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 م. كاینوشته آند| یرمان راننده شخص
 

telegram.me/caffetakroman  
 

 *+مقدمه*+
 

 ،  بتپدگریکدی ي دو قلب برایوقت
 ستی نادی زی زمانچی                     هست،ی دور ني فاصله اچیه
   يگری عشق دچی هو

 . تواند آن دو را از هم دور کندینم
 ، ق برهـــــان عــــــشنی ترمحـــــــکم

 .. استاعتـــــــــماد
  خوشبخت شدن معشوقيگذشتن از خود برا:یعنی عشق

 
 : نــــــامـــ خـــــــالــــــــــق عـــــــــشـــــــقبـــــه

 
 .مونمی مرانی ، آراد،اما در اصل من امیی پسر داشی برم فرانسه پد،قرارهی رسدمی کشی وقت بود انتظارشو میلی که خيروز

 ،یی بدرقه اومدن از عمو و عمه تا خاله و داي براهمه
 . کنهی مهی گرشهیمامان هم که مثل هم 
 ! جانان کجا مونده؟نی موندم ااد،ی پسر بدم منی که من چقدر از اي پسر عموم هم اومده واانیک

 ! کنه؟ری دنکنه
 مامان اونجا حواست زیتا،دخترم،عزهم: کردن،درهمون حال  گفتهی اومد سمتم  منو تو بغلش گرفت و شروع کرد به گرمامان

 ،به خودت باشه ها
بابا اومد سمتمون و روبه مامان . ی نکنیبی وقت غرهی حرف زدم اون هواتو داره که ،باهاشی نکنتی وقت اراد رو اذهی

 . با دخترم حرف بزنمقهیخانوم برو کنار بزار منم چند دق:گفت
   گفت و ازم جدا شد وي باشه امامان

 يختم،بری بهم حتما زنگ بزن البته به حساب اراد پول ری داشتاجی اگه به پول احتزمیعز: تو گوشم گفت.ابا گرفت اونو بيجا
 .ی من،حواستم به خودت باشه که مارو نگران نکني دونه هی یکی فقط مواظب خودت باش دهی بهت مششیپ
 . دادم و سفت تو بغلم فشردمشنانی لبخندم بهش اطمبا

 ومد؛ی به سمت ما مدم،داشتی رو از دور دجانان
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 ..!ي مرده بوديومدی مری دگهی دقهی و  در  گوشش گفتم دو دقششیرفتم پ. خانوم لطف کردن اومدنباالخره
 . اونجاای منتظرم زود بیدر پشت:  گفتشدی بزنه  که شماره پروازم رو اعالم کردن داشت از کنارم رد میخواست حرف 
 زود زود یمامان:  دوباره بغلش کردم و توهمون حال باهاش حرف زدمکرد،ی مهیمامان هنوز داشت گر. کردمیباهمه خداحافظ 
 . هارهیگی نکن دلم مهی گردمی قول مزنمی بهت سر مامیم
 .کنمی نمهیدخترم تو حواست به خودت باشه من گر-
 . حواسم هستچشم–

 .مه دست تکون دادم هي گرفتم ورفتم سمت پله ها ،توهمون حالت براچمدونمو
 . قرار بود ازشون جدا شمی مدت طوالنهی
 فرودگاه ی اروم رفتم سمت در پشتنن،ارومی کردم  تا منو نبمی ستون قاهی خودمو پشت عی سردمی به سالن باال رسیوقت 

 ! اوردمای خودم در مي براي،کاراگاه باز
 *+نیاتر+*

 رهیداره م:  کردو گفتی دستشی بزنم،که اون پی خواستم حرف دم،ی رو داریدر اتاقم با شدت باز شد،سرمو اوردم باال و سام 
 !؟یفهمیم
 ..!رهیعشقت داره م 
 !..تیزندگ 

 ...!!گهی پاشو د؟؟يری دنبالش؟؟چرا نميری چرا نمي عاشقش نبودمگه
 ..!! دنبالشرمیرو اعصاب من راه نرو نم:   کرده بود، توهمون حال بلند گفتممیعصب
 ؟؟يری تاقبول کنم که چرا نماری بلیچرا؟ دل: و تو همون حالت گفتزی اومد سمتم،محکم زد رو متین با عصبااریسام
 هنوز دوسش نمی بی من دارم می ولي ازش متنفری بهش گفتي اما باهاش بهم زد،ي تو هنوز دوسش دارفهممی که نممن
 ...!يدار
 . نگميزی چگهی  بگو تا دتوی اصللیدل

  چرا؟یدونیم: تو صورتش نگاه کردم و گفتم يجد
 ، با اون باشهخوادی م  دوست دارهانوی اون هنوز کچون
 !تنهام بزار حوصلتو ندارم!... انه؟ی يدیفهم

 ، رونی از اتاق رفت بقهی تعجب نگاهم کرد  و بعدچند دقبا
 . نداشتمی  اعصاب درستخودمم
 ... االنی ولیواشکی ی حتنمشی شد ببی بود مرانی خورد بود اگر همتا ااعصابم

 .! شهی خوام از دستش بدم، اما انگار نمی دلم براش تنگ شده بود ،من هنوزم دوستش دارم نمچقدر
 .! از االن دلتنگشمدونمی فقط مادی می کِستی ندارم؛  معلوم ندنشی دي برای شانسچیه
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 *+همتا+*
 ، شدمنی کردم، رفتم سمتش و سوار ماشدای ِجانان رو پنیماش

 . باالخره راحت شدمشیآخ:همتا
  کنهی مينجوریاالغ انگار تو زندون بوده ا:جانان

 . حل شدهنوری زنگ بزن به آراد خبر بده که اهی
 ، به آراد زنگ بزنمدی افتاد باادمیتازه  

  جانان؟شی پي بری تونست؟يسالم چطور:  جواب داد هی برداشتم،بهش زنگ زدم بعد از چند ثانفمی رو از تو کیگوش
 ی بگی زنگ بزنگهی جانانم، تو حواست باشه چند ساعت دشی از فرودگاه،االنم پرونی کردم اومدم بی باهاشون خداحافظاره–

  باشه؟دمی خسته بودم خوابدمیمن رس
 . باشه،مراقب خودت باش، خدافظ-
 نخود، هیاِ اِ اِ ،  نگاش کن شعور نداره اندازه :  رو اوردم جلوم و  با تعجب بهش نگاه کردم ی تلفن رو قطع کرد؛گوشعیسر 

 !... بازم باهاش کار داشتمدیشا
 .می کار داریلی که خوفتیزود راه ب: جانان گفتم به

 .  رو روشن کردنی گفت و ماشي اباشه
 کی بعد از نم،امای عشقو تو چشاش ببتونستمیم،میداشت رو دوست گهی همدیلین،خی دوست بودم به اسم اتريمن با پسر(

 فکر ی ولدونمی رو  نملشی دلخوادی من رو نمگهی و د  کرده باشم گفت ازمن متنفرهی اشتباهنکهی ا،بدونی طوالنیلیمدت ِخ
 دمی فهمشی بخواد ازم جدا شه، چند روز پی موجهلی نبود که بدونِ دليگه ای دلِی شده بود،وگرنه دلگهی دیکی عاشق کنمیم

  تمام وقت ِ ؛یِکه دنبال راننده شخص
 ، آرادمیی پسرداشی دوسال برم پخوامی شدم به همه بگم مش؛مجبوری فکر جانان قرار شد من بشم راننده شخصبا
 لی بتونم دلکنهیمکم مگفت که ک.  بود که از کل ماجرا خبر داشتیاخه اون تنها کس.  قبل باهاش هماهنگ کرده بودماز

 ....) بفهمم، منیی جدانی رو از انی اتریاصل
 ....!!همتــــــــــا،باتواما-
 ؟یگی می چشده؟یچ _
 مهسا ،  می کار داری شو کلادهی نه انگار، زود باش پم،انگاریدی رسزنمی سه ساعته دارم صدات ما،یخانوم عاشق: خنده گفتبا

 .!منتظره
 . که برا منيذاریخب بابا  اعصاب نم_
 تونستمیم،نمی داشتازی پسر شدن من بهش ني ماهر بود ،برایلی خمی مهسا دوست جانان که تو کار گرشی پمی برمی خواستیم

 !می اصلافهیاونم با ق  نی اترشی دختر برم پهیمثل 
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 و جانان دکمه طبقه می سوار آسانسور شدم،ی به سمت ساختمون حرکت کردم،ی ،وارد مجتمعشون شدمی شدادهی پنی ماشاز
 . ششم رو فشار داد

اول با جانان و بعد با من . دمِ خونه مورد نظرمون،زنگ در رو زدم،خود مهسا در رو برامون باز کردمی رفتستادی آسانسور ایوقت
 هدی چیاسی داشت که با مبلمان  بنفش و ی سالن مربعکی بزرگ نبود ادی و به داخل خونه دعوتمون کرد، خونش زیروبوس

 . شده بود
 نشوند و ی صندلکی ي از اتاق ها من رو  رویکی کرد سمت مونیی راهرو بود،راهنماي دوتا اتاق سمت راست سالن که انتهابا

 . بکنمدی باکاری چنمی بباریراحت باش ،شالت رو در ب:بهم گفت
 که بخوام موهامو کوتاه نی فکر ای؟؟حتی موهاتو کوتاه کننکهی اای ي بذارژی پوستيخوای در اوردم مهسا بهم گفت مشالمو

 .ذارمی مژی گفتم نه پوستدادیکنم عذابم م
 . باشه-

 دادند ی و خودش با جانان نظر مذاشتیدونه دونه رو سرم م. پسرونه برداشت اورد ي هاژی پوستی کمد و کلهی سمت رفت
 ! بودم انگارجی،منم که اون وسط هو

 مو هست که کهی فقط چند تستی نيادی ززی چذارمی که رو صورتت میمیر گنی رو انتخاب کردم مهسا گفت ببیکی اخرش
 تر رهی پوستتم چند درجه تي نشون نده دخترادی پسرونه شه و زافتی رو ابروهات و کنار گوشت و پشت لبت که قي بذاردیبا
 ! هستی مشکلهی ،فقط ی کنریی که قشنگ تغکنمیم

 . کنمی ؟بگو درستش میچه مشکل: گفت عی سرجانان
 بهم نگاه  کرد و گفت ماشاال رو فرمم قی گفت که جانان برگشت سمت من دقيزی  چه چدونمیرفت دم گوشش، نم 

  حاال؟میکارکنیهست،چ
 انه؟؟ی شده ی چدیگیبه منم م:  بزنند گفتم ی قصد ندارن حرفدمی دی جفتشون نگاه کردم وقتبه

 .شهی بانداژ حل مهی با ست،ی نيزیچ: گفتجانان
 فکر نیخودم راجع ا... به من؟؟ي بدبخت چشم دارزیه: نگاهش کردم و گفتم گهی کجا رو مدمی فکر کردم باالخره فهمیکم

 .دونمیکرده بودم راه حلش هم م
 ی خب در کل مشکلی خوش فرمه ها ،ولگهی بد نمنمیجانان همچ: بهم  کردی مهسا نگاهست،ی نی مشکلدمی هم خربانداژ

 ؟ي  فردا ساعت چند قرار دارت،نجاسی لباساتم که استین
 . نُه صبح- 

 .شهی باش کارت تا هشت تموم منجای تو ساعت هفت اخب
 چند خوادی رو از باباش گرفته بود و گفت مدشی ،کلالشونی سمت ومی و رفتمی کردی گفتم و با جانان خداحافظي اباشه
 . رو تنها باشه و قرار بود من اونجا بمونميروز

********** 
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 یلیاز جانان و مهسا خ.  کار کنمنجای تموم شد،قراره من با اسم طاها ای در ِبزرگ خونشون نگاه کردم باالخره همه چبه
 ری اضطراب داشتم رفتم در زدم ، پیلی رو برام جور کرد،خی مدارك جعلنیاون بود که ا! ممنونم که کمکم کردن و البته آراد

 امرتون ؟: در رو باز کرديمرد
 . کار اومدم طاها رادمهر هستميبرا-
 . ذره مشکوك نگاهم کرد و درآخر باالخره زبونش شروع به حرف زدن کردهی 
 دییبله بفرما -
  بودم؟دهی مرد رو  تا حاال ندنیچطور من ا 

   اومدم؛ پشت سرش به سمت خونه راه افتادمنجای اي منم فقط چندبارالبته
 .  تودیی منتظرتون هستند، بفرمااقا: کردمیی درِ اتاقش راهنماکیتا نزد 

 .  بود باال، چقدر دلم براش تنگ شده بوداوردهی رفتم تو اتاق نگاش کردم هنوز سرشو ندیی بفرماي زدم با صدادر
 ،نجای اطی با شرادی رادمهر بايخب اقا: گفتیی رساي صدابا

 دستشو گذاشت کنار سرش و با دقت نگام د،ی اورد باال، حرف تو دهنش موند با تعجب نگاهم کرد، بسم اهللا فهمسرشو
  ،کرد،بازم همون نگاه  آشنا

 و تَه لی کامال مردونه،با سبي اافهی متناسب با صورتش بود،قی که با لب و دهنیی نگاه کردم ،چشماشی قهوه اي چشم هابه
 . تر از قبل شده بودش،مردونهیر

 ؟؟؟ي کردشی ارانمی دخترونست ببافتی  قشناسمت،ی وقته میلی من اشناست انگار خي تو براافهیچقدر ق:نیاتر
 همونطور که با جانان ارم،صداموی کردم اعتماد به نفسمو دوباره بدست بی سعد،ی نفهمدم،خداروشکری کشقی نفس عمهی

 .  هستينجوری همافمینه اقا ق:  خرده کلفت کردمهی می کردنیتمر
  با اون دماغشرختی بهم انداخت که از صدتا فُش بدتر بود بی نگاههی
   دخترنما، اسمت طاها بود؟یستی خوب ننمیهمچ - 
 نداره به یلی دلدی لطفا احترام منو نگه دارنکهی اسمم طاهاست و ادیفهمی مدی که جلوتونه نگاه کنییپرونده ها:  حرص گفتمبا

 ی کني نداره حسودلی دلیستی دارم حاال چون شما مثل من نی جذابافهی هم قدینیبی که مينجوری دختر نما من همدیمن بگ
 .دی کننکاروی انتظار دارم شماهم همدارمی نگه متونو که من احترام،همونطوري بندازکهیو ت

 و سمی من رئنجای،ایگی مي داری و چیی  حواست و جمع کن که کجاندفعهی پسر جون انیبب: شدیانگار از گوشاش دود بلند م 
  وقتمو هدر ندم؟ي به کار نداريازی نگهی اگه دای يدیفعه اخرت باش فهم دی ولرمیگی مدی  رو ندندفعهیتو راننده،ا
 . چشم  حواسم هست متاسفم بابت حرفم: بداخالق

 با توام خوب نیبب: و گفتنی رفت سمت اتردی بود انگار منو نداری اومد تو اتاق، سامیکی لحظه در محکم باز شد و همون
  رفتم کم اوردم ؟؟روزی من ديگوش کن فکر کرد

 . دی برگشت سمت من که درو نشون بده  تازه منو درونی بيری میشی االن پا منی همستی نينجوری ااصال
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 !!  چه خوشگل؟ي تو چرا انقدر نازییوو: خورده نگام کرد و بعد گفتهی ستادی جلو روم وااومد
 . نرم و صافهیلیپوستت خ.یی دختراهیشب
 .دیلپمو کش 
 د؟ی دست به صورت من نزنشهی می ولفتونی ممنون از تعردیببخش: بهش نگاه کردم تی جدبا
 برگشت ندازهی نفر مهی ادی برام اشناست، منو یلی خافتی قکنمی من تعجب مي نازیلیاخه تو خ: کردیبا لبخند داشت نگام م 

  ست؟؟ی ن،ی همتهی شبافشی و گفت قنیسمت اتر
 ی داره به من بگه همتي چه عالقه ادونمی نم منی باز به من گفت همتنی اایخدا 

 . همتاستهی شبیلیاره تَه چهرش خ:  بهم نگاه کرد نمیاتر
 ي به جاستی هست بهتر نی کدیزنی که دربارش حرف میی همتانی ادونمی من نمدیببخش:  به جفتشون انداختم و گفتمینگاه

