی از جا پرکردی که داشت صدامون مکای آرومه الي بگم که با صدايزی چخواستم

    از خدمتکارا گفتیکیو به جفتمون نگاه کرد آندرس به 
 .ارهی سه تا شربت بکه

 یلی بودم خکای و من به شدت نگران المی بودی ناراضتی وضعنی آروم شد اما هر سه تامون از ای شد و همه چي روز سپراون
    اوندمی شکست خوردم و فهمسکی رنی ايو من تو.ادیز
 . وابسته اس به اون قرصایلیخ
 

 .  خوشحال شدمیلی با نظرم موافقت کرده بود خنکهی پدربزرگش از اشهی پمی قرار بود با رابرت برامروز
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 ی با اون نقابشهی همنهی ردو بدل نشد و اون عنمونی بی حرفچی راه هيتو.  اون برمنی اصرار کرد و مجبور شدم با ماشیلیخ
    عمقه افکارشي توادیظر ب خشن به نشهی داشت همیکه سع

 .کردمی به اطراف نگاه مشهیمنم از ش. سرگرم کرده بودی شده بود و خودشو با رانندگگم
 که غمه يرمردیبا پ.نهی اون بهم گفت که با پدربزرگش هماهنگ کرده و اونم قبول کرده که منو ببمیدی به اونجا رسیوقت

   رفتم با.  مواجه شدمخوندمی رو از تو چشماش میبزرگ
 هی دی داشت و شاي محکم و استوارتهی که اون واقعاً شخصدی فهمشدیحرفه رابرت بهم ثابت شد از صداش م) سالمش(يصدا

 .شدی مدهی تنِ صداش شني از غرور توییرگه ها
  با شما خوشبختمییاز آشنا.من آنجال روان شناس و دوسته رابرت هستم.سالم-
 .پدربزرگه رابرت هستم) سم(من هم . شما خوشبختم خانوم باییمنم از آشنا -
  اومدم درسته؟نجای به ای چي برادیفکر کنم بدون-
 استوارو محکم داشته باشم اما تهی شخصهی از نظره همه دی من شانیدونی باهام صحبت کرد مهی قضنیبله رابرت راجبه ا-
    بتونم فقط تادی سختم واقعاً توانو قدرتو ازم گرفته شاهیماریب

 .شهی و بدنم شل موفتمی و بعدش به نفس نفس مستمی خودم واي رو پامارستانی بنی ايانتها
 مهم تر از اون ی ولنی نکنی هست که شما باهاش احساسه ناراحتي اگهی دي لهی هر وسای لچِری ودینگرانه اونجاش نباش -

   ه کنهی خدمتتون عرض کنم و اونم اخوامی که االن مهیمسلئ
 دهیچی پي ماجرانی اي شاهد و سخنگونی و فکر کنم شما بهترنی من بگي اول تمام اتفاقاته اون سالو کامل برادی باشما

 . بوددیخواه
 که ی اما من دوست ندارم کسدهی اون اتفاقات واقعاً عذابم مهیاداوریراستش .  نسبت به بندهنیشما لطف دار.بله چشم-

   هی نیعروسمو کشت رو بدونه مجازات رها کنم و مطمئنم ا
اون شب رعدو برق .ستی نطونی و شگوشی بزرگ خواهد بود در حقه عروسم و مهم تر از اون رابرت که مثله سابق بازکمکه

    به پارك رفتهي روادهی پي بود من برادهیامون از اسمون بر
 خونه تنها بودن ي بود و عروسمو نوه ام رابرت تودهی طول کشیلی کارش خکهنی پسرم هم رفته بود شرکت و مثله ابودم

 .   برمادهی پخوامی اما من گفتم که مادیرابرت اول خواست باهام ب
 زودتر به خونه نکهی ايو برا.  کنه برگردمدنی بارون شروع به بارنکهی گرفتم تا قبل از امی تصمدمی رعدو برقو شني صدایوقت

    برانی جور مهی شهی که همی تنگکوی تاري برسم از کوچه
 راهو دوست نیبابا بزرگ من ا( گفتی و مدی ترسی از اون کوچه مشهیرابرت هم.  به خونه بود استفاده کردمدنی رسيبرا

    داشتن خرابویمی قدیلی ساختمونه خهیچون اونجا ) ندارم
 ساختمونه هی. ومدی ترسناك به نظر منی همي براشدی نمدهی بود و دکی روز هم تهش تاري توی و اون ساختمون حتکردنیم
    ازی از اونجا داشت وقتیبی کاره که رابرت ترسه عجمهین
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 یه:((گفتی اون زن مگهی می چدمی شنی داشت آروم صحبت کنه اما من می که سعدمی زن رو شنهی ي صداگذشتمی ماونجا
   ی نذاشتی منو ازم گرفتهی که زندگياون تو بود.خانوم تو

 ي امروزه اما گفتم شب بهتره برانی و اون روز همگرفتمی ازت ماهموی بخته سنی انتقامه ادی باي روزهی باشم من ششیپ
 .))  کنی خداحافظتیبا زندگ.انتقام
 افهیق به یوقت. دنی دی اما اونا منو نمنمی بشم و فقط من بودم که تونستم اونجا رو ببدهی که دي تر رفتم اما نه جورجلو

   رهی رابرت بود اون خدمی که دی صورتنیهاشون دقت کردم اول
 اون داخله ی ولمی هم بودهی شده بود روبه رومی بسته بودن و اونم قای صندلهی ي جلوش مادرشو روي بود به صحنه شده

    کهیساختمون بود زانو هاشو بغل گرفته بود و از شدته شوک
 و مادرشو به زور با ادی اون زن می وقتدمی بعدها که ازش سوال کردم فهمکردی مهی و نه گرزدی مغی وارد شده بود نه جبهش

    و به طرزهرهی بره اون هم دنبالشون می مي بهونه اهی
 عی سریلی شد اما خرهی چشمام خي تودیاون منو د.ننی که اونو نبي طورشهی ممی ساختمون قاي اون پشت توي اماهرانه

    مادرش بود خواستم برم جلو ويد که جلوروشو به اون زن کر
 .)) سیییی نی خوشبختنیتو حقت ا:(( شد اون گفتختهی گلوله در هم امي زن و صداي قدم برداشتم صداکی بدم تا نجاتش

رابرت .ختی صورته نوه ام ري به سره عروسم خورد و خونش روقای دقری مادرش و تي جلودی که پردمی لحظه رابرتو ددرهمون
    ازنکهیدر کماله تعجب اون زن بدونه ا. مادرشو بغل کرد

 عروسمو باز کردم ي جلوشون زنگ زدم به اورژانس دستادمیپر. دی اون پسر تعجب کنه پا به فرار گذاشت و من رو ندبودنه
    خونهکردی اما رابرت فقط نگاه مختی بار اشکام رنی اوليبرا
 ... ودی رسری دیلیخ صورتشو پاك کردم آمبوالنس يرو

 گونه ي سم روي روش به پنجره بود اشکازدی که سم داشت حرف می سه تامونو به فکر فرو برد رابرت از همون اولسکوت
    ماجرا فرو رفتهنی و من که ماتو مبهوت تو عمقه اختیش ر
 ي نسبتاً بلندهی بود با صدا بود که با برگشتنه رابرت به طرفه ما به خودم اومدم چشماش قرمز شدهنیی سرم پابودم
   تونهینم.تونهی ساله که هنوز بزرگ نشده نمشیرابرت ش...من:((گفت
 کشمشی خودم مي و اون زنو نکشه من نظرم عوض شد با دستانهی ببای خواب و روي تک اون صحنه هارو هر شب توتک

   ی سالگشی شي نبود حقه من موندن توی زندگنیحقه من ا
 نی فهمیچرا نم.سییی صورتم نبوده و ني نقابه رونی از آغوشه مادرم نبود حقه من ایی و بعد هم رهای حقه من دلبستگنبود

   تونمی وقت نمچی برو من هنجای آنجال از ای هگم؟ی میمن چ
 .))کشهی و رابرت اونو مرهی بمدی اون باسی از وجودم قطع کنم حسه درونم اصالً برام مهم ني قلبمو با تبري انتقامو تودرخته
 هی تا دنتونی دامی مکنمی و من رهاش نمهی اون االن عصبانشتونی پامیمن بازم م:((رو به سم گفتم.  بگم و رفتيزی چنذاشت
 .))نی دادگاه و شما شهادت بدمیروز بر
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 .)) به ظاهر خشنم به خون آلوده بشهي نوه نی ايدخترم نذار دستا:(( گرفت و گفتدستمو
 .))دی شما نگران نباشدمیبهتون قول م:(( گفتمی و با لبخنده کمرنگدمی کشرونی دستش بي از تودستمو

 رسوندم و سوار نی شد اما تا خواست حرکت کنه خودمو به ماشنشی رفتم اون سواره ماشمارستانی سرعت به طرفه دره ببا
   با خشونت دستشو. نگام کرد که دستشو گرفتمتیشدم با عصبان

 .))نییبرو پا:((فت و گدیکش
 .)) دارم نه پول که باهاش برگردمنی در ضمن من نه ماشمی باهم حرف بزندیما با:(( تو هم و گفتمدمی کشاخمامو

 .)) باهات حرف بزنمخوامی میی جاهیبرو :(( دوخت گفتمنی ماشي شهی نگاهشو به شتی عصبانبا
 رهی که از زی خلوت بود دستشو به نرده ها گرفت و به آبستادی پل اهی ي شد باالی من راضي مخالفت کرد که با اصرارااول

    شد رفتم طرفش شروع کردم به حرفرهی خکردیپل عبور م
 رو اونم يدی مدت کشنی اي که توی تمامه عذابکِشهی که حقشه رو ميزی رابرت نگران نباش اون چشهیاون کشته م:((زدن

   م ما بگدی باکنمی نباش من درستش میچی نگران هکشهیم
 تو شی خودت بکشدی روش چرا بانمی اي مدت صبر کردنهمهی اما تو اهی کااامالً حق با تودمی بهت حق ممیکنی مدرستش

    به اون تهشی نتونستيهنوز همونطور که خودت اعتراف کرد
 مصمم باش و به من اعتماد کن ما متی تصمي تو؟ی نگراننقدریاما قانون فکرشو کرده چرا ا. ی گلوله فکر کني اون صداو
   توننی می اونا حتمی شاهده خوب هم دارهیحاال که . میتونیم

 .)) ببرنی حرفه ما پِنی کنن و به اقی هم نداشته تحقی خوبي آدم که سابقه نی اي گذشته راجبه
به خاطره خودت ما . نقبول ک:(( زد و من از فرصت استفاده کردم و گفتمکی لبخند کوچهی بود بهم نگاه کرد ساکت

 ))باشه؟.میتونیم
 .))باشه دوسته من:(( شد و آروم گفترهی چشام ختو

 . پسره مهربونه به ظاهر خشنو قانع کنمنیتونستم ا.من آنجال.دی و با ذوق بغلش کردم خنددوستانه
*** 
 انی امروز بی الزمه قاضماتهی روز بود چون تمامه تصمنی شد و امروز روزه آخره دادگاه و مهم تري به سرعت سپری چهمه

    به نفعه ما بود و اونا گفته بودن کهی همه چنجای تا اشدیم
رابرت دارم :(( تلفن با عجله گفتمي با صداگنی رو به ما مشهی مانی رو که امروز بجهی و نتکننی الزم رو مقاتهی ها و تحقیبرس

 .))امیم
 .باشه منتظرتم-

 تاب نشسته بود تکون ي و روکردی با تلفن صحبت مشهی همنهی مادرم که داشت عي برای و دستدمی کنان پوشی لِی لِکفشامو
    رابرتنهی و سواره ماشرونیدادم و به سرعت از خونه رفتم ب
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 گهید. نگرانش بودمیلی خشدی تر مفی ضعفوی داشت ضعنطوری بودمش همدهی که دي پدربزرگش از اون روزشهی پمی رفتشدم
   دیو محکم رو هم نداشت شا استواري اون صدایحت
 لچری وي محبته خاص پدربزرگشو رو کولش گذاشت و نشوندش روهیرابرت با . اون ماجرا باعث شد شکسته تر بشههیاداوری

    بزرگهيسه تامون راهروها.  ناتوان تر شده بودیلیسم خ
 میما عالوه بر اون از پدره رابرت هم خواسته بود.میدی تا به اتاقه مربوطه رسمی کردی رو طنی برلهی و مرکزي سراسردادگاهه

   ي که تومی هم داشتی ماهرو زبر دستلهیو وک. ادی بنجایبه ا
 زن و نی اي و اونها از گذشته می سپردسی الزم رو به پلقاتهیما تمامه تحق:(( شروع کردیقاض.  کمکمون کردیلی ماجرا خنیا

    اون رو دري که مرتکب شده بود و مدارکه مربوطه یمیجرا
 امروز نی همی و قطعیی نهامهی تا تصمدیاری بنجای بود که شما شاهده مورده نظرو به انی ما قرار دادن اما قرار بر اارهیاخت

 .))اعالم بشه
.  کردانی رو بزی شروع کرد و همه چدادی خبر مادشی قرار داد و سم که صداش از درده زی قاضي پدربزرگش رو روبه رورابرت

    بود من کهنیی نشسته بود و سرش پانهیرابرت دست به س
 زی همه چانگرهی نفساش بي چه برسه به رابرت که صداگرفتی لحظه هم آروم نمهی قصه نداشتم ضربانه قلبم نی اي توینقش

    چشماش مرور شد و اونيبود بازهم اون خاطرات جلو
 . خودشو آروم کنهي جورهی بتونه دی سم چشماشو بسته بود تا شاي با صداناخواسته

 ی حرف بزنم من از خودم خجالت مدی بانجایمن ا:(( حرفاش تموم شد در کماله تعجب پدره رابرت هم بلند شد و گفتسم
   ادی مدت تمامه خاطراته معشوقه امو از نی همه ايکشم که تو

 زن با نی حرف بزنم و بگم ادی پس باشدی مشتری در قلبم بیشمانی و رنجوره پدرم پری پي صدادنهی و لحظه لحظه با شنبردم
    رابرتو کهنی منو ازم گرفت همچنهی هاش زندگیخودخواه
 همو دوس ی زمانهی ما نکهی ايفقطو فقط برا.  وقته ازش دور شدمیلی خودش مونده و من خهی بچگي هنوز توسالهاست

    وقته کهیلی ماجرارو خنی نابود کرد و من اموی اون زندگمیداشت
 خوب شد که یلی پدرش به وجد اومدم خياز حرفا.)) دونمی من هم خودمو مقصره ن ماجرا میحت.متاسفم. کرده بودمفراموش

 . رو زد که سالها پنهانش کرده بودییاون هم حرفا
دارکه مربوط و با توجه به م:((شدی بلند و رسا حکم رو صادر کرد با تک تکه کلماتش لبخندم پررنگ تر مي با صدایقاض

   ی چند حزبهیجمهور.  زننی اي نهیشی و سوابقه پیشاهدانه علن
 .))کنمی زن را صادر منی پرونده حکم قصاص انی اهی و من قاضي با دو مجلس قانونگذارفدرال

 بسته بودو مشت خی که ی چشماشو با نفرت بست و دستدمشی دی دادگاه منی همي وقت بود تویلی خگهی زن که من داون
    اوني چشمايرابرت سرشو گرفت باال و با نفرت تو. کرد
 .)) کردن نبودی نبود اما حقه  تو هم زندگی زندگنیحقه من ا:(( شد و گفترهی خزن
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 بردن رابرت رفت و منم دنبالش رفتم دسته اون زنو ی داشتن اون زنو می وقتکردنی هم نگاه مي چشماي خشمو نفرت توبا
 .)) سوال بپرسمهی ازش خوامی مدیبذار:((فت و گدیکش

 ))چرا؟:(( مکث گفتهی بعده
 .چون عاشقش بودم-

 عشقه سوخته هی عشق نی کوتاه و پر معنا باز هم منو به فکر فرو برد اون زن عاشقه پدره رابرت بود و اي چندتا کلمه نیهم
    شخصه گناهکار که مسببکیو . عشقه پر از گناههیبود 
 .  اتفاقات بودنی اي همه

 نی همه ايپسرم منو ببخش واسه :(( و گفتدی و پدرش تشکر کرد پدرش اونو با عشق بغل کرد و سرشو بوسلی وکاز
   یتونی مگهی تموم شد و تو دی همه چگهیخوشحالم که د.سالها

 .))ی خوشحال باششهی هميبرا
 ي انتقامو که توي شهی رتونستمی که اگه اون نبود من نم دوستم هستمونهی مدناروی ايهمه :(( لبخند رو به من کرد و گفتبا

    اونمشتی خوشحالم که اومدم پیلیخ. ببرمنیقلبم بود از ب
 .)) روانشناسهی شهی گرفتم برم پمی بود که تصمییهوی و ی اتفاقیلیخ

 .))مونمی من از کارهام واقعاً پشي به من و پسرم برگردوندوی دخترم که زندگیمرس:(( به من نگاه کرد و گفتپدرش
 .))یچیمنم که کالً ه:(( گفتی با شوخسم

.  منوهی پسرمو برگردوند و شما زندگهی خانوم زندگنیا:(( و گفتدی سم نگاه کرد و دسته اونو بوسي چشماي زانو زد و توپدرش
 .))می کنی باهم زندگیی دوباره سه تامی تونیما م
 .))کنهی تالش کرد رابرت واقعاً حالش بد بود فکر کنم آنجال جادو میلیدختر خ نیا:(( رو به من کرد و گفتسم

 کارتو جبران کنم هرچند که نی اي جورهی خوامی مای درمیبر.  سفرمی باهم برخوامیم:(( رابرت رو به من گفتمی اونجا رفتاز
 .)) کمهدونمیم
 ))؟یی دوتاا؟یدر:(( تعجب گفتمبا
 . دارمالی من اونجا دوتا وزارمی من راحتت ماری با خودت بي دوست داروینه هرکس-

 ))شه؟یم. دونفرن:(( افتادم و گفتمکای آندرس و الادهی لحظه ناخوداگاه همون
 .آره آره حتما-

 کنم تا یو قصد داشتم اونارو راض. گرفته بود من خوشحال شدمیمی تصمنی و حاال که رابرت همچشدی اشون عوض مهیروح
 .می سفر برهی ییچهار تا

 ))م؟ی برمیخوای مایرابرت کدوم در:((گفتم
 .کی بالتيایدر.نی به برلای درنی ترکینزد-
 .آخ من عاشقه اونجام-
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*** 
 ي رنگ فضايگری جي پرده هانی با اهییای رویی جوراهی پدرومادرته ي قشنگ تر از خونه یلی تو خي آنجال خونه يوا-
 . شدهی قشنگیلیخ
 . روشنو شادر روي هم فضاکنمی خونم حس مي رو توییای روي اون وقت هم فضاشهی بهتر می پرده رو بکشیوقت-
 يدی کشی می بزرگ بود و سرتاسرش پرده داشت وقتیلیخ.  شد حالرهی که جلوش بود خی و به باغدی ذوق پرده رو کشبا

   ي عالمه پنجره هیپنت هوس با .شدی مانی پشته باغ نمايفضا
 بزرگ
 .))ي ما انتخاب کردي خونه ي توکهی اتاقنهیع. رنگهیاسیاتاقتم که :(( رو به من گفتدوباره

 . اتاق معرکه اسکی واسه یاسیآره به نظرم رنگه -
  خونت؟ي توياری که بهت دادمو نمییتو چرا تابلو-
 یکی بهتره چون یلیا باشه خ که توش تابلومو زدم فکر کنم اونجهی که ماله منه همونی اون خونه تنها اتاقيبه نظره من تو-

   چی هشهیو باعث م. اونجاستمی زندگلهی وسانیاز مهم تر
 . اونجارو فراموش نکنموقت

 .آهان از اون لحاظ-
 . زدنه خونمدی ذوق و شوق دوباره شروع کرد به دبا

 .))نی آنجال همه منتظره توبدو:(( تازه به خودش اومد و گفتدمیچی که کرده بود داشتم با عجله ساکمو می توجه به ذوقبدونه
 پدرو مادرم ي خونه ي آندرس و رابرت باهم آشنا شده بودن و هردو تورونی بمی ساکم از خونه رفتي توندمی چوی همه چیوقت

    زدی گرمه صحبت بودن با اومدن من آندرس سوتییچهارتا
 .)) آوردنفیچه اعجب خانوم تشر:(( گفتو

 .))مواظبه خودت باش دخترم:(( کرد بغلشون کردم و مادرم گفتی زدم و سالم کردم رابرت از پدرومادرم خداحافظيلبخند
 .نطوریچشم شما هم هم-
 ))عشقم حالش خوبه ؟:(( بفهمه گفتی کسنکهی آندرس بدونه ارفتی جلوتر داشت مکایال

 .)) آرهیشمیاالن که پ:(( زدم و گفتميلبخند
 از ينه باباا شمام بلد:(( گفتی که خنده دار شده بود به فارسشدی مدهی بهتر دیه چشماش از هر موقع گرد کرد رنگچشماشو

 )) حرفا؟نیا
 ))آندرس؟.بله که بلدم:(( زدم و گفتمیچشمک

 .جانم-
 .دلم برات تنگ شده بود-
 . کنمقیتزر االن بغلت کنم و آرامش به خودم تونمی که نمفیی حفیح.طونیمنم دلم واست تنگ شده بود ش-
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 ))؟يآندرس؟؟ به حرفام فکر کرد... اِاِاِگهیباز االن م:(( بگم که ادامو در آورد صداشو دخترونه کرديزی خواستم چهنوز
 . بگذرونهری بهمون شک کرد خدا به خکمی برگرده کای بلنده خنده ام باعث شد الي صدادمیخند

 .می خارج شدنی زود از برلیلی و خمی شدنی ماشسواره
 ي شهی جلو گذاشته بودم و به شي های دوتا صندلي جلو نشسته بود ومنم عقب و وسط نشسته بودم و دوتا آرنجامو روکایال

    که پخشیتی و الیو اون اهنگه خارج.کردمیروبه رو نگاه م
 .دادی بهم می حسه خوبشدیم
 .))دی خوابشیییآخ:(( با اون آهنگ خوابش برد آندرس بعد از چند لحظه گفتکایال

 دهی نکشقهی آهنگ به دقنی با اکای بود النی آهنگ همنیاصن قصدم از پخشه ا:(( نگاش کردم که چشمک زد و گفتبدجنس
 .))برهیخوابش م

 .)) آندرسی بدجنسیلیخ:(( زدم و گفتميلبخند
 .میگی می ما چفهمهی که نمنیبعدشم ا...غربونت-
  بلده نه؟ی که فارسکمی گهیچرا د-
 . فدات بشمرمی بمخوامی واقعاً مکنهی تو که خب اون فکر ميآره دستو پا شکسته اما مثالً االن اگه من بگم فدا-

 .))بسه آندرس. از دسته تو:(( و گفتمدمیخند
 .چشم-

ز  باهات باشم دور اشتری بتونم بينطوری ادیشا. آنجالمیری سفر منی به امی خوب شد که داریلیخ:(( مکث گفتهی از بعده
 .))کایچشمه ال

 گرفتار یی جوراهی راه خطاس چون خودمم توش نی کار انی کنم که احتشی همش نصتونستمی نمگهی دنیی انداختم پاسرمو
    که هنوزی داشتم برگردم اما کسیشده بودم هرچند که سع

 . کنهحتی راهه رو نصنی رو که مشتاقه اگهی نفره دهی تونهی راه مونده نمنی اي توخودش
 ي افهی بر عکسه آلکس که قشهی بدجنس میلی ظاهرت خیکنی اخم میآندرس وقت:(( شدم و گفتمرهی اش خافهی قبه

    رفتارثانهی بود و خبطانی شکی داشت اما درونش مثله یمهربون
 .)) شده بودم عروسکشنکهی و اکردیم

 . زهی حالم بدجور بهم برشدی هم باعثه م خاطراته اون زمان بازادوی و زدی چشمام موج مي نگاه کرد غم دوباره توبهم
 .))یشناسی ام بدجنس باشه اما تو منو مافهی قدیآندرس مراقبته شا.ستی نينطوریآندرس ا:((گفت
 شهی و همنیستی نسهی اصالً قابله مقاي تا آسمون با اون فرق دارنیتو از زم.معلومه:(( کرده بودم سر تکون دادم و گفتمبغض

    اخمیبعدشم وقت. آدمارو شناختدی نباافهی قي از روگنیم
 .))ااایشی می دختر کشگهی دي موقع هایشی مدهی دينطوری ایکنیم

 . و باز هم حرفاش باعثه خنده ام شددمی زد و منم خندقهقهه
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 . شدداری آندرس بي با صداکایال
 اون می برنیایب:(( اشاره کرد و گفتابونیبه اون طرفه خ.میستادی و ماهم پشت سرش واستادی رابرت ای رانندگی کمبعداز

 .))می استراحت کنکمیطرف 
 آندرس و رابرت کمی پارکه بزرگ و باتمامه امکانات بعد از خوردنه ناهار هی کرد به اون طرف نگاه کردم دیی تاآندرس

   یوقت.می پارك دور بزني تا تومی هم رفتکایاستراحت کردن و منو ال
آندرس با .  و اصراره خودم پشته فرمون نشستمشنهادیبا پ. می شده بودن و حرکت کردداریب اونا می ساعت برگشتکی از بعد

   کاروی بهم بفهمونه اون آهنگه خوابه الخواستیچشمو ابرو م
 )) رو بزارم؟برهی باهاش خوابت مشهی که همی آهنگکایال:(( آندرس گفتدادمی و منم به حرفش گوش نمبزارم

 . باشمداری بکمینه دوست دارم -
 ي و با اخم نگام کنه و منم لبامو غنچه کردم و از تورهی باعث شد که آندرس حرصش بگي همراه با زبون دراززی ري خنده

    چشمک براش فرستادم  که خنده اشهی بوس و هی نهیا
 .)) خندهرهی زنیزنی ملی دلی بهویشما دوتا حالتون خوبه :(( با تعجب گفتکای الگرفت

 .))دمی همون خندي اس ام اس خنده دار برام فرستاده بود براهینه دوستم :((عو جور کرد و گفت خودشو جمآندرس
 . کردم و تونستم خنده امو قورت بدمیسع

 نفر هی ي بکشم که گرمایقی خوشگل باعث شد دستامو باز کنم و چشمامو ببندم و نفسه عميای اون دري بومیدی رسباالخره
    آندرس که تنه داغشودنهیبا د. از پشت باعث شد برگردم

 زود نگران شدم و یلی چسبونده بود و دستاشو دوره کمرم قفل کرده بود و چشماشو بسته بود لبخند زدم اما خبهم
 ))آندرس نفهمن؟:((گفتم

 .نهی رابرتو ببيالی رفته وکاینه ال-
 پشتش به ما داره عقب کای الدمی ببوسم که دشویشونی دستاش و سرمو به طرفش چرخوندم خواستم پي گذاشتم رودستامو
    آندرس رو از خودم جداعی سرکنهی رو نگاه مالی و وادیعقب م

 . اخماشو توهم جمع کردکای و ازش فاصله گرفتم اول تعجب کرد و بعد با حضور الکردم
 .  داخله خونهرفتم

 .)) دنجهکوی واسه شماست کوچالیو نیا:((  گفترابرت
 ))؟یپس خودت چ:((گفتم

 .گردمی زود باهاش برمیلی اونجا و خرمی هم دارم و البته االن مگهی ديالی وهی نجایمن ا-
 ))؟یبا ک:(( تعجب گفتمبا
 .کنهی می زندگنجای بشه همسرم اون اخوادی مگهی دایبا عشقم که تازگ-
 ))دونه؟ی پدرت م؟ي نگفته بودیییجد:(( گفتمجانی هبا
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 . اما پدرم نهدونهیسم م-
 ؟ي باهاش آشنا شديچجور-
 دختر که پشت هی و با الی ونی اي کنم اومدم تودای ذره آرامش پهی بتونم نکهی اي برامی نحسه زندگي روز از همون روزاهی-

    بود و دستاشو باز کرده بود روبهستادهی اای درهیبهم رو به رو
 ...دمشی دی شدم و وقترو
 ينطوریچقدر عاشقانه بوده و ا:(( گفتمعیرابرت تعجب کرد اما سر. میدی آندرس نگاه کردم اونم همزمان بهم نگاه کرد خندبه
 )) رابطه ات شروع شد باهاش آره؟گهید
 وقتشه بهش خبر بدم و اونو هم خوشحال کنم گهی مو بدونه و حالشو خراب کنم اما االن دی وضع روحخواستمیآره اول نم-
    کنم و بهش بگم که دوست دارم باهاشزشی سوپرادیبا

 . کنمازدواج
 .)) صبرانه منتظرمی که بارشیبرو ب:(( زدم و گفتميلبخند

 چشامو گرد کردم و کردی داشت نگاش مالیخی بیلی و آندرس هم خاوردی ساکه بزرگو کشون کشون مهی داشت کایال 
 .))برو کمکش.وا:((مگفت
 داشت و نسبتاً ي گذاشتم که تخته دو نفره ای به خودش اومد شونه باال انداختم و از در خارج شدم ساکمو داخله اتاقتازه

    همکای و بنفش بود آندرس و الدی رنگش سفبیبزرگ بود و ترک
 . کنم از توشدای پوهی عالمه آبمهیو فقط تونستم  باز کردم چون به شدت گرسنه ام بود خچالویدره . انتخاب کردنوی کناراتاقه
 در ي با صداکردی نگاه مي ویآندرس که داشت ت. شدالی داخله وزدی که ازش حرف می که رابرت با عشقدی نکشیطول

    کهي اتاقم برگشتم دختري تورفتمیبرگشت و منم که داشتم م
 بهش ي رنگ لبخندی آبي و چشمادی لخته بلوند و صورته سفيموها.  شدالی داشت وارده ويزی شگفت انگهیی اروپاي افهیق

    به سمتم دراز دستشویزدم به طرفم اومد و دستشو با مهربون
 آشپزخونه بودم که رابرت ي همه نشستن و من توهی بود بعده معرفسای کرد اسمش الی لبخند فشردم رابرت منو به اون معرفبا

   ش کردم واومد و آروم صدام زد برگشتم و گنگ نگا
 )) شده؟يزیچ:((گفتم

  آنجال؟گمیم.آره-
 ))هوم؟:(( ها شدم و گفتموهی شستنه ممشغوله

 یلی بذارم تا خونی که کامل تونستم بهش اعتماد کنم و مشکالتمو باهاش درمی هستی مدت تو تنها کسنی اي همه يتو-
    که منو تازه به خودمي بودیراحت حل بشن و تو تنها کس

 .برگردوند
 .رابرت؟ برو سره اصله مطلب-
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  تا بهش بگم دوست دارم باهاش ازدواج کنم؟ی کمکم کنشهیآنجال م-
 ))؟یکشی تو خجالت میعنی:(( ام گرفت و گفتمخنده

 جور مقدمه هی. کمکم کن بتونم بهش بگمگمی که تو کامل بگو مگمی دخترم بعدشم نمنی نکن من عاشقه اتمیآنجال اذ-
 . ینیچ

 .))باااشه:(( زدم و گفتميلبخند
 .))یییعاشششقتم مرس:(( ذوق بغلم کرد و گفتبا

 که رابرت گفت گرد کرد و ابروهاشو داد يزی صحنه و چنی ادنی لحظه آندرس اومد داخله آشپزخونه و چشماشو با دهمون
   کم کم اخماش جمع شدن رابرت دستاشو. دمیبازم خند. باال
 .))ی دوسته مننیتو بهتر:((رس بود گفت شونه هام گذاشت پشتش به آنديرو

 جلو اخماش بدجور تو هم بود بازم ومدی شد تو چشمام مرهی با لبخند از کناره آندرس گذشت اون خدی و آندرس رو دبرگشت
    بهتی داشت چنیا:(( ترسناك شد و گفتکمی اش افهیق
 ))گفت؟؟یم
 . گفت دوستيدی خودت که شنیچیبابا ه-
 عاشقتم؟؟؟ یقبلش چ...اِاِاِ-
 حرفه یی جوراهی بشه و ی صحبت کنم تا راضسای دختره النی اصن اومده بود بهم بگه که با انیبابا اون ذوق زده شده بود ا-

 .نی بکشم همشیازدواجو پ
 .))نارویباز کن ا:(( و گفتمدمی کششیشونی اخمه پي نظر گرفت دستمو رورهی زدم و رفتم جلو حرکاتمو زيلبخند

 .)) بشم منرتتی غيفدا:(( به لبخند شد و گفتملی کمرنگ شد و تبداخماش
 حساس که خم ي وارده آشپزخونه شد هول شدم و چنان زدم به جاکای کمرم که همون لحظه الي رورفتی داشت مدستاش

   دنهی اول تعجب کرده بود و با دکای گفت اليشد و آخ بلند
 خنده رهی زد زکای الهوی که می کنی خنده امونو مخفمیکردی می سعمیتامون داشت نگاه کردم دوکای به الکی صحنه اومد نزداون

 .))کوفت:(( ازش آندرس با حرص گفتاوردمیو منم کم ن
 ))حالت خوبه؟.  فدات بشم منیاله:(( و ادامه داددی رو فهمهی انگار تازه قضکایال

 صحنه ها نی ادنی چرا از ددونمی نمکردی کمرش و نوازشش مي دستشو گذاشته بود روی با نگرانکای سرتکون داد و الآندرس
 . افکارم گنگ و نامعلوم بوددونمینم.دی شاشدمی مي جورهی

 آندرس پاشو نجا؟ی انیکنی مکاری چگهی دنیای اومدم بگم بنیکنیبس که حواسمو پرت م:(( گفتکایال.دی هم خندآندرس
 .))گهید

 هی دیبا. به خدادی بگردم ببخشیاله:(( به خودش با لبخند گفتمدیچی پید م خم شدم و نگاش کردم داشت از دررونی برفت
 .))ي که کار دستمون ندکردمی ميکار
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 ))م؟ی خوبه بچه دار نش؟؟ينطوریا:(( اخم گفتبا
 .)) بچه؟؟؟ ههم؟؟؟ییینش:(( ام گرفت و گفتمخنده
 ))؟یخوب:(( گفتمی با نگرانی صندلي شد و نشست روبلند

 .ي بد زدیلیخ-
 . دادم تو تا خنده امو قورت بدملبامو

 .گهی داری در ني اس لوس بازعهی ضامیآندرس پاشو بر-
 . چپ نگام کرد و بلند شدچپ
 يزی چهی:(( گفتمسای دادم به مبل و رو به الهی منظورشو گرفتم تکومدی چشمو ابرو می و رابرتم همی نشسته بودهمه

 .)) کنهانی اونو بکشهی بگم که رابرت خجالت مخواستمیم
اون قصده ازدواج با تورو داره فقط :(( گفتمحی واضح و صریلی با تعجب نگاش کرد و منم خسای و النیی سرشو انداخت پارابرت

    چند تا کلمه مونده بود و از من کمکنی کردنه همانیتو ب
 .))خواست
 .)) اشو از زبون رابرت بشنوهی و بقنی بزنرونی حرفاتونو بي هیبق:(( شد بدون توجه به اون ادامه دادمشتری بتعجبش

 .))یلییییعاشقتم خ:(( گفتشدی من رد مي که از جلوی رو گرفت و در حالسای بلند شد و دسته الرابرت
 داد به هی شد و تکرهی که کناره من نشسته بود باز چشماش گرد شد و بعد لباشو غنچه کرد و با حرص به روبه رو خآندرس

   رهی آروم و از زیلی خنهی و دست به سمبل و پا رو پا انداخت
 .))گماااای نمیچی هنی من به ایه:((دی غردندوناش

 جمعش کردم و عی سرمی داده بودی جلوش سوتیلی خنجای برگشت و نگام کرد تا اکای تمامه حرکاتش خنده ام گرفت که الاز
    که اون روز واسمادتهیاون جکه رو :((رو به آندرس گفتم

 ))گم؟ی کدومو میدونی باحال بود میلی خيخوند
 .دیبعدم خند.))  بودی عااالیعنی خنده دار بود یلیهاااا آره خ:(( گفتعی سریلی خآندرس

بعدش به من نگاه کرد و منم .  نهای رفت کای النهی تا ببدی اتاقش آندرس سرك کشي باال انداخت و رفت توي شونه اکایال
   آخر تو با:(( که گفتدمی خندزی دهنم و ريدستمو گرفتم جلو

 .))یکنی مچارهی هات ما رو بی سوتنیا
*** 

 آنجال آنجال به نظرت کدوم لباسو امشب بپوشم؟-
 .هی انگار تولده توي ذوق کردي جورهی-
 . حاال تو بگوگهی دمیبه هرحال ماهم دعوت-
 ش؟ی خوبه آوردیلی که بلند بود و جذبه تنت بود خهیبه نظرم اون لباس مشک-
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 .))هیعال. خوبهیلیآره آوردم خ:(( و بدو بدو رفت سمته اتاقش و گفتدی با ذوق بهم کوبدستاشو
 .  تا آب بخورمرونی اتاق رفتم باز

 زد و بعد اومد طرفم و دی اطرافو دکمی دستش بود ي مجبورش کرده بود بپوشه توکای که  الي کت شلوارآندرس
 )) بپوشه؟ی چخوادیعشقم م:((گفت

 .هیزیسوپرا-
 .یدرخشی اون جمع مي مطمئنم توی بپوشیاما به هرحال هرچ. خوبهیاگه منو امشب نشکتو -

 . اتاقمي دادم و بعده خوردنه آب رفتم تولشی تحويلبخند
 . ربع به هفت بودکی و االن می دعوت بود7 به ساعتم نگاه کردم ساعترونی بمی از اتاقمون اومدی همگقهی از چند دقبعد
 می پارك کردنوی ماشمیدی خوشگل و بزرگ رسيالی وهی از دوستاش بود به یکی تولده می که رابرت داده بود رفتی آدرسبه

    هم کنارهسایرابرت و چند تا از دوستاش جلو در بودن و ال
 هیر آوردم  و پالتومو دمی هامونو اونجا گذاشتلهی اتاق و وسي تومی رفتمی شدالی بود بهمون خوش آمد گفتن و وارد ورابرت

    رنگيری شي هاینی کوتاه که نگي رنگه دکلته دیلباس سف
 مبل نشستم و به اطراف نگاه کردم کی ي مودب رفتم و رویلی و خرونی بودم از اتاق اومدم بختهی موهام باز دورم رداشت

    و آندرس رو گم کرده بودمکای بود که الادی زتی جمعنقدریا
 رقص بودن چند نفر داشتن حرف ستهی پي توي تعدادهی بود ي کارهی مشغول ی هر کسکردمی تفاوت به اطرافم نگاه میب
    آندرس که داشت بهدنهیبا د. خوردنی میدنی و نوشزدنیم

 ))؟يدی پوشهی چه لباسنیا:(( زدم اومد و کنارم نشست و اخماشو برد تو هم و گفتي لبخندومدی من مطرفه
 زشته؟-
 .تی جمعنهمهی انهی دوست ندارم اونم بدنوی درخشنی اما من ایدرخشیگفتم م.کنمی قشنگه دارم عرض میلی چون خرینخ-

 . نیی انداختم پاسرمو
 )) باشه؟یپوشی جور جاها منی اي تویی لباسانی همچنمی بیدفعه آخرت باشه م:(( گفتکه

 .))چشم:(( بود آروم گفتمنیی پاسرم
 .))بی؟؟ چقدر عج)چشم( لجباز در برابره آندرسِ بدتر از خودش گفت ي دنده هی مغروره يآنجال:(( کرد و گفتتعجب

 . نکن آندرستمیاذ-
 .چشم-

 .  روبه رو شدمکردی مرد صحبت مهی دستش بود و با خنده داشت با یدنی نوشهی که کای الدنهی زدم و با ديلبخند
 .))رتی غی چرا اونجاست بکایال:(( آندرس گفتمبه
 امی راحتش گذاشتم تا خودم بتونم بدهی دي شو بعده عمریمی قدي از دوستایکی:(( باال انداخت و گفتي تفاوت شونه ایب
 .))نجایا
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 .بدجنس-
 تنها شدم دوباره به هوی رفتی گم شد کاش نمتی جمعي زنگ خورد و توشی بگه گوشيزی کرد و تا خواست چي اخنده

   گاهم و ناخودابی عجياطرافم نگاه کردم و داشتم به رفتارا
 شدی مرد که از چشماش مهیبه باال نگاه کردم . افکارم پاره شدي جلوم رشته هی ساهی که با کردمی به آندرس فکر منسبت

   نطوری بدجور مست کرده و خماره اما لحنه حرف زدنش ادیفهم
 . دمی رو دنبود
 يری تغچی هنکهی بود نشست کنارم بدونه اوانی لي لبه ي بال پرتقال روهی گرفت به طرفه من ویکی دستش بود وانی لدوتا

    ازش گرفتم اما بهش لب نزدموانوی بشه لجادی صورتم ايتو
 .)) لباسنی اي مخصوصاً توي دارییبایچقدر صورت و اندامه ز:(( و گفتنشست

از . فتهوی بازم اون اتفاقاته نهض بخواستی بشه تا از شرش خالص بشم دلم نمداشی کم کم دوست داشتم آندرس پگهید
    که دستمویدرحال. ومدی خوشم نمحشیلحنه واضح و صر

 .))می باهم برقصایب:(( رقص و گفتستهی پي تودی بود منو کشگرفته
 هر لحظه کمبوده آندرس رو لرزوندی گروم گرومه آهنگ قلبمو مي شعور اجازه هم نگرفت به زور منو برد صدای بي کهیمرد

    عالمه نفر درحالههی شدی مشتری و ترسم بکردمی حس مشتریب
 .  بودن و تعادل نداشتنرقص

 آندرس چشمام دنهیبا د.شدی لحظه هم آروم نمهی و ضربانه قلبم گشتی اما چشمام دنباله آندرس مشدمی مدهی رقصباهاش
   هی ی قرمز و عصبانيبرق زد آندرس اخم کرده بود و با چشما

 ي تنها گذاشت اون مرد چونه امو توتی اون جمعيکنم رفت و منو تو بی حرکتای بگم يزی نگام کرد و تا خواستم چمدت
    و هرزه اشو رو تک تکی وحشيدستش گرفت و چشما

 . بوددهی و ترسو اضطراب امونمو برشدی مشتری هر لحظه چندشم بدی بدنم کشياعضا
 وقتشه خانوم گهید:(( بس که مست کرده بودترسوندی صداشم منو مگهی زدم که دسشی پعی سریلی لبام خي رودی کشدستشو
 .))زهیری بدنت داره اعصابمو بهم ميبدجور. کوچولو
 راهه اشکام باز دی کشی داشتم که دستمو رها کنه نتونستم منو به طرفه پله می سعی ناتوان بودم که هرچنقدری ادی کشدستمو

    نبودشی حالیچی ولم کنه اما هکردمیشده بود التماسش م
 هی يمنو برد تو. نداشتم بگميزی از خواهشو تمنا و اسمه خدا چری وحشتناك آخه چرا؟ به غيدا بازم اون صحنه ها خيوا

   ي ذره انرژهی آندرس دستو پاهام دنهی با دکردمیاتاق هق هق م
رد مچه  صورته مرده که پرت شد اونطرف مرده دستمو ول کي اون صحنه بلند شد و چنان زد توي من تودنهی با دگرفت

    شدن اما اون مرد ازری باهم درگزدمی و زار مکردیدستم درد م
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 خواستم که ولش کنه و اونم هی آندرس رو گرفتم و با گري نداشت رفتم و بازوي زورچی در برابره آندرس هي خمارشدت
   ی جونچی کنار تخت نشسته بودم و هرونیپرتش کرد از اتاق ب

 و دستو پاهام شل دی رسی که داشتم به صفر میی تمامه زورو بازویعنی شدمی مينطوری همکردمی مهی گری بدنم نبود وقتيتو
    چشمام حالمي شد تورهینشست کنارم و با اخم خ. شدیم
 نی به ای خاصهی و وابستگبی عجتهی جور امنهی دادی ادکلنش بهم آرامش مي اراده محکم بغلش کردم و بوی بد بود بیلیخ
   هی که تونستم گریی بغلش تا جايتو.تم تلخه مردونه داشيبو

 ي توی تو گفتدمتی دنبالت گشتم ندی هرچدمی ترسیلی خ؟ی کجا رفتهویآندرس تو :(( جونم گفتمی بي و با همون صداکردم
   داتی پی و وقتی اما تو منو تنها گذاشتدرخشمی جمع منیا

 ی داشتم وقتی چه حالیدونی رو سرم خراب شد نمای دني همه ی رفتی و وقتي بودی چشمام خوشحال شد اما تو عصبانکردم
   هی با اون نگاهاش و حرفاش تنمو لرزوند و گرکهیاون مرد

 رمق ی بدنم بکنمی مهی گری آندرس من وقتومدی سرم میی االن معلوم نبود چه بالي برام نذاشته بود اگه تو نبودی جونهام
   نی که منو از ایمرس. مونهی نمی تنم باقي توي زورچی هشهیم

 ))؟يشنوی قلبمو ميصدا. ي وجودمو گرفته بود نجات دادي که همه ی و وحشتادی دوباره که قرار بود سرم بییبال
 شنومیآره خوشگلم م:(( که بغض داشت گفتیی و صدازدی توش موج می که نگرانیی از خودش جدا کرد و با چشمامنو

   ي دوست داریهرکآنجال تورو جونه .  که تنهات گذاشتمدیببخش
 .)) اشکارونی ازینر

 .  با دستاش پاك کرد و صورتمو قاب گرفتاشکامو
 .)) آندرس واقعا ممنونم ازتیمرس:(( گفتمآروم

 می برای بخوننی دارن آهنگه تولد ميشنوی صداهاشونو ممی برایب:(( لبم زد و دستمو گرفت و گفتي روکی کوچي بوسه هی
 .))الی ومیری و بعدشم مشهیزود تموم م

 .))امیمن اونجا نم:(( گفتمی ترس و نگرانبا
 ...رونی اون بکایال.  مراقبتممی زشته پاشو بری آنجال کناره خودمکنمیولت نم-
 فک کردمی نمی نگاهچی کس هچی جم نخوردم و به هی و از کنارش تا آخره مهموندمی ترس بلند شدم و بازوشو سفت چسببا

    همکای افتاد الی چه اتفاق شد وی باشه چدهی فهمینکنم کس
 کنهی مي برام مهم نبود که چه فکرزی چچی اش بود اما االن کنارمون بود اما من هیمی قدقهی کالً گرمه صحبت با اون رفکه

   ي چجوردمی از آندرس جدا بشم و نفهمخواستیفقط دلم نم
 . الی ومیدیرس

 تخت اما ي رودمی خوابمی شدادهی پنی اتاقشون و دستمو گرفت و از ماشي که خواب بود بغل کرد و برد توکاروی الآندرس
    داشتیمی و قددی افکار جدنی تمامه اومدیخواب به چشمام نم
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 بود و می شبه زندگنی بدتردمی از تولد نفهمیچی و خوابو خوراکو ازم گرفته بود اصالً بهم خوش نگذشت و هکردی ام موونهید
    رمقی بنقدری بدنم رو ای از مدتو بعد.  کردمهی گرنقدریا

 .کردمی محس
 نهی و صورتمو بی صندلي شدم نشستم رورهی بودم خختهی خودم ري که برای آبوانهی آشپزخونه و به لي شدم و رفتم توبلند

    افکارم دوبارهي زل زدم و تووانیدستام گرفتم و به آبه داخله ل
 با رمی آروم بگکمی باعث شد دمشیدی نجات مهی اما آندرس که منجدمی شدم امشب بعده مدتها شکسته شدنم رو دغرق
   دنهی که با ددمی کشیفی خفغهی و جدمی ترسهوی ی آروميصدا

 )) خانومم؟ی نشستنجایچرا ا:(( آروم شدم گفتآندرس
 . برهیخوابم نم-

 شد نوره ماه چشماشو رهیبهم خ دوسشون داشتم یلی که خیی صورتم کنار زد و با نگاهاي رو به روم و موهامو از رونشست
    کرده بود و من چقدري اگهی ديقشنگ تر از هر لحظه 

   بهم محرم تر بودی مرد از هر کسنی صورتم و اي رودیدستشو کش.  مرد شده بودمنی قراره ای بناخواسته
 .))پوشمی وقت اون لباسو نمچی من هگهید:(( گفتمآروم

 .))یکنی ميخوب کار:(( لبخند گفتبا
 .ممنونم ازت آندرس-
 .رهی منی از بهی همش به عرضه چند ثاندمی که ازت دي اونهمه زوریکنی مهی گری که وقتدونستمیآنجال؟ من تاحاال نم-
 .شهی جون می بفوی ضعهی زمانه گري قوي آنجالاتمهی از خصوصیکی نیا-

 ))چرا مچه دستت قرمز شده؟:(( نگام کرد و گفتدمیچی پی دستمو گرفت از درد به خودم ممچه
 . شدينطوری که اکردمی که ولم کنه و مقاومت مکردمی و منم تالش مدیکشی دستمو مکهیاون مرد-
 کنه؟یدرد م.شهی و زود کبود مدهیپوسته دستت سف-
 . ذرههیآره -

 برات و بعدشم اون قرصه خوابو زنمیم. آوردمنی از برلنویا:(( دستم و گفتي رودی پماد در آورد و مالهی باز کرد و خچالوی دره
 .))ی استراحت کندی تو بامیخوابی و ممیخوریم

 .))ارمی باهات باشم و بال سرت بری دله سهی روز بره و من هی کای الخوادی دلم میدونیآنجال نم:(( تموم شدنه کارش گفتبعده
 .می راه شدنی و اي بازنیناخواسته وارده ا...اون... زدم و منلبخند

***   
 ری ددی شامی قدمقهی اون رفشهی پرمیآندرس؟ من امروز م:(( حواسم به اون پرت شدکای الي بود که با صدامی گوشي توسرم

 .))یبرگشتم نگرانم نش
 خخخ.دونمی مدمی حرف شانی چرا خوشحال شدم از ادونمینم
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 ))ام؟ی منم باهات ب؟ي بريخوای چرا تنها مزمینه عز:(( دادی که چه جوابنی آندرس رو ببحاال
 . ام گرفته بود شک نداشتم االن تو آسموناسخنده

 .)) آنجال باش تنهاستشهی تو پگردمینه نگرانم نباش زود برم:(( گفتکایال
 .پس مراقبه خودت باش-
 .نطوریباشه تو هم هم-
 ي رفتار کنم و به رویعی کردم طبیسع.دم داد اول اخم کردم و بعده رفتنش لبخند زلشی تحوکای که الي بوسه آبداري صدابا

    اتاق وي بعد از چند لحظه آندرس اومد توارمیخودم ن
 .)) خانوم گفتن مراقبتون باشمکایال:((دادی میلی ویلی قلبمو قصداش

 .))نیاری شما قراره بال سرم بشناسمیالزم نکرده من شمارو م:(( گفتمنی شدم و خواستم در برم و در همون حبلند
 ناخوادگاه رفتم رمی دونستم کجا می و نمرونی رفتم بالی از دره ودمی خندی و مدمی کشی مغی دستاش فرار کردم و جرهی زاز

    ماسه هايبدونه کفش تو. دمیی دوی و روبه آب مایطرفه در
 هی یکنین فرار مگرفتمت جوجه از م:(( ماسه ها و اونم از پشت بغلم کرد و گفتياتفادم رو. دادی می بهم حسه خوبدنیدو
 .))ارمی سرت بییبال

 گرفتم می کشون کشون برد و هولم داد وسطه اب و شروع کرد به قلقلک دادن تصمای دري ام گرفت به زور منو تا جاخنده
    کهیی صورتش خورد دستاي آب که توزمیآب روش بر

 آخرشم ختی و روم آب راوردی لحظات اونم کم ننی با اکردمی و من عشق ممیدی خندی محاصره شده بودم باز شد مدورش
   لباست:((اومد جلو و محکم بغلم کرد و آروم دره گوشم گفت

 .)) شدمی به حالی به تنت حالدهیچسب
 .))ی بشی به حالی حالیکنی مخودیشما ب:(( که پا به فرار گذاشتم گفتمی و در حالرونی ام گرفت از بغلش اومدم بخنده

 ماسه ها و روم ماسه ي منو خوابند رودیخندی که می و درحالزدمی دوباره منو گرفت نفس نفس مدمیی دوی طرفه ماسه ها مبه
    لحظههی میدی خندی شده بود می بدنم شني همه ختیر

 .)) جونمي سبزت بشم که شده باليآخ من قربونه اون چشما:(( شد تو چشمام و آروم گفترهی و خستادی اش واخنده
 دور شدم یلی دنبالم و بعد که خدییدو. و در رفتمدمی طرفه لپشو بوسهی عی آروم بود از فرصت استفاده کردم و سرحرکاتش

    خم شده و دستاش رو زانو هاشه و داره نگامدمیبرگشتم و د
 .)) دختريهالکم کرد:(( بلند گفتکنهیم

 . دمیخند
 .)) خنده هات کثافطيفدا:(( بلند گفتکه
  ابراز احساسات بود؟نیاالن ا-
 .ته تهش بود-
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 نی و من چقدر امی شده بودرهی هم خي چشماي و تومی داشتی زدم و رفتم طرفش اونم اومد سمته من آروم قدم برميلبخند
 .مردو کاراشو دوست داشتم

 .))ایه دن فردنی ترانتکاریبا عشقت شدم خ:((آروم گفتم.  چشمامي دستاش و زل زد توي دستامو گرفت تومیدی رسبهم
 .نهیری شانتی خنی و امی کردانتیخ-

 تحمل کنم ي چجوردرخشهی آفتاب و موهاتو که منی ايچشماتو تو:(( و گفتدی بوسمویشونی گذاشت پشته گردنم و پدستشو
 )) نشم آنجال؟وونهیو د
 . نگوووگهی ادکلنتو که ديآخ بو. تو که بهتره خوابو خوراك نذاشته واسمهی آبياز چشما-

 ))؟يدوسم دار:(( مکثه کوتاه گفتهی و بعد با دی و خندنیی انداخت پاسرشو
 .))عاشقتم:(( گفتمی معطلبدونه

 لحظات نی و عاشقانه ترنیبهتر.دمی موهاش بردم و با عشق لباشو بوسي کرد دستمو الشتری داغش حرارته بدنمو بيلبا
 .صورتمو با دستاش قاب گرفت. بودمیزندگ

 . ه نگام کرد باز کرد و دوبارچشماشو
 .))می ناهار درست کنمی برایب:((گفتم

 . بودمدهی بره خرخواستی مکای الی وقتخچالی يهست تو-
 .می گرمش کنمیبر-
 . چسبهی ناهاره دونفره با عشقت مهی-

 ي روای دري و روبه رومی تو بعده گرم کردنه غذا رفتمیدستمو گرفت و رفت. دمی به روش پاشمی سرشار از حسه درونيلبخند
 .میماسه ها نشست

 سرش بود و به رهی آندرس دستش زشهی جمع کردم و دوباره برگشتم پوی بود همه چمی ناهار زندگنی خوردنه غذا که بهتربعده
    موهامي دست برد الکردی بود و نگام مدهیپهلو دراز کش

 .تمام وجود حس کنم با کردوی که منو غرق در لذت می باعث شد چشمامو ببندم و نوازشومدی که ميباد
 ی آروم و عالزی دستش بود و همه چي شدم و دستام تورهی خکردی که داشت کم کم غروب ميدی و به خورشدمی خوابکنارش

    شونه اشي سرمو روای دري روبه رومیبعد از چند نشست. بود
 و بعد دستمو گرفت و بلندم کرد و بهم نگاه کرد و لبخند زد و به آسمون نگاه کرد دیسرمو بوس.  شدمرهی خای و به درگذاشتم
    حسهنیبهتر.ای دريغروب کناره عشقم تنها جلو:((و گفت

 .))استیدن
 شدی مکی تارگهی لبهام گذاشت هوا داشت دي رویقی عمي خمارشو بست و بوسه ي با دستاش قاب گرفت و چشماصورتمو

    کهکردی و اون ضربانه قلبمو حس م قلبه اونيو من صدا
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پس .  برگشتن ازش سخت بود و تهش نامعلوم بودگهی بود که دی که کردم اما راهیانتی با تمامه خدی تپی اون مي برافقط
    تا عمقهدنشوی بستم و لذته بوسای دني همه يچشمامو رو

 رهی خهی لبام برداشت و جفتمون به اون چندتا ساي که کنارمون بود لباشو از رویی هاهیبا سا.  حس کردم عشق کردموجودم
    دقتکمی شدی نمدهی ديادی ززهی چیکی اون تاري تومیشد

به آندرس با ترس نگاه کردم و در . و کناره اون پدرو مادرمکای سرم خراب شد کنارش الي روای آلکس انگار دندنهی و با دکردم
    شد و آندرس دستامو فشار داد تعجب لحظه دستام سردکی

 ادی فرکای الشدی مدهی اون چهار نفر دي چشماي روبه رومون و نفرتو خشم توي صحنه کردی داد می دونفرمون بي چشمايتو
 . رو سرم آوار شدایزد و من دن

 کرد آنجال تو؟؟ انتی که من عاشقش بودم و اونم عاشقم بود بهم خیی آندرس؟ تو؟؟ آندرسن؟؟یدی شماهم دن؟؟یدید:
   نی بهتون گفتم من از اوله انیدید. دوستم بودنی که بهترییآنجال
 .نیییی باهام بد کردنیبد کرد.نینی صحنه رو ببنی تا انیای بخواستمی بهشون شک کردم مسفر
د حالم بد بود آلکس  آندرس نامنظم بوينفسا.نیی جا؟ سرمو انداختم پاکی اتفاق نهمهی اختی اشکام راری اختی بکردی مهیگر

    که فقطي پدرو مادرم؟؟؟ آروم جورکردی مکاری چنجایا
 .))می که کردیانتی خمی که رفتی غلط بود راهیآندرس غلط بود همه چ:(( گفتمدی شنی مآندرس

 .ستادهی آندرس جلوم ادمی دردش نبود چشمامو باز کردم و دیصداش اومد ول. اومد جلو و دستشو برد باال چشمامو بستمپدرم
من دوستت داشتم :((دی کششیصداش و تک تکه کلماتش منو به آت. لرزوندی وجودمو مي همه کای بلنده الي ها و ناله هاهیگر

    دخترنی آندرس چراااا؟؟؟ واسه ايآندرس تو عاشقم بود
 درست یم گرفت همه چ که برام ساخته بودو ازیی بهم برگردوند و حاال اونو ازم گرفت همون زندگوی که زندگي دخترنیهم

 ...))شده بود اما
 ... صحنه هانی نداشت چقدر عذاب آور بود استادنی توانه اگهی زد و بدنه منم دزانو

 چشمام من از اون متنفر ي شده بود تورهی و خگفتی نمیچیه... صدا بود و آلکسی من بي بود اشکانیی سرش پاآندرس
   ي بود؟؟ برانجایوحاال اون ا. از هم پاشوندمویبودم اون زندگ

 ؟؟یچ
 و ي حاال وقتشه که بري دختر تو منو خوب کردیه.ستی نی زندگنی ايآنجال جاش تو:(( باز هم حالمو بدتر کردکای اليصدا
    که دوسش دارم و با وجوده توی باهاش باشم همونيبذار

 اون ي اون عاشقته همه گردهیلت مآلکس مدت هاست دنبا.پاشو برو. پاشوسی ننجایاما تو جات ا. اون دوسم ندارهگهید
    بوده اون برگشته وادی آدمه شي سرهی شومه ياتفاقات نقشه ها

 .)) برووو؟؟؟یفهمی ممی از زندگرونیبرو ب.  که کنارت باشهخوادیم
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 زود یلی خامیآنجال؟ آنجال؟؟ من م:((دمی بود که شنيزی چنی آندرس آخري صدادی چرخی می بستم همه چچشمامو
 ))آنجال؟؟

 .))عاشقتم:(( زدادیفر
 می و بعد هم جدا شدمی روز بود که منو آندرس ماله هم شدکیانگار .  و از حال رفتمدمی نشنیی صداچی هگهی شد و ددور

    کهشدی شد که عاشقم شد چی چدمیانقدر زود گذشت که نفهم
 چون زدمی پسش مشهی که همیبه کنم همون عشق تجرنویری عشقه شنی روز تونستم اکی...  به دلم افتاد و منمهرش
   ی زندگنی اي من جام توگفتی راست مکای نبود آره النیراهش ا

 هی همون ي شد و خالصه شد توي لحظاته عمرم سپرنی و بهترشهی همي برارفتمی مدی بود باکای من کارم خوب کردنه النبود
   ی که چشمامو رو به همه چي آخري همون بوسه يروز تو
 ي جمله امینبود...هم...ماله... که انتهاش معلوم نبود و حاال معلوم شده مایی که به دوستم کردم رو به بازیانتی رو به خبستم

    بده گرفتارهیلی خدادی مغزم بود و عذابم ميکه صداش تو
 زی رو همه چ و چشماتوی اما باز هم گرفتار بشنیشی تهش ماله هم نمیدونی مانتهی خیدونی که می بشی عشقکی

   ییحرفا. که راجبه آلکس زدیی بکنم حرفادی باکاری چدونستمینم.يببند
 ي دستاي به من که از زهر تلخ تر بود و گرماکای الي صورته آندرس خورد و حرفاي که تويضربه ا. به آندرس گفتکه

   زهی چچی هگهید. آندرس و دور شدن از صداش و و ضربانه قلبش
 نی ايتو... که مندونمی فقط مدونمی نمشهی می متحرك تهش چي مرده هی از امروز به بعد بشم دی شاخواستمی نموی زندگنیا

    که بارها بهي گم شدم همون جاده ایکی تاريجاده 
 تلخو ي داشتم و عاشقش بودم رفت و اون روزااجی که به آلکس احتیی گفتم برگرده اما به جاش خودم رفتم روزاآندرس

    و عاشقم شد وزدیآندرس مرهمم بود باهام حرف م .عذاب آور
 بود و حاال آلکس برگشته و من انتی راه خطرناك که اسمش خکی گرفت يدیقلبم ضربانه جد.  گرفت و گرم شدمدستامو

 .انتکارمی خي من آنجالستمی سابق ني اون آنجالگهید
 اون ي توی وقتستی نگهی چشمامو باز کنم آندرس دی به سرم اومده چون مطمئنم وقتی چنمی شم و ببداری نداشتم بدوست

    وای دري صداومدی آب مي بود صداکی تارمیجاده گم شد
 آب هم قطع شد ي اون لحظه ها صداي تودی شامیومدی مرونی بیکی جاده و تارنی از اي جورهی دی در لذته باهم بودن باغرق
    چشماموني که جلومون بود باعث شد دستامونو رويو نور
 رو می و چشمامونو بستمی ما بود اما ما بهش عادت نداشتهی نور منجمی عادت کرده بودیکی ما به اون تارمی نشتی تا اذمیبزار

    کرد اونجادی امونی زندگي تويادی که تحوله زدیبه نوره جد
 انتهی اسمش خانتی خنی اشتباه بود غلط بود اون نور بهمون فهموند که انیری شانتی خمیگفتی که بهش مانتی خي جاده
 .می چون عادت به نور نداشتمیچشامونو بست. تلخه
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 :آندرس
 عادت کردم بازشون کردم و گنگ به اطرافم کمی بهش ی چشامو بستم وقتعی کرد سرتمی باز کردم نوره المپ اذچشمامو