 !؟..دی منو مشخص کنفی کارا تکلنیا
 .! االننی از همی که شما استخدامي ندارفیتکل: نخود شد و گفتاریسام 
 ..؟یزنی من حرف مي بخوام استخدام بشه،چرا جاگهی دیکی از دی من شاای يخوایپسر تو راننده م: نیاتر 
 ه؟ی  هوووم نظرت چشه،ی هم خوب میلی بهش بگم  راننده خودم بشه ،ختونمی می ناراحتیلیاگه خ- 
  رادمهر صحبت کنمي اول با اقازنم،بزاریهم حرف ممن و شما بعدا با-

 .  لحظه ساکت باشچند
 امروز شروع به کار ،ازی  استخدامیشی هفته به صورت ازماکی رادمهر شما از امروز به مدت ياقا: رو به من کرد 
 يریگی پاداشم می تومن، اما اگه خوب کار کنونیلی مکی ی ماه،حقوقتمیکنیم

 ؟؟ي نداری سوالخب
  الی گودزي اخه خاك تو سرش بچه گداخورهی همش؟؟ به چه درد من مونیلی مکی ارهی در ميچه گدا باز 
 و اخرش ساعت چند شهی شروع می از چه ساعتیعنی هی چه شکلتونی برنامه کاردی بگدی بکنی لطفهی ندارم فقط ینه سوال-

 شه؟؟یتموم م
 شم؟؟ی هم ممهیب

  ،دیشی هم فعال نممهی براتون،بسنی بنودمی میاوک:نیاتر
 پس اون رونی گفتم و از اتاق اومدم بي با اجازه ادهی اتاقتونو نشونتون  مدی اقابگی به  علرونی بدی ببرفی تشردیتونیحاالم

 . بودیمرده اسمش عل
  ،جاهم نبود اونی اونجا باشه ولدی شانمی در ببکی انداختم اما اونجاهم نبود رفتم نزدی نگاهکیپشت در که نبود،تو سالنم  
  کجاست؟ستی معلوم نرینخ:  خودم گفتمبا
 همتا خانوم؟؟-
  ؟؟!!! بود ؟؟ی کنیا
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  سمت صدابرگشتم
  هی صاحبش کنمی ببکه
 ؟؟.....بله؟همتا:  نگاه کردماری تعجب به سامبا

 نوی،ایستی  نی خوبهی خنگ باشم تورو نشناسم اصال در برابر من دروغگونی من مثل اترشهی جون مگه میهمت:  کمی نزداومد
 .بارها گفتم

  یینجای فرانسه و االن ای چرا نرفتی کنفی برام بعدا تعردیبا 
 .  راحتالتی خگمی نميزی چنی من به اترالبته

 ... بوده؟ی چیی جداي برالشی بدونم دلخوامیم-
 ..!، بودهی بهم زدن باتو چي براشی اصللی بدونم دلخوامی خودمنم ماتفاقا—

 تو یسام:  بهش نگاه کردم قی کرده بودم،دقيزی برنامه ری همه چی چي من براد؟ی فهمي چجوراریاخه سام شوك بودم  تو
   اخه؟؟يدیاز کجا فهم

 حرص ي معلوم بود بازم داری اون لحظه که بهت گفتم همتی حساسی که رو اسم همتییاز همونجا: لبخند نگاهم کردبا
 پشت سرت ي تو همه جارو کامل بلد بودستی راننده تازه وارد که کل خونه رو بلد نهی ،بعدشم يدی فُشم  می و کليخوریم

 .. اومدم
 !....خوامی ميزی چهی در عوضش یول. گمی بهش نميزی راحت باشه من چالتی که خگفتم

 ؟؟یچ:  بهش نگاه کردممشکوك
 شماره اون دوستت جانان: اورد جلوشوی چشمک زد و گوشهی
 ؟ییخوای می چيشماره جانان و برا-

 ....خب—
 بهتر از ی چه کس،ي لو نرمی بهت کمک کنمی هماهنگ باشم که بتونیکی با دی منم بانجا،ی اي حاال که تو اومدگمی مخب

 ،متیدوست صم
  کمک کنهیلی ختونهی ماون

 . با خودش حرف بزنمدی اما اول بادم،ی فکر نکردم من شمارشو منیدرسته،اصال به ا-
 . منتظرمباشه—

 .فک کرده خر شدم: لب گفتمریز
 : بوق اول نخورده جواب دادشهی جانان زنگ زدم مثل همبه

 ای رفت؟ قبولت کردن؟ شی شما؟همتا خانوم خوب هستند؟ برنامه چطور پ؟احواالتیبه به سالم اقا طاها خوب هست -:جانان
  بعنوان خدمتکار بفرستمت؟ندفعهی ادیبا

 ، رفت، استخدام شدمشی خوب پی بهت بگم،همه چخوامی حرف بزنم مي بزارقهیاگه دو دق:همتا
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 ممکنه الزم باشه که گهی مخوادی االنم از من شماره تورو مد،ی فهمروی همه چاری اومد، سامشی مشکل کوچولو  پهیفقط  
  نه؟ای شمارتو  بهش بدم تونمیدمی به من کمک کندی که بتوندی جاها هماهنگ باشیبعض

  نبود؟هی همون پسر خوشگله چشم رنگاریاووووم سام:-
 ..ست؟ی نادتی. چندبارشیدی دگهی همونه دچرا—

 . شماره بابامم بدم با ادرس شرکتشونخوادی شمارمو بده، اصن بگو اگه م؟؟یزنیخب چرا زنگ م:-
 .! کنه کهيستگار خواخوادی کارت داره نمریجوگ:  اروم بهش گفتمي فاصله گرفتم که صدامو نشنوه با صدااری قدم از سامچند

 زودتر گهی ددمی بابا ترشاد،ی ازش خواهش کن بشهی کنه روش نمي خواستگارخوادی مهینی همش مقدمه چنای ادونمیمنکه م:-
 ،اقدام کنه

 .امی مبله؟؟؟االن
 .ي برم، توهم شمارمو بهش بده، باکنهیهمتا من بابام صدام م 
 .. قطع کردویگوش 
 .. کند؟ی تا اونم خداحافظستادی وادی است؟؟ نباجی طرف مقابل هوای و اراد فرهنگ ندارن اصال؟؟ انی ادونمیمن نم 

 . کنوی شمارشو سای بستی نیگفت مشکل: اری سامشی پبرگشتم
 ، کنوشی خودت سای دستت درد نکنه بشدمی مدی کم کم داشتم نا امگهید:-

 ی کجا رفته هرچستی اقا معلوم نی علنی اتاق من کجاست؟ ایدونیم:  کردم وی از دستش گرفتم شماره رو براش سشویگوش
 ...ستی نگردمیم

 ، دوممه اصالي خونه نجامی بلد نباشم من نصف سال اشهیمگه م:اریسام
 . نشونت بدمایب

 دوست نی با ادوارمی اتاقته،امنجای اایب:  که قرار بود مال من باشه بهش اشاره کرد ی به اتاقدی رسی کرد،وقتمیی اتاقم راهنماتا
 .حتما بهم خبر بده. من هستمی هم الزم داشتيزی چایما بهت خوش بگذره، کمک  

 ، گفتم و رفتم تو اتاقي اباشه
   به همه جا نگاه کردمقیدق
 ، بوديمتر12 اتاق هی بگم دی  بافشی توصيبرا
 زی مکی کُنسول سمت چپ،زی مکی کمد سمت راست تخت، کی تخت بود که کنار پنجره گذاشته بودنش کی: دمانشمیچ

  کنار تختکیکوچ
 . هم نداشت،از چند رنگ متفاوت استفاده شده بودی خاصیی و حموم،رنگایی دستشوکی کمد ،با کی نزدی دوتا صندلو

 ، از سرم برداشتم ،موهامو  باز کردمسمی ندارن،در اتاقو قفل کردم ، کالهمو همراه با کاله گي فعال کارنکهی مثل اخب
دور اتاق و نگاه کردم .  کردی سر من خالي حرص داشت روی پوست سرم کنده شده ، فک کنم مهسا هرچکردمیاحساس م 

 شونه برداشتم هی از تو چمدونم نمشون،ی کنم، لباسامم که تو چمدونمه االن اصال حوصله ندارم بچکاری  چدیخوب من االن با
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 و کی کوچيره،لبای تي قهوه اهی با چشماي نگاه کردم،دخترصورتم  مشغول شونه کردن موهام شدم،بهنهیی اهیو جلو
 . متوسطیساده،ودماغ

 !!  کامال سادهي اافهی خوشگل نبودم،اما زشتم نبودم،قیلی بودم،خی فُرم صورتم راضاز
 از خوب ی وقتدم،ی دنهیی گذاشتم سرم خودمو تو اسوی موهامو بستم ،کاله گعی و سردمی در،دست از کار کشي صدادنی شنبا

 ..  مطمئن شدم در و  باز کردمیبودن همه چ
 . پشت در نبودچکسیه

 دهی که به در چسبي نبود خواستم درو ببندم که متوجه کاغذی و چپ و راستو نگاه کردم اما اونجا هم کسرونی بردم بسرمو
 . نبودی سختزی مردم، چ به ساعتا نگاهقی بود،دقنی اتري روزانه يبرداشتمش و بهش نگاه کردم برنامه . بود شدم

 ، شرکترفتی مدی ساعت چهار بانی ربع به چهار بود، اترکی تو دستم نگاه کردم، ی اوردن باال و به ساعت مچدستمو
 ختهی ری چکنه،همهیحاال خوبه کارم نم.!  برهنی که ارهی چهار م،ساعتيری اخه کدوم مدکنهی شرکتشونم مثل ادم کار نمایب 

  ،ادی مزنهی  چهارتا دفتر و امضا مرهی منی بدبخت،ااریسر سام
 دوباره سوی داده بود ببندم،بعداز اتمامش کاله گادی کردم موهامو همونجور که مهسا بهم ی از سرم برداشتم ،سعسمویکاله گ 

  عی سرکنهی منو نصف منی خـــــــــــدا اترـــــــای قه،ی ، به ساعت نگا کردم  چهار و ده دقگهی سرم خب ديگذاشتم رو
 . باز کردم، تو اتاق نبوداقوبدون در زدن،در ات رفتم سمت اتاقش

 
 . منتظرم بودهنجای رفتم،حدسم درست بود ااطی سرعت به سمت حبا
 ؟؟يستادی چرا وام؟؟یخب بر:به سمتش  رفتم وگفتم  
 .. تکرار نشهدوارمیر،امی تاخقهیده دق: به ساعتش اشاره کردتی با عصباننیاتر 
 !!. نشهری دنی اشترازی که بمی برایزودتر  بچشم،حاال،-
 بهش انداختم و سکوت و کی نگاه کوچکی سکوت کردم،قهی اونم نشست سمت شاگرد،راه افتادم،چند دقمی شدنیسوار ماش 

  بپرسم چند سالته؟تونمیم:شکستم
 )دونمیمثال نم(
  و هشتستیب:رگفتی تاخقهی چند دقبا
 !! و سه سالمهستیمنم ب -

 .خوبه—
 
 نگه نگی تو پارکنوی سکتو بشکنم، ماشخواستمی زده نشد،منم سکوت کرده بودم،نمی حرفچی هگهی شرکت دتا

 !.... باهاتامی من بکشهی کارت طول مس،اگهیرئ:دارشتم
 .امی مگهی دقهی منتظر باش، چند دقکشهی طول نمادینه ز:نیاتر
 .رو براش باز کردم شدم،به سمت شاگرد رفتم و دادهی پنی گفتم و از ماشيباشه ا 
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 ...ممنون—
 کنمیخواهش م-
 کارکنم؟؟ی چدی نشستم،حاال بانی سمت اسانسور رفت،دوباره توماشبه

 . سر رفته بودحوصلم
 زی نشستم،داشبردوبازکردم، کامل گشتمش ، چنی اتري جااد،سری مشی پگهی دهی به داشبردش خورد، باالخره کنجکاوچشمم

 کرده بود،دستمو ری  تهش گيزی چهی عطر خواستم ببندمش،اما شهی شهی توش نبود به جز چندتا دفترچه و خودکار و یخاص
 گردنبند بود هی ولش کنم، بازش  کردم ،ينجوری نذاشت همی بود فوضولجبعه هیبردم و از اونجا درِش اوردم ، نگاهش کردم 

 ،ده بود سلطان قلبم شاه قلبم تولدت مبارك برگه بود که نوشته شهی رشمیکه شکل تاج بود ز
  باشه؟تونهی می مال کیعنی کرد،خی لحظه دستام هی  دمشی دیوقت
   بود؟یاون شخص ک   

 ، داشت که منو ول کردیلی چه دلدمی فهمحاال
 ، بودنی الشی دلپس
 ! شاه قلبشو سلطان دلشونمی ببدی باشم،باالیخی بينجوری همتونمی من نماما

 ه؟ی چجورافشی قنکهیا
  نه؟ایخوشگله  
  ،نی سمت ماشادی کع داره مدمی دنوی اترنهییاز ا 
  انقدر کارش زود تموم شد؟یعنی
 نی شدم،در و براش باز کردم، دوباره سوار ماشادهی پنی گردنبندو گذاشتم تو جعبش و برشـگردوندم تو داشبرد،از ماشعیسر 

  ؟دی بری مفیر تشي اگهی ديجا: گفتم ي سردیلی خيشدم با صدا
  خکی مياره برو سمت مجتمع تجار:  کوتاه گفتهی لحنم تعجب کرد نگام کرد،بعداز چندثاناز

 هی که ی تعجب داشت که ساکت باشم با کسي جایلی نزدم  براش خی حرفچی گفتم و راه افتادم تو کل راه هم هي اباشه
 قبل درو براش باز ي،مثل دفعه ها  مجتمع پارك کردمنگی تووپارکنوی تا اسمون فرق داشتم ،ماشنی رسوندش زمشیساعت پ
 .وفتمی پشت سرش،اروم اروم،م،منمی مغازه طال فروشهی مت خودمم باهاش همراه شدم، راه افتادسندفعهیکردم،ا

 !  داشت؟یخب به من چه ربط!  چرا منم باهاش اومدم؟دونمینم 
 ؟؟ي دوست دختر دارنمیبب:من گفت برگشت سمت دفعهی نگاه کرد نیتری پشت وهی گوشواره هابه

 :  گرفته سرد جوابشو دادمي چقدر جدنی امی من گفتم دوست باشحاال
  چطور مگه؟سی رئاره

 جفت گوشواره انتخاب کردنش برام هی رمی کادو بگیکی ي براخوامی،می صدام کننی از شرکت،اتررونی بیتونیم: کمی نزداومد
 .. بازم سختهخرم،امای که مستی بارم ننیسخته،اول
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 !! رهی بگخوادی میمونی کدوم مي براستیمعلوم ن 
 . رفتم کنارش وبه گوشواره ها نگاه کردميمجبور

  انتخاب کنم؟؟ی من االن چخب
 ، زل زده تو صورت مندمید

  دوستي چه نوع گوشواره ایدونی بهشون بنداز،می نگاههی خودتم ستن،یبه من نگا نکن تو صورت من که مدال ن: گفتم
 داره؟

 . بودمدهیتاحاال ازش نپرس: فکر کردو گفتکمی
 .. ممنونیلیخ—

 نی گوشواره اشاره کردم،به اترن؛بهی تو ماشدمی بود که دي شکل همون گردنبندبای گوشواره تاج  مانند،تقرهیچشمم خورد به  
 . خوبه  به نظرم،خوشگلم هستنی هم نی و ببنیا: گفتم

 ؟ي نگاه کردنویتو داشبرد ماش:  نگاهش کرد، مشکوك برگشت سمت منی به گوشواره،کمدی دستمو دنبال کرد،تارسریمس
 ي نشسته بودم، براکاری بنیخب من تو ماش:  شهی شکل بز مافمی قگفتی که جانان میی زدم،از همونايلبخند مسخره ا 