 کردم؟ی مکاری چنجای خونم بودم اي شدم من تورهیخ
 ی وقتدیدستام با دستاش گرم شده بود قلبم براش بدون توقف و محکم متپ.  اون شب باعث شد دوباره چشمامو ببندمهیاداوری

   خی بدونه اون گهی و دستام سرد شد و تنم ددنیمنو کش
 و زدی مادی عقلم اونو فرشهی که هميزی چمی اون نبودم ما ماله هم نبودشهی پگهی کنم من دهیگر.  باعث شد بغض کنمبست

   نوی و اولنی من عاشقش بودم بهترزدمیمن همش پسش م
 تموم شد هر لحظه ی همه چدی بود که روز بود و با رفتنه خورشی فقط تا زمانی خوشنی که کنارش بودم و اي روزنیآخر

    چقدر تحملم کم شده بدونه اون منشدیحالم بدتر م
 که من شدی چسی نادمی اصالً دمی نفهميزی از آنجال جدا شدم از حال رفت و من چیتم وقت نداشی حسکایمن به ال.تونمینم

    آلکس حالمي چشمادنهیاون عاشقم بود با د. نجامیاالن ا
 ي توستی نگهی دی بکنم وقتتونمی مکاری چشمی موونهی دارم دایخدا... اما ماخواستنی مارو مکای شده آلکس و البدتر
    برسه کهي روز رو شب کنم و شب رو روز تا روزگهی ددیشا.میزندگ

 بود طعمه لبهاش طعمه ی چقدر حسه خوبشمی داغون تر مکنمی فکر ممی روزه زندگنی به بهتریهرچ.  و راحت بشمرمیبم
    باددوی که خورشییبودنش عشقش و نگاهش و چشما و موها

 رهی سرم خي به المپ باالدی جديای دنهیو منمو ...ستی نگهید...االن... و اونکردی از قبل مادتری لحظه به لحظه زعشقمو
    بالشت به نوري سرمو فرو کردم توکردی متمیشدم نورش اذ

 . غرق شده بودمی نداشتم چون تو تارکعادت
*** 

 سال بعد1
 :آنجال

 . خوب بودندی شامی کنشی آوردنو آزمانجای که تا ایی اون کاالهادیخانوم مهندس حداقل بذار-
 اونا ي برن ما به کاالهاشونی فرستی که گفتم منی به شما بگم؟ همدی چند دفعه باوی حرفهیمن :(( گفتممیشگی اخم همبا

    که آبرومون بهمیی اوناي مگه ما مسخره می نداریاجیاحت
 نی کنی مناروی اهی طرفدارنقدری که ان؟ی بودای مشتريتای خوده شما چند دفعه شاهده شکانی سوال بره؟ همرهی اونا زخاطره

 .)) همشون بنجلن بفرستشون برنی وارداتي جور کاالهانیا
 برو به کارت برس به وفتی دنباله من راه ننقدری که گفتم انیهم:(( اعتراض کنه که قدمامو تند کردم و بلند گفتمخواست

 .))می نداریاجی اونا احتي به کاالهاگهیاونام بگو ما د
 .کردنی سرشونو بلند مینیریارگرابا خود ش پاشنه بلندم کي کفشاي صدابا
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 .شدم. ارنی که گفته بودم بي گذاشته بودم و منتظره قهوه ازیسرمو رو م. پله ها باال رفتم و وارده اتاقم شدماز
 .)) توایب:(( به در خوردیتق

 .))نجای اانی مگهیدوساعته دسالم خانوم پدرتون گفتن :(( کارخونه بودنی از مسئولیکی نبود و ی بلند کردم اما آبدارچسرمو
  دارم ؟شونی با ای کاره مهمنیمگه من نگفتم بهشون بگ-
 .ارنی بفی تشرتوننی مگهی عرض کردن تا دوساعته دشونی اما امیگفت-
 .)) برولخبیخ:(( گفتمی حوصلگی ببا
 )) قهوه ات پس؟؟نی اشدیچ:(( داد زدمی تلفنو فشار دادم و سره آبدارچدهی کلتی عصبانبا

 .))ارمیچشم خانوم االن م:(( شد و با عجله گفتهل
 . سرم کم کنمهیشگی از درده همکمی هامو ماساژ دادم تا قهی سر دادم  چشمامو بستم و شقیپوف
 ادلکنش ي بوکمی تفاوت دوباره چشمامو بستم اومد نزدی آلکس بدنهی من بگم وارد شد با دنکهی به در خورد اما بدونه ایتق

   دمی فهمی و مکردمیخوام نگاه کنم حسش م بنکهیرو بدونه ا
 ... ادکلنه مردونه بودم کهي بوهیالبته من فقط عاشقه . آلکسه

 بود که دله نی بود اما اون تمامه تالشش ای بهش نداشتم و نظرم درباره اش خنثی حسچی همون آلکسه عاشقِ که من هنیا
 . آوردرونیصداش منو از افکارم ب. ارهیمنو به دست ب

  کنه؟یخانومه ما باز سرشون درد م: 
 .هوم-
 ؟يری نمگهیمطب د-
 .ادهی زنجای ايبعدشم کارا. روز نرفتماهی حاال رمیچرا عصرا م-
 همه بدونن که دی تحول الزم بود به هرحال باری تغنیا.ي عوض کردشوی خوب شد به کل اسمه کارخونه و همه چیلیخ -
   عدشم به قولهب.  کارخونه عوض شدهنی اهی و همه چسیرئ

 . گهی دیستی خودت واي رو پادی تو بابابات
 خودم ي وقته رو پایلیمن خ:(( صورتم شده بود گفتمي از اعضایی که بهش عادت داشتم و جزی باز کردم و با اخمچشمامو

    که مطبم و شغله مورده عالقه امی از همون زمانستادمیا
 .)) شدشروع

 .گهی دهی کارخونه هم ماله تونیا.  دونه دختر داره که وارثه ثروتاشههی یبه هرحال پدره جنابعال-
 .))ارمی خانوم چشم االن مدیببخش:(( سبزو زدم و هنوز خواستم حرف بزنم با ترس گفتدهی نگفتم و به جاش دوباره کليزیچ
 .اریدوتا ب-
 .بله چشم-

 .  باز زِر زِراش از نو شروع شدمی باطنلهیخالفه م اما بر رمی آرامش بگکمی خواستمی حرف بزنه مخواستی دلم نماصالً
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  فشار روته؟یلی خیعنی یشی خسته میلی خنجای آنجال از اگمیم: 
 ي کارشهیاالن تو فکر کن فشار رومه خب بعدش؟؟مگه م. گهیآلکس بس کن د:(( تفاوت به حرفاش گفتمی حوصله و بیب

 ))کرد؟؟
تو معلوم هست :(( کردمی خالچارهی سره اون بتموی اتاق عصباني اومد توی حرفام ناراحت شد و همون لحظه آبدارچاز

 ))؟؟؟ییکجا
 .کارم داشتن) لیما( خانوم مهندس دیببخش-

 چرخ دارمو به سمته هیصندل. بودستادهی برجه زهره مار انهی داد دسته آلکس که روبه روم عشمیکی ارو گذاشت جلوم و قهوه
    بلنديخوندم و به برجا اتاقم چري کسرهی بزرگ و يپنجره 

 . شدمرهی خنی برليباال
 مهم نبود اما ادی هرچند که واسم زارمی خوردم و اخالق گرفتم و خواستم از دلش در بشدی که باعثه آرامشم ميزی از چکمی

   دای پی معنگهی جوره دهی جلوش تمی در کل شخصخواستمینم
 .))کمی روزا اعصابم خورده نی من ادیآلکس ببخش:(( از قهوه ام خوردم و گفتمگهی دکمی کنه

 . ساله عادت کردم1.عادت کردم-
 فراموش کردنش به کار ي که تمامه تالشم رو برایی کنه هموناانی گذشته رو بي شروع کنه و قصه هاخوادی باز مدونستمیم
   من(رهیم اون مرد تو ذهنم رژه ي بردم اما متاسفانه جمله یم
 نی نشه و ای کردم باز تداعیسع. منم دلم خوشه ها.  ساله عمرمکی نی اي زود گذشت همه یلیهه خ)  زودیلی خامیم

 .آلکسم که مدام رو اعصابه منه
 .آرامش.شییییآخ.  سر دادم که نطقش بسته شدی پوفتی عصبانبا

 . کرد و رفتی قهوه اشو خورد آروم خداحافظنکهی ابعده
 .))بله خانوم مهندس امرتون:(( رو زدم و با معاون کارخونه که دوتا اتاق اونور تر بود تماس گرفتمکی ي شماره

 .نیاری بفی چند لحظه به اتاقه من تشرهی شهیم-
 . شلوغهیلی االن سرم خگهی دي قهی چند دقهی نداره یبله فقط اگه مشکل-
 .باشه منتظرم-

 وی لوازم بهداشتهی که روبه روم بودن و کاره بسته بندیی و به کارگرای صندلي گوشم و لم دادم روي گذاشتم تومویهندسور
    که به دریکی کوچي بعد از تقه کردمیبرعهده داشتن نگاه م

 بود نی همي نداشت برادی داخله اتاق درونی از بمی و خانوم نشستم رو صندللکسی ریلی در آوردم و خعی سرموی هندسورخورد
 .))لی ماي آقادییبفرما:((میصندل رو دادمیکه من لم م

 . آوردیی بعد خودش چاقهی چند دقی شد و نشست آبدارچوارد
 ))شد؟ی چمی که قرار بود باهاش قرار داد ببندیخب اون شرکت:(( شروع کردمینی مقدمه چبدونه
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 قراردادِ مهم نی اي و قصد داره براشهی هست که مانعه قرارداد ما میکی داره و ادی زبیاون شرکت معروف و بزرگه و رق-
 . به اون شرکت بدهيشتریپوله ب

 )) حاال؟می شرکت قرار داد ببندنی که با امی وقته اصرار داریلی آخه ما خ؟ی چیعنی:(( گفتمتی عصبانبا
 ))داد ببنده؟ شرکت معروفه قرار نی کرده بود که با اکی که از اولم کلهینکنه همون کارخونه ا:(( گفتمی مکثه کوتاهبعده

 . همونه خانومقاًیبله دق-
 ن؟ی خارج کندهیچی پهی بازنی اون کارخونه ارو از انی هنوز نتونستیعنی-
 رو رسهی که توسطه اون قرار داد بهش میی شرکت وسودهانی کارخونه مثله ما تمامه اطالعاتش راجبه انینه متاسفانه ا-
 .دونهیم

 شد؟ی ما و اعصابه من مالهیخی بود بشیری سنقدری که اي کارخونه انی اشدی می آخ که چزی مي گذاشتم روسرمو
 .))نمی کارخونه ارو ببنی اسهی برم و شخصاً رئخوامیمن م:(( حرص گفتمبا
 .ستنی نيریکناره گ.  بری راضي جورچی هشونی ادمی دشنویمن بارها ا-

 .)) بشنمی تا تسلمیکنی مقاومت منقدریباشه ا:(( توهم جمع شد و گفتمشتری باخمام
 م؟ی کنتشونی اذادی حرصه اونا در بنکهی اي چطوره براگمیم.  دارمشنهادی پهیمن -

 کردن به تی اذکمی بعدشم هیعال:(( زدم و گفتمي اثانهی لبخند خبدادی می خوبيشنهادای وقتا پی مرده جوان بعضنی اچقدر
 .))خورهی بر نمییجا

 در ي قرارداد براي برانای اي پنجاه درصده تالش هاکنمیمن حس م:((فت و گفت کرد که منم خنده ام گرییطانی شي خنده
 .))آوردن لجه ماست

  اصرار کنن؟نقدری اشهیبله منم موافقم مگه م-
 داره و بعده ي نظری بهی بهداشتیشیلوازم آرا.  چون اون شرکته معروفهی قرارداد مهم و با ارزشیلیالبته ناگفته نمونه که خ-
    هم تايادی زيو رقبا. میکنی سود میلی قرارداد ما خنیا
 .می داشتنجایا

 .ستی دست بردار ننکهی کارخونه مثله انی اما انمی ردشون کردمی دادشنهادی که پیاما ما همرو با پول. بله درسته-
 قاًیبله دق-
 ))م؟ی شروع کنیخب کارمونو از کِ:(( ذوق گفتمبا
 . من بدمشنهادوی پنی اولدی فردا بذارنیاز هم-

 .))شنومیم:(( باز شده بود گفتماخمام
 م؟ی کنی آدم خالنی اي کرنامونو روتی چطوره اذکنهی متمونی اذیلی خمیدی که ما دیسی آقا رئنی که اییاز اونجا-
 شنهادتون؟یخب پ.سشونهی همون رئهی نکردن همش صدقه سری اون کارخونه که گناهنیبله صد درصد کارگرا و مسئول-
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 سوزنه کی و میریما م. اون جلسه هستمي اون شرکت داره و منم توسهی مهم با چندتا از کارکنان و رئي جلسه هیدا فر-
 .میزاری مشونی صندلي روکیکوچ

 .)) لجباز دارمي آقانی واسه ايادی زيمنم فکرا.رهی نظی هاتون واقعاً بدهی شما اهیعاااال:(( و گفتمدمی با ذوق بهم کوبدستامو
 .میما هم بلد.  پسره جوونه لجباز که پنجاه درصد مخالفتش حرص دادنه ماستهی-
 . دارميادی زيبراش برنامه ها. با مني بعدي دهیپس ا-

 ))ن؟یفردا ساعته چند جلسه دار:(( زد و منم گفتميلبخند
 .ده صبح-
 .هستم سهی رفتارتون از جانب اون رئنی صبرانه منتظره عکس العمل ایپس بعده برگشتتون ب-
 . خدمتتونامیبله چشم م-

 . رفتشیی از خوردنه چابعد
 . زدم بدجور هوسه کل کل کردن به سرم زده بودي اثانهی خبلبخنده

 
 :آندرس

 ان؟ی راان؟یرا-
 .دمی نداره عربده کشيری آروم تاثي صدادمی دیوقت

 ستم؟؟؟ی مگه با تو نانیرا:
 خوابه؟؟ ي شرکت جايتو:((دوباره به حالته اولم برگشتم و گفتم. دمی خودمم ترسهوی شد که داری از خواب بی چنان وحشتبا

    پاهاتوکنمی سه ساعته دارم صدات میکشیتو خجالت نم
 ))؟يدی خوابی جلو کولر گرفتزی مي رویانداخت

  کنم؟کاری من پاشم چزنهی شرکت مگس پر نمنی اي توی آنی شو جونالیخیبابا ب-
  ؟ي شکوندي زدتوی گوشی چيبرا. داره صد دفعه بهت زنگ زدهبی رقی که کلی شرکت نگاه کن اونتوی گوشي رويتماسا-
 .بس که صداش رو اعصابم بود-
 گمشو برو ي ندارویتی مسئولهی ي خونه اس اگه عرضه ي خواب توي جا کارخونه اس و جانی ندارمااا ای من با تو شوخنیبب-
 . کارخونهنی از ارونیب

 کارمی پرسم چی و مکنمی می عذرخواهزنمی نشده زنگ مي اعصاب االنم که کاری بلبخبی خيریگی پاچه می چيبابا برا-
 .داشتن
 . رفتمی اتاق راه مي و پشت بهش توبمی جي برداشتم و بردم توزشی مي از رودستامو

 .))می کوفت کنارهی بيزی چهی اروی نی شد حرفه حساب االن بگو انیا:((گفتم
 .))يدی خوابیباز که گرفت:((دی از قبل ترسشتری بیلی خندفعهی لم داد که بازم صدامو بردم باال که االیخی بدوباره

 .)) مرضضضيا:(( ترس گفتبا
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 .))دی ببخشلخبیخ:(( گرفته بود ناراحت شد که گفتمادی گفت و اونم از من ی کلمه رو به فارسنی ام گرفت چون اخنده
 .گهی بسه دکنمی ساله دارم تحمل مکی کنم به خدا کاریچ تورو هی اعصابه سگنی ادونمیمن نم-
 . تو اتاقمای داشتن بعدم بکارمونی چنی زِر زِراتو ندارم گمشو زنگ بزن ببي حوصله انیرا-

 نی گفتدهی رسنی که سفارش دادیی کاالهادیآقا ببخش:(( از کارگرا افتاد دنبالمیکی جواب نشدم از در خارج شدم که منتظره
    خودتون حضور داشتهششی آزماي که برامیخبرتون کن

 .))نیباش
 .نیی پامیبله بر. آها بله-

در .  بود برگه ارو امضا کردم تا وارده کارخونه بشه و ازش استفاده بشهدهی که تازه رسییشی و آرای بهداشتهی چکابه کاالهابعده
   ي سرهی ساخت و ي بودن که براياصل کاال نبودن مواد

 . نشهي مشتریتی باشه که باعثه نارضای استاندارد و بهداشتدی تحول آورده شده بودن و اون مواد خب باریتغ
 شهی وقت بود که باعث شده بود همیلی خی عصبيسردرد و فشارها. زی مي اتاقم و نشستم و سرمو گذاشتم روي تورفتم

    گذشت بهمی که چدی فهمیک.اخمو و بداخالق تر از قبلم باشم
 که معاونه شرکتم بود اومد داخل و انی در به خودم اومدم راي افکارم گم شده بودم که با صداي سال؟ توکی نی ايتو

 )) گفتن؟ی شد؟ چیچ:((نشست بدونه مقدمه گفتم
 . هم هستبمونهی که رقي ما معاونه اون کارخونه اي کارخونه ي تومی مهم داري جلسه هیگفتن فردا -
 قرار داده نی عنوان اچی به هخوامیمن نم.می و حساب شده آماده کنی منطقي حرفاي سرهی واسه دیاوه اوه پس خودمونو با-

 .مهمو از دست بدم
 سرسختن نقدری ایوقت. گهی شرکته دنهمهی داده اری و گشهیری سیلی آندرس آخه اون شکرته خمی بشالیخی بای بگمیمن م-
 س؟ی بهتر نمی بشالیخیب

 لمی دلشترهی بدمی حرص دادنشون انجام مي که برایی پافشارنی از اریالبته من غ.گهی نشم دمی تسلخوامی مشنیریچون س-
   میکنی سود می که ما بعده توافق کلنهی قرار داد انی ايواسه 

 .مونهی رو دستمون نمشی تعدادهی و مثه هر سال رهی جنسامون فروش میبعدش کل. انی راهی شرکت کاالها و جنساش عالنیا
 الشیخی بدمیدی و مقاومت اونارو دمی کردي و پا فشارمی نشدمی که تسلکمیاز ما گفتن بود :(( باال انداخت و گفتي اشونه

 .))گهی دمیشیم
 .میشی مالیخی ادامه دار شد بیلیحاال تو صبر کن اگه خ-

 که سخت یی برداشتم و از اتاقم خارج شدم و به کارگرافموی تکون داد و از در خارج شد به ساعتم نگاه کردم و کیدست
    کردن و بهی انداختم اوناهم خداحافظیمشغوله کار بودن نگاه

 کرد ی بود و لم داده بود باهام خداحافظزی مي که باز هم پاهاش روی دست تکون دادم درحالانی راي نگاه کردم و براباال
   قط حرص دادنه و قصدش فسی آدم بشو ننی تکون دادم ايسر
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 . منه
 با زنهی و داره نفس نفس مانهی رادمی محکم زد پشتم برگشتم داد بزنم سرش که دیکی هوی شدم که ی از در خارج مداشتم

 ))ان؟یچته را:((تعجب گفتم
 . اتاقمي تومی برای لحظه بهی دارم ی عالشنهادهی پهی-
 .)) خستم حوصله ندارمانیباشه واسه فردا را:(( انداختم و گفتمی ساعتم نگاهبه
 . به سرم زدهی فکره عالهی ای لحظه بهیتو -
 سربه کمی سی آندرس تو مگه قرار نگمیم:((که گفت. و نگاش کردمی صندلينشستم رو. دنبالش راه افتادمی حوصلگی ببا

 ))؟ي بزارشهیری کارخونه  سنیسر ا
 .آره.خب-
 م؟یزی کخ برکمی چطوره گمیم-
 ))؟یچه کخ:((فتم نگاش کردم و گطنتی شبا
 ؟یکنیقبول م -
  تو سرته؟ی حاال چیگیآره خوبه بدم نم-
 ... وادی جلسه اون معاونه کارخونه منی اي فردا تونیبب-
 ))اد؟ی نمسشیچرا رئ:(( وسطه حرفش و گفتمدمیپر
 سهیرئ. یکنی و خودتو راحت ميدی از کاراتو به من میلی بعدشم توهم خدهی معاونش انجام منکاراروی اکثره ادونمیمن نم-
 . که خانومهنهی چون واسه ادمی شاکنهی نظارت مشتریب

 خانومه؟؟!! يجد-
 .گهی بابا بذار نقشه امو بگم ديآره ا-
 آها بگو خب بعدش؟-
 . کنهینیری اونقدر خودشتونهی و بعد مثله اون دفعه نمرهیگی معاونه رو شکر حساسه و صداش منی انیبب-
 ؟یدونیاز کجا م-
 واسش شربت آوردن گفت که از شکر متنفره و روش ی وقتي و تو نبودمی اون شرکت جلسه داشتي که توشی پيجلسه -

   ادمی ی منم از اون موقعنی همي برارهیگیحساسه و صداش م
 . موضوع رونی ابود

 .))شهی خوب میلی خانی ات محشره رادهیا:(( کردم و گفتمي اخنده
 ي مسائله مهم و حرفاي سرهی و توهم خودتو واسه رهی و بعدشم صداش بگادی از شکر بدش بیوقت:((  کردو گفتي اخنده

 .)) درستهی همه چیقاطعانه آماده کن
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 شتری بشه بدی شاکنمی راه کمکت منی اي و توکنمی من قبول مخورهی برنمیی به جاي گند کارکمی:(( شدم و با خنده گفتمبلند
 .))سربه سرشون گذاشت

 هی خودمو واسه دی خنده دار و البته مهم از نظره خودم بودم من باي کردم و رفتم خونه و تو فکره جلسه ی خداحافظازش
 . گذار آماده کنمری تاثيعالمه حرفا

*** 
 ییزای ضرب گرفتم  چراغ سبز شد و گازشو گرفتم وارده کارخونه که شدم تمامه چشدی که پخش می آهنگي فرمون با صدارو

   وز بگم رو مرور کردم و وارده سالنه جلساتهکه قرار بود امر
 . شدمکارخونه
 نشسته بود و همه ی صندلي روانی رامیوارده سالن شد بهم سالم کرد. دمی رو دلِی اسمش مادمی که فهمی معاونهمزمان

    مسائلوي سرهی که قرار بود ي اومد که برگه اادمیاومده بودن 
 اتاقم با عجله وارده سالن شدم اما قبل از ورود به جلسه نفسه ي کردم و رفتم تویه ازشون عذرخوااوردمی اون بگم ني رواز

    که قرار بود امروز به وجودي و از صحنه ادمی کشیقیعم
 که به بدنم يزی سه تا حرکت رخ داد با چبی دستش بود و تا من نشستم بهش لب زد به ترتوانی للی خنده ام گرفت ماادیب

    که اونییزای زدم که همون لحظه تمامه چيخورد داد بلند
 خارج شد که یی صداهی سهی من از اون رئادهی اون شرکته و همون لحظه با فرسهی صورته رئي توختی خورده بود رمعاونه

    نبودی مهمزهی معده بودن چي گازهاي سرهیاگه نگم بهتره 
 منم بودم رونی بختی راروی که از حلقوم اون ییدم و شربتا که من زيادی کنه فرکاری خب چدونستی از شدت فشار نمچارهیب
    فقط لباشوانیرا.  که صحنه کامل بشهکردمی می حرکتهی

 ي سوزنه اندازه کردمی سوزنه بزرگ مواجه شدم حس مهی و با می صندلي دهنش تا نخنده بلند شدم از روي کرده بود توجمع
   انگشته اشاره ام بود و حرصم گرفت معاونه هم به شربتش

 واقعاً کردمی نمي که زدم کاري منم بودم با اون گندکردی نمی حرکتچی هم که قربونش برم هسهی انداخت اون رئینگاه
   نکاروی ای کدونستمی باشم نمی عصبانای که بخندم دونستمینم

 نی کوبوند و برخورد ازی مي که معاونه رویوانی همزمان شد با لزی ميو دستم رو کوبوندنه سوزنه تختی کالً جلسه بهم رکرده
    ازگهی عکس العمله دهی داد منتظره ي بدهیدوتا باهم صدا

 ي و کالً جلسه مکول شد به هفته ختی بهم ری کنم همه چکاری من چایخدا.  تعارف نکني گازي بودم بادسهی رئاروی نیا
    تو صورته ماخوادی مي چجورسهی رئنی ادونمی من نمندهیآ

به هرحال .  صورتش و هنگ کردنه اوني شربت روختنهیر. ادی که نبووود ناخواسته هم بود فري کنه البته کاره بدنگاه
    که ازدادی می پاسخهی دادی همه رونی به ادی باشی بدنستمهیس

 . دادی که قربونش برم خوب پاسخادی برونی بهپروت
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 لگنم از کار افتاده با هی عصبي تارهاکردمی بزرگم رفت حس مهینی تا عمقه سری از اون سوزنه لعنتزدمی م هنوز لنگیول
 . بودمي کفریلی اتاقم خيهمون سرو وضع رفتم تو

 ی دوباره که نگام کرد لپاشو باد کرد که نخنده ولنی نگاه به زمهی نگاه به من انداخت و هی بود نیی اومد تو و سرش پاانیرا
   به.مرض تو جونت:(( منفجر شد با حرص گفتمهوینتونست و 

 ))؟يخندی میچ
 . اووووسهیبعد رئ...بعد معاونه پوفففف... که خارج شد اول تو آآآخخخییصداها-

 ... شربتا و اوووو هم کهختنهی منظورش رپوووف
 لگنت نشکسته گمی بودااا می عجب سوزنیول:(( که تو ذهنش ساخته بود خنده ام گرفت دوباره ادامه دادیی صداهااز

 )) روش؟یکامل نشست.باشه
 . کااامل بعدشم رو به باال بودیعنیقشششنگگگ -

 ازم سوال کرد شکر نداره منم ی البته اون وقت که تو رفتدی سرکشهویمعاونه هم شربتو :(( شد و ادامه دادشتری اش بخنده
 .)) راحتالتونیگفتم نه خ

 اون معاونه خم شد و دمیهاااا فهم:(( و گفتستادی وسطه خنده اش واهوی تاسف که ي دادم به نشونه  سر تکوندی خنددوباره
   ی شد ولی چدمی انجام داد که نفهمتی رو صندلیی کاراهی

 .)) کنم سوزنه کاره اون باشهفک
 .)) کنمکاری چنای با ادونمیمن م:(( گفتمیعصب

 .گهی کردن دی تالفیی جوراهی شده داشتن و نیی تعشی از پي نقشه هی حتماً اونا هم می ما اون کارو کردیبه هرحال وقت-
 .  بودمی و عصبرفتمی راه مزدمی که داشتم و لنگ میتی موهام و با همون وضعي کالفه بردم الدستمو
 ی حضار شد وليخنده  عکس العمل توسطه بدنه شخصه مربوطه جهته ي سرهیکاره اون و کاره تو باعثه :(( ادامه داددوباره

    خوش گذشتنقدری بود که اي جلسه انی بود اولیدرکل عال
 .))نجای خودمو کنترل کردم تا اي چجوریدونی آندرس نمیول

 می نکنه شکسته بريزی چي دکترهی می برایب:(( انداخت و گفتی بهم نگاهدمی کردم و سر تکون دادم و همراهش خندنگاش
 .))میریگچ بگ

 .رنیگیاحمق اونجا رو که گچ نم-
 .))می بخندکمیخدا تورو شفا نده :(( نگام کرد خنده ام گرفت و گفتمگنگ
 .)) باشهومدهی سرت نیی بالمینی ببمی پاشو بریحاال هرچ:(( باال انداخت و گفتي اشونه

 .شهی نممی من سگ جونم کارانی راالیخیب-
 از ما گفتن يهرجور دوس دار:(( با خنده از اتاق خارج شد و گفتدونستی مشی کمو بوی فارسي انهی که اصطالحاته عامانیرا

 .))بود
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 ي تویی مطمئنم که اوناهم نقشه هامی کارشونو بکنهی تالفدیما با.نمی ببستایوا:(( بره که مانعش شدم و گفتمخواست
 .))سرشونه

 .))می باشه ها بازم بخندی بده عالدهی اهی خب تو یگیآره راست م:(( و ذوق نشست و گفتجانی هبا
 اونارو بد جلوه ي کارخونه نکهی اي برامیتونی ما مشهی اون کارخونه برگزار مي توي بعدي که جلسه یی از اونجاانی رانیبب-
   یکی که جلسه برگزار شد ی که زمانمی بسپریکی به میبد

 سوال رهی کارخونه زکمی بشه که جادی ترسناك اي صداهاي سرهی جلسه ي فضاي کله کارخونه ارو خاموش کنه و تويبرقا
 .بره
 )) مثال؟ییچه صداها:(( ذوق گفتبا
 .زای جور چنیروحو جنو از ا-

 .))هیعال:(( بهم داد و گفتکی الهی کرد و ي اخنده
 برم و خوامی مگهی چون با اون شرکته دامی روزه جلسه من نتونم بدی شانیبب:(( لبم و گفتمي اومد روي اثانهی خبي خنده منم

    انجامنکاراروی سپرم تمامه ای میکی به یقرارداد ببندم ول
 ی چي بد بگو از کارخونه اشون که مثالً برایبعده روشن شدنش تو کل.  کنتوره برقه کل کارخونه کجاستننی اول ببدی بابده

 ))؟ی جور حرفا اوکنی و از اهینطوریا
 .می درست کني فقط اون صداهارو چجوریاوک-
 خاموش ی و وقتی اونجا نصب کني باالکوی کوچي اون بلندگوعی سردی نباشه بای سره جلسه که کسي و زودتر بریاگه بتون-

    وحشتناك ازشي و صداي کنترلشو فشار بديشد دکمه 
 ایت  در ضمن وسطه کنفرانسی دقت کن که گند نزني که قراره بدی فقط تو به کنفرانسکنمی حل مویمن همه چ.رونی بادیب

    من خودم همرو هماهنگوفتهی اتفاق بنیاوالش قراره ا
 یی جوراهی که اونا فهمهی مسهی که وسطه کنفرانسه تو باشه اون رئی وقتينطوری که کارشونو همزمان انجام بدن اکنمیم

   يبدجنسن و دوست دارن کاره مارو خراب کنن درضمن به جا
 . خوب بخند اونجامنم

 . بودی خوبي دهی واقعاً ایباااشه مرس-
 

 :آنجال
 زی شروع کرد به آنالشهی زد و مثله همي لپ مامانم زدم و از خونه خارج شدم آلکس دمه در بود لبخندي روکی ماچه کوچهی

 ))؟یوفتی راه بيخواینم:(( کردم و گفتمیاخم. کردنه من
 .یباشه خانومه عصب-
 شد؟ی چی که قرار بود با همکارات بزنی اون شرکتیراست-
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 هی و می شکست خوردسکی اون ريبعدش تو.شی ساله پکی که دعوامون شد ي همون روزختی بهم رشیاون کالً همه چ-
 . افتاد رو دستمونیپوله حساب

 .آها-
 لی ماي گرفته ي خبر دار شدم اونم با صدای قبلي از اوضاع جلسه ی وقتمی روشن کرد امروز با اون کارخونه قرار داشتنویماش
   نکهی بوده و البته ای خالی من اونجا حسابي جادمیخند یکل

 جلسه برنامه ها نی اي زدم براي اثانهی دادم لبخنده خبلی که اون روز به ماي ادهی به ادنی ما نقشه چي اونا هم برادمیفهم
 . بودییدنی جذابو ديکه نداشتم واقعاً صحنه ها

 ))؟ی با پدرت راجبه من صحبت کنسیآنجال تو قرار ن:(( آلکس به خودم اومدمي صدابا
 ))؟یراجبه چه موضوع:(( کردم و گفتمیاخم

 من دی شای داده بهش اما باز هم خودمو زدم به سردرگمری سال گکی نی اي که توهی ازدواجنی منظورش ادونستمی منکهی ابا
    عالقه امو نسبتشی سال تونسته بودم کمو بکی نی ايتو
 که ی وجه نتونستم دوباره عاشقه آلکس بشم و راجبه ازدواج با اون فکر کنم من آنجال همونچی آندرس کم کنم اما به هبه

   اون. ستمی نستادمی آلکس جلو پدرو مادرم اي هیسره قض
 بهش نداشتم همون ي عالقه اچی هگهی اتفاق و سوء تفاهم بوده اما من دهی اون گهی راحت رفت هرچند که خودش میلیخ

    دلم داشتمم با خودشيکه ازش تو یموقع که رفت عشق
 نی ای ببرم ولادی موندم و نتونستم آندرس رو از شی سال پکی االتهی افکار و خي آلکس فکر کنه که من هنوز تودیشا. برد

 ...يالبته تا حدود.  موفق شده بودميغلط بود من تا حدود
 .منظورم ازدواجه آنجال-
 .میبت کرد با هم صحهی قضنیما هزاران بار راجبه ا-
 سوء هی گفتم که اون اتفاق بود یلی خنویآنجال من تورو دوست دارم عاشقتم و ا. میدی نرسی قطعي جهی نتهی به یآره ول-

 .تفاهم
 . موافق نبودهی قضنی از همون اول پدرم با امیخوری گفتم آلکس ما به درده هم نمنوی ایلی بود تموم شد من خیهر چ-
 تونستم نظره پدرتو نسبت به خودم جلب کنم اما مشکل یلی مدت خنی اي تواری پدرتو وسط نکش و بهونه ني پایالک-
 .ي که تو خودت منو قبول ندارنجاستیا

 چرا ستی من نسبت به تو از سره عشق نيعالقه . دوستهیمن تورو قبول دارم اما نه به عنوانه عشق و همسرم به عنوانه -
 ؟ینوبفهمی ايخواینم
 ازدواج ي اگهی کسه دچی تو با هستمی ماله خودم حاضر نی تا بشدوزمی زمانو بهم منویعاشقتم دوسِت دارم زم.تونمیچون نم-
 .یکن
 . وقتچی هدمی وقت تورو به عنوان همسرم ندچیمن ه.هی خودخواهتهی نهانیخب ا-
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 تو قلبش مثله من دوست نداشت وی کچی کدوم از آدما اعتماد نداشت و هچی که به هیستی نیی وقت؟؟ تو همون آنجالچیه-
  شده؟ينجوریحاال چرا ا

 .))ی خودم جوابه خودمو بدم تو هنوز عاشقه آندرسخوامیم:(( کردم که دوباره ادامه دادسکوت
 .))ستی ننطوریا:(( گفتمتی عصبانبا

 .)) طورهنی همقاًیچرا دق:(( من داد زدنهی شد و عی عصباونم
 نیباشه هم:(( تر از قبل گفتمی منم عصبمیکردی جروبحث ممی داشتنی ماشي بود و توستادهی کارخونه و اون امی بوددهیرس

    اصن تو فکر کن من هنوزیگی که تو مهیطوره همونجور
 ))؟ی من بشالهیخی بشهی حاال می باشه تو خوب منو شناختزنمی آندرسم و دارم خودمو گول معاشقه
 دی اومده باشه اما من بای انداختم هنوز فکر نکنم کسی به ساعتم نگاهنیی اومدم پانی منتظره جواب باشم از ماشنکهی ابدونه

   ری با خودم درگينطوری که موفق نشدم همدمیرسیزودتر م
 خوشبخته و از کای ال باگهی وقته که دیلی اون االن خکردمی آندرس رو فراموش مدی من باکردی متمی آلکس اذي و حرفابودم

   ادمهی است دهی فای شبانه ام بي هاهی گردمی جا به بعد فهمهی
 ی از همون اول همه چذاشتی نمکای الخواستی اگرم مگردهیاون برنم.  آروم بشمکمی بتونم دی تا شازدمی مالونی شب وهر

    از خودم دور کنم و ازشونوی کردم افکاره پریسع. غلط بود
 که قرار بود بگمو مرور کردم وارده ییزای و چدمی کشیقی گذاشتم نفسه عمفموی به اتاقم رفتم و ککردمی کارگرا عبور موسطه

    بود به جاش معاونشومدهی کارخونه نسهیسالن شدم رئ
ز  بس که اشدی حساب ممی خونبهی که چه عرض کنم رقفی بودم تعردهی ازش شنفی تعری که کلیسی بود همون رئاومده

    که دادمي ادهیکه البته با نقشه و ا.خوردمیدستش حرص م
 . کردی رو بشه تالفییزای چهی کنم فکر
 یوقت:  بودنی که داده بدوم اي ادهیا.  که همراهش بودن وارده سالن شدني اون شرکت و چند نفرسهی رئقهی از چند دقبعد

   هیکه معاونه اون کارخونه بلند شد که کنفرانسشو بده به جا
 کهی تهی وحشتناك و ي صحنه هاي سرهی می ترسناك بزارلمهی فهی میخواستی که قرار بود از روش توضح بده مي اصفحه

   می بتونکمی آبروش بره و ينطوریکه مثالً ا. کی کوچيها
 . تو سرشونمی و بزنمی کنفی و از خودمون تعرمیبخند
 بود رو به معاونه اون کارخونه یافتنی شرکته مهم و دست ننی اي که نسبتاً مسن بود و همه کاره یسی گفتوگو رئی از کمبعده
    راجبهحی توضکمی و نیبهتره شما کنفرانستونو بد:((گفت

 .))دی بذارشی که از روش کاره شماست و قراره اونو به نمایلمی کارتون و البته في و نحوه کارخونه
 کله کارخونه خاموش ي بلند شد همزمان برقای دادم وقتهی تکمیبه صندل...ییییلمی اونم چه فلمیف. ه زدم هي اثانهی خبلبخنده

    بزرگهيشد از تعجب چشمام چهارتا شد به اطرافم و المپا
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 مثالً ترسناك مثله ي صداهاي سرهی پخش شد و لمی قطع شد و همزمان اون فهوی ها لهی وسي انداختم صداهای نگاهسالن
   ي و صدالمی في صدادیرسیجنه و ارواح به گوش م ايصدا

 نکنه دستگاها سوخته هی کاره کیعنی بودم دهی و سکوت ندیکی تاري شده بودن تا حاال کارخونه امو توختهی باهم در آمارواح
    خداای صحنه به خودم اومدم ي شد تودهی پاشهوی که یبا خون
 هوی که دمی شنیغی شدنه خون رو صحنه چنان جدهی با معاونمون باشه همزمان با پاشلمیقرار بود انتخاب ف.  بودیلمی فاعجب

   سهی رئدمیهنگ کردم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم و د
 و کردی مهی شده بود و چشماش قرمز و داشت زار زار گرخی موهاش سکشهی واقعاٌ خنده دار داره عربده مي افهی قهی با شرکته

    پاشهی.  کوووفت تو جونت خفه شو باباي ادیکشیعربده م
 دلم بزارم اون از ي شده اتو کجاخی سهیی طالي ازت گذشته آخه من اون موهای بابا سنترسهی ملمی فهی از ی چنهی گوره علبه
   مرده گنده.  از االننمی اي اون جلسه زدي که تويگند

 ی تالشچی هپروت بودن و هيوحشتناك و انگار همه تو ي صحنه هی باز هم کنهی مهی نشسته واسه من گرکشهی نمخجالت
    داد زد وهوی نداشتن که سهی آروم کردنه رئيبرا

 .)) دااااارممممییدستشو:((گفت
 که همراهش بودن تازه به خودشون اومدن و رفتن یی بهش فشار وارد شده بود اونایلی فک کنم خهو؟ی چش شد نی خدا اای

    بود که توانه بلند شدندهی ترسچارهی بنقدری اسهیطرفه رئ
 وسطه راه با هوی کارخونه کجاست نی رفته بود توالت اادمی بود که اصآلً کی تارنقدری انجای بغلشو گرفتن اما ارهیز. نداشت

    بود نشستلمی في دختر که توهی غهی اون اجنه و جيصدا
 و هنوز هم کردی مدادیچهارزانو زده بود و دادو ب ومدی از پسش بر نمیچکی هدنی و شروع کرد به عربده کشنی زميرو

   نی اسهی رئچارهی بوفتادی داشت پس مگهی بود دخیموهاش س
 دلم داشتم فحش نثاره ي و تودمیترسی ترسناك نملمی من به شخصه اصآلً از فرکنهیخدا به خ. شده بوداااوونهی دشرکته

    گوشامو گرفتم اما مگه کار ساز بود؟دادمی مدیکشی که مییادایفر
 دستگاها دوباره ي برگشت به حالته اول صدازی همه چهویتو مرزه سکته بود که ...  به خدااارهی جو بگی ولرهی سگ بگآدمو

    قطعومدی از کجا مدونمی که نممیی راحت کرد اون صداالمویخ
 .ونمون خواسته بودم ازمعاکی کوچي کهی تهی ترسناکم تموم شد چون لمهی و فشد

 ي تونمی که نشسته بود نگاه کردم که ببیسی فکر اما قبله اون به رئي و رفتم تومی دادم به صندلهی راحت دوباره تکالتی خبا
   نهی چشمتون روزه بد نبدمی رسنیی به پای که وقتهیتیچه وضع

 ها و مثانه اش دست به دسته هم دادن و آقا هی کلوفتمی منم که دارم پس مکهی که تارنجای ادهی حتما دسهی خرشی زدمید
    اونهمه راهو بعدمرهی میک... کرده واالکسرهی نجایکارو هم
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 کنم کاری چییهوی اتفاق نهمهی با ادونستمی راحت دستگاه گوارش کاره خودشو به نحو احسنت انجام بده نمالهی تا باخنشسته
   ارخونه برقارو خاموش کرد؟ اون صداها نکنه کاره اون کیک

 . داشتاجی ذره هنگ کردن احتهی شده بودم و بدنم به جی روبه روم واقعاً گي با صحنه باشه؟
 رو گرفتم و بلندش سهی کنم دسته رئی ماس مالوی سکوت که همه مثله مجسمه شده بودم همه چنهمهی کردم بعد از ایسع

   شی گندکارادهی که ی صندليکردم خواستم بنشونمش رو
به همراهاش گفتم ببرنش و . نجای راه افتاده امییچه بو.  درسته کرده واسه مناچهی توروخدا درنی نگاه کردم ببنی به زمافتادم

    شرکتهي بعد توي اونا گفتن جلسه ی مجلسکوی شیلیخ
 جلسه ها نی واقعا اگهی دنکهی و البته ای تالفي و طرح دادن سخت بود برادهی واقعاً اگهی دي قرار بذارن بهتره اونطورخودشون

    بود وعی واقعاً ضاشدی بعد مکول مي داشت به هفته هایه
 ي موهاادهی شدا ي اونجارو بسابه اعجب جلسه ای گفتم حسابوی نظافت چختی بهم ری جلسه هم همه چنی اخالصه

   خی منگوال سنهی بشم که عتیی طالي افتادم قربونه موهاخشیس
 .منم خل شدم رفت... براترمی بمهی قضنی اي تو پایختی ری بود چه اشکشده

 از بابته اونا راحت شد المی هماهنگ کرده بود و خوی گند خورده بود اما مسئوله دستگاها همه چکمی سر به دستگاها زدم هی
   نی اي مطبم باشم که توي وقتمو توي هی گرفتم بقمیتصم
 خونه و خسته و هالك دمیرسی شب مکی ي ساعتاگهی روزا دنی مطبم شلوغ بود اشهی سال زبون زد همه شده بودم و همچند

 .شدمیم
 سال کی نیبه تمامه ا.  داشتمازی آرامش ننی به اکمی راه آهنگ گوش بدم من ي کنم و توي روادهی پکمی گرفتم میتصم

    حالشکنه؟ی مکاری االن آندرس کجاست؟ چیعنیفکر کردم 
 اما خب دهی نرسي اجهی تالش کرده و به نتدی کردنم نکرده؟ شادای پي برای تالشچی تونسته منو فراموش کنه؟ چرا هخوبه؟

   آره فکر کنم...کای الدی شادونهی مویاون خونمونو بلده همه چ
راهتون ... کمرنگ تر بشه و به خودم بفهمونم که آنجالنکهی اي راهه غلط به جانی مغزم اي و من چرا همش توذارهی نماون

    ازشوننکهی اي تو افکارم به جارمی مترشیغلط بود همش ب
 . بشه گفت که تونستم فراموشش کنم اما کامل نهیی جوراهی دی اما شاشمی تر مکی همش دارم نزدکنمی حس مرمی بگفاصله
 یی گدانی برلي کوچه هاي مندرس توي با لباس هاکی کوچي شهر سرشون تو کاره خودشون بود پسر بچه هانی ايمردما

   ي دودي هاشهی با شیی هانی آدما از ماشیو بعض.کردنیم
 نی که ازدی و همش غر مخوردی رستورانه مجلل غذا مهی ي در کماله آرامش توگهی دي پسر بچه هی. دنیخری گل مازشون

    دامنههی با ي دختره بچه اکهیغذارو دوست نداره در حال
 يای اعجب دنکردی نگاه مخوردی که پسرك میی به غذااقی شده بود و با اشترهی رستوران خي شهی پاره پاره به شکوتاهه

    ذرههی بودن و بهی ها انگار باهم غری شهر بعضنی ايتو.یبیعج
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 ي بلند باال و آدمايخونه ها و برجا. پول دارنو خرج کنن و دم نزننیو فقط بلد بودن هرچ. نبودنگهی دي به فکره آدماهم
    که دریی طبقاتي و فاصله کردنی می که توش زندگيپولدار
 . به مطبمدمیاز فکر در اومدم چون رس.شدی مدهی نقاطه شهر دیبعض
 .)) بفرستشون تویکی یکی:(( زدم و گفتمي و لبخندمی سرم رفتم طرفه منشختنی مطبو که باز کردم ردره

 ...فقط.چشم خانوم دکتر-
 فقط؟-
 ن؟ی اومدری دنقدریچرا ا-
 . شلوغ نشهنجای انقدری کن که امی تنظناروی اي تو ساعتاي جورهی نداشتم بعدشم نیماش-
  کنم؟کارشونیبس که عاشقتونن چ-

 .)) نباشینیری خودشنقدرمیا. اری قهوه هم واسم بهی:(( به طرفه اتاقم گفتمرفتمی که می زدم و در حاليلبخند
 شه؟ی همنهیقهوه ع. چششم -
 .بدم تنوع خوامی ماری بنیرینه ش-
 .))باشه:(( گفتي لبخندبا

 که از هر ی صدا کنم هرکسماری با نامه بناروی اومدن البته من دوست ندارم اماری چهل تا بی به سکی اتاقم و نزدي تورفتم
    در اصل دردو دلادی من مشهی داره و پی مشکلهی یلحاض

 هاشون ی بعضهی اتفاقاته زندگمی هر چند که از حق نگذرکننی از آدما بزرگش میلیاما خ. نی همکنمی و من کمکش مکنهیم
    به تمام معنان اما منهی روانهی کنهی آدم فکر مبهیواقعاً عج

 خودشون همه ي زود با اراده یلی و خستی بودن نی رواني من به منزله شهی که بهشون بفهمونم اومدن پنهی تالشم اتمامه
    پولگهی دمارامی از بي من اونقدرنکهیو ا.شهی درست میچ
 خوش کمی کنمی می که من سعهی مطب تنها جانکهی اگهیو د. باشهنی شلوغ شدنه مطبم هملهی از دالیکی دی شارمیگینم

   البته فقط.اخالق تر باشم و اخالقه تند و گندمو کنترل کنم
 ...کمی

 حوصله جواب دادم و ی تلفن بي هامو ماساژ دادم که با صداقهی دادم و چشمامو بستم و شقهی تکی اتمامه کارم به صندلبعده
    تمومگهی که دنی شما مگه نگفتیخانومه منش:((گفتم

 ))شدن؟
 . هستنتونیمی قدي از رفقایکی گنی مشونیبله اما ا-
 .انیبهشون بگو ب-
به . که تمامه سردردم فروکش کرد ذوق زده شدمنقدری رابرت بود اشدی شدم به مرده روبه روم باورم نمرهی باز شد و من خدر

 ))رابرت؟:(( گفتمجانیسمتم اومد بلند شدم و با ه
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 .جووونم-
 .  بغلشدمی و پردمیخند

 .)) منکهیدلم برات تنگ شده بود دوسته فابر:((گفت
 کی نی اي توي سر بهم نزدهی ی چياگه دلت تنگ شده بود برا:(( دلخور رو بهش گفتمی و با نگاهرونی بغلش اومدم باز

 ))سال؟
 .دی مسافرت بازم ببخشمی نبودم با همسرم رفته بودنیمن برل-
 . نامردي دعوتمم که نکردن؟یازدواج کرد -
 .  نبودنجای ای اما اصن عروسخواستی واقعاً دلم مخوامی ازت عذر میلیخ-
 یراست.ااالیخی بسیمهم ن:(( نداشتم گفتماروی جنگولک بازنی اي هم بود من اصن حوصله نجای ای اومد که اگه عروسادمی
 ))  خوبه؟سایال
  چطوره؟کای النیکنی مکارای آندرس خوبه چ؟ی خوبی خوبه تو چیآره همه چ-
 .)) ندارمادیازشون خبر ز:(( رفتار کنمي کردم عادی سعی مدت دوباره بغض گلومو گرفت ولنی خاطراته اهیاداوری با
 ))؟ی چيبرا:(( تعجب گفتبا
  از خودت بگو پدرت و پدر بزرگت اونا خوبن؟م؟ی راجبش حرف نزنشهیم-

 روش بود يماری که از اون بي فشارلیپدربزرگه مهربونم چند ماه بعده اون اتفاقات به دل...سم:(( و گفتنیی انداخت پاسرشو
 .))ارهینتونست دووم ب

 ي و پر دردقیفسه عم افکارش گم شده بود ني بود و تونیی تعجب کردم به رابرت زل زدم سرش پادمی که شنيزی چاز
   ي جورهی تلخه که همه قتهی حقهیمرگ :(( و گفتمدمیکش

 .))یستی و تنها نشتهی پشهی اما مطمئن باش اون روحش همرتری دیکی زودتر یکی حاال ادی سراغشون مباالخره
 ی قبله منه و روحش کنارمه پس جسمي چون معتقدم اون توزنمی و باهاش حرف مکنمیآره حضورشو همه جا احساس م-

   من دوسش داشتم... خبی نداره ولی ارزشستی نگهیکه د
 . و االنم دارمادی زیلیخ
 .شتهی پشهیناراحت نباش رابرت مرگ حقه آدماس اون هم-

 ))پدرت؟ اون خوبه؟:(( کردم باز هم موضوع رو عوض کنم و گفتمی بود سعنی فضا سنگي که تویسکوت
 نجای اانی البته قرار شده اونا هم بمیزنی سر مسای و به پدرومادره المیری اوقات می و گاهمیکنی می زندگییآره ما سه تا-

 .واسشون بهتره
 دنمی به دشهی همدی بای و حاال که برگشتی واسه همه چی خوشحالگهی برگشته و دي به رواله عادتی خوبه که زندگیلیخ-
 .يایب

 . نرهادتی خونمونا ی روز دعوتهی شمونی پای توهم بدمیباشه قول م-
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 ده؟ی سال طول کشکی یعنی یگی که تو ازش مي سفرنی ایراست.چشم-
 من با همه ارمی در بموی شرکت واسه خودم دستو پا کنم تا بتونم خرجه زندگهی خوامی سرم شلوغه میلی چند وقته خنیمن ا-
    وقت باعثهچی گذشته روم بود اما هي که تویی فشارهاي

 چی کارامم و واقعاً وقته هرهی درگیلی بشم و خيزی چی ساختمونی مهندستونمی مالتمی تحصنی زدن به درسام نشد با اضربه
 .خوامی عذر میلی ندارم ازتم خویکار
 .))يای بدنمی بازم به دي قول بددی و بایشمی بابا گذشته ها گذشته فعال که تو پالشیخیب:((چارهی بوده بری درگیلی اونم خپس

 ناراحت نجای اومدم اری به دری اوقات دی اما اگر گاهکنمی نمدای پگهی مثله تو دیقی چون رفشمی نمالتیخی بگهیمن د.ره حتماآ-
   امی هام بذاره ميری درگنینشو من واقعاً اگه بتونم و اگه ا

 خوب ي جاهی میمن اومدم که باهم بر. نهی تو ماشسایال. می بخوريزی چهی یی جای شاپی کافهی میاالنم پاشو باهم بر.دنتید
 . خوش بگذره بهمونيتا بعده عمر

 سای داشتم پس با جونو دل قبول کردم و همراه الاجی  احتحی تفرهی و فشار به بتی مصنهمهی قبول کردم من بعده اشنهادشویپ
    حرفی شاپه دنج و خوشگل و کلی کافهی میو رابرت رفت

 از یچی که واسشون افتاده اما من هي خنده داري سال و اتفاقاکی نی اي و همه جا از خاطرتشون توی از همه چمیزد
    اونا همکردمیگذشته ام براشون نگفتم و همش بحثو عوض م

 نکهی بهم خوش گذشت و خوشحال بودم از ایلی شده اون روز خی بدن که چری کنن و همش گتمی نداشتن که اذياصرار
    کردنشی بر مخفی که سعي حرفه گذشته ا وکردنیدرکم م

 روز هی روزو کنارشون تجربه کردم و رابرت قول داد که نی درکه باال خوشم اومد و بهترنی و من از ازدنی داشتم نمرو
 . گفتمنوی و منم متقابالً همکنهیخونشون دعوتم م

*** 
 نشسته یی با چه رونی ادونمی من نموفتادی نیتفاق اچی خوب و بدون نقض بود و هیلی شرکت برگزار شد خي که توي اجلسه

    من و اخماش تو هم بود و االنم داره حرفيبود روبه رو
 شرکته بزرگه لوازم هی سهی به رئشتری بينطوری مغرور و متکبر که اسهی که زده بود حاال شده بود همون رئیی با اون گندازدیم

    و تونسته بود خودشو وخوردی معروف مهی بهداشتیشیآرا
 داشتم البته هرچند که اون معاونه هم کم ینیری بر خودشی کردم و سعغی حفظ کنه از خودم و کارخونه ام تبلتشویشخص

    خبرهتونهی نمندهی هم گفت که تا چند ماهه آسهیاون رئ.اوردینم
 با دوتامون قرار داد ببنده تونهی راحت میلی اون خکنمی رو به ما بده من واقعاً درك نمبندهی با کدوم کارخونه قرارداد منکهیا

   ی ولهی اما خب شدنشهی و کارمون سخت تر ممیبیهرچند رق
 بنجل و ي که اگرم با جفتمون قراداد بستن اون جنسامی کنغی و تبلفی از کارخونه امون تعرنقدری ادی ما باگهی ممنطق

   ي کله کاالهامی قرارداد موفق بشنی ايآشغالشونو به ما ندن اگه تو
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 کاالها ارزشش نی و اشهی ماله ما مکشونی ي و درجه تیفی با کي کاالهایی جوراهی شهی شرکت به ما اختصاص داده منیا
    از مغازه ها و فروشگاهایلیواسه ما مثله طالست چون خ

 .ادی و گنده دستمون می پوله حسابهی و خرنی و از ما مانیم
مه جلسه که به نظره خودم خوب تونستم تبلغ کنم بلند شدم و از اونجا خارج شدم هرچند که اون کارخونه هم کم  اتمابعده

    کهمی و کل کل کردمی کردی که ما تالفنقدری اما ااوردین
 کار دستگاها ي نحوه می گفت هم سطح بودشدی میی جوراهی نبود و يزی بود اون کارخونه هم کم چی انتخابه سختواقعاً

 .گهی ديزای چیلی و خفتشونیک
 به اونا می منشنکهی واجب باهام داره و منم قبله ایلی کاره خهی خونه امی برم مطب که مامانم زنگ زد و گفت که بخواستم

 .امی بتونمیوقت بده زنگ زدم بهش و گفتم امروز نم
 کاره مهم دارن و من تا هی هم پدرم و هم مادرم باهام یعنی  داره گفت دوتاشونکاری کنجکاو بودم بدونم مامانم باهام چیلیخ

    با خودم کلنجار رفتم که چه اتفاقهی کلدمیبه خونه رس
 . ممکنه افتاده باشهیمهم

 کمی با اومدنه من مادرم که نی شده بودن به زمرهی پارك کردم و داخله خونه شدم پدرو مادرم متفکر خنوی ماشدمی خونه رسبه
    بانمی بشششی بهم گفت که برم پدیرسینگران به نظر م

 که شدهی چنی بگنیخواینم:((دمی پرسي با کنجکاوشدمی کم کم داشتم مضطرب و نگران مگهی ددمی که دیی هاافهی قاون
   نقدری هاتونم که اافهی قنجا؟ی اامی نرم مطب و بنیبهم گفت

 .))نگرانه
 ...)) افتاده کهی اتفاقهیراستش آنجال :(( باشه و محکم حرف بزنهلکسی داشت ری سرشو باال گرفت و انگار سعپدرم

 ))که؟:(( باعث شد لبامو تر کنم و گفتممکثش
 ... بگم راستشي آنجال چجورنیبب-
 .ی مردم از نگرانگهیاه بابا بگو د-
 .رانی امی بری چند وقتهی میما مجبور-
 ؟؟؟؟؟یچ-

 من واسه رانی امی برمی و ما مجبورستیمادربزرگت حالش خوب ن:(( گفتي بلندم مامانو نگران کرد اما پدرم کامالً جديصدا
    طاقتهگهی جون کندم اما دی کردنه مادرت کلیراض

 ما ي دارنجایا ا کاریلیاما آنجال تو خ.ادی بدی که آنجال هم باخونهی تو گوشم مزی رهیاون همش نگرانته و .  تورو ندارممخالفته
 .))یِ کستی اصالً معلوم نمی برگردری دیلیممکنه خ

 )) اونوقت؟ی تنها بمونم؟ تا کِدی من بایعنی:(( بگم اما باالخره به حرف اومدمدی بای چدونستمی کرده بودم نمهنگ
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 دهی ندکی بارم عروسشو از نزدهی ی مادربزرگت حتنکهی و اشهی می چمیدونی آنجال منو مادرت نمستیزمانش اصالً معلوم ن-
    و مستقليای بر می نباش تو از پسه همه چیچیتو نگران ه

 حاله می برمی آنجال درکمون کن ما مجبورکنمیخواهش م. وجود ندارهی مشکلچی و کارخونه هم که به نامته و هيشد
    و من به عنوان پسرش موظفم که برمستیمادربزرگت خوب ن

 .نهینه عروسشو بب اون بتونکهی و اششیپ
 خودم اداره کنم وی همه چتونمی بزرگ شدم و مگهی من دی تنها بمونم ولیعنی... نداشتم اما خبی فکر من مشکلي تورفتم

   هی دی اونم فقط شااادی نرفته شارانی بارم اهی یمادره من حت
 اصن ممکنه برنگردن می برگردی کِستی ما معلوم نگنی منای ای نه؟ و از طرفای قبول کنم دی بادونستمی رفته باشه اما نمدفعه

   نجای ادی پس من با؟ی چنیاگه اصالً برنگشت:((به حرف اومدم
 )) بمونم؟تنها
 اگه ی ولمیگردی برنمگمی البته من نممی باشرانی اکممی می بودنجای مدت انهمهی ارانی ايای شد تو هم مينطوریاگه ا:پدرم

 .))رانی امیری و ممیفروشی موی و همه چامی شد من مياونطور
 .))می عادت دارنجای تک تکه ما به امیفروشی موی همه چی چیعنینه :(( اعتراض کردمادرم
 هی یستی حاضر نیعنی تو وفتادهی نیهنوز که اتفاق.دیبعدشم من گفتم شااا. نگران نباش خانوممیکنیبه اونجا هم عادت م:((پدرم

    باکمی و ینی منو ببيه  و خانواديای برانیبارم که شده به ا
 خودشه شی مسئوله زندگرهی که دوست داشت بگیمی هر تصمتونهی بزرگ شده و مگهی آنجال د؟ی رسومه اونجا آشنا بشآداب

    بمونه هر طور خودش دوستنجای همتونهیاگه بخوادم م
 .))داره

 لمی تحوی روبه من کرد و دستامو گرفت و لبخنده مهربونی که با نگراندی نکشی سکوت کرد و به فکر فرو رفت اما طولمادرم
    دخترم؟هیتو نظرت چ:(( گفتیداد و چشماش پر بود از نگران

 ))؟ی تنها بموننجای ايحاضر
 باهاش ارتباط ادی هرچند که ما زگهی دکنهی می شهر زندگنی اي خاله امم توستمی تنها هم ني تنهانیمامان جان من همچ-

 .ستمی تنها ننجانی که اییا وجود آدما اما من بمیندار
 .ی موافقیعنیپس ...پس-

 التونی خنیآره مامانم شما بر:((مشی تصمي هامو فراموش کنم و مامانمو مطمئن کنم توی کردم نگرانی زدم و سعيلبخند
 .))راحت
 .)) و بهت سر بزنهادی اون بای ششی پي سپارم بری به خاله ات ممیما هرروز باهات در تماس:(( زد و گفتيلبخند

 ن؟ی قراره بریحاال کِ-
 .))میوفتی شنبه صبح راه مندهی آيهفته :(( جواب دادپدرم
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 یلیاگه خ:(( ها خاتمه بده گفتی ها و سردرگمی نگراننی به انکهی اي پدرم برارن؟ی مشمی از پنای اگهی دي هفته هی یعنی
 .))رانی اای بيدلتنگ شد

 ؟یپس کارخونه چ-
 . ندارهی چند روز اشکاليآلکس هست برا-

 ي کارنانی کنم که با اطمي همش نفوسه بد بزنم و اونا رو نگران کنم کارنکهی اي کردم به جایسع. هم گفتوی چه کسهه
 . انجام بدنخوانویکه م

 .))شتی پادی شبا بی بعضتونهی منی که تازه برگشته برلتمییاصالً دا:(( اومده بود و گفتادشی يزی چهی انگار مامان
 اما اون می سوزونده بودشی آتی باهم کلی نوجوني دوره ي مرده جوون و جنتلمن که توهی شد ی برام تداعمیی داي چهره

    و منلی ادامه تحصي سالش شد رفت فرانسه براستی بیوقت
آره :((چقدر دلم براش تنگ شده بود از حرفه مامان ذوق کردم و گفتم. آلمان چشه که اون رفته اونجانی مگه همدونمی نمواقعاً

 .)) من برم خونشای ادی بتونهیاون م
 .))شهی مری داره پگهی کن ددای براش زن پیاگه تونست. آره خوبه:((  زد و گفتي نداشت لبخندیی نگرانچی هگهی که دمامان
 ))نه؟ی برلییاالن دا(:( کردم و گفتمي اخنده

 .شتی پادی بگمی بهش مگردهی برمگهی دي گفته تا چند هفته ینه ول-
 .))آره خوبه:(( زدم و گفتميلبخند
*** 

 : کليدانا
 داشتن که ویبی بر شکست رقی سعگهیو آندرس و آنجال بدون اطالع همد.  رفتندرانی پدرو مادره آنجال به اگذشتی مروزها

    کردن ویکارشون شده بود تالف.د بوداصرار بر بستنه قرادا
 تصور نی آندرس با اگردنی ساله دنبالش مکی که هی طرفه مقابلشون کسنکهی آگاه باشن از انکهی بدونه اگهی کردنه همدتیاذ

   که آنجال االن خوشبخته و حتماً جوابه مثبت به آلکس داده
 شده بود جلوش دهی از انجال کشکای که الیی و فقط تابلوکردی مینی از غم رو دوشش سنگي کوله بارروزی از دشتری روز بهر

   دیدونیهمونطور که م. کردی میگذاشته بود و با اون تابلو زندگ
 تا بتونه آروم باشه و کردی کمکش مخوردی که میی داروهای تحته درمانه آنجال بود و با وجوده اون حالش خوب بود ولکایال

    کسههی شهی که دلش پیرحالآندرس هم با زور و اجبار و د
 بر مغز ی اما متاسفانه همونطور که آنجال قبالً حدس زده بود اون داروها اثرات مخربکردی مراقبت مکای بود از الي اگهید

   ی بالفاصله بعده خوردنه داروها خوابش منکهی اژهیداشتن به و
 بود ي مغزي عالئمه سکته نای ارفتی صادر کنه و اون به خواب می فرمانتی در زمانه عصبانتونستی مغز نمیی جوراهی و برد

   ي رو روکای و الادی روز از کارخونه به خونه مکیوآندرس 
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 وقت یلی عالئم از خنی ای هم سکته کرده حتگهی باره دکی دادن اون صی حال افتاده و دکترا تشخی که بنهی بی منیزم
   عی سریلی که اونا خ بوده و دکتره گفته بودکای الي هم روشیپ

 که اسمش مرگه باز هم باعث شد حاله ی تلخي واقعه نی اارهی نتونسته دووم بگهی  اون دکردنی ميری گی پدی بانی از اتر
   ي برايدیآندرس از قبل بدتر بشه و تنها تر از قبل بشه ام

 آنجال ادهی که اونو یی و آهنگاگاری که آنجال بدونه اون خوشبخته شب ها با دوده سدونستی کردن نداشت اون میزندگ
    بود و ازداری تا صبح بانوی روش و زدنه پشهی پهی و تابلونداختیم

 دهی رسری که چقدر دکردی فکر منی به ای تر از قبل کرده بود وقتنی غمه وحشتناك و بزرگه مرگ که آندرس رو غمگیطرف
    اشونهی رو زنده نگه داره عذاب وجدان دکایه الکه نتونست

 خدتمکارا گفته بود که ي از آنجال اتفاق افتاد اون روز به همه شیی اتفاق چند ماه بعد از جدانی ادادی و خودشو فحش مکردیم
    ازکای بهشون نداره و همون موقع بود که اليازی نگهید

 ی وقتهینطوری معتقد بود که قسمت و سرنوشته آدما همشهی که بهش وارد شده بود سکته کرد اون همیی و فشارهاییتنها
    کرده بود که همون روزرونی بي خدمتکارارو روزقاًیاون دق

 خدا ستی کس جلودارش نچی و هخوادی که خدا مهیزی همون چنی اگفتی اون بال سرش اومد با خودش میی از تنهاکایال
    حال اوننیاما با ا.  به انسان داده جز مردنویرکار ههییتوانا

 بود که ی نباشه تنها کسی کرد رو فراموش کنه هرچانتی عشقش بود و اون بهش خی زمانهی که وی تونست کسی نمبازهم
    و دوسش داشت درسته احساسو عالقهکردی میباهاش زندگ

 که توش یکی اونو از تارکای الی گرفته بود و وقتشی پویاهه غلط تفاوت نبود اون ری قبلو بهش نداشت اما باز هم بهش بي
    نسبت بهشي احساسه بدهی دی کشرونیغرق شده بود ب

 ساله ازش دوره کی بود که االن یی آنجالي پسر و وجودش شکل گرفته بود تنها برانی اي که توی اون عالقه و عشقداشت
   اما خوشبختانه اون موفق شده بود به خودش بفهمونه که

 ببره ادی اونو از دی کرد به خودش بفهمونه که بای و سعکنهی می داره زندگشی و اون االن در کمال آساستی ماله اون نآنجال
   ي همه ي موفق هم شده بود مثله آنجال که تويو تا حدود

 چی اون هکردی می راه غلط بوده زندگنی نداره و از اولم اي دغدقه اچی و هخندهی که االن آندرس مدی امنی مدت با انیا
    نداشت آنجال طبقهکای الي از مرگه تلخ و ناباورانه یاطالع

 . شدی آغاز مگهی روزه دهی صبح و الونی وي و صداهی و هر شب با گرگرفتی آرامش مالونی با ومعمول
 يو رو.  و مرگ شدیستی به نلی تبدعی سریلی به وجود اومد و خعی سریلی اتفاقه ناباورانه بود چون خکی قاًی دقکای المرگه
    کهکردنیهردو فکر م.  داشتی مخربراتهی آندرس تاثهیزندگ
ر  و شاد بودنه طرفه مقابلو از خودشون مهم تی خوشبختیی جوراهی براشون مهم تر از خودشون بود نی خوشبخته و ایکی اون

    بود که ازي اعتقادنی ها همي دورنی ايبود و مسبب همه 
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 بتونم فراموشش دی باگهی واسم مهم تره پس اگه بدونه من خوشبخته دشی خوشبختگفتنی بهم بود اونا مادشونی عشقه زسره
    طرف آلکس که ذهنش و وجودش از آنجال پرهیکنم و از 

 یلی باشه اون خي اگهی فکر کنه که آنجال با کسه دنی به اتونستی لحظه هم نمهی ی بود و اونقدر خودخواه بود که حتشده
   تالش کرد که از فرصت استفاده کنه و مهرشو به دله آنجال

 در صد هی و شدی مشتری آلکس عالقه اش روزبه روز بنکهی و اکردی وقت به ازدواج با آلکس فکر نمچی هگهی اما آنجال دبندازه
    کهي پوله آنجال باشه و کارخونه انستتوی عالقه منیاز ا

 . به نامه آنجال بوداالن
 چی و هنهی بره و حضوراً اونو ببخوادی مبشهی که رقي کارخونه اسهی از دسته رئی که آنجال کالفه و حرصهی باالخره امروز روزو

   ي آنجال توهی که طرفه مقابلشون کدوننیکدوم نم
 هی آندرس شنهادی کارخونه اش افتاده بود با پي بود که توی داغ کرده بود و اونم به خاطره اتفاقگهی مصِر بود و دمشیتصم

    از کارخونه اشون و باعثي گوشه اينارنجک انداخته بودن تو
 که یسی خانومه رئنی هرچند که آندرس هم واقعاً از دسته اوفتهی کارخونه از کار بي لهی وسنی از مهم تریکی بود شده

    از انباره کاالها روي کالفه بود چون گوشه اهی کدونستینم
 . عوض داره گله ندارهی بودن به هرحال هرکسوزنده
 و چون انجال دهی بار با آندرس اونجا رو دهی داشته باشه که ي به کارخونه ای توجهنکهی شد و بدونه اادهی پنشی از ماشآنجال

    کسچیو آندرس اسمه کارخونه اشونو عوض کرده بودن ه
 که وفتهی بخوادی و مخورهی مزی که پاش لرهی به طرفه پله ها متی و با عصبانشهیآنجال وارده کارخونه م. دونستی نمیچیه

   نی ادنهیهمون لحظه آندرس که حواسش اونطرف بوده با د
 ..)) خاننیمراقب باش:((گهی و مرهیگی کمرشو منهیبب طرفه مقابلو نکهی و بدونه اصحنه

 و محو کنهی شبانه اش بوده و تمامه ذهنشو و افکارشو در بر گرفته بوده مکث مي که تمامه خوابهای کسي چهره دنهی دبا
   ی و از طرفنهی بی داره خواب مکنهی و حس مشهیاون چهره م

 .زننی و با چشماشون باهم حرف مشنی مرهی هم خي و هردو به چشماکنهی کامآلً هنگ موفتهی که براش می که با اتفاقآنجال
 دارم؟ی بیعنی نمی بی دارم خواب ميواا... کههی هموننمی بی که مییجفت چشما... که جلومهیکس...نیا: دلشي توآنجال

    کنم؟ اشکه شوق واسههی گرای خوشحال باشم دی بادونمینم
 به جز ي سال ازش دور باشم و کارکی نور باعث شد هی کردم و وجوده ی اون جاده رو باهاش طيا هیکی که تمامه تاریکس

    نبودنیری شگهی که دیانتی و خي تکراريگفتنه حرفا
 .و عطره تنش.صورتش مقابله چشمامه... کنم و حاالیزندگ

 منو نم؟ی ببکردوی ام موونهی بازم من تونستم چشماتو که دیعنی تموم شد؟ ي دورنی ایعنی تموم شد؟ یعنی: دلشي توآندرس
   می بخوانکهی و جدامون کردن بدونه امی بودانتکاریاون خ
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 .شمی موونهی و تو االن صورتت مقابله چشمامه و من دارم دنمی بارم که شده بتونم چشماتو ببهیآرزوم بود . ساله تمامکی اونم
 . باشهي کرد عادیو شل کرد و سع به خودشون اومدن و آندرس دستشتازه
 زدنی دلشون حرف مي هم توباز

 ی اونو فراموش کندی تو بای و دوباره عاشق بشي به اون جاده بردی نباگهی که دی درك کندیآروم باش آنجال با: آنجال
   ی بگن که دلشون واسه آندرس تنگ شده همه چدیچشمات نبا

 ی رفتار کني عادیلی خدی و تو باششهی پکایاالن ال. عاشقش بشمخوامی نمگهی و من دستی در کار نیانتی خگهی شده و دتموم
 دی بایستی عاشقش نگهی با رفتارات بهش بفهمون که دشهی تو زندگگهی دیکی اون االن ستیآنجال ماله من نبوده و ن:آندرس

 .یکامالً سرد باهاش برخورد کن
 ي مثله گذشته نباشن و رفتارگهی تابه هم بودن اما قصد داشتن دیاونا ب زدنی پوچ گول مي حرفاي سرهی خودشو با داشتن

   تا به قوله خودشون دوباره وارده.کامالً سرد باهم داشته باشن
 . سرو ته نشنی بي جاده کی

 .))سالم:(( آندرس به حرف اومداول
 .)) مردونه و جذابتيصدا. صدات تنگ شده بوديچقدر دلم برا. سالم عشقه من:(( زدی دلش داد مي توآنجال

 .))سالم:(( گفتي عادیلی آندرس به خودش اومد و هر دو شدن مثله هم و آنجال خي اخمادنهی دبا
 ی برخورد کردم؟ کاش مي عادیعنی داشته باشم؟ ي تونسته بودم رفتاره سردکنه؟ی فکر می داره به چیعنی: دلشي توآندرس

    قراره اونی خبره و من چقدر بتونستم بفهمم تو دلش چه
 ماله تو گهی قرارش نباش اون دی عاشقش نشو بگهی دکنمی تموم شده آندرس خواهش می همه چگهی بودم آندرس ددل

    تا االن صد دفعه فراموشتدی و االن حالش خوبه و شاستین
 .کرده

 . رفتنیلنجار م دلشون با خودشون کي دو انگار قصد نداشتن بلند حرف بزنن و مدام توهر
 . قرارش بشمی دوباره بدی کارو بکنم و نبانی همدیمنم با... تونسته فراموش کنه بهتروی همه چیعنیرفتارش سرده پس :آنجال

 نهمهی تونستم حاال که روبه رومه اونم بعده ای وجودش آخ که کاش مي تابه آغوششه لبهاش و گرمایچقدر دلم ب: آندرس
 .مدت محکم بغلش کنم و بهش بگم که چقدر عاشقشم

 باشه ي داشت عادی که سعیی آندرس رو به آنجال با صداکردنیرفتار م. گفتنی دلشون مي که توییزهای تمامه چبرخالفه
 ))ن؟یکنی مکاری چنجایشما ا:((گفت

حرف زدنه آندرس ) شما شما(و  یمی صمرهی به خودش بفهمونه که از لحنه غخواستی هم آنجال خودشو گول زد و مباز
   ي کارخونه ارهیمن مد:(( گفتي عادیلیناراحت نشده و اونم خ

 .)) شهی محسوب منجای ابهی که رقهستم
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 شد که آنجال ي تمامه مدت طرف حسابش آنجال بوده تعجب کرد و چشماش همونجورنکهی حرف و انی با گفتن اآندرس
    هموننی و ازدی گرد لبخند مي اون چشمادنهی با دشهیهم

 کرد خنده اشو کنترل کنه و با یاون سع.  تابشهی بود که چشماش هنوز باور نداره و قلبش هنوزم بشی ساله پکی عشقه
  حرفه آندرس هردو رفتن تو شوكدنهیشن

 .)) کارخونه هستمنی ارهیمنم مد:((آندرس
 ))؟؟ییی توبمیرق:(( گفتنی مکثه طوالنهی همزمان بعده هردو
 .خودشونو کنترل کردن و باز هم بر خالفه دلشون و قلبشون رفتار کردن) یاِهم( ي صدا باهردو

 . و باهم سرد بودنکردنی و عشقشونو پنهان مزدنی خودشونو گول مانتهی آغازه مجدده عشقشون خنکهی تصوره ابا
ازه متوجهش شده بازهم نگاهشون بهم  و تدهی که قبالً دهیی همونجانجای که ادی اونو به اتاقش برد و آنجال تازه فهمآندرس

    قرارهی که بیی گره کور بود چشماهی نیگره خورد و انگار ا
 فهموندی مگهیرفتاره سردشون بهم د...اما. تابه هم بودنی از بي عشق از انتظار از دوري از گرمازدنی بودن و باهم حرف مهم

    کهي بهش نداره طرزه فکری حسچیکه طرفه مقابل ه
 من ارهی دوام بتونستی می تا کِنی و اکردنی تابه هم رفتار می عاشقو بي خودشون ساخته بودن و بر خالفه قلباي براهردو

   گهی که با وجوده همدی تابی بي قلبانی اي روزهیمطمئنم 
 .دهی عشق سر مادهی و فرادی به حرف مي به خودش گرفته بود روزيدی جدضربانه
 :آندرس

 نی بودم گرفتم و به زمشی که رواني خماري چشمامو از اون چشمالی می داغه گرمم شده بود بیلی اتاق خکردمی محس
    گرمه؟ بهنقدری چرا انجای اشمی موونهی دارم دای شدم خدارهیخ

 که هر آن ی سکوتنی بگم که ای چقا؟ی بگم دقدی بایچ. من هنوزم داغ بودمی شدم ولرهی که رو سرعته تند بود خيکولر
    تمامه تالشمو بکنم کهدی بشکنم؟ فقط باکنهی مشتریبغضمو ب

 سرد فقط به خاطره خودشه اون قبالً عاشقه آلکس ي رفتارانی اي بشه و همه تی و اذارهی دوباره منو و عشقمو به خاطر ناون
    سوء تفاهم بودههی که همه اونا دی هم که فهمیبود و وقت

 راه غلطه پس امکان نی اگفتی بهم مشهی سال از اون موقع گذشته اون همکی نکهی االنم با اونه و دوستش داره و احتماً
    بود تموم شد رفت منی اشتباههینداره هنوز عاشقم باشه 

 پا دی آرومش باهیبه خاطره شاد بودنش و خراب نکرده زندگ. تونستم فراموشش کنمي به سمتش برم من تا حدوددی نباگهید
 . من هنوزم گرممهنایاما گذشته از ا. قلبم بزارميرو

 :آنجال
 ي چجوري بوده؟ آندرس؟ وانی ابمی کردنا و رقتی ها و اذدهی انی سوزونده تمامه انی رو اشای آتنی اي همه یعنی...پووووف

    موفق همکمی و کردمیباور کنم؟ من داشتم فراموشت م
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 ادکلنه تلخ و نی اان؟ی که مثله رنگه دریی قرار اون چشمای نفسهاتم بدنهی قراره شنی چرا بازم بدمت؟ی چرا؟ چرا باز دشدم
    کهیکس...کایال.  سرد باشمدی کمکم کن من باایخدا.یشگیهم
 ي اونا باهمن حتماً با اون همه اداعارمی نمگهی تابوند و بهمون گوش زد کرد و نجاتمون داد من دیی اون جاده نوره ناگهانبه

   ی ذاتکای که تو وجوده الیی و عشوه هاکردی مکای که الییعاشق
 که وفتمی نمی تو همون چاهگهی شده خودمو گول بزنم احساسمو پنهان کنم اما دیمن حت. تونسته باز هم دلشو نرم کنهبود

   چی هدیامکان نداره نبا... شدم نهرشی درگشی ساله پکی
 نه تو ؟ي سال دورکی بغلش آروم بشم؟بعده ي تودی بشم؟ نبارهیون چشما خ بازهم به ادینبا...دی من نبایعنی بکنم یتالش

    اونم رفتاراش سردهنی باش ببی آنجال منطقی بکننکاروی ادینبا
آهان ... کهنجای بگم؟ اصالً من اومدم ایحرف بزنم؟ چ. ی و حرف بزنی باشي کن عادی نداره پس سعی حسچی به تو هیعنی

    ازخواستمی که مي دستاش اون لحظه ايدعوا کنم اما گرما
 .قی برد اما حاال از کجا شروع کنم؟ آروم باش نفسه عمادمی از وی بخورم و اون چشما همه چزی ها لپله
 در اومدم و صدامو يریاز خود درگ.  بابالخبیآنجال؟؟ خ...اِاِاِ. بگردمی الهدی ترسیی جوراهی بلنده من به خودش اومد و ي صدابا

   شما خجالت:(( و با اخم گفتميخشک سرد جد.البردم با
 ))ن؟ی رفتاره بچگونه دست بردارنی از انیخوای نمن؟یکشینم

 ي چجورنیستی خانوم شما خودتون دست بردار نگه؟؟ی می به کیک.هه:(( مثله من جواب دادقاًی به خودش اومد و دقتازه
 ))م؟ی ما کنار بکشنیانتظار دار

 ... اخهدمتی ساله ندکی معرفت یب.. بستمخی رفتارش با
 چه نی تمومش کننیخوای شما نمیوقت:(( قورت دادم و گفتمعی سریلی زود به خودم اومدم و بغضمو خیلی بودم اما خکالفه
 .)) محترمي آقانی از ما داريانتظار
 . گفتم حقشهيعمد)  محترمويآقا( دلم خنک شد شیآخ...بخور

 رفتارارو کنار نی اگهی شما هم دخوامی و ازتون مکنمی باشه من تمومش ملخبیخ:(( به خودش اومد و جواب دادعی سریلیخ
 .))نیچون شما اول شروع کرد.نیبذار

 دی بانی بچگونه دست بردارهی بازنی از انیخوای مگهی که همزمان بوده بعدشم اگه ددیدونی خودتونم ممیاوالً ما شروع نکرد-
 .نی بشالیخیکالً ب

 .))امی کوتاه بستمی درصدم حاضر نهیاگه منظورتون اون قرارداده که اصالً من :(( گرفت و گفتمنظورمو
 .ارهی که لجمو در بارهی می الکي بهانه هادونمیمن که م.ارهی حرصمو در بخوادی شعور فقط دلش می بي شدم پسره يکفر

 ))ن؟یستی ماجرا ننیچرا ول کن ا.  شرکتنهمهی اه؟ی چنکاراتونی الهیدل:(( سرمو باال گرفتم و گفتمکالفه
 ...ينجوریهم- 

 ))آندرس؟؟:(( کالفه سرمو باال گرفتم و گفتمناخوادگاه
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 ی چشمری که زدم؟؟ زي گندنی با ازمی تو سرم بری آنجال؟ حاال چه خاکی بود گفتی چنی خاك بر سرم گند زدم اه ايواا
   رهی زشمی دارم آب مي شده بود به من واارهینگاهش کردم خ

 . نگاهانیا
 باشه من لخبیخ:(( آروم گفتشدمی داشتم ذوب مينطوری عمر گذشت و همهی کوتاه که واسه من یلی مکثه خهی از بعد

 .)) کنارکشمیم
 نکاروی زودتر اشهی آندرس گفتن دلش نرم مهی با دونستمی اگه مشهی باورم نمي گفت؟؟ جونه آنجال؟؟ وای چنی ا؟؟؟یچ
    زدم اوف آنجال حواستوی گنده بزرگیلی هرچند که خکردمیم

 . آدم باشکمی کن و جمع
فکر کردم .  شده بود پشتشو کرده به من؟ اه اه منو بگورهی و خرونی پشت به من بود و به بشی سرمو گرفتم باال صندلدوباره

   دی تو هم بانهیدرستش هم...دلت واسم تنگ شده اما نه
 .یپووف چه کاره سخت. آنجالی باشينطوریا

اوه اوه :(( گفتی مصنوعی و با ترسدی منو دهوی در زد و بعد هم وارده اتاق شد معاونش بود یکی بگم يزی چهی خواستم هنوز
   ادی نمیی از اتاق صدادمی دنی راه انداختیی صدایچه جنگه ب

 ...))نکهی اما مثله ازای چنجوری از اویزی خونو خونرکردمی که نمیی چه فکرانی صدا کشتی همو بدی شاگفتم
 .)) چرتو پرت نگو پسرنقدریا:(( حوصله قطع کرد و گفتی حرفشو بآندرس

 .))می نداري با هم کارگهی و ما دکنمیخانومه آنجال آتش بس رو اعالم م:(( به من ادامه دادرو
 ...)) ماي آندرس نیا.اسمه شما آنجالست؟ چقدر آشناس...اِاِاِ:(( وسطدی نخود پرهی معاونه مثله دوباره

 پوزخند هی داشت خفه اش کنه رو به من با ی و استرس سعی با نگرانیلی خندفعهی هم آندرس حرفشو قطع کرد و اباز
 .))نی فقط مواظبه پله ها باشدی ببرفی تشردی تونیشما م:((گفت
 شد؟؟؟ دارم واست ی چکردمی فکر می هه منو بگو چرون؟ی گفت برم بی زبونی انداخت؟ االن با زبونه بکهی بهم تنی ااالن

   ي محترممم بلند شدم و با خشم نگاش کردم چشمام تويآقا
 خدا اعجب ای:(( هست گفتی و اون معاونشه دوستشه هر کنیی خطرناك بود آندرس سرشو انداخت پاوی لحظه واقعاً عصباون

   ایگفتی راست مشهی میانی عصبی وقتشهی مییچشما
 .))آندرس

 ... آندرس بهش گفته کهیعنی دونهی منی گفت؟ مگه ای گرد شد حرفه آخرش؟؟؟ چ چشامندفعهیا
 .))دی اس ببخشوونهی دکمی:(( آندرس از افکارم دور شدمي صدابا

 نزدم و با دقتتت پله هارو ي اگهی حرفه دچی تفاوت بهش از در خارج شدم و هی بدی فهمشهی و حرف زدناشم مافهی بابا از قآره
   با هم اومده. منتظرم بودرونیآلکس متاسفانه ب.  کردمیط

 .ادیخودش اصرار داشت باهام ب.میبود
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 :آندرس
 .))مای به زندگيزدی گند می نفهم داشتيپسره :(( بهشدمی غرتی عصبانبا
 ؟یزنی همون آنجالست که تو چپو راست ازش حرف منی گفتم؟؟ بعدشم ایبابا مگه من چ-
  ازش حرف زدم؟یمن کِ-
  که همون عشقته که شده سلطانه قلبت؟نهیمنظورم ا-

 .))آره همونه:(( و آروم گفتمنیی انداختم پاسرمو
 ییزای چهی منم ی تازه نذاشت؟ي رفتار کردينجوری ای چي برايگردی دنبالش مي مدت دارنهمهی کهههه تو اهی که عالنیا-

 . کارشی مسخره تموم بشه بره پِي انتظارانیبگم که ا
 . عوض شدهزای چیلی مدت خنی اي تو؟؟یگی می چسی نتی تو چرا حالانیرا -
 . که اون عشقه عوض نشده هنوزم هستنهیمهم ا-
 .ستینه ن-
 .ي دروغ نگو تو هنوزم دوسش دارگهیآندرس خودتو گول نزن به من که د-

 .شمیزم که هنوزه روان تمومش کنم و هنوتونمی وقت نمچی بود که هی چه عشقنی خدا اي بگم ای چدونستمی نمواقعاً
 ؟يدی رفتاراشو ندخوادی منو نمگهی اس اون االن دگهی دیکی اون با انیرا-

 اومد طرفم منم با دنمی با دانی و خون تو صورتم جمع شد رارونی جلوم رگه گردنم زد بي صحنه دنهی با دشهی طرفه شرفتم
    دورگه شده بودتی که از عصبانییحرص و با صدا

 .)) هم خوده آلکسخوادشی که هم آنجال می همونیاونجارو نگاه کن؟ اون آلکسه لعنت:((گفتم
 . پسره بچرخهنی با ادمی و اصآلً ندهی دختره مغروردمی که من دينجوری بهش داشته باشه اي آنجال عالقه اکنمیمن فکر نم-
 .انی رایدونی نمیچیه تو يدی نددموی که من با چشم دیی تو اون اتفاقادونمی مشتریمن از تو ب-

 يا. شهی به شدمی دفعه آلکس آنجال رو بغل کرد با مشت محکم کوبهی بودم که ی عصبانیلی شدم و خرهی خشهی هم به شبازم
    برام مهمیچی هگهیداد زدم و د.  عشقنیلعنت به ا

 نی عشقش و بغل کردنش اون وقت اي چشمادنهی ساله آرزوش شده دکی که ی کس؟ینی بی مانی را؟؟ینی بیم:((نبود
   لعنت به من که.  لعنتکنهی راحت اونو بغل میلیهر روز خ...اروی

 ...)) مدت هنوز نتونستم فراموشش کنم اما اوننی اي که تویی دلبستم به آنجالبدجور
 .آندرس آنجال بغلش نکرد نگاشون کن-

 ی متحرك کاش مي مرده هی دونمی میکی با مرگ وی زندگنی برام مهم نبود من ای حرفچی هگهی بود دنیی آنجال پايدستا
   ی سبز رو که عاشقانه مي اون چشمانمی نبگهیشد که د

 .رهی ام نزنه و آروم بگنهی قلبم تند تند و با عجله تو سگهی دشدی کاش مدمشونیپرست
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 هی دردت چدونمی صاحابو خوب کنه می دله بنی هوا هم نتونست ارهی مکنمی که دود منمی پاکت برداشتم اي از تويگاریس
 .خوامیازت معذرت م... امايخوای می چدونمیم

*** 
 ي آندرس؟ اون موقع خودت با رفتاراي داري تو چه انتظاردمشی ندگهی گذشته و من دنجای آنجال اومده ای هفته از وقتدو

    آتش بس و حاالی بهش گفتي زده ات بهش فهموندخیسردو 
 به نفع نی سرد باشم ادی بود من بانی بود قصدم همنیچرا هم...ی هع؟یخواستی نمنوی مگه همگهید کارش ی رفته پِاونم

   ؟یخواستی اونو نمهی و تو مگه شادستی تنها نگهیجفتمونه اون د
 . دوازده ماهنی وقت نبوده مثله همه اچی بسپرش فکر کن هی بدونه تو شاده پس تو هم به فراموشاون
 با اون کارخونه ي قراره کارهیامروز :(( مبل و گفتي وارده اتاقم شد و نشست روانی حاله کلنجار رفتن با خودم بودم که رادر
 ))؟يای جلسه اس نمهی میدار

 .))امی با اون کارخونه؟ آره آره م؟؟ي قراره کار؟؟یچ:(( برگشتم طرفش و بلند گفتمهوی
 سرکارم گذاشته با اخم رو بهش دمی فکر کردم و فهمیرد خنده اشو قورت بده کم کی اما از لحنه حرف زدنم سعدی ترساولش
 .)) بخوره تو سرتيقراره کار:((گفتم

 با اون شرکته قراداد بستن ی خوشوی به خوبگهی اونام که دمی با اون کارخونه داریی ما چه قراره کارق؟؟یآخه رف:(( خنده گفتبا
    خرهوی آندرس گفتن هی با یعنی فهممیمن واقعاً نم

 ))؟يشد
 بگم جووونه خواستمی اسممو صدا کرد می وقتیدونی نمانیآخ را:(( اون روز افتادم و رفتم تو فکر و گفتمادهی زدم و يلبخند

    ازهوی شدم بعدشم رهیفقط بهش خ... منیدله آندرس ول
 .))دی پردهنم

 عشوه و نازو اداست که نی دارن تو بگو نه با هماستیا س زنگمی می کرده من هی قاطماتیس.  زده به سرتگهیعشقه د-
 .گهیمردارو بدبخت کردن د

 وقت شم؟ی می دارم روانینی بی نم؟ي آزار دار؟ي سرکارم بذارياالن فقط اومد:(( موهام زدم و گفتمي الی چنگی کالفگبا
 ))؟ي آوردریگ
 که سوزونده بودنو بهمون پس دادن و تازه با یی آخه اونا تمامه اون کاالهاي نه واسه قراره کاری برم اونجا ولخواستمیبابا م-
   می دونه از اون دستگاها که سوزوندهیمنم رفتم .  بهترتیفیک
 عاشقو تنها ي گفتم توی خواستم امروز برم بدم بهشون به عنوان عذر خواهدمی ترشو براشون خرتیفی مدله باالتر و با کو

 .مینذارم با هم بر
 .))نمی ماچ بده ببهی بغله عمو ایبدو ب:(( و گفتدی خندزدی چشمام که برق مدنهی داب
 .)) اوصافنی با اياری نمری زنم گیشی وقت آدم نمچیتو ه:(( خنده رفتم طرفش و بغلش کردم و گفتمبا
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 ادته؟ی ه ارو ي اون لب شتری بابا راستکاری چخوامیزن م-
 ))؟ينکنه عاشقه اونم شد:(( و گفتمدمیخند

 . شدهرمونیبعدشم بدو د. مخشو بزنمخوامیم.آره-
 سرد و مغرورانه دی اومد که باز هم باادمی ی اما وقتستی دسته من نگهی کاره دله دزدی رفتن به اونجا ناخوادگاه قلبم تند ميبرا

    درانی رادیو بادم خواب.رفتار کنم بدجور خورد تو برجکم
 ))هو؟یچت شد :(( گفت امافهی قدنهی بود با دی رانندگحاله

 اگه اون نکهی رفتار کنم بهش بگم که چقدر دوسش دارم و بدتر از اون ایمی باهاش صمتونمی من بازم نمانیرا-
    خودمو کنترلتونمی و نمارمی باال مي گندهیاونجا باشه من ....آلکسه

 .کنم
 و ی حرفا که تو هنوزم تو فکرشنی به هرحال گفتنه ايدی چرا خودتو عذاب ميداری مسخره بر نمهی بازنیچرا دست از ا-
   دی شایکی تو تارهیری تهی ي از دست دادکاروی وقته که الیلیخ

 . نباشهیکنی که تو فکر مياونطور
 .چرا من مطمئنم که همونطوره-
 . خودم دست به کار بشمدی بارسهی نميبحث کردن با تو به جا-

 ادی زهی فکري هايریچون درگ.  بلغور کرد و واسمم مهم نبودی چدمی اصن نفهمنی به حرفش توجه نکردم راستشو بخوااصن
    راهو به اونا فکر کنمي هی گرفتم بقمی داشتم و تصميتر
 سال باز هم بغضمو قورت دادم مرد کی نی اي همه نهی نگرفتم عی قابله قبولي جهی هام نتيری من از درگمیدی رسی وقتاما
   نی من به ایوقت. بودی مزخرفيچه کلمه ...کندی نمهیگر

 ...شهی همنهی عدادمی بشم اما بااز هم بغضمو فرو می داشتم تا خالازی ناشکا
 بودم دهیچرا من نفهم. نداشتم و فقط دنباله اتاقه آنجال بودمی توجهگهی دزهی چچی کارخونه شدم به مدله کارخونه و هوارده

    چون اسمشو عوض کردهخب معلومه. پدرشهي کارخونه نجایا
 .بود
 ادی زيزی ها چشهی شنی بود از انیی داشت نشسته بود و نگاهش پادی کارخونه بود اما اتاقش از همه جا دي هاش گوشه پله
    که چقدرنیآندرسرو بب.  منونی آنجال نگام کن ببشدی نمدهید

 با تمامه وجود ي دغدغه اچی راحت و بدونه هیلی تونستم خی کاش بازم مدادهی عذابش مي دورنی تو چشماشه چقدر اغم
   آندرس... هام ببرم و منهیبغلت کنم و عطره تنتو با ولع تو ر

 که با موهات و دله من ي و وزشه بادشدنی که باعثه درخششه چشمات ميدی و نوره خورشای دري صداي روزچی همعتقدم
 . افتهی اتفاق نمگهی دکردی ميباز
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 تو دونمی من که میکنی عاشقانه نکن دق مي فکرانقدریا:((ز پهلوم گرفت توجهم به حرفاش جلب شد اانی که رایشگونی نبا
    خودت ماهوي براي االن دارتی احساساتتهی شخصنیبا ا

 دونمی من که مي خاك بر سري فکراشهی تهشم می برسیی جاهی تا به یکنی میکی رو باهم ای دري فلکو با صدادویخورش
 )) تو دامنمونيندازیدوتا بچه هم م.که

 .  از حرفه آخرشریالبته به غ. و از افکارم خبر داشتشناختی چقدر خول بود و چقدر منو مقی رفنیا
 روح و ی بیمونی سنگ منهی کرد عشهی نمتمی کاریی اگه نه در کل وحشای هستی عشقت احساسيالبته فقط درباره :(( دادادامه

 .))خشن
 .  نگفتم و فقط لبخند زدميزیچ

 هیبلند شد قلبم .ي زدي آخ که چه گندخوردمشی مچمم گرفت که داشتم با چشمام مي جورهی سرشو باال گرفت و آنجال
    آنجال که پشتش به مندنهی حرکت موند اما با دی بهیچند ثان

 .انی رای بشکنه مرسویکوته لعنت سنی گرفت امی بود که تصمانی شد رارهی اتاقش خي شهی راحت شد به شالمی خبود
 که گندشو ی که اون دستگاهمی گرفتمی تصمیعنی گرفتم می تصمی قدرداني و براکنمیخانوم من واقعاً از شما تشکر م:انیرا
 .می بدلی بهتون تحومویزد

 ...ییی لعنتينطوری لبخند زد نکن با دلم اهی برگشت و آنجال
 لطف یلی بود که زده شده بود شما هم خي گندهی ام بود چون به هرحال فهیمن واقعاً ازتون ممنونم اون کارم وظ:آنجال

 .نیکرد
 . انجام دادم خانومفمویمنم وظ:انیرا
 . ممنونیلیبه هرحال خ-

 قدم بود هل هی بهش بگم که همون لحظه برگشت و فاصله ام باهاش يزی چهی پشتشو کرد به من به طرفش رفتم تا بازم
   رهی بگم تو چشماش خخواستمی می رفت چادمیشدم و کالً 

 رهی تا هروقت که بخوام ختونستمی مشدی می چمیری و نگاهمونو از هم بگمی حرف بزنمی کدوم دوست نداشتچی انگار هشدم
 . چشمانیبشم تو ا
 ))ن؟ی داشتيکار:(( منو به خودم آوردصداش

 ...))زهیاممم چ:(( بگم مِن مِن کنان گفتمخواستمی می رفت چادمی خدا اصن من ای
 آخه؟ با ی کوفتت بشه تو هم آدمي اخوردی ماری لم داده بود و خالیخی بیلی که خانی عجزو التماس نگاهمو دوختم به رابا

   ینی بی که نمیینمای سلمی فکردیلبخند داشت مادوتارو نگا م
 . اه.بابا
  بگم؟خواستمی می چانیرا:من
 .)) عاشقتمی بگیخواستی واال آهااا حتماً مدونمیچم:(( گفتالیخی بیلی خانیرا
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 آنجال ي لبونهی صورته عدنهیگند پشته گند با د.می برم خرخره اشو بجوخواستی دلم مسی تا منو نکشه دست بردار ننی ايوااا
 .  پسره ارو لتو پار کنمنی بزنم اای بخندم دی بادونستمینم

 بدنش ي اون از آندرس که عشق داره از همه جان؟ی کنی مينجوریبابا شما چرا ا:(( ضربان قلبمو برد باالانی راي صدادوباره
    اونم از آنجال که با اون چشماشرونی بزنهی مریمثله که

 .)) واسش واالرمیمی دارم مفهمهی آندرس که نمنی اهی اعجب خرگهی مزنهی مادی فرداره
 از نی سر به تنش نباشه اما راستشو بخواخوادی دلم ممی و نگاش کردمی برگشتانیطرفه را به تی همزمان با عصباندوتامون

    آنجال کرد خر ذوق شدم با ترس دستاشو بهي که برایفیتوص
 ییزای چي سرهیاما خب .بابا من غلط کردم. شدنرهیچهارتا چشمه وحشتناك به من خ:(( باال گرفت و گفتمی تسلي نشونه

    خودتونو گولنی و دارنی کردشیهست که تو دلتون مخف
 ))ه؟ی چای مسخره بازنی ادونمی من نمنی اس که همو دوست دارعهی اصالً ضانیزنیم
 .))انی رایدونی نمیچیتو ه:(( گفتمتی عصبانبا

 .)) بزار اول از آنجال شروع کنمدونمی مزاروی چیلیاتفاقاً خ:(( شد و گفتی عصباناونم
خانوم شما :(( رو به آنجال گفتعی سریلی براش نگه اما اون خموی ساله زندگکی نیانعش بشم که سرگذشته ا مخواستم

    وقته کهیلی مرده خکای آندرس النی گذشت سره ای چنیدونینم
 .)) تنهاش گذاشته اون هنوزم دوستت دارهکایال.  و خاطراتتیی ساله که آندرس تنهاس و فکرو ذکرش توهی دی شاسین

 که آلکس دوسش ی خودت گفتزنهی چشماش داره داد می فهمی و نمیآنجال عاشقته بس که تو خنگ:(( به من کرد و گفترو
    به اون ندارهي عالقه اچیداره اما من مطمئنم که آنجال ه

 .))می از خودش سوال کنمیتونیم
 . بگهی چستدونی کرده بود و نمری گانی راهی قبلي که هنوز تو حرفایی کرد به آنجالرو
 ؟ییآنجال؟ تو عاشقه آندرس:انیرا

 نی گفتیشما چ:(( گفتومدی که ازش مي خفه اي اون منو دوست نداره با صدادونستمی و گنگ مونده بود من مجی گآنجال
 ))؟؟؟ی چکایال
 .مرده:انیرا

 کرد و انی گرفتمش اما اون بدونه توجه به حرکتم رو به راعی سریلی بود نگرانش شدم بدنش شل شد خدهی پررنگش
 ))؟ی چیعنی:((گفت

 ... اماشدی پر مکای با الاشیی که بود آندرس تو فکره تو بود و تنهامی وقتستی نگهی اون د؟ی چیعنی یچ:انیرا
  افتاد؟ی چه اتفاقشدی چهی آسوننیمگه به هم-
 تو بدونه اون کنهی بهت بگم که اون هنوزم مثله سابقه و فک منوی بهتره اما فقط همي اشو از خوده آندرس بشنوهیبق-

    من چشماتو خوندمی احمقانه ولدهی افکارو عقاهی. یخوشبخت
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 .آنجال
 بود که آرامشو ی کافنی نشوندم و دستشو گرفتم و همی  صندلهی شد و از اتاق خارج شد چه وقته رفتن بود؟ آنجال رو روبلند
 . کنمقی مدت به خودم تزرنهمهی ابعده

بگو که دوستت .  بهم بگوشدیچ:(( گفتزدی توش موج می که بغضو ناراحتیی شد و رو به من با صدای قشنگش اشکيچشما
 .)) زنده اسکای بگو الگهیدروغ م

 .))يه مغزسکت:(( و گفتمنییسرمو انداختم پا. وجودمي به همه زنهی مشی خاطرات آتنی اهیاداواری که چقدر يوااا
 .)) بده بگووو همرو بگوحیتوض:(( اش شدت گرفتهیگر
 که با وجوده نفسات ي بست چون تو بودخی دستات جدا کردن و من تنم ي که دستامو از توي از لحظه اگمیباشه همرو م-

    کردم و تو از حالهی گرنی ماشهیتو. يدی بخشی میبهم گرم
 ي تودمی چشمامو باز کردم و دنکهی تا ادمی نفهميزی چگهی با سرعت حرکت کرد و دنی و ماشدمتی ندگهی و من دي بودرفته

   گهی اگه بخوامم دی حتدمیاتاقمم و اون لحظه بود که فهم
 ی رنج مي تو باعثه عذابه هردومون بود هرکدوم به نحوهی و دورگذشتی روزها می کنم که ماله خودم بشي کارتونمینم

   کای النکهی داره و اي اون قرصا عوارضه بدیگفتی تو ممیدیکش
 مصرفشم باالتر رفته ی متوسل شده بود به همون قرصا و حتي حالش خوب بود و اون لحظه که نبودي بودششی تو پیوقت

    مراقبش بودم و شاهده ابراز احساسات وشهیبود و من هم
 حاله دی کشی و روحم کناره تو بود و با تو نفس منجای بود جسمم اگهی دیکی شهی نسبت به خودم بودم اما من دلم پعشقش

   یلی و بعده خوردنه اون قرصا خشدی روزبه روز بدتر مکایال
 نی انکهی خبر از همه جا و ای ما بخوردی روزانه دوتا قرص مشدی و بعده خواب هم دوباره آروم مرفتی از قبل به خواب مزودتر

   ي ای خوابه طوالنهی و هی مغزي عوارضه سکته یخوابه لعنت
 خدمتکارا يمن از همه .  برام رقم خوردیروزه نحس و ننگ... بودری ببرمش دکتر بس که فکرم درگشدی به من کاش ملعنت

   اشونیلی حساب کنن و برن خهی تصفشهی هميخواستم برا
 بودم تلفن بهم زنگ زد و ششی پی بود اما وقتنطورمی بمونن اما من گفتم که خودم مراقبشم و همکای الشهی کردن که پاصرار

    از کار افتاده و همهلهی وسهی کارخونه يگفت که تو
 ی هست و نه من و کارخونه داره از هم مانی درستش کنن اونا گفتن نه راي جورهی اصرار کردم که ی تقو لقه هرچکارشون
    خوابه تلخ بودم ونی خواب بود و من غافل از اکایپاشه ال

 ي خوابهانی لعنت به ادمی کشی اون روزا من چي تودونهی که افتاده بود خدا مدمشیتم با باز کردنه در جلوم د که برگشیزمان
   اشونیلی شد و خکای نشدنه الداری باعثه بشونیکی که ییکذا

 و من بعده اون ي وجودمو پر کرده بودي همه شدی می تداعتی تنهام و هرشب با اون خوابا برام همه چنکهی اهیاداوری باعثه
    توي خاطره ادوی تنها شدم تنها تر از قبل و با يحادثه تنها
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 ...دمتی دیو وقت. کردمی میزندگ
 :آنجال

 )) ؟یچرا سراغمو نگرفت:(( گفتمي با لحنه دلخوردمی که دسکوتشو
 و من ي عاشقش بودی زمانهی اون دوستت داشت تو هم یکنی می با اون زندگي و داری آلکسشهیمن مطمئن بودم که تو پ-
 ؟ی بگيخوایتو نم. بشمتی باعثه دلخورلی دلی بخواستمینم
 سخت بود یلی انتظار خنی اي دورنیا.  به روزم آوردی چای گذشت بهم و دنی چنکهی بگم؟ ای زندگنی اي بگم؟ از کجایچ-

    فراموششدی باگفتی مغزم مهی و هر ثانقهیهر روز هر دق
اون راه اون .  بازم باهم باشنتوننی رو دوست داشته و مکای الی زمانهی دوسش داره و اون هم کای خوشبخته الکای اون با الیکن

    نجاتمون داد وکای و المی کردری که توش گیجاده اون چاه
 داشت ی که سعییازی مغزم بود چي حرفانای به اون راه بره الی از اونجا دوباره بازم بخواد با کماله میی حاضر بعده رهای کبعد

    تلخانتمی به قلبم بفهمونه که خخواستیفراموشت کنه و م
 ...دمتی دی از زهر بوده وقتتر

 که ییی خوب بود اما حرفایلی خنی تا آخرش و امی باهم باشمی تونستی شدم بهش اون منو دوست داشت ما مرهی کرد خنگام
    حقشکای بکشه القهی به دقمی زد نذاشت خوشحالکایاز ال
 .))یذاشتی تنهاش مدی و تو هم نباکردمی ولش مدی من دکترش بودم نبامی مسئول بودکایمنو تو دربرابره ال:((نبود

 وقت چی که حالش بد بود هی زمانیحت.ی دکترش باشی باشقشی رفی باششی زندگي کرد و نخواست تورونیاون تورو ب-
 .ششی پینخواست تو باش

 .می خودم بود منو تو اشتباه کردرهیتقص-
 .ستی نگهیاما اون د-

 کای الستی کس نچی مرگ مقصرش هنیدکتر گفت ا:(( ادامه دادی سکوت طوالنکیبعده .  لعنت به مننیی انداختم پاسرمو
    کنارش باز هميمجبور بود قرص بخوره اگه تو هم بود

 ی بود که حتی خصلتهی نی ادیخوابی مبردی خوابش مشدی مین عصبای وقتشهی مستقل باشه اون همتونستی وقت اون نمچیه
    همراهکای که براش افتاده بود هم با الیقبل از اون اتفاقات

 ی داشت تا آروم بشه دکتر گفت ساجی به اون قرصا احتنکهی و ابردی خوابش مشدی می عصبی وقتی بود از همون بچگشده
    بودهی خصلته خطرناکهی نیدرصد فقط عوارضه قرص بوده ا

 گردنه ما راتی تقصنی اي که همه نهی حداقلش امیستی نهی قضنی مدت بهش نشده منو تو مقصره انی اي توی توجهچی هکه
 .))ستی ما نشهی پگهینبوده و االن اون د

بم کرد و من  تای گوشم بي الله رهی داغش زي بشه آغوشه گرمش نفساي مدت جارنهمهی کردم گذاشتم بغضم بعد اهیگر 
    کهی بغله کسي سال زار زدم توکیدر کماله آرامش بعد 
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 . داشتماجی آغوش احتنی برام نموند چقدر من به ای اشکگهی کردم که دهی گرنقدریا. داشتمدنشوی ديآرزو
 آنجال؟: صداشو
 .بله-
 .شمی می دارم روانکنمی ازت خواهش می نکنهی گرگهی دشهیم-
 ...کایال-
 و االن با دمی مدت کم نکشنی اي بسه آنجال من توگردونه؟ی داره اونو برمي ادهی هات چه فاهی گرستی نگهی دستیاون ن-

    تو وي من به جاشمی ات دارم داغون تر از قبل مهیصدا گر
 عشقه ی رنجو عذابو تحمل کنم هرچند که اونو دوست داشتم ولخوامی نمگهی اما ددمی مرگه تلخو کشنی همه جور اي جابه
   نکهی اي و به جای بغلمي و االن توی و هستين تو بودم

 .دهی هات عذابم مهی گري از وجودت صدارمی بگآرامش
 چشمامو دی بوسمویشونیپ.دی کششی داغش صورتمو به آتي لبهادی شد اشکامو بوسرهی قاب گرفت و تو چشمام خصورتمو

   با تمامه. حرارته اون عشق سوزوندشوی داغش لبامو تو آتيلبها...و
 نیچقدر من کناره ا.  آرامشو تو بند بنده وجودم حس کردم دستمو دوره گردنش حلقه کردمنی و ادمشی بعده مدتها بوسوجود

    وقتهیلی که خهی آرامش کلمه ادمیرسیمرد به آرامش م
 .کنمیدارم با تمامه وجودم حسش م... ام اما حاالبهی غرباهاش

 .می بود دوتامون هل شدانی دوستش که فکر کنم اسمش رادنهی دبا
 )) نه؟ی در بزنیستیتو بلد ن:(( گفتتی با عصبانآندرس

 منو بگو اون پشته در کننی مي خاك بر سرينشستن کارا... نگانارویا:(( لحنه خنده دار گفتهی هنوز تو شوك بود با انیرا
    در کماله آرامش لبنی نشستنجایمردمو زنده شدم حاال شما ا

 )) از هم؟رنیگیم
 ))شه؟ی متی حسوده؟یچ:(( و گفتدی اما آندرس سرخوش خندنیی کردم و سرمو انداختم پايزی ري خنده

 شهی و تو آتي اگه نه تو االن تو کارخونه ات بودنی من دهنتونو باز کردم تا حرف بزننکهی کجا بود مثله اينه بابا حسود-
 . وااليدکریعشقت جلزو ولِز م

 .ی واسه همه چانی رای از تو تشکر کنم مرسدی باي چجوردونمیمن واقعاً نم-
 . کارخونه دوتا از کارگرا دعواشون شدهمی حاال هم پاشو برادی لفظه قلم حرف نزن بهت نمنقدریا.کنمیخواهش م-

 .))اما آنجال جوابه سواله تو رو نداد:((دی پرسانی که گفت به من نگاه کرد و از رايزی بدونه توجه به چآندرس
 ی شوهرت بشه خانومه خونش بشادی بيری پذی مشونویخانوم شما ا) رو کرد به من( باشهلخبیخ. گهی دیبس که خنگ:انیرا

 ؟یمادره بچه هاش بش
 )) گفته من دوسش دارم؟ینه ک:(( کردنم گل کرده بود گفتمتی ام گرفت اما حسه اذخنده
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 ...))آندرس من دوستت ندارم:(( گفتمي جدیلی زدم و خيکه نه هشت تا شد پوزخند چهارتا چشماشون
 . خودم طاقتشو ندارمگهیبسه د. بگردمیاله. ی که غم نشست تو چشماش اخدی نکشیطول

 )) نگفتم بهت؟انی رايدید:((گفت
 .))من دوسِت ندارم عاشقتم:(( جو رو عوض کردمعی هنوز با دهنه باز نگام کرد منم سرانیرا
 دختر مرگه آندرس رو جلو چشمام ي بود سکته ام بدکینزد:((ی کرد و لم داد رو مبل و گفتي پووفه بلندانی حرفم رانی ابا
 .))دمید

 . جلو چشماش تکون دادمی آندرس هنوز تو هپروت بود دستدمی گزلب
 آنجال ي بهم ول کن چشماختهی نکن کارخونه رشی هندلمیآندرسسسس پاشو بابا ف. سکته ارو درجا زدنمی ا؟يدی دایب:انیرا
 .رو

 .)) من قربونه زنم بشميآ:(( و گفتدی که تازه به خودش اومده بود سرخوش خندآندرس
 .ایی پرویلییی صاحابت بشه خی بي زنه خونه ای مادره بچه هات بشه خوادیبچه پرو هنوز گفته عاشقته نگفته که م: انیرا

 ی پر عشقشو به چشمام دوخت و مهربون به فارسي شد و چشمارهی خنده دارش بهم خي و حرفاانی بدونه توجه به راآندرس
 .   خاکه پاتم مخلصتم دربستتمیمن روان:(( گفتیو زبونه الت

 .)) گاز گاز بخورم غالمتم به موالگرتوی آخ که من جیشی مادره بچهامم میشی مزنمم
 .))نی گفتی چدمی من نفهمهیآقا نامرد:(( گفتانی رادمی خندسرخوش

 رو یقی عمي و غرغراش بوسه انی توجه به حضوره رایب. با تمامه وجود عاشقش بودخواستمی مردو منی چقدر من عاشقانه او
   ي خمارشو بست و عشقه تويلبهاش گذاشتم که چشما

 ))اندرس؟:((لبمو از لبش کندم و گفتم. کردمی باهام تقسقلبمو
 .جانم-
 .م ازت بخوايزی چهی شهیم-
 . بگوزمیآره عز-
 م؟ی قدم بزنرسهی که تهش به خونه ات مي جاده اي تومی روز برهی شهیم-
 ))آخه چرا؟:(( خنده گفتبا
 ي و منم اسمشو گذاشتم جاده هی قشنگي جاده یلی بود که اونجا با تو قدم بزنم چون خنی آرزوم اشی وقت پیلیمن خ-

 شه؟یحاال م.عشق
 . چرا نشهزمیآره عز-
 لبام دنهی و هنوز خواستم ازش جدا بشم دستاشو دو طرفه صورتم گرفت و با شدت شروع به بوسدمی ذوق رفتم و لبشو بوسبا

    کهرهی هم از ما نگانوی رانیخدا ا. و من چقدر آروم بودم.کرد
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 ما شترهی ب که ممکن بود چال بشن و باعثه رنجو عذابهیی حرفانی واسه بزرگترمی و هم ازش ممنون باشمی بخندهم
 ...ی خدا واسه همه چیمرس.بشن

 
 : بعدچهارسال

 منتظرش ي آندرس بود مواجه شدم چشماهی کوچولو که کپهی آبي لهی تو تختم زدم و چشمامو آروم باز کردم و با دوتا تیغلت
    شدم چشماش شاد شد وداری بدی دیرو به من دوخته بود وقت

 کنم گفت دارتی باباهم که نذاشت بیی چقدر تو خوابالوي شدداری جونم بیمامان...اِاِاِ:(( قشنگش گفتي همون لحنه بچگونه با
 .)) بشهداری بهش نگاه کن تا بنقدریبرو ا
قربونت برم من :(( شدم و گفتمرهی لپش انداختم و مهربون بهش خي روي و بوسه ادمی کششیی طالي تو موهایدست

 .)) خسته بودمیلی خدیببخش
 فقط می کارارو انجام دادي منو بابا همه ی مامان خسته است مامان فالنه مامان بهمانه ولگفتی هم همش مییآره بابا-

 .عروس خانوممون مونده
 ))عروس خانوم؟:(( تعجب نگاش کردم و گفتمبا
ش  ازی وقتنی گرفتیی کوچولهی باباهم داماد اون خودش گفت شما جشنه عروسگهی دنی شما عروسی مامانگههیاره د-

   امی بای تا منم به دننی من نبودم گذاشتنکهی اي چرا گفت برادمیپرس
 خوادیتازه بابا بعدش م.می خوشگل گرفتدی لباس عروس سفهی برات می رفتی بردار بدو مامانلمی فشمی هم وقتشه منم محاال

 . بزنهانویبرامون پ
 من دنهی با دکردی مي مبل لم داده بود و با کاناال بازي تخت بلند شم دنبالش رفتم آندرس روي تا از رودی ذوق دستمو کشبا

    ما چطوره؟يبه خانومه خوابالو:(( زد و گفتیلبخند مهربون
 فقط دنباله لباس عروسه ی سه ساعتهی باًی به خرج داد تقرتی لباس عروس حساسهی منو کشت بس که واسه گرفتنه تایآن

 .)) خااانوممی بودیجنابعال
 باز کرد و تای که آندرس هم خنده اش گرفت و با عشق دستاشو رو به آندی خوشگلش بلند خندي بچگونه ي باهمون صداتایآن
   نشستم کنارشون و.  هم با ناز رفت بغله آندرستایآن

 .)) ماهم که برگه چغندرنیری گی قلوه منیدیدل م:((گفتم
 . که تو بغلمه حاصله عشقمونه بانونمی ای مني مردونه يای دنيهمه .يشما تاجه سر:آندرس

 .شهی مشیمامان حسود:تایآن
 تکرار نشه گهی اونم به مامان؟ د؟ي زبون درازا؟یآنت:(( گفتي جدیلی بهش کرد و خی کرد که آندرس اخمي زبون درازواسم

 .))ها
 .))دیببش:(( و گفتدی لب گزتایآن

 .))قربونه خجالتش برم من:((م و گفتدمشی بود با ذوق گرفتمش بغلم و محکم بوسنیی پاسرش
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 .شهی تکرار نمگهید:تایآن
 قول؟: آندرس

 .آره قووله قول-
 نمی ببخوامیمنم م...اِاِ: زدغی جتای آندی رو گرفت لبمو محکم بوستای آني نگاه کرد چشماتای زد و بعد به منو آني لبخندآندرس

 ن؟یی کردکاریچ
 ؟ياری لباس عروسه مامان رو بي بريخوایباباجون نم: آندرس

 ))اه؟ی دنباله نخود سشیفرستاد:(( که گفتمدی اتاقش آندرس سرخوش خندي افتاده بود با ذوق رفت توادشی که تازه تایآن
 .))می کنیطونی شکمی ادی می تا وقتستای واسیییه:(( گذاشت رو لبم و گفتدستشو

 کردم تا ی آرامش بخش بود همراهشهی که همییگرفتم و با بوسه ها دستم ي و تودمی لبم بود بوسي و دستشو که رودمیخند
    بوسههی با عی اومد که سرتای آني قدماي که صدایزمان

 .دمی خندزی و رنییسرمو انداختم پا.))  بابايا:((دی لب غرریز. به اجبار لبامو ول کردکوتاه
 . چقدر من شمادوتا رو دوست دارمن؟ی نگرفتی من نبودم عروسنکهی اي شما فقط برایعنی مامان یراست:تایآن

 چند تا؟:آندرس
 .ده تااا:تایآن

 تا دوسِت ستیمنو مامانم ب:(( گفتدوی گرفت تو دستاش و بوسدادی رو که ده تا رو نشون متای آني کوچولوي دستاآندرس
 .))میدار

 سرو ی آرومو بیلی خمیمون بود مجبور شد که از جانبه آلکس روییما به خاطره فشارها. ي تو گذشته اونم چه گذشته ارفتم
    هم که پدر و مادرمیوقت. مونی سره خونه زندگمیصدا بر
 خوب ی اون هم بود همه چمی برگزار کردکی عقده کوچهی که ما ی در تماس بودم و زمانممیی اون مدت من با داي تونبودن

 .  میری بگی تجمالتهی عروسهی که میدی دی نميازیبود و ما ن
 . دمیدی پدرم مي چشماي توتوی مادرم و احساسه رضاي چشماي تووی پدرو مادرم اومدن آلمان محبت و شادمونی عروسيبرا

 دلهره دارم ي حرف زد که هنوز تو ذهنمه و بدجورهی آخر ي شده بود بهم لحظه می منو زندگچهی پا پیلی که خی زمانآلکس
    روز تو ماله منهی: گوشمریصداش آروم و ترسناك بود ز

 .زارمی اتفاقو به دلت منی و داغه ایشیم
 وجوده ترسمی نمزی چچی آندرس هست من از هی خاطرم شده بود وقتانی آندرس دلم گرم بود وجوده اون باعثه اطمني دستابا

    دلهرهچی چهار سال هنی ايآندرس باعث شده بود بتونم تو
 .  از جانبه آلکس به دلم راه ندم نداشتهيا

 مامان ی داشت از طرفاجی و شروعه اون به پول احتمونی و اساسه زندگهی فروختم چون پاکردموی می که توش زندگي اخونه
   ي به برگشتن نداشتن و برامی تصمگهی دنکهیبابامم مثله ا
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 مسئله نی روز اهی گرفته بودم می منم تصمرانی اصرار کردن که برم ایلی داشتن مامان بابام خازی به پول نرانی خونه تو ادیخر
   بزارمونیارو با آندرس در م

 ازمون گذشته و ی ما سنگهی دگفتنی همش منکهی خونگرم ترن و اکننی می زندگرانی که تو ایی معتقد بودن که آدمااونا
    و بعده فروختنه اون خونهی زندگي ادامه ي برامی راحترنجایا

 ي خونه هی دنی خونه خررانی اي اش توهیالقه ام نصفه پولو به ما دادن و با بق مورده عي بزرگ و دل کندن از خونه ي
    لوکس وي خونه هی رانی اي پول تونی چون با ایمجهز و عال

 دنهی و تو چمیدی درانی خوشگلشونو تو اي ما خونه می بودرانی ای و مدتمیمنو آندرس هم رفت. ومدی مرتی گکی ي درجه
 . می کمکشون کردونیدکوراس

 میدی فهمی از دعوا ها مکی کوچهی دورهی بودن و ما بعده ی که نمکه زندگیکی کوچي دعواهای آرومو عاشقانه و گاههیزندگ
    از قبل عاشقه همشتری و هر بار بمی دارازیچقدر بهم ن

 رو به ما داد و  پدرش بودهی دختره خوشگلو که چشماش شبنی بود که خدا ای و دوست داشتنبای برامون زی همه چمیشدیم
    گرفت و قشنگ تر شدي تازه اي قشنگمون رنگ روهیزندگ
 پدر شده کله خونه ارو رو سرمون خراب کرد دی آندرس فهمی وقتادمهی میدی پدرو مادر شدنو فهمی وقت بود که ما معناون

    و داددییدوی کله خونه ارو مکردی مادیبس که از شوق داد و فر
 چهار سال واقعا نی اي سه تامونه من توي که حاال خونه میکنی می آندرس زندگي ما سه تا االن خونه دمیخندی و من مزدیم

 . پشته سر گذاشته بودمویخاطراته خوب
 و صداشو رفتیحواسمو دادم به دخترم که با ذوق و شوق راه م.میری بگی قرار بود عروسدمی که من فهمي امروز اونطورو

 . زدینسسا قدم منازك کرده بود و مثله پر
 ییای رویلیاول از همه شمادوتا از پله ها خ. چشمنی بگدی بگم بای برداره شما هستم هرچلمی که من فییاصوالً از اونجا:تایآن
    اونجا مثالً مهموناییرای به سمته پذنیری و بعد منیی پانیریم
 .گمی ارو بهتون مهی بعدش بقکننی متونی سوتو دست دارن همراهبا
 یلیخ. فهمهی از سنش مادتری زیلی بچه خنی اکنمی اوقات حس میگاه:(( خنده برگشتم و به آندرس نگاه کردم و آروم گفتمبا

 .))زنهی قلمبه سلومه ميحرفا
  گفت بابا؟ی چهل روزگي توادتهی.آره موافقم: آندرس

 .دی کردم که خنديزی راخمه
 کرد و من از گفتنه ي و واسم زبون درازدی خندتای بار آندرس از ته دل به کاره آننی دومي که برای بره وقتادمی شدی ممگه

 . حرص خوردمی کلتایاسمه بابا از زبونه آن
 و عاشقانه لپه گرهی و دستتو مکنهی اتاق لباستو بپوش هر وقت آماده شد بابا درو باز مي برو توی وقتشه مامانگهیخب د:تایآن

 . بدو برویکنیبابا رو بوس م
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 موهامو ومدی بکنم رژه لبه قرمز رنگ به پوسته صورتم مشمی آراکمی خواستمی اتاق مي و من رفتم تومیدی آندرس خندمنو
   یخودم فرقه کج و مدله جمع باز درست کردم و لباسه عروس

  شت؟؟؟ داي اقهی سلنی بود و همچمشی دختر سه سالو ننی ادمی بود رو پوشتای آني قهی فوق العاده بود و سلکه
 دستش ماهرانه خم شده بود خنده ام گرفت ي تونی دوربهی با تای آنستادمی آماده شدنم آندرس رو صدا زدم و پشته در وابعده
    شدهی واقعيلمبردارای فنی اهی اخم کرد درست شبتایکه آن

 که داشت به دمی شنی آندرس رو مي اتاق بودم صداي تویوقت.  کرده بودزی و چشماشو ماهرانه ربنی و زل زده بود به دوربود
    آهنگ تعجبيبا صدا.رهی بگلمی في چجوردادی مادی تایآن