فکر کنم خُل ( ي انتخاب نکرديزی بهتره؛ البته اگه خودت هنوزچدیری بگدییخوای برا همون دختر منوی اگه ای ولدمی دنیهم
 )یمی صمیزنم،کمی حرف می رسمیشدم کم

 به گوشواره اشاره مرد،مرد همونو برامون اورد،بعداز حساب کردن پولش تشکر نیم،اتری مغازه شدم،واردیری کرد همونو بگقبول
 .رونی بمی و از مغازه اومدمیکرد

 ...!! اون گوشواره ها و گردنبند بودری شده،امامن هنوز ناراحتم ، فکرم درگیمی باهام صمی روز اول خوب بود، کميبرا  
 *+نیاتر+*
 .ستی دست خودم نچکدومی که سردرگمم، کارام، رفتارم،هگذرهی مي روزچند
 ، از همتا رو تحمل کنمي دورنمتوی من نمگفت،ی راست ماری سام، کنمی حاال که فکر م رفتی براش تنگ شده، کاش نمدلم
  ، بگمی به کسمی از دلتنگتونمی نمی حتمن

 ! نفرو داشتمهی منم کاش
 ..! مثل مادریکی 
 .....!! تنها نبوددیشا 

 جعبه پر از گوشواره،و رز هی در اوردم کردم،روی می که به همتا داده بودم عملی که توش قولي سمت کمدم رفتم ،جعبه ابه
 اهی سيها
 ستادند؟ی اونجا اینیبی اون دختر و پسر رو منیاتر:همتا "
  شده مگه؟ی چنمشون،یبیاره عشقم دارم م_
  من عاشق گوشوارم؟یدونستی پسرِ به دخترِ گوشواره داد ؟ميدیند _
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 رم؟ی برات بگيخوای هم هست ميزیبه به خانومم عاشق چه چ_
 .کنمی میندگ من عااااشق گوشوارم باهاش ز؟يخری واقعا برام میعنی_
 !ی کنی و با من زندگی عاشق من باشدی تو فقط باکنمای مي دارم حسودگهید_
 .خوامی  اصال نموونهید_ 

  دونه برات بخرم باشه؟ مگه من طاقت اون قهر کردنتو دارم؟کی هر هفته دمیخانومم قهر نکن، قول م_
 اهی رز سدونهیخانومم گلم هست باهاشا ،:  کردی نمنگاهم

 "ی مهربونیلی من عاشقتم، تو خنی خدا اتريوااا:  از لبام گرفت کی بوسه کوچهی سمتم و برگشت
 ! مثل جهنم بودکردمی مرگ مي اون روز صبح  خوب بود؛ البته عصرش که ارزوچقدر

 جمع لمویاوس!  میدیدی باهم مدی باشهی بود و مثل همدهی خرلمی ،فشمی پادی باریاز کار خسته شده بودم ، شب قرار بود سام"
 !  پشت درِان،ی همتا ، کي ، پسر عمودمیکردم  در رو باز کردم که د

 . می باهم حرف بزنقهی و خواهش کرد چند دقسالم
 . ها نشست از وقاحتش حالم بد شدی جوابم نشد و رفت رو راحتمنتظر

 .با اکراه رفتم روبه روش نشستم 
 سر اصل مطلب، همتا تورو دوست نداره رمی مکنمی نمینی مقدمه چم،یفهمی همو خوب مهی حرفامی ما دوتا مردنی اقا اترنیبب_

 دو هفته قبل از نکهی اياون فقط با تو دوست شد برا: بادستش به خودش اشاره کرد و ادامه داد !  خوادیعاشق منه فقط منو م
 حاال ی همتا خوشحال باشه ولستمخوای بگم ميزی چخواستمی بود اولش نمی دستم عصبانز بامن دعوا کرده بود  و اتونیدوست

 نی اگر همرونی برو بشی که اون برگرده، از زندگيذاری نمیی مانی تو بی خودم ولشی برگرده پخوامی تحمل کنم ،متونمینم
 شی شاد باشه از زندگشهی همي برايخوایاگر م  ،اون کنار من شادِ نه کنار تو بفهم ، لطفاي همتا رو دوست داریگیجور که م

 ! رونیبرو ب
 .  بودنی حرف برام سنگنهمهی اتحمل

 .... یی باشه عاشق همتاادتی ی ولر،ی بگمی فکر کن و تصمي چند روزذارمیپاشد و گفت تنهات م 
 . و با چند حرف کوتاه حال خوبم رو  خراب کردقهی چند دقتو
   ستی بود حالم خوب ندهی فهمارمی ،سامدمیفهمی نمیچیاون شب ه 

 "  شاد باشهشهی همي گرفتم تنهاش بذارم تا برامی هم با همتا سرد بودم تا اخرش تصمي روزچند
 کردی در به خودم اومدم ،الهام خانوم بود که صدام مي صدابا

 ، مورد عالقه منيغذا.  بودي غذا قورمه سبزز،ی سر مرفتم
 ان؟؟ی کجان؟؟نمهیمامان بق: الهام خانوم گفتمبه
 اونارو خانواده خودم خوردمی غذا مزی مهی باهاشون سر شهیهم. اقاپدرم،درساخواهرمیالهام خانوم مثل مادرم بود،عل"
 "دونستمیم
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 .ارهی و ماست بي پسرم،درسا رفته براتون سبزانیاالن م:مامان
 انی هم رفته دنبال اقا طاها االن میعل 

 *+همتا+*
  اقا ؟؟یعل

 ره؟؟خوی شام مهی با بقسی رئچرا
 م؟یستیمگه ما خدمتکارش ن 

 ، از خانوادمهی جزئکنهی می زندگنجای ای هرکگنی مهربونن میلی اقا خدونم،امایپسرم من  نم: اقایعل
 .خورهی سفره غذا مهی شه،سری خانواده هم همکی
  هم بگم؟؟گهی دزی چهی اقا یاوووم عل-

 ! سوالته هانی دهمنیپسرم،ا:—
 زدم تو سر خودم، یکی نهی اقا نبی که علي گفت اولش کامل الل شدم، بعدم جورشهیم.  از خود اقا بپرسي داری سوالهر

 ادی بگم،  سر شام نه زنمیا. نکنزی وزی گوش من وریپسرم ز: اقا دوباره گفت ی که علدادمی لب به خودم فُش مریداشتم ز
 ..!!شهی می عصبادی کامل سکوت کن اقا خوشش نمنکهیحرف بزن نه ا

  تا بخوابه؛می بخونیی براش الالدی اقاشون چقدر ناز داره حتما موقع خوابم بانی ااَه
 !دونستمی ازش نميزی چچی انگار تااالن هشناسمی منویمن دارم  اتر:  کهنهی که برام جالبه ايزی چاما
 ..؟يستادی طاها باال سرمن چرا انیبش:نیاتر

  حواسم نبوددیببخش—
  رفت سر جاش نشست؟ی کدم،اِی اقا رو دیعل 
 ، بوديغذا قورمه سبز.   شدم،منم سرجام نشستمالیخیب
 نگاه کردم، مثل خرس داشت ومد،بهشی بدش منمی اترادمهی که یی تا اونجاخورد،امای غذا بهم منی من چقدر حالم از ايوا 

 ،کردمی مي گشنشه با غذام بازیلی خي چه با اشتها، انگارخوردیغذا م
 ؟يخوریپسرم چرا غذاتو نم: نوم متوجه شد و گفتالهام خا 

 خورمیم: انداختم بهش و گفتمی مهربوننگاه
 ؟؟ينکنه دوست ندار: خانومالهام
  بهم ؟؟ی چرا نگفتپسرم
 .اری اقا طاها ور دار بي پاشو برو کتلت و گرم کن برادرسا

 .دستتون درد نکنه الهام خانوم-
 تو دی پرخورمی که داشتم می دوست دارن، ابیلی غذارودرست کردم، خنی امشب بخاطر اقا اي دوست نداردونستمی نمپسرم
 ..،گلوم
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  نگاه کردمنیبا تعجب به اتر 
 !!دارهی بر نمیهمش مال خودته کس: نگاه کرد،با پوزخند که رو لبش بود گفت بهم

 ؟ي دوست داريتو قورمه سبز: از حرفش ناراحت بشم، با تعجب گفتمنکهی ايبجا 
 خب اره چطور مگه؟: بود اونم از سوال من تعجب کرده معلوم
 ...یچیه—

 . با اجازتون من برم، خورمی من شام نمدی درسا خانوم زحمت نکش،یچیه
 .  تکون دادي سرنیاتر 

 . در اوردم،موهامو با دستم گرفتمژوی تو اتاقم،درقفل کردم، پوستبرگشتم
 .. ممکنه؟؟چطور
 ! غذا متنفره؟نی چرا به من گفت از اپس

 ؟؟.. دوست دارهگهیاما، االن م 
  بوده؟؟لی دلنی به همیعنی بخاطر من بوده،؟نکنه،

 ، کردم به اون موضوع فکر نکنمیسع 
 !!!برنامشو برداشتم نگاه کردم خب پس؛جــــــــــــــــان 
 !!دنی دوئي منطقه خلوت، براهی برن دیاقا ساعت هفت صبح، با 
 اونم با گه،ی دي جاهی يری مگه میضی مر،ي داری بزرگنی به ااطی اوال بعدشم شما که حره،ی مادهی ورزش پرهیخب ادم م 

 !نیماش
 امروز نی با تو داشته باشه؟ توکه همتونهی می من اون چه دشمنزیعز: گفتی ها وجدانم مارهی حرص منو در بخوادیمعلومه م 

 !شهی روزم نمکی ياومد
 !نی باماشاونمرون،ی دوست داره که بره بحتما

  گهی دزی نه چي راننده اهی باشه تو فقط ادتی 
 تخت دراز بکشم که ي اومدم روومدی ازش نیی؟؟ صدا.. واری  سرموبزنم دای ؟؟ی ساکت باشیکنی لطف مزمی عزوجدان—

 .سرمو با دستام گرفتم.سرم محکم خُرد به تاج تخت
 سرم بود اروم اروم دراز ي که دستم رويهمونجور!!.... کنهی مينجوری چرا ایکی نی استیاخ خـــدا مــــردم از درد معلوم ن 

   کردميری جلوگي مثالاز هر خطردم،یکش
 *+نیاتر+*
 ه؟ی پسره مشکلش چنی ادونمی نممن
 !  دخترهکنهی که ادم فکر مهیرفتارش جور  
 ،  کل کل، غُر زدن،یفوضول 
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 ! روز اومده انقدر فکرمو مشغول کردههی تازه
 ! گناه دارهچارهی بهتره  اخراجش کنم،اما بدی روزا، شاهی به حال بقيوا 
 .شهی ناراحتم نمينجوری کرد،فورا اخراجش کنم،ای حواسم جمع باشه اگه کار اشتباهدیبا 
 ... فکر به خواب رفتمنیبا هم 
چقدر : دگفتی بازمو که دهی از طاها بود چشماي محوری تصوهی برگشتم نگاش کردم ده،ی داره تکونم میکی کردمیاحساس م 

 !! شدری دمی زود باش پاشو بريدی چرا جواب نمزنمی ساعته دارم صدات ممی ننهیخوابت سنگ
 
 .کردی متمی طاها اذي خواب بودم و صداجیگ
 !! شرمندهسیرئ:  گفتدمی عکس العمل نشون نمدی دی بار صدام کرد،اما وقتنیچند 
 ، زدخی لحظه ،احساس کردم تمام تنم کی يبرا 
 .دیخوابم به طور کامل پر 

 . اصال حواسش به من نبوددمشی داطیتو ح. دمی پوشموی دوش گرفتم و لباس ورزشت،ی بلند شدم، با عصبانازجام
 *+همتا+*

 از یی پاين،  صدا بکای شهرستانی شوخنی بعد از ای خب دختره خنگ بذار دو روز برسدادمی داشتم به خودم فُش مهمچنان
 . خودش بوددم،برگشتمیپشت سرم شن

 هم بعدا بامن دعوا يموندی خواب م،اگهيشدی نمداری کردم تو بي هر کارم،خبی فکر کنی منطقای بنیبب: تند تند گفتم 
 مثال نی ببخوامیمعذرت م!  يشدی نمداری اما اون موقع ب،ي شدداری زودم بينجوری مجبور شدم اون کارو کنم، ا،يکردیم

 ....اگه
 ؟یزنی حرف مکسرهی شکسته ویپسر توچته؟ چرا مثل راد: گذاشت رو دهنمو گفتودستشو

 !! بهت نگفتميزیمنکه چ 
 ..!!ممنون داداش: ، گفتم  زدم پشتشدونهی 
 .. چپ چپ نگام کرد 

 !گهیانقدر حساس نباش د:  گفتمدوباره
 . شدری دمی برایب 

 ي جاهی میرفتی منی با ماشدیبا: گفتدیدوئی همونجور که مدن،ی به دوئمیونه،شروع کرد از خرونی دستشو گرفتم،بردمش برفتم
 ؟يری کجا ميخلوت، االن دار

 قراره ارمی سام،یشیچند روزه بهتراز قبلم م.میکنی ورزش مينجوری از امروز اخورهیم "عمت"اون ورزش تو بدرد خودت:-
 ،ادیب
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 شتری بومد،سرعتموی داشت سمتمون مدهی از دور دارویسام. دمی خونشون دوئکی فقط بدو، دستشو ول کردم و تا پارك نزداالن
 يزی چگهی دنی خداروشکر اتردنی دوئمی شروع کردیی تاکمون،سهی اومد نزدنمی،فقط بدو،اتر حرف نزن: کردم ،رفتم سمتش 

 ، بخواد دعوام کنهدمیترسینگفت همش م
 !! فقطدی از همونجا داد زدم بدوئکتا،ی نمیکی،نشستم رو   نفس کم اوردمگهی ددمیباهاشون دوئسه دور  
 !!دییای دوباره داد زدم دالوران بسه بدن،ی دوئي خسته شدم،اونا فکر کنم ده دورشیاخ 
 ..االن  نخور: سمتش گفتمدمی خواست اب بخوره کهپرنیاومدن سمت من اتر 
 تا چند دنی دوئنهمهیادم بعد از ا:  گرفتم، به جفتشون نگاه کردمکوی از اونم کخورد،ی و باز کرده بود داشت مکی کهی اریسام 

 ! خورهی نميزی چقهیدق
 !!!مخصوصا تو:  نگاه کردم و ادامه دادماروی سامهی تا پاسر

 ؟؟...یکنی ورزش مينجوری همشهی هم،ي نگاه بنداز،مثل خرس شدهی کلتیبه ه 
 ! خندهری زدن زیی دوتاکهوی نگاه کرد و اری سام بهنمیاتر
 !! بندازکلتی نگاه به ههی گه،ی دگهیخب راست م: نیاتر 

 د؟یکنی منو مسخره مدی  دارد،ی سرم اومدم شما دوتا بهم نپرریخ: اریسام
  چشه؟کلمی مگه هنمیبب
 . هم رو فُرممیلیخ 
  ورزش شتریب  حرف زدن بروي هم گفتم توهم جای نخور به سامادی زی ولریبگ:  پرت کردم و گفتمنی اب و سمت اتريبطر 

 . رو فرمتکلیکن با اون ه
 . گفتمي فرمت و با حالت مسخره ارو
 لقمه نخورده بودم هی هنوز زی سر ممی خونه بعد از دوش گرفتن نشستمی اومدنی و اتراری و با ساممی ورزش کردی ساعتکی 

 :اوردم، نگاه کردم جانان بود، جواب دادم درِش بمی زنگ خورد،از تو جمیکه گوش
 ..!زمیسالم عز 

 لحظه هی گفتم ی به جاننجاستی گوشاشون ای ولخورنی جفتشون مثال دارن صبحانه مدمی نگاه کردم داری و سامنی اتربه
 ....!!  دستتیگوش
 *+نیاتر +*
 ،  طاها زنگ خوردی گوشکهوی زی مسر

 ، شدزی زد، جواب داد؛ ناخوداگاه گوشام تي لبخنددیتا شماره رو د 
 ! دستتی لحظه گوشهی کردو دوباره گفت ی ما نگاهبه
 ! بلندشد، رفتزیو از سرم 
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 که منم داشتم گوش ارمی خودم بي بروخواستمینم! غلط نکنم دوست دخترش بود:  گوشم، گفتکی سرشو اورد نزداریسام
 ،کردمیم