 برخورد کردم که بهم اخم تای بلند شده بود باز هم با آنسشونی دوپسی دوپي شدم که صدارهی اطرافه خونه خي و به بانداکردم
   ي گرفتم بعداً به کارهامیکرده بود به خودم اومدم و تصم

 . بخندمدادی وجودم انجام ميهمه . که بچمینیریش
چه خانومم ناز :(( شد تو چشمام و آروم گفترهی داد و خلی سرشار از عشق بهم تحوي دستشو به طرفم گرفت و لبخندآندرس

 .))شده
 قبالً خوشگل یعنی:(( شدم و گفتمکی بهش نزدگرفتمی که دستشو می ابرومو دادم باال و مشکوك نگاهش کردم و درحالهی

 ))نبودم؟
 .برمنکرش لعنت-
 آورد باال و نی اون دوربي نگاه کردم سرشو از توتای به لبش زدم و به آنیکی کوچي کنم و بوسه ی عملتاروی رفت حرفه آنادمی

   کی اليبهم چشمک زد و شصته کوچولوشو به نشونه 
 که به طبقه یچی مارپيدرس با نازو ادا به طرفه پله ها بهش زدم و به همراه آنيو منم لبخند. دی خندطونی باال و شگرفت

    فوق العاده شادی آهنگه اولي صدامی رفتشدی ختم منیی پاي
 ماهرانه زل زد یلی ما رسوند و خي که حاال از کنارمون رد شده بود به سرعت خودشو به جلوتای آنمیدی رسنیی به پای وقتبود

    بهخواستی کرد آخ که چقدر دلم مزی و چشماشو رنیبه دورب
 نی که از پشت دوربتایبا دسته آن. حرکاتش بزرگتر از سنش بود زل بزنم و شاالپ شاالپ بوسش کنمیلی که خي بچه انیا

    درمی به حرفش عمل کردییرای سمته پذمی برگفتیداشت م
 و ی بزرگه شکالتکهی کهی روبه رو زهی ميو مبال پره بادکنکه قرمز رنگ بود ري شدم رورهی تعجب به اطرافم خکماله

    مبلي هم روبه روگهی دکهی کوچزهی مهی.  رزياطرافشم پره گال
 کردن رمی دوتا امروز واقعاً غافلگنی بود انگولی پنگولی بود اطراف پر از شرشره و جی که روش دوتا ظرفه بزگه خوراکبود

    که به سمته اون مبل باشه مایی جاهی گذاشت نوی دوربتایآن
 .))لمهی االن قسمته مهمه فگردمی باشه من االن برمنجای انیا:(( شد و گفتالیخی ببنوی و اون دورمینشست
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 شدم اونم نگاهه رهی و من ذوق کردم و به آندرس خدیچی باندا پي توي بهنامه صفوي رفت صداتای آهنگ پخش شد و آنهی
    آهنگه فوقيصدا...آندرس... پر از عشقشو بهم دوخت و من

 منو رمیهمه و همه باعث شد لبخند بزنم و آرامش بگ.  بوددهی که بچمون برامون تدارك دیی آرام بخش و عروسالعاده
 .میآندرس با آهنگ زمزمه کرد

 ستی نیچکی هي داره که تو چشمای آرامشچشات
 ستی نیچکی هيلبت به جز من جا قي که تودونمیم

   از غمکنهی داره که دورم می آرامشچشات
  کم کمشمی دارم عاشق مگهی بهم می احساسهی

 يدی بخشی آرومت بهم خوشبختي با چشماتو
 يدی منم مادهی ي رو داری خوبوی خوبخودت

 ي بهم عشقو نشون دادنتیری با لبخنده شتو
 ي تو بودم که واسه من دست تکون داديای روتو
  اهامی تو کله روی باشخوامی می بس تو خوباز
  فردا هامدهی امی با تو باشرهی جون بگتا
  اهامی تو کله روی باشخوامی می بس تو خوباز
  فرداهامدهی امی با تو باشرهی جون بگتا

 شمی داره که پابنده نگات می آرامشچشات
 شمی مات مشوی چشمات دوباره کهی تو بازنیبب

  کنی با نگاهت آسمونموی زندگبمونو
  کنی عاشقه من باش بمونو مهربونبمونو

 يدی بخشی آرومت بهم خوشبختي با چشماتو
 يدی منم مادهی ي رو داری خوبوی خوبخودت

  ي بهم عشقو نشون دادنتیری با لبخنده شتو
 ي تو بودم که واسه من دست تکون داديای رورتو
 اهامی تو کله روی باشخوامی میاز بس تو خوب(
 )2 فرداهامدهی امی با تو باشرهی جون بگتا
 )يبهنام صفو- آرامش(

 خوشحال تای انجام بده آني تاب شد و صورتمو قاب گرفت اما تا خواست کاری خوندن و زمزمه کردنه آهنگ نگاهش ببعده
    اش باشههیبق:(( رو لبم زد و گفتیکی کوچي بوسه نییاومد پا
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 .))شب
 که سرشونه هاش و ی لباسهی خودشون دوتاست تنش بود دهی که معلوم بود بازم خری زل زدم لباستای ام گرفت و به آنخنده

   موهاشو.  کمرنگهی دامنش پوف دار بود و به رنگه صورتنهییپا
 نی ابهی و ترکشدی مییتماش داشت طال قسی سوخته بود اما کم کم رنگشون بعضهی بود اوال موهاش قهوه اختهی دورش رباز

 . رو به موهاش داده بوديدوتا رنگه فوق العاده ا
 خودم می شدرهی کرد منو آندرس هم با عشق به رقصش خي کرد و رو به ما دلبری سمتمون و آهنگه تکون بده رو پلاومد

    قر دادن اومد طرفم و دستموکمی داده بود بعد از ادشیرقص 
 دی که باهام رقصکمیبعدم . تی و الی آهنگه آلمانکی لباسا برقصم نی کرد تا بتونم با ای برام پلي آهنگه آروم ترهی دیکش

    و به آندرس اشاره کرد که باهام برقصهنشیرفت پشت دورب
 ی آرومو پلیلی خ بود آهنگهتای آهنگ دسته آنرتهی جنتلمن ها جلوم زانو زد و دستشو گرفت طرفم و باز مدنی هم مثله اآندرس

   یی اعجب کارانایکرد و برقا رو خاموش کرد رقصه نور؟؟؟ ا
 خم شده تای رفت باز هم آنی مشی هماهنگ شده داشت پی زده شده بودم همه چجانی اتفاق واقعاً هنهمهیامروز با ا. کردن

   لمی و ازمون فدیچرخی به دست دورمون منیبود و دورب
 .دمی پرستی دوتارو منی بار بهم آرامش داد چقدر من عاشقانه انی هزارمي و رقصه آرومه ما براکیتانی آهنگه تاي بعدگرفتیم
 کرد و برقارو روشن کرد و با ذوقو ي جاسازنویبعده اتمامه آهنگ دوباره دورب. بودمازی نی بای دننی ازهی از هرچگهی کنارشون دو

   حاال وقته:(( و گفتدیشوقه بچگونه اش دستاشو بهم کوب
 .)) خوردنهکیک

 .))مامان رقصه چاقو:(( به من گفترو
 ام افهی قدنهی آندرس با ده؟؟؟ی دونست رقصه چاقو چی بچه از کجا منی تعجب نگاش کردم و بعد به آندرس نگاه کردم ابا

    آنجالگمیم:((سرشو گرفت باال و به اطراف نگاه کرد و گفت
 )) خوب شده نه؟دای چقدر جدهوا

بابا بهم گفته رقصه :(( گفتدوی خندتای کردم و لبامو غنچه کردم آنزی بودم چشمامو رستادهی که ایمرم و درحال زدم به کدستمو
    ماماني رقصه چاقوزهی اون گفت عاشقه دوتا چهیچاقو چ

 ...))و
 و؟؟:من

 .گمی بعد مویکی شما برو اون نویحاال ا:تایآن
 . چاقو رو داد دستم و خودش نشست تو بغله آندرستای تو خونه و آندیچیپ) ی رفتیباز منو کاشت(ی نصرتنی آرمآهنگه
 و کردمی مي دستم بازيبا چاقو تو. کردم نخدنمموی واسه رقصه چاقو نبود اما تمامه سعی ام گرفت واقعاً آهنگه مناسبخنده

   شونه هامم همراهش قر.دادمی حرکتش مکیهماهنگ با موز
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 .دادیم
  ی رفتی تنها گذاشتی رفتیباز باز باز باز منو کاشت(

 ی رفتی تنها گذاشتی رفتی منو کاشتباز
 2)ی رفتی داشتگهی دوتا دی رفتی داشتگهی دیکی نگم به جز من دروغ
 2 گل پشتو رو ندارهی خواستی بر من بگو مگو نداره رو کن به هرکي کردپشتتو

   رو کنی خواستی برو برو برو به هرکبرو
  رو کنروی رو زای برو برو برو دنبر
  ي واسم نداری رو حرفشهی که پتو

  گفتو گو کنگهی گفتو گو کن کم دگهی سرم کم دپشته
 آهنگ واقعاً مناسب نی عقب اونا غش کرده بودن از خنده ادمشی کشی طرفه آندرس و مگرفتمی چاقو رو می آهنگ هوطسه

 ا؟؟؟یرقصه چاقو بود آ
 که از خنده اشک تو چشماش جمع شده بود ی بهم داد و درحالی لفظری زهی نفس نفس افتاده بودم آخرش آندرس با خنده به

    تنها زنه روزگارميفدا:(( گفتدیخندی داشت متایو همراه آن
 .)) منبشم
 )) آخه آهنگه واسه رقصه چاقو؟نمیاز دسته تو ا:(( گفتمتای رو به آنزدمی که نفس نفس می و درحالدمیخند

 ؟يدی باحال باهاش رقصیلی تو که خیاما مامان-
 . دارهوی با هر آهنگدنی رقصهییمامانت توانا: آندرس

 دست به هیخودشم با .می چاقو و اونو ببري رومی برداشت و با اشاره بهمون گفت جفتمون دستامونو بزارنوی رفت و دوربتایآن
    اشو گذاشت رو دستمون وگهی نگه داشت و دسته دنویزور دوب

 .میدی برویکیک
 .))ي بدادی بهم سوت زدن دی شب باهیبابا :(( گفتتای و آندرس سوت زد آنمی سه تامون دست زدمبعدش

 .چششم باباجون-
 نشست وسطمون موهاشو با کش بستم چون گرمش شده بود بعده خوردنه دی گذاشت و لپمونو بوسکی دهنمون کي توتایآن
   میمامان تا اون موقع که ما دار:(( رو به من گفتتای آنکیک

 .)) هاپ برقص با لباسه مخصوصشپی و واسمون هاری برو لباستو در بمیخوری هوله مهله
 رمی موی بردارلمی في بود منم ادامه نی که بابا دوست داشت همهیزی چنیدوم:(( زد و گفتي تعجب نگاش کردم اون لبخندبا

    و توشهی لوپز پخش مفری آهنگه جننمیشی میرو اون صندل
 .))يدی ادامه منیی پانی ارو همهی و بقنیی پايایقص م پله ها با راز
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 خواهش گهیبرو د:(( شد آندرس بهم نگاه کرد و گفتی بود و صداهامونم داشت ضبط می پلينطوری همنی دوربدمیخند
 .))نمی هاپتو ببپی رقصه هخوامی بار مهی آنجال کنمیم

 .)) هاپپی نوعه هنی از همدمااای رقصي چند بارهیآخه جلو بچه؟ بعدشم من برات :(( گوشش گفتمي خم شدم و توآروم
 . کنمی ات مچارهی هاتو بکن که شب بيبعدم خوب دلبر. جلو بچه رفتشدی بود و اونو نمفی رقصه کثی که رفتیاوالً اون-

 وی انتخاب کردفی رقصه کثي که اون دفعه برایاسفقط تو اون لب. نداره جلو بچهي موردچیه:(( وگفتدی کردم که خندیاخم
 .)) به سرماااازنهی مهوی من طاقت ندارم ینپوش
 داره آماده شدم و از اون باال ي کنم بد آموزي روادهی زدی نباتای آني جلودمی لباسه مناسبه رقص پوشهی و رفتم باال و دمیخند
    طرفم و هردوشوندی چرخنی بشکن زدم دوربهی تای آنيبرا
 و با نیی کردم و باهاش خوندم و با رقص رفتم پای همراهفری شدن به من آهنگ پخش شد و چراغا خاموش شد با جنرهیخ
    حرکت بعده از پله ها موهامو باز کردم و رفتم به طرفشونهی

و به رقصم ادامه دادم آندرس  خنده ام گرفت اما خودمو کنترل کردم داشتی آب دهنشو قورت داد چشم ازم برنمآندرس
    رقصم لم داده بود به مبل و دستاشو انداخته بود پشتهيوسطا
 کودك بود هی از بدآموزيریتمامه حرکاتم کنترل شده و در جهت رشد اسالم و جلوگ. زدی شده بود و لبخند مرهی و بهم خمبل

    از اون صحنهکمی و کردمی بهشون مشتموی جاها پیاما بعض
 خنده ام گرفت و خوشبختانه آهنگ هم تموم شد برام شدی آندرس داشت خمارتر مي که هر لحظه نگاهادادمیقر م گهی دي

 . دست زدن و منم خمو راست شدم جلوشون
 .)) فدات شماریبرو واسه مامان آب ب:(( گفتتای که آندرس رو به آننشستم

 .)) بندازم تو دامنتدی باگهی دي بچه هیفکر کنم :(( رفت آندرس بهم نگاه کرد و گفتاون
 ))اه؟ی دنباله نخود سيباز بچه ارو فرستاد:(( و گفتمدمیخند

 . بودشهی شي روزی شدنه ناخنه تدهی کشنهی عي واااايشدی می اونطرفی آنجال وقتيوااا. می تموم کنعی سروی عروسنی ادیبا-
 .))  چقدري شدزیه:(( و گفتمدمیخند
 رهی پر از شوقه اون دوتا خي و به چشمادی کشیقیآبو خوردم و حالم جا اومد و نفسه عم.د اومتای بگه آنيزی چخواستی مهنوز

 .)) بخواميزی چهی منم شهیحاال م:((شدم و گفتم
 .شما جون بخواه:آندرس

 ؟ی بزنانوی برامون پشهیم-
 .ی بزنالونی و وی کنمی که تو هم همراهیبه شرط-
 .چشم-
 . اسمشو گذاشته بود اتاقه خوشگلتای که آنی سوم اتاقي طبقه می و رفتدی دستاشو بهم کوبی با خوشحالتایآن

*** 
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 و ی بهم خوش گذشت بعده اتمامه عروسیلی اون شب خکردی اونو با لب تاب نگاه  متای برگزار شد هر روز آنی خوبهیعروس
    زدنه من هم که به قول آندرس دوباره بدبختمالونی و وانویپ

 . واقعاً بندازه تو دامنمونخوادی هم مگهی دي بچه هی فک کنم کرد
 ؟یمامان-
 .جونم-
 . اتاقنی اي تويای لحظه بهی شهیم-

 روبه روش هی شده بود به تابلورهی بود و خستادهی اتاق ايتو. رنگ بودیاسی که قبالً ماله من بود و رنگش ی به طرفه اتاقرفتم
 .))دهی کشی کنویمامان ا:((و گفت

 .)) از دوستام بهم دادهیکیاونو :((قورتش دادم و گفتم...و دوباره بغض.  شدی واسم تداعی خاطراته همه چادوی
  قبالً اتاقه شما بوده؟نجایا-
 .زمیآره عز-
  بود مامان؟یاسمه دوستت چ-
 .کایال-
  عکسه منم بکشه؟تونهی می کجاست مامانکایخاله ال-
 ))؟يدی چرا جواب نمیمامان:(( گرفت و تکون دادو گفتنمویت سکوت آسی مدته کوتاههی بعده گفتمی می چدیحاال با...آخ
 . خداشهی رفته پکایخاله ال-
 اد؟ی نمگهید-
 .ادی نمگهی خدا دشهی پرهی که می کسگهینه د-
 م؟ی بهش زنگ بزنشهینم-

 .))برهی باخودش نمیچی خدا هشهی پرهی آدم می وقتشهینه مامان جون نم:(( زدم و گفتمی تلخلبخنده
  مهربون بود آره؟یلی خکایحتماً خاله ال.دیکشی برام میکی عکش از خودم هی شدیکاش م-
 .یلیآره خ-
 ؟ی اون اتاقه طبقه سوممی روز دوستامو دعوت کنم باهم برهی شهی مامان میراست-
 کدوم اتاق؟-
 .گهیاتاقه خوشگل د.هیقی موسلهیکه پره وسا.همون اتاقه آخره راهرو-
 .می باال ناهار بخورمی برایحاال هم ب.ي روزهی میکنی دعوتشون مزمیباشه عز-
 ؟یبابا چ.میباشه بر-
 .ادیباباهم االن م-

*** 
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 زدم و به ي لبخنددیدی موی عروسلمهی حال نشسته بود و داشت با لب تاب في که توتای تلفن از فکر در اومدم به آني صدابا
 .سمته تلفن رفتم

 .بله-
  شوهرت نوه ام؟زم؟حالتیسالم مادر حالت خوبه عز-
  بابا خوبه؟نی شما خوبمی ما همه خوبی مرسن؟یی مامان شمايواااا-
 . خبره خوش برات دارمهیآره قربونت برم -
  مامان؟يچه خبر-
 ؟ی درو باز کنشهی ممی االنم پشته درمینیما برل-
 واسه شتری ذره شده از همه بهی دلم واستون گمای ميمامان جان جد:((ی گوشي تودیچی مامان پي تعجب هنگ کردم صدااز

 .))دمشینوه ام که تا حاال ند
 .))می مامان؟ قربونت برم مهمون دارتایآن:(( گفتمتای و درو باز کردم رو به آنفونی سمته آدمیپر

 مامان يبدو برو درو باز کن دوست ندار:(( و نشستم رو به روش و گفتمنیی به طرفم و باال رو نگاه کرد  اومدم پابرگشت
 ))؟ینیرگ بابابزرگتو بببز

 ازشون شهی مهربونن و دوسم دارن و همیلی که خییآخ جون همونا:(( زدغی و رفت سمته در و جدی با ذوق بهم کوبدستاشو
 ))ن؟یگیم
 .))زمیآره عز:(( لبخند گفتمبا

 .)) جونزیسالم عز:(( بچگونه اش گفتي با صداتای و مامانم اشک تو چشماش جمع شد آندی خنددنشونی باز کرد با ددرو
 .)) سالم عسله مامان:(( جلوش زانو زد و گفتمامان

 .)) شدهتایداره ماله منم آن) آن( چون مامان بابام هردوشون اوله اسمشوتاسی اسمم آنستیاسمه من عسل ن:(( گفتتایآن
 . میدی تامون خندسه
 ی از بغلش جدا شد و با نگرانکنهی مهی مامانم داره گردی دی وقتتاین بغل کرد آتاروی مامانم اشک تو چشماش جمع شد و آنکه

    نکنه؟ي جون دوسم ندارزی عزیکنی مهیچرا گر.عیییه:((گفت
 .))نی خب شما عسل صدام کننی دوس نداراسمو
 هیوشحالاز خ.چرا فدات بشم دوستت دارم اسمتم دوست دارم عسله مامان:(( پاك کرد و با خنده گفتعی اشکاشو سرمادرم

 .))ادهیز
 و مامانم از هم جدا شدن رفتم طرفه مامانم بابا هم تای آندی بوسمویشونی و پدی آغوشش کشي طرفشون و پدرم منو تورفتم

    و بادیو لپشو بوس.  آغوشش اونو جا دادي رو بلند کرد و توتایآن
 . شدرهی بهش خعشق

 .))دمی جالب فهمزهی چهیمن :(( گفتتایآن
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 ))زم؟ی عزيدی فهمیچ:(( گفتبابام
 . باحالنایلی خیاسی سيزای چنیا-

 )) کشوره جهانه؟نیکمی با شی آلمان از نظره مساحتش شیدونستیمامان م:(( که گفتمیدی تامون خندهرسه
 )) کشور جهان؟نیکمیشصت و :(( گفتمباخنده

 بگم مساحتش چقدره؟.آره-
 .زمیبگو عز-
  مربعلومتریک357,22 -

 ))؟یدونی از کجا منارویتو ا:(( دونه گفت با تعجب گفتمکی دونه کی عدداشو
 . و عدداشو حفظ کردمدادمی گوش میواشکی منم کردی صحبت مانی داشت با راییبابا-

 ))؟یاسی سهی چگن؟؟ی می چزای چنیبه ا:(( توجه به ما گفتی بتای که آنمی بهم انداختی تامون با تعجب نگاههرسه
 .یاسیمسائل س-
 .ه نظرم فوق العاده استآره ب-

 .)) هم باهوشهیلی خی زبوننیری من عالوه بر شي نوه نیا:(( بهش زد و گفتي دوباره بوسه اپدرم
 .)) مملکتشههیاسی اهله مسائله سنقدریماشاهللا هزار ماشاهللا از االن ا:(( گفتمادرم

  بچم شدمهی و زرنگی و من غرق در لذته باهوشمیدی تامون خندسه
 ))آندرس کجاست مادر؟:(( رو به من گفتمامان

 .سرکار-
 ))؟یدخترم کارخونه اتو فروخت:(( مبل و بابا رو به من گفتي نشستن روییرای طرفه پذمیرفت
 و تیفی شد پولشو خرجه باال بردن کدای پي مشترعی سریلیهمون موقع که قصده فروششو داشتم براش خ.آره باباجون-

    واسهکی يخوب و درجه  دستگاهه ي سرهیاضافه کردنه 
 نی کار فعال بهتري آندرس به نامه دوتامونه و از لحاظه امکانات و نحوه ي و االن کارخونه می خودمو آندرس کردي کاخونه

   ی معروف و مهم قرداد میلی خيکارخونه اس و با شرکتا
 . رو قلتکهی و کارامون حسابمیندیب

 )) تو کارخونه؟یکنی شوهرتم م خوبه دخترم کمکهیلیخ:(( زد و گفتيلبخند
 و با هم کار ششی پرمی زمانه مهده کودکش بشه دوباره می تنها بزارم وقتتاروی آنتونمیاما االن نم.  آرهتای اومدنه آنایقبله دن-
 .میکنیم
 .نی کنشرفتی روز به روز پدوارمی امنیموفق باش-
 .گهی دنی موندگار شدنوی رفتگذرهی خوش مرانی شما چه خبر ایراست. باباجونیمرس-
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 ی سنگهی دور وبرمونن و ما دایلی ما اونجا خمی بمونرانی امی گرفتمی تصمهی مامانتم از اونجا راضدمی دیآره باباجون وقت-
 .   اونجامی داري آروم تره برامون احساس بهتررانیازمون گذشته ا

 .خونهی و نمازه هم مپوشهی اون چادر می باورت نشه ولدی تر شده شاي قونشیاونجا د. مادرتبعدشم
 )) مامان؟يجد:(( به مادرم با ذوق گفتمرو
 . وضعم مثالً مسلمونمنی خاك تو سره من با اخوندی و نماز مدیپوشی مامانم گل انداخت مامانه من چادر ميلپا

 ))؟ي با حجاب تر بگردکمیتو هم چطوره :(( گفتمادرم
 واقعاً مسلمونه کنمیمن فکر م.ممی تصمنی خوشحال بشه از ایلیاندرسم فکر کنم خچشم حتماً االن که ازدواج کردم و -

 . بودهدهی نرسی به باوره قلبنی ادی نبودم و شایخوب
 .رانی انیای کن بشی با شوهرت صحبت کن و راضیدرضمن تو هم اگه تونست. دخترمنیآفر:پدرم

 . حال بهم زني وونهی سولمازه دناین خوبه همه خوبن و مادربزرگ حالشویراست.میزنیچشم امروز اومد باهاش حرف م-
 )) بابا بزرگ؟هی حال بهم زن کي وونهیسولمازه د:(( تو حرفم و گفتدی پرتایآن

 .)) دلش برات تنگ شدهیلی هم خنایبله سولمازم خوبه و.گهیدختر عمو اشو م:(( کرد و رو به من گفتی اخم تصنعبابا
  اصن اونجا کجاس؟رانی امی برشهی روز مهیمامان؟ :تایآن

 . اونجامی برشهی هممی رفت اما فکر نکنم بتونشهی می مسافرتزمیآره عز:گفتم
 .نمی حال بهم زنو ببي ونهی سولمازه دخوامی مرانی امی روز مسافرت برهیباشه -

چقدر نوه ام :(( آغوشش و محکم بوسش کرد و گفتي و مامانم اونو از بغله بابام در آورد و گرفت تومیدی تامون خندسه
 .)) قوربونش بشمنهیریش

 ))اد؟ی مادتی آنجالس هی بچگنهیع:(( گفتدوی خندبابام
 . خوش زبون بودنوی بود شرينقدری ایآره آنجال هم وقت-

 .))ارمی بیی چارمیم:(( بهشون زدم و گفتمی مهربونلبخنده
 یی دختره بابا؟ کجاتا؟ی آننم؟ی ماچ به من بده ببهی ای بيریگی نملی مارو تحو؟یخانوم:(( آندرس اومدي صداهوی شدم و بلند
 ))زم؟یعز

 )) بر وقفه مراده؟یبه زنه ما چطوره؟ همه چ:(( طرفش و سالم کردم بهش که گفترفتم
 ؟یزنی داد منقدری چرا انجانی مامان بابام اسیییه-
 هاشون شروع شد منم ی به خودش اومد و سالم احوال پرسهوی ازش گرفتم که شگونی نهی ماتش برد که هوی بابام دنهی دبا

 .زمی برییرفتم تو آشپزخونه تا چا
 داشتم با شی چند لحظه پنیآندرس هم:(( اومدم صحبتاشون گل انداخته بود رفتم و کناره آندرس نشستم پدرم گفتیوقت

    نه به صورتهکردمی م اومدنتون صحبترانیآنجال راجبه ا
 ))ه؟ی چرانی ساکن شدن تو ای بدونم نظرت راجبه اومدن و دائمخوامی مموقت
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راستش پدرجان االن در حاله حاضر تو کارخونه کارامون :((پا رو پا انداخت و گفت.  مبل يرو.  دستشو گذاشت پشتمآندرس
   ی کرده ول کردنش واقعاً به نظرم کاره درستشرفتی پیلیخ
 اومدن و ساکن شدن در اونجا نظرمو بدم رانی اگه بخوام راجبه ادی شامی و بهشون عادت کردمی دارزای چیلی خنجای ما استین

    که دخترم موقع ازدواجش شدی مثله شما زماندمی محیترج
 )) خانومم؟هینظره تو چ)و بعد رو به من ادامه داد( عمرمو اونجا باشمي هی و بقرانی اامیب

 .می و موندگار بشرانی امیای که بستی نطشیمنم موافقم ما االن درحاله حاضر واقعاً شرا-
 زشته نیای برانی مسافرت اهی چطوره کنهی مي آخرشو داره سپري نداره و روزایآنجال مادربزرگت حاله خوش:(( گفتمادرم
 .)) اونجانینباش
 هی در هرحال ی ولگهی بگرده ددیرخه روزگارم به هرحال با چستیآره حاله مادربزرگت خوب ن:(( گفتی با ناراحتپدرم

 .))نیایمسافرت ب
 ))آندرس؟.میایچشم باباجون حتماً م:((گفتم

 . اونجامیمونی مي چند روزهی و رانی امیگردی بعد باهم برمگهی دنی که بموننیحاال شماهم اومد.آره چرا که نه:آندرس
 .))نمی حال بهم زنو ببي ونهی برم اونجا و سولمازه دخوادیدلم م:(( ذوق کرد و گفتتایآن

 ))ه؟یسولماز ک:(( و گفتدی خندآندرس
 وقت کم چی دراز بود اما من هیلی و زبونش خشدی مشی بهم حسودشهی که همی از خودراضي دختر عموهی:(( خنده گفتمبا
 .))دمیرسی آوردم و بد حسابشو مینم
 .نمشیاعجب پس الزم شد منم بب-
 .))نای مامان ادهی جدي خونه ي برارانی امی که رفتی اون وقتشیدیبابا د:(( اومد و گفتمدمای هوی
  بود؟یآهااا اون دختره که دماغ عمل-
 .))گرفتی خودشو میلیاره خ:(( خنده گفتمبا
 . اومدادمی-
 . ی حال بهم زنه دماغ عملي وونهیسولمازه د: تایآن

 ...ي وونهی سولمازه ددنهی ذوق داشت واسه دی هم که کلتای آنکردنی بابا داشتن به حرفامون باخنده گوش ممامان
*** 

 نه؟ی سولمازه ایمامان-
 .زمیآره عز-
 ؟ی دماغ عمل؟یبابا گفت چ-
 .))شنوهی مواشی سییه:(( خنده گفتمبا
 .  صورتشهي که دماغ نداره فقط دوتاسوراخ رونی ایول -
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 .)) زشته مامان جونتا؟یآن:(( لب زمزمه کردمرهی و زنیی کردم و سرمو انداختم پايزی ري خنده
 .))دیباشه ببش:(( کرد و گفتيخنده ا 
 .))يدی جون زحمت کشنای ویمرس:(( تو دستش اومد و بهم تعارف کردینی سهی با نایو
 ه؟یزحمت چ.نجای دخترعمومون اومده اي بعده عمرهی حرفا چنینه بابا ا-

 . خانومنایدستتون درد نکنه و:آندرس
 بود شی ما نشسته بود و سرش تو گوشي زد و بعده تعارف کردن به آندرس به طرفه سولماز که روبه روی لبخنده مهربوننایو

 . تعارف کردییو اخم کرده بود چا
 . شدمانی پسرعموم که تازه وارده خونه شده بود گرم گرفته بود و منم مشغوله صحبت با ودی با سعآندرس

 .ای عوض شدیلی اما االن خدنی ترسی همه ازت مي بودی اخمو عصبانیلیآنجال جون قبلنا خ:نایو
 دن؟ی ترسی واقعاً اون وقتا هم همه ازتون میعنیمامان :تایان
 .))ترسنیاالنم همه ازش م:((نایو
 .ییآره مخصوصاً بابا-

 منم فکر کنم کنهی عوض مزاروی چیلی خشهی جون زمان همنایبه هرحال و:(( بچم خنده ام گرفت و گفتمي از حرفادوباره
    هردومونمونیی اوله آشنادی گذاشته شاری روم تاثیلیآندرس خ

 اون گهی ددی آدمو منم شاتهی شخصی حتدهی مری تغوی همه چارهی زمان اگه باخودش عشقو بدمی اما من فهممی بودنطوریهم
   ي اگهی دزهی چهیالبته . دندههی مغرور غدو ستمی سابق نيآنژال
 بهتر شدنه ي به خاطرشون و براي که مجبوریی و مواجه شدن با آدماهی روانشناسي توادمی زي هست و اونم تجربه هم

 .))ی رفتارو اخالقه گندتو بزندویحالشون ق
 .ییهوی و اتفاق ریچه همه تغ.چه جالب:نایو
 دنده و لجباز نباشم هی غدو گهی مجبورم دشمی پانی که مییکردنه حاله آدما خوب ي برادمی فهمنکهی من بعده انای ویدونیم-
    مثالً اگه باهاشون دوست بشم و منو بهدمی فهمزای چیلیخ

 من راتهی تغنی ادمی دی می و خوب کردنه حالشون راحتره و بعده درمان وقتشنی تر میمی بشناسن باهام صمقی رفعنوانه
    بهمی حالش خوب بشه حسه خوبیی جاهی ی آدمهیباعث شده 

 .دادی مدست
 و ی فراموش کرد فکر کنم عشقتون بهم باعث شد تو مهربونتر بشدی به قوله خودت آندرس رو هم نبامیالبته از حق نگذر-
 .ی اخمو نباشگهید
 کارخونه ي سرکارم تو البته من اون اخالقاروشهی مواقع عشق برنده مشترهی باشن و در بتوننیآره غرور و عشق کناره هم نم-

   ی جمعي محله کارت اونم تويهنوز دارما چون معتقدم تو
 . تا ازت حساب ببرن و پرو نشنی باشي جددی بای باشری اکثراً مردن اگه مدکه
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 .)) دوس دارمشتری بودنتو بينجوریاما راستش من ا.جالبه:(( زد و گفتيلبخند
 .ی نباشی اون آدمه قبلگهی دوست داشتن باعث بشه دهی قشنگي قصه یلیخ:تایآن

 .  سه ساله ام گفتي که بچه يمنم چشمام چهارتا شد از جمله ا.  زديلبخند
 )) سه سالته خاله؟ی تو مطمئنتای آنیی دوست دارم واااتارویچقدر من آن:(( کرد و گفتي خنده انایو
 .يوم شد خانگهی تو دگهی مییهووم سه ساله امه اما بابا:تایآن
 .ی ازدواج کنگهی ددیپس با-
 .ی خاله جونستنی چون مثله دخترا خوشگلو مهربونو با معرفت نادیعق من از پسرا بدم م-

 . به ما جلب بشهدی باعث شد توجه آندرس و سعنای منو وي خنده يصدا
 وی منفهی انرژنکهی ايه اضافه هم بود و برا بود اما وجوده سولماز اونجا آزار دهنده بود البتی روزه خوبیلی اعتراف کنم که خدیبا

 .  نکنمی کردم بهش توجهیاز خودم دور کنم سع
***  
 من سه تا عمو و سه می عمو فرزادم دعوتي امشب همه خونه می و صبح پرواز دارمی باشرانی امیخوای که مهی روزنی آخرامروز

    آلمان بودن ازي که تویی داکی خاله و کیتا عمه داشتم 
 و بعد ردنی نداشت و همش باهم دعوا مکی خوبي از همون اول رابطه ادی خبر نداشتم چون مامانم باهاشون زادی ام زخاله

   فرزام و.  سه تا عمو هام فرزاددنی دی نمیلیهم که همو خ
 تایفرنوش بود آن. نازفر.  بود اسمه پدرمم فرشاد بود اسماشون واقعاً جالب و منحصر به فرد بود اسمه عمه هامم فرزانهفراز

    اما کالً ازگفتی و همرو جابه جا مکردی می اسماشونو قاطیلیخ
 و خوش ی فقط مسافرته موقتي رو برانجای اگفتی مشهی خوشش اومده بود و همیمی بزرگو صمي خانواده نی اونا و اجوه

    چون تنهاگذرهی دوست داره و بهش خوش میگذروندنه موقت
 .نجای امیای بشهی همي و برامی رو ترك کننی اما درکل دوست نداشت که برلستین

 عاشقه ی جوونه خانواده هم کلي دخترو پسرامی و حرف زدمیدی خندی بهمون خوش گذشت درکناره همه کلیلی شب خاون
    ذاشتن امای اوقات سربه سرش میبچم شده بودن و گاه

 تموم باًی بچگونه ارو با سولماز تقريباعث شده بود همه دوسش داشته باشن دعواها اشی زبوننیری زرنگ بود و با شیلی خاون
    قراره ازدواج کنه هرچند که تو دلمدمیکردم و فهم

 .) واال. تر از خودتوونهی دیکی به ماچه حتماً ره؟ی تورو قراره بگیک(گفتمیم
 که به سنه پدرومادرم ی خودمون به قوله آندرس زمانارهی دمی و رفتمی کردی همه اومدن فرودگاه از همه خداحافظصبح

   نی از هممیکنیفکر م.شهی همي اومدن برارانی اي درباره میدیرس
 .نی برلگهی که کالً بچم فقط ماالن
*** 
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 الو آندرس؟-
 شده؟یالو جونه دلم چ-
 .کنمینه ارو اماده م برو مهد کودکش تا اون موقع من خوتای من االن خونه ام نتونستم برم دنباله آننیبب-
 .شهی مریتا اون موقع که برسم د) هامبورگم.(ستمی ننی زنگ بزن بگو برن دنبالش من االن برلانی راایآنجال به رابرت -
 ؟ی باشيخوای تولده بچتم نمیعنی-
 ؟ییتو خودت االن کجا. برمتونمی نمتای رسم اما دنباله آنیچرا همسرم تا اون موقع م-
 .یدونی خودت که مرگاههی تعمنمی تولدو بعدشم من ماشي هالهی و وسکی خونه ارو آماده کنه؟ کنی ادی نبایکی-
 تو ی بزنن تا وقتمی دورهی بگو برن باهاش انهی عاشقه رابرتو راتای که آنیدونیآنجال زنگ بزن به رابرت بره دنبالش تازه م-

 .دمی منم رسادی بتای و آنی آماده کنویهمه چ
 ا؟ی نکنریآندرس د. برنتوننیومشون م کدنمیباشه بب-
 .رسمی نگران نباش به موقع مگردمی شد االنم که دارم برمییهوی یچشم خانوم-
 .زمیباشه پس فعال عز-
 .یخداحافظ خانوم-
 . زنگ زدم که گفت شرکته و مجبور شدم به رابرت زنگ بزنمانی رابه
 .به خانوم خانوما چه اعجب-
 . سالم رابرت-
  چرا صدات نگرانه؟شدهیسالم چ-
 بره سی هم نی هم که هس کستای توراهه تولده آنستی ننی خرابه آندرسم که برلنممی بچم تو مهده کودکه ماشیچیه-

   یلی منتظره خشهی می ساعتمی نهیدنبالش فکر کنم بچم 
  دنبالش رابرت؟ي بریتونی نمنگرانشم

 ره؟ی میهمون مهده کودکه قبل. رمی االن مزمیچرا عز-
 .زنهی همونه فقط توروخدا زود برو دلم شور مگهی آره درهی ساله که بچم مهده کودك منی اولنیابرت ار-
 .باشه چشم نگران نباش-
 . آماده شد بهت بگمی همه چی دورش بده تا بهت تک بزنم و وقتکممی-
  دعوتن؟ایک. رمیاالن دارم م-
 .نی و تو و خانومت و بچت و ماسه تا همانیرا-
 ؟يدی براش خریچ-
 . تابلو بکشهي نقاش تا روهی عکسه خوشگل ازش دادم به هی بکشن منم شوی دوست داره نقاشیلی خدمید-
 ؟یآندرس چ-
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   ازم؟يریگی امار می تو هزنهی دلم شور منجای من ای سوال نپرسنقدری اشهیرابرت م-
 .یباشه اوک-
 .کنمی رابرت جبران میمرس-
 گه؟ی دي نداريکار.رسهی تو نمي کارا که به کمکانی هستم اونتی مدی کافي من به اندازه هی حرفا چنیا-
 . نگرانهیلی زنگ بهم بزن دلم خهی دنبالش ی رفتیفقط وقت. زنمی بهت تک مینه مرس-
 . نگران نباشزنمیچشم بهت زنگ م.باشه-
 .خب پس فعالً-
 .يبا-
.  شده بودنلی که تعطشدی می ساعتمی نهی خب آخه بی عجهی نگرانهی داشتم ي حسه بدهی زدی دلم شور میلی چرا خدونمینم

   میری زود مشهی دمه در منو اندرسم که همادی معیاون سر
. تایآن. کارامو خوب انجام بدمتونمی و نمشهی تا رابرت بهم زنگ نزنه دلم آروم نمکنمیاما حس م.  امروزم که تولدشهدنبالش

    با اونا بوده وی دوست داره و از همون بچگیلی خانویرابرت و را
 ي اونطورتاستی دوسته آننی و البته بهترتاسیهمسنه  آن) ینانس( دختره رابرتکنهی ذوق می و کلنهی بی اوقات اونارو میگاه

 .گهیکه خودش م
 . سمتشدمی تلفن به خودم اومدم و پري صدابا

 آنجال؟:رابرت
  که نکرده؟هی بچم خوبه؟ گرشدهیبله چ-

 ))؟یگی نمیچی شده؟ چرا هیرابرت چ:(( داد زدمهوی نگران شد و شتری مِن کرد که دلم بمِن
 ... مهده کودكيآنجال رفتم جا-
 خب؟-
 .دمه در نبود-
 داخل؟-
 .نبود-

 ))؟ی رابرت؟ همه جارو گشتی چیعنی:(( گفتمتی با عصبانختی زدم و ناخوادگاه اشک از چشام رداد
 .ستیآره ن-
 هی تکواری از دستم افتاد به دیگوش.دمی شنی داشت آروم باشمو نمی و سعزدی که رابرت میی مانع اشکام نشدم و حرفاهگید

 .نییدادم و سر خوردم پا
 ))الو آندرس؟ بچمون؟:(( جواب دادمهی خورد آندرس بود با گری گوشي به صفحه می اشکي چشمامی زنگه گوشي صدابا
 .نمی من االن برلمی کنی مداشی نکن پهی قربونت بشم گریاله-
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 ))آندرس؟:(( کردمي صداهی با گردوباره
 وی مهده کودکش همه چمی ری خونه گم نشده اون حتماً رفته همون اطراف مامی نکن دارم مهی گرگمید م: داد زدیعصب

 .میکنیدرست م
 فقط محضه آروم کردنه من اون ستی تونستم بفهمم حالش خوب نی از صداش مزدی حرف می عصبينطوری همداشت

   دنش؟ی واسه بچم افتاده؟ نکنه دزدی چه اتفاقیعنی زنهیحرفارو م
 .خوامی بچمو از تو مای خداکنه؟ی مهی داره گرنکنه

 با ينطوری کنم همکاری چدی بادونستمی توانه بلند شدن و حرکت کردنو نداشتم واقعاً نمکنه؟ی مکاری االن کجاس؟ داره چیعنی
   هوی کردن نداشتم که هی جز گري بودم و کارریگخودم در
 دفعه تلفنم کی مهده کودکش که ي جامی وارده خونه شد اومد سمتم و بغلم کرد به زور خواستم بلند شم تا باهم برآندرس

    اسمهدنهی با دی گوشي صفحه يزنگ خورد نگاهم رفت رو
 ي شوك بودم صداي من هنوز توی سمته گوشدی آندرس پر نفس بکشمتونمی کردم نمی زبونم بند اومده بود حس مآلکس

 . بودفونی آيرو.دیچی پی گوشينهضش تو
 . خانومنیبه چه اعجب شما جوابه مارو داد-

 . بشهشتری آندرس باعث شد لرزه بدنم و هق هقم بي عربده
 ؟ی زنم زنگ بزنهی بهت اجازه داده به گوشيکدوم خر-
 . حرفا باشهنی مهم تر از ایلی خدی بچتون باکردمیفکر م-
 هام باعث هی و گرکردی متی ضربانش مغزمو اذي قلبم از کار افتاده اما صداکردمی پلک بزنم حس می تونستم حتی نمگهید

    و توانه حرکتو ازم گرفته بود الل شدهرهیشده بود سرم درد بگ
 .بودم

 و فکر کنم حنجره اش پاره زدی و فقط داد مرونی بصورتش سرخ شده بود و رگه گردنش زده بود. آندرسادهی هم فرباز
    احدوي به خدا؟يدی بچمو دزدی به چه حقيتو غلط کرد:((شد

 بره نیی آبه خوش از گلوت پاهی ذارمی نمارمی دمار از روزگارت در مکنمی ات مچارهی تاره مو ازش کم بشه بهی قسم واحد
 )) شد؟؟رفهمیش

تمامه .  به روزه بچمیچ. گنی دارن می هوش نشم تا بشنوم چی بکردمی می اما سعدمی دی تار موی تار شده بود همه چچشمام
    قدمیتمامه وجودم اومده؟ آندرس عصب. عمرم.میزندگ

 . دیکشی مادی و فرزدیم
 .زنمی منم حرفامو نمچی هینی بی بچه اتو که نمي برشی پادی با دادو فرينطوری اياگه بخوا:آلکس

 ؟ی بکنيخوای می چه غلطنمیبنال بب-
 . بچت شرط دارملهیمن واسه تحو-
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 . به بچم نزنفتوی کثي تو حلقومت فقط دستازمیری ميخوای پول میهرچ-
 .خوامیبعدشم من پول نم. مودب باش فکر کنم درحاله حاضر همه وجودت دسته منهي هوي هويهو-
 .دمی بهت مي بخوایهرچ-
 ؟یهرچ-
 نم؟ از جونه منو زيخوای مید بنال المصب چ-
 .خوامیحاال شد؟ من زنتو م-

. ی از قبل به خودش بلرزه آلکسه پست فطرته عوضشتری آندرس باعث شد تو خودم جمع بشم و بدنم بي کر کننده ي عربده
 .کنهیداره زجر کشم م

 .کننی و دوباره زندم مگرنی هر لحظه جونمو مانگار
 ؟؟ي آوردوی بلغور کرد؟؟ اسمه کی اون زبونه نجست چفتی دهنه کث؟؟ي زدي چه زر؟؟ي کردیتو چه غلط:آندرس

 و من با اون ازدواج کنم البته يریتو از آنجال طالق بگ. نهی شرطه پس گرفتنه بچه همشیدی که ازم دزدیزنتو عشقمو همون-
    منو آنجالشهی پیگاه. هردوتون باشهشهی تونه پیبچه م

 . توشهی پیگاه
 .ی بکنیتونی نمی غلطچی تو هم هزنمی زنگ مسی به پل صفت االنوونی حي کهیخفه شو مرد-

 نصب کردم چاقو هم تو دستمه بچتم کنارمه نی مواظب باش کله خونه اتو دوربي هويهو:(( کرد و گفتیکیستری هي خنده
 .)) کشتنش واسه من آبه خوردنهیدست از پا خطا کن

 .تای آني هی گري صدادنهی شده بود و شنخودی آندرس که از خود بادهیفر
 ؟ی باهاش حرف بزنيخواینم:آلکس

 . وجودمو لرزوندي باز هم همه می زندگي بچگونه يصدا
 .ترسمی منجای من ان؟یی شما کجایی بابایمامان:تایآن

 تر نییآندرس ولوم صداش پا. وجودش داغ شده بودي آندرس سرخ شد همه ي بود چشمادهی اشک امونمو برکردی مهیگر
   هی من فدات بشم گریسالم دختر بابا؟ اله:(( گفتهیاومد و با گر

 .))شتی پمیای می االن منو ماماننکن
 .نجای اای زود با مامان بییبابا-
 .چشم قربونت برم من-
 .))بسته دختر کوچولو:(( آلکس اومد و گفتي صداهوی بگه که يزی خواست چتایآن 

 .کنمی پارت مکهی تیآلکس به خدا اگه دست به بچم بزن: پاره شده بود باز هم داد زدگهی حنجره اش دآندرس
 تا بچتون زنده نی شرطو قبول کننی باهاش ندارم شما مجبوري نشنوم کاری که جوابه منفیمن شرطمو گفتم و تا زمان-

 ... که چاقو کنارمهنیاری نسمیاسمه پل. بمونه
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 نی مزخرفتري حرفادنی کنم که حالم چقدر بد بود و تحمله شنفی توصتونمی نمدمی شنی نمیچی هگهی به بعد دنجای از ادیشا
   چقدر زجر اور بود و من دستم به.  رو نداشتمنی زميآدمه رو

و مزخرف تر از اون نبود .  اگه عشقت نباشههی مزخرفهی انتخاب کنم؟ چه زندگویکی بچمو عشقم نهی بدی جا بند نبود من باچیه
   یی سه تاگهی دمیچقدر بده که نتون. عشقتهيبچت ثمره 

 انتخاب ویکی عشقت ي عشقت و ثمره نهی بخوانی که ازت مهی بقي دربرابره خواسته های بشفی چقدر بده ضعمی کنیزندگ
   امکان... نهي وا؟؟ی راحتنی به همکشه؟؟ی بچمو میعنی یکن

 ي که کاراخوادی و شبه تولده بچت ازت مشهی متی وارده زندگی آشغاله عوضهی کنم؟ کاری چدی تونم من بایمن نم نداره
 .ي براش انجام بدیفیکث

 ي بکنم با همه ي نداشتم که بخوام کاری آندرس دورم حلقه شد محکم فشارم داد منم تواني برام نمونده بود که دستایجون
    بهمشهی که اندرس همیوجود چشمامو بستم و آرامش

 به بعد سرنوشتم نجای از ادی خودم نگه دارم شاي آغوشو برانی نتونم اگهی من ددیشا. با تمامه وجود لمس کردمکردمی مقیتزر
   کنمی بچم مي رقم نخوره من خودمو فداخوامی که ميجور

 هست اما انگار قراره ی ها تو زندگي بلندی پستکردی مسی خودش دوباره گونه امو خي هاهی اما گرکردی اشکامو پاك مآندرس
    بمونمی زندگي های تو پستشهی به بعد همنی از اگهیمن د
 زجر شدی مدهی ديادی زي هر اشک حرفاي توش بود توزای چیلی که خیی هاهی هاش معلوم بود گرهی آندرس از گرحاله

 .عشق... وتی عصبانی سخت ناتوانهیدوراه
 :آندرِس

 اونا نهی مرد سخته که نتونه از زنو بچش مراقبت کنه و بهی ي و ببارن براارنی اشکام اجازه داده بودن دمار از روزگارم در ببه
    وجودموي انتخاب کنه من حاضر بودم جونمو همه ویکی

 اروی دنهی بودم همه چ حاضری هرکار دلش بخواد بکنه؟ از طرفی بچم بکنم حاال بزارم که اون اشغاله عوضي تاره موهی يفدا
    که بدونه اونو آغوششی کسمیزندگ. زمی عشقم بريبه پا

 چه ه؟ی چه زندگنی اکردمی مکاری چدی من باره؟ی تنمو ازم بگي زنمو پاره صیحاال بذارم اون گرگه حر.  برهی نمخوابم
    هست زور اجبارزی شده و توش همه چنی که برام تعهیسرنوشت

 ... خواستن و نخواستننهی بيزیچ
 امونش همه و ی بي سردش بدنه لرزونش اشکاي وجودم حل شده بود دستاي رمق توی اون شب سخت بود آنجال بچقدر

   گشتی کاش زمان برمي من ايتای بچم؟ آنزدی مشمیهمه آت
 ه؟ی قصه چنی ته اشه؟یم یچ. هزاران سوال تو مغزمه. نرمی زمان دسته آدما بود تا من به اون سفره لعنتشدی کاش معقب
    ودمی دهی بقهی که از زندگییزاهای چي داستانا همه يهمه 
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 یهمه چ. در انتظارمهی نامعلومي ندهی کنه و آری گياری بدبی بدبختي تهش خوب بوده اما سرنوشته من انگار قراره تودمیشن
    عشقمون خوشبختيخوب بود من با وجوده عشقم و ثمره 

 یلیخ... سختهاد؟ی به سرم بیقراره چ... به بعدنجای اما از اکردمی و لذتشو با تمامه وجود هر روز وهر شب حس می زندگبودم
    اگهرهی قرار بگي اجبارهی دوراهنهیب.  مرد ناتوان بشههیسخته 

 ي جورکنمیرومش م حویزندگ.جوئمی خِرخِراشو مکشمی موی صفته عوضوونی و اون حرمی مونده باشه می باقمی روز از زندگکی
   ی من چهی آشغال از زندگفهیاون کث.وفتهیکه به پام ب

 زنمه گنی مگه مردا نمدونن؟ی که زنمو بهش بدم؟؟؟ مگه مردا عشقشونو ماله خودشون نمخوادی اون نامرد از من مخواست؟یم
    بلغوری چخواد؟ی می از من چوونی حنیماله منه؟؟؟ حاال ا

 .تی خاصی اسمه زنمو به زبون آورد؟ نجسه بکردیم
 زمان ي چجوردونمی کردم نمهی چقدر گردونمی فحش دادم نمی چقدر به اون عوضدونمینم. گذشتي اون شب چطوردونمینم

    کهدونمیم. برگردونمتونمی که زمانو نمدونمیگذشت فقط م
 سکوت در برابره ادهیفر.ندهیغم تنها شدن تو آ. دردادهی فر که جلومهی از سرنوشتادی از ته دلم فريادی فرزنهی مادی فراشکام

    سرنوشتت گذاشتهي رزل و پست که پا توي آدمايخواسته ها
 .تی به خوشبختزدنی و داشتن گند مبودن

 بغلش حل ي عشقش توستی قرار نگهی شب به بعد دنی که از اي مردادهی فرکردی صدا گوشه آسمونو کر می بي هاادی فرنیا
 ... نامردهستی اسمش مرررد نگهی که ديمرد.بشه گم بشه

*** 
 :آنجال

 کی مردن يتجربه ... و تجربه کردنه مرگتی تموم شدنه زندگي طالق امضاي امضادیلرزی جلوم زل زدم دستام مي برگه به
    رودنی نفس کشگهی اما انگار دکشهی که نفس ميمرده ا

 . دوست ندارههم
 . قراره مرگ رو با تمامه وجود حس کنم اجازه بدم که منو بکشنگهی بدم که دتی رضایعنی امضا
 و اونم کردی مدادی بزی چهی بود نگاهه هردومون پر از حرفه نگفته بود اما توش ی به دستش خورد نگاهه هردومون اشکدستم
   شتی پگهی تونم دی ميبود چطور) عشق( به نامه يکلمه ا
 آغوشه گرمو آرامش بخشت حل بشه؟ ي جسمم بدنم توخوامی نمگهی اجازه بدم؟ امضا کنم که دتونمی مي چطورنباشم؟
  کنم؟ی و ادکلنه تلخ زندگانوی پي بدونه صداتونمی ميچجور

 که ي مرده ايری به بعد قراره بمنیآنجال از ا. به برگه زدم و چشمامو بستمی جونی زشتو بي مزخرفه آلکس امضاي صدابا
    به بعدنی از ای هه چه سرنوشته شوم؟؟؟یزندگ. کنهی میزندگ
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 ي بچم کردم عشقمونو فدايخودمو فدا.  قبول کردمیلی میبا ب.من امضا کردم. ستی نی دارم که اسمش زندگشی پدر
    اثباته عالقه اموني براي اگهی راهه دشدی کاش ممیبچمون کرد

 .می نجاته جونش از هم بگذري برامی که حاضر شدمی دخترمونو دوست داشتنقدری بچمون وجود داشته باشه ما ابه
 .کردمی با آندرس صحبت میواشکی شبا دمی دی بچمو مونی روز درمهی شد و ی مي سپرروزها
 لحنه ممکن رو به نی ترزی ول کرده بود انداختم و نفرت انگي وی گنده اشو جلو تکلهی به آلکس که لم داده بود و هینگاه

    ماه بود کهکی بهش فحش دادم شهی همنهیزبون آوردم و ع
 وفتادی رمق می و مستو بومدی نصفه شب م2 بهم دست بزنه اون سرخوشانه یاما اجازه ندادم حت.  به مردن داده بودمتن
    کلوپا و بعدنی اي تورهیاصالً واسم مهم نبود که م.ي وی تيجلو

 هی که با ی نحسهی مرده هم بتونه زندگهی دی راحتر بودم شاينطوری ادهی که دهنش بو گنده الکل می درحالگردهی برمروقتید
 .امضا براش رقم زدن رو تجربه کنه

 . گرفتم دستمموی باال رفته و گوشي بود آلکس هم که خواب بود به طبقه وقتش
 ... تلخيلبخند.  لبخند به لبم آوردشهی مردونه و جذابو آرامش بخشش مثله هميصدا

 الو؟: بودواشی صدام
  خانومم؟ی من؟خوبهی زندگسالم-
  بدونه تو خوب بود؟شهیمگه م-
-... 
 . خوبمشنومیاما االن که صداتو م-
 آنجال؟-
 جونه آنجال؟-
 کنه؟ی که نمتتیاذ-

 . که توش هزارتا حرف نگفته بودی بغضنی بود اما حاال صداش بغض داشت؟؟ آخ که چقدر سوختم با اي قوشهی من هممرده
 . خونهادی نصفه شب مست مکنهی نمتمینه اذ-

 شه؟ی نمکیبهت نزد: دورگه شدصداش
 . دستش بهم بخورهی حتذارمینم-
 . دستش بهت بخورهکنهیغلط م-
 آندرس؟-
 جونه دله آندرس؟-
  حالش خوبه؟تایآن-
 .خورهی غذاشو به زور مرهیگی همش بهونه اتو مدهیخواب-
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 .رهیگی تورو ميو بهونه  خورهی هم کم غذا منجای اادی میوقت. من فداش بشمیاله-
-... 

 .میسکوته مرده زندگ. آزار دهنده بودنمونی سکوته بچقدر
 آنجال؟-
 .جانم-
 .عاشقتم-
 ...منم-

 .اوردمی خودم نياما به رو. آلکس منو به شدت ترسوندي نا تموم موند و عربده ی شدنه گوشدهی با کشحرفم
 يدار.ی زنه منگهی االن تو دی کنانتی بازم بهم خيخوای م؟یکنی زر زر مکهی با اون مردي دارنجا؟؟؟ی ايکردی میچه غلط-
 ؟یزنی حرف مبهی مرده غرهیبا 
 انتیخ. بودنیری کردن که طعمش مثله عسل شانتیانگار آندرس عاشقه من بود و منم عاشقه خ. آشناي بهیغر.بهیغر...هه
 . نفرکی ي بار اونم برانی دووميبرا

 یکنی که فکر میی توبهی تره غرکی بهم نزدیاون از صدتا مثله تو بهتره از هر کس:خودش داد زدم و مثله اوردمی کم نجلوش
   نی اانکارمیآره من خ. سپارم بهتی کارات من دل منیبا ا
 . باشمای آدمه دننیانتکارتری تا آخره عمرم خخوامی مکنهی مانتی هستم که به تو خی تره اگه کسنیری واسم از عسلم شانتیخ
 نکهیاز سماجتم لجش گرفت از ا. وجودم سوخته اما دم نزدمي وقته همه یلیمن خ. طرفه صورتم سوخت اما دم نزدمهی

    طرفههی که یهنوزم با نفرت تو چشماش زل زده بودم درحال
 .  حس شده بودی بصورتم

 متحرك بودم مرده ي مرده هیا من مرده ها حس ندارن ام... از اتاق خارج شد و اون موقع بود که باز هم شکستمتی عصبانبا
    دونست من بدونهی رو تلخ می و زندگکردی مهی که گريا

 ي مرده هیمن االن . مردهگهی اون آنجال ددیخندی بود که آنجال خوشحال بود می زمانهی ستمی نیچی بدونه بچم هعشقم
   و نابود بشه.رهیمتحرکم که منتظره که جسمشم مثله روحش بم

 ... آشناي بهیهمون غر.  کنهی زندگتونهی بدونه عشقش نمچون
*** 

 شهی از خواب پا مهی و با گردهی تو خواب به آلکس فحش مشمهی که پییبچم روزا. دمی که آندرسو ندهی چهارميامروز هفته  
    به روزه سرنوشته منوی قراره چشه؟؟ی می بچم چي ندهیآ

  اد؟ی ببچموعشقم
 وی دلخوشنی خداروشکر ادمشی دی مونی روز در مهیدلم به بچم خوش بود که . ازم گرفتوی گوش که از همون موقعآلکسم

    عکس ازهی خونه و نی اي نپوسم توییداشتم که از تنها
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 . وجودمي خاطراتش شده بود همه ادوی و آندرس
 هی سکوتو گري خودمو باخته بودم و شبو روزم توشهی همي براگهی من داد؟ی به سرم میچ.  رومهشهی که پی نامعلومي جاده
 .   از دست دادن نداشتمي برايزی چگهی من دشدی ميسپر
 .نمی شده بود که قرار بود بچمو ببیی داشتن به فردادی اممی زندگفقط

اونم مثله من  وقت جلوش بشکنم اما چی رو بغل کردم و موهاشو نوازش کردم نخواستم هتایآن.  به خودم اومدمفونی آي صدابا
    زبوننیری شگهی که دییتای نگرانه بچم بودم آنیلیبود خ
 .زدی و حرف نمشستی گوشه مهی نبود همش طونی شگهی دنبود

 سرگرم کردنش انجام دادم تا باالخره به ي براي هرکاردمی و ازشم نپرسدونستمی نملشوی آورده بود دلنی با خودش دوربامروز
    ذرههی نی کرد دلم به همیطونی شکمیجنبو جوش افتاد و 

 . بودخوش
 وقت یلی حبسم کرده بود من خکردی ها درو روم قفل می زنداننهی و در باز شد عدی قفل چرخي تودی شب بود که کل1يساعتا

 .  نبودنکارای به ايازیبود که حبس بودم ن
 . االن دووم آوردم که تاتاستیبا وجوده تو و آن. که طاقت ندارمری ازم نگگهی دتاروی آنایخدا

 جلو و من ومدی مزخرفش بهم زل زده بود و مي بود و با خنده ی ترسناك شده بود چشماش خمار تر از هرشببی عجامشب
 . عقبرفتمیم
  از دستم؟یکنیچرا فرار م-
-... 
 .دهی دووم آوردن نمي اجازه گهی اما بدنه خوش تراشِت بهم دکنمی ماهه که دارم خودمو کنترل مهی خوبه یلیامروز حالم خ-
-... 
 .شهی همي برایشیامروز ماله من م-
 گرفت اما دلم به ی از دستش خونه بزرگ بود اما به هرحال درا که بسته بود آخرشم منو مکردمی برداشت طرفم فرار مزیخ

    حالش بدترشدی فرار کردن خوش بود اما انگار باعث منیهم
 .بشه

 . از دستمرنی م که درمییعاشقه زنا: خمار بودصداش
 ي وجودمو گرفته بود نگاهاي و شروع کرد به کندنه دکمه هام ترس همه دی منو گرفت روم خوابعی سریلی دنبالم خافتاد

    با نفرت بهشزدی ادلکلش حالمو بهم مي بودادی آزارم مزشیه
 که يزی نمونده بود که بدنه برهنه امو لمس کنه به اطرافم نگاه کردم تنها چيزیچ. شدم و دست از تقال کردن برنداشتمرهیخ
    که به خودم اومدمدمی نفهمیچی هگهید... گلدون بوددمید
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 اصالً حواسم بهش نبود دستشو گرفتم کنهی مکاری داره چتای آندمی از دستم افتاد نفهمغی شده گلدونو با جی سرش خوندمی دو
    نگهبانه خونه اش جلوم سبز شدهویه و خواستم فرار کنم ک

 .کردمی مهی نداشتم گرستادنی توانه ادمیکشی تند نفس متند
*** 
 .نی حکم قصاصه شما صادر شده و شما مرتکبه قتل شديریخانومه آنجال ام: باز هم منو داغون کردی قاضيصدا

 نی اي بودمش چون تودهی ندشدیدوماه م بچم که ي مظطرب و نگرانه آندرس روي نگاهايرو.ی همه چيرو. بستمچشمامو
 .زندانه خراب شده بودم

 هم که شده آروم بشم چشمامو بستم هی ثانهی يچشمامو بستم تا برا. دنده لجبازهیغد .مغرور. کار بودمانتیخ... قاتل بودممن
    رذل بودنفوی پستو کثاشونی آدماش که بعضي روای دنيرو

 ... تابه منی نگرانو باشونیبعض
 مغزش باعث شده بود بعده دو روز ي اما شدته اون ضربه توزنهی حرف مگفتنی به هوش اومد مدی نفس کشی مدتآلکس

   ي معلوم نبود که توومدی به هوش نگهی بشه اما دهوشیدوباره ب
 مرگ هم  ازستمی نمونمی که ازش داشتم پشی کرده من ضربه امو محکم زده بودم؟ با تمامه نفرتیی دوروز چه کارهااون
 ... اما بچم وترسمینم

 و نامرتب دهی نبود صداش بغض داشت موهاش ژولشهی همنهی الغر شده بود چشماش عدنمی به دومدی هر روز مآندرس
 . بلند شده بودششیر.بود
کاش بچه . تابه بچم بودی رمق و ساکت شده بودم دلم بی شده بود الغرو باهی چشمام چال افتاده بود سرهی بدتر از اون زمنم

    که چقدر اصرار کردمادمهی دادنی زندان راه نميهارو هم تو
 .دی فهمی کس منو نمچیه.دنی فهمی کردن منو نمیبود اونا که حاله منو درك نم) نه( اونا حرفشون فقط اما

 داشت منو بخندونه ی و سعومدیآندرس م...دی باری بود همش مریآسمونم دلگ. مزخرف. زینفرت انگ.  تلخي روزاگذشتی مروزا
   ي از تووی حرفا بودم همه چنیاما من زرنگ تر از ا

 .خوندمی منگاهش
 لباش قفل ي آغوشش و لبامو توي شدم توی بهم و بعد هم حل ممی زدی فقط زل مومدی می حکم صادر شد وقتنکهی ابعده

   می شوك بودي تومی کردی نمهی کدوم گرچی هکردمیم
 دیشا.کندی و ازم دل نمکردی بوسم می سوختم عصبی مشتری که بدیکشی و اخماشو توهم مدی بوسی تابانه لبامو می بنقدریا

 . نگاهه همي تومیشدی مرهیمدتها فقط خ
 . باروندیبارون م.  برفي که به جای زمستونيسوزه سرما.هیگر.یی تنهاهرشب

 . بودای بودم که برام مهي داريبه فکر چوبه  گذشت و من فقط ی مییچه شبا. رمق بودی کرختو سردو ببدنم
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 بدونه من ؟؟یبزرگ بشه؟؟ آندرس چ.  مادری بیعنی ؟؟یمن هنوزم مگه چند سالمه؟؟ بچم چ... نکردمی که هنوز زندگمن
 اره؟؟یدووم م

 .نمی حکمه قصاص واسم صادر شده گذاشتن بچمو ببدنی فهمیوقت
 و با عشق بغلش کردم و بعده دمیدر باز شد چشمام برق زد اومد سمتم پر.کردمی پاو اون پا منی صبرانه منتظرش بودم و ایب

   نی شده بود چقدر افی کردم چقدر ضعهیمدتها دوباره گر
 نجای اگفتمی بدونه بهش دروغ گفتم همش میچی هخواستیدلم نم...مرگه مادرش. ذارهی مری اش تاثهی روحي تواتفاقات

 .حی اومدم تفرهیاردو
 شت؟ی اردوگاه بمونم پنی اي توشهیممامان من ن:

 .دنی اصن بچه هارو راه نمینه مامان-
 .شمی پيای میپس کِ-
 ... زودیلیخ-
 مامان منم دلم ی خودخواهیی به تو خوش بگذره خدیآخه همش که نبا.یی سه تاحی تفرمی برنجای باهم بعده اي قول بددیبا-

 .برات تنگ شده
 .حی تفرمی بري بعده تموم شدنه اردوم باهم سه نفردمیباشه قول م.  دلمزهیمنم دلم برات تنگ شده عز-

 بهش ی به آندرس انداختم و لبخنده تلخی نگاهزدمی بچم زانو زده بودم و باهاش حرف مي خوشحال شد جلوچشماش
    روحم بعده مرگ باهاتون همراهدیشا...يسه نفر...حیهه تفر.زدم
 .حی تفرمی و رفتشد
 . بفهمهیچی هدی دور اون نباي جاهیبه آندرس گفتم ببرتش . کنارش باشمشتری دل کندم اجازه ندادن باتی زور از آنبه

 ...فردا.  اتاقکه زندادن شدمهی عشقم ازش دل کندم و راهي چشماي شدن تورهی خی از کمبعد
 گونه اش انداختم دل کندن ازش سخت ي رویقی عمي بار بوسه نی آخري برادمیباز هم بچمو د.شهی همي برارمی فردا ممن

    تونستم نگاهی نمی آندرس که حتي چشمايبود تو
 یی لبهازدمی آندرس مي به لبایقی عميفقط طعمه لبهاشو و آغوششو دوباره تجربه کردم چشامو بسته بودم و بوسه ها.کنم
   ي براگهی که دی بهم آرامش بدن آغوشستی قرار نگهیکه د

 . کردشتری لرزمو بتای آني هی گرغوی در باشدت باز شد و جهویتو افکارم بودم که .دمی از دستش مشهیهم
 ؟ي کجا بريخوایمامان؟ تو فردا م-
-... 
 ...دیمامان اون آقاهه که منو دزد-

 بود مورده آزارو دهی من خون دي سه ساله ي بچه ومد؟ی سرش داشت میی هم شد الغر هم شد چه بالدهیدز. دی خون دبچم
   ي مادرت فدات بشه که تویاله... واقع شده بودتیاذ
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 .ي تجربه کردبتوی همه مصنی ای سننیهمچ
 .))امی زود میلی من گفتم که خزمی گفته عزی بهت چی کیمامان:(( کردم بخندمیسع
 چکدومی آدما هنی کجاست مامان؟ انجای اي بريخوایتو کجا م...یگی مامان دروغ میگیدروغ م:(( شدت گرفتغشی و جهیگر

   ی چيبرا. بهشون خوش بگذرهنجای که اخورهیبهشون نم
 اما خندهی همش صبحا جلوم می چي براکنه؟ی دود ميزی چهی و کنهی مهی گریواشکی بابا هر شب ی چي ؟ برانجای اياومد

   یی تمامه آهنگای چيبرا. کنهی مهی و گراطی حي تورهیشبا م
 )) خونه؟يگردی چرا تو برنمنجای اادیز م چرا بابا هررونه؟ی غمگانوشی با پزنهی مکه
 به من تجاوز خواستیاون م...قتل مرتکب شدم اونم ناخواسته. کردمانتیخ.آره من دروغ گفتم. از سوال مواجه شدمیلی سبا

    بود مندهی بود اون بچمو دزدیکنه مدرکه ازدواجش جعل
 نی حالمو بد کرد ایلی که خگهی دزهی چهی دمی خودم بعدها مدارکشو دي بود خودم با چشمای زنش نبودم اون ازدواج الکشرعاً

   ي که تويبود که اون قبالً ازدواج کرده بوده همون روز
 ادهی شهی با اونم بوده دمی بود و حاال فهمی و بهمون گفت که از آلکس حامله است کامالً واقعشمونی اون زنه اومد پپارك

    که من ازی سالکی اون ي نشد و تومیکاله بردار که تسل
حتماً بچشم . آشغالهیعوض. اون اتفاق و اون زنه همه اش سوء تفاهم بوده ههگفتی عاشقمه و مکردی دور بودم ادعا ماندرس

    شکمشدمی اون زمان خانومه ارو دی اومده چون وقتایبه دن
 ... پنج سالهای شی شي بچه هی دیشا. بزرگ شده بودیلیخ

 هی کرده اون تی که اون منو بچمو شوهرمو اذکردی کس باور نمچی نبود اما هي عمد مرتکب شده بودم عمدرهی قتله غمن
 .خدا... نداشتم جزي بود شاهدیروان

 . دخترم بدملی جز سکوت تحويزی چتونستمی کاش ميا
 باهم نیآرومو دورگه و غمگ.می بهم زل زده بودی اشکيهردو با چشما.شمی و دوباره اومد پرونی اونو از اتاق برد بآندرس
 .کردی مشتری ساکته اونجا دلهره امو بيفضا.میزدیحرف م

 آنجال؟-
 .جانم-
  ازت دل بکنم؟يچجور-
 .شتهی پشهیروحم هم-
 آنجال؟-
 .جانم-
 نم؟ی نبيچشماتو چجور-
 . تو و بچمونشهی پامی مشهیمن هم-



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 188 

 آنجال؟-
 .جانم-
  تحمل کنم؟توی دوريچجور-
 .من تو قلبتم-
 آنجال؟-
 .جانم-
  بزرگ کنم؟ي رو بدونه تو چجورتایآن-
 . به سرم اومدینذار بفهمه چ-
 آنجال؟-
 .جانم-
 .ي دادحوی تفرهیتو بهش قوله -
 ...روحم-

 ... عشقه مننمتی خوب ببذارنی مزاحم نميبازم اشکا. قطع کرد و با بوسه اش مهره سکوت رو لبام زدحرفمو
 .دیفهمی نمیچی هیچکی و همیزدیز دستش جدا شد هردو داد م به زور منو بردن دستام اسربازا

 . دستمو که حاال ازش دور شده بود هنوز به طرفش دراز بودزدمی مادی و ناله اسمشو فرهی گربا
 .رمیمیآنجال من بدونه تو م-
 . بفهمهيزی چتایآندرس نذار آن-
  کنم؟ی زندگي به بعد چجورنیآنجال از ا-
 .ي کن هم مادري هم پدرنتای آيبرا.شتمی پشهیآندرس من هم-
 آنجال؟-
 .اندرس-
 ...))عاشقتم تا ابد:(( جان سوز و دردناکه هردومون گوشه فلکو کر کردادیفر
 . کردمهی بسته گري و باز هم با چشمادمشی ندگهید

 .فی الغرو نهی خمار و معتاد و اندامي مواجه شدم چشماي دخترهی زندان شدم و با وارد
 . ساعت وقت داشتم5... صبح4 فردا ساعتواری د دادم بههیتک

 نجا؟ی اي اومدیواس چ:دیچی خمارش که مردونه و کلفت شده بود تو گوشم پيصدا
 . ندادمی اشو نداشتم و جوابحوصله

 ؟یقاتل-
 . تعجب نگاش کردمبا
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  نه؟کشنتیساعته چهار م-
 ؟یدونیاز کجا م-
 زای چنی با اشهی حاله منم که بدتر منجای اارنیه فرداش قراره اعدام بشنو م کیی هر شبم اوناارمیآماره اعدامه هر روزو در م-

 . سنگفهیح.هه. سنگ شدمگهیاالن که د.البته نه
 ؟یینجای ایتو واسه چ-
 .نی تن هروئکی-
 )) تن؟؟؟؟کی:(( خداای تعجب دوباره نگاش کردم با

 ))ه؟یمجازاتت چ:((گفتم. نیی انداخت پاسرشو
 .حبسه ابد-

 . بدبخت تریکی از یکی همه بدبختن نجای حرف زدن نداشتم اي اصالً حوصله واری دادم به دهی سر دادم و دوباره تکیپوف
 ی بابام هر شب برام بستنی اما وقتنی چدونستمی رو تو پارك پخش کن اون زمان نمنایده سالم بود که بابام بهم گفت برو ا-
   گفتین م تا به حرفش گوش کنم چوشدمی مشتاق مدیخریم

 هم سوال ی کجا بود هرچدونمی بودم مادر نداشتم نمرونی دو سال تو کوچه ها وخرهی می بکنم هر شب برام بستننکاروی ااگه
    دوازده سالم بود که بابامم معتادهدادی بابا جوابمو نمکردمیم
 نداشت ی جونگهی که برم اونا رو بفروشم چند ماه بعد دفرستادی مواد مخدر شد و کارش شده بود الکلو مواد و منو به زور منیا

    پوالشو صرف موادهيکه جنس بخره گذشته از اون همه 
 حموم رونی نگرانش شده بودم از حموم با ترس اومدم بی وقت بود حسابری اومد خونه دومدی شب بارون مهی. کرده بودخودش

   با. دوش داشت فقطهیکه چه عرض کنم دخمه بود که 
 بدنه برهنه ام که حوله دورش انداخته بود ثابت مونده ي روزشی کجا بوده اما اون جواب نداد نگاهه هدمی ازش پرسینگران

    دادغوی طرفم جدی شد تا به خودم اومدم پرشتریبود ترسم ب
 هی. دختر نبودگهی و د دهنم دختره دوازده ساله از جانبه پدرش مورده تجاوز قرار گرفته بودي اما دستشو گذاشت روکردمیم

    کجا برم دستمدی بادونستمی گرفتم فرار کنم اما نممیشب تصم
 و بعد هم واسم دهیگفت بهم پناه م.  الغر بودکمی که دمی دیخی سخی مو سي پسره هی شب هی نکهی جا بند نبود تا اچی هبه

   شرط گذاشت نگفته شرطشو قبول کردم چون دوست نداشتم
از اونجا بود ...نیهروئ. فروش مواده مخدرهدوی و کارش خرکنهی کار مینی زمری زی شرکته مخفهی ي پدرم باشم گفت توشهیپ

    بابتنی نداشت از اي دام افتادم اون باهام کارنی ارهیکه گ
.  بکنهيار افتاده که واسه نجات بدنش و جسمش از طرفه پدرش قراره هرکرشی مثله من گی احمقهی خوشحال بود که هم

    زد و منه خر هریکم کم بعده چند سال دم از عشقو عاشق
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 بود ی خوبي و چقدر روزازدی بخره حرف مای برام بسازه خواستی که مییزای هر روز واسم از چکردمی مياپردازی با خودم روروز
   ي قرار شد همه میقرار بود با هم قراره ازدواج گذاشت

 18 دادمی لذت طلبانه اش مالهی قراره شوهرم بشه تن به خواسته ها و امگهی دنکهی ادهی هلند من با اممی برمی بفروشجنسارو
   هی داشتن به ازیکمبود محبت و ن. مادر.سالم بود کمبود پدر

 ي توهنکی اي و برامی بفروشوی همه چمی گرفتمیتصم. قرار گرفته بودم) یلیب( قشنگه ي حرفارهی تحته تاثی و از طرفسرپناه
   کیبعده .  هلندمی برمی نذاری از خودمون باقیی ردپانیبرل

 نی سنگی نشون نداد ماهه نهم بود و حسابی عکس العملچی شده بود بهش گفتم که حامله ام اما هفی ردی که همه چسال
    خونم شده بود نشستهیی جوراهی شرکت که يشده بودم تو

 گرفتنش ی بدونه توجه به من با دوستش فرار کرد وقتیلیب.سای پلي اومد و صداکی شلي صداهوی که زدمی و چرت مبودم
   سی به نامه من بوده اون اسنادو نشونه پلیگفت شرکتو همه چ

 ی جشنه حسابهی.  بود اون شبی رده پاهاشو پاك کرده بود و اون زمانم خرم کرد تا شرکتو به نامم بزنه و چه شبي همه داد
   رت منو با بچم و زندان تنها گذاشتاون پست فط.میگرفت
 قرص بهت بدم با نفرت ای بهم گفت بکردی سرم درد ممی زندان نبودهی ي زندان بود توي هم تویلی شب حالم بد بود و باون

    تفاوت نگامی بیلینگاش کردم متنفر بودم ازش اما اون خ
 قرصو خوردم از حال رفتم ی وقتشدی قرصو ازش گرفتم اون فردا ازاد مشدی سرم درد گرفته بود داشت منفجر میلی خکردیم

    معلوماره؟ی آدم تو زندان بذارنیتازه متوجه شدم مگه قرص م
 ...دمی فرداش آزادش کردن بعد ها فهمدهی چي چه نقشه اسین

 داشته اخ که نمیحلولش هروئ ميتو.اون قرصه ماله سقطه بچم بوده و درجا اونو کشته:(( گفتهی با گردی که رسنجای ابه
   نکهی اي برای عوضیِلیب... اون شبادمیکشی مي چه زجریدونینم

 شتری سال ب19 که ی مندمی کشیآخ که چقدر سخت. گناهموی بي اعتراف نکنم که ازش بچه دارم اونو خالص کرده بچه من
 .)) افتاده بودمی تو زندگینداشتم و چه اتفاقات

 .رفتم طرفش و بغلش کردم حاله خودم بدتر بود.رد کتی دوباره گلومو اذبغض
 )) دختر؟هیاسمت چ:(( کردی بغلم هق هق ميتو
 ه؟یتو اسمت چ.ریکل-
 .آنجال-
 یبی نگفتم اما حسه عجیچی هنجای اومده ای حرفارو زدم من تاحاال به هرکنی چرا من ادونمینم. برام بگوتویداستانه زندگ-

 . حاله توهم بدتر از منهدیببخش.امشب داشتم
 . که بخوام کمکت کنم و باهات حرف بزنمستیمن روانشناسم اما حالم اونقدر خوب ن-
 . بگويحاال اگه حوصله دار.چه جالب-
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 .کردمی کمکش مموندمی که اگه زنده مشدی براش گفتم چقدر خوب مموی زندگسرگذشته
*** 

 ختنی ري برایاشک...قهی دق30... محضهیکیتار. ركی جری جيصدا.قهیدق 45... تاكکیت... تاكکیت...قهی دق59...قهی دقشصت
 .قهی دق18... زنده موندن نداشتمي برایجون...نداشتم

 .بلند شو-
 ينفسا.یکیتار...سکوت.  ساعتيصدا...به سقف نگاه کردم طنابه حلقه شده. باز شدی گوش خراشيدر با صدا.دی کشدستمو

    پستت ازت متنفرم اماي با وجوده آدما؟ی زندگيآها...قمیعم
 . عشقو مادر شدنو بچشم ممنوننهی طعمه شری گذاشتنکهی ايبرا

 کاش ستی آنجال نگهی سراغم چون دادی آلمان خوشبختم و ني فکر کنه که توشهیمادرم کجاست؟؟؟ کاش هم. مادرگفتم
    خدا کنهان؟یرابرتو را. نباشمگهیپدرو مادرم نفهمن که قراره د

 . کنمدای بهش قول داده بودم که براش زن پرهی زود زن بگانیرا
 ... بشمری تا سکردمی بار به آندرس نگاه منی آخريکاش برا.گرفتمی بازم بچمو تو آغوشم مکاش

 ... تاكکیت
 خواستم برام يزی هرچکردمی می کودکزی از همه چازی نی داشتم بی تموم بود اولش همه چی من همه چهیزندگ: اولي پله

    بزرگ شدم و تمامو کمالی چشم داشتچیفراهم شد بدونه ه
 . بودی طعمه خوشبختدمی که چشيزی کردم و تنها چیکودک

 دانشگاه يو البته تو. کالسي رو گرفتم و شدم نخبه یی مدارج باالیی و راهنمارستانی دبيتو: دومو باال رفتمي پله
   ی محلی بودن بیاز خود راض دنده و هی شده بود مغرور و اتمیخصوص
 .خوردیو من حالم ازشون بهم م. بودنصی اطرافم که حري به پسراکردن

 عشقه بچگونه هی دل باختم می نبودمی که هم دانشگاهشهی و البته عاشق پافهی پسره جذاب و خوش قهی دنهیبا د: سومي پله
    پول و غرور ويتو. که خودم اسمشو گذاشتم عشقیو الک

 . برتر دکترا رو گرفتمي بچگونه ام غرق شده بودم و بعد هم رتبه عشقه
 نجاته جونه همسرش از ي مثله خودم مواجه شدم که ازم کمک خواست برادی با پسره مغرور و شانکهیتا ا: چهارمي پله

    کردم ناخواستهانتیو خ...بهش کمک کردم. ی روانيفشارها
 . بودنیری که شیانتی خنی امی کردیو پنهون م عشقنیهردو ا. شدمی سردرگمي جاده وارده

 دورمون که در ي گرگادهی قمی زدوی همه چدهی باهاش ازدواج کردم و هردو قی سختوی و دورییبعد از مدتها جدا: پنجمي پله
   یعنی عشق دمی تازه فهمي بودن بعده اون همه دورنیکم

 نبود نطوری عاشقه آلکس شدم اما اکردمی تصوراتم فکر مي من اون زمان توی ازش دل بکنی نتونی هرکار بکني برهرجا
    بود که بهشيزی که با آندرس تجربه کردم همون چیعشق
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 . عشقگفتی مشدیم
 بودم که با لذت ی غرق خوشبختنقدری امی و مراقبه هم باشمی قلبمون از خطرات بگذري با عشقه تومی کردیسع: ششمي پله

    بود مادر شدنری وصف ناپذمی خوشحالگهیمادر شدن د
 ... بودانتی عشقه پاکمون بود که منشاش خي وجودم بودو هست اون ثمره ياون همه .  شدننگران

 به بعده نجای از ادی عوض شد شازی همه چی ناگهانیلی که خمی و خوش بودمی کردی میغافل از همه جا زندگ: هفتمي پله
   ی خط خطمونوی زندگي داشت صفحه اهی رنگه سگهیقصه د

 .چشهی و امروز جسمم مرگو مدمی مرگو همون روز چشکردیم
  دوستون دارمزمیمادر پدره عز. رابرت...انیرا: . هشتمي پله
 .آندرسه من عشقه من دوست دارم با تمامه وجود: نهمي پله
 ... دوستون دارمتایآن. خداجون: پلهنیآخر...و

 ادی لب خدارو فررهی زدمی کشیقینفسه عم.  با سقفه بلندکیتار. دسر.  اتاقه بزرگهی طناب ي بستم و سرمو کردم توچشمامو
   ای قلبمو شاد کنه خدایکی تارنی اي توي نورهی کاش زدمیم

 .یخداحافظ زندگ. بسهگهید...نه. مواقعنی اي مثله همه ری دستمو بگبازم
 . فشار بده که چشمامو بستم محکم فشار دادمشخواستی پام مری زي هی چهارپاي پوش پاشو گذاشت رواهی سسربازه

 ...نیستیوا-
 کرده بود چشماش سرخ شده بودن در باز شد و نور هی چقدر گرنمشی تونستم ببی بچم بود چه خوب که بازم مي صدانیا

    وقتچیمن به نور عادت نداشتم ه. کرد و چشمامو بستمتمیاذ
 دستشو ي تونهی دوربتای رمق بودن و آنی جونو بی هردو بدمی دتارویدرسو آن چشمامو باز کردم و آنهیال. نور عادت نکردمبه

    نشونزاروی چیلی خلمی فنیا:(( زندان و گفتسهی رئيگرفت جلو
 .)) گرفتملمی خودم اون روز فدهیم
 یلمی چه فوفته؟ی می باز هم آغوشه اونا بود که آرومم کرد داره چه اتفاقنییاونا منو آوردن پا.اوردمی سر در نميزی حرفاش چاز

  بشه؟ی قراره چیعنیبچم آورده؟ 
 لمی فکنمی می که توش زندگي گفت از خونه اییبابا: بودستادهی ای قاضي جلودیچی دادگاه پي توتای آني بچگونه يصدا

    و رفتم بهدمی تابلو دهی هوی که گرفتمی ملمی من داشتم فرمیبگ
 شبا چشماش کردی متی مامانمو اذدیمن شاهدم اون آقاهه منو دزد. ول کردمنوی خوشگل بود دوربي منظره هی طرفش

   کردی مهی گرمیی ترسوند همش بابای اون مامانمو مشدیترسناك م
 که دمیدی بخنده اما من مخواستی همش مخوردیمامان غذا نم. بازو هاش خوشگلو قلمبه نبودنگهیالغر شد د.یواشکی اما
    اما اون مردهزدی با بابا حرف میواشکی کنهی مهی گریواشکی
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 بابا بودم و شهی باهم حرف بزنن  من پتونستنی مامانو بابام نمگهی ازش گرفت دوی گوشکنهی صحبت ممیی داره با بابادی دیوقت
    مهدهيهر روز تو.خوردی غصه می که کلدمیاونشب د

 تنها بود ومدی میی اگه هم بابارفتمی و مومدمی رابرت مای انی بغله مامان باباشون اما من هر روز با رادنی پری بچه ها مکودك
    خوابهکردمی مهی شده بود شبا گری تو خونه زندانیمامان

ه بود اون  خاموش نشدنی کردم دوربيلمبرداری من فدی که منو دزدیهمون. اون مردههی آقا غوله بود شبهی دمی دی مترسناك
   دونمی من اصن نمکردی مامانمو باز مرهنهی پيداشت دکمه ها

بعدشم ).مرده شده بود( خوب شد که خورهیحالم از اون مرده بهم م. دندونش کنهخواستی مدی شاکردی منکاروی داشت اچرا
    که اون زنده شده از کجا معلوم که واسهنیمگه شماها نگفت

 اون آقاهه حقش يری مامانمو ازم بگخوامیمن نم. زده خودشو دوباره کشتهدی بود شاوونهی نمرده باالخره اون دگهی دزهی چهی
    اما تو حقمردی مدی کرد باتیبود چون منو بابا و مامانمو اذ

ردم که  کردمو حرص خوهی از بس که غذا نخوردمو گر؟یکنی نمهی خوبه منم مامانتو بکشم؟ گررهی مامانم بمی بگيندار
    که اگه اون آقا قوله زنده بود خودم باکنمیهمش دارم فکر م

 با گمیشاهد از من باالتر؟ م... بود آها شاهدیچ... ش؟یخواستی می چیشما گفت.رهی تا بمدادمی گردنشو محکم فشار مدستام
   خواستی مکردی متی داشت مامانمو اذدمی خودم ديچشما

حقش بود بعدشم مامانم که اونقدر محکم نزد اگه . مامانم محکم زد با گلدون تو سرش... کنه بعدم بخورتشدندونش
    بود زده خودشو بهوانهی اون دشدی بود اون دوباره زنده نمياونجور

 ی مرم؟ی تا بم کنمهی گرنقدری مامان باشم؟ ای بنیخوای لولو مهی شما واسه تنی خاصی بشهی لولوها همرهی تا بمواری ددرو
    خستهم؟ی منو بابام تنها بشادی دلتون من؟ی ادبی بیلی خنیدونست
 سخته نقدری خانوم شدن ادونستمی خانوم شده اگه مگنی کردم آخه مگه من چند سالمه؟؟ همش مهی از بس گرشدم

   یچی ها که هغوی جغی بچه جنی انهی عموندمی بچه ميهمونطور
 . برمی گردنتم با چاقو مکنمی بزرگ شدم چاقو تو چشمات می وقتی مامانمو بکشي تو آقاهه اگه بخوایه.ستی نحالشون
 که همه ساکت شده بودن و به حرفاش گوش کردی بلند صحبت منقدری زدم و با عشق به حرفاش گوش کردم ای تلخلبخنده

   یکی کوچي سرشو با خنده ی جاهاش قاضیو بعض. کردنیم
 دادی متکون

 من ی قاضيآقا:((اومد جلو و گفت. مندرس و کهنهي بچه وارده دادگاه شد با لباسهاهی خانوم با هی دفعه کیفکر بودم که  تو
    اون مردنی خانومو ببخشنی ازتون که اکنمیدرخواست م

 .))شتمکی اونو مي روزهی بودم اون خوب شد که مرد اگه آنجال نکشته بودش خودم شیکی بود که من ایلی با خهمزمان
 ن؟ی آقا بودنیشما همسره ا:یقاض

 . واسه منو پسرم خراب کردویبله مرگ حقه اون مرد بود که زندگ-
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 بچه که دستشو محکم گرفته هی و حاال دمی پارك دي بود که اون روز توی همون زنقاًی تعجب بهش نگاه کردم دقبا
   هی و اون پسره بهم تایآن. جواب نموندی بهش زدم که بيلبخند.بود

 . تا رفتنه اون زن چشم ازش برنداشتتای انداختن و آنینگاه
 من واقعاً شگفت زده می نداريری خانومه امي باالتراز دختره چهار ساله يما شاهد: به خودم اومدمی قاضي رسايبا صدا 

   دنهی اما از اون گذشته با درای جذابو گي همه حرفانیشدم از ا
 بلند و يصدا( کنمی صادر مدوی عفو و گذشت از اعدام وجود داره حکم جدي که برايادی زلهی خانم و دالنی و البته المی فاون
   ی چند حزبيجمهور): دیرسی دادگاه به گوش مي توییرسا

 .کندی سال حبس و لغوه حکمه قصاص محکوم مکی را به يری سرکار خانومه آنجال امي با دو مجلس قانونگذارفدرال
 از ترسو ییرها.عشق.لذت. قصهنیشاهده ا. سه نفرهحهیتفر.ی خوشبختدنهیطعمه چش.ی زندگهی دنهیطعمه چش.قی عمنفسه

   انهی می وجوده زندگي آوردن به لبخند و گرماياظطراب و رو
 و می دادیی نجاته جونه دخترمون تن به خواسته هايمن و عشقم برا. سوزه ترسو دلهره.آزاد شدنه از بند سرما. آراميآدمها

    گرفته بودلمی که فینینجاته ما شهادت داد با دورب ياون برا
 دخترم بودم هیلمبرداری بودن و من غرق در لذته فدهی تدارك دی که برام عروسیشب. کنهيلمبرداری ماهرانه بلد بود فچقدر

    جونمويلمبرداری و فنی دوربنی که اکردمی فکرشم نمیحت
 هرگز باورم نشه دیشا. زنده باشمتونمی مگهی هرگز باورم نشه که من ددیشا. ی واسه همه چیمرس...ی مرسایخدا. بدهنجات

    شده بود وی پام خالرهی بچم اومدم بود زرتری دهی ثانهیاگه 
 .  در کنارشون نبودمنجایا

 ... بودیچه زنه خوب.  رفترونی زن دسته بچشو گرفت و آروم از دادگاه باون
*** 

 لی وکهی هم قول دادم که کاراشو درست کنم ریمن به کل. سال زندان بمونمکی پرداخت کرد و نذاشت یی هانهی هزآندرس
   کردمی مفی آندرس تعري ماجرارو برای وقترمیبراش بگ

 . به مالقاتش رفتانی و بعد هم با رانهی داشت اون دخترو ببمیتصم
*** 

 :ماه بعد 6
 ؟یمامان-
 .زمیجونم عز-
 .سالم-
 سالم خوش گذشت؟-
 . تردی خبر جدهی ی آزاد شد ولریآره مامان باالخره کل-
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 ))؟يچه خبر:(( ذوق گفتمبا
 .))ده دل... دل نههی.  شدهری عاشقه کلانیرا:(( خنده گفتبا
 ...)) دل نه صد دلهی:(( خنده گفتمبا
 .آها همون-

 )) آقا تموم شد؟یخسته نباش:(( وارده خونه شدآندرس
 . دلشو باختهانمی وسط رانی شده اما افی کارا ردي بانو؟ بله تموم شد همه یخوب.مه خونمسالم به خانو-

 .)) گفتتایبله آن:(( و گفمدمیخند
 .))ی عروسیآخ جون عروس:(( با ذوق گفتتایآن

 امروز شهی مامان میراست:(( و گفتستادی اهوی. دیپری منیی که داشت باال پامی شدرهی ختای دستمو گرفت و هردو به آنآندرس
   انی اونا بي که بذاريدوستامو دعوت کنم؟ شما بهم قول داد

 .)) توشهیقی موسي لهی وسی که کلی اون اتاقه خوشگلو نشونشون بدم همونتا
 .))میکنی فردا دعوتشون مزمیآره عز:(( و منم گفتمدی خندآندرس

 .نی بزنالونی و وانوی برامون پدیبابا و شماهم با-
 .چشم-

 .)) ارو هم بهشون نشون بدمدهی و عکسمو کشي که بهم کادو دادیی تابلودیبا:(( و با ذوق گفتدی بهم کوبتاشودس
 ي جاده ي تومیبر:((به طرفه آندرس رو کردم و گفتم.می نگاه کردرفتی که داشت از پله ها باال متای آندرس با لبخند به آنمنو

 ))م؟یعشق قدم بزن
 .ي روادهی عشق پي جاده می برای باباجون بتایآن)  کرد و ادامه دادتایرو به آن.(میری متایآره حتماً با آن-
 ))رسه؟ی که تهش به خونمون مي جاده انیهم:(( برگشت و گفتتایآن

 .)) همونزمیآره عز:((گفتم
  جاده ماله ماست؟نی ایعنی -
 .آره ماله خودمونه-

 که در امتداده خونمون بود و من عاشقه قدم ي به طرفه جاده ارونی از خونه بمی و رفتمی و منو آندرسم دستشو گرفتدیخند
 ... غروبيزدن با عشقم و دخترم بودم اونم تو

 سالشه و بچمونم تازه وارده 27 انی سالشه و آندرس شا25 يریآنجال ام.کنمی میو دارم دوباره زندگ... هنوزم زندممن
 .چهارسال شده

 ... می سه نفر نبودگهی کنم چون ما دزی آندرسو سوپرامخوای اما امروز ممی خوشبختیی سه تاما
    فصله اولانیپا
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  دومفصل

 .نی نداري دانشگاه کاررمیمامان؟ من م-
 تا؟ی آنيای می مراقبه خودت باش کِزمینه عز-
 چطور مگه؟. خونهامی بعده از ظهر مشی شرمیم3-
 .ری کلانوی راشهی سر پهی میآخه امروز قراره بر-
 چه خبره باز؟-
  داره؟ی اشکالینی شب نشمی برمیخوای مينجوریهم-
 ه؟ینه مامانم اشکالش چ-
 . اونجاای که کالست تموم شد بشیپس ش-
 ن؟ی با من نداريباشه چشم امر-
 . مراقبه خودتم باش دخترمزمینه برو عز-
 .ي وقتشه واسه دلبردهی باباهم که خوابنی استراحت کنکمی نیبر.نطوریچشم شما هم هم-
 .))يسالت شده اما هنوز بزرگ نشد22.از دسته تو دختر:(( کردو گفتيزی ري چشمک بهش زدم که خنده هی
 . پنج نفرمی شی داره میبی هم که خوابه چه عتای آناهستمی بغلش منم که ننی گفتم؟ بپریوااا مامان؟؟ مگه من چ-
 .برو دختر بروو-

 .)) لحظه صبر کنهی يخواهر:(( برگشتمتای آناهي با صدارونی کردم و هنوز خواستم از در برم بي اخنده
 .))نی داشتفیبه به آنا خانومه ما چطوره؟ شما که خواب تشر:(( و نگاش کردم و گفتمبرگشتم

 )) دنبالم؟يای بعده کالست بشی ساعت ششهی میآبج:(( و گفتستادی و جلوم ااومد
 مامان شما حواست نیبب)بعد رو به مامان ادامه دادم(؟ي بريخوایکجا م:((و مشکوکانه نگاش کردم و گفتم کردم زی رچشامو
   بعد دوباره رو کردم( برهخوادی کجا مسی معلوم نستیبه آنا ن

 .)) بهت گفتمی من کِنی داره ببادی جامعه گرگ ززننی گولت مي سالته بچه ا18دختر تو هنوز)  آنا و گفتمبه
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از . که سرو گوشش بجنبهستی نطونی خواهرت مثله تو شرو شنیا.اووو چه خبرته دختر:(( نذاشت ادامه بدم و گفتمامان
   ادی به زور چهارتا کلمه ی اومد و تا دوسالگای که به دنیهمون اول

 18 ادتهیا خودتو شم. بره کتاب خونه با دوستش که اونم دخترهخوادیبعدشم آنا م. خواهرش نشدههی بچه شبنی ادمی فهمگرفت
 )) کتاب خونه؟ی بار رفتهیسالت که بود 

 .))بله که رفتم:(( گرفتم باال و گفتمسرمو
 . کتاب خونهی گفتی من بذارم الکنکهی و واسه ایتی صفا سنی بود اسمش رفتی با اون پسره کدمی بعد فهمی ولیآره رفت-
 . جلو بچهنی کنتی شخصبی منو تخرستیحاال مامان جان شما الزم ن-
 که بعدشم من قراره ستی نيزیچ... بچه انگار حاال چند سالشه؟ خب حاال چهار سالیگی مي جورهی:(( وسط و گفتدی پرآنا

 .))چونمی بپای مثله بعضخوامیبرم کتابخونه درس بخونم نم
 چند تا ترمشو با طونی شچون.  تونست گولم بزنهی نمی باهوشو زرنگ کسیلی شر بودم و البته خیلی اصوالً من چون خنیبب-

   ي برارهیگی مادی نصفه کلکاشو از من ادی و مدارهیمن برم
 دختره ساکتو هی شما ؟ی دارم اما تو چاستی بوده که زرنگم و سنی بودم واسه ایحی تفرينجوری اگرم با چند نفر همنیهم

    برات بزنه گولشوی دم از عاشقادی بیکی هنوز ییآروم و خجالت
 .گهی جا دهی يری کتاب خونه مي و به جايخوریم
 که بهم چپ نگاه کنه بس که دهی اجازه نمي استوار و محکمم به پسرتهی اما متانت و شخصمیدرسته که من ساکتو خجالت-

 . خانوممبوینج
 بهم ایگام کنه  پسر چپ نهی پر سرزبون و پرو و مغرورم که هنوز نقدری بهت بگم خواهره گلم منم ادیبا. خانووومبویبابا نج-
 .شهی مکسانی بندازه با خاك کهیت

 چی هی پسرم دوست بشهیتو با .هیعی طبنیگی که مي خودی بيزای چنی اای پسر هیدوست شدن با :(( تفاوت گفتی بمامان
 ))ن؟یذاری سربه سره هم منقدری نداره مامان جون چرا ایاشکال

 . بگونویواال هم-
 )) نه؟ای دنبالم يای مشی باالخره شگهی بسه دیآن:(( کالفه گفتتایآناه
 ی به ساعتم کردم و هول هولکیبا عجله نگاه. هم فک زدمنهمهی انکهی شده چه برسه به اری دشمینطوری اومد همادمی تازه

   يبا.  دنبالتامی ميآره خواهر. آره:((کفشامو پام کردم و گفتم
 .))يبا

 ي چجورنکهی دانشگاه پارك کردم و رفتم سره کالس انگیپارک ي تونویماش. براشون تکون دادم و گازشو گرفتمیدست
   ي و تقه ادمی کشقینفس عم. خودمو به دره کالس رسوندم بماند

 اول نشسته هی که صندلکتوری ودنهیبا د.پووف چقدر استرس داشتم. بودومدهیخدااا رو شکر هنوز استاد ن. در زدم و وارد شدمبه
    کردم نگه دارم خودمو تا خرذوقی باز شد سعشمیبود ن
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 نی سنگیلی و خاوردمی در ني باززی وقت هچی دوست داشتم اما هیلی اشو خافهی پسر خوشگل بود و منم قنیبس که ا.نشم
    بودم و کالً باکتوریبرعکسه دوستش عاشقه و.  بودمنیرنگ

 کتوری رو فرم تر بود اما وکلی دوستش مالهکی نداشتم هرچند که جفتشون خوشگل بودن و البته هی خوبي ونهی مدوستش
   زهی رهی و ی مشکي چشماکلیما.هم کم از اون نداشت

 مثالً همش پوزخند اوردیکه همش حرصه منو در م.  فوق العاده سرد و وحشتناك و مغرور داشتي اافهی و نافذ و قترسناك
   ذاشتی مثالً سربه سرم مای گرفتی باال میلی و خودشو خزدیم

 نی که پخش زمشدی چدمی بود نفهمکتوریخواستم از کنارشون رد بشم و همونطور که نگاهم به و. منم کم ازش نداشتماالبته
   عیسر.  از خندهدی انداختم و کالس ترکیشدم به خودم نگاه

 ي تو هم و دندونامو رودمیاخمامو کش. حرصم گرفته بودیلی انداختم خی نگاهکردی نگام مثانهی که خبکلی شدم و به مابلند
 .هم فشار دادم

 ))ومد؟ی هنوزم حرصت در نیعنی:(( بدجنس بودلحنش
 که اگه یدونی گفته حرصم گرفته؟ مینه ک:(( گفتمادی تفاوت به نظر بی داشتم بی که سعی شده بودم اما با لحنی حرصیلیخ
 .)) پس منتظرم باشکنمی روتو کم متامیآن

 ))خاره؟یتنت م:(( کردم و گفتمي مسخره اي خنده
 زم؟ی عزشی برام بخارونشهیاوووف چجورم م-
 ))؟یشناسیمنو که م. کنمی آدمت مخارهیاگه تنت م:(( زدم و گفتمیعق
 )) نشناسه؟انوی شاتای که خانومه آنهیک:(( خنده گفتبا
 . زدم و از کنارش رد شدميشخندین

پسره فوق العاده . نبودی نگرانيکر نکنم چون راه آدم کردنشو بلد بودم و جا پسره تخسه پرو فنی کردم به ای اومد و سعاستاد
    سرتره بههی از بقیعنی. شاخهیلی خکردی بود و فکر ميمغرور

 از ي افهی قدمیو شا. دوست پسرو عشق داشتنيادی رفتن چون خودشون زی دخترام کالً طرفش نمدادی محل نمي دخترچیه
    باعث شده بود ازش دور باشن وکلینظره من ترسناکه ما

 . چرادونمی با دخترا نداشت نمی خوبي ونهی وقت مچی خودش که هیو از طرف. بشنکی پسر نزدنی نخواد به ادلشون
 . جز درس فکر نکردميزی کالس به چانهی حواسمو به درسم جمع کردم و تا پاهمه

 :کلیما
 .می چمنا نشستي رومیچهار نفر بود. دانشگاه جمع کردمي محوطه ي کالس دوستامو توبعده

 ؟ي جمع کردنجای مارو اي داريباز چه نقشه ا:کتوریو
 .)) توپ دارمي نقشه هی:(( بهشون انداختم و رفتم تو فکر و گفتمي اثانهی خبنگاهه

 ؟ی کيبرا-
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 .وونهی دختره دنی ايبرا-
 کدوم؟-
 ؟یزنی مجیچرا گ.گهی دگمی مانوی شاتای آننیهم-
 )) دختر خوشگله؟ به نظرت گناه نداره؟نیهم:(( گفتکیر
 ))اد؟یما هم که بدمون نم.گناهش دختر بودنشه.نه:(( گفتمی بدجنسبا
 ))اد؟ی جذاب بدش بی دختره خوشگل با اندامهی که از هینه ک:(( و گفتدی بلند خندکیر

  سرش؟میزی بریی چهارتایعنی:کارِل
 .))کنمی و خودمم نظارت مدمی نقشه ارو چنیمنم ا حاال نی هستمیحرفه ا.نهیشماها که کارتون ا:((گفتم

 ؟ي استفاده ببريخوای خودت نمیعنی:کیر
 .)) سپارمش دسته خودتونی کارا نکردم منیمن تاحاال از ا.نه باشه ماله شماها:(( منم با خنده گفتمدی خنددوباره
 ))؟ي کجا چجوریکِ:(( شد و گفتیجانی هکارل
 .)) برهیبعدشم زمان م. باره اولتونهکنهی ندونه فکر می هرکنیآروم بابااا چقدر هول:(( کردم و گفتمي اخنده

 اون باهات نکهی مخصوصاً ای بزننوی مخه ایتونی واقعاً میکنیتو فکر م:(( تفاوت گفتی که تا اون لحظه ساکت بود بکتوریو
 .))نیلجه و مدام باهم دعوا دار

 . تو چرایمن نه ول): مغرورثویبدجنس سرد و خب( که بودمی شدم همونبازهم
 ه؟یمنظورت چ-
 .ادیاون از تو خوشش م-
 ؟یدونیاز کجا م-
 کنه؟ی نگات مي چجورینی بی نم؟يدی تو نفهمیعنی-
 .کنهیمگه اصالً نگام م-
 . دوسِت دارهیی جوراهی که دمی که  من زرنگم و فهمکنهی و با وقار جلوت رفتار منی سنگنقدریآخه ا-
  کنم؟کاری چدیحاال من با-
 .میای خودت بعدم ما سه تا ميالی وشی بری منی شدقی بعد که باهم رفیزنیمخشو م-

 .)) قبولهیاوک:(( باال انداخت و گفتي اشونه
 . عالقه داره بهت کار تمومهزهی رهی اما چون هی دختره سرسختی کن تو دلش جا باز کنیفقط سع-

 !!  بود که من داشتمییچه زندگ. واسش داشتمیی قبول کردن چه نقشه هاهمشون
 از یلی و سردو مغرور و بدجنس خخی آدمه هی. بودم پدرو مادرم نداشتمدهی زحمتاشم خودم کشي همه رفتی از پارو باال مپولم

   سرگذشته.گهی تلخه دقتیخودم بد گفتم نه؟ آخه خب حق
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 اما کردی آرومم نمادی روشن کردم هرچند که زيگاری و سستادمیتم خونه و کناره پنجره ا رفستی نای سادگنی به همممیزندگ
    همیلیالبته نه خ.  بگذرممی ساده از زندگشدیباعث م

 هی باز کنه خموی بده و رمی تغتونهی کس نمچی که همیآدم. بشهی به بعد قراره چنی بهم گذشت و از ایحاال بماند که چ.ساده
    زده وخیکه . نشکني شهی مثله شتیشخص

 .تشیشدن تمامه شخص.اخماش.غرورش
 :تایآن

 که دوره گرفتن اه اه فقط فکر دمی دقاشی با رفکلوی دانشگاه ماي محوطه ي قبله اون تویول.تای کالسم رفتم دنباله آناهبعده
   خاك بر سرت. جونم از همه بهتر باشهکتوریکنم وسطشون و

 دادما صی اش تشخافهی قيالبته من فقط از رو. از اون سه تا آدم بهترهمی از حق نگذر؟اماهی حرفا چنی خجالت بکش اتایآن
   خخخ. باشهیتی که آدمه با شخصخوردی درکل بهش میول
 که بقاله کتوری نه خب و؟یگفتی مناروی حاال اگه بقاله سرکوچه بود با خشتکه پاره بازم اارمی ملی شدم همش دلوونهید

   تایبسه آن. پارچه آقاسهیاره نبود قربونش برم سرکوچه با خشتکه پ
 يمن به اندازه . که گربه شاخت نزنهای به قوله مامان بزرگم استه برو آسته بنیآفر.  غلط کردمدیباشه ببخش.ایشی پرو ميدار
   ي کارچی واسه هی که مانعنجاهمی کردم ایطونی شیکاف

حاال . دوست پسر نداشته باشهگهی دشتری آدم باشه و از صداتا بدی باي هر شهري توای ینی هر دياما خب آدم تو. ندارهوجود
    داره لولو کهی پسر چه اشکالهیمثالً مگه دوست شدن با 

  ه؟؟؟ی دونه عشق داره مگه چهی ی عالمه هست ولهی با ینی ببوی هرکنی برليتو.سین
 ))؟ي معطل شدیلی خدی ببخشي تو فکرهیبه به خواهره ما چطوره؟ چ:(( انا به خودم اومدي صدابا
 .نجامی ای از کِدمی رسی کِدمی تو فکر بودم نفهمنقدرینه اصالً ا-
 ؟ي خواهريکردی فکر میبه چ-

 گمیم:(( زدم اونم بلند داد زدغی و جدمی ترسهوی که ازم گرفت یشگونی با وهویاصالً حواسم نبود که . زدم و راه افتادماستارت
 ))؟يکردی فکر میبه چ

 .))بقاله خِشتک پاره:(( که هول شده بودم گفتمی حالدر
 ))؟یچ:(( گرد شده نگام کرد و گفتي چشمابا
 ؟يریگیچته؟ چرا پاچه م.ی مرضه چيا-

 کنهی مداتی پسی اون روز پلنهی عدهی نکشقهی برو به دقواشی یآن:(( آنا گفتهوی رفتم اما ی تند مشهی همنهیع. گرفتمگازشو
 .)) زرنگنایلی خنایا

  چقدر آندرس دعوام کرد؟ادتهی. هایگیآخ راست م-
 ))ه؟یآندرس چ:(( خنده گفتبا
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 .))یدونیخودت که م. ندارنی مشکلشونیا. می هستیمیمنو باباجونم باهم صم:(( چشمک گفتمهی با
 .)) هستم دختر خانومیمیمنم با آنجال جون صم:(( چشمک زد و گفتهی اونم

 .و پرتمون نا تموم موند چرتي تلفن حرفاي صدابا
 . عشقمامیالو آندرس دارم م-
  شما؟نیی من قربونه دخترم برم کجایاله-
 . مادرمميحوو. من معشوقه اتمهیآندرس دختر چ...اِاِاِ-
 . بوسات تنگ شده عشقه باباي دلم براشمی پيای میکِ.باشه عشقم-
 . بودهنمونی بی به همه بگم هر چوی همه چخوامیخسته شدم م. دخترمیگی مای بابا یگی مایهمش -

 .))کنهی مامانت بدبختم مای نگيزی چی به کسرهی تن بمنینه جونه من ا:(( با خنده گفتبابام
 )) شماها؟نیگی میچ:(( که گفتدی رسی مامان به گوش مي پشته تلفن صدااز

 . بگميزی به خدا من غلط بکنم چیچیه) ن گفتبعد در جوابه ماما.(گهی دایدختر ب.کنهی ام مچارهیاوه اوه االن مامانت ب: بابام
 .)) بسوزهیلیپدره زن ذل:(( و گفتمدمیخند

 . به موالرشمیبگو پدره عشق بسوزه اس-
 .)) سالته ها48 به کی نزدگهیبابا جون د:(( و گفتمدمیخند

 .رهیمی مامانت بدونه من میدونی ندونه خودت خوب می هرکشناسهیعشق که سن نم. سنمو به رخم نکش بچهیه-
 .ادیبله شماهم که بدتون نم-
 . طلسمش شدميمن که جادو-
 .شهی ممی داره حسودگهیبسه د-
 ))ن؟یی کجای بگيخواینم. دختره حسود:(( خنده گفتبا
 .میرسی االن ممیکی نزدمیباباجون توراه-
 ینی شی ميای بعدشم که صاف مکنهی ات ممهیر جسی با من صحبت نکن پلنقدری ایبا اون گوش. ایمراقب باش تند نر.باشه-

    توروي مهی بشم جری تا من راضیکنی مي دلبریجلوم ه
 .بدم

  ازت دل بکنم؟ي چجوریآخه هان-
 .)) هاهیزی خجالتم خوب چگهی بسه دياه اه حالمو بهم زد:(( گرفت و گفتشگونی ازم وتای هم آناهباز
 .))گهیبچه بسه قطع کن د:(( و گفتدی هم خندبابا
 .اول تو قطع کن. عشقمشهیجونه تو نم-
 .اول تو-
 .))کنهی اش ممهی جرسی است االن پلوونهی دنی امیای ما االن مییسالم بابا:(( ازم گرفت و گفتوی بگم گوشيزی نذاشت چآنا
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 .))دهی زبونش کار دسته خودش منیمواظبه اون خواهرت باش با ا.سالم دختره بابا:(( رو بلندگو بودصداش
 .))گهیاِاِاِ بابا؟؟ دستتون درد نکنه د:(( گفتمعیسر

حتماً :(( گفتدیخندی ساکت شد بابا که هنوز داشت مهوی وحشتناك به آنا رفتم اونم ي چشم غره هی که دنی خندهردوشون
 )) نه؟ستادیاالنم بهت چشم غره رفته که خنده ات وا

 . چشم غره هاش وحشتناکهیدونیبابا خودت که م:آنا
 .تاسی مادرته چشم غره هات ترسناك تر از آنهین معتقدم چون تو چشمات شب مینه ول-

 .)) پروم شدههی که باعثه ساکت شدنه آبجتهیمهم ن:((گفتم
 .انی راي خونه میدی حرف زدن رسی بعده کلخالصه

 برام میسه چهار سالگ همون دورانه ي من تودی دوتا باهم ازدواج کنن شانی که قرار بود اي روزی حتادمهی ویهمه چ...ادمهی
    از همون زمان بهکردمی درك موی عمر گذشت من همه چهی

 آلکس شدیکاش م.  بودی سختي روزایلی خی ولستی نادمیحرفام . دادگاه مدافع مادرم بودميتو. زبون بودمنیری شهی بققوله
    که سره ما آورد رویی بالهايهنوز هم زنده بود تا همه 

 یلی خگهیاما خب بچه بودم د. کردنشنی تا چند ساله بعدش کارم شده بود فحش دادن به آلکس و نفردی کردم شای میتالف
    از اوني خورده استویزود فراموش کردم اما االن که ب

 ي بازينطوری اهی بقهی با زندگدی بمونه نباادشی تا کردمی زجر کشش منقدری و ادمشیدی مخواستی فقط دلم مگذرهی مزمان
   ی همه چتایآن...موندیخدارو شکر که مرد اما اگه زنده م.کنه

 هی انگار کردمی بزرگ تر از سنم رفتار میلی دختره سه ساله بخوان خانم باشه من خهی سخته از یلیخ.تمامه اون روزها.ادشهی
   بچه بودم اگه... سه چهار ساله نبودم اما منيدختر بچه 

 .دیترسی و مشکستی ميزی چنی ترکی بود و با کوچکیهم دلم کوچ بودم باز طونی داشتم اگه شزبون
 ))؟ی در چه حالکی خانم با گرافتایبه به سالم آن:(( به خودم اومدمری کلي صدابا
 رشته بودم بهش عادت کردم نی همرستانمی دبي ذره رشته اش سخته اما خب من چون توهی گذرهی مچی جون هریسالم کل-

 .و بهش عالقه دارم
 .)) واسه باباتيکردی مي خوب دلبردمیشن:(( گفتمامانم

 نهی اس به خدا عجهی نتی هام بي متاسفانه دلبرره؟ی مرده سرسختو از تو بگنی اتونهی میک.من غلط بکنم:(( و گفتمدمیخند
 .))مونهی مدنییدرجا دو

 ))آقا الرِنس چطوره؟به به سالم :(( گفتمذاشتی سر به سره آنا مشهی همنهی الرِنس که داشت عدنهی دبا
 .)) خانمیسالم آن:(( زد و گفتي برگشت و نگام کردو لبخندالرِنس

 .)) با توام جوابه منو بدهیه:(( گفتآنا



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 203 

 انگار عجله داشتن دو سه ماه ری کلانوی دوتا همسن بودن چون رانیا.آنا هم افتاد دنبالش. کرد و در رفتي زبون درازالرنس
    اومدنشونای دوتا به دننیو ا بچه دار شدن شونیبعده عروس

 به زدی و انا هم لگد مدی کشی متاروی آناهي موهاشهی الرنس همادمهی باهم دعوا داشتن ی همزمان بود از همون بچگباًیتقر
    موشو گربه بودننهی عشهیهم. چارهی پسره بنی حساسِ ايجا
 . تر بودالی خی بکمی و الرنس خوردی حرص مشتری البته آنا بدادنی همو حرص مو

 هم باهم ی بود و کلیرستانی که دبری و کلانی دختره رانی گرم و لوري خانواده نی خوش گذشت در کناره ایلی شب خاون
   من از.می شد و بعده شام برگشتي اون شب سپرمیحرف زد

 بنده بود هیمی صمقهی نداشت که رفشتری دختر بهیرابرت . همسراشونونی دوست داشتم همچنیلی خانوی رابرتو رای بچگهمون
    وی دوسش داشتم هم دانشگاهیلی خیو من از همون بچگ

 .می بودي رشته اهم
*** 

 تکون دادم و از ی مامان دستي برانیی نرده ها سر خوردم پاي از روعی سریلی خمی گوشي بستم و با صدای دم اسبموهامو
 .رونیخونه رفتم ب

 .امی دارم میالو نانس-
 ؟ییاه دختر تو کجا-
 ؟يومدی نروزی دی چي براییتو کجا-
 زهی خسته بودم چی ساعته سه بعدازظهر بود و حسابومدی خوابم میلی دانشگاه؟ بعدشم اون روز من خيای بستیتو قرار ن-

 .امیگشادم اجازه نداد ب
 . تو راهمامیاالن م-
 .بدو منتظرم-
 .ي بایاوک-
 .ي بايبا-

 ))وانه؟یچته تو د:(( و ازم جدا شد و گفتدی زدم که ترسغی جهی رو بغل کردمو ی دانشگاه و با ذوق نانسدمیرس
 .)) دلم برات تنگ شده بود خبی نانسي بدیلیخ:(( خنده گفتمبا

 .)) بوداروزی دنی همدمی منو ندیحاال انگار از کِ:(( زد و گفتيلبخند
 .می اما هم ترم بودمی نداشتيادی زهی فاصله سنمی همسن بودباًیقرت.  سالن دانشگاهي تومی گرفتم و رفتدستشو

 خدا نکنه ای تعجب کردم نگاهش مهربون تر شد کردی نگام مبی عجیلی که داشت خکتوری ودنهی سره کالس با دمیرفت
    جوونم خدارو شکر منم که شوهر کردميخوشش اومده ازم ا
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 هی ام؟؟ نه بابا مهرهیمهر. گهی پف دارا باشه خوبه دنی لباس عروسمم که از اشگاه؟ی آرامی کجا برتایخب به نظرت آن.رفت
   یلی خدی بسه خجالت بکش شای خاك برسرت آنکار؟ی چخوامیم
 جونو دوستاش دو ترم کتوری ونیا. درستو گوش کننی برو بشياری در مي بازدی بددی ندنقدری تو چرا اکنهی منظور نگات میب

 .شدنی ملی فارغ تحصگهی امسال دازمون باال تر بودن و
 رو کتوری نفرو جلوم احساس کردم سرمو بلند کردم و وکی ي هی ساهوی که میکردی مبتی غی با نانسمی کالس داشتبعده

   شهیم:(( گفتی لحنه مهربونهی لبش بود با ي رويلبخند.دمید
 )) چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟هی

 . زدمی نمی برده بود و حرفماتم
 اگه می کار داریی جامینه ما راستش قراره بر:(( گفتی همون لحظه نانسشهی دلم معلومه که مزهییی خواستم بگم آره عزهنوز
 .))گهی روزه دهیبشه 

 زدم و کتوری به وي شدم لبخندی مدهی دنبالش کشدی تفاوت روشو ازم برگردوند و دستمو کشی نگاش کردم که بتی عصبانبا
    باهم حرفادی بشی که پگهی فرصته دهی دیببخش:((گفتم

 .)) میزنیم
خدا بگم :(( و گفتمرونی بدمی داد زدم و دستمو از دستش کشهوی اطی حي تورونی بمی برام تکون دادم از کالس که اومدیدست

 ))؟یکنی مهی چنکارای کنه دستم شکست اکارتیچ
 دختر تو چته؟ -
 . سوالو از تو بپرسمنی ادیمن با-
 . شاپیو کاف تمی برایب-

 ))؟یکنی رو منکارایچرا ا:(( و زل زدم بهش و گفتمی صندلي رومینشست
 گمیمن م. تِی امشب تولده کِدی خرمی بردی باگمی مزدمی داشتم برات حرف می گفتم؟ کلی رفت من بهت چادتی تو تایان-
 .ی پسره حرف بزننی با ايخوای شده تو مرمونید
 .گهی دنیشی می خاکي کره ي که باعثه انقراضه انسان رونیی شماهانیهم-
  داره؟یچه ربط-
 هی نی نهی بعدشم که جدهی مثبته هي قر دادن کاراشگاهی لباس عروس آراشهیاگه من با اون حرف بزنم تهش م.ربط داره-

 .یگوگول
 ؟یگی مي داریدختر چ -

نکنه واقعاً ... خجالت؟ نکنهتاوی آند؟؟ی خجالت کشتایاالن مثالً آن:(( گفتهوی بود نیی و سرم پاکردمی مي با دستام بازیالک
 ))؟يدوسش دار

 ))تا؟یان:((گفت. کردمسکوت
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 )) بشه شوهرت؟کتور؟؟ی ویعنی یگی ميجد:(( گفتدویخند.  لبخند آروم و با ناز سرمو گرفتم باالبا
 ))چشه مگه؟:(( کردم و گفتمیاخم

 . دختری به ازدواج؟ چقدر هوليدی پریی  آشنایدوست تو از رفاقتو ی ولستی نشیزیچ-
 مسائله ي سرهی برات حرف بزنم دیحاال راجبه اون موضوع مفصل با:(( خودش بحثو عوض کردهوی زدم که یطونی شلبخنده

    شدهرمونی  اما فعالً درحاله حاضر دیمهم که الزمه بدون
 .))شهیهم ناراحت م) تیک(
 که داره باعثه انقراضه نسله آدما هماننده داناسورها ي با اون همه قرو فرو افاده اتی اون کیعنی من؟ هی مهم تر از زندگیچ-

 شده؟
 . دوستمونهتیک-
 .یدونی منوی اشهی تو همومدهی وقت ازش خوشم نچیمنکه ه-
 .ستی نیکنی که فکر مي اونطورتیک-
 .دهی خوابي نفرستی ده بهی رهیفقط ز.نه اصالً-

 ))؟یدونی منارویتو از کجا ا.  حرف نزن پشته سرشنقدری داره بعدشم زشته ای چه فرقدهی نخوابای دهیابخو:(( و گفتدی گزلب
 .زنمی نمی ندونم حرفویزیمن تا چ-
  تولد؟می نریعنیاالن -
 . اما من االن فعالً کار دارممیریم-
 .گهی دمیچوندی که پکتوروی و؟يکار دار-
 .یچونی بپذارمی نمگهی دکلوی مای وليچوندیبله اونو پ-
 ؟ی نکنه عاشقه اونم هستي دارکاریبا اون چ-
 .ی بابااا؟ پسره خوشگله مغروره خر از خود راضیگی میعقق چ-
 )) بود؟فیاالن تعر:(( خنده گفتبا

 .))گهی کنم خوشگله دکاریخو چ:(( باال انداختم و گفتمي اشونه
 ؟ی هم خوشگل تره چطوره مخه اونو بزنکتوریآره از و-
 .خورهیبابا حالم ازش بهم مبرو -
 ؟ي دارکاری خب پس تو باهاش چیول. رفته بودادمیآخ -

 )) تو سرته؟ی صفت چطانی شسهیابل:(( زدم که گفتییطانی شلبخنده
 .)) پسرنیبرنامه ها دارم واسه ا:(( کردم و گفتمزی رچشمامو

 ؟ي دارکارشیچ-
 .شهی نمي بذارم کارنی سربه سره ازهی رهی عشق دارم گهی حاال منم که دخارهی خودش اعتراف کرد که تنش میوقت-
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  نکنه باز دعواتون شده؟ی بکنيخوای مکاریچ-
 . تا نقشه امو بگممی برای فعالً دنبالم بکنمی مفیحاال بعداً برات مفصل تعر.ي که نبوديآره اون روز-
 . شده هارمونی دیآن-
 ؟ی راه انداختمی برمی بری هی چمای دار هنوزگهی کالس دهی بعدشم ي حوصله امو سر بردیاه نانس-
 . ساعتنی استنی واحدو پاس کردن با ما ننی دوستاش اکلوی اما تو کالس که مامیآره دار-
 . سرکالسمونمی برستیما هم قرار ن. برن غذا بخورنخوانی آمارشونو دارم مدونمیم-
 . برمخوامینه من م-
  که؟دی خرمی بریگفتی االن منیخب تو که هم-
 .می ساعت کالس دارنی نبود اادمی یآره ول-
 .گمی نقشه امم بعد برات مرمیگی من بعداً ازت مسی تو برو سره کالس جزوه اشو بنويخوایخب م-
 . پس من رفتمیاوک-
 .به سالمت-
 . بودي که چه نقشه اآخ

 ی بتونم نقشه امو عملنکهی اي بود برازی مي غذاهاشون روومدی خنده هاشون مي وارده رستوران شدم صدانی پاورچنیپاورچ
    همشونو بفرستم دنباله نخودهی چند ثانهی داشتم که ازیکنم ن

 .ارتشونی بقهی دست به سر کنه و بعد از ده دقي جورهی ناروی کردم که ای حرف زدن نگهبانو راضیپس با کل.اهیس
 خودش آورده بود و من مطمئنم که اونا ي به اندازه یس کدومه هرککلی دونستم ظرفه مای خارج شدن مگهی از اون دره داونا