 ؟یک: گفتم
 . يکردی گوش می تو وجودته، حواسم بهت بود داشتیفوضول! شناسمتیرونشناسه من م توی هرکنیاقا اتر: اریسام

 !میزنیبعدا حرف م: سمتمون،با دستم زدم به پهلوشومدی داشت مطاها
 !؟یشی اماده نمسیرئ:  که رو لبش بود گفتي لبخندبا
 ؟؟ییای توهم با ما ماریسام! شهی مرتیداره د 

 . نشهرتونی که دمی صبحانتون تموم شد براگه
 .  کار دارمیی تا جاادی ،بامن بي با طاها نداری اگه امروز کار واجبنیاتر:  اریسام

 ؟؟... با من داشتي چه کاریعنیتعجب کردم  
  ؟؟ی باهاش داشته باشیتونی مي چه کارشه،تویراننده من روز اول کار:نیاتر

 !یفهمیبعدا م:اریسام
 .  طاها رو بردممن

 . باهام داشتي چه کاردونستمیدم،نمیپوشیمو م تو اتاقم لباساداشتم
 !میری کجا مدونستمینم 

:  شروع به حرف زدن کردقهی تو،بعداز چند دقمی رفتیی کافه نگه داشت،دوتاهی نگه جلواری حرف نشسته بودم، سامی راه بتمام
 یشناسی هم منو مي برام، تاحدودي که مثل خواهریدونی م،ی همتنیبب

  ه؟؟ی حرفا چنی از امنظورت—
 !یفهمی مویوسط حرفم نپر،خودت اخرش همه چ: اریسام

 ، نداشتی وهمه جا تنها بود،دوستشهی بود که همي پسرکی: خوب گوش کنگمی داستان برات مکی 
  اونا تادانشگاه ادامه داشت   بعد از اون بود کهی تر از خودش بوددوست شد،  دوستکی که کوچي با پسررستانی تودبنکهیتا ا 

 دختره شتری بی اما وقترهی دوستش، داداششو،ازش بگنی اون دختر قراره بهترکردی دوستش عاشق شده،اولش فکر مدیفهم
 ! داداششو دارهاقتی لدیاشنا شد، فهم

 زن داداشش اشنا شد هی از دوستایکی خب بود، اونو مثل خواهرش و زن داداشش دوست داشت، کم کم با یلیبادختره خ 
اون !  وقته مجنون شدهیلی خدی تفاوت باشه،اما  فهمی کرد نسبت بهش بی بود اولش سعی دختر خوب و مهربونیلیاونم خ
 ..!! کنهشی اون دختر حرف بزنه و راضا که بخوادی طاقت نداره االنم از خواهرش مگهیپسره د

 پاك و شهی تو هماریق شده،سام مبارکه، کدوم دختر؟ اسمش  بگو برم باهاش حرف بزنم، قربون داداشم برم که عاشخب—
 ی قبول کنه،حاال اون بدبخت ککنمی مي باشه شده بکشمشم کاری هرکدمی ندیی حداقل منکه ازت خطايمهربون بود

 ؟.هست
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 ! نکن تو روخداتمیاذ:اریسام
 ..گهی بگو دي جون به لبم کردپسر—
 ...من:اریسام
 !!عاشق جانان شدم...  منخب

  شد؟یکردم،چی فکر می خنده،چریزدم ز 
 ،ي من جديخندیچرا م:اریسام 
 .گفتم 

 .. دیشی از جانان نبود؟؟  البته خوبه شما باهم خوشبخت م،بهتر ی سامگمایم—
  ؟یزنیبا جانان حرف م-

 .  قبول کنهشاهللایزنم،ای حرف ماره—
 یهمت-

 ...!! فقط همتا  تو فرق سرتا همتازنمی قران مبه—
 ؟ی راحتنی اترشیباشه،پ-

 ست؟ی نسختت
 ؟ي نداريزی چیمشکل
  شدهگهی دیکی عاشق نی اترنه،اما—

 چطور مگه؟-
 ،دمشی دنشی بود، تو داشبرد ماشدهی دختر گردنبند خرهی يبرا—

  عاشق شده مگه نه؟نی اتری سامد،ی گوشواره خرهیهمون روزم  
  طرفو؟یشناسی متو
 .گمی مده،بهتی خری کي برانمیبب کشمی زبونشو مری نشده،اما من زی عاشق کسنیوروجک اتر-

 ؟...ي به من بدینیری شهی بابت عاشق شدنت دی نبام،ی نخورديزی ما هنوز چیکنیفکر نم —
  سفارش بده، مهمون توي دوست داریاصال حواسم نبودهرچ-

 پــــــــــــــــرو—
********** 

 +دو ماه بعد+
  ؟..نیاتـــــر

 ؟.. پسییکجا
 ..!  شدارید 
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 بای تقرگهی باهام خوب شده، دیلی شناختمش،اونم خشتری بیلی  وابسته تر از قبل شدم، خکنم،ی کار منی اترشی دارم پدوماهه
 !دونهی ماریمنو مثل سام

 !اری سامگفتم
 . که بله خانومم دلشو باخته، االن خداروشکر باهم نامزدندمی حرف زدن با جانان فهمیبعداز کل 

 هنوز نتونسته زن مورد عالقشو رمیگی ارادم خبر م،از رانی هفته برگشتم اکی گرفتم،ی بار مرخصکی چند وقت نی اي تومنم
 هی درو بستم،به در تکعی سردم،ی کشیغی رفتم تو اتاقش،بدون در زدن،دروباز کردم، جومدی هنوز ننی اتردمید..!   کنهدایپ

 ، دادمي بدی چه سوتدمیحوله حموم تو اتاق بود، فهم  بانیاتر. دادم،دستمو گذاشتم رو قلبم
 . باشهدی نبای مهمزی مسئله چنی پسرم امثال
 .کنمی نگا میتی نچی نظر که حالله،بدون ههی ندازمی هم می نگاههی حاال ستا،ی بدم ننیهمچ

 کردم ی لبخندم کم کم جمع شد،  رفتم سمتش، سعدهی لباساشو پوشدمی دی باز درو باز کردم،اما وقتشیبا لبخند گنده و ن 
 .ون بدمخودمو شاد نش

 ..!یکلیبه به پسر چه ه: گفتم
 ..!ییچه قد و باال 
 ..!ی خوشگلهیچه بازو 

 ..! های بزنم به تخته خوب خوشگلماشاال
 ...! نگه داره روسرمونتوی ساخدا

 ..! نگاه کن من در برابرت،جوجه اماصال
  بود؟؟ی اون حرکت چنمی ببزیبسه نمک نر:نیاتر

 . تماس مهممهی اوردم،منتظری نموی افتاد گوشادمی،یچیه—
 .ارمی اونو برفتم
 .! شدری که دمیزود باش بر: اوردی خودش ني دروغ گفتم،اما به رودی کنم فهمفکر
 المی خی کمهی گهی دست،ی اول ني روزاکنه،مثلی باهام خوب رفتار منی خوبه که اتریلیخ.  نیی پامی گفتم و باهم رفتي اباشه

 .دمیهنوز اون دخترو ند کم چون من هیراحته،اما فقط 
 !زدی اقا حرف می با علدم،داشتی و دانی برام اشنا بود، کیلی اشنا اومد،صداش خهی ي که صدامی بوداطی در حکینزد 
 ...نیا 
 !کنه؟ی مکاری چنجایا 

 *+نیاتر+*
 کنه؟ی مکاری در خونه من،چي تعجب کردم،اون جلوانی کدنی دبا
 !خواد؟ی میباز چ 
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 ! ندارمي اگهی دزی رو که ازم گرفت، من چهمتا
 . توادیاشناست بزار ب: اقا گفتمیبه عل 
 . نگاه به طاهاهی هم ی چشمری نگاه به من انداخت،زهی صدام اومد تو دنیان،باشنیک

 . تو صورتش معلوم بودی به طاها نگاه کردم،نگرانمنم
 ؟ییخوای میباز چ:گفتم!    نبودیفی تعرنیحال خودم هم همچ 

 !شتی همتا رو ول کردم تا برگرده پمنکه
 ؟ییخوای می چگهی عشقش االن دشیپ

 *+همتا+*
 گفت؟؟؟ی می چنیاتر 
  منو ول کرد؟؟انی واقعا اون بخاطر کیعنی 
 ! نبود،اون عاشق تو شدهنطوری  همتا منو دوست داره،اما اکردمی بهت گفتم،من فکر مییزای چه چادمهی دونم،خودمیم:انیک

 بخاطر عذاب ای من،شی بره که تورو فراموش کنه تا بتونه راحت برگرده پخوادی مکردمی بره فرانسه فکر مخواستی که ماولش
 ! دوماه گذشت، اون هنوزم برنگشتهیوجدانشه، ول

 ! ازش دور باشهخوادی جدا شده،منی چون از اترگه،همتایاراد م 
 .. هنوزم تورو دوست دارهاون

 ا!من نبوده بود،اون عاشق نی اولشم هماز
 !ی کن برش گردونی بهت بگم، سعاومدم

 ! بزار برهي موقع بهت گفتم اگه دوسش داراون
 ،  که گذاشته برهیبذار خوشبخت بشه، تو دوسش داشت 

 !ي همتا رو داراقتی ثابت کنم که دوسش داشتم، تو لبای تقرخوامی من محاال
 !يری گرم بگادی زای،ی رابطه بشي با دختردمی ندی نظرت داشتم،حتری چند ماه زنی اتو
 ..... مناما
 . چند نفر،رابطه داشتمبا
 ..!!ی باهاش خوشبخت بشدوارمی اميعشق من عشق نبود تو عاشق بود 
 

 !دمیشنی که مییبود حرفا. قابل تحمل بودری غقت،برامی حقادی حجم زنی اتحمل
 ! نداشتی خوبکرد،حالی نگاه مانی نگاه کردم،بهت زده تو صورت کنی اتربه
 ؟؟.. اون تمام مدت منو دوست داشتیعنی

 ! رو دوست دارم،ولم کردگهی دیکی من کردی فکر مچون
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 يزی چگهی شد، داهی چشمام سي جلوی سمتم،منم خواستم برم سمتش،تو لحظه همه چومدی که داشت مدمی و داریسام
 !دمینفهم

 .کردی داشت تو دستم سوزن سرُم فرو میکی که تو دستم بود  چشمامو باز کردم،ی احساس سوزشبا
 . نگفتميزی دکتر باشه چنکهی احتمال ابه

 دخترم،حالت خوبه؟؟:د،گفتی بازمو دهی چشمایوقت
 .کردمی میداشتم حرفاشو تو ذهنم هِج! ي باعث شد از حال بری عصبفشار

 !دخترم
 !ی عصبفشار

 !نیاتر
 !انیک

 . اومدادمی دوباره حرفاش
  من دخترم؟دی فهمی کگهی از شما دریدکتر؟بغ: گفتماروم
 !ي بفهمه شما دختردی نبای گفتن، کسیی اقاهی:دکتر
 . نگفتميزی چی به کسمنم
  د؟؟ی اون اقارو نشناختدیببخش—

 . هستمشونی خانوادگاره،دکتریاسمش سام-
 .دمی کشی نفس راحتاری اسم سامدنی شنبا

 !خت بشم من خوشبخواستی بود، اون می چنی اترلی دلفهممی ماالن
 ، وارد اتاق شداریدر زدن و بعد سام...!!  اون به عشق من اعتماد نداشتیعنی از دستش ناراحت بودم،یلیخ
  رفت؟ی تو اتاق نبود،پس دکتره کي اگهی دور و برم نگاه کردم،کس دبه

 ؟؟ی از حال رفتشدیچ!  خانومیهمت!  جونیاج:  بهم نگاه کردیسام
 . بفهمه من دخترمی کسی که نزاشت،ممنونمی بود،راستنجای اانیک—

 !ی جبران کنمی انشاهللا عروسکنمیخواهش م-
  اومده بود؟ی چيدم،برای و دانیک 

 ! دوست دارم برگرده دنبالمنوی من واقعا اتردهی بگه فهمنی بود به اتراومده—
 . کردمفی موضوع رو از اول براش تعرکل
  خوبه؟نی اتر،حالیراست
 از حال کدفعهی سمتت که امی ب،خواستمي فقط تو متوجه من شداطیاره،اون لحظه که اومدم تو ح ندیاره خوبه،مشکل:اریسام
 !یرفت
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 . زنگ زدم دکترموننجای اوردمت امنم
 د؟ی فهميزی چنمیاتر—

 .!  باشهدهی فهمکنمی انقدر شوکه بود که فکر نم،اماي افتادینگاهت کرد وقت-
  کجاست؟نی اتراالن—
 .تو اتاقشه: اریسام

   ،رمی رو بگيزی خون رهی که جلونیی اوردم پاعی لباسمو سرنی و استدمی جام بلند شدم،سوزن و از دستم کشاز
 ؟يکجا شالو و کاله کرد-

 . باشه،گناه دارهششی پدی بایکی اون االن تنهاست،نی اترشی برم پخوامیم—
 ..!!ي بري ندارگرفت،حقی ممی زود تصمدی اون نباکنه،ی ميزی دستت داره خونرنی بشایدم،بی نمر،اجازهینخ-

  رفته؟؟ادتی من االن طاهام  کنمی داداشم، خواهش مار،یسام—
 ! راجبه همتا با طاها درد و دل کرده بودنیاتر
 ، باشهششی پدیطاها با 
 !چون عالوه بر راننده بودنش االن  دوستشم هست 
 !دهی نمتی رضا،دلمي برخوامینم-

 . کردهي در حقت بداون
 . طاها،بزار برماطربخ—

 . نره باشهادتی نی انی من و اتریمی دوست صمییطاها! یستی،اما فقط بخاطر طاها برو نه همتا،چون تو االن همتا ن باشه-
 .ی داداشچشم—

 ، رفتم سمت در تا نظرش عوض نشدهعیسر 
 . اون سخت تر ازمن بودين،برای تا در اتاق اتردمیدو 
 !ازم جداشهاون منو دوست داشت مجبور شد  
 !ستی حقش ننیامامن، تمام مدت کنارش بودم، ا 
 ،  سرجاشادی تا نفسم بستادمی پشت در اتاقش واقهیچند دق 

 تخت نشسته ،سرشو با دستاش گرفته،  نشستم کنارش زدم ي احساس کردم حالم بهتره در زدم و رفتم تو اتاق،رویوقت
 شده؟یمگه چ!ي نبودفی تو که انقدر ضعقمیرف:پشتش، گفتم

 !  تو خودشختی رو ریسرشو اورد باال تو چشمام نگاه کرد چشماش رنگ خون بود، انگار دوباره همه چ 
 ! قرمزهی چشمانی اشهی مزه،عاقبتشمیری رو توخودش می کنه، همه چهی گرخواستی نمی،وقت ادمهی خوب

 شد؟ی چيدیفهم:نیاتر
 !ه چه راحت از دستش دادم؟ اون رفته که منو فراموش کنيدید
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 مونم؟ی بهش بگم پشيمن االن چجور 
 !شمی برگرده پخوامی بگم اشتباه از من نبوده؟ ميچجور

  کنم؟داشیاز کجا پ 
 !کنمی کارم خوشبختش منیفکر کردم با ا!  قراره خوشبخت بشهکردمیفکر م 
 ،شمی موونهی شدم، طاها دارم دشیاما خود من باعث ناراحت 

  کردم؟کاری چمن
 به خودم کمکش دنی رسي تا براخواستی بگم مخاطب حرفاش خودم بودم از خودم کمک ميزیبرام سخت بود که بخوام چ 

 !کنم
 !ی باشفی انقدر ضعکردمیفکر نم:ستادمیازجام بلندشدم روبه روش وا 
 ! يخوری افسوس مي داری نشستی ولي دوستش داریگیم 
 ! براشیکنی نمي کارچی اما هی عاشقشیگیم
 ؟ی ثابت کنيخوایم 

 ! کني کارهی پاشو پس
  ،نجای انینش 

 ..یول
 !ی کنداشی پیتونی نمی حتی عشقتو برگردونیتونی نمی که حتیفی اونقدر ضعتو
 ...!!برات متاسفم 

 ،  که تو دلم بود و تو قالب طاها بهش گفتمیی حرفاتمام
 ! کردهکاری که با همتا چدیفهمی مدی بااون

 ، کردمشیانگار عصب 
 بلند شد اومد روبه روم دستامو محکم گرفت و فشار داد 
 ! سوزن سرنگمي جاقایدق 
 ؟؟؟یفهمیم!! بخاطر خودش: گفتتیبا عصبان 
 ،بخاطر خــــــــــــــودش 

 ! ولش کنمخواستمی میوقت!  باهاش بهم بزنمخواستمی می وقتدم؟ی من چقدر درد کشيدی فهمتو
 ـــــــــــــــــه؟انـی نبودش چقدر برام سخته یدونیم  
 ! شده بودی خوننممی که استادی اونقدر زومدی سوزن داشت خون مي از جامردمی درد دستم داشتم ماز

 ! منی خوننی دستشو از رو دستم برداشت،به دستش نگاه کرد،و استنیاتر
 ه؟ی چرا خوننتی آستشده؟یچ: نیاتر 
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 ! ستی نيزیچ—
  با خودت؟ي کردکاریسا،چیطاها وا: که گفت رونی از اتاق برم بعی سرخواستم

 ؟یزنیمواد م: و گفت دی سوزن و دي زد باالجانمویاست 
 .ستمیمن معتاد ن!نه :  گفتمتیباعصبان 

  پس؟هی خون چنیا:نیاتر
 . اومد تواری سام  اتاق باز شددر
 .رونی طاها تو لطفا برو بشده،ی چگمیمن بهت م: اریسام 
 . رو از تو چشمام خوند،  چشماشو اروم باز و بسته کردی نگاهش کردم انگار نگرانیبا نگران 

 . نگاهش کردمقهی دقچند
 ؟ي بريخوایطاها نم:اریسام
 .رمی مدارم—

 ،رونی  از اتاقش اومدم بعیسر 
 ! کردکاری با دستم چی وحشنی دستم نگاه کردم بببه

 . رفتم تو اتاقم،لباسمو عوض کردمعیسر
 . اتاق منایحرفات تموم شد ب:دادم  p.m اریبه سام 

 یلیخ. شد،چشامو از درد بستمجادی تو دستم اي بدیلی اب بردم،سوزش خری که زنی دستمو بشورم،هم،زخمیی تو دستشورفتم
 . قابل تحمل بودری برام غنیمسوخت وا

 ! بوداری سامي زدن،صدادر
 اتویب—

  ؟ی گفتی چنیبه اتر:  گفتمی نگرانبا
 د؟؟ی فهميزیچ
 .دادمی استرس پامو تکون مبا

 .کارکنمی چدونستمی بود،نمي بدحس
 !چته دختر: باخنده گفتاریسام

 ! نشدهيزیچ
 .ي اونجا خون بدي مجبور شدشش،ی پی بد شده تو رفتالتونی از فامیکیگفتم حال  
 !چوندمشی راحت پالتیخ 
 !نی با خودش فکر کنه همنهیبهش گفتم بش  

 . راحت شده بودالمیدم،خی کشی راحتنفس
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 ! بهش بگهيزی چدمیترسی مهمش
  از اون دختره، چخبر؟یراست:  به صورتم دادم و بهش گفتمینیچ
 .رهیگی نامزد کرده خبر نمی وقتاز

 : کرد و گفتيزی رخنده
 !گهیبله د:اریسام

 ! حواسش تمام مدت به عشقشهخانوم
 !رهی از دوستاشم خبر بگتونهینم
 ! کنهی دوستاشو فراموش معی معرفته که سریانقدر ب -: گفتمهی کنابا
 ! ازت دلخورهییراستشو بخوا-
 ...رهی ازم نگي خبرخوادی می همتا تا کنمی ببخوامی مگهیم

 ! سه سالستي که رفتارش مثل بچه هاواقعا—
 .زنمی بهش زنگ ماالن

 .دی که راحت حرف بزنرمیمن م -
 . از لطفتی مرسباشه—

 .رونیفت ب گفت و از اتاق ریکنمی مخواهش
 . بوددی ها از اون بعي لوس بازنیا. جانان انتظار نداشتمدم،ازی کشیقی عمنفس
 . برداشتم و شمارشو گرفتم،بعداز چند بوق متداول جواب دادزی از رو ممویگوش

  چخبر؟يسالم خواهر:جانان
  چخبر؟ست،توی نیسالم خبر خاص:.همتا

 ...!!همتا؟ چرا انقدر سرد- 
 ! میزنی حرف مينجوری هممعرفتای با بما—

 !انهی يریگی ازم خبر منمی ببخواستمیم -
 . هستمانیبله،درجر: گفتمهی کنابا

 !خوامیمعذرت م: گفتی ارومي از لحنم صحبت کردنم ناراحت شده بود،با صداانگار
 ؟ی خانممییخوای میلی ما خاطرتو خیدونستیم! باشه:   پسرونم گفتمي صدابا

 . خدا خبر دارمشکر—
 !خوبه،عاشقتم که: گفتممی اصلي صدابا

 *+نیاتر+*
 . دنبال همتا،واقعا اشتباه از من بودهرفتمی تر معی هرچه سردی واقعا درست بود،بااری طاها و سامهی فکر کرده بودم،حرفایکل
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 !ادهی اشتباهاتم زشدم،چقدریبعد جدا م.شدمی اول از حس همتا مطمئن مدی گرفتم،بامی تصمزود
 . به خودم نگاه کردم،همونجورم شروع کردم به حرف زدنستادمی وانهیی اهی جلورفتم

 . نکني کارچی بهت بگم بدون اطالع هدیچندبار با-
 . بهت نگفتم ناراحتش نکن،مگهيدی اصال گوش نمچرا
 ؟؟ي ادامه بدییخوای میتاک
 ؟ي با طاها بد حرف زدچرا

 ؟ي کردکاری دستشو چيدید
 ؟؟ی کنی معذرت خواهدینبا

 .کردمی می معذرت خواهدی رفته بود،باادمی زده به عقب برگشتم،طاهاکال از بهت
 غرورم یارم،ولی بهش بگم،از دلش دربی که چکردمی سمت در،بازش کردم،راه افتادم سمت اتاقش،توراه باخودم زمزمه مرفتم

 !و نگه دارم
 ؟ی خانممییواخی میلی ما خاطرتو خیدونستیم! باشه:  طاها اومدي در بزنم که صداخواستم

 !خوبه،عاشقتم که:  اومدي دختري بعد صداقهی دقچند
 ! زده به در اتاق نگاه کردمتعجب

 
 ، منتظر جوابش باشم رفتم تو اتاقنکهی زدم،بدون ادر
 نجاست؟ی ایکس :کردی نبود،برگشتم سمت طاها که تعجب زده نگام می به اتاق انداختم،کسینگاه کل 

 !می اتاقي من و تو تو؟فقطینیبیمگه نم: طاها
 ! به نظرمستی نی وقت خوبام،االنیدرسته،من بعدا م :نیاتر 

 !ومدی نیی صداچی به در چسبوندم،اما هرون،گوشموی از اتاقش  اومدم بعی جوابش نشدم سرمنتظر
 ، برگشتم به اتاقمناچار

 !کنمی دستام گرفتم،درك نمنی تخت نشستم سرمو بيرو
 .دمی دختر شنهی ي صدامطمئنم

  بود؟ی کیعنی
 ! نبودی تو اتاق کساما
   شدم؟یاالتی خیعنی

 ! اتفاق برام واقعا سخت بودنهمهی دستام فشار دادم،حجم انی محکم بسرمو
 ی بود، وقتیمی صمیلی راه  شرکت خم،توی بشیمی که خواست باهم صمي روزنجا؛ی طاها اومد ای افتادم،وقتشی دوماه پادی

 ! دلخور بودی اولش عصبمی گوشواره ها رفتي برایوقت!  بوددهیبرگشتم، اصال بهم محل ندا،د گردنبند و د
 ! دوست دارم، تعجب کردي  قورمه سبزدی فهمیوقت
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 !!رانی با دوستاش مسافرت، همتا برگشته بود اي گرفت بره چند روزی طاها مرخصیوقت 
 !شد که به سرم زده بود چشمام چهارتا ي فکراز

 !! نـــهی واــــــــــــــــهمتــــــــــــا
 ، شدی از همتا گفتم عصبیوقت

 !بد باهام حرف زد 
 ... همتاستهی چهرش شبتَه
 ..... اون دختريصدا 

  همتا بود؟؟يصدا
 ......نکنه 

   طاها همتا باشهنکنه
 ..خودشه 
 !! خودمهياون همتا 

 .. منيهمتا
 !!وونهی ددختره

  من شد؟یاما چرا راننده شخص 
 ! بودمدهیتمام مدت کنارم بود؛  من نفهم 

 . چند قدم باهاش فاصله داشتمی دلتنگش بودم؛وقتنکهی از اکنمی متعجب
 که دور از ي پسر کنارم باشه،کارهی هی بود ، اون حاظر شد جابی دادم به تخت،چشمامو بستم، عجهی عقب رفتم سرمو تکعقب

 ! همتاستیغرور و شأن خونوادگ
 .....اما من 
 ! برطرف بشهمی بغلش کنم و اونقدر فشارش بدم تا دلتنگخواستم،یدلتنگش بودم ،م 
 ...اما 

 !دمی همتا بفهمه که من  فهمخواستمی نماما
 که کنمیتعجب م!  قا طاها باشه انی حواسم به ادی بره؛ وقتشه من کنارش باشم  باشمی از پشهی همي براندفعهیممکن بود ا 
 . دختر تونست  دوماه تمام منو دست بندازهنیا

 تحمل کنم تونستمینم. دادنی رو نشون مقهی دقستی و بکی نگاه کردم،عقربه ها ساعت زمی مي باز کردم به ساعت روچشامو
  ،دمشیدی هرچه زودتر مدیبا
 ! بود،االن  خود همتا بوددهیم؛نگاهش کردم،اروم خواب اروم در اتاقو باز کردیلیتا دم درِ اتاقش رفتم، خ 

 ! چهره اشنانی اي صورت غرق در خوابش نگاه کردم، چقدر دلم براش تنگ شده بود،برا،بهی واقعهیهمتا
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 خواب ی حاال وقته،تایقی که تو خواب عمدادی منظمش نشون مهی کنار تختش رفتم،کنار تخت نشستم و نگاهش کردم،نفساتا
 موهاشو اروم اروم نشست؛ی رو صورتش میبی و ارامش عجرفتی و استرس از صورتش مطنتی شی بودمش،وقتدهیبود ند

 ! شهداری بدمی خورد،ترسی تکون کوتاهدمشون؛یبوس   موهاشکی سرمو بردم نزدارمینوازش کردم،نتونستم طاقت ب
  مجبور بودم ازش جدا شمی برم ولخواستی  اصال دلم نمنکهیبا ا 
 .  بشهداریهر لحظه از خواب بممکن بود  

 . خوابم بردیبی قبل با لبخند و ارامش عجهی تو اتاقم،برعکس شبابرگشتم
 *+همتا+*

 بود که تو ی خوبیلی دست و صورتمو شستم،برگشتم تو اتاق،حس خاتی انجام عملس،بعدازی خواب بودم،رفتم سروجی گهنوز
 برداشتم،با حوصله شروع کردم به شونه زدن موهام،داشتم زی شونه رو از رو مستادمی وانهیی اي داشتم،جلوسیاتاقم سرو

 . که چشمم به در خوردکردمیموهامو شونه م
 قفلشم نکرده ی حتشبی نکردم ،به سمت در رفتم و قفلش کردم ،دی کرد،بهش توجهجادی اي بدي از دستم افتاد و صداشونه
 !بودم
 ! رفته بود؟ادمی یعنی ایخدا

 .زی برداشتم و گذاشتم رو منی قبلم،شونه رو از رو زمير جا سبرگشتم
 االن ي چجوردونمی شب درو قفل کردم،اما نمادمهی تو دلم افتاده بود،ي رو تخت،نگاهم سمت در اتاق بود،ترس بدنشستم

 ! باشهدهی فهمیبازه،اگه کس
 ؛ی تو اتاق و بگه اخراجادی بنی لحظه منتظر بودم اتردادم،هریپامو تند تند تکون م 

 ، قلبم اومد تو دهنمنی اتري بود،با صداادی زیلی خاسترسم
 ؟یی کجاطاها

  شدا؟رمید
 : کردم صدانو خسته کنم،از همونجا گفتمی پشت در سعرفتم

 ؟ي بدی امروز بهمن مرخصشهیم 
  شده؟يزیچرا چ:  تعجب گفتبا

 طاها حالت خوبه؟؟: دوباره قفله چند بار زد به دردی دی درو فشار داد اما وقترهیدستگ
  چرا قفله؟؟در

 . بهتر باشه امروزو استراحت کنمکنمی حالم بده،فکر میست،کمی نيزیچ—
 ؟ي بدی مرخصشهیم
 . دکترمی برایاگه حالت بده پاشو ب-

 . زد به دردوباره
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 ؟ي المصب و چرا قفل کردنیا
 ،ستی به دکتر نازی خوبه نحالم—

 !شم،شرمندمی خوب مکنمی استراحت میچندساعت
 !امی خبر بده من بای حالت بد شد برو دکتر ،اگه ستی نیمشکل-

 . ممنون،خداحافظباشه—
 . قدمهاش اومدي صداقهی نداد،بعداز چند دقیجواب

 . کنم،فکرم مشغول بودی رانندگتونستمی حالم نمنی ابا
 . زنگ زدماری برداشتم و به سامزی از رو مموی تخت،گوشيم،روی قبلي در فاصله گرفتم  برگشتم جااز

 ؟یالو؟همت: صداش اومدقهی چند دقبعداز
 ؟؟يسالم،امروز وقت دار:همتا

 چطور؟-
  شده؟يزیچ:دی نگران شد،مشکوك پرسصداش

 . بهمدی ندادینیری نرفته که شادتی.خوامی مي نامزدینیری،شی و جاننمتون،توی ببخوامی اصال،منه—
 .دی کشی راحتنفس

 !کارمی امروز بم،منیترسوند-
   چند؟کجا؟ساعت

 ..ي زود قبول کردچه—
 . بدمنتویری زودتر شخوامیم-

 . پسخوبه
 . منتظرم،به صرف ناهار،مهمون شماخی رستوران گل کی ساعت

  باشه؟گهی دح،امریصح-
 .ی درد نکنه داداشممنون،دستتم—

 . منتظرمکیشاخام اومدن باال،ساعت : خنده گفتبا
 . پس فعال،باشهيدی فهمخوبه—

 فعال-
 ! رفتی مادمی قطعا کردمی از استرسم کم شده بود،اگه خودمو سرگرم میدم،کمی کشی راحتنفس

 . نگاه کردمزی مي ساعت روبه
 . ده صبح بود،سه ساعت وقت داشتمساعت

 .رمی دوش بگهی گرفتم اول میتصم
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 . گربه شور کردم خودموی نوعرون،بهی و اومدم بدمی حموم،بعد از دوش گرفتنم لباسامو پوشرفتم
 .دمی پوشلباسامو
 . پف کنهادی خواستم زی نمزاشتمی مژی پوستدم،چونی اتو هم کشهی تا خشک بشه،بعد از اون دمی سشوار کشموهامو

 . به خودم نگاه کردمتی از اتمام کارم با رضابعد
 . سالم کردميرژ و تکه موهارو گذاشتم،کرممو زدمو رفتم تو اشپز خونه،پر انژیپوست
 .ستیاقا گفتن حالتون خوش ن: خانوم متعجب بهم نگاه کردالهام
 . بهترم الهام خانوماالن—