    سطله آشغالي کردم تویغذاشو خال.دنی غذا نمکلیبه ما
 هارو در آوردم و بعد نجهی کولم ي سطله آشغاله از توي که غذا تودادی فِلِش روش بود و نشون مهی برگه زدم بهش که هی و

    تر از جانم اززیبخور خره عز( ظرفه غذا نوشتميهم رو
 تموم ممی نگاه به ساعتم انداختم تاهی دمی زدم و با خباثت دستامو بهم ماليلبخند) م؟ی کی اگه گفتتی عشقه جون جونطرفه

    بهش غذاقاشی بودم رفدواری در رفتم و امعیشده بود سر
 زده به تای انیگی میچ.ییای دروزپلنگهی.خره انسان نما.  کلفته انساننهی در پوستيخر. کلیما. اقتشهی ها لنجهیهمون . ندن

 .انیسرت؟ بدو که االن م
 .طهی تولده اون افرمی و برادی زودتر بی تا نانسستادمی و رفتم پشته دره کالس ارونی رستورانه دانشگاه اومدم باز
اگه هم بشه راستش . برمشهی کنم؟ سره کالسم که نمکاری مونده حاال چگهی ساعته دکی انداختم اووو هنوز ی ساعتم نگاهبه

    خودمو ولو کردمی حوصلگیبا ب. کالسو ندارميحوصله 
 . واال به خداهی هم واسش اضافنجهی اون پسره چلغوزو چه به غذا کردمی فکر مبامی و داشتم به هنره فوق العاده زی صندليرو
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 ی چيبرا...اما نه.کردمی واسه در رفتنمم مي دله غافل کاش نقشه اي ساعت نگذشته بود که با خشم اژدها روبه رو شدم امین
 . وااله؟ی کنی در برم مگه ادیبا
منو . و رگه گردنش قلمبه شده بوددی کشی تند تند نفس مستادی شدم اومد جلوم وارهی نشستم و به روبه روم خلکسی ریلیخ

 . درصدهیترس؟؟ عمراً فکر کن 
 .  نکنم تو شلوارم و آبروم تو دانشگاه برهي که قهوه اکردمی خودم رو می بود و من تمام سعی فوق العاده عصبصداش

 ))وانه؟ی دي دختره ي بود کردي چه کارنیا:((گفت
 .  شده بودمرهی به افق خدمییجوی پا انداخته بودم و آدامس ميو همونطور که پا رو.  نگفتمیچیه

 .)) نگام کنزنمی باهات حرف میوقت:(( شدیعصب
 . رد کارشرهی دو کلمه حرف بزن مهی ستی شاخ و دم که نی غول بتای باش آنآروم
 کنم؟ کاریمن االن چ.  خدا چشماشو اخماشو ابروهاشوووای موفق شده بودم کمی دی داشتم با کمال آرامش نگاش کنم شایسع
 در يریاز خوددرگ. خوب بودیمرس. نی بمون آفری که خواستيزی چيپس پا. ی و خودتم خواستي خودت گند زدتای آننیبب

 .))جواب منو بده:((اومدم و نگاش کردم گفت
 .ي وز وز کردی چدمینشن-

 کردم با خی سرد بود واقعا تی عصباننیچشماش در ع. ادی برتی گي و مغروری آدم عصبنی همچهی که ارهی اون روز رو نخدا
 .دنشید

  گرفت جلوم آروم آب دهنم رو قورت دادمدی تهدي رو به نشونه دستش
 .)) کنمکارتی چدونمی دختر با ادب باش اگه نه منم میه:(( گفتی و عصبواشی

 . خی جفت چشم هی ي شدم تورهی زدم به کمرم و خدستمو
 )) ؟ی کنکاری چيخوایمثال م:((گفتم

 شجاعت گرفتم و بلند شدم و هرجور بود هوی رونی نفر از کالس اومده بود بنی که اولی نانسدنی بگه و من با ديزی چخواست
 !.))ه؟ی فکر کرده کترسونه؟ی بچه منمیبرو کنار بب:(( کنار و گفتمدمشیاز جلوم کش

 .))یخودت خواست...منتظر باش..نیبب:(( و خشنش شوك بهم وصل شدی عصبي کنارش رد شدم که صدااز
 .))خارهی بود که گفت تنش بدجور مگهی آدم دهیفکر کنم :(( و گفتمبرگشتم
 .))میباشه بگرد تا بگرد:(( شد و گفتی زدم که باز حرصيشخندی شد منم نساکت

 .بگرد-
 .میگردیم-
 راستش خب آخه کخ نی دونی اومد مادمی يزیچ.  از محل حادثه دور شدمعی سریلی دادم و خلشی تحوي پوزخندهی هم باز

 )) تر از جانم؟زی ها چطور بود خر عزونجهی یراست:((برگشتم و گفتم.دیخاریدونم پر شده تن منم بدجور م
 ... با خنده فرار کردمعی سریلی مشت شد و منم خدستش
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 .))ستمی نکلی پرو من آدمت نکنم ماي دختره نیبب:(( ترسوندهوی که زد منو يادی ادکلن سردش و فري بوکمی نزداومد
 .))برو بابا:(( خودش داد زدمنی عمنم

 .من تا شب کالس دارم پولم ندارم ناهار بخرم-
 .))مشکل خودته:(( خنده گفتمبا
 گرفتم ادی ازش زای چیلی دادن منم خادمی نیری زبان شنی ذره از اهی مامان و بابام نیدونی گفتم می کلمه رو به فارسنیا

 رو با هی بقکمی.  شرّمیلی که خنیدون ی مگنی مییزای چه چنمیبب...  برم تو کار فحشخوامیکم کم م) واال به خدا(مثال
 کی کاتولنی شم نشد من عاشق دالیخی بتوی مسحنی خواستم دی هرچتشاما راس. ستی کنم بد نتی اذی فارسيفحشا
   هستم

 . نداشتن و گذاشتن خودم انتخاب کنمهی قضنی واسه اي و مادرمم زور و اجبارپدر
  کردمفی ارو براش تعرهی قضي راه همه ي و تودمی خندی می طرف نانسرفتم

 .)) تو ظرفشیختی رونجهی یرفت.از دست تو دختر:(( خنده گفتبا
 .)) پسر؟ غذا که سهلهنی واسه استی نونجهی فیآخه ح:(( و گفتمدمیخند
 ی بود که سعي دخترهیکال .  بودتی و اونم کومدی دختر بدم مهیمنم مثل مامانم از .  حال بهم زني وونهی دتِی تولد کمیرفت

 هی.  بودفی و کثای حی دختر بهی خودش رو خوب جلوه بده و تو دل همه جا باز کنه اما درونش اصال پاك نبود یلی خکردیم
 . نبودينطوری که اصال ای جلوه بده در صورتوب خودش رو خخواستیم. دو رو بودییجورا

 از خودم دور کنم و کال بهش محل  روی افکار منفنی بهم خوش بگذره و ای اون جمع کمي کردم توی اون شب سعاما
مثال .  ازشادی خوشم میلی بسشه بابا خدمی براش خرکی کوچي کادوهی و من میبعده دانشگاه رفت. دمی هم رقصیکل. دادمینم

 . فرق داشتهی جونم بود قضکتوریاگه و
*** 

 . باال کارت دارمای بینانس-
 .یدختر چقدر هول.سالم عرض شد-

 ))سالم آنجال جون حالتون خوبه؟:(( رو به مامانم گفتینانس
 .)) خودشو کشتیبرو باال آن. خوبمزمیسالم عز:((مادرم

 دی رقصی آنا که درحال آهنگ گوش کردن با هدفونش بود و مي اومد باال و براینانس.دی کردم که مامانم خندی تصنعاخم
 . تکون دادیدست
  اتاقمي تودمشیکش

 .))ی بگی شاپ گفتی کافي که توییزای ذره از اون چهی قرار بود برام یخب نانس:((م تخت و گفتي رونشست
 خوب نی قرارتون انی اولي توی هستیجانی عجول و هیلی تو ختای آننیبب... بدمادی راه حل کمی قرار بود بهت نیبب..آها آره-
 ينطوری اصال اکتوریاما راجع به و.گمی می چیدونی و مي از من بلدشتری مغرور بودن رو بنی مغرور باش تو اکمی.ستین
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 ناز و عشوه هم کمیاما ) امی حتما ملیبا کمال م( ی بگیخواستی تو مسلما ممی دارکار  ماگفتمیمثال اگه اون روز من نم.یستین
 .ي بهش محل بددی که نباي اول کارنی همستایبد ن

 ه؟ی اشکالش چیخب من دوسش دارم نانس-
 براش بعد شروع کن به اری ناز بکمی.ادی مشتاق خوششون نمي خوددار باش پسرا از دختراکمیما  اي دوسش ندارگمیمن نم-

 .ششی پيایالو ترکوندن که جذاب به نظر ب
 . من خبر ندارمي نکنه توهم عاشق شدای تو هم واردی نانسگمیم..عجب-

 باشه بهت يزی که مثل خواهر نداشتمه نگران نباش اگه چی و تنها کسی دوست مننینه تو بهتر:(( زد و گفتيلبخند
 .))گمیم
 ))؟ي از کجا بلدنارویپس ا:(( زدم و گفتمی چشمکهی
 .ستادمی و منم فالگوش وازدی روز داشت با مامان من حرف مهی... روانشناسناااتونیمامان گرام-

 .)) مامانمهي حرفانایا.پس بگو:(( و گفتمدمیخند
 . خوب کارش رو بلدهیلی اسمش سر زبوناست و خگهیبله مادر شما د-
 راحت باهاشون دوست یلی و خرهیگی منهی از همه کم هزنکهیآره هر وقت رفتم اونجا به شدت سرش شلوغ بوده مخصوصا ا-
 اشونیلی کرده خفی برام تعراشوی بعضدهی قصه ها شننی از ایلی آدما واقعا جالبن و مامانم خی زندگي از داستانایبعض. شهیم

 .کنهی صبر و طاقت داره و تحمل منقدری اي چجورم ماماندونمی و دردناکن من واقعا نمنیغمگ
 . گرفته که صبورتر باشه تا بهتر بتونه کارش رو انجام بدهادی به مرور زمان ادهیخب چون تجربه اش ز-
 .یفت که اطالعات مامانم رو بهم گیبه هرحال مرس) باخنده ادامه دادم.(نطورهیآره هم-
باشد که من هم راه مادر . کنمی ميشتری بشرفتی پندهیدر جلسات آ.یکنی مامانت استفاده مي از تجربه هامیرمستقیآره غ-

 . برسمیی جاکیشما را ادامه داده و به 
 . بسهي رو ادامه بدکتی گرافنیتو هم-

 .))ایزنی بد ضدحال میلیخ:(( و گفتدی خواببادِش
 ))؟ی روانشناسي بريخوای مي رشته موندنی همي تو توگهی دگمیخب راست م:(( و گفتمدمیخند

 ))مگه چشه؟:(( خنده گفتبا
 .ی بزن تو کار روانشناسی اگه جواب گرفتنیفقط اول خودت رو درمان کن بب.سی نشیزیچ-
آنا هم .ن کردبتی و شروع کردن به غیاومد و نشست کنار نانس.  بدون در زدن وارد شد و منم غر زدم سرششهی همنی عآنا

 می اوردی در مرفتی بود و راه مرونی هاش بی برامدگي راه رفتنش رو که همه ي و ادامی نشستیی سه تاومدی بدش متیاز ک
 یکیبالنسبتتون .  شدالیخی بمیدی ما بهش محل نمدی دی رفت و وقته بهمون چشم غرکمی یاولش نانس. میدی خندیو م

 .ارهی رو در می کي داره ادانی که ازدنی حدس مدی باگهی اورد و اون دونفر دی در مي دلقک بازمونای منیع



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 210 

 تا می چرت و پرت گفتی و تا صبح با آنا و نانسدی شب خونمون خوابی خوش گذشت به اصرار من نانسیلی شب بهم خاون
 ی کمه ولیلی خ10 البته دی خوابشهی مکمی و شهی شروع م10 خوابمون برد خوبه باز فردا کالسمون ساعت 3 يباالخره ساعتا

 .ستیبازم بد ن
 رو ینانس.  به بدنم دادمی و کش و قوسدمی کشي اازهی کنه خمداری رو بی تا خرس قطب3 داشت ما ی که سعنی لوري صدابا

 یا کم اني هم بود اما رنگ موهاهی شبی بود دورش موهامون کمختهی بود و موهاش ردهی کردم اما انا طاق باز خوابداریهم ب
 ولو زونی آوي طاق باز با لبو لوچه اشهی همی شده بود از بچگی بالشتش تفيرو  باز بود وشهی همنیدهنش ع.  تر بودرهیت
 .نیی پاشهی تخت به توافق برسن چون صبح نشده طرف پرت مهی ي رودنی خوابي شوهرش فکر نکنم براچارهیب..شدیم
 شهی همنی چشماش عدمی که الرنس رو درونی موهام رو شونه کردم و از اتاق اومدم بنهی آي فکر در اومدم و رفتم جلواز
 .. رو داشتچارهی بيتای کردن اناهتی بود و قصد اذطونیش
 ))آنا خوابه؟:(( من اومد طرفم و گفتدنی دبا
  منم خوبم پدر و مادرتون خوب هستن؟ چه خبر؟ریسالم الرنس صبح شماهم بخ-
 و خوابه؟ نکن بگتی اذیاه آن-

 ))؟ی کنتشی اذيخوایبله خوابه باز م:(( کردم و گفتمیاخم
 . کنمتشی بخندم و بعدم اذکمی نمی ببخوامیاول م.دمشی خوابه ندیتاحاال وقت-

 و کرم ستمی دوست نداشتم بادنی به آنا انداخت و بعد شروع کرد به خندیاول با تعجب نگاه.. طرف اتاق دنبالش رفتمرفت
 خودم رو پرت کردم اون رونی اومد بیی از دستشوی به ساعت انداختم نانسی و نگاهرونی پس رفتم بنمی الرنس رو ببختنیر

 به دست و صورتم زدم و یآب.شهی خوبه رنگ و روت باز مییکه چقدر دستشو  کردم آخقی تزری زندگيتو و به خودم ادامه 
 دهی ناز خوابیلی بابام خي دست دراز شده ي مامانم روشهی همنیردم ع حاضر شدم در اتاق مامان بابام رو باز کعی سریلیخ

 تا بودم 2 نی اي هااشقانه شاهد عی زدم من از همون بچگيلبخند. مامان بودي موهاي بابام روي گهیبود و اون دست د
 همسر با هی ستخوای دلم مشهیو هم.  ذره هم عالقه شون کم نشدههی ی سال گذشته حت20 االن که از اون ماجرا یحت

 نی ترکی کوچي وقت اجازه چیبابام رفتارش با مامان کامال متفاوت با ما بود و ه.  پدرم داشتمي هایژگیاخالق و رفتار و و
آروم در رو .میذاشتی هرچند که ما بهم احترامه مکردی و به شدت باهامون برخورد مرفتی پذی به مادرم نمما  رو از جانبنیتوه

 اما بازم دی رسی نمنیی و دادشون به پاغی باال بودن و جي کردم خوب بود که الرنس و انا طبقه ی خداحافظنیبستم و از لور
 داد بزنه که خواستیم.  عاشق خوابن در رو باز کردم که به آنا برخوردمغ دو مرنی کنم که ادیرفتم باال و خواستم بهشون تاک

 الرنس دادی لبش بود داشت به الرنس فحش مي که دستم رویی صدا دهنش رو گرفتم اما اون ساکت نشد و با همونيجلو
 .. بودکنارالرنس  پارچ همهی شده بود و سی خکلشی انداختم کل هیبه آنا نگاه.زدی اُزن رو گاز مي هیهم داشت ال

 دادی چون مامان و بابا خوابن داد و بادی در نمکتونی جمیری ممیما دار:(( گفتمي جدیلی که دهنش رو گرفته بودم خهمونطور
 ؟؟؟یاز اتاق چ. جانی همنی پاره کنکهی همو تنیخواست.  اتاقنی همي تونی شده هرکار داررمونی دی منو نانسنی کنینم
 ))ن؟یدی فهمنیای نمرونیب
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 .. کرددیی با چشم تاآنا
 .))یباشه آن:(( هم خنده اش رو قورت داد و گفتالرنس

 .))نیاری در نيهردوشون خوابن بچه باز.. خسته بودیلی از سرکار اومد و خری دشبیبابا د.نایدادبچه ها قول :((گفتم
و گازش .  رفتمخوردی که داشت حرص می خونه و نانساطی به طرف حعی سریلی مطمئن شدم خی کردن و من وقتدیی تا2 هر

 . میدی ربع به دانشگاه رسکیرو گرفتم و در عرض 
 شی و کارِل هم همراهکی اش رگهی تا دوسته د2 و اون  دی خندی بود که داشت بلند بلند مکتوری ودمی که دی کسنیاول
 از جلوشون رد شدم اما به طرف نی با ماشکردی و سرد داشت به اطرافش نگاه مي جدیلی خکلی اما مادنیخندی و مکردنیم
 ))؟؟ی وحشيمگه کور:(( زدادیفر  کنار و بلنددی کشعی سریلی گاز دادم که خکلیما

 .))ی به خدا آني ایروان:(( هم گفتی زدم و نانسقهقه
 راهی استاد بهمون بد و بکمی کالس ي تومی رفتعی سریلی شده بود خری رو پارك کردم به ساعتم نگاه کردم واقعا دنیماش

 دادمیحش م فيری پنی تا آخر کالس فقط به امینیبعدم گذاشت بش.نی شما بگی چشم هرچمی گفتی میگفت و ما هم ه
 . کردعمونی بچه ها بدجور ضاشیچون پ

 هی بود و االن من فقط دارم ستادهیپشت در ا. برخورد کردمکتوری به طرف در رفتم که با وتی از اتمام کالس با عصبانبعد
 کی از نزدنقدری جونو من تاحاال اکتوریسرم رو گرفتم باال آب دهنم رو نامحسوس قورت دادم اِاِاِ و.نمی بی مي سورمه اشرتیت

 .دمیند
 لبخند پر از ناز و هی تا بناگوشم باز نکردم و شموی افتادم پس نی نانسي حرفاادی زد ی کم رفت عقب و لبخند دختر کشهی

 ی ناز می شد تو چشمام منم که هرهی خوشگل بود لبخندش محو شد و خیلیاز خنده ام که فکر کنم خ. دادملشیعشوه تحو
 دندون نما ي ها خنده دهی و مثل ندشدمی مزونی آومونیخودم بود ازش مثل م  کارا؟ االن اگه دستنیبابا منو چه به ا.کردم

 .واال به خدا. مثل کنهدی تولری انسان دشنی هستن که باعث می امثال ناسنیهم. بابايا.دادمی ملشیو ذوق زده تحو
 میدی شمارو شني رساي به حرف اومد چه عجب ما صداباالخره

 ))م؟ی چند لحظه باهم حرف بزنهی نی خانم وقت دارتای آندیببخش:((_
 .ی شما جون بخواه عشقشهی که مآره
 .آخه من وقت ندارم. راجع بهش فکر کنمدیبا.اوه-
  ؟می باهم بریی جاهی نی فرصت داریکِ-

 شب چطوره؟. امی با سر مامی مي موقع که بخواهر
 . وقتم آزاد باشه5اِاِاِممم فکر کنم عصر ساعت -
 . ممنونم ازتونیلیخ-
  افتاده؟ی اتفاقدیببخش-



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 212 

 حرف بهتون ي سرهی با شما باشم و ی تا کمنی قرار بدارمی رو در اختی کممی تاهی خوامی من فقط منینگران نباش.رینخ-
 .بزنم

  خوبه؟5پس ساعت .کتوری ويباعث افتخاره آقا-
 . اونجامی برنی اگه بخواشناسمی مبای شاپ فوق العاده زی کافهی.هیبله عال-
 خب آدرسش کجاست؟-
  فقط شماره اتون؟کنمیم sms همون موقع براتون-
واسه شماره که آدم ناز .گهی شماره اس دهی کنم؟؟ بدم؟ ندم؟ ولش کن بابا کاریچ.  ناکسخوادیشماره امم م... آدم ناقاليا

 .اه اه حالم بهم خورد.کنهینم
 . رفتممردی می که داشت از فوضولیه سمت نانس کردم و بی امو براش گفتم و ازش خداحافظشماره

 :کلیما
 زدی چشماش برق ممی نفرمون به طرفش رفت3 هر کتوری اومدن وبا
 یلی مار داره خي مهره هی دختر نی درست شد باهاش قرار گذاشتم شماره اشم گرفتم اما ازیهمه چ:(( گفتی خوشحالبا

 .)) دارمیبی حس عجهید  داریی چشماش بدجور منو تغکنمی حس می ها ولبهیعج
 یعنی کارا نی اي بهش داربی حس عجهی یگی مي اون وقت داریقرار بود تو اون رو جادو کن:(( بهش کردم و گفتمیاخم

 )) بود؟ی ما قرارمون چکتور؟ی ویچ
 هی شهی مکلی ماگمیم.رهی مشی تو پي طبق نقشه زیهمه چ. قول و قرارامونری بزنم زخوامیمن که نگفتم م. نشویعصبان-

 سوال بپرسم؟
 .آره بگو-
  دختر منصفانه اس؟نیبه نظرت تجاوز کردن به ا. دخترنیحاال چرا ا-
 بعدشم ه؟ی کارا داره مشکلش چنی واسه ای خوبیلی دخترم که اندام خنی اادی دلت براش سوخته؟ شماها که بدتون نمهیچ-

 نی حِرفه هاتون انی ترکی از کوچیکی که شما دونمی خوب میلی ندونه من خی هرکنی از انصاف حرف بزنخوادیشماها نم
 .کاره

 ؟يخوای نمی چيتو خودت برا-
 ..شهی حساب محی جور تفرهی نقشه هم برام نی به دخترا ندارم ایمن حس-
 ؟ی بکننکاروی ايخوای تو ظرفت مختهی رونجهی نکهینکنه واسه ا-
 به دعواهامون ی ربطچی من هي نقشه نی رفتارش اما انی از اادی دختر واقعا سرتق و لجبازه خوشم منیا:(( و گفتمدمیخند 

 .))شهیواسه شماهم که بد نم. حهی واسه  تفرگمی نقشه بازم منیا.کنمی کارش رو مینداره من تالف
 .ترسمی ميزی چهیاما از .هی که عالیکیواسه من -
 ؟یاز چ-
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 . ناز و ادا داره و ممکنه جادو بشمیلی واقعا عاشقش بشم اونم که خنکهیاز ا-
 . الزمت ندارمگهی بکش کنار دهینطوری ایکنیاگه فکر م-
 . باشهیشی خودار باشم و حرکاتم فقطو فقط نماکمی دمیمن قول م.ستی نينطورینه ا-
 . مامی بکنی آخ که چه حالکنمی مي لحظه شمارالی ويواسه اون روز تو:کیر
 روز انتقام هی به روزم اومد اما من ی چدی کس نفهمچی هستم هکلیمن ما.  چندشم شدکمی ازشون دور شدم یالیخی ببا
 درحال حاضر وضعم فوق العاده است اما از ی از نظر مالشهی مال خودم می روز همه چهی. بودیحق من داشتن خوشبخت.گرمیم

 که ي نقشه ادی شاستی برام مهم نیچین آدما فرق داشته باشم چون هی اي با همه دیشا. کار دارهکمی هنوز ينظر معنو
 تا پسر خورد 3 نی اي بار هوس هاری زخوادی نداره به درك که می برام ارزشای دننی ازی چچی بهتون ثابت کنه که من هدمیکش
 تی اهمیچکی دخترا بلکه به هه اما به هرحال من نه تنها بي اگهی به نحوه ددیبه من چه؟ مگه من خورد نشدم؟ حاال شا.بشه

 بشه گفت من دی شاکنهی حس می زده ام سوز و سرما رو به خوبخی ي چشماي از توی که هرکسدمی عذاب کشنقدری ادمینم
 .ستی براش مهم نیچی که هي ایخی زده ام آدم خی آدم هی
 :تایآن
  لباس خوبه؟نی به نظرت اینانس-
 . منو آره خوبهی کشتی آنيوا-
 س؟ی خوب نیعنی ی که گفتينطوریا-
 .. شد5:30 خوبه ساعت رو نگاه کن تایچرا آن-

 لمی و فخوردنی و رابرت که داشتن کنار هم تخمه مسای رو برداشتم و از الیهمه چ..دمی چرخی شدم و دور خودم مهول
 . تکون دادمی هم دستی نانسي کردم و برای خداحافظدنیدیم
 .)) کنفی رو تعری خونه بهم زنگ بزن و همه چيدی رسیوقت:((گفت 

 .))باشه حتماً:(( زدم و گفتميلبخند
 . که چقدر استرس داشتمي وادمی کشیقی نفس عمدمیبه اونجا رس. رونی شده بود از خونه اشون رفتم بری دواقعا

رفتم طرفش نشستم دستم رو که . استرس گرفتمشتری بکردی نشسته بود و با لبخند نگام می صندلي که روکتوری ودنی دبا
 .. زدمی دستش لبخند کمرنگي گرفت تو بودزی ميرو

 بشه گفت اعتراف از سر عشقمه دی بکنم شای اعترافکی دی راستش بانیدونیم:(( نسکافه لب تر کرد و گفتهی از خوردن بعد
 .)) اعتراف کنمخوامی دوستون دارم و میلی خدیشا.از سر دوست داشتنمه

 .))ن؟ی رو اعتراف کنیچ:((دمی پرسجای گمثله
 .))گهیخب عشقم رو د:(( تعجب کرد و بعد گفتاول

 ؟یعشقتون نسبت به ک-
 .عشقم نسبت به شما-
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 مگه؟ ي ادهی شوهر ندگهی بسه دتا؟؟یآن... قربون لرزت برم مندیلرزیصداش م. من قربون عشقت نسبت به خودم برمی الهيا
 بگم که دیالبته خب با.کردمی انتخاب مدی با بوده و منختهی انگار برام  ریگی مي جورهیآخه من شوهر داشتم تو عمرم؟؟ 

  گهیمن د.  زده شد خورد به هدفیکی که تو تاريری داشتم و تی خاصحس هی بود که من نسبت بهش ي تنها پسرکتوریو
 شدم که اونم منو ی عشقم شکست نخوردم و عاشق کسي بشه گفت من تودیشا. خوامی تاهم بچه م6_5 و ستمیمجرد ن

 بودن ییا کسای نسبت بهشون نداشتم و ی حسچی ها بودن که باهاشون رابطه داشتم اما هیلی مدت خنی ايدوست داشت تو
 . بهشون نداشتمی حسنی من اصال همچیکه من رو از ته قلب دوست داشتن ول

 شهین که پ ها بودیلی بگم خدیالبته با. نیخب شما به بنده لطف دار:(( گفتمیعی طبیلی زدم و خي فکر در اومدم و لبخنداز
 .)) بهشون نداشتمي عالقه اچیمن ابراز احساسات کردن و من ه

 . جونیکی حرفارو بگم اگه نه من که هالکتم ونی بود اون گفت من ای نانسری همش تقصنای نگران شد اچشماش
 ... کهنی بگنیخوای شما میعنی-
 . گفتمیمن کل.نه-
  نظرتون عوض شد؟دی شامی چند وقت باهم باشهی شهیم-
 .بله حتما-
 .نی من قرار داداری فرصت رو در اختنیمن واقعا ممنونم که ا-
 . برمدی باگهی من دستی نياگه امر.کنمیخواهش م-
 .نه بازم ممنون خدانگهدار-

از .. وجودی بيا... يدی تازه بخشي وجودم با وجودت نورکی تاري هاهیتو به آن سا.. قلبمي تک ستاره يا.. منیکی وخدافظ
 .  و قشنگم در اومدم و بلند شدمبای زاری مزمن  وافکار خنده دارم و متن بسيریخوددرگ

 ي خرنیمنم که ع. ماشاال همه فعالندادنی بدنم قر می دروني اعضاي هام روده هام و همه هی کلرقصدمی مي تو دلم بندرو
 . ذوق مرگ شده بودمدهی تاب دیکه ت

*** 
 مامانم گفت اگه زود شبی اومد دادمی. مدت تو فکر بودمهی بودم سرکالس تعجب کرده بودم و دهی به موقع رسنکهی ااز

 ساده بود یلی که زد خی حرفنیالبته ا.  منم به حرفش گوش کردمکنهی سر کالس و استاد دعوات نمیرسی به موقع میبخواب
 و به ادهی زمی فکري هايری درگکمی من نیدونیم خب ی ولشهی بلند مموقع  که اگه زود بخوابه بهدونستی میو هر آدم عاقل

 يصدا. دلم تشکر کردم و چشمام رو بستم و دستام رو جلوم قالب کردمي زدم و از مامانم تويلبخند. کنمی فکر نمزای چنیا
 شدم بچه رهی به اطرافم خجب دورم نبود با تعی نفر کنار صورتم حس کردم و چشمام رو باز کردم اما کسهینفس نفس زدنه 

 با کلیطرف چپم ما.فکر کنم جن زده شده بودم.  بودی جاها هم خالی مختلف نشسته بودن و بعضي های صندليها رو
 مادر بزرگ و پدربزرگش که شهی امروز قرار بود بره پینانس.دی خندی بود که امروز مبی عجیلیخ..دوستاش نشسته بودن

 . اونجامی باهم رفته بودی بار  همگهی که بایز فوق العاده يه جای. بودنکی بالتيایاطراف در
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 شهی استاد جوون که همهی. بالبخند بهم نگاه کرد و منم بهش سالم کردمنیو گفت کتاباتون رو  باز کن. وارده کالس شداستاد
 یکنی می بهت لبخند بزنه سعپی استاد خوشگل و خوش تهی ی وقتگهیبله د. اوردمی و منم کم نمزدی من لبخند مدنیبا د
 شهی درسش همي تونی هميبرا. ی رو جلوش حفظ کنتی شخصشهی هملبته لبخندت و اي تويزی ناز و ادا رو برتینها

 .و همه نمره هام خوب بود. بودمیسوگل
 .. وسط کتابم مواجه شدمرفتی که راه می رو باز کردم و با سوسککتابم

 .))اوود امام زاده دای:(( زدم و همراه باهاش بلند گفتمی بنفشغیج
چنگ .کردی جمله استفاده منی از ادیدی سوسک می اوقات مامانم وقتیگاه. گهی بود دی گفتم خب فارسی چدی کس نفهمچیه

 کتاب پرت شد ي به طرفم از جام بلند شدم اونم از روومدی شده بودم چون سوسکه داشت موونهی و دنداختمیبه صورتم م
 ..نییپا

دستم به .نجاتم بده.آها مامانت... بود؟یچ...زتیجون چ:(( بلغور کردمی شدم و فارسمی رفتم طرف استاد و پشتش قاناخوداگاه
 سوسک يایمن فوب.  بود؟؟ آها ننه ات جان ننت نجاتم بدهی جان چشمی موونهی من دارم ديوا.  بود؟؟ آها دامنتیچ...زتیچ

 .))دارم
 و همش چرت و زدمی مغی سوسکه زل زده بودم و جي و به شاخکاکردمی ول نم و منم کتش روکردی داشت نگام مي پکربا

چرا همش داد . دخترریآروم بگ:(( شد و صدام خفه شدی استاد عصبانهوی.گمی می چدی فهمی کسم نمچیه.گفتمیپرت م
 ))؟یزنیم

 شی بود؟ جیاممم چ. تو خودمکنمی مزیدارم چ.کهی مردشهی نمتیآخه چرا حال:(( گفتمی در آوردم و باز هم فارسهی گريادا
 ))ر؟ی آروم بگیگی تو خودم تو مکنمیم
 ه؟ی چه زبوننی ایگی می تو چفهممیآخه من که نم-

 از ترسمیاستاد م:(( نگفتمی فارسگهیبه سوسکه اشاره کردم و د.هی من دردم چسی نشی حالنی ادمی به خودم اومدم و دتازه
 .))اون
 .))اریکفشت رو در ب:((سکته کرده بود گفت که از خنده کلی و رو به مادیخند

 .))برو بکشش. ياری کفشتو در بخوادینم:((استاد گفت. با تعجب نگاش کردکلیما
 چشم بهم کی دو برابر شد منو برد اونجا و در غمی و برد طرف اون سوسکه منم جدی منو کشي و بازودی دوباره خندکلیما

 سوسکه رو گرفت و آورد يچپه خم شد و پا.   ولو شده بودنی زمي سوسکه رويزدن لگدش کرد و پاشو برداشت جنازه 
آها حناق؟ آره فکر . پسريری بگزی چي ادی خندی می هکلمیما. چشممي زدم و دستمو گرفتم جلوغیدوباره ج. چشمميجلو

 )) ؟ي شهربازشیمگه آورد:(( دهی داره جلوم تابِش مدمی چشمامو باز کردم و ديال. کنم حناق بود
 .))گذرهی داره بهش خوش میلیآره خ:((گفت.دیخندی بودمش از ته دل مدهی شاد ندنقدری تا حاال ادیخند

 ))نویببرش اون طرف ا:(( با چندش نگاش کردم و گفتمزدی دست و پا مسوسکه
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 رو دوس داره و بهش تای آني تاب خوردن جلوگهی تر از جانم داره مزیسوسکه عز.خوامینم:(( کرد و گفتیی دندون نماي خنده
 .))گذرهیخوش م

 .))یشی خوشگل تر ميخوریحرص که م:(( زد و گفتی حرص نگاش کردم چشمکبا
 .)) لجبازي کنم پسره کاری باهات چدونمی منیبب:(( گفتمتی زد و منم قرمز شدم از عصبانقهقه
 تایآن.نی بشکلیما. ستی نایخره باز مسنی اي وسط کالس من جانجایا:(( به هردومون کرد و گفتی اومد جلو و اخماستاد

 .)) شدموونهی نزن دغی جنقدریتوهم ا
 یلیخ.دمی که دي بود متفاوت با هر دفعه اگهی آدم دهی انگار کلی مانی بود اطونی هنوزم شکلی نگاه مامی ساکت شدهردو

 به فکر نقشه دیمنم با. البته نه واسه مسخره کردن منومدی بهش مشتری اعتراف کنم که خنده بدی بادی شادیخندیشاد بود و م
 . خانکلی ماهی جهت رو کم کندی جدي نقشه هی افتنی ي برامی عظي پروژه هی کنم ی تازه باشم و کارش رو تالفيا

 یلی جلوم سبز شد و کتابمو گرفت جلوم و خکلی خواستم از کالس خارج بشم که ماتی تموم شد و منم با عصبانکالس
 .)) رفتادتیکتابت . که اونکارو کردمدیببخش:(( گفتواشی یی مظلوم و با صداکممی دی و شایلمعمو

 ؟ی خودتی لحنش تعجب کردم مطمئناز
 غی شد بازم جانی سوسکه نماي کتابو باز کرد و جنازه ي دفعه الکی که رمی گرفت جلوم دستمو دراز کردم که ازش بگکتابو
  زدم

 .))برش دار:(( اون از خنده کتاب از دستش افتاد کتاب رو برداشت و گفتو
 .عمراً-
 .گفتم برش دار-
 ؟یکنی مکاریبرندارم چ-
 .دمیکتاب رو بهت نم-
 .بده من-
 .دمینم-
 .گفتم بده-
 . بردار تا بدمنویاول ا-

 .)) من شوالیخی بحیتورو به مس:(( در آوردم و گفتمهی گري از دستش بکشم که نذاشت به سوسکه اشاره کرد اداخواستم
 . برش دارعیزود تند سر. قسم نخورحی سوسک به مسيواسه  -

 .دی خندی نبود و مخی بود و اصال یطونی نگاش کردم تو چشماش پراز شمستاصل
 غی بود من گرفتار شدم؟ به زور دستم رو بردم جلو و با جیبتی چه مصنی خدا اي ادمی رو چند بار بردم جلو و باز پس کشدستم

 و منم دیخندی فرار کرد و منم افتادم دنبالش اون مرمی کتاب رو ازش بگخواستمیهنوز م.سوسکه رو پرتش کردم اون طرف
 دمید خنی چمنا منم نشستم روش و ميافتاد رو.دمی هولش دادم و خندچمنا ي دانشگاه رواطیرفت طرف ح.خوردمیحرص م
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 صورتش ي جلوقاًی بود دورم صورتم دقختهی هولش دادم و جامون برعکس شد موهام ردیخندیمنو چرخوند و نشست روم و م
 .دیسنگاش رو چشمام قفل شد و خنده اش ما. بودخی ادکلنش مثله خودش سرد و يبو.دمیخندیبود و هردو م

 . رفتعی سریلیمنا کتابمم پرت کرد جلوم و خ چي شد پرتم کرد و افتادم رويدوباره جد. دمی نخندگهی دمنم
 تی تر از شخصی دوست داشتنیلی خکلی مانی اعتراف کنم ادیبا... چقدر خوش گذشتاای کرد؟ ولينطوری چرا انی اوا

 . از ته دل بخندهنقدری بازم اگهیفکر نکنم د.شهیاصل
 خوامی به خودم برسم چون می حسابدیبا.هیخودی بزی چکلی قرار دارم فکر کردن به ماکتوریامروز من با و. به من چهالیخیب

 . جونیکی وشهیبرم پ
 حرصم داد اما کلیدرسته که ما.  حتما باشهدی کنم بای که نقشه ام رو عملي اما روزنهی اتفاقات رو ببنی هم که نبود اینانس

 ی حسابهی کل؟؟ی آقا مايدیممنو حرص . خانمهتای کارش دست آننی ایتالف. دمی خندیبازم درکل خوش گذشت بهم و حساب
 . کنم آقای منم بلدم تالفياری اگه لجم رو در بستی نهم ناراحت بودن تو برام مایشاد . ازت برسم

*** 
 : هفته بعدچند

دست مشت شده اش رو گرفت . نخندهنقدری ای لبم گرفتم که نانسي ساکت جلوي کردم و دستم رو به نشونه يزی ري خنده
 کلی به دست باال سر مایچیمنم ق. کرد که خنده اش رو کنترل کنهی شکمشو سعي دستشم گذاشت روهی دهنش و يجلو

 لپاشون رو باد کلی ماي دوستادادی و استادم داشت درس مد غرق خواب بوکلیما. بودم و استادم پشتش به من بودستادهیا
 قرار بود بعد یکیو. کنمی میطونیارم واسه خودم ش سرخوش دنقدری من انی همي امروز نبود براکتوریو.کرده بودن تا نخندن

 خوشحال هیقض نی خوب شده بود و از ایلیخدارو شکر رابطه امون خ. کنهزمی امروز سوپراخواستی دنبالم مادیاز کالس ب
 گهی دیکی من که عشقم ادی به حساب محی نوع تفرهی واسم کلیحاال که من خودم عشق داشتم سر به سر گذاشتن ما.بودم

  بذارم؟؟نیاس پس چرا نتونم سر به سر ا
 داشتن خنده اشون رو کنترل یهمه سع.طونی نگاه بدجنس و شهی کردمی و به همه نگاه مزدمی میچی جادوگرا قمثل
 .  دیفهمی نمیچیاستادم که قربونش برم روش از اون طرف بود و ه.کنن

 زدم از وسط شروع کرده یچی شده بودن و با قخی سباًیتقر که ییاول از همه موها. کردم تو موهاشي بشه گفت قهوه ادیشا
خوابشم که .  بدون مو بودنسرشیی خط صاف تا پاهی مو نداشت یچی وسط سرش هیی جوراهی یعنیبودم و تا تهش رفتم 

 .. استاد برگشت کار منم تموم شده بودی وقتهشانس آوردم ک. دی نفهمیچی بود اصال هنی سنگنقدریا
 .))شی تالفنمی اکل؟ی مایکنی متیمنو اذ:(( کردم و گفتمیطونی شي خنده
 دوتا ي چشماش شد اندازه کلی ماي موهادنهیبا د.دی کالس اومد باال و به ما رسياز پله ها. مشکوکانه اومد طرف مااستاد

 اش گرفت و حاال کله  زدم و استاد خندهیی لبخند دندون نماهیمنم .لبخند اومد رو لبش و ناخوداگاه به من نگاه کرد. قابلمه
 .رونی هاشون رو پرتاب کردن بنده خيکالس مثل بمب منفجر شدن و همه 

 )) باز؟ي کردکاریچ:((برگشت طرفه من و گفت.و به اطرافش نگاه کرد.  با ترس بلند شدکلیما.
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 یلیخ. سوزوندمشی آتهی من خندنی که اگه بچه ها دارن مدی فهمهوی بلند شد و هوی حرفش خنده ام شدت گرفت آخه خب از
 .جالب بود

 . ماهر بودهشگرتی چقدر آراي جون موهاتو کجا کوتاه کردکلی ماگمیم-
 ))قشنگه؟:(( زد وگفتي افتاده لبخندی چه اتفاقشی رفت که چند لحظه پادشی
 .پِرفکت.هیعال-

 ))؟يخندیپس چرا م:(( اخم کرد و گفتدی خنده ام رو دیوقت
 .ادی بهت میلیآخه فرق باز خ-
 ... ندارهیی موچی بزرگ هیی جوراهی خطه راست و پهن و هی سرش تا آخر ي از جلودی و ددی سرش دست کشبه

 .))ی کشمت آنیم:(( توهم و گفتدی کرد و ابروهاشو کشیظی گرد شد و بعد اخم غلچشماش
 استاد جزوه اش رو از دیببخش:(( به طرف در کالس رفتم و رو به استاد گفتمکردمی که فرار می دنبالم و منم در حالافتاد

 .))رمیگیدوستم م
 کردم ی بود سعی عصباندمی خندی من رو از پشت گرفت منم مهی در عرض چند ثانومدی در خارج شدم اونم پشت سرم ماز

 .))ادیر فرق وسط بهت م چقدنی ببنهی آي جلومی لحظه برهی ای بیجون آن:((آرومش کنم با خنده گفتم
 ..نهی آي گرفت دستش رو گرفتم و کشون کشون بردمش جلوحرصش

 .))یاز دست تو آن:(( و خنده اش گرفت و گفتارهی نتونست طاقت بگهی اش اول اخم کرد وبعد دافهیدنقی دبا
 .))حقته:(( کردم و بعد گفتمي و زبون درازدمی خندمنم
 نگاش کردم جفتمون دمی خندیدوباره منو از پشت گرفت برگشتم و همونطور که م.دیی دوی فرار کردم و اونم دنبالم مبازم

 ..میزدینفس نفس م
 .))اه اه. ارهی که همش حرصم رو در مخی تی شخصهی یشیاصال اخمالو قشنگ نم.ادی بهت میلیخنده خ:(( گفتماروم
 .))بهی عجیلی خخندمی که باهاش می هستی کسنیتو اول:(( و گفتستادی اش اخنده
 ))؟ينکنه عاشقم شد:(( کردم و گفتمی سرخوشي خنده

 ))عق اه اه عاشق تو بشم؟:(( تو کلم و گفتزد
 . هم دلت بخوادیلیخ-
  بخندم؟ی من با کسيدی اصال تو تاحاال دکنمی ميباهات احساس شاد-
 .نه-

ولم کرد و خواست بره که . ون دفعه مثل ادی شدن تو چشمام دوباره خنده اش ماسرهی باال انداخت و بعد هم با خي اشونه
 ))؟یشی می قبلکلی دوباره همون مایشی مرهی به چشمام خیچرا وقت:((گفتم

 . که هستمنطوری آزاد باشم همخوادیمن دلم م. کنهی مری چشمات آدم رو اسیول. نگوی به کسسیه-
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نه نه اصال . هم قشنگتر بودیکیاز اعتراف و. یچه اعتراف قشنگ.  چه جالب؟يجد! تعجب کردم از حرفش..  رفتعی سریلیخ
   انتی جون خیکی ابدا من به وانت؟؟یهم قشنگ تر نبود خ

 قشنگ تره یکی از اعتراف عشق وکلی اعتراف مایگی شما می خانم وقتی انگهی داره؟ ربط داره دانتی به خیچه ربط. کنمینم
    بهرسهی و تهش مخورهی ذهنت دارم گول میعنی
 .  خودت رو باشهی خب بابا کشتیلیخ!!انتیخ

 بهتر از یلی شادو سرخوش خکلی مامی از حق نگذریول.  هاهی چقدر آدم بدجنسکنهی حرص دادن من خوشحالش ماون
 .هی و جدخی که تخودشهیشخص
*** 

 :کلیما
با .خندونهیو م هست که من ري نفرنیاول.هی جالبحهی تفریلیخ. بودمدهی کشتای آني برای درست و حسابي نقشه هی امروز

   یلی جالب و باحال خیلی ختی شخصهی.کاراش با رفتارش با حرص خوردنش
و از همه مهم تر . چند لحظهي من رو آب کنه اونم براخی تونسته دمی براش کشي نقشه انی که همچیکس...تای آنبهی عجبرام

   شتری ماه ب9 از اول ترم کنمی زمان کوتاه فکر منی ايتو
 چی و از هچکسی همه مدت از هنی ايمن تو. شدي سپری و در زمان کمی اتفاقیلی ما خي بچگونه ي های تالفنی و انشده
    من رودی چرا اون با؟ی چي براتا؟یاما آن.رفتمی نپذری تاثيرفتار

  داره؟ی دختر مگه چنی ابهی عجیلی شاد و خندون کنه؟ خی مدتيبرا
 تاحاال دمی شای چیعنی خنده دمی وقت نفهمچی من هدی بازم بخندم شاخواستی دلم مبی عجیلی فکر در اومدم و خاز

    کارو کردم بهش عالقه مند شدمنی ای وقتیامتحانش نکرده بودم ول
 که ی اونم واسه سرنوشتهی اخمو و عصبانشهی که همی هستم کسکلی بهتره؟ نه اصال من مای خنده از اخم و ناراحتیعنی

   نویا. بخندمهی دارم مثل بقازی نمنم...اما خب.براش رقم خورده
 ادمی به نام شاد بودن رو یبی حس عجهیاون . آره خودشهتا؟ی آنده؟ی بهم می بهم فهموند خنده حس خوبی داد؟ کادی بهم یک

 .داد
 یلی کم نداره و البته چشماش که خیچی هافهیاون از نظر ق. خنده دار و البته خوشگلهخورهی حرص می اش وقتافهی قچقدر

   شهی که همی تصورم خنده دار باشه اما چشمدی شابنیعج
فکر کنم چشم . وقت ازش چشم برندارهچی هخوادی که آدم دلش مي جورزهی جالب و شگفت انگیلی روش خختهی رموهاش

   دهی اون چشم و دي روختهیاکثراً موهاش ر.سمت راستشه
 ... کناررهی موهاش می اما وقتشهینم

 اما چشم سمت راستش دلربا هینطوریهرچند که جفت چشماش ا. شدهمی پنهانه و پشت موهاش قاشهی الماس که همهی انگار
    که براشی کسیزنی حرف متااای از آني تو دارکل؟؟یما.تره
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 بفهمه دی نبایپس کس. ستی برات مهم نبوده و نای دننی ازهی چچی دفعه آخرت باشه؟؟ تو ه؟؟ي اونم چه برنامه اي داربرنامه
    خودتم سرکوبشدی بای حتي دارتای از آنی تصوراتنیتو همچ

 . ام فکر کردمثانهی خبياز فکر در اومدم و به نقشه . یکن
 بود ی داشتم که مدتیبی حسه عجهی چرا دونمی نمدیخندی بود و داشت مکتوری وشهی همونطور که من خواسته بودم پتایآن

 . در اومدم و رفتم طرفشونيریاز خود درگ.  شده بودرمی گبانیگر
 بلند به ي کرده و با قدمازیدستام رو پشتم گرفته بودم و چشمام رو ر.  از نقشه ام بودی نگاه کردم جزئتای به آنمشکوکانه

   اولش محل.داشتمی برنمتای آني رفتم و دست از چشمایطرفشون م
 برد و فشار داد کتوری دست وي حلقه ي تعجب کرد دستش رو محکم تر توشمی تر مکی دارم بهش نزددی دی اما وقتنداد
 ))؟یآن:(( شدم و گفتمرهی به ابروش خدمی بهشون رسیوقت
 .))هوم:(( دهنشو قورت داد و با ترس گفتآب
  رو ابروت؟هی چنیا-
 .))دست بهش نزن:(( زدم و گفتمادی به ابروش دست بکشه که فرخواستیم

بلند . تا شب بهش بخندم بس که با مزه اسنمی بشاشی بازوونهی دنی شد از سر ای کاش ميع شد ا و دادِش شروغی جبازم
    و آروم به صورتش چنگدیچرخیشده بود و دوره خودش م

 )) کنم؟کاریچ.بدبخت شدم. شدمچارهیب:((نداختیم
 برش دار بهم ای توروخدا بکلیما:((با ترس گفت.  برهشی داشتم نخندم تا نقشه ام خوب پی ترس اومد طرفم و منم فقط سعبا

 ))ه؟یبگو چ
 .)) گندهي حشره هی:(( کردم و گفتمي نقش بازمنم
 دو تایآن.  کار نکنه تا کارم تموم بشهچی هم که کال ماتش برده بود خودم ازش خواسته بودم هکتوریو. رفت هواغشی جبازم

   د طرفم چشماش مظلوم شد و اومدیدور که دورخودش چرخ
قدم ازش بلندتر بود سرش رو .انگار بهم برق وصل کردن. مور مورم شد. دستشي و دستام رو گرفت توستادی رو به روم او

 .   شد نقشه ام رو اجرا نکنمیآورد باال و مظلومانه نگام کرد کاش م
 ))؟ي برش دارشهیم:((آروم گفت. وونهی لجباز دي دختره

 ))من؟:(( گفتم آب دهنم رو قورت دادم ویالک
  دلم؟زی من؟ عزکلیما-

 ؟ي شدوونهی دکلیوااا ما.  محکم بغلش کنمخوادی دلم می از طرفزنهی مظلومانه حرف مينطوری ای نخندم وقتي چجوريوااا
 . چرت و پرت نگو تکون نخور تا برش دارمنقدریباشه ا-
 .)) چمنا بخواب آروم برش دارمي رومی برایب:(( که گفتمستادی  مجسمه انیع
 )) حشره رو؟نی ايدی نديتو چجور:(( گفتتای لبخند زد اما آنتای آندنی متحرك بود با دي که مثل مرده کتوری کرد به ورو
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 . ابروتي اومد نشست رویی هوهیآخه :کتوریو
 . دخترنی چقدر ساده بود اشی لجبازي چمنا با همه ي و نشوندمش رودمی رو کشدستش

 .)) هم بزرگهیلی به ابروت و خدهی گنده اس و چسبیلیخ:((مگفت
 ))؟ی نکنه سرکارم گذاشت؟یگی راست مي داریجونه آن:((و گفت. زده اش رو تو دستام فشار دادخی ي شد و دستاشتری بترسش

 )) رو ابروته؟يزی چهی یکنی بهت دروغ بگم؟ اصال  خودت حس نمدی بای چيبرا:(( گفتمي جدیلیخ
 هی کردمیخودمم حس م.ایگیآره راست م:(( گفتکردی شده بود و فکر مرهی نقطه خهی که به ی رفت تو فکر و درحالهکمی
 )) رو ابروم هستيزیچ

 .رهی لو میاگه بخندم همه چ. خودت کمکم کن نخندمحی مسای.  دختره پاك خل شد رفتنی اایخدا
 چشماشو باز هوی دوتا ابروهاشو نصفه کردم  غی با تهی ثان و با ترس چشماش رو بست خم شدم روش و در عرض چنددیخواب

    اشافهیق.  از خندهدمی و ترکاوردمی طاقت نگهیکرد و منم د
 .))  نکني رو اونطورافتیق:(( شد و منم با خنده گفتی حرصدوباره

 .)) کشمتیم:(( کرد و گفتزی چمنا چشماش رو ري شد و نشست روبلند
 کفش پاشنه بلندش رو در آورد و نشونه گرفت به طرفم و منم دمی دهوی دییدویدنبالم م.  و منم الفرارستادی لحظه اهمون
    خورده تودمی برگشتم و دنهی دادم و چشمتون روز بد نبیجاخال
ستش  دتای آنسهی کاله گدمی سرش و االن فهمي خودشه روي موهانای امیکردی مدت فکر منی که تمام ایی از استادایکی سره

    باشمي جدای بخندم دی بادونستمی دهنش نميرو گرفت جلو
 قای بدشانس دقنیآخه ا.  سرشي برداشت و گذاشت رونی زمي محترمش رو از روي موهاعی سریلی استاد خ؟؟؟ي چجورآخه

    وکهی که باریی سرش اونم کجا؟ جاي ته کفش بخوره تودیبا
 تای طر ف اندیی مسلما کار من نبوده دودی سرش و با اخم نگاهمون کرد فهمي دستش رو گذاشت روشه؟؟ی مزی اش رپاشنه

   دونستمیم. هی عالشی اما متاسفانه دوندگانسالی که منی استاد با انیا
 یی لنگری و ماهرانه ام استفاده کردم و چنان زیخی تاري های لنگری از زنی همي بزرگه اش گوششه براکهی بهش برسه تاگه

    و دوبارهنی دومتر رفت جلو و خورد زميزدم که به اندازه 
 دستش رو می فرار کردعی سریلی نگاه کردم و ختایبه آن. دنیخندی دانشگاه جمع شده بودن و مي افتاد کل بچه هاسشیکالگ

    پشت دانشگاه نگاش کردممی رفتمیدیی دوی مییگرفتم و دوتا
 .)) بودیکارت عال:(( خنده و با خنده گفتمرهی زمی زدیپق شد تو چشمام و بعد هردو رهی اونم خو
 .شدمی مچارهی االن بي شماهم حرف نداشت اگه نزده بودهی لنگریز-
 صحنه هارو نی که جمع شدن و ایو اون همه آدم.می دارگهی استاده چندتا ترم دنی چون ما با امی اچارهیدرحال حاضرم پ-
 ...دنید
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 هم با خودم آورده بودم که بعد از طرح ماهرانه ام نشونش نهیآ.  سرش اومدهیی افتاد چه بالادشی زدم که تازه يلبخند
 .  شدشتریگرفتم جلوش خنده اش ب.بدم

 .))ی آني شدسی ابلهیشب:((گفتم
  مگه؟ي دارسمی آسکاري بود کردي چه کارنی آخه ارونی برم بي حاال من چجوروونهی دي کردينطوریچرا ا-
 . گذاشتمسی رفتم کاله گنی ببنجارویا) سرمو نشونش دادم(از تو که بهتره-
 . بودايعجب روز.می استاد افتادادهی دوباره سی گفتن اسم کاله گبا

 .))ای باشیتونی میتو هم دوست خوب:(( گفتتای که آنمی دانشگاه نشسته بودي پشت محوطه هردو
 .))ی دوستمم باشنی بهتردی پس شاخندمی که باهاش می هستی کسنیتو هم اول:(( زدم و گفتميلبخند

 . جوابم رو دادیاونم با مهربون.  شدم و لبخند زدمرهی چشماش خبه
 ؟يتو تاحاال عاشق شد:دیپرس

 ))؟یتو چ.عشق؟مزخرفه.نه:(( زدم و گفتميپوزخند
 ی آلدهیم مرد ا اندهی به عنوان همسر آکنمی فکر ممی خوشبختیلی منو دوست داره ما باهم خیلیاونم خ.کتورمیمن عاشق و-

 .باشه
 تو ده؟رفتمی کشی نقشه رو کنی و اادی سرش بیی قراره چه بالدونهی نمچارهی دختره بي نگفتم ايزی کردم و چسکوت

   کلیپس ما.  از جنس سنگخهی که از جنس هستی کسکلیما...فکر
 هست که براش انتخاب ی راهنیا...ستی نای دنقی رفنی براش بهترچکسیه. رو دوست ندارهیکس.سوزهی نمی کسي برادلش

    هموندی باز هم باکلیما. ستی توش نی که برگشتيشده جاده ا
 هستم و عوض نیمن هم.  لجباز بانمک خوشگلي ونهی دختر دهی ی نداره حتیتی براش اهمزی چچی که هی باشه کسآدم
 . شمینم

*** 
 :تایآن
 .بابا سرسام گرفتم.نیتو رو خدا ساکت ش. شدمی روانيوااا-
به قول مامانم .  سرشری خارهی در بکردوی که عرعر مي خواننده اي داشت صدای هدفون تو گوشش بود و سعشهی مثل همآنا

    آهنگ گذاشتههی ینانس.نی اي با صداذارنیمرغا تخم م
ون  بده و اادشی هاپ رو  پی سخت هي از قسمتاکهی تهی داشت ی هم سعنی و لوردادی و داشت قر مادی زي رو صدابود

 .   دادادی مامانم بهم یعنی هاپ بلد بودم پیمن ه. گرفتی نمادیخنگم 
 که زودتر نی گرفتم به لورمی و تصمختی اعصابم بهم راشی اما به خاطر خنگ بازرهی بگادی دوست داشت یلی هم خینانس

   يحاال رو. بدهادی ی آموزش بدم که اون باز به نانسرهیگی مادی



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 223 

 شهیالرنس هم که قربونش برم مثل هم.کردنی از صبح هزار بار آهنگ رو از اول پلکنمی کرده بودن و فکر مری قسمت گهی
   ختنی مثالدقشنگه آنا با کرم ري به آنا و صدازدی مخونکیس

 ينطوریا برم تا جا داره بزنمش تا حاال خواستی دلم مزدی که ميادی با هر فرکردی مشتری و سر درد آدم بگرفتی ولوم مالرنس
    دارميری همه درگنی ايحاال منم تو. بدهیییلی خن؟یشد
 نجای درساش رو خونده و اومده ادهی داره قر منینی بی هم که میاون نانس. مثآل  فردا امتحان دارمخونمی سرم درس مریخ

   ي دوستاشهی شنبه است و مثل همکیامروز .پالس شده
 قصد دارن خونه رو رو سرشون نای انکهی امروز مثل ایول.  نفرهی ي خونه میری شنبه مکی اومدن خونمون هر مونیخانوادگ

    همشون جمعی بزرگنی جالبه خونه به ایلیخراب کنن حاال خ
با . نای از اارنیو کم نم. بلندهیلی هم صداهاشون ماشاال خری و کلانی و راسای رابرت و النای از اریحاال غ.  اولي تو طبقه شدن

   که مامانم واردکردمی هام فکر می داشتم به بدبختیکالفگ
 هر ای همکف ای اطی تو حای باال ي حداقل بگو برن طبقه ای رو ساکت کن نایمامان جون من ا:(( و گفتمدمی شد بهش نالاتاق

    من فقط تو اتاق خودمنیدونیبعدشم شما که م. گهی ديجا
 .))گهی جا دهی رو ببرن اشونی باز دلقکنی اتوننی که منای ای درس بخونم ولتونمیم
 يهمه . شنی همشون سرگرم ممی بکني بازهی می دارم پاشو بردهی اهی من ی درس بخونینی وسط بشنی اخوادیتو حاال نم-
    شلوغنایخود منم سرم درد گرفتم بس که ا.هیکاری از بنایا

 . کردنيکار
 ))؟ییآخ جون چه باز:(( ذوق گفتمبا
 .یرانی اهی بازهی-
 . هاشونیالبته بعض.میرانی اي هاي بازنیمن عاشق ا.هی عالوللللیا-

 و مامانم می مامان همه گرد نشستمیبه تصم.نیی و کشوند پاچوندی و مامانم گوشه همشون رو پنیی پامی مادرم رفتهمراه
 .))قتهی حقای اسمش جرات ي بازنیا:((گفت

 به ي اگه بطردی بود که بانی آشنا بودم البته فرقش اشی با بازیی جوراهی داد ي بازنی کامل و مفصل راجع به احی توضهی
   ویی خاليمامان بطر.دنی بوسیطرفشون بود طرف مقابل م

 ))قت؟ی حقایجرئت :(( به الرنس مامان گفتدی تا رسدی چرخدویچرخ. چرخوند
 . هستمیمن کال آدمه با جرأت-
 نی باالست و ایلی ارتفاعش خیدونی سوم خراب شده و خودتم که مي طبقه ي از لوسترایکی الرنس نیچه خوب بب...اِاِاِ-

   هی یتونی منی که حوصله نداره ببگهی و مکنهیآندرس بهونه م
 .ی بکنشیکار
 .)) به خدا حوصله ندارمستیبهونه ن:(( اعتراض کرد و گفتبابا
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 با رهیگی لوستر فوق العاده باال بود اصال آدم ارتروز گردن مادی سرش بیی قراره چه بالدونستی اما نمدی سرخوش خندالرنس
    باال همهرهی اولش رو مي اصال ادم پله هینردبونم کار سخت

 .لرزهی مجونش
 ي انباري سوم و همه دنبالش راه افتاده بودن بابا رفت و نردبون رو از توي طبقه رفتی ستبر کرده بود و داشت منهی سالرنس
 .برداشت

 چراغاش سوخته بود رو با نی ترکی از کوچیکی سوم الرنس سرش باال بود و داشت لوستر پر عظمت رو که يطبقه  میدیرس
   ی بود و سعنیی و همه سرشون پاکردیدهن باز برانداز م

 . نخندنداشتن
وصله ندارم واسه  حگفتمیمن اگه م:(( گفتذاشتی الرنس مي پاي که نردبون بلند و باالرو جلوی زد و در حالي لبخندبابام

 )) همه راه رو؟نی ارهی می بود که خب کنیا
 ))؟ي فقط حوصله نداریآندرس مطمئن:(( و گفتدی خندمامان

 ))ک؟ی چراغ کوچهی اون همه راه رو بره به خاطر تونهی میخب ک:(( انداخت و گفتی به باال نگاهبابا
 . شده بودن به لوستررهی خهمه

 )) الرنسِ شجاع؟شدیچ:(( مغرورانه گفتمامان
 .))ترسمیمن که نم:(( مِن مِن کرد و گفتالرنس
 لرزه پاهاش رفتی پله رو با ترس و لرز باال رفت هر پله که باالتر منی دوطرف نردبون و اولي گذاشت رودی رو با ترددستش

    نردبون کمتر شدي آنا رفت و نردبون رو گرفت تکون هاشدی مشتریب
 و نردبون رو  ول دی ترسنیی پانی زد که انا اي بلندادی انداخت فرنیی به پای نگاهی ماهرانه المپ رو عوض کرد و وقتالرنس

    به همراهعی سریلی که بابا خزدی مغی افتاد و جیکرد الرنس داشت م
 کرد و ی اخمانی رامیدیخندی ما چند نفر فقط منی و در همون حنیی پادی محکم نردبون رو گرفتن جونش باال اومد تا رسانیرا

 .))نایاالن بچم رو کشته بود:((رو به مامانم گفت
شما که شجاع :(( زد و گفتيآنا پوزخند. الرنس خنده اش گرفتي دهی رنگ پري افهی قدنی با دانی رادنی همه خنددوباره

 !!))یییبود
نردبون گرفتنت هم به درد خودت :(( الرنس رو به انا گفتمیس برمونی بازي تا به ادامه می رفتی منیی که پانطوریهم

 .))خورهیم
 .  بود کار بد کنم تو شلوارمکی نزدي که زديبا اون عربده ا.خب سکته کردم -

 ))قت؟ی حقایبابا جرات :((دی پرسنی و لورانی به رادی و رسدی چرخي و بطرمی همه گرد نشستدوباره
 .قتیحق-