 ؟ي بهم صبحانه بدشهیم
 .ارمی االن میحتما،چند لحظه صبر کن-

 . تا وقت بگذره ،ساعت دوازده بود که رفتم اماده بشمدمی دلمی فهی از تموم شدن صبحانم بعد
 . بودنی برداشتم تا برم،تنها لباس خوبم همممی مشکي کالج هادمی پوشمی مشکنیوار ج تک قرمزمو با شلکت

 .کردی  درسا داشت نگاهم مرونیرفتم ب 
 نشونه سالم تکون دادم و رفتم سمت ي سرهی رمشی برم بگدی اونموقع باوقت،ی من پسرم عاشقم نشه کنهی بچه فکر میاخ

 پاش بخوره به پارکتا و دی بپوشم تو خونه ادم بای راحتدی چرا بادونمی اه من نمواری هامو دراورم پرتش کردم گوشه دیدر راحت
 ! همشهی سوسول بازکننی مهی چنکارای از سرما ارهی بمکایسرام

 . دمی ور اون ور رفتن رسنی عوض کردن و ای با چندبار تاکسخی گل ي به سوشی پام کردم و پکفشامو
  ، من زودتر اومدمنکهیمثل ا تو به دوروبرم نگاه کردم خب رفتم

 تسلط داشته باشه،بعد از زی رو همه چدی ادم باننیشی اون گوشه ها مرنی می ههی خوبه چينجوریوسط سالنش نشستم، واال ا 
 تکون دادم ی دستهی ختای ری بانی دوتا االغ اومدن تو بعله خودشونن چه بهمم مدمی ربع که نگاهم به در رستوران بود  دکی

 .ننیتا منو بب
 جلو شوهرت يهووو: جانان اومد بغلم کنه که گفتمشمی اومدن پیی و منو به جانان نشون داد و دوتادی اول منو داریسام 
  ؟؟؟یرو بغل کن) مثالیالک( هم پولداره یلی پسر جذاب که اتفاقا خهی ییخوایم

 چخبر؟؟! د گوسالهشوهرو ولش کن دلم برات تنگ شده بو: بغلم کردو گفتاومد
 نگاه هی حرفم خودمم نشستم منو رو برداشتم نی با امیزنی بعد حرف ممی سفارش بديزی چهی دینی بشدیی سالم بفرماکیعل_

 و گیشلی با شخوامی میی جوجه طالهیخوب من : سمت ما من گفتمدی که رسنی  صدا کرد ، همشخدمتوی پاریانداختم سام
  ؟دیکنی نگام مينجوری چرا اهیواا چ:ال بدون برنج باشه لطفا سرمو اوردم باکیالبته است
 .دی قراره خودتون حساب کندی نکنیبی غردی بدسفارش

 . جوجه  سفارش دادن خاك تو سرشون کننهی ي لبخند ژکوند نفرهیبا  
 . که منم تنها نباشمادی بگفتمی می کاشکهی خالیلی خنی اترهیجا:  اریسام
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 .ادیخب االن کار داره، بهش اس بده بعد از ظهر ب: جانان
 ه؟یهمتا نظر تو چ 

 ی بمن نگو همتا بعدشم شمادوتا که خودتون راضپی تنی و اافهی قنی دختره با ایی اودی نظر منو هم پرسیکیچه عجب _
 .ستی اصال مهم نادی نای ادی حساب کنم تازشم بستی باال منکه قرار نرهی حساب خودتون مگهی دادی بدی پس بگدیشد
 ،دادی اس منی دراورد غلط نکنم داشت به اترشوی گوشاریسام
 ، از دستش گرفتمشوی دستمو دراز کردم گوشزی از رو معیسر

 از ییای ندمی مموی نامزدینیریبزمچه دارم ش: پس خودم براش نوشتمادی اس بده اون نمخوادی منی که اينجوری ادونمی ممنکه
 .میمنتظر. ملتيشهرباز6دستت رفته ساعت

 . پرت کردم تو بغلشویسِند و زدم و گوش 
 !کنمای می زندگی گوشنیدختر من با ا: نگام کرد و گفت 
 .بشی زد و گذاشت تو جي که دادم نگاه کرد لبخندی سالمه به اسدی نگاه بهش کرد بعد که دهی برداشت شویگوش 
  براش نوشتم که انقدر خنده داشت؟؟ی مگه چاره،ی در مي جنبه بازیرا ب چدن،واای شروع کرد خندکدفعهی

  کجاش خنده داشت؟قای دقی االن بگشهیم: همتا
 ،يدی خوب بهش فوش مگرانی که با خط دخندمی منیبه ا. دمی نخندي که دادیبه اِس: اریسام

 ،یگی نمیچی هیشی با خط خودت مظلوم میول 
 .  به بعد  با خط من بهش اِس بدهنی از اییخوای،می چقدر مظلومیاله 

 ،هینجوری همشهی هست همينطوری کال همنیا: جانان
 ،یشی خوبش اشنا مي رفتارانی با اشتریحاال کم کم، ب 
 ،دنی نگاه بهم کردن شروع کردن به خندهی 
 . برا ادمزارنی مزخرف؛اعصاب نميمسخره ها!  چرا انقدر لوس شدننایوااا ا 
 .کردی دختره بود که داشت بهم نگاه مهی اری پشت سامقایاه کردم دقبه روبه رو نگ 
 . چشمک بهش زدمهی همراه با حی لبخند ملهی 
 چشمک زدم، دوباره شروع ی به کدنی حرکتم،جفت سراشون برگشت عقب ،به دختره نگاه کردن، فهمنی با ای و سامیجان 

 ،کردیخودمم خندم گرفته بود دختره داشت با بهت بهم نگاه م!! دنیکردن خند
  باشهای دختر عوضنی از اخوردیبهش نم 
 ، داشتی مظلومافهیق
 ؟ينمونه دار: نگاه کردم و گفتم یبه سام 

 گه؟ی دهیها؟ نمونه چ:اریسام
 ه؟ی نمونه چیدونی بهش انداختم و گفتم تونمطنتی نگاه پر از شهی
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 که شماره روش گنی مکی کاغذ کوچای کی کارت کوچکی خب عرضم به حضورتون ،نمونه به ؛ی ندوندی نداره شایبیع
  نه؟ای ي به شخص مورد نظر، پسرم حاال نمونه داردنی مسنینویم

 نه واال ندارم:اریسام
 !! داشته باش، با عرض معذرتکنم،حرکتوی ها االن دستشو رو مکنهی مينجوری ادهی تورو دنی نگاه به جانان کردمو گفتم اهی

 ....پاشو:  و گفتماری کنار سامرفتم
  کار کنم؟؟یچ -

 پسرم راست ی اخگشتمی مباشوی مثل گربه شرك نکن با تعجب پاشد، وسط رستوران داشتم جافتمی پاشو، قگمی مبهت—
 ، نداشتیچی هنی چقدر مظلومه، اگفتیم

 .بشی نگاه بهش انداختم دست کردم تو جهیگشتم  کتشوني توبی افتاد جادمی سرجام که نمی بشاومدم
 .دمی رسجهی نتهی رونی اوردم بدستمو
  نداره، اصال نمونه براچته؟يزی که چيدی دنی بشایهمتا زشته ب: جانان

 !!  استخراج کردم، کارت و در اوردم نگاش کردم کارت شرکتشون بود، چقدرم خوشگهنی از ايزی چهیحرف نزن، من *
  چرا انقدر نازه؟؟نی است،ی نينجوری من اهی پستاالکارت

 ! برا نمونه خوبهنیخب ا:  جانان گفتمبه
 ، راحتالتیتوهم خ 
 ،شوهرت پاکه پاکه اومدم نشستم سرجام 
 ، جانانفیدستمو کردم تو ک 
و اورد  سفارشارشخدمتی کردم شمارمو با اسمم نوشتم روش،همون لحظه اون پدای خودکار پهی ی گشتن تو اون گونیبا کل 

 ذره پولم بهش دادم که ساکت بمونه ،تمام مدت جانان و هی کردم، کارت و بهش دادم ، گفتم بده به اون دختره يتشکر
  مگه؟؟هی گفتم چتادم اون پسره رو که فرسکردن،ی با بهت نگام ماریسام

  دختر خوشگل شماره بدم ؟؟هیمن دل ندارم به  
 ،دیکنی طلبکارا نگام ممثل

 ، باز شروع کردم خوردنشی خودمم با نگهی دنیبخور 
 ،می تو پاساژ گشتی و پارك رفتن،  کلدنی ساعت چرخهی  بعد از می و خنده غذامونو خوردیبا شوخ 
 ..مینی بله ما ااری به حساب سامدمی که دوست داشتم خری خوراکیمنم هرچ 

 ...زای چهی کرد از الك گرفته تا مانتو و بقدی خری کلجانانم
 . شوهرش پولدارهشخوشبحال

 .  کننلی زن ذلاری سامنیخاك تو سر ا 
  ذره؟؟؟هی شهی ساعت مکی اخه دونمی من نماد،ی بنی تا اترمینی ذره بشهی گفت اری سام؛ي شهر بازمیدی پنج رسساعت
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 !!شهی انگار اون بچست بفهمه ناراحت مم،ی کني بازمی ذره برهی ما شهی میخب چ 
 !! بشمنای سوار اخوامی نشستم خب من می بداخالقبا

 عمه من ی عروسندشونوی و از ازدنی عاشقونه مهی هامو گذاشتم تو گوشم اون دوتا هم داشتن حرفاي در اوردم هنذفرمویگوش
 نگاه مویدمی قدهی توش عکساگشتمی می الکينجوری همم،ی مهم نبود سرمو کردم تو گوشادی پس حرفاشون ززدن،یحرف م

 .کردمیم
 ...اه
 . رو نداشتم، اعصابم داغون بود بس که نشستمیچیحوصله ه 
 

  ، لطف کردن منت سرما گذاشتن اومدنمی و نشی اقا ساعت شباالخره
 .... وقت نشناست،یتربی ادب، بی بکشمش،بخواستی مدلم
 *+نیاتر+*

 ،دمی رسادی زری تاخبا
 .کنهی نصفم ماراالنی بودم ساممطمئن

 قی حالش بد بود،دقنکهی طاهاهم اونجاست،ادمی کردم، اومدم برم سمتشون که دداشونی گشتن باالخره پقهیبعد از ده دق 
 ،انگار حالش خوبه.نگاهش کردم

 کردم،از همتون ریشرمنده د:  بگم همتا، رفتم سمتشون سالم کردم، و تند تند گفتمتونمی نمگهیانقدر بهش گفتم طاها د  
 ،زدیاشت غُر م لب دری از همتا که زری نگفتن بغيزی چخوام،یمعذرت م

 چقدر دلم برات تنگ شده بود دختره پسر نما عشق وفادار من،نگرانم دمتیاز صبح که ند:با حسرت نگاش کردم تو دلم گفتم 
 ..يکرد

 ،زدی لب غُر مریپاشد رفت  سمت رِنجِر ،همچنان داشت ز 
 .کنهی کارا منی از اشهی شده،همی نگرشون داشته که عصباریفکر کنم سام 

 !نجاست؟ی طاها هم اینگفت: گفتماری  به سامرو
 !ادی قراره بی کيدیتوهم نپرس:اریسام
 ...ي کردری دی که حسابمی بربزن
 !شناختمیرو نم)همتا( کامل طاهای راجبع بهش حرف زد،من حتشدی داشتم که نمی سمت رِنجِر، عذاب وجدانمیرفت

 موقع شام منو همتا کنار هم م،ی شام بخورمی دادن که برتی باالخره رضاي شهربازي کردن و گشتن توي بازیبعد از کل 
 . و جانانم کنار هماری ساممینشست

 شهی جانانم جوجه سفارش داد منم مثل همخوامی بهش انداخت و گفت منکه برگ مکی نگاه کوچهی منو رو برداشت اریسام 
 ،برگ سفارش دادم

  ؟يدیطاها تو چرا سفارش نم: نگفته بهش گفتميزی همتا هنوز چدمید 
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  مگه مثل شماهام؟دمی سفارش ماد،یبزار اون اقاهه ب:طاها
  بهدیگارسون اومد، همه سفارشاشونو رو  گفتن،نوبت رس 
 و نوشابه ي قارچ بدون برنج با ساالد اندونزکی استهی با برگ ی و سلطانگیشلیش!  نرهادتی سی قشنگ بنونیبب:همتا 
 .ادمونیل

 ..دیکشی سفارشش سرم داشت سوت ماز
  بخوره؟؟تونستی مناروی واقعا همه ایعنی 
  سفارش داد؟ی چيدیپسر د: گفتماری نشستن به سامالی خی بدمی و جانان نگاه کردم داریبه سام 

 .نکارای به امی نکن ما عادت دارتیداداش خودتو اذ:اریسام
 بودم فقط نگاش دهی شروع کرد به خوردن دست از غذا خوردن کشدمی تا غذا رو اوردن دمیستادی منتظر واشدی باورم نمواقعا

 ! بخوره؟نهمهی اتونستی مي چجورکردمیم
 . از  غذاهاش بخورمی کمهی خواستی کم از غذا خوردنش خودمم دلم مکم

  بردمکشی  سمت استچنگالمو
 ...ي خود داري که جا توشناسمی من سر غذا خودمم نمای نزدي زدنایدست به ا:همتا 

 .  شروع کرد به خوردندوباره
 . طرفم خندم گرفته بودمهی کرده بودم از تعجب

 ! غذا بخورهنهمهی دختر اهی باورش برام سخت بود واقعا
 ارمی سامی و جانان اصال تعجب نکردن حتاریسام

 کنهی مچارمونی نزن بنی اي دست به غذایداداش خودت سفارش بده ول:گفت  
 

 ،خوردی باحال غذا میلی خخوردمی خودم مهی ذره هم از غذاهی کردم ی که به همتا نگاه مورهمونط
 !! ارومترره،یگی ازت نمیطاها جون همش برا خودته کس: جانان
 ..آره جون خودت: آورد باال به جانان نگاه کرد، گفتسرشو
  ادته؟؟ی ناهارو

  بود ؟؟رونی بنای ااری همتا از ناهار با سامیعنی
  کارو کرده؟؟نی جانان خبر داره که همتا ااصال

 !!  بفهممي جورهی دیبا
  االن کجاست؟دیدونید؟؟می نداريجانان خانوم از همتا خبر: گفتمبهش

 ، تو گلوشدی پرغذا
 . ساکت شدهوی زد به پاش که زی مری طاها از زکردی داشت سرفه مينجوریهم 
 .!دونهیپس م 
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 ، مهم باشهکنمیفکر نم:جانان
 .ي باهاش کردنکارویتو خودت ا 
 !ی بدونستی نيازی نگهیپس د 
 !!کنهی فراموش مشوی زندگاقتی لی بهی برا شما قابل درك نباشه ادمادی که شایقی طرهی خوشحاله،داره از یلیهمتا  االن خ 

 می حرف نزنزای چنیجانان بس کن بهتره راجبع ا:طاها
 ازش خبر ییخوای برو دنبالش، اگه هم فقط مي اگه دوسش دارست،توهمی نگهی داداش همتا دگهیطاها راست م:اریسام
 . حالش چطورهيدی که فهميریبگ
  فراموشم کنهقی طرنی از اخوادی مگهی همونطور که جانان مدی منه ،اما شاشیمن خودم خواسته بودم ،درسته که االن همتا پ 
، 

  کنم؟کاری چدی بادونمی هنوز ازم دلخور باشه نمدیشا
 به دمی بشقاب اومد جلومو بشقاب خودمو برداشت با تعجب به دست نگاه کردم و اخرش رسهی نگفت؛ يزی چگهی دارمیسام 

  ، گذاشته بودکهی تهیدست طاها دوباره به ظرف نگاه کردم از همه سفارشاشه داده بود برام 
 بهت یچی بعد دوستم وگرنه هیسیرئ که در درجه اول فی منگوال به من نگاه نکن، حنیع:دوباره نگاش کردم که گفت 

 فکرشم کدرصدی ی با برنج بخورم وگرنه اصال حتخوامی مخواستی هم دل خودتو صابون نزن دلم از غذات ميخودی بدادمینم
 !نکن من بهت از غذام بدم

 نقشه هی ،مطمئن باش دهی نمی از غذاش به کسينجوری همنیداداش مواظب خودت باش، ا: حرکت گفتنی بعد از ااریسام
 .داره
  عاشقونه بزنهی جان سکوت کن لطفا تو با زنت حرفااریسام:همتا

 !! کهيخوب بلد:دوباره با حرص گفت 
 عاشق شتری من بزنه،ی پسر حرفاشو مهی هی راحت جایلی که داره خهیی طاها همون همتانی اگذرهی با طاها بودن خوش مچقدر

 ، طاها شدمدمی همتا شانیا
 !! بکنمي کارهی زودتر دی لحظه هم که شده از دستش بدم باهی برا یحت گهی دخوادیدلم نم 
 

 *+همتا+*
 رفع بشه، بعد شی ذره گشنگهی جا نداشتم، بذار بچه بخوره گهی خب خودمم دی که نذاشت غذامو بخورم،ولی پدر عاشقبسوزه

 خواستمیم.  هم زودتر غذاشونو تموم کننهی کنار، منتظر بودم که بقدمی رو هم خوردم کشنی اتري از غذاکهی تهی نکهیاز ا
 !زودتر برم خونه،خسته بودم

 ! نخوردهیچی تموم کرده بود،جانانم هنوز هبای اما تقراری از غذاش مونده بود، سامی کلنی ظرفاشون نگاه کردم اتربه
 !!سالم عشقم:اب دادم بابام بود با لبخند جو: زنگ خورد دستمو به عالمت سکوت اوردم باال به صفحش نگاه کردممیگوش 

 ، سه تاشون اتومات اومد باالسر
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 .ی چند لحظه گوشهی: زل زدن به من، به بابا گفتم ينجوریچرا ا 
 !فوضوال سرتون تو کار خودتون باشه لطفا: بهشون گفتمرو
فتم سمت  بلند شدم رزی از سر مکردن،ی داشتن گوش مينجوری همی ولنیی حرفم هر سه تا سرشونو انداختن پانیبا ا 

 ؟ی؟سالمتی؟خوشی ؟خوفي پدر گرام چطوریبه به سالم بر عشق زندگ: گرفتم دم گوشمو گفتم ویمحوطه رستوران، گوش
 تو که اصال رمی بزنم بهت خبر بگی زنگهی  گفتم می  دلتنگت؟یتوخوب.می بابا، ما خوبطونیسالم ش: با خنده جواب دادبابام
 .يریگی نميخبر

 خانوم گلت زنمی زنگ مشتری به بعد بنی وفا بودم از ای شد منم بری ددونمی من قوربونت برم  سپهر جون، شرمنده میاله-
 چطوره؟

 . دستتی باهات حرف بزنه، گوشخوادیخوبه،اتفاقا م:بابام
 ران؟ی اییای می ک؟یسالم دختر خوشگلم خوب: با خنده گفتمامانم

 ،رانمیمن خودم االن ا. یی من کجامادر
 ؟یرسی به کارات می تو خودت خوبزمی بهت، عزدمی اونجا قول مامی کال مدی خوبه  عی همه چستمیخوبم بد ن:گفتم 

 !ایاره گلم خوبم، فقط تورو کم دارم ،زودتر برگرد ب: گفتنی با  لحن غمگمامانم
 !ای نکنتشی اذادی  اراد و زی هستاونجا

 .می صلح کردگهی اتفاقا االن دکنم،ی نمتشیمامان من ارادو اذ-
 ،ی باهاش حرف بزندادمی رو می از دوستاش وگرنه گوشیکی شیاراد رفته پ 

 ؟ي نداري مامانم با من کارعه
  زود به زود بهت زنگ بزنم باشه؟دمی  قول مدی خرمی برمییخوای اومده دنبالم، مدوستم

 .مونمی ها من منتظر می زود به زود زنگ بزني باشه قول دادادتی  شم،ی مزاحمت نمزمی برو عزباشه—
  کن و ببوسشیباشه مامان خوشگلم از طرف من با باباهم خداحافظ-

 ؟ي نداريکار
  سالم برسون خداحافظزمی عزنه—

 چشم،خداحافظ_
 دمشی دهوی دلم واقعا براشون تنگ شده بود برگشتم برم تو رستوران که ی قبول کنم ولخواستمی اومد رو لبم نمي لبخندهی

 !مونهی مثل جن می روانيپشت سرم از ترس سکته کردم دختره 
  تو؟؟یکنی مکاری مردم از ترس پشت سرمن چی اوهومی اهمهیاالغ : کردمو گفتمنگاش
 یزنی حرف می با کنمی ببخواستمی مگه،ی دهیواا خوب کنجکاو:جانان

 .چوندمی منم پزننی پسرا دارن راجبع شرکت حرف مدمید
 ..!!يدیامو شننگو که از اول حرف_
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 ..از طرف منم به اراد سالم برسون.  برات تنگ شده بودیلی خران،دلمی ايگردی برمی کنمی ببخواستمی کامل، مدمی نشننه—
 !!وونهیزدم تو سرش، دختره د 
 یلیداداش دستت درد نکنه خ: گفتم ارمی به ساممی پاشو برخوادی گفتم اگه دلت منی پسرا به اترشی پمی رفتی خنده و شوخبا

 خوشگذشت
  می بخورتوی عرسینیری ششاالیا

 ،ي بود پدرمو دراوردمی نامزدنکهیا:اریسام
 . پول جمع کنمنمی بشدی بدبخت شدم بایچی که  هیبرا عروس 

 ،داداش موضوع خربزستا_
 !  مرغای قاطمی کن ماهم بری معرفير دست راستت رو سرما،دوست خوب دای خوشبخت بششاالیدختر ا:رو به جانانم گفتم 

 .  دوستامو برات گذاشتم کنارنی از بهتریکیچشم حتما، :جانان
 هی برن بگردن ،نامزد بازخواستنی اونا هنوز مم،ی و ازشون جدا شدمی کرد تشکر کردی باالخره پاشد، باهاشون خداحافظنیاتر
 .. سر خر برا چشونه واالگهید

 . بدهچوی گفتم سوئنی سمت ماشمیرفت
 . امشبونمیشینه خودم م:  کردو گفتنگام

 ، نگفتميزی چگهیمنم د 
 کردم،مخصوصا اون استرس تی فعالی خسته بودم از صبح کلیلی نداشتم خی داره منم اصال حوصله رانندگومدی اومد نتعارف
 .صبحم

 . من دردسر بکشمستی نيازی که خودش قبول کرد پس ننمیاتر
 هی نی تو ماشتونهی ادم نمن،یی پادمی پرنی نموندم، از ماشنی منتظر اتردمی رسی بودم، وقتيداری و ب تو خواببایکل راهو تقر 

 رفتم تو اتاقم لباسامو خواست،ی راننده  منهی همي داد ،پس برانامهی گواهنی به ای کدونمی بزنه من نمیچرت درست و حساب
 . که در زدن دوباره رو سرم مرتبش کردم رفتم درو باز کردمارمیب  درسموهمیدراوردم اومدم کاله گ

 ؟ی بخوابییخوایم: نی از اترری باشه غی کیخواستی بود په نه په منیاتر 
 ؟ي داريچطور؟کار: کنمي شب زنده دارخوامی پس منه
 .ری شب بخالیخی بمینی ببلمی فادی اگه خوابت نمخواستمینه فقط م:نیاتر

 ، من االن دوست دارم خودمو بکشمیعنی
 . ی نصفه شبهی چدنتی دلمی پسر فاخه

 .امی االن مسایوا:گفتم 
 یداشتم دنبال راحت.  گفتم و برگشتم تو اتاقيباشه ا. .امی پس من برم لباسامو عوض کنم ب،یمرس:برگشت با خنده نگام کرد 

 الیخی کجاست، بنی ادونمی اَه من نمکردم،ی  پام می راحتنی اترنی کجا گذاشته بودمشون،فقط جلو ادونمی نمگشتم،یهام م
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 تا حاال نشده بود که ومدی خوشم مافشیفقط از ق!!  می عروسکي های خورد راحتت تخنیی که چشمم به پارونیاومدم برم ب
 .دمی همونو پوشي برم، مجبورقمیپام کنم عروسک خرس بود قربون سل

 ی و کلونیزی تلوي جلوهی مبالي نشسته بود رونی اتررونیفتم از اتاق ب رعی خوب بود، سریلیخندم گرفته بود خ 
DVFده؟یتِم جد: پوزخند زد و گفتهی هام نگاه کرد یجلوش بود، منم رفتم کنارش به راحت 

  طنزه؟ه؟ی عاشقانست؟ کمده؟؟ی حاال موضوعش چمینی بزن ببلمتوی ،في دارنی به اکاریتو چ_
 . وقت نشدنمی ببخواستمی ترسناك بود که مدونهی نی نکردم، همدای خوب پلمیف—

  ترسناك؟؟لمی ف،جـــــــــــانی و پنج تومنستی شد اندازه سکه بچشام
  نمی ترسناك ببلمیمن غلط بکنم بخوام ف 
 ست؟ی ني اگهی دلمی لبخند مسخره زدم و گفتم فهی

 ؟یترسی زد تو چشمام مچطور؟؟زل—
 . ترسناکش در چه حدهنی انمی بزار ببدم،ی ترسیمن ک!! عمرا_
 ؟ی گذاشت، کثـــافت چرا گذاشتلموی پاشد رفت فی حرفچیبدون ه 
 .شهی ترسناك مشتری بينجوری چراغ و خاموش کنم بهتر بشه؟؟ اگمایم: زد به سرم گفتمي فکرهی 

 . برو خاموش کنه،ی خوبفکر—
 ، زرنگم که من چقدري شدم واکی رفتم چراغو خاموش کردم به هدفم نزدی خوشحالبا
 ری خدا بخشوی بقهینجوری خود خدا اولش اای بدون سر و دست و پا اِهِم دن،یچرخی ممارستانی شروع شد چند نفر  تو بلمیف 

 خود ری چه برسه به تصودادی صداش داشت منو سکته مينجوری راحت چشمامو بستم، همیلی شدم و خلمی فالیخیب! کنه
 . شد که خوابم بردی چدمی نفهملم،یف

 *+نیاتر+ *
 بعد از تموم گستی دزی چهی نی ای ولمی رفته بودنمای باهم سي چند بارنمی ببلمی با همتا فتونمی منکهی خوشحال بودم از ایلیخ

 . رفتم چراغو روشن کردملمیشدن ف
 ، بوددهی همتا نگاه کردم،راحت خواببه

 .. کنمکاری چدونستمی نمشد،ی نمداری صداش کردم ،اما بي چندباراروم
 ،کردی تو اتاقش بهم شک مزاشتمشی مکردمی اگه بغلشم مشد،ی که نمداریب 

 ، از تو اتاقم دوتا پتو برداشتم اوردمرفتم
 حاال دمی مبل روبه روش دراز کشيخودمم رفتم رو.  تنشي مبل دراز کردم تا راحت بخوابه، پتو هم انداختم رويپاشو رو 
 تلفنش تو ادی کِ،ی بهم نزدشهی از همشتری بود،  االن  بی حس خوبیلی به صورتش نگاه کنم، ختونستمی راحت مگهید

  بود که بهش زنگ زد؟ی کیعنیرستوران افتادم، 
 .کشی رفتم نزدرم،ی خودمو بگی فضولهی کردم نتونستم جلوي حرف زد؟؟ هرکاري باهاش اونجورچرا
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  نبود،  پس کجا گذاشتش؟شیدوروبرشو نگاه کردم گوش 
 ،رمزو زدم!  رفتم سمتش،  خداکنه رمزشو عوض نکرده باشهی بود با خوشحالزی مي روشیشرفتم تو اتاقش گو 
 ..درست بود خداروشکر خداروشکر عوضش نکرده 

 . بود چقدر خوشگل شده بوددم،خودشی صفحشو دي روعکس
 ! ناز شدهیلی من متوجه عکس رو صفحش نشدم،  خچطور

 . شلوارم دراوردم از رو صفحش عکس گرفتمبی از تو جمویگوش 
 .. راحت شدالمیدم،خی نفس راحت کشهی تماسش نگاه کردم باباش بود، نی اومدم ،به اخری چي رفته بود براادمی 
 سرم، همونجور که بهش نگاه ری دستمو گذاشتم زدمی مبل دراز کشي رو،ییرای گذاشتم سرجاش و برگشتم تو پذویگوش 
 ، شدمداریساعت ده از خواب ب.  خوابم بردکردمیم

 خندم گرفته رونی بود بختهی رشیژی پوستری باحال شده بود موهاش ك از زافشی قیلی همتا نگاه کردم،هنوزم خواب بود خبه
 ،بود

 .....صداش زدم 
 *+همتا+*

 ،کردی صدام مکنه،ی گوشم وز وز مری داره زیکی کردمی ماحساس
 . بخوابمخوامی نکن مارمدیب: بسته گفتمهی چشمابا

 باشه بخواب:نی اتري اومد و بعد اون صدايزی خنده ريصدا
 که موهام معلوم نشه،مطمئن بودم موهام ي سرم جوري رودمی و پتو روکشدمی کشغی چشامو باز کردم گ باال سرم بود،جهوی
 . تو اتاقدمی سرم  دوئي روهی پتوام،بای االن مسایوا_.  گرفتمژموی دستم پوسترون،بای بختهیر

 من دی اون لحظه دی وقتدونمی پسره خل و چل شده،من نمنی اگهی االن با خوش من،ی زمي پتو رو انداختم رودروبستم
  ؟؟کردی مدارمی بدی نبادمیخواب
 مسخره ينجوری انی اتري نبود که جلوعی هم ضایلی  خرون،ی زده بود برشی کج شده، بود و موهام زژمی پوستنهیی جلو ارفتم

 هام رفتم تو یی درست کردم، لباسامم عوض کردم با همون دمپاافمویق..  کنمکاری چگهیباالخره من همتام د.  در اوردميباز
 ،اشپزخونه

 .نوش جون:  رفتم زدم پشتش خورد،ی نشسته بود  داشت صبحونه منیاتر 
  کجان؟هیبق:  کنارش ی روصندلنشستم

 ..انیامان  اخر شب م رفتن خونه مادر،ملیروز تعط:نیاتر
  مامان؟؟مامانِ—

 .مادر الهام خانوم_
 م؟ییمنو تو تا اخر شب تنها —
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  بود؟یاون حرکت صبحت چ. اره_
 . نکردم کهي حرکت ؟؟کارها؟من؟کدوم—

 دم؟یکشی مغینکنه من  ج_
 !!می کردم ،خواستم شاد باشی شوخیچی اوووون، هاهــا—

 !!می ناهارم ندارم؟تازهی کنکاری چ منم  گوشام درازه، به نظرت  تا شبیاوک_
  هم نگویچی کن هرونی از فکرت بگذرهی که داره تو فکرت ميزی اون چيهووو—
  ؟؟ي شدیچرا جن:نیاتر
 !! خواستم بگميزی فکر کردم نه چيزی نه به چمن
 .. ناهار با منهیعنی ي که تو زدی با اون حرفدونمیمنکه م_
 ،رمیگی مرونی شدم که از تو غذا بخوام، از بریمگه از جونم س:نیاتر
 صبحانتو بخور 
  ندارمی که شوخکممی نزدم و شروع کردم به خوردن، با شی حرفگهید

 .کنمی تا شب دق ميکاری از بينجوری من امی کني کارهی ای گفتم بنی به اترمی صبحانه رو خوردنکهی از ابعد
 م؟یکارکنیچ—

فکر :با ذوق دستامو زدم بهم دوباره گفتم.  هم خوبهیلی خم،یکنی جارو مم،یکاری گل مم،یکشی ماطی به حی دستهی میریم_
  مگه نه؟؟هیخوب
 ..مینی ببلمی فای بم؟یکاریمگه ب —
 بعدم ادم خورهی بدرد خودت ملماتی کنم بعدشم تو فزیی تماطوی من دوست دارم حکنمیخواهش م: سمتش بلندش کردم رفتم

 زاره؟ی مذارهی تنها نمقشویکه رف
 زییلیی پگهی دایب

 .می بزن برومدم،ی کنار مشتری بود باهاش بشمی بچه سه ساله پهیاگه االن  —
 ..ای برم گل کارخوامی با کاله، مثال مدمی پوشی لباس باغبونهی م،منی تو اتاقمون  لباسامونو عوض کردهرکدوم