 ))؟ي نبودیقبل مامان عاشق کس:(( گفتنیلور
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.  بخندهنی اتفاق افتاد که باعث شد لورعی سریلی دوتا حرکت خنی آب دهنش رو قورت داد اانی کرد و رازی چشماش رو رریکل
 )) بگم؟دیراستش رو با:(( گفتانیرا

 .))اوهوم:(( سر تکون داد و گفتنیلور
 .))ه بخوابم امشب تو کوچيخوایدختر م:(( گفتی با ترس تصنعانیرا
 .)) ماشهی پادی مانیعمو را:(( وسط و گفتمدمیپر

 .))ي شدچارهی بانیرا:(( با خنده گفتبابام
 .آندرس توروخدا کمکم کن:انیرا
 .))ي عاشق شده بودي جديچشمم روشن نکنه جد:(( چشماش رو گرد کرد و گفتریکل
 .)) بوده تموم شده رفتهيزی چهیبابا خب مگه عشق جرمه؟ :((انیرا
 . عشقتمنی من اولی بشم تو بغلت بخوابم گفتی که راضنی اي برای که تو شب اول عروسنهینه بحث سر ا-

 .)) بودهیاوه اوه چه وضع:(( و گفتندنی و الرنس خندنیلور
 )) ؟ي چند بار عاشق شدگهیبابا بگو د:(( گفتنیلور
 . چهل باریفکر کنم س.اممم.اممم:انیرا

 اون ای بوستون کنم؟ شهی می بهش گفتی کارخونه تو رفتي اومده بود توي لب شتري دختره هی ادتهی:(( و گفتدی خندمبابا
   ی و گفتمیدی پارك دي توی عملینی دختره بهی که يدفعه ا
 ...)) کهی اون موقعای ؟ي شدشینی بعاشق

 .)) تو خونهدنی کال راهم نمگهی االن دگهیآندرس بسه د:(( وسط و گفتدی پرانیرا
 )) بود قبل من؟ی آندرس؟ عشقت کيکردی مکارایخودت چ:(( گفتمامان

 دارن خدا نای ايچه سر و سِر.نیی اومد و سرشون رو انداختن پاادشونی يزی به مامان انداخت و انگار هردوشون چی نگاهبابا
   ي برامی فوضوليادیدوست نداشتم احساس کنن ما ز.دونستیم

 .))انیمن شب باهات کار دارم آقا را:(( گفتری رو چرخوندم که کلي بطرعی سریلی خنیهم
 . با خنده سرشو تکون دادانیرا

 ))قت؟ی حقایجرأت :((دمی به طرفه آنا نشونه گرفته شد پرسيبطر
 .جرأت-
 ؟یکنیهرکار بگم م-
 .يآره هرکار-
 .بلند شو والرنس رو ببوس کن-

 .))ی گل کاشتیبزن قدش آن:((مامان دستش رو آورد باال و گفت. دنی زدن و همه خندغی ججفتشون
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 آنا خانوم حاضر شد ي ادا بازیبا کل.  و آوردمش وسطدمی بزرگمون و دست الرنس رو هم کشي رهی رو هول دادم وسط داآنا
    شده بودن بهم کهرهی و الرنس ولش کرد هردوشون خمی شمرد10تا ...تا الرنس رو ببوسه

 .)) اوه صحنه عاشقانهاوه:((گفتم
 ))قت؟ی حقایجرأت :(( به طرف من بودي رو چرخوند سر بطري بطری چشم از هم برداشتن و نانسعی سریلیخ
 .جرأت-
 ي بدشنهادی و بهش پی کندای و خونه اش رو پی کنبشی و تعقي بعد از امتحانت بردی کال کالس نداره و تو باکلیفردا ما-

   نی و باهم کال تا شب بری باشششی پيخوای روز کامل رو مهیکه 
 .ي و بعد به من نشون بديریاز تک تک لحظاتتون عکس بگ. فردا رو کال اختصاص بده به توي ازش بخوادی بارونیب

 م؟ی کال فردا رو باهم باشیعنی رون؟؟ی بادی تصورش هم وحشتناکه من از اون بخوام باهام بيوااا. بزنمغی نوبت من بود جحاال
   ي توالی وهی قرار دارم بهم گفته یکیفرداش با وآخه خب پس 

درسته که من با . هام رو آماده کنملهی وسدی و من بامی منو ببره اونجا تا باهم خوش بگذرونخوادی داره که منی از برلخارج
    دوستانه استي رابطه هی رابطه ام بهتر شده و مثل کمی کلیما
 . بدميشنهادی پنی همچکلی غرورمو بذارم کنار و برم به ماتونمی مغروره و منم نمیلی بازم اون خاما

خالصه اون روز .يری کارو بپذنی با جرأت ادی پس باي تو جراتت رو انتخاب کردگفتی می اما نانسکردمی مقاومت مهمش
   یلی بعد از ناهار خي بازنی بار نوبتشون شد و اهیهمه 
 ي داره برانمیبی اوقات که می زدن پدرم هستم و گاهانوی عاشق پشهیمن هم. که پدر برامون زدییانویمخصوصا با پ.دیچسب

 ...کمیفقط .شهی ممی حسودکمی زنهی مانویمادرم پ
 رو اجرا کنم و یکی شهر با ورونی کردن مامان راجع به رفتن به بی راضي پروژه خواستمی کنم؟؟ من مکاری فردا چيواا

   کنمی درست موی و همه چامیاشکال نداره شب م. کنمشیراض
 . کرد دلش نازکهی راضشهی مي دلبری بابارو هم که با کمستی نری هم سخت گنقدرای امامان
*** 
 پارك کرد و منم نگی پارکي رو تونشیماش.  بودی آپارتمانکنهی می تنها زندگنجای اکلی ماشدیباروم نم.یییی خونه اعجب

    تا قبل بسته شدن در واردعی سریلی گذاشتم خرونی رو بنیماش
 .. و داخل آسانسور شدمدمیی آسانسور که منم دوي شدم رفت توساختمون

 ))؟یکنی مکاری چنجایتو ا:(( کردو گفتی بعد هم اخمدی ترسیلی هوا و خدی متر پر3 من دنی دبا
 .))سالم دوست من:(( زدم و گفتمیی دندون نمالبخند

 .ده جواب سوالم رو بستمیمن دوست تو ن-
 !! دوستتمنی من بهتریوااااخودت گفت-
 نجا؟ی اي اومدی چي برای بگيخواینم.  گفتم حااليزی چهیمن -
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  خونه ات بگم؟ي توشهیم-
 مگه قراره دعوتت کنم؟-
 .گهیدعوتم کن د-
 به چه مناسبت؟-
 . باهات حرف بزنمخوامیم-
 راجع به؟-
 .گمی برات مگهی سوال نکن دنقدری اکلیما..اه-
 . بگونجایهم-
 .دمی خونه ات رو قورت نمسیخس-
 . کل کل کردن باهات رو ندارميحوصله -

 . بداخالقکلهی زدم که روش رو از اون طرف کرد باز هم شده بود همون ماي اروزمندانهی پلبخند
 خونه نجایا:(( طبقه بود با تعجب گفتمنی اي مواجه شدم که تنها  خونه لی دره بزرگ و طوکی آسانسور باز شد و من با در

 ))اته؟
 . توایآره ب-

 نجای اما اهییالی باال و البته ورهی و مخورهی ما پله ميخونه :(( به شدت بزرگ مواجه شدم گفتمي باز کرد و من با خونه ادرو
    جا به کار بردن و باهم جمع شدههی اون طبقات رو يانگار همه 

 .)) طبقه استهی ي همش توو
 2 رفت سمت چپ خونه که کردمی مزیبدون توجه به من که داشتم خونه رو انال.  ازاونجا بکنمتونستمی بود که میفی توصنیا

   تا در بزرگ کنار هم بود دنبالش راه افتادم با دوتا دستش
 بی که ترکزاتی اتاق با تمام تجههی.  در بزرگ و بلندهی برنامه کودکا بود نی بزرگ و بلندو باز کرد و واردش شد مثل ادر

    روفشی تختش وِلو شد و کيرو.  بودندی و سفاهیرنگاش س
 ))؟یکنی می خونه تنها زندگنی ايتو:((گفتم.گهی سمت دهی کرد پرت

 .کنهی و مرتب مزی و خونه رو تمادی خدمتکار مهی بار هیفقط هردو هفته .  تنهامشهیمن هم-
   قرار داشتزشی ميدکلن مارك دار بود رو عطر و ای شدم که هرچرهی جلوم خي نهی تخت و به کمد آي رونشستم

 .)) از همون مارك استفاده کنمشهی همکنمی می و سعزنمی ادکلن مخصوص مهی شهیمن هم:((گفتم
 .زنمی مشونیکی دوس دارم اما فقط از ناروی ايمن همه -
 ؟یپس چرا نگهشون داشت-
 . شونمیکی فقط عاشق یول. ادیازشون خوشم م-
 ؟یزنی مشهی که همینیهم-
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 .اوهوم-
 . فوق العاده اسیعنیبوش خوبه -
 .ممنون-

 .))؟ی بهم بگیخواستی میچ:(( مکث کوتاه گفتهی از بعده
 .. داده بودي کارنی همچشنهادهی بهم پی که نانسیی تا اونجاهیرانی اهی بازهی که قتی حقای رو براش گفتم از جرأت هیکلقض

 .))اصال فکرشم نکن:(( کرد و گفتیاخم
 آخه خب چرا؟-
 .من حوصله ندارم-
 . روزهی نیهم-
 .میری نمرونی اما بی بموننجای تا شب ایتونیتو م-
 امی نگهی ددمیمنم قول م. شهی مزاحمت نشم تازه دانشگاه هم کم کم داره تموم مگهی ددمی روز قول مهی نی فقط همکلیما-
 .خواهش.نجایا

 .ادیفعال خوابم م-
 صبحونه آماده هی در بره منم تی و خستگی بشداری صبح تا تو ب9 هنوز که ساعت میری باهم مي شدداریبخواب هروقت ب-
 .رونی بمیری بعدم باهم مکنمیم
 .هنوز که جواب مثبت بهت ندادم-
 و قبول رهی در متی خستگی تو بخوابگهیلوس نباش د!! جواب مثبت؟یگی ازدواج بهت دادم که مشنهادی مگه من پکلیما-
 .یکنیم
 .کنمیراجع بهش فکر م-

 ي که من دلم خوش باشه بس که مغروری کنی االن قبول نمنیهم
 فکر نیداشتم به ا.رونی بمی بشن اخالق داشته باشن بلکه باهم برداری آقا بی کمال آرامش رفتم تا قهوه درست کنم که وقتبا
   اِممم باغ وحش. رفتشهی میی که چه جاهاکردمیم

 از قفس ها که به یکی تو ذارنی مناسوری دانی رو به عنوان خشن ترکلی تنها برگردم چون مادیعد باالبته متاسفانه ب.هیعال
   ي اونم از نوع خشنش رو توناسورای نسل بازمانده از دانیعنوان آخر

 شامپانزه ها نی به عنوان برترای و خی مغرور و ي شامپانزه ای مونی مکی به عنوان دی شاای.  داشته باشنادگاری وحش باغ
   ای. ارهی در نمي که دلقک بازهی شامپانزه انیانتخاب بشه چون اول

 هیپاشو برو .ای قاط زدیاه آن... به عنواندی شاای.  کنني خرسه خسته از نوع درحال انقراض ازش نگه دارهی به عنوان دیشا
 . درست کنيزیچ
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 دبش درست کردم و بعد ي قهوه هی.ه بزرگ بود به طرفش رفتم که فوق العادي آشپزخونه ادنی اطرافم نگاه کردم و با دبه
   دی کنم شادای رو پازمی مورد نلی زحمت تونستم وسایهم با کل

 . بخورهکی نکی که انتخاب کردم به درد پیلیوسا
 شلوارك تنش بود و هی که فقط دنشی با دکردمی رو نگاه مواری آقا خواب بودن و من در و دی ساعت2 هی کنمی فکر مدونمینم

   ي آقاریظهر بخ:((دمی غررفتیداشت به طرف اشپزخونه م
 .))خوابالو

 ..ی کن آنشیچشمات رو درو.ي ادهی به بدنش داد چه بدن ورزی و کش و قوسدی کشي اازهیخم
 )) ؟ي قراره من رو کجا ببریخب بگو آن.ریظهره شماهم بخ:(( قهوه رو گرفت دستش و گفتوانیل 
 .می تو برنی با ماشمیخوایم..یی جاينو ببرقراره تو م-
 خب کجا؟.یاوک-
 . باغ وحشمیریاول م-
 زادگاهت؟.. آهان-
 .دمیهه هه هه خند-
 .ينگفتم که بخند-
 . مزهیب-
 بعدش کجا؟-
 خب تو بگو؟.اممم-
 .میری گیمن عاشق ماه-
 ؟يدوتا قالب دار-
 ؟يری گی ماهيبلد. خودت انتخاب کنای انبار دارم مخصوص قالبامه از انواع مختلف بعد بهی قالب دارم یآره کل-
 ؟ي دوسش داری چيبرا.آره فکر کنم-
 .شهی دلت باز مکمی ینی بی نه؟ دوستات رو مدهیحتما باغ وحش هم بهت آرامش م.دهیبهم آرامش م-
 .خدا کنه نگهمون ندارن-
 کجا؟-
 .باغ وحش-
 چرا؟-
 .گه دارن و من تنها بمونم تورو ندیشا-
 خب چرا؟-
 . خشنيناسورهای نسل بازمانده از دانیبه عنوان آخر-
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 . با نمکه نگه دارنکنهی خوش مزه که فکر ممونی مهی هم تورو به عنوان دیشا-
 . اما نگران نباش من مواظبتمگردنی وقته دنبالت میلیاونا خ-
 .تو خودت رو به پا خوشمزه-
 .گهی شد حاضر شو دری دکنمیحس م-

 .میدی رسومدمی اوقات می که بعضی به باغ وحشقهی از چند دقبعد
 ...می بزرگ شداری و وارد باغ وحش بسمی عالمه تخمه گرفتهی مغازه پاپ کرن با از

 .))نشی باهام دوست شده ببمونی منی ایه:(( با ذوق گفتممیدی رسمونای که به قفس ممی رفتی مينطوریهم
 به زدی می محترم باسن مبارکش رو گرفت طرفمون و دستش رو همونی جلو تا بلکه باهام دست بده اما اون م رو بردمدستم

   ادیخوشم م:(( قهقه زد و گفتکلی ماکردی ميپشتش و زبون دراز
 .)) نای هم داریقی عمهیعجب دوست. کردعتی ضاخوب

 . من عکس گرفتهی حرصي افهی و قری تصونی از اعی سریلی خکلیما
 لمی گرفتم تا فکلی از مانویدورب.میدی رسي نازك کردم و به قفس بعدنی و دوربکلی و مامونی مي برای چشمپشت

    گوشه نشسته بود و سرشهی که ی خرس آرومدنی با دکلیما.رمیبگ
 .)) چقدر مظلومهیآخ:(( قرار گرفت و کنارش پشت قفس نشست و آروم گفتری بود تحت تاثنییپا
اوه :(( متر ازش فاصله گرفت و گفت3 کرد به خودش و ي قهوه اچارهی اومد بکلی و به طرف مادی که خرس کشي عربده ابا

 .)) منيخدا
 ياوه خدا)بعد هم اداشو در آوردم.( و مغرور شدتی باشخصیلی خي خانمانیصدات مثل ا:(( حرکتش خنده ام گرفت گفتماز

 .)) من
 .عکس گرفتم با ترس نشسته بود نی زمي که روکلی مااز
 عکس هیباز هم .))  عاشقت شده فکر کنمکلیما:(( خنده ام گرفت و گفتمکلی شده بود به مارهی که خي زرافه ادنی دبا
 ...گهید
 . فوق العاده اسي*س*** سی لباس زرد  خال خالدی قد رشادی منم که بدم نمگهیبله د-

خاك توسرت بهت :(( شد گفتمرهیقاهه که کنارمون بود خ آهی عشوه گرانه چشم ازش برگردوند و به یلی زرافه هم خاون
   جامعه احساسي خانمانی نکنيصد دفعه گفتم کار. کردانتیخ

 .))گهی مرد دهی شی  قهر کرد رفت پیگی کنن االن اون حس کرد به طعنه مکمبود
 .))یاز دست تو آن:(( و گفتدی خندکلیما
 . رو ازم گرفتنیبازم دورب.)) واال به خدا:(( گفتمي جدیلیخ
 شد تو رهی بود طرف چشم راستم رو کنار زد و سرشو آورد جلو و خختهی که ریی صورتم و موهاي رودی خورطومش رو کشلیف

   خانم شما:(( و عکس گرفت و گفتدی خندکلیما.چشمم
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 .)) وقت احساس کمبود نکننهی نی رو نگه دارهمسرتون
 . زمی عزلی کردم واسه في دلبرکمی و دمیخند

 .)) تو اون چشما هستيزی چهی دهی هم فهملیفکر کنم ف:(( گفتکلیما
 ؟یچ-
 . ماري مهره دی شادونمینم-
 .یزنی حرف مرای فالگنی اهیشب-

 ...ي باال انداخت و رفت طرف قفس بعدي اشونه
 .يریگی ماهمی بری آنگهیخب د-
 . دوست دارمشتریمن قالب تورو ب-
 .متشهی قمی کلدمشی نمچکسمیاون مخصوص خودمه به ه-
 .ي افاده اشیا-

 .)) هم خوبهي که انتخاب کردیهمون قالب:(( و گفتدیخند
 . و نشستم کنارش و قالب رو گرفتم تو دستممیدی نسبتا بزرگ رسي ااچهی درهی به
 کل؟ی ماگمیم-
 .بله-
 ؟ي بلدییزای چه چگهیتو د-
 . نیبوکسورم اممم هم. قرار دارهي زدنم  هم در سطح حرفه ای لنگریز.تکواندو کارم.زنمیفلوت م. امممم-
 دان چند؟.یتکواندو کارم هست. و بزرگني مخصوصا بازوهات قوکلتی هنی هميپس برا-
-5. 
 . باشه باهات دعوا نکنمادمیاوه اوه پس -

 .))دمی بوکس رو ادامه مشتری فعال بشهی وقت پیلیمال خ:(( و گفتدیخند
 ؟یزنیفلوتم م-
 زنمی روز برات مهی.ماوهو-
 .نمتی از امروز به بعد نبگهیمن که قول دادم د-

 .))شمی پای وقتا بی بعضگهینه د:(( و گفتنیی رو انداخت پاسرش
 .باشه-
 ؟ي بلدیتو چ-
 .رفتمی مدت مهیکونگ فو هم .شدمی هم می خوبشگرهی آراکی گرافومدمی اگه نمکنمی و فکر مانویپ.الونیو.امممم رقص-
 الون؟یو-
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 .. دادادیآره مامانم بهم -
 انو؟یپ-
 .. دادادیبابام بهم -
 .)) اومد تو قالبميزی چهیفکر کنم ...اِاِاِ:(( بگه که گفتميزی چخواستیم
 عکس از منو لنگه کفشم گرفت و هی لنگه کفش مواجه شدم خنده اش گرفت و هی باال اما با دمشی زده شدم و کشجانیه

   مال منو) البش رو گرفت باالق( اومدرتیتو لنگه کفش گ:((گفت
 .)) تور کردمی بزرگهی چقدر ماهنیبب
 .  بود عکس گرفتمستادهی و خودش که قهرمانانه ای که تور کرده بود از ماهي ای شدم به ماهرهیخ

 . نمونی انداخت بزدی که بال بال موی جمع کرد و ماهقالبو
 .)) دوست ندارمیمن ماه:((گفتم

 .منم دوست ندارم-
 ))ش؟ی ندازی دوباره مادی مرتی گی ماهی و وقتنجای ايای مشهی همیعنیتو :(( پرتش کرد تعجب کردم و گفتمعی سریلیخ
   شدمالشیخی بينه چون تو دوست ندار-

 .))يچقدر مهربون شد:(( زدم و گفتميلبخند
 .دهی خودمم جدي که برايزی چگهی آدم دهی شمی و مشهی مبی عجمی با تو هستم کل زندگیاما در کل وقت..بهیآره برام عج-
 ؟يدوسش دار-
  رو؟یچ-
 .ادی در تو به وجود می بامنی که وقتيزیچ-
 .یلیآره خ-
 ي و برای باشينطوری همشهی همخوادی دلم ميخندی می و وقتدهی قلقلکم مشتری بي با تو هستم حس خنده و شادیمنم وقت-
 .کنمی بودنت تمام تالشم رو مينطوریا

 .تیمی تو تصميمطمئن باش تالشت پرثمر بوده و بدجور موفق شد-
 ؟يجد-
 .هوم-

 .نی طرف ماشمی رو گرفت و رفتدستم
 .)) گرسنمهمی غذا بخورمی رو پارك کن برنیماش:(( و گفتممی شدنی برلوارد

 ؟يپول دار-
 ؟يتو هم ندار.نه-
 .نه-
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 .میکنی مياشکال نداره دزد-
 .))جلوتو نگا:(( رفتم تو فکر و گفتمثانهی تعجب نگام کرد و منم خببا
 .خب-
  برن داخل رستوران؟ی دارن غذاهارو مینی بیاون گارسونارو م-
 .خب-
 .گمی بهت ممی شو برادهیپ-

 عی سریلی و غذا رو خکننی دارن با سرعت حرکت منای انیبب:(( کردم و گفتمزی چشمام رو رمی شدمی و پشته درخت قامیرفت
   زنمی اونجا و مثال باهاشون حرف مرمیمن م برن داخل حاال یم
 و من اون ماس ماسک دستش رو که تهش چرخ داره وفتهیاونم م.. به طرفیزنی میرلنگی زهی و یشی توهم از کنار ما رد مو

 .نی تو ماشمیاری و مدزدمیازش م
 .))ی آنیطونی شیلیخ:(( و گفتدی ته دل خنداز
 .)) لنگ زن معروفمون نبود و کار برامون سخت بودری کردم البته اون موقع زیلی کارا خنیاز ا:(( خنده گفتمبا
 .))ي مخلوق فوق العاده اهیاصال به نظرم تو :(( خنده گفتبا
 . گرسنمهیلی که خمی برایحاال ب.کنمیخواهش م-

 . کردزی کل بدنم رو انالزشی هيچشما.. بودییجوون پر ادعا.. طرف گارسونرفتم
 .))سالم مِستر:((تم زدم و گفيلبخند.

 . منزهیسالم به دوش-
 جنتلمن هی که یقشنگه اما درصورت..هی که حرف قشنگزهی دوش؟یآن.  ننه اتهزهیدوش. ي ارهی زنجی رواني کهی شو مرتخفه

   هی متحرك که فقط استخون داره با ی مردههیبهت بگه نه 
 .ختی ری بلند و بقد
 .. رفتن نقشه نشمشی کردم مانع خوب پیسع

 ))؟ی باهام باششهی امشب مگمیم:(( زدم و گفتمي لبخندپس
 ... چون اندامتیشی فوق العاده مکنمی فکر منمی شب ببي تو رو تو لباس مناسب براخوادی دلم میلیراستش خ. چرا که نه-
 و نیاشماس ماسک چرخ دار رو کشون کشون بردم طرف م.. نابود شدختیری کنه و پسره بدای نذاشت حرفش ادامه پکلیما

   رهی با اخم بهمون خختی ری بي کردم پسره یهمه رو توش خال
 یشب برو با مام:(( گرفتم و گفتمکلی عکس از غذا و گارسون و ماهی بود که ماس ماسک رو هول دادم به طرفش و شده

 .))القیجونت بخواب د
 جا هی کلیما.میدی راست خورد تو شکمش و جفتمون خندهی هم گازش رو گرفت ماس ماسک کلی شدم و مانی ماشسوار

   نی معروف برلي و غذاهاییای اسپاني که به غذاهای و درحالستادیا
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 ))گفت؟ی میاون پسره چ:(( کرد و گفتی اخممی شده بودرهیخ
 ؟يدیشن-
 .آره-
 .ستمی نينطوریاگه نه من ا. فقط سرگرمش کنمخواستمیم-

 .))دونمیم:(( زد و گفتيلبخند
 ؟یدونیاز کجا م-
 .شهی دنده مهی که به موقع اش مغرور و لجباز و طونی دختر فوق العاده بامزه و شهی..  مدت شناختمتنی ايمن تو-

 .))اون روانشناسه.مثل مامانم.  هم خوبهتی شناستی شخصقایآره دق:(( زدم و گفتميلبخند
 .دونمیم-
 ))؟یدونیم:(( تعجب گفتمبا

 ))الق؟ید..لید...ی اون وقت گفتيزی چهی یراست:(( بحث رو عوض کردعی سریلی مِن کرد و خمِن
 .هی فارسي کلمه هیاون -
 ؟یفارس-
 .رانهیآره زبون کشور ا-
 ه؟ی چشیخب معن.آها-
 . قد بلندیلی خیی جوراهی یعنی-

 و نمی خوشگلش رو ببيالی برم و وکتوری فردا قراره با ویراست:(( خوشمزه ام گفتمي و قورت دادن غذای مکث طوالنهی از بعد
 ))؟یتو اونجا رفت. ذوق دارمیلیخ

 . کرد که تعجب کردمیظی غلاخم
 :کلیما
 دختره پاك نی حاضر بشم ايمن واقعا چجور. بهش فکر کنمخواستیاصال دلم نم.از حرفش انگار بهم شوك وصل شده بود 

  بسپارم؟فی آدم کثي سرهیو دست 
 تی زندگي توي آدمانی مگه ای هستی آدم خشن و عصبانهیتو .. ي نبودينطوریتو ا..حنی جور تفرهی نای اای به خودت بکلیما

 ؟ی سوزونیباهات خوب رفتار کردن که تو براشون دل م
 )) اونجا؟ي نرشهیم:((گفتم

 ی دختر برام ارزشنی خودم رو گول بزنم که اتونمی چون نمدی حرف دلم رو زدم شادی به زبون آوردم شانوی چرا ادونمینم
 ات؟ی مثل دور و بری بشی آدمی نگرفتمی برات مهم نبود؟ مگه تو تصمیچی که هي مگه تو نبودکل؟یمگه ارزش داره ما.نداره

    خوري مال تو باشه تا در حقت ظلم نشه تا مثل گذشته تو سرزی همه چتا ی که سنگدل باشی نگرفتمیمگه تو خودت تصم
 ؟ینباش
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  کرده؟ی چه گناهنی مگه ا دختر؟نی من بودم اما چرا انی اآره
 )) نرم؟یگی می چيبرا:((گفت
 .))دوست ندارم:(( اخمبازم

 . برمدیمن با.شهینم-
 ي روز خوب سپرنی وقت اچی کاش هي اشمی پيومدی کاش امروز نميا.. آماده بودزی همه چي بود که خودت زدي گندنیا

 .. دارممی زندگي برایی هستم و چه برنامه های بره کادمی تا من شدینم
منم که از همون .. کاناپه بلند شد و اومد سمتمي بعد از چند لحظه از روکردینگاه م TV  تو خونه داشتی شده بود و آنشب

 خوش فرم و خوش رنگش ي شده بودم چقدر صورتش رو دوست داشتم مخصوصا چشماش و البته موهارهیاول بهش خ
 کنه؟ی مکاری دختر داره با من چنیا...رو

 .)) دوستم بهم خوش گذشتنیبا بهتر.. بودي روز فوق العاده ایلیامروز خ:((زد و دستش رو آورد جلو و گفت يلبخند
 )) دوستتم؟نیمن بهتر:((گفتم

 .شهی و واسه خنده هات دلم تنگ مي بخندخوادی دلم مشهیاما خب هم.. آرهیاممم بعد از نانس-
 .شمی پيای بازم بدیتو با-
 ؟یی تنهاشهی تو همکل؟یما-
 . دارماجی خنده احتکمی تنهام و به یلی من خایب.آره-

 .))میری وعکس بگي دزدمی و باهم برشتی پامی بازم بدمیقول م:(( زد و جلوم نشست و دستام رو گرفت و گفتيلبخند
 رهیم ادمی خندم و غمام ی که باهاش مهی کسنی که اولنهی داره؟ فرقش ایچه فرق.. دختر باهمه فرق داشتنی چقدر ادیخند

 .طونهیبس که ش
 .ی آنی مهربونیلیخ-
 .یشی تر می دوست داشتنی هستينطوری ایوقت-
  خوش رنگش؟هی آبي دل بکنم از چشماخوادی شدم چرا دلم نمرهی چشماش خبه
 البته اون گفته تا شب شتی پامی بعدش بدمی قول مالی ورمی و باهاش میکی وشی پرمیمن فردا م:(( کرد و گفتی مکثهی

 .)) شده بودنزی چرا چشماش هدونمینم)  کرديخنده ا.(قراره بهمون خوش بگذره
 !!ی اونم از طرف کادی سرت بیی قراره چه بالیدونی که نمي وايا

 بود می روز زندگنی بهتردی مخصوصا با وجود امروز که شاشدی دلم آشوب میلی خدایجد.  رفتعی سریلی حرف بزنم و خنذاشت
   نی بذارم همچتونمیمن نم.. شاد نبودمنقدری وقت اچیمن ه

 بخوابم تا صبح دی بارمی اتفاق رو بگنی اي زود جلویلی فردا خدی من بام؟یمگه روان..  محضهیوونگی دهی نی اادی سرش بییبال
   نی داد من اادی هست که بهم شاد بودن رو ی کستای بشم آنداریزود ب
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 یخوابم نم...اما خب.. بخوابمدیبا..فی آدم کثي سرهی شدم بسپارمش دست وانهی حاال من مگه د هارو دوست دارمخنده
    همونطور کهی کاش همه چي ا؟ي کردکاری باهام چتایآن...بره

 ...تونمی شد اما خب من نمی مي سپرخواستمیم
 عی سریلیخ. بود9ساعت. انداختمی بود نگاهی عسلي که رومی به ساعت مچعی سریلی شدم و خداری ترس و لرز از خواب ببا

    شدهری رسوندم دنی خودم رو به ماشي چجوردمیحاضر شدم نفهم
 اما اون جواب زدمی زنگ متای و همش به آندادمی رو  نمیچکی ازشون عقبم جواب تلفن هیلیو من خ.. االن راه افتادناونا
   مون بوده که از نقشه ایی جزنی اومد اادمی و در دسترس نبود دادینم

 . زدنی و کارل همش بهم زنگ مکی در دسترس نباشه تا نتونه به مامان و باباش زنگ بزنه رشیگوش
 رو شتریپام رو ب..تو کمکم کن من پاك عقلم رو از دست داده بودم...حی مسای..ای خداه؟؟ی کارا چنی اکلی خاك تو سرت مايا

    که خارج ازالیپدال گاز فشار دادم و سرعتم رفت باال به طرف و
 بود که برام مهم ی کسنی دختر اولنی اون آدم سابق نبودم و اگهی من ددی روندم و به شدت استرس داشتم شای بود منیبرل

 .بود و ارزش داشت
 .دمی به اونجا رسير شد و من چجوي سپري ساعت چجور1 اون دونمی ساعت راه بود نم1 اونجا تا
 تنه اش نیی پاکندی و داشت دکمه هاش رو متای آني بود رودهی خوابکتوری شدم و در رو به شدت باز کردم والی عجله وارد وبا

    بهیی جوراهی دی صورت نگرفته بود و شایلخت بود اما اتفاق
 با زدی مغی و جکردی مهی فقط گرتای گرفتن و آنی ملمی و کارل هم فکیر..  دختره پاك آلوده بشهنی و نذاشتم ادمی رسموقع

    زحمتی تاشون مست بودن با کل3 شدم قهی دست به کتوریو
 مشت و کتک خوردم اما خب چون مست کرده بودن زورشون کم شده یلی نفر بودن خ3 جدا کردم چون کتوری رو از وتایآن

 ... بودادیبود و منم که فوق العاده زورم ز
 . هوش شده بودی ببای که بهش وارد شده بود تقری از شدت ترس و شوکنی ماشيو رو بردم تتایآن
 .. اونجا با سرعت دور شدماز

 واسه ش؟ی بری کجا مي داري خرابش کردی چي تو بود براي نقشه نایا:((دمی شنی و صداهاشون رو مزدنی داد ماونا
 ...))خودت

 یلی وارد شده ختای به آنکتوری اونم از طرف وی و ناگهانییهوی یلی که خی شوکنی و از اونجا دور شدم ادمی نشنيزی چگهید
   لکسی آروم و ریلیبراش بده با مادرش تماس گرفتم و خ

 کردی مچمی نگران شده بود و همش سوال پیلی سفر اول مادرش خمی و دوستانه اومدمی بموننجای چند وقت اهی ما قراره گفتم
   ون جمعمون دوستانه اساما من گفتم که نگران نباشه چ

 يچقدر دخترشون رو دوست داشتن و نگرانش بودن اما من که پدرو مادر... شدی حرف زدم تا راضیکل..وفتهی نمی اتفاقو
 .نداشتم که نگرانم بشن
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 برام زشی دختر همه چنیا.. کردمیوونگید.. کردمتی دونستم خری اتفاق منی نگرانش بودم و خودم رو مقصر ایلی خمنم
   ي خونه هی جنگل آروم که هی امن وسط ي جاهیبردمش ..مهمه

 دهی خررمردی  پهی خونه مال خودم بود از یعنی.که قفل هم داشت... تمومی نسبتا بزرگ و همه چي خونه هی.. اونجا بودیچوب
   رشی قرار داشت و زیکنار خونه پل...بودمش و عاشقش بودم

من ... و آرامش دهنده بودنییای درختاش رودیدرخشی مدی نور خورششهی وسط پل همی پله متحرك و چوبهی شدی رد مآب
    باخواستی وقت هم دلم نمچی بردم و هی رو اونجا نمچکسیه

 و از وسط جنگل که دمی عوض شدم به اونجا رسیلی و خستمی سابق نکلی االن من اون مادی اما خب شاامی بنجای به ایکس
    رد شدم و کنار خونهنی داشت با ماشکی باري جاده هی

 مظلوم ي افهی قدنی روش با ددمی تختم خوابوندمش و مالفه رو کشي خونه روي رو بغل کردم و بردمش توتای کردم آنپارك
    زدم و بوسهي لبخندشدی خواب دلربا تر ميو آرومش که تو

فقط ..  وقت تاحاال تجربه اش نکرده بودمچیه. کرد بوسه آروممنیچقدر ا..  گذاشتم و چشمام رو بستمشیشونی پي رويا
    عمرمي بودم اما توي و بنددی قچی با هي پسرهیمن .. بودمدهید

 دیشا!!دی که شاکنمی وقشنگ رو تجربه مدی جديزای چهیاصال انگار دارم ...یچیه.. معشوقهای دوست دختر هم نداشتم هی یحت
   هی سای زمانهی که تای اونم به آنکلیعشق؟ ما!!...اسمش عشق باشه

 نی من با اشهی مدی داره جدزی همه چستمی اون آدم سابق نگهی آره شده من دره؟ی مگه امکان پذن؟ی زدی مری هم رو با تي
   آره عشق عوضم کرده..و عوض شدم.. خندمیم...آرومم...دختر شادم

 من رو طنتشی شنی همدیالق هم فوق العاده اس شا بلکه از نظر اخییبای دختر نه تنها از زنیا... عشقهي همه نشونه نایا
    قراره منی قلب بي وجود تويجذب خودش کرده و با همه 

 ی وقت فکر نمچی آدم سرد و مغرور رو آب کرده من ههی خی دختر نیا..زنهی میی و سرد چه حرفاخی کلیما... کنهی ميطناز
    که بشهي بتونه دلم رو نرم کنه قلقلکم بده جوریکردم کس

   کردم؟کاری دختر چنیاما من با ا.. بودمی از محاالته زندگیکی.. رو گذاشت عشقاسمش
 و دستش رو دمی تکون خورد از جا پری کمی چشم ازش بردارم وقتخواستی شده بودم و دلم نمرهی مدت بهش ختمام

 .))آب:((دینال.گرفتم
دستام رو محکم تر .. بغلمي دستم بود و بدنش تويدادم سرش رو آب برداشتم و آروم آروم بهش خچالی ي از توعی سریلیخ

   ي کارانایدور کمرش حلقه کردم  و موهاش رو نوازش کردم ا
 ستمی نمونیپش.. دل سنگش رو نرم کنه.. رو آب کنهکلی ماخی دختر تونسته هی...رهیگی که از عشق سرچشمه مهی به خودخود

 . بخندمي داد چجورادمی که ی دارم شاد باشم اونم با کسازیچون ن
 .دمی براش کشي نقشه انی وقت نفهمه من همچچی دختر هنی اشدی کاش مي بهش زدم ايلبخند.. چشماش رو باز کردآروم
 )) کجاست؟نجایا:(( با ترس به اطرافش نگاه کرد و دستاش رو دور کمرم قالب کرد و گفتهی از چند ثانبعد
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 ... راحتالتی خرسهی بهت نمیشکی دست هنجای زدم و آوردمت انکتکشونخوردیاونا رو تا م..نترس جات امنه-
 ؟یتا کِ-
 . حالت خوب بشهیتا وقت-

 به روزش ی چد؟یخندی مشهی که همی همون دختر شاد و سرزنده اس؟ هموننی نگفت ايزی و چنیی رو انداخت پاسرش
   وقت نفهمه چون االن من از کارم واقعاچیکاش ه!!کل؟ی مايآورد
 . و با تمام وجودم دوستش دارممونمیپش

 ))کل؟یما:(( گفتآروم
 .کلیجون ما-
 ...اون گفت دوسم داره...من عاشقش بودم.. کردانتیاون به من خ-
 .عذاب وجدان داشتم... گرفتم با حرفاششی که چقدر سوختم و آتيواا

 )) بگم؟يزی چهی شهیم:((گفتم
 .هوم-

 !!))تایعاشق شدم آن:((نه هاش و با نوازش حرکتشون دادم و گفتم گوي داغ و پر حرارتم رو گذاشتم رويدستا
 :تایآن

 ي چشماش مظلوم شده بود و عشق توزدی حرفش ضربان قلبم تند مدنیبا شن... داغ بود پوست صورتم مور مور شددستاش
    سردش پر حرارت وي چشمابیعج..کردیچشماش هم فوران م

 .. و مهربون شده بودنگرم
 خواستی مگهی دزی بود چون باعث شد من عاشقت بشم اون تورو واسه چنیری شانتی کرد اما اون خانتی اون بهت ختایآن-

    کارو باهاتنی اگه اون اخوامیاما من تورو واسه خودت م
 .می باهم باشمی تونستی ما نمکردینم

 گفت به مرور زمان ی مکلی شاد و سرخوش نبودم اما ماگهی بشه گفت ددی بود شای که برام افتاده بود شوك بزرگیاتفاق
    رو بهمنای هم اکتوری ودادی حرفاش قلقلکم مشهیدرست م

  نبودی سرشار از عشق و مهربونکلی اما چشماش مثل ماگفتیم
 )) تورو باز کنه؟خی تونسته تای آنیعنی:((گفتم

 یستی نیتو برام هرکس..  تو عوض شدمي تو عوض شدم برامن با...دی جديزایچ..  رو تجربه کردميادی زيزایمن با تو چ-
    کهيزی چون عشقت عوضم کرد شدم چي فرق دارای دنيبا همه 

 ی مال خودم باشخوامی عاشقت بمونم و تورو هم عاشق کنم مخوامیم..تایازت ممنونم آن.. که باهاش شادميزی چیخواستیم
   قشنگ روهی زندگهی میتونیما باهم م...شهیمن مراقبتم هم

 .می کنتجربه
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 .))ی که هستیمرس:(( زدم و گفتميلبخند.ومدی مرونی بکلی از زبون مای بود مخصوصا وقتنی حرفاش دلنشچقدر
 . با تمام وجودم عاشقت شدمکنمیچون حس م.. باشمشهی همخوامیم-
 . اتفاق افتادنی اییهوی یلیخ-
 .. عالئم عشقهنای که ادمی شده اما من تازه فهمينطوری وقته ایلینه خ-
 ؟یچه عالئم-
 که خودتم گهی ديزای چیلیخ... وشدمی مگی آدم دهی باهات بودم یوقت..دمی رسی تهش به تو مکردمی فکر میبه هرچ-
 .یدونیم

 .)) باشينطوری همشهیهم:(( زدم و گفتميلبخند
 .فقط واسه شما چشم-

 بودن دی جدیلی بود اما انگار خي حرفا عادنیا.. نشست ی به زبون آوردن عاشقانه هاش به دلم منی زد و چقدر ايلبخند
    به زبونومدی که سنگدل و خشن به نظر میتیچون از زبون شخص

 در آورده ی گفت پدرومادرمم از نگرانکلیما...ما جامون امن...اون مراقب منه.. بشهگهی آدم دهیمن باعث شدم .. شدنی مآورده
   نجای مدت اهی تونمیمن م...  سفره دوستانههی میو بهشون گفته رفت

  2چشماش خمار بود. .. اون صحنه ها افتادمادی. ..زمیری بهم مکنمی تا حالم بهتر بشه هر لحظه به اون صحنه ها فکر مبمونم
   ي بودن وارد شدن و خنده هاکلی و ماکتوری وينفر که دوستا

 ....اه....عشق ... ازدواج.. نگ قشيالیو...همش نقشه... دادی آزارم مکشونیستریه
 که از چشمم اومد نگران شد و سرم رو گرفت باال و اشکام رو با نوك انگشتش پاك کرد و قبل از اون ی اشکي قطره با

 . زد که ناخوداگاه چشمام رو بستمسمی خي گونه ي رويبوسه ا
 کلیما!!  فکر کنم؟ی به چدی من بايری همه سوال و درگنی انی بيواا!! کله؟ی همون مانی اای آنکهی هم متعجب بودم از اباز
    مرد مهربون شدهنی داشت حالم رو خوب کنه چقدر ایسع
 ساده نبودم و گولش رو نقدری کاش ايا.... رو گرفتهکتوری عشقم نسبت به وهیتنفر جا.. و چقدر ابراز عشقش قشنگ بودبود
 ...  ا نه اون منو نجات داد گولم بزنه؟ امخوادی هم مکلینکنه ما... خوردمینم

 گهی دکلی امنه و مازیهمه چ... می ما کجا هستدوننیاون به پدر و مادرم خبر داده و اونا م...  حالم رو خوب کنهخوادی ماون
 ...گهی رو مزیچشماش همه چ... ستیاون آدم سابق ن

 .ییهوی چقدر هوا سرد شد کلی ماگمیم-
 .شهی مکی نزدسمسی و کم کم داره کرنهی جنگل خارج از برلي تونجایآخه ا-
  تموم شدن؟گهی دانشگاهت ديتو ترما-
 ؟یتو چ...دمی هم ادامه نمگهی رو گرفتم دسانسمیآره ل-
 تو چند سالته؟. بردارمگهی ترمه دهی دیمن هنوز با-
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 .ادی حالت جا بمی درست کنشیآت.. چوب جمع کنمکمی رمیمن م...25-
 ...می نشستشی کنار آترونی بمیبعد از چند لحظه اومد و دستم رو گرفت رفت... کردمی مي دستم بازي نگفتم و با انگشتايزیچ
 .))بخواب:(( پتو روم انداخت و گفتهی

 جو پرتنش و نی کاش بشه که ايا....  کنارش داشتمیحس خوب... کردی شونه اش گذاشتم و اونم موهام رو نوازش مي روسر
   ادی زتونمی کنم نمیمن اگه هم سع...  برهنیاز ب زود یلی وجودم خيناآروم تو

 . رو ندارمي کارچی هي رمق شده و حوصله ی بدنم کسل و بیی جوراهی باشم شاد
 تا؟یآن-
 .جانم-
 ؟ی دوستم داشته باشی تونیتوهم م-
 .ی دوست مننیآره تو بهتر-
 .تی زندگي ادامه ي همسفر براهی... به عنوان عشق-
 ؟يدی ازدواج مشنهادی به  من پيدار-
 . نهای ی تو عاشقم هستدونمیمن هنوز نم..نه-
 و تو حاال دادمی جون می لعنتکتوری اون وکلی هری داشتم زشی چند ساعت پنی که همیدرکم کن که برام سخته درحال-

 ؟یکنی صحبت مزای چنی راجع به ايدار
 .ارنی سرت بیی بوده که تموم شده و من نذاشتم باليزیاون اتفاق چ..اما خب...دیاز دستم ناراحت نشو ببخش-
 تا 2اون ...  اعتماد کرده بودم و دوستش داشتم اما اونکتوری خب هنوز حرف زدن برام سخته من با تمام وجودم به ویآره ول-

   اگه.. و قصد سوءاستفاده از من رو داشتالی رو آورده بود وقاشیاز رف
 ...ي بوددهی رسرید

 )) من اونجام؟یدونستیتو از کجا م:((ث کوتاه گفتم مکهی از بعد
 و صبح با اوردمی کنن و منم طاقت نکاری بهت گفتم نرو اونجا؟ اونا بهم گفته بودن قراره چمی که باهم رفتروزی دادتهی-

 . اومدمالیسرعت به طرف و
 .ارنی سرم بیی معلوم نبود چه بالي ازت تشکر کنم اگه نبودي چجوردونمینم-
 وقته قلبم داره یلی و خستمی سابق نکلی ماگهی بکنم چون دي عاشقانه دوست دارم و حاضرم برات هرکارکنمی ممن حس-

 نی کامل رسوند که عاشق شدم و از انیقی و امروز من رو به روزیاتفاقات د... بهش نداشتم ی و من توجهزنهی مادیعشق رو فر
 .بابت خوشحالم

 .کننی مانتی اوقات در حقت خی اما گاهدهی به آدم میآره عشق حس قشنگ-



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 241 

 بوده که ی اشتباههی...  رو فراموش کنزشیهمه چ..عشقش رو... نفرتش رویحت... شهی همي رو فراموش کن براکتوریو-
 تجربه کنم که تا شهی همي که حالت رو خوب کنم تا بتونم درکنار تو بودن رو براکنمیتموم شده و رفته من تمام تالشم رو م

 ..یمال خودم باشابد  
 .))ادی حرفا بهت نمنیا:(( زدم و گفتميلبخند

 . می کنی جفتمون عادت مدی جدکلیآره خودمم تعجب کردم اما به ما-
  بهت اعتماد کنم؟تونمیم-
 . کنارت هستمشهیآره حتما شک نکن من هم-
 ...کتوریاگه مثل و-
 اعتماد کردن به من دی ،شاکنمیدرکت م..کنمی راه کمکت منی ايمن تو... گفتم که فراموشش کن ... نگو یچیه.. سییه-

 ... بود امای الککتوری ويحرفا.. برات سخت باشه اما باور کن من عاشقتم و به خاطر تو و با تو بودن عوض شدم
تازه .. دهی چون تازه به خواسته اش رسزنهی چقدر تند تند مینی بی متپهی تو مي برانیا:(( قلبش و گفتي رو گذاشت رودستم
 .)) چقدر دوست دارمی بکنم تا باور کني جلب اعتمادت حاضرم هرکاريبرا..کنهی و عشق رو تجربه مي شادجان،یداره ه

 اد؟ی بهت میگفته بودم مهربون-
 .ي که با همه فرق داریی همون آدم سابقم چون توهی بقيبرا... تو مهربونم ي من فقط برایول..يآره گفته بود-

 که دور شونه ام بود رو محکم تر کرد و من عطر تنش رو با تمام وجود ی بهش زد و دستی آروميوسه  روگرفت و بدستم
 نحس ي و دور شدن از اون خاطره هاتیاحساس امن..بیحس آرامش عج..دادی مي فوق العاده سرديادکلنش بو... دمیبلع

 اون هم با همه فرق داره چون دی اعتماد کرد شاکلی به ماه بشدی که شاکردی همه و همه دلم رو گرم مشیچند ساعت پ
   نیاول

البته پدرم رو ...(کنمی هستش که باهاش احساس آرامش مي مردنیاول..  مراقبم باشهخوادی مکنهی هستش که اعتراف ميمرد
  ی هست که زندگي مردنی اولدیشا)  گفتمی من به عنوان مرد زندگنیریفاکتور بگ

 ناخواسته تمام دی بدم شاادی بهش ناروی انکهی اي و براستی نیهش فهموندم شاد بودن کار سخت دادم و بادی رو بهش يدیجد
 ....  ستی زده نخی گرگ هی مثل گهیچشماش د.کردمیتالشم رو م

 ...دمی از چشماش فهمنارویو من ا...عشق داره...گرما داره. .. و آروم شدهنی خودش رو داره اما دلنشتهی و جذابییرایگ
*** 

 . روبه رو شدمی مشکي لهی جفت تهی رو باز کردم و با چشمام
 .))سالم عشق من:(( زد و گفتيلبخند

 .ریصبح بخ...زمیسالم عز-
 خوامیمن امروز م... می نکرددنی جز خوردن و خوابي کارچی و همیینجای هفته اس اهی ما االن ی آنگمیم..ریصبح شماهم بخ-

 .میبگذرون و خوش می برمیخوایباهم م.. بترکونم
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 کجا؟-
 . جنگل گمشدههی-
 ...گهی پس گمشده اس ددهی رو ندنجای هم تاحاال ای کسکنمی خودش جنگل و فکر منجایا-
 نکن ،امروز در یتنبل.. بلند شو حاضر شو...رهی نظی معرکه بلدم که واقعا بي جاهی جنگل نی همينه اشتباه نکن من تو-

 .ی مناریاخت
 ..ارتمیمن هر روز در اخت-
 .یمعلومه چون تو مال من-

 . ادلکن سردش بودميعاشق بو. براش نازك کردم و از جام بلند شدم از پشت بغلم کرد و فشارم دادیپشتچشم
 .)) له شدم ولم کنيآ:((گفتم

کاش زودتر عاشق .. هیچه حس خوب... بهههه... آرامششیآخ:(( رو گذاشت رو شونم و چشماش رو بست و گفتسرش
 .))شدمیم
  اون وقت؟یکعاشق -
 .. هام که دنبالم هستنشهی عاشق پنی از همیکی دونم عاشق ینم-

 رو به نی کدوم از اونا من رو عوض نکردن و عشق تو من رو از اچیه... من غلط بکنم:(( بهش رفتم که گفتي غره اچشم
 .))اون رو کرد

 . لباس مناسب بپوشمهی زدم و رفتم تا يلبخند
 .. من آمادمکلیما-
 .زمی عزمیبر-

 می شدیاز وسط درختا رد م...کی کوچي پتوهی شونه ام ي چوب بزرگ بود و روهی ام گهی دست دي رو گرفت و تودستم
    آبانی جررشی پل که زهی ياز رو... داشت ی خوبي هوانجایچقدر ا

 قای پل دقي اونجا قرار داشت و رودی بود که خورشی هم خالنشونی مانند که گرد شده بودن و بی تونلي درختامی عبور کردبود
    بلندباالي ممکن بود که درختاي جانیوسطش قشنگتر

 . محاصره کرده بودن و دور تا دورش رو گرفته بودني ارهی رو به شکل دادیخورش
 تجربه کردن کلی رو با مانیکه ا... دادی بهم می حس خوبمی مالمی و نسی عالي آب و هوايصدا..  بودی و چوبپل،متحرك

 ....ومدی قشنگ تر به نظر میلیخ
 .کردنی فرار مدنیدی مارو می هم اونجا بودن که وقتیکی کوچيوونایح

 )) خطرناك هم داره؟وونی حنجای اکلیما:((گفتم
 . جنگلني وسطاوونای اول جنگله و اون حنجایا-
 )) وسط جنگل؟میری ممیخب ما دار:(( ترس گفتمبا
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 . بزرگهیلی خنجایا... اطرافهنی هممی برمیخوای که میینه اون جا-
 .می رفتی آروم آروم راه مينطوریدستش رو گرفتم هم... بغلش بودم و دستش دوره شونه ام بوديتو
 .هیچقدر حس خوب-
 .هی حس فوق العاده ايری راه مي جنگل آروم دارهی ي کنار عشقت تویآره آرامش دهنده اس مخصوصا وقت-
 .ترسمیم-
 .  آب تو دلت تکون بخورهذارمیچون نم.. ترس ندارهندهیآ-
 .یشمیچقدر خوبه که پ-
 .یبس که مهربون... باشمشتی پيذاریچقدر خوبه که م-
 . رو خوردممیمن چوب مهربون-
 . کننتتی اذگهی دذارمینم-
 .ی خوبیلیخ-
 .شتریتو ب-

 .دی تو موهام انداخت و نامرتبشون کرد وخندیچنگ.. دمیخند
 نجاست؟یهم-
 قشنگه؟...آره -
 .فوق العاده اس-
 . اسرهی جزیکنی حس م؟ینی بیم-
 .آره همش آبه-
 . اطرافش قشنگترش کردهيدرختا-
 .یلیآره خ-
 . تو بغلمنی بشایب-
 . که دورمون آبه و اطرافمون درختمی تپه نشستي روکنمیحس م-
 .نجای اومدمی که تنها بودم میی کردم وقتادای پشی وقت پیلی رو من خنجایا-
 .ي تنها بودشهیتو که هم-
 . بودشی ماه پ6 که اومدم ي بارنی آخرکنمی فکر میگیآره راست م-
 ؟یکنی مکاری چنجایا-
 .يزدی بود برام مالونتیکاش و...زنمیفلوت م-
 ..کاش فلوته تو هم بود-
 . باشهمی که آوردي کوله انی اي توکنمیفکر م-
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 . بودالونمیکاش منم و-
 . کردم هستداشی پیآن...اِاِاِ-
 .برام بزن-
 . شونه اميچشماتو ببند و سرتو بذار رو-

 خوب بود و زیهمه چ... زدیچقدر قشنگ فلوت م... آرامشنی داشتم به اازیو ن... که گفت رو انجام دادم چقدر آروم بودميکار
 . داشتمیمن حس خوب

 مرد وارد هی می دل پاکم که به حرهی بودم با ین هم زن مدیشا... فوق العاده بود عاشقانه هامونمی که اونجا بودی ساعاتاون
   یچی زن هکی کنهی و آرامش متیشده و اونجا احساس امن

 ي فلوت زدنش تموم شد لبخندکردی مدادی جفت چشم مهربون که عشق رو بهی و خوادی و آرامش نمتیامن.. ابراز عشقجز
 )). بودیعال:(( و با ذوق گفتمدمیزدم و دستام رو بهم کوب

 ... وقتچیه... نزدمیچکی هيمن برا-
 ؟ی شدم ناراحتاتیی وارد تنهانکهیاز ا-
 زی بهم دست بده اما االن همه چی هام بشه حس خوبیی ها وارد تنهایژگی ونی دختر با اهی ی وقتکردمی وقت فکر نمچیه-

 .تای آنی رو فقط تو پر کنامیی تنهايکاش همه ..عوض شده
 . عاشقت بشمخوامیم-

 ))؟یگی ميجد:(( گرد شد و بعد از چند لحظه قهقه زد و گفتچشماش
 .ی دارم رو برام فراهم کنازی که نییزایقول بده چ.آره-
 ن؟ی دارازی نیاوه بانو شما چ-
 . گفتميمن جد-
 . گفتميمنم جد-
 يزای چنایا... مردهی می حري توتی و احساس امنيوفادار.. صداقت..خوادی اول از همه عشق مشی زن از مرد زندگهی نیبب-
 .ستنی نيادیز
 . کنمی مي بخواي جلب اعتمادت همونطور که گفتم هرکاري براکنهی همسرش رو براورده مي مرد عاشق تمام خواسته هاهی-
 خواد؟ی می دونفره چی زندگي مرد توهیحاال -
 . به  همههی زن و مرد شبي بشه گفت تمام خواسته هادیشا-
 .البته خانما ناز دارن-
 .کشنیردا هم ناز مم-

.. عطر سردش.. قرارشی قلب بي صداکردی نفساش گرم ترم مي که چشماش رو لبام ثابت موند و هر لحظه صدادمیخند
 .)) وقت امتحانش نکردمچیه:(( و آروم گفتکی اومد نزدزدینفس نفس م
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 )) بوسته؟نی اولیعنی!!! ؟يجد:(( تعجب گفتمبا
 ...دی جديزایچ-

 ي همه میمرد زندگ... کرد و با دستاش صورتم رو قاب گرفت منم چشمام رو بستم یاخم..دمی رو ست و آروم بوسچشماش
 . بارنی اولي رو با من تجربه کرده برادی شاد و جديزایچ
 .کنمی احساس رو فراموش نمنی وقت اچیه...کنمی بوسمون رو فراموش نمنی وقت اولچیه-
 . قشنگهیزندگ-
 .دمی با تو فهم رو فقطشیقشنگ-
 .گرسنمه-

 .)) عاشقانموني تو حرفايگند زد:(( و گفتدیخند
 .))خب آخه گرسنمه:(( خنده گفتمبا
 .ي تو کار دزدمی و بزنرونی بنجای از امی بردی پول ندارم فکر کنم بایچیمن ه-
  اطراف هست؟نیمغازه ا-
 . فروشگاه بزرگ هستهیآره -
 .دی جدي نقشه هی واسه دهی جون مهیعال-
 .بزن قدش-
 ..ولیا-

** 
 .. کار خودتهکلی ماگمیم-
 . طرف زن باشهکردمیاصال فکرشم نم-
 .ی مخش رو بزندیبا-
  کنم؟؟کاریچ-
 .))ی عاشقانه بهش بگي و حرفای گولش بزندی بایعنی..هی اصطالح فارسهی نیا:(( خنده گفتمبا

 .))کنمی نمنکاروی وقت اچیمن ه:(( کرد و گفتیاخم
 . باباهیالک-
 .نه-
 م؟ی بخوریخب االن ما چ!! کل؟یما-
 .کنهی مییهوووف نگاه کن آدم رو مجبور به چه کارها-

 ي رنگ کرده و چشماي غنچه و موهاي با لبارونی بود بختهی زن تپل که همه جاش رو رهی و هولش دادم طرف دمیخند
 . روشنهیقهوه ا
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 کهیزن.  ماه خورد و خوراکمون رو جور کردمکی فکر کنم تا فمی تو کختمی بود ری هرچزدنی باهم حرف منای که ای اون زمانتا
   یچی شوهرمه که هشی حواسش پنقدری عنتر اي

 خوبه هااا آدم شوهر داشته باشه یول) اه ولش کن..کتوری چون وستی ندی جدادمیز(يدی جديشوهر؟؟؟ چه کلمه ...دینفهم
   نه به باره نه( هنوز تایاصال معرکه است خجالت بکش آن...هیعال
 مادر بزرگم تنگ شده در يچقدر دلم برا. ای شدي حرفه ای تو کار اصطالحات فارسي زدی آنگمیم) داره( آها ه؟؟یچ) به

 .دمشی قبل دانشگاه دشی ماه پ6 نی که همیصورت
 شوهر شوهر کنم شوهر جووونم فداش بشم مننن کم رمی راست مرمی باشه چپ مادمی... زدمی ها حرف مدهی شوهر ندنیع
    هست کمبود شوهر داره دختراي کشورهی گنیم.. به خداشهی مدایپ
 بس که خوشگل و با دماای حس رو دارم البته من نازش رو نکشنی منم همدی شاکشنی ناز پسرا رو مرنی می هترشنی میه

 . بله چشمتا؟ی آنی خفه ششهیم.وقارم همه دنبالمن
 .رونی زود اومدم بیلیو خ.فمی بود کردم تو کی خوراکیهرچ.هی گوني بهم داده اندازه کلی مایفی کبعج

 .میکردی مي و دزدمی شده بودمثلالشخورا
 .))تای شدم از دستش آنوونهیهوووف د:(( اومد و گفتقهی بعد از چند دقکلیما
 ))گفت؟ی میچ:(( خنده گفتمبا
 به نظرت اگه متفاوت باشم و می به نظرت چندتا مهمون دعوت کنگفتیم.شدمی مچارهی بکردی مدای ادامه پگهی دکمی نیبب-

    بپوشم چطوره؟ به نظرت اگه موهام روی عروسيلباس سبز برا
 شم؟ی قشنگ مي خاکستري کنم با چشماغی جهینارنج
 .)) بودوونهیزن د:(( و گفتمدمیخند

 . بودی وضعهیاصال -
 . اومدرمونی گزی چیبه جاش کل-
 ))دختر چه خبره؟:(( شد و گفتشتری ها خندش بی خوراکدنی رو باز کردم با دفیک
 .می ندارازی نيزی ماه چ1تا -
 .آره-
 .میینجای روزه که ا3 هفته و 1 االن می باشنجای امیخوای می تا کِیراست-
 .نی برلمیرگرد بعد بي هفته دی رو نشونت بدم شاگهی دهیی جاهی خوامی اول ممیری مگهیچند روز د-
 .خوبه-
 ؟ی تو االن حالت خوبه از نظر روحتایآن-
 .کنمی و آرامش متی و احساس امندهی بهم دست می حس خوبی تو که کنارمستمیبد ن-
 . بابت خوشحالمنیاز ا -



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 247 

 . گرسنمهیییلی خونه که خمی برایب-
 . بود و حرف نداشتینقشه ات عال-
 .هی کار بديالبته دزد. بودیتو هم کارت عال -
 هی نی پولداره که با انقدری اونجا اسیبعدشم رئ. تموم شده بودمی پول داشتی و هرچمی که مجبور شدیدونیبله صدرصد اما  م-

   ي مغازه ي و توکنهی احساس کمبود نمیذره خوراک
 .شهی مدای پی همه چبزرگش

  تپله بود؟4 هموسشیرئ-
 .آره همون بود-
 گه؟ی دمیبر-
 . گرسنمهیلی منم خمیآره بر-

*** 
 يخوای هست که مکی کوچي برکه هی ی گفتي خودت بهم قول داديری گی ماهمی قرار بود امروز برگهی پاشو دکلیما-

 . اهیخوابیحاال هم که همش م.ينشونم بد
 چشم به زور نگام کرد و هی سردادم که با یی به خودش داد پوف بلند و باالی شد و کِش و قوسداری خورد و بیغلت

 ))ساعت چنده؟:((گفت
 . ظهره11 ساعت گهیبدو د-
 .  بودیکی نزدنی که همي برکه امی ساعت لفت دادن حاضر شد و رفت2 و ی بدبختی کلبا
 . کنمی عالمه آب روت خالهی سطل نی با همدهی مفی کِتایآن-

بعد . کردمسشی خیلی و من خمیکردی مي ساعت فقط آب باز1 کنمیفکر م. ختی آب روم ری و کلرمی بگمی اصال تصمنذاشت
   رهی ها خی کنار برکه و به ماهمی ساعت نشست1از 
 .می نداريری گی اومد که قالب ماهادمونی چون میشد

 رونی گردنبند آورد بهی لباسش بی جي انداخت و بعد از تویبهم نگاه.  بغلش نشستمي رو باز کرد و منم رفتم تودستش
    با تعجب نگاش کردم ودیدرخشی مدینور خورش يجلو

 ))ه؟ی چنی اکل؟یما:((گفتم
 .مال توئه-

قابلت رو :(( گردنم زد و گفتي روي برام گردنبند رو بست و بوسه ادادی داغش قلقلکم مي صورتم و نفساي شد روخم
 .))شهی که دلت برام تنگ میی وقتاي برايادگاری هی.نداره

 . که من دلم برات تنگ بشهي برشمی از پدی وقت نباچیتو ه-
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 نی به ایاگه ازت دور بودم دست.يری و باهاش آرامش بگی داشته باشيادگاری رو به عنوان نی اخوادی دلم میول. دمیقول م-
 .شتی پامی اونوقت مي و چشمات رو ببندیگردنبند بزن

 .)) قشنگهیلیخ.یمرس:(( و گفتمدمیخند
 . مراقبتمشهی و همرنی قلبم رو ازم بگي تودی مروارذارمی وقت نمچیهمن صدفم و .  داخل صدفدی مروارهی-
 .رهیمی بدون صدفش مطمئنا مدی مروارهی-

 يعطر تنش با دلم باز.کردمی مي گونه اش زدم و دوباره سرم رو گذاشتم رو شونه اش و داشتم با گردنبدنم بازي روي ابوسه
 .کردیم
 . بگوتی از زندگتایآن-
 ؟یواسه چ-
 .يدی کشتی تا حاال تو زندگیی های بدونم چه سختخوامیم-
 ... بچه بودمیوقت-

 و اضطراب بهم ی ناراحت و نگرانی و خاطرات برام زنده شد و کمادی کردم و فی اون دوره رو براش تعري هاهی قضتمام
 .دست داد

  کلکتون زد؟ی راحتنی آلکس به همیعنی-
 دی کرد من شبا باتی مارو اذیلیاون خ. که خودش زن و بچه داشتی حالدر. صادر کرده بودی جعلي عقدنامه هیآره اون -
 .دمیدی خواب بد مشهی و همموندمی مشونیکی شیپ

 ...))ی سختیچه زندگ:((گفت. دمی چشماش دي رو توی بزرگیناراحت
 تا ی حتدی شاادمهیمن تمام اون اتفاقات رو .  و با نمکمنیری شیلی خگفتنی بود و اون سالها همه مممی سال و ن3آره من -

   ي روداشتم که نکنه باز قراره دوباره اتفاق بدنیبعدها من استرس ا
 .وفتهی ببرامون

 .. چشماش بودي تویبی و غم عجکردی مو نوازش مشونه
 .)) تو خوبهشیمن حالم االن پ:(( به گونش زدم و با لبخند گفتمي ابوسه
 .)) خوب بودم و هستمشهیمنم باتو هم:(( لبخند زد و گفتاونم
 .. کردم روشیبلند شدم و سطل پر آب رو خال.هی چند ثاني اونم به اندازه گهی همدي شدن تو چشمارهی از خبعد
 .)) عاشقانه موني به صحنه هایزنی گند مشهیهم:(( و بلند شد و گفتدیخند

 .دهی مفی کِشتری بيزیکرم بر... شترهی بفشی کينطوریا-
 . پارهشی آتی بکنم تا آدم بشدی باکارتی چدونمی باهات بودم که منقدریمنم ا...اِاِاِ-

 یو در آخر وقت.  بشمکی روم تا نتونم بهش نزددی پاشی و آبش کرد تا اون لحظه هم تند تند آب مدی رو ازم دزسطل
    ازش گرفتم و بازعی سریلی دادم و سطل رو خی جاخالزهی آب برخواستیم
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 و هول بده رهی اون فقط تونست منو بگکردمی و فرار مکردمی مسشی فقط خی ساعتمی نهی کردم تا سشی من بودم که خهم
 .زدمی مغی برکه پر از قورباغه و منم فقط جهیوسط 

 .  عطسه کردکلی ماهوی که می غروب اونجا بوديکای نزدتا
 .))می بدبخت شدکلی مايوااا:((گفتم

 چرا؟-
 .يفکر کنم سرما خورد-
 .الشیخی بستی نی مهمزینه بابا چ-
 . و سرد شدهشهی مکی داره تارگهی خونه و هوا هم دمی برگرددینه با-

 که به زور داره دمی اما من فهممی دور نشده بودادی شونه هاش و دستش رو گرفتم زي که روم انداخته بود گذاشتم روییپتو
 .))می رسی حالت خوبه؟ االن مکلیما:(( گفتمی با نگرانارهی خودش نمي و به رورهیراه م

 .ستی نمیزیخوبم چ-
 . حس کردم دستم سوختشیشونی تخت و با دست زدن به پي خوابوندمش رومیدی رسیوقت

 هم گهی دي پتوهی شهی متایآن:(( شدت گرفتمی جونش نگرانی و بفی ضعيدنصدای با شندی لرزی انداختم داشت می نگاهبهش
 .))؟؟سردمهياریب
 رو روشن نهی و شومشیشونی پي کردم و گذاشتم روسی خویزی تميپارچه .  پتو بود انداختم روشی سرعت رفتم و هرچبا

   تا.  در اصل از حال رفتدی قرص بهش دادم که خوابهیکردم 
 . کنارش خوابم بردشی گرگ و مي و دم دماومدی اصال خواب به چشمم نمی از نگراندادمی اش مهی پا شوصبح
 . قلبشي بهش زد و گذاشت روي بود و چشماش بسته بود اما دستم رو گرفت و بوسه اشیشونی پي رودستم

 کل؟یحالت خوبه ما-
 .)) دلمزیخوبم عز:(( جون جواب دادی و بفیضع

 .دمی تخت خوابي روکنارش
 . اتاقتي برو تویشی مضیخانومم مر-
 . کنارت باشمخوامیم-

 قلبش بود ي حال و خمار بودن دستم روی اش رو دورم حلقه کرد چشماش بگهی رد کرد و دست درهگردنمی رواز زدستش
 .)) تابهی بنقدری تو اي برانیا:(( کرد و گفتی رمقی بيخنده 
 صبح شده بود گهیفکر کنم د. واسه حرف زدن نداشتم و خوابم بردی جونگهید.دمی  بوسقیعم... لبم ي اومد روی کمرنگلبخند

   که
 . بودمداری برد و تا اون موقع بخوابم
*** 
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 ))کل؟یما:(( و بلند گفتمدمی خواب با ترس پراز
 ))زم؟یجونم عز:(( سرعت اومد داخل اتاق و گفتبا

 ))حالت خوبه؟:(( و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 .شبیممنونم واسه د ازت ي بودداری نکردم چون فکر کنم تا صبح بدارتی بدیببخش.خوبم.آره خوشگلم-
 . حالت واقعا بد بودشبی دختمی روت آب ريادی من بود زرینه تقص-

 . تختي رونشست
  رو تخت؟ي تو من رو خوابوندکلیما-
 چقدر ي تو اثر کرده بود تو بغلم بودي شدم حالم خوب بود چون قرص و کاراداری بی وقتستی نادتی کنارم ينه خودت اومد-

   دی و بامی ناهار بخورایاالن ب. بود کنار عشقمیشب خوب
 .نی برلمیبر
 .میباشه بر-

*** 
 )) بعد اون بشه دامادم؟دم؟ی همون پسرست که اون روز دکلیما:(( کرد و گفتزی چشماش رو رمامان

 .)) الزم راجع بهش بکنمقاتی تحقي سرهی دیبا:(( کاراگاهانه گفتپدر
 )) ستشهی پول داره و عاشق پارهمی بسکنهی می رو نداره و تنها زندگ کسچیپدر و مادرش مردن و ه:((گفتم

  شده؟تیحاال عاشق چ:آنا
 .یفهمی مي بخوری که ازدواج کنه و شکست عشقگهی حاال اونم دو روز دي عاشق الرنس شدیرفت.تو ساکت-
  گفته من عاشق الرنسم؟؟یک...اِاِاِ-
 ))؟يالرنس گفته عاشقش شد:(( خنده گفتمبا

 .دمی خندی و من مخوردی محرص
 ه؟ی شعور فکر کرده کی بيغلط کرده پسره -

 ))؟ي خودتم دوسش دارنمیبب.از اون پسره بگو. روزای چنی انیاه ول کن:(( گفتی حوصلگی با بمادرم
 .کردمی همه اصرار نمنی اگه من عاشقش نبودم که انیدی رو صد بار پرسنیماماااان ا-
 اره؟از کجا معلوم که اونم دوسِت د-
 ...مامان جان اون روز که اومد خونمون-
 .))رو دستمون مونده.دیمامان بده بره بابا ترش.شونی بودن ایعجب پسر با کماالت:(( وسط حرفم و گفتدی پرآنا

 .)) مردونه باهاش صحبت کنمخوامی کارخونه مادیفردا بگو ب:(( گفتبابام
 .))باشه پدر حتما:(( ذوق بوسش کردم و گفتمبا
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 وولف انیستی خبره مهم امسال کرهی.سالم عشقتون اومد:(( تو خونه و گفتدی زنگ در رفتم به طرفش که الرنس پري صدابا
 .))شهی جمهور آلمان عوض مسیرئ

 ))اِاِاِ؟ مگه پنچ سال شد؟؟:((گفتم
 .ياری رو آمارش رو در بنی برلتی جمعیخواستی آندرس میراست.گهیآره د-

 .))نفر بوده3,395,189نی برلتی من جمعقاتیطبق تحق:(( گفتبابام
 . هستش2006 شما مال ساليپدر محاسبه -

 .)) درصد بوده32/5 رو انتخاب کردنکی که مذهب کاتولیی کل درصد کسانیحاال تصور کن:((الرنس
 .))کهی از کاتولشتریآره درصد پروتستان ب:((گفتم

 ؟ی به تو گفته به خواهر من چرت و پرت بگینس ک آقا الرنمیبب. اهناروی انیبس کن:  گفتی حوصلگی با بآنا
 االن که عمر کردم شمار نیتا هم. که گرفتم از تو بودهي خوشمزه اي بوسه نیاول.می حرفارو باهم ندارنیعشقم ما که ا-

   ي زهی بود دوشری نظی مال تو بیبوسه هام از دستم در رفته ول
 .من
 .عققق حالم بهم خورد اه-

 .))یکنی تو خلوتمون جبران می بگی خواستی هرچیتونی منایحاال اشکال نداره جلو ا:(( و گفتدیخند
 .خوردی حرص مشهی مثل همانا

 )) سالمت کو؟نمیبب. نکن بچم روتیاذ:(( گفتمامان
 .سالم عرض شد. آنجال جوندیاوه ببخش-
 .يخوب شد اومد.سالم پسر-
 ؟یواسه چ-
 . سوختهشی کنارقای دق؟؟؟ي که درستش کردياون لوستر-

 .)) ما بشوالیخیآنجال جون توروخدا ب:(( و الرنس گفتمیدیخند
  بردش به طرف پله های دست آنا رو گرفت و کشون کشون مالرنس

 .کارت دارم. عشقممی برایب-
 ))؟ي بری دخترم رو کجا مي داريهو:(( گفتبابام

 . باال آرودمی تسليو دستاش رو به نشونه . نی آنا رو ول کرد و با مخ رفت تو زمتی تو همون وضعالرنس
 .نجای اای ندارم باهاش خودش زنگ زد گفت بيبه خدا من کار:الرنس

 .)) دروغگو؟یگی میچرا الک:(( گرد شده نگام کرد و گفتي با چشماآنا
 .)) زنم تنگ شده بوديخب دلم برا:(( و گفتنیی سرش رو انداخت پاالرنس

 .ستمیمن زن تو ن-
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 گم؟یرو م گفت تویک-
 ؟؟؟یگی رو میپس ک-
 اومده باشه دی برعکس تو بود؟؟ گفتم شازاشی چياون دوستت بووود خوشگل بود ناز بود خانم بود آروم و با وقار بود همه -
 .نجایا

 بعدم پاشو نی کنتی همو اذکمی اتاق آنا ي تونی حاالهم باهم برنهی الرنس اومده تورو ببنیاه بس کن:(( گفتمی حوصلگی ببا
    حرفیاسی راجع به مسائل سکمی نینذاشت.برو خونه تون اه

 .))میبزن
 یلی خزهی چهی خوامی مامی مگهی روز دهی)  چشمک به من زد و ادامه دادهی.(می هستیاسی عاشق مسائل سیمن و آن:الرنس

 .مهم بهت بگم
 ))؟ی االن بگنی همشهی نم؟ی چ؟ی چ؟یچ:(( گفتمجانی هبا
  کشور جهانه؟نی آلمان شانزدهمیدونستیتو م-
 )) کشور جهانه؟نی شانزدهمیتو چ:(( تعجب گفتمبا
 .تیاز نظر جمع-
  جون من؟-

 )) نفر بوده82,000,000تآلمانیجمع2009آره تو سال :(( گفتپدر
 ون؟؟یلیم 82-
 . بوده3/10/1990 زمان وحدت دو آلمان درگفتیآره پدرم اون زمانا م-
 آلمان یپدر نام رسم. آلمان رخ دادهي تویی که چه اتفاقادمیدی اون زمان بودم و مخواستی دلم میلیمن خ. جالبه هایلیخ-
  بود؟؟؟یچ
 . فدرال آلمانهیجمهور-
 . کنمقی تحقرانی اهیاسی راجع به مسائل سکمی دیبا-
 . دارنیآره اونا هم مسائل جالب-

 . باالمی برایزن ب: الرنس
 .))ادی حوصله ام سر رفته خوابمم ممی بخوابکمی میرپاشو بانو ب:(( بلند شد و گفتبابا

 .خب برو بخواب:مامان
 . برهی احساس من بدون تو خوابم نمیب-
 ...يریحاال تو سر پ. بختي خونه رنی بچه هامون دارن ممی شدری پگهید-
 .خوادی دلم منم که فقط تورو مشهی نمری دل آدم که په؟؟؟ی چيریپ-

 .)) دوتا عاشقنی اي چشماي توزنهی موج میبه به چه عشق:(( کرد و گفتیی دندون نماي خنده الرنس
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 .))یحاال چشمشون نزن:((گفتم
 .))مامان برو بابا رو بخوابون:(( دادمادامه

 .ی رو عوض کنم بو گرفتکتی بخوابونمت السترمردی پمیپاشو بر.چشم-
 .رمیمیکه از بو گندم دارم م.فهیزود باش ضع-

 . پدرمشی حرف زدم تا فردا بره پکلیما اتاقم و با ي تورفتم
*** 

 ...تاااایآن-
 ؟یزنی چرا داد مکلی شده مایچ-
 . خونتونامیامشبم دعوتم کرد ب.بابات قبول کرد-
 .))رهی نظی بزمیاوه عز:(( و گفتمدمی ته دل خنداز

 .))یشی مال خودم مشهی همي براگهید:(( و گفتدی خنداونم
 .زمیشب منتظرتم همسر عز-
 .ارمی سرت در میی بالهی ستی من کنترلم دست خودم نای خوشگل نپوشیلیلباس خ-
 .)) آقا دامادرسهیدستت بهم نم:(( خنده گفتمبا
 . عروس خانمرسهی نمی دستش به کی کگمی بهت میشب عروس-
 دهی دختر ترشنی شما اقتای خان به نظر من لکلیما:(( ازم گرفت و گفتوی در بزنه وارد شد و گوشنکهی بدونه اشهی مثل همآنا
    اطرفنی اایلی خنی نظر بکندهی تجدهی نیخوایم. ستین

 .))از من گفتن بود.نیای بهم بیلی فکر کنم ختوی باشخصیلیالبته خواهرش خ.هی بقای مثل خواهرش نی که عالهستن
 .)) چه برسه به خواهرشدمی نمایمن همسرم رو به دن:((ومدی مکلی مايصدا

 . دلتون بخوادمیلی خشیییچ-
 .شنای ناراحت منی رو بهم گفتنای اگه هم بفهمن انی شی خوشبخت مشتریشما فکر کنم با آقا الرنس ب-
  رو بهتون گفته؟زای چنی ایک. خورهی من حالم از الرنس بهم مرینخ-
 .نی گفت همو دوست دارتایآن-
 .زدمی مغی و جکردمی دستش فرار ماز
 .ی آنکشمتیم-
 .نزنش گناه داره:کلیما
 .کلی آقا مانمتونی بیشب م-
 .)) راجع به شما باهاش حرف بزنمکمیخداکنه الرنس هم باشه :(( خنده گفتبا
 .))ي باي باکلیما:(( خنده داد زدمبا
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 .خداحافظ همسرم-
 ...)) منیچرا بهش گفت:((دی غرردندوناشی و از زرهی تونست منو بگی عالمه دوندگهی قطع کرد و بعد از ویگوش

 ؟ی ازدواج کنکلی با ماخوادینکنه واقعا دلت م-
 .يریگی اون رو از من مي منه تو داري هاای روي شاهزاده نیا-
 .دهی مری درست رو بخون دهنت هنوز بو شنیبش.چه غلطااا -
 . خودت روی کشتي سال ازم بزرگترهیخوبه حاال فقط -
 . سال1 من چهااار سال ازت بزرگترم نه زمیعز-
 .باالخره-
 . وجودمهي همه مهی هم عشقمه زندگکلیباالخره که ازت بزرگترم و ما-
 . هاياری در ناروی خنگ بازنیپاشو خودت رو جمع کن جلوش ا. ییی وقتهی يریاووو نم-
 .شوهرمه دوووس دارم-
  هست؟؟ی شوهر شوهر نکن فکر کرده حاال چنقدریا-
 . ابراز عالقه کنهي چجورنهدویتو برو اون الرنس جونت رو جمع کن که نم-
 . تو بهترهلیاز شوهر زن ذل-
  نه؟گهی دياالن از الرنس دفاع کرد-
 به توچه؟.بلههه اصن شووهرمه دووس دارم-
 زد؟ی عق مومدی تا اسم الرنس مشی چند لحظه پنی بود تا همیبله بله؟؟ ک-
 . الرنس عشقمهگهیاالن د-
 .)) هااایبهش نگ:(( و گفتنیی تعجب نگاش کردم که سرش رو انداخت پابا
 ؟یدونی دارم ماجی سخت شده به پووول احتی زندگیلی بخت خي برم خونه خوامی خرج داره منم که کم کم میزندگ-
 .ی آني سوء استفاده گریلیخ-
 .ادیرد کن ب. که هسنهیهم-
 ؟يخوایچقدر م-
 .یهرچقدر کرمته بده حاج-
 ؟ی گفتی چقایاالن دق-
 .ری بگادی ی فارسصد دفعه بهت گفتم برو-
 .ی تو کار فارسیزنی مي همه جوره دارگهیدست و پا شکسته بلدم اما تو د-
 .ی ناموسي کم کم برم تو کار فحش هاخوامی بلدم مشیاصطالحاتشم کم و ب. بودی که گفتم التنیآره ا-
 ))حاال بگو من چه قدر بدم بهت؟.طونی شيا:(( خنده گفتبا
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 . بدهيگفتم هرچقدر دوست دار-
 .خودت بگو-
 . هایشیمن بگم بدبخت م-
 . بگو که در توانم باشهيزی چهی ی نگو ولادیحاال خب ز-
 . سِنت500. گمیباشه کم م-
 . بابا چه خبرتهورو؟؟؟ی 5 یعنی-
 ال؟ی ر12,600یعنی وروی کی رانی تو ای دونستیتو اصال م-
 ؟یاسی تو کار اطالعات سیباز رفت-
 ؟ي مشکل داریاسیچرا تو با مسائل س-
 . ازشادیخوشم نم-
 ي تومان به من بد6000 فقطيخوای تو میعنی ما يوروی کی شهی تومان پولشون م1200 اونا یی جوراهی یعنیفکر کن -

 .سیخس
 .ادهی زیلی خدمی نموروی 5 من یول...نای و تومان و االی ری چیعنی یگی که مییزای چنی ادونمیمن نم-
 .دمیمنم لو م-
 .دمیباشه م.اه-
 . خواهر گلمنیآفر-
  ها؟یتوروخدا بهش نگ-
 ؟ي عاشق شديحاال بگو چجور-

 .))دونمینم:(( و گفتنیی رو انداخت پاسرش
 ))؟ی کنشی مخفيخوای میتا کِ:(( گفتمرفتمی که به اتاقم می و در حالدمیخند

 . بکشهشی خودش پا پیتا وقت-
 ؟ي عاشقش شدیاز کِ-
 . بوسم کردیوقت-
 ))؟؟يجد:(( خنده گفتمبا
 .))هوم:(( خجالت گفتبا
 .ی نانسشی پرمیمن م.یاوک-
 .نهی رو ببی اون روز گرفتکلی که با مایی قراره عکسانکهی خونمون مثل اادی گفت فردا مینانس-
 ...کلی که مادونهیم-
 . کنزشینه فردا سوپرا-
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*** 
 کل؟؟یاونم با ما.شهی باورم نمی آني وا؟ي زودنی به هم؟ی قراره ازدواج کنگهی دي هفته یعنی یگی مي جدیآن-
 . خوبهیلی حالمون خکلی و من و مارهی مشی داره خوب پیآره همه چ-
 .یشی خوشبخت مي واقعا خوشحالم که تو هم دارزمیاوه عز-
 ؟ی ازدواج کنستیتو قرار ن-
 .ي به زوددیاما اگه خدا به بخواد شا.فعال  که نه-
 ؟ي نگفته بود؟؟يجد-
 . که من دوسش دارمدونهی خودش هم نمیحت.ستی معلوم نیچیبعدشم هنوز ه.گمیخب دارم م-
  دانشگاهه؟ياز بچه ها-
 .اوهوم-
 ه؟ی اسمش چ؟؟؟يجد-
 .دارِن-
 . اون فوق العاده اس؟؟یگی مي من جدياوه خدا-
 .ستی معلوم نیچی هنوز هی منم که دوسش دارم ولکنهی منو نگاه می جوره خاصهیآره -
 .ی وقتهی ی ها نشهی قضنی تو مثل من گرفتار اینسنا-
 . کنارت بود و تونست حالت رو بهتر کنهکلی اون اتفاقات متاسفم خداروشکر که ماي دلم واقعا برازهیعز-
 .ومدی سرم مییآره اگه اون نبود من واقعا  معلوم نبود چه بال-
 .تی عروسيدای دنبال خرمی کم کم بردی بارهی مشی داره خوب پیخوبه که همه چ-
 .))می عروسدیمن عاشق خر:(( و گفتمدمی ذوق دستام رو بهم کوببا
 .اصال خونه. خونتونلی لباس وساشگاهیآرا-
 .ستی نلشی به خونه و وسايازی تمومه نی فوق العاده بزرگ داره و همه چي خونه هی کلیما-
 . دخترهی که عالنیا-
 ...اما.آره-
 ؟یاما چ-
 .زنهیم شور کمیدلم -
 .رهی مشی خوب پینگران نباش همه چ.هیعی طبزای چنیا-
 .نجای اي که اومدیمرس-
 . فوق العاده بود و البته خنده دارنی که گرفتییعکسا-
 . بهم خوش گذشتیلیآره اون روز خ-
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 .ی تو مجلس بدرخشکنمیفکر م. نمتی دوست دارم تو لباس عروس ببیلی خکنمی مي بعد لحظه شماري هفته ي برایآن-
 ؟ی بدرخشه پس چدمیعروس با-
 .ادی لباس عروس بهت بیلی خکنمی چون حس می عروسه تک باشهی تو کنمیفکر م-
 .دی خرمیری منی پس فردا با آنا و لورایفردا -
 .رنی وقت بگشگاهی و مامان تو هم قراره برن آرارجونیآره فکر کنم مامانم و کل-
 . کننی و پدرم هم قراره باغ پشت خونه رو چراغونانیرابرت و را-
 . کنهی شکل ممکن چراغوننی عشق رو به بهتري سپردم جاده یمن به الرنس م-
 . و قشنگ خونمونهییای روي قسمتانی از بهتریکی عشق يآره جاده -
 . شمادوتا آماده استي واسه یهمه چ-
 . برهشی خوب پی همه چدوارمیام-
 .یشی مکلی مال ماشهی همي براگهی و تو درسهی بعد از راه مي زود هفته یلیخ. نباشیچینگران ه-

 .))خوشحالم:(( زدم و گفتميلبخند
 .یلیخ.منم-

*** 
 -. ي شدری نظی بی آنيوااا

 هی نی کرده بود اری تغیلی ام خافهی اون لباس و سر و وضع به وجد اومدم قي خودم تودنی انداختم و با دنهی آي توینگاه
    آراشگاه هستن وي توی شد و االن آنا و نانسي زود سپریلیهفته خ

 .کننی مزمی انالدارن
 . زنگ خورد و جواب دادممیگوش

 کل؟یجانم ما-
 ؟ي آماده ازمیعز-
  عشقم؟ییآره کجا-
 .امیاالن م. راهميتو-
 رفتمیته با خودم کلنجار م هفهی نیتمام ا.وفتهی بی اتفاقهی امروز قراره کردمی دل شوره و استرس داشتم همش حس میلیخ

   بانی گربی حسعجنی خوشحال باشم اما امیکه روز عروس
 .کنهی شده و ولم نمرمیگ
 . بردنشگاهی و آنا دستم رو گرفتن و به طرف در آرای بوق نانسي صدابا
 .))چقدر خوشگل شده.خانومم رو نگا:(( شد و گفترهی دستم رو گرفت و با عشق بهم خکلیما
 ))کل؟ی ماگمیم.ای زدپیشماهم ت.یمرس:(( خنده گفتمبا
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 .کلیجان دل ما-
 .ادی بهت مدیچقدر کت و شلوار سف-
 .زمی عزیمرس-

 .دمشی سرش رو آوردو با عشق بوسآروم
 م؟یبر-
 .میآره بر-
 .کردمی و من عشق مخوندی راه دستم رو گرفته بود و شعر ميتو
 داشبورد ي همون حلقه ها رو از توزمیعز:(( گفتشدی مادهی پنی که از ماشیل صداش زد و درحاانی رامیدی در خونه که رسبه

 .)) نرهادمونیبردار تا 
 .انی راشی شد و رفت پادهیپ

 بهش ی گل کرده بود تا نگاهمی چرا کنجکاودونمینم.دمی ته داشبور دیمی دفتر خاطرات بزرگ و قدهی رو باز کردم و داشبورد
    ودمی توش دي صفحه ارو باز کردم و نامه اهی یشانس.بندازم
 لی تبدنیقی به بی عجي و حس هاومدی به سراغم مشتری که داشتم با خوندن خط به خط اون نوشته بیبی بد و عجي هاحس
 .شدن

 :آلکس... از طرف پدرتينامه ا((
 باشم من دوباره به هوش اومدم شتین پ اون نامردا نذاشتیخونی نامه رو منی حاال که ادونمیم. جانکلیما.زمی پسر عزسالم
    نامهنی اي باشه تمام حرفاادتی. ندارمی به زندگيدیاما ام

 انتقام خون دی تو باکلی داشته باشه اما مای مهربوني ی دوست داشتم که پسرم روحیلیمن خ. فاش بشهدی هست که نبايراز
   نکهی بهت اعتراف کنم قبل از ادیمن با.يریمن رو از اون خانواده بگ

 اون رفت من با مادرت ازدواج کردم اما باز هم نتونستم فراموشش کنم یاما وقت. بودمي اگهی مادرت باشم عاشق دختره دبا
   سالت بود اون زمان به آنجال دختر8همون زمان که تو 

 نی دعوامون شد که گلدون رو زد به سرم ایاتفاق یلی بهش اصرار کردم که منو کشت خنقدری دادم اشنهادی ام پموردعالقه
 .))یمرگ من باعث شد تو تنها بمون

 کرد اون همه بال سرمون آورد حاال به تی شد اون آلکس پست فطرت مادر من رو اذي اشک از چشمام جاردی که رسنجای ابه
   ي کهیدروغ نوشته بهش اصرار کردم و اون من رو کشت؟؟؟ مرد

 .یعوض
 زن به سرم آورد من تو رو دوست نی ایی چه بالهایدونی تو نميری از خودش نه اما از دخترش انتقام خون من رو بگخوامیم((

   یی تنهانیتو ا.ی مرگ باعث شد تو تنها بشنیداشتم اما ا
 .))ی جنستیاذ اون هم آزار و نی کنتشی اذدی از دوستانت بایکی ایتو .  انتقامتهي لهی دخترش وسي آزارش بددی نبود باحقت
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 و خود به خود دی چرخیچشمام تو خط به خط نامه م. شهی باورم نمي بود؟؟؟ واااکلیما...ي اون اتفاقات نقشه ي همه یعنی
 .  کتوریو. شدی ذهنم مرور مي اون حرفا بلند بلند تويهمه 

 ...خواستنی و دوستاش اونا؟؟ اونا مکلیما
 که ستی بند نای اما دستم به دنيکردی حس مشهی و تو آغوش پدر و همموندمی مشتی پدی من باکلیمن دوستت دارم ما((

   خوامی رو ازت ميزی چنی متاسفم پسرم که چنرمیبتونم انتقام بگ
 .))ی و محکم بجنگي قوخی نی عی سنگ باشدی خانواده بانی دلت نرم شد در برابره اای ي عاشق شدي روزاگه
 . چشمم بودير خاطرات جلو دفتي از دستم افتاد و نوشته هانامه

 چون مامان بعد از  رفتنت منو ول کرد من گذرونمی پرورشگاه مي رو دارم توی سختي بدون تو روزازمیسالم پدر عز((
   ی حق من زندگکنمیهردوتون رو از دست دادم من به حرفات عمل م

 و آنجال رو هم ذارمی من داغش رو به دل دخترش مدمی با پدر و مادرم رو نچشی بچه ها بود اما من طعم زندگي هی بقمثل
    و تا االن چند بارخونمی نامه تو منی من هر روز ادمیعذاب م

 .))می هم داري نهضت سواد آموزنجای بده چون ما اادی به خاطر تو معلمم رو مجبور کردم بهم سواد خوندمش
 شدم هر لی خشن و مغرور و سنگدل تبدي بچه کیم و به  سالمه و سرشار از انتقام16بابا من االن :((گهی دي کهی تهی

   شمی و معروف مخونمی درس منقدری اکنمی مداشی شده پيجور
 ی راستيدیدی رو مشرفتمی و پي بودشمی کاش پي ایول.  پدرکنمی و سرشناس بشم کار مرمی بگی خوبي نمره شهی همکه

    پرورشگاه فرار کنم و دنبال کار بگردم مننی از اخوامیامروز م
 .)) پدرسمینوی برات مبازم
 و پا به فرار گذاشتم تا جون داشتم رونی اومدم بنی نحس چشمام رو تار کرده بودن از ماشي هاهی از دستم افتاد گردفتر

   کردمی داشتم از دست خودم فرار مدیشا.رفتمی کجا مدونمینم.دمییدو
 .کردی که داشت حالم رو بدتر از قبل می ناگهانيفشار ها نی اي دست همه از
 :کلیما

  اخ. داشبورد دفتر خاطراتم جا موندهي اومد توادمی هوی که زدی داشت حرف مانی به سمت رارفتم
 من پسر آلکس دیفهمی کس مچی هدی  رو سرم آوار شد نباایدن. رهی مابونی داره با سرعت به طرف ختای آندمی عقب و دبرگشتم

 .دمییدویدفتره خاطراتم رو برداشتم و دنبالش م.هستم
 .ي دفتر رو نخوندنی ايتو همه . یدونی ماجرارو نميتو همه .تایصبر کن ان-
 ی پستیلیخ...تو.گرفتی رو داشت از من و پدر وو مادرم می که زندگی هستیتو پسره کس. بدونمیچی هخوامی نمگهید-
 کلیما
 .یکنی اشتباه ميتو دار.ستی نیکنی که فکر مينطورینه ا-
 .دمی نفهميزی چگهید...نی بوق ماشيصدا... ودمی و دستش رو کشدمی بهش رسهی ثانکی و در کمتر از ابونی وسط خدیپر
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 :تایآن
 .دمی دنی زمي رو روکلی مای چشام رو باز کردم جسم خونی اما وقتستمی زنده نگهی کردم دفکر

 .من از حال رفتم... زدم همه دورمون جمع شدن وغیج
*** 

 زم؟ی عزتا؟یآن-
 مارستانی بي چراغادنیبا د.اما... اتفاقات خواب بوده باشهنی اي بودم همه دواری و به اطرافم نگاه کردم و امدمی جا پراز

 .چشمام رو محکم بستم چون عادت به نور نداشتم
 )) من کجاست؟کلی ماکل؟یما:(( صدام به شدت بلند بوداما

 اتاق عمل زانو زدم همه يو از اتاق خارج شدم جلو. دستم کندمي بگن به زحمت بلند شدم و سِرم رو از تويزی چنذاشتم
   نیلور.الرنس.تایاناه.ینانس.ریکل.سایرابرت ال.انیرا.مادرم.پدرم.بودن

 . اتاق افتاده بودي من توکلی ماو
 ی چیعنی ایخدا. قصه رو بخونمنی تا ته ادی که بازدی مادی فرکلی آخر مايلحظه ها. دفتر خاطرات رو گذاشت رو پامینانس

 شه؟یم
 خونه هی ستمی پرورشگاه ني توگهی عوض شدم من دیلی سالم شده و خ25 سمینوی نامه ارو برات منیسالم پدر االن که ا((
   یکی با ردمکی بزرگ و مستقل دارم با فلوت زدن کار مي

 تکواندو معروف شدم من در ي ها آموزش دادم و پول در آوردم و تویلی من به خدادی مادی شدم که بهم تکواندو دوست
 .کنمی هست کار هم مکی رشته ام که کرافيراستا

 نامه اعترافه نی اما قصدم از نوشتنه اکردمی کنار خودم حس مشهی بگم چون وجود تورو همدی که باستی نییزای چنای ادونمیم
   ی که گفتيزیپدر من نتونستم به چ... اعتراف بزرگهی

 رو با خی آدم کی داد ریی دختر تمام وجودم رو تغنی آدم مغرور و سنگ دل بودم اما اهی خوب بود من ی کنم همه چعمل
    نتونستمنکهی عوض شدم متاسفم از اگهیوجودش گرم کرد من د

 ي ازش برالهی گناهه قصه ست و اگه منم بخوام به عنوان وسی دختر بنیا:  اوالدمی رسي اجهی نتکی اما خب به رمی بگانتقام
    انتقام تونیبا ا: نکهیدوم ا. هیانتقام استفاده کنم واقعا نامرد

 باهاش بودم دائم باخودم کلنجار ی شدم از وقتمونی پشیلی با دوستام بعدش خدمی نقشه چی من وقتشمی پيگردی برنمگهید
    وار دوستشوونهی دختر هست که من دنی اي تویرفتم که چ

 رو دی جديزای من با وجودش آرامش گرفتم چستی دختر اشتباه ننی اعتراف کنم که حسم به ادی و بادمی و امروز فهمدارم
    رو دوست دارم وی زندگنی ازیتجربه کردم من با وجودش همه چ

 يزی چگهی باهاش ازدواج کردم و دی وقتدیاما شا. انتقامم باشهي لهی وسخواستهی مي روزهی وقت نذارم بفهمه که چی هدیشا
    افتاده و منی پنهان نبود بهش گفتم که چه اتفاقنمونیب
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  بودم؟ی کپسره
 یلی بابت خنی بود تا ابد و من از امی مال هم خواهشهی فردا شب ازدواج کنم و ما همتای با آنخوامیمن م: گهی دي کهی تهی

    ماجرا اوننکهی ادمی هم فهمگهی دزی چهیراستش .خوشحالم
 و به زور به آنجال يدی رو دزدتایآن.ادی زیلی پدر خي کردتشونی رو برام گفت تو اذشی کل زندگتای نبوده آنی که تو گفتيطور
   ي که با مامان هم بودی که باهات ازدواج کنه در صورتیگفت
 نبود که نیپدر اونا حقشون ا.ي و با معشوقه ات بودیداشتی مامان من رو حامله بود تو باز هم دست از کارات برنمی وقتیحت
   ي بوشهی هميومدی خونه نمی شبچی هادمهی من ی کنتشونیاذ

 کردم ریی تغیلیدم و خ بزرگ شگهی من دی اما مامان رو داشتيدی  تو اگه به عشقت نرسيزدی مامان رو کتک ميدادی مالکل
     مادر تو رودونستمی نمشی وقته پیلی که خدمی رو فهمزای چیلیو خ

 و خواب و خوراکه من رو نداشت ي خودش گذاشت پرورشگاه چون توان نگهداري داشت بعد از مرگت من رو با دستادوست
    که منخوامی اما من هنوزم دوستت دارم و بازم عذر ميباهام بد کرد

 رمی گبانی که گری دختر و عشقنی دختر از دست دادم اونم توسط خود همنی سخت و مغرورم رو نسبت به اي هی روحگهید
   دمی محی مونده باشه ترجی باقمی روز از زندگهیشد و اگه 

 تنها  و تو و مادرم رو دوست دارم شما من رورمیمی مادشی داد و بعدهم با ادی رو بهم ی بمونم که زندگییتای آنعاشق
    مهربون بوده وشهی همتای اما من از ته قلبم دوسِتون دارم چون اننیگذاشت

 .))زمیخداحافظ پدر عز. رو از نو بسازممیو با دوست داشتن زندگ. بگذرمزای چیلی گرفتم از خادی ازش من
 بمونه ما هنوز دی باکلی بره مادی نباکلی ماختمیری بود زار زار اشک مدهی امونم رو برهی بدنم وجودم شل شده بود و گردستام

 .   جشن باهم بودنمون رومیری باهم جشن بگمیخوایامشب م
 ی هم زندگي برامیشدی اما امشب ما مال هم می شاد باشی گرفتادی يدی تو خندکلیما. شاد بودن.  کردنیزندگ

 .میاوردی رو مي هم شاديبرا.میکردیم
 ي ضربان قلبم و بوق آزاااد توي ور به اون ور صدانی از ا پرستارادنیی و دواهویه...یکی شوك الکتريصدا

 گوشمــــــــــــــــــــ
 که ی بوق آزاد و ضرباني صدارفتمی اما هرجا مرمی کجا مدونستمی پاهام و از اونجا فرار کردم نمي توختمی جون بود ریهرچ

   ينطوری ادی قصه نبانی داستان انیا. گوشم بودي توزدینم
 من زنده کلینمرده نه ما.کلیما.  بپوشم؟؟؟ نهاهی و لباس سرمی عزا بگدی بود اما حاال بامی امشب من عروسشدی متموم
   ادشی به بعد با نی از ادی باگهی دنکهی سخته ازیباور همه چ.است
 . منم تموم شدهیزندگ. نمی کنم و هرشب خوابش رو ببیزندگ
*** 
 .ی که تو رفتگنی مهمه
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 .یستی که تو نگنی مهمه
 ...دروغه. ی که دوباره دل تنگمو شکستگنی مهمه

 .ینی ببينجوری منو اومدی دلت ميچجور
  کی ستاره ها چه نزدبا

 .ینی ببي تو دورمنو
 . گفتم که دروغهی ولی گفتن که تو رفتهمه
 . اگه منتظر بمونمبهی که عجگنی مهمه
 .مونمی منجایتا ابد ا. حرفاشون دروغههمه

 . سوت و کورهیلی خنجایا زمی توو اسمت عزیب
 صبورهههه. صبورهیلیدل من خ. ندارهیبی خب عیول

  ی که تو رفتگنی مهمه
 یستی که تو نگنی مهمه
 ... دروغهی که دوباره دل تنگمو شکستگنی مهمه

 ینی ببينجوری منو اومدی دلت ميچجور
 کی ستاره ها چه نزدبا

 .ینی ببي تو دورمنو
 . گفتم که دروغهی ولی گفتن که تو رفتهمه
  اگه منتظر بمونمبهی که عجگنی مهمه
 .مونمی منجای حرفاشون دروغه تا ابد اهمه

 . سوت و کورهیلی خنجای ازمی توو اسمت عزیب
  صبوره صبورههههیلی نداره دل من خیبی خب عیول
 یستی که تو نگنیهمه م*

 .ي که تنت رو به فرشته ها سپردگنیهمه م...ي که تو مردگنی مهمه
 ...*دروغه

 ))دروغه.ی فالحاریماز((
 من آخرش خوب تموم ی زندگي چون قصه کردمی می داشتم زندگادشی نمونده بود و من هنوز با ی باقختنی ري برایاشک

    همهي که تو مردگنیهمه م(( شمهی پشهی اون همشهیم
 رهی پنجره به دور دست ها خ و پشتخوندمی آهنگ رو منیبارها ا))  دروغهي که تنت رو به فرشته ها سپردگنیم
    بهمبی عجکهیخی عطره تنت رو کرده ادکلن سرد و يچقدر دلم هوا.شدمیم
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 .دادی متی و امنگرما
 ادمی ی به صالحمه تا همه چگنی من به زور ازدواج کنم مخوانی اونجا اونا ممی بردی باگفتنی همه مرانی امی قرار بود برامروز
    مزخرف مال پدر بزرگمه اعتراضم کهي نقشه نیبره ا

 هرکار نای امی باهم خوشبختکلی من و ماستی برام مهم نیچی هگهی من دخوادی بزرگترته و صالحت رو مگنی میکنیم
 . بکننتوننیدلشون بخواد م

 دلم شهی همنهکی و داره به ابرا نگاه ممای هواپي که االن ساکت نشسته توطونمی شر و شيتای من همون آنشدی باورش میک
    من رورانی امی بریی ازدواج کردم دوتاکلی با مای وقتخواستیم
 . افتادهی مزخرفات رو باور نکردم که چه اتفاقنی وقت اچی بوده و من هشمی پشهی هممی کنار همکلیما

 و چشمام رو بستم و دمی گردنبندم کشي رویدست. ي ازهی انگچی و ساکت و بدون هفی شده بودم الغرو نحری سالها پانگار
   شهی من دلم برات تنگ شده و تو همکلی بهش زدم مايبوسه ا

 ... و بازهم عطر تنتستی نشمی جسمت پگهی اما دخندهی باهام مشهی روحت همي بودشمیپ
*** 

 زدم و با چندش نگاش کردم ی بود عقدهی شلواره تنگ پوشهی که روش چسب زده بود و ی و دماغي پسر افاده اهی دنی دبا
    حرکت رو،به من انجام داد مادربزرگ بعد ازنیاونم هم

 .)) مامانتي پسر پسر عموایآر:(( باهام با خنده گفتیروبوس
 .)) باباتي دختر دختر عموتای آننمیا:(( گفتوانهی به اون درو

 بودم دهی ندگهی دی پسره دماغ عملایم به آر شدرهیمنم خ.  کردی با پسر عموش که هم سنش بود سالم و احوال پرسمادرم
 .واال

 . تفاوت از کنارش رد شدمیب
 ی عروسگهی دي به همه بدم مجبورم کردن قبول کنم و هفته ییمجبورم کردن چا. بپوشمدی رو مجبور کردن چادر سفمن

   شهی و آنا همکردنی نگام می اوقات مامان و بابام با نگرانیکنم گاه
 .رهی مادتی خاطراتهپ گذشته رو رهی مشی خوب پی همه چشهی حالت خوب مگفتی مدادی ممیدلدار
 من ی کچی فراموش کنه؟ چرا هتونهی که با عشقش تجربه کرده رو می همه اتفاق قشنگنی با ای نامردا کدوم آدم عاشقآخه

    همهگم؟ی می من چفهمهی کس نمچی چرا هکنه؟یرو درك نم
 هست که مجبورش یینای اون پسره هم انگار از اگنی مکی بهم تبرکننی بهم تعارف مینیریش.  مبارکهگنی و مخندنیم

    که پسرهنهی خواسته بده اما فکر کنم فرقش با من انیکردن تن به ا
 . باهاش ازدواج کنه جز من بدبخت فلک زدهستی حاضر ني خرچی اس و هدهیترش

 ي سکوت عالمت رضاست من دارم همه شهی سکوت کنه و همدی عروس باشهی جمع که همه بزرگترن و همنی اي توانگار
    کردن ندارمی زندگي براي ازهی انگچی بازم و هیوجودم رو م
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 بزرگترا صالحت رو گنی خودم ندارم همه مشی رو پکلی هفته شده که ما3 و من ستی نکلی دلم هنوز باور نکرده که ماچون
    و من هنوزمکنهی کس من عاشق رو درك نمچی و هخوانیم

 گل کرده و من شونیشی انگار بزرگترا دور اندیول.  نشهخوامی که ميزی اون چخوادی ناتمامم موندم و دلم نمي قصه ریدرگ
   سکوتم که از نظر اونا.ستمی جز سکوت بلد نيزیاحمق چ
 ... رضاستعالمت

 افتادم که سر رو شونه هات ي روزادی  و مندادی کردن باهاش بهم آرامش مي گردنبند و بازي رودنی هم دست کشباز
   زی تلخم رو برات گفتم اون زمان همه چهی زندگيگذاشتم و قصه 

 .  بود و من غرق در لذت با تو بودننیری وجود تو شبا
 بوسه کردمی مهی شبا گرشهیتو بغلت هم.ي وقت نمردچی من هي تو برایشمی دروغه تو هنوزم پهی بقي که حرفاگمی مهنوزم

    و دلمشدمی غرق منمیری شياهای روي و توکردمیبارونت م
 تا به خواسته هاشون برسنن کننی دور ماهامی و من رو دارن از روخواستنیاما انگار بزرگترا صالحم رو م. بشمداری بخواستینم

   نای بره و فراموشت کنم چون اادمیکه مثال  من رو سرگرم کنن تا 
هه .شهی که اگه من ازدواج کنم حالم خوب مدوننی با عشق رو تجربه نکردن و فقط مدنیقت خند وچی ههی عشق چدوننینم

 . حالم خوبهکلیمن کنار ما
 . بودنی چقدر دلنشخوندی و مادربزرگ برام قران مدنی چی عقد جلوم رو داشتن مي سفره

 . جهاز بوددنیخری که مییزای رو همه جا بردن اسم چمن
 لم؟ی وکگفتی می فقط وسطش هگفتی می چدونمی و من نمزدی نفر داشت حرف مهی

 ... رو گفت ونی بار ادو
 با اون وی باز هم با اون باشم و خوشبختي و بذاري رو بهم بدکلی که جلوم بازه قسم اگه مای قراننی به همای آخر خداباره

   خونمی ملی قران رو حرفات رو مثل انجنی و اشمیتجربه کنم مسلمون م
 دمی قول مرمشی تا قلبا بپذکنمی مقی تحقنی دنی راجع به انقدری اشمی و با قلب و روحم مسلمون مارمیاسالم پناه م نی به دو

 .ي که درسته و صالحه و تو دوسش داريزیبشم چ
 لم؟یوک-

 بی که قرانش عجنی دنی خدا و فکر کردن راجع به اي جمع و من منتظر معجزه يسکوت تو. تاك ساعتکیت... قلبميصدا
 .به دلم نشسته بود

 .نیصبر کن-
 . باشهکلی اصال امکان نداره مانمی بی نه بابا دارم خواب مکل؟؟ی مايصدا
 .دمی نشسته بود دنی زمي رو که روکلی رو گرفتم باال و ماسرم

 .شدی و باورم نمدمی دی انگار داشتم بازم خواب مدنشی دبا
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جلوش نشستم صورتم رو با دستاش . پاهام و به طرفش رفتمي توختمی که داشتم رو ری توانيهمه . زد خودش بودلبخند
   هی و گردی خندی مختی اشک از چشمش ريقاب گرفت و قطره 

 . شوك بودمي بغلش گرفت و منم دستام رو دورش حلقه کردم و توي منو توکردیم
 کل؟یما-
 کل؟یجان ما-
 نم؟ی بیدارم خواب م-
 .شتمینه من پ-
 .بزن تو گوشم-
 .نم بزنم تو گوشتمن غلط بک-
 .نمی بی کن باور کنم خواب نمي کارهی-
 بوست کنم خوبه؟-
 .کنمی که سکته مينه اونطور-

 نی بودن و با اي که همه تو بهت و ناباوردمی نگاه کردم و دهی به بقیواشکی دمی شد و محکم بوسرهی و به صورتم خدیخند
 .میکردی عشق مکلیو من و ما.دیهمه حرکت جد

  افتاد؟یچه اتفاق-
 ؟ی آنیچرا رفت-
 . اون بوق آزاد رو بشنومي صداخواستیچون دلم نم-
 دنبالت گشتم یلی نبود و من خشمی کس پچی شوك برگشتم و هنی و من بعد از رفتنت دوباره با آخرنی شماها رفتيهمه -

 .رانی ایاونا گفتن تو رفت
 ؟ي کرددامی پيچجور-
 بهش خواهش و التماس کردم تا بهم ی داشت و من کلنجاروی رابرت آدرس انجای من با اون اومدم انیرانی ادونستیرابرت م-

    مجبور به ازدواجت کننخوانی گفت میوقت.ادیبگه و باهام ب
 .ی جز خودم ازدواج کنی تا نذارم تو با کسدمی رسنجای کردم و هالك شدم تا به اداغ

 ی تو کنارمی باشم وقتای فرد دننی کار ترانتی خخوامیم:((تفاوت به همه بلند گفتم ی بکردنی بد داشتن نگاهمون میلی خهمه
 .)) ندارهیتی اهمزی چچیه
 .نهیری شانتی خنیو ا-

 ی کممی زندگي بهم انداختن و لبخند زدن و پدرم محکم تر دست مادرم رو گرفت انگار من هم قصه ی و مادرم نگاهپدر
 . به اونا بودهیشب
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 پاشو بند و بساطتت رو جمع ؟یکنی نگاه مي چرا اونطورهیها چ:(( گفتکلی ماهوی که کردی نگاهمون متی داشت با عصبانایآر
 .))یکن دماغ عمل

 .))کننیچه غلطا مردم م. بشه شوهرمخوادی مشیمونی مي افهی عنتر با اون قيپسره :((گفتم
 )) گفتم؟ی چيدیفهم:(( با تعجب گفتمدی خندکلی مای گفتم ولی فارسبه
 . جوابتو بدمي بهم داديزی چی که اگه فحشرمی بگادی ی فارسشی بتونم کم و بکردمی مدت تالش منیتمام ا-

 )) معجزه بود؟نای اي همه یدونیم:(( و آروم در گوشش گفتمدمیخند
 . دوستمون دارهیلیآره خدا خ-
 دادی بهم می کنم قرانش حس خوبقی تحقناسالمی دنی راجع به ای و کنارم باشنمتیمن بهش قول دادم اگه بتونم بازم بب-
 . تر بودنی هم دل نشلی از انجدیشا
 .میکنی و راه درست رو انتخاب ممیکنی مقیباهم تحق-

 حرفاتون بشم من می تا تسلنیشما همتون من رو مجبور کرد:(( رو محکم گرفتم و رو به جمع گفتمکلی شدم و دست مابلند
 .))کنمی عوض نمای و اون و با دنکلمیعاشق ما

 شوهر من خوامی نمیچون من شوهر دماغ عمل.وی که گفتییزای چنی بخون اگهی بار دهی دمت گرم یحاج:(( به عاقد گفتمرو
 .)) مرررد باشهدیبا
 .))پاشو خودت رو جمع کن نفله:(( و گفتمای لگد زدم به باسن محترمه آرهی
 ))ه؟یها چ:((کردم و گفتم تخس نگاش ي بچه هانی تعجب نگام کرد منم مثل ابا

 . گرد شدشتری بچشماش
 .انتر خانم.نمی رو نبختتی پاشو گمشو ر؟؟؟يمگه کر-
 .)) پسره بودنی بود قصدت بلند کردن ای هرچی ولی گفتای االن تو چدمیمن کال  نفهم:(( و گفتدی خندکلیما

 .))استغفراهللا:((عاقد
 و؟ی که گفتییزای چنی ایخونی مگهی بار دهی رهی تن بمنی مخلصتم ایحاج-
 ))؟ی داشتیکیدخترم تو االن با نامحرم نزد:(( بهم انداخت و گفتی نشوندم عاقد نگاهکلکنارمیما
  داشتم؟یچ-
 .یکینزد-
 . ها پخش شده بود از خندهی و انا که پشت صندلدیخندی مزی انداختم که داشت ری مادرم نگاهبه

 ))گه؟ی می چنیا:(( گفتمآروم
 .)) مرد نامحرم حرامهدنیبوس:(( گفتمامان

  کردم؟ي کار بدیعنی دمی اها فهم؟ی چیعنی-
 .گمی می چیفهمی منی دنی راجع به ای کنقی تحقی و کمی قران رو بخونینی اگه بششاالیحاال ا-
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 .یآها مرس-
 ))ه؟ی مشکلش چمی قراره باهم ازدواج کنگهی خب االن که دیول. آقا عاقددیببخش:(( به عاقد گفتمرو
 )) ندارن؟فیآقا شما پدر و مادرتون تشر:(( گفتکلی تکون داد و رو به مايسر

 .))مردن:(( و گفتنیی انداخت پاسرشو
 .))به رحمت خدا رفتن.آها رفتن.اممم.. به رحمت خدایگفتی مدیبا:(( گفتمواشی

 .))امرزتشونیخدا ب:((عاقد
 .))تقبل اهللا. انشااهللاامرزهیخدا رفتگان شمارو هم ب:(( گفتمعیسر

 .)) نکنی بلبل زبوننقدریبچه ا:(( با خنده لبش رو محکم گاز گرفت و گفتبابام
 ))خوشحال نباشم؟.شوهر دار شدم:(( گفتمآروم
 .))زشته:(( و گفتدی خندبابا
 .چشم-

 ))پدر عروس خانم موافقن؟:(( نبود گفتی گونه ام انداخت و عاقد که هنوز دلش راضي روي ابوسه
 ی شب عروسنجای اگنیتازه م.مونی سر خونه زندگمی برمی بخون اون رو پاشنیکنی مهی کارا چنی ای حاجگهی بابا بله ديا-
   چرا.گهی دخوامی خب منم مکننی بوق بوق مابونای تو خزنیریم
  آقا عاقد؟نیدی لفتش منقدریا

 .))می هستیبله من و مادرش راض.دیببخش:(( گفتي جدیلی خبابا
 .))يخجالت بکش دختر آبرومون رو برد:(( رو به من گفتتی عصبانبا

 )) خنگول؟؟؟هیآقا عاقد چ:(( گفتمامان
 ي خواستگارادی رو ببند الرنس فردا پس فردا مشتین:((برگشتم و نگاش کردم و گفتم.زدی رو گاز منی هنوز داشت زمآنا
 ))؟ياری رو در بای دلقک بازنی ايخوایم

 .د تا نخنده رو کرشی شد و تمام سعبلند
 .لمیعروس خانم وک-
 .یلیمعلومه که وک-

 .)) بزرگترا بلهي با اجازه ی بگدیبا:(( و گفتدی خندمامان
 چشماشون شاالی و ایلی ترری برن زننی منو ببهی که چشم ندارن خوشبختیی بزرگترا و چشم حسود کور و کسايبا اجازه -

 ...بترکه بلهههه
 شام ن؟؟مگهیزنی دست مينطوریوااا چرا ا:(( داد زدم و گفتمهوی حال بودن ی جون و بی بیلی خی دست زدن ولهمه

 ))ن؟؟یخواینم
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 نقدری ادی باتیتو شب عروس:(( نگاه کردم و گفتمکلی به ماکردنی می دستا بلند تر شد و تک تک باهامون روبوسيصدا
 ))لباسات پرخاك باشه؟

  کنم خب؟؟کاریچ-
 .))قربون شوهر پرخاکم برم من:(( رو گونه اش زدم و گفتمي ابوسه
 .)) شما بانويفدا:(( و گفتدیخند

 .خواستمی همونطور که منمیری شي قصه انی و من غرق در لذت پامی شدرهی عشق بهم خبا
*** 

 . کردم باهاتاااای آشتیفکر نکن-
 )) وقت شب؟نی ای کجا بخوابيخوایبعد تو م:(( بهم انداخت و گفتیطونی شنگاه

 . برم حمومخوامیاالنم م. تختنییپا
 ))تااا؟؟یآن:(( داد زدو گفتهوی بهش بود که پشتم

 شده؟یچ-
 .قرمزه. دتیکل شلوار سف.وونهی دي شدودیپر-
 )) شدن بود؟ضی چه وقت مريوااا:(( زدم و گفتمغی انداختم و جی پشتم نگاهبه
 .ه بود از دستم در رفتخشی تاری اعصابی بنقدری انمی بیم-
 .باهاتم هنوز قهرم.خوابمی تخت نمي روگهیبه هرحال من د-
 .می بزرگ قرمز مواجه شدرهی داهی و به می شدرهی گفتنه اسم تخت جفتمون بهش خبا

 .))ي رو قرمز کرددمونی سفيکل ست ها:(( به مالفه انداخت و گفتی نگاهی شد و با کالفگبلند
 .می رو بشوری گندگنی به اي مالفه دی بایی رو فردا دوتانی بشوره اتونهی نمییلباساشو-
 ؟ي بندی چرا جمع م؟؟عشقمییدوتا-
 . بزرگي مالفه هینه پس من تنها؟؟ با -
 .می بخوابنی زمي رودیفکر کنم جفتمون با)  بهم انداخت و ادامه دادیطونینگاهه ش(کنمیباشه بابااا کمکت م-
 . هایخوابی من نمشیتو پ-
 .برهیخوابت نمتو بدون من -
 .برهی هم خوابم میلیچرا خ-

 . ساعت درد کمرم داغونم کرده بود و مجبور شدم بهش رو بندازممی از نبعد
 . کمرمکلیما-
 . و منم که ماساژورتمی اعصابی بتیودی روز اول پر2_1کال -

 . دمی رو در آوردم و به شکم خوابلباسم



  رمان خیانت شیرین                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 269 

 ))؟یحاال آشت.جووون مخلصتم هستم:((گفت
 .ی کمکم کنیی مراسم مالفه شوي که فردا تویبه شرط..یجهنم و ضرر آشت-
 .جهنم وو ضرر باشه-

 . خوب شدشهی با ماساژش مثل همکمرم
 ))بگو عاشقتم؟:((گفتم

 .ي آوردری بکپ بابا وقت گریبگ-
 .))ي بدیلیخ:(( و گفتمدی به پشتش که بدون لباس خوب چسبزدم

 .بخواب..یباشه تو خوب-
*** 

 .کللللی ماکلی ماکلیما-
 .))شهی خداباورم نميحامله شدم حامله شدم وااا:(( روش و چشماشو به زور باز کردم و گفتمدمیپر

 ))؟ی آني من شو باز توهم زدالیخیجون مادرت ب:(( و گفتدی کشي اازهیخم
 . و برگه رو گرفته بودم جلوشرفتمی از سرو کولش باال می اما من هدی پهلو خواببه
 . بندازنی نگاه به اهی پاشو ینخب جون آ-
 .)) حوصله ندارمادی پاشو از رو من خوابم میاه آن:(( داد زدو گفتهوی با چشماش رفتمی داشتم ور مباز

 .))به درکککک:(( و گفتمدمی روکشموهاش
 .رونی لگد بهش زدم و از اتاق رفتم بهی
 سایرابرت و ال.. کننی ما زندگشی پرانی اانی بشهی همي و الرنس برانی و لورری و کلانیفردا قرار بود را..  رو کاناپهدمی خوابو

    رو گرفتنمی تصمنی هم که همون موقعِ ازدواج ما ایو نانس
 خواهرم با ی عروسگهی و البته چند وقت درانی پاشد اومد اادی بیی که حاضر بود باهاش هرجادشی هم با عشق جدینانس

   نی هزارمي برایمن از وقت.. خوشحالنیلیالرنس هست و جفتشون خ
 یلی باشم چون به نظرم خی امام علي عهی گرفتم شمی تصمشهی همي اسالم شدم و برانهی قران رو خوندم عاشق دبار
    ودونستمی وقت نمچی هست که من هنی دنی اي توی قشنگيزهایچ

 یاسی که عاشق مسائل سییو البته از اونجا. بمونمی نانسشی و البته پراننی که ایی کنار همه کساتونمی خوبه که من مچقدر
    راه بندازم با الرنس وقی تحقی داشتم کلمیبودم تصم

 .پدرم
 .)) بابا شدمی آنيوااا:(( روم و گفتدی پرکلی ماهویکه . کردم بخوابمی شده بودم و سعی عصبانکلی دست مااز
 ؟يباز توهم زد. بذار بخوابمالیخیجون مادرت ب-
 . خودشو در آوردميادا
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 .))ي به خدا فکر کردم باز توهم زدیمن غلط کردم آن:(( بغلم کرد و گفتمحکم
 .برو قهرم باهات-
 .شکر خوردم. غلط کردمیآن-
 . تخت سرم رو با حالت قهر برگردوندمي زود من رو گرفت و گذاشت رویلی دستش فرار کردم اما خاز
 .))گهههی ددی بابا خب ببخش؟ي تو باهام قهرمی دار شدی نیما ن:((ون کرد و گفت زور منو چرخوند و همه جام رو بوسه باربه
 . شرطهیبه -
 .شما جون بخواه-
 .يری کالغ پر م100 دستم و جلوم يدی چوبم مهی یکنی برام درست مرموزی شهی-

 ))؟يذاری برام مهی ها چهی تنبنیبابا ا:(( و گفتشیشونی رو زد به پدستش
 .ي بخوابم و  توهم زدخوامی برو حوصله ندارم می به من نگیتا تو باش-

 داشتم کالغ پراش رو خوردمی موز مری تخت لم داده بودم و شي که روی سر داد و من پا رو پا انداختم و در حالي بلندپوف
 .شمردمیم
 .تموم شد100,99-
 .)) موز بدهری حداقل بهم شکمی:(( گفتزدی که نفس نفس می داد کنارم و در حاللم
 ... موزم و متاسفانهری دارم و عاشق شاری دلم من وزیعز-
 متاسفانه؟-
 . عشقمزنمی عق منمی بیتورو م-

 )) کنم؟کاریاالن من چ:(( و گفتدیخند
 . نشه گلمداتی من پهیلومتری دو کگهیماه د9بوست رو بده برو و تا -

 خوشمزه شهی همنایجوون چقدر ا:(( به لبش و گفتدین کش لبم زد و زبوي روکی کوچي و بوسه هادی و اونم خنددمیخند
 .))ان

 ))م؟یشی مامان بابا ممی دارشهیباورت م:(( و گفتمکردی دور گردنش انداختم باز هم عطر بودنش آرومم مدست
 . لذت با تو بودن رو با تمام وجود دوست دارمنی و اخوامی تورو مروزی از دشتریچقدر زود گذشت و من چقدر هروز ب-
 کل؟یما-
 . عاشقتمی بگيخوایم.دونمیم-
 االنه که روت عق بزنم.. فرصتت تموم شده گهید.زمینه عز-

 .))عاشقتم:(( و گفتممیدی خندهردو
 می دونفر نبودگهی بود ما دنی برام دلنششدی لباش زدم و چقدر تعداد خانواده مون که داشت عددش اضافه مي روي ابوسه

 . توراههی نی نهی...و
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 : کليدانا
 ...کردنی بود و هر دو با عشق بهم نگاه مدهی تخت کنار آنجال خوابي که روی درحالآندرس

 اون ي و هردو غرق در لذت عشقشون و ثمره کردی رونوازش مخوردی که بچه توش وول می که داشت شکمی درحالکلیما
 . شده بودنرهیبهم خ

 .))نهیری شانتی خنی و امی کردانتی خمیدی باهم بودن جنگيما برا:(( و آندرس گفتنکلیما
 .)) به عشقرسهی فرق داره چون تهش مانتای خي هست که با همه یانتی خنیاول:(( و آنجالتایآن

 ** می نداریی چون عادت به روشنامی بستای دنيچشمامون رو به رو** 
 ****می نداریی به تنها چون عادتمی عشق غرق شديای دري توو
  فصل سومانیپا
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