 همون لباس صبحشه، هی شبنکهی وااا ااوردی ساعتشم در نی حترهنی پهی با دی پوشی شلوار راحتهی مرده هم لی ذلنی اترنیا 
 ! مدرك، اصال به من چهنمی بفرما اد،یدی تخته نداره شما گوش نمنی اگمیمن م

  من بخورم؟؟نمی غصه اترشه،ی مفی خودش کثيلباسا 
 .يکردی نگاه ماطی سطل به حهی تو دستم اونم با هی من با جارواطی تو حمیرفت
 م؟ی کنکاریخب حاال چ:نیاتر
 .می جارو کناطوی حارن،ماهمیزنگ بزن گل ب_

 .  تموم شه برهمی کنزیی تمجاروی همای؟بی چيگل برا —
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 انقدر تنبل نباش زنگ بزن_
  زنگ بزنم؟یبه ک —

 !!ي بخري بردی که بای زنگ بزندیخب نبا: زنگ بزنه ی به کگه،ی دگهی  راست ماِاِ
  باشه؟رمی بعد ممی تموم کردناروی کار هست اینگاه کن، االن کل —

  باشه تکون دادم،  جارو  رو دادم دستشی به معنسرمو
 ه؟ی چنیا—

 .. ملکست؟تاجینیبینم_
 ..گهی جاروئه دخب
  کنم باهاش؟کاری جاروئه ،چدونمیم—

 ؟يدی واضح گفتم جارو بکش،نفهمیلیخ_
  بکــــشــم؟؟؟مـــــــــن؟جـــــــارو—

 .. ها، زود باش برویش بکییخوای جارو مهیسوسول  _
 ، باحال شده بودیلی خافشیق
 ..کنمی نگاه مامیم!!  های استخر جارو بکش ،قشنگ جارو بکشکیبرو از نزد:با زور جارو رو گرفت  

 نی گذاشت رو زمسطلو
 باشه، رفتم:نیاتر
 علف هرزا شی اقا هفته پی که علنی  رفتم کنار باغچه،دستکشامو دستم کردم، با اکشهی کامل مطمئن شدم داره جارو میوقت

 دونمی نمخونمی لبم مری قسمت از اهنگم زهی بود نشستم و شروع کردم به جمع کردن ادی زیلی بازم خیرو جمع کرده بود ول
 .. ازشومدی خوشم می بود ولیاز ک

 
 ) برهادمی بره اون همه عشق و حال محاله ادمیخاطرات اون روزا محاله  (
 .کردمی تکرار مکشوی تنی بلد نبودم، همشویبق

  با جارو زد تو کمرمنی اترهوی که خوندمی قسمتو مهی نی انداخته بودم رو سرم بلند بلند همصدامو
 )یوحش(یزنیاخ کمرم چرا م_
 ؟؟یخونی بلند بلند مي قشنگه داریلی صدات خيفکر کرد:نیاتر
 ؟يدی مری قشنگ من گيصدا تو کارت تموم شده به د،یکور شود هر انکه نتواند د_

 !!عسی ضایلی تموم شده، صداتم خبله—
 !!یکنی مي من حسودزی نه تو کالو به همه چ؟؟یکنی مي حسود؟؟ي دارکاری من چيتموم شده که شده به صدا_

 . کنمي که بخوام حسودستی قشنگ نصدات—
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 ؟یثابت کنم چ_
  امروز با منيغذا—

 قولت قوله؟: گفتمیطانی لبخند شبا
 .قولم قوله_

 ""ارتی زمی رفته بودیپارسال بهار دسته جمع":  شروع کردم به خوندننی زمي تَشت اوردم، نشستم روهی رفتم
 "" خوشگلو با محبتي دخترهی یبرگشتن""
 ""ومدیهمسفر ما شده بود همراهمون م""
 "" مروتی دل بنیبه دست و پا افتاده بود ا""
 "" بگوگفتی برو ،بهش بگو اخه دوستش دارم مگفتیم""
 "" بشه بشهخوادی می بگه بگه ،هرچخوادی میهرچ""
 "" جواب شنفتمنویراز دلم رو گفتم ا""

 ی که چشم چرونای ارتی زي اومدیپسر تو چقدر نادون: خودم ادامه دادمی واقعيبا صدا 
 : طاها ادامه دادمي باصدادوباره

 "" که کردمیقسم به اون عبادت"" ""دم که کریارتیقسم به اون ز""
 "" که بستملیقسم به اون قفل و دخ""
 ""بعد خدا من تورو مپرستم""

 )دونمی باحال که اسم خوانندشو نمیلی اهنگ خهی(
 )لمهی فهی قسمت مال نیاعتراف ا:سندهینو(

 !!  شروع کرد دست زدن،یعاال:  بلند بلند گفت دیخندی از خنده قرمز شده بود همونجور که منمی خندم گرفته بود،اترخودم
 !! ناهار با مني قبول شدگمی مکی بخونه، انقدر ژست گرفته بااون تشتش ،تبرخوادی میبا خودم گفتم االن چ: نیاتر
 می پس بزن برولی هوا و گفتم ادمیپر
 !! حاالدی بود؟؟یکجا بسالمت: نیاتر

 گهی دمی ناهار بخورمی بروااا—
 مهی و نازدهیچخبره تازه ساعت  : ساعتس نگاه کردو گفت به
 .می هرچه زودتر غذا بخورم پس بزن بردی باستی نشی حاليزی گشنه هم که چکمی کنم من االن گشنمه شکاری چخب–
 ، بچه دلش دیخندی مزی رزی رباری قهی هر چند دقنی سمت اشپزخونه اترمیباهم رفت!  درست کنمتونمی می چنمی ببمیبر _

 ،خوشه
 !!خوندمی مگمی دیکی ادی انقدر خوشش مدونستمیاگه م 

 .. تاحاال غذا درست نکردمم؟منی درست کنی چگمایم_
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 .! بدمادی بده تا بهت توی نداره که گوشي تاحاال درست نکردم، کارمنم—
 ؟ی درست کنییخوای میچ  
 .. تو بگودونمینم_

 ! بدهتوی گوش،یکنی م درستای مورده، الزاننی بهترایالزان —
 ، بهم دادشوی زده گوشتعجب

 .درست کن:  دادم دستش و گفتمشویصفحشو باز کردم و گوش.. ای الزانهیرفتم تو نت زدم طرز ته 
 بخواد غذا نی فرض کن اتري واااکردمی گشت منم نشسته بودم نگاه ملی دنبال وساخچالی از دستم گرفت رفت از تو ویگوش

 نهی ببنجاروی اوه اوه الهام جون ازی در اورد، گذاشت رو مازوی مورد نلی وسازری و فرخچالی ختنی بهم ریبعد از کل. درست کنه
 !! کشتشیم

 !کردی رو دراورد اب و گذاشت که بجوشه چه با دقتم کار مای الزاني هاورقه
 و شست و شروع کرد به شستن بعد از ازی و پيکردم فلفل دلمه ا کمکش دی فک کندیونی مدکردمیمنم داشتم همچنان نگا م 

 ...کنهی مکاری چدمی محی ها براتون توضندهی مثل گونجایشستنشونم شروع کرد به خرد کردن منم ا
 ..ی زل نزني اونجورشهیم: اورد باال و گفت سرشو

 .کنمی خراب مشمیهول م 
 . به تو نگاه کرد، کارتو بکنی بابا کباشه—
 : دراوردم و بهش نگاه کردم شماره ناشناس بود، جواب دادمبمی زنگ خورد از جمیگوش
  شما؟سالم—

 سالم_
 ن؟یمنو نشناخت... من
 !!ارمتونی بجا نمنه—

 بهم شماره داد قبول کنم، اما از شما ی هستم که هرکسي من دختردی ،البته فکر نکندی که بهش شماره دادمیمن همون_
 .. زنگ زدمنی برا همدی باشي پسر بدخوردی نمافتونیخوشم اومده بود به ق

  شماره دادم؟ه؟منی کگهی دنی ايوااا
 زی تو رستوران اون دختره سر مگهی مشبوی دنی ااها
  بگمی چدی بادونستمینم
 ه؟یخب اسمتون چ: بگم، اخرشم گفتمی ذره فکر کردم که چهی

 کایآرن_
 !  انتخاب کردموی داره ،نه خوشم اومد خوب کسی چه اسمجووووون

  درسته؟هی منظورش از اون کار چدهی پسر به دختر شماره مهی ی وقتدیدونیخودتون م —



     یرمان راننده شخص                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 من فقط از شما خوشم اومد که زنگ زدم بهتون وگرنه به گمی بازم می و حتما قبول کردم که بهتون زنگ زدم، ولدونمیم_
 !دمی جواب نميهر پسر

 ؟ي نداري  کارزنمیمده، بازم منتظر زنگت هستم و خودمم حتما بهت زنگ م خوشحالم که ازم خوشت اوزم،ی عزممنونم—
 .فعال نه خداحافظ_
  منتظر جواب نشد قطع کردنمیا

  رو بدم؟؟ی جواب خداحافظزارنی من ساقه کرفسم که نمای افهممی من نموااا
 .. با ما دوست شدمیکی موی که نمردنهیولش مهم ا 

 ؟يد شماره دای تو به کسنمیبب:نیاتر
 با ادب تیخوشگل با شخص! بود ی چه دختر خوبیدونی ؟نمي شماره ندادی تا حاال خودت به کسهی اره، مگه چخب—

  گفتم خب مهربونباری نویخوشگل نه ا
  مگه؟ی دختر؟دوست دختر نداشتهی ؟بهي تو واقعا شماره دادی ولیکنی انتخاب مناروی تو بهتردمیبسه بسه فهم:نیاتر

  خودمو جمع و جور کردمعی لحظه هول کردم اما سرهی
 که، ستمی باشم حداقل اخالق دارم مثل تو نی مگه من چمه؟ هرچ؟یپرسی اون بهم زدم، اره شماره دادم؛ چرا انقدر مبا—

 !! در اومدم بس که اقا و با کماالتمینگلی از سرونی روز رفتم بهی نی ، منو ببینگلی هنوز سنهیبداخالق، برا هم
 . بزار غذامو درست کنمی خوبیلیاره، تو خ_

 *+نیاتر+*
 من کردم؛واقعای همتا فکر مي تو قابلمه اب جوش به کارازاشتمی ماروی الزاني من هنگ کردم همونجور که داشتم ورقايوااا
 !!کنهی مکاری داره چنی افهممینم
  دختر شماره داد؟هی واقعا به یعنی
 !!ستیقابل درك ن 
 ..ي بره خاستگارگهی دو روز دترسمی ميزی چی حرکتهی دونمی بکنم که اونم بفهمه که من مي فکرهی زودتر دیبا 

 ...!!اااخ
  ؟؟ي کردکاری چيوااا:  اومد سمتم دستمو گرفت و گفتعی سرهمتا
  داغه؟؟ینیبی نم؟؟يکور

 .نمی ببسایوا 
 . رفتدیدوئ

 همتا برام قابل درك هی بود بدتر از سوزش دستم بود،فکرم مشغول بود،کارادهی که از همتا دیی اون کارای ولسوختیدستم م 
 . دندون و زد به انگشتم، همون قسمت که سوخته بودرینبود،  اومد سمتم خم

   دندون برا چشه؟ری خمگهی هست دی واقعا فکر نداره؟؟ کرم سوختگنی ادونمیمن نم 
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 . اونورنی برو بشی تو غذا درست کنمینخواست— 
 غذا دی مرد که نباگه؟اصالی دهی اصال خوب شد دستم سوخت غذا درست کردن چشیی اشپزخونه اخی صندلي روستمنش

 !!درست کنه
 *+همتا+*

 ، االغی و پا چلفتدست
 .کنمی غذا درست نمرممی من بمي درست کنه، تو کور خوندستی ساده هم بلد ني غذاهی

 ؟يخوری میچ:  خونه رو برداشتم و بهش گفتمتلفن
 ؟یکنی درست نم؟خودتي غذا سفارش بدییخوای میعنی_

  چرا من درست کنم ؟کنم،اصنی که درست نمرمینخ—
 ! ي خودت بددی تازشم پولشو بای شرطو باختتو

 ؟يخوری میحاال چ!  ،گفته باشمدمی نمی پولچی همن
 .گهی سفارش بده ديزی چهی دم،ی تو ندیی ادم به پرومیمن تو زندگ_

 ه؟ی گناه من چی خب شرطو باخت،یی توپرو—
 . دوست داشتم گرفتمیلی  ختزاهاشوی ها که پي از فست فودیکی گرفتم شماره تلفنو
 . سفارش دادم بعد از سفارش دادن تلفنو قطع کردمي و قارچ سوخارری قارچ و گوشت دونفره با نون ستزای پدوتا
  اصال؟؟هی چایالزان: همتا
 ! و گوشت خوبهقارچ

 ! قراره بشهیوااال تازه معلوم نبود غذات چ 
 ؟ي داری قشنگ چلمی فمینی ببلمی فمی برایخب غذارو که سفارش دادم ب 

 ! از دست توشمی موونهی دارم دنی بشری بگقهیدو ق_
 ستن؟ی خوب نلمامی فی نگفتمگه
 !  راحت باشهالمی خقهی دو دقبزار

  بداخالقه ،اَهیلی خنیا.گهی درهی حوصلم سر مينجوریمن ا اشپز خونه،خب ی صندلي  نشستم روی بد اخالقبا
 و گفتم من زی مي محکم زدم روکردم،ی متر مواروی نشسته بودم و در و دی مشنگا رو صندلنی انی عقهی دقی کنم سفک

 !!خسته شدم!! حوصلم سر رفت
 غذارو گهیمنتظر باش چند لحظه د! دمی ؟ترسیشی می جنهویچته؟ : دی بچه تو فکر بود؛ بدجور ترسی هوا،  اخدی  پرهوی
 .ارنیم
 ؟ي گازو خاموش نکردنمیبب: دینگاهش خورد به پشت سرم،دوباره تو صورت من نگاه کرد و اروم پرس 

 !! گازيوااا
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 انداختم تو قابلمه هم عی با دستم گرفتم که سرکشوی تهی شده بودن  ری سر قابلمه نگاش کردم، ورقه ها خمدمی پرعیسر
 چسبنده بود هم داغ

 ، نگاه کردم،دوباره زل زدم به دستم كنی اتربه
 . بود به دستمدهی شده بود چسبری قشنگ شکل خمدن؛ی به خندمیجفتمون شروع کرد!  کردی داشت به دستم نگاه منمیاتر
 !!ــــــقمیرف: گفتم نی راحت نشستم و به اترالی که زنگ زدن با خنمیدستمو شستم و اومدم بش 

 . خودتم حسابش کنری اوردن ،قربون دستت برو بگغذارو
 !ستمای من رئرهی مادتی اوقات ی بعضنکهیمثل ا_

 .. ی بپوسيکاری حقت بود محلت ندم تنها تو خونه از ب؟یکشی بودنتو به رخ مسیرئ—
 ازت بــــــــــــــدم هی چیدونیم اصال ي پسره عقده اارم؛ی پولموبفی بلند شدم رفتم تو اتاقم کزیاز سرم 
 ــــــــــــــــــادیم

 ، پولمو برداشتمفی کردم رفتم کي اتاقو محکم بستم از پشت در زبون درازدر
 .ادی با غذاها داره منی اتردمی که درونیاومدم از اتاق ب 

 ..  رفتادمی زدم تو اون لحظه هیی حرفاتمام
 ؟یکنی چرا اعصاب منو داغون مياری بي برییخوایتو که خودت م:  رفتم سمتش خوشحال

 اومد نشست نمی غذاهارو گرفتم و رفتم تو اشپزخونه شروع کردم به خوردن، اترعی نگفت منم انقدر گشنم بود که سریچیه 
 ، و شروع کردن به خوردنزیسرم

 ! رفتادمی انقدر هول شده بودم که نوشابه ،ي واییا 
 برا ی مراموانمی لهی ختمی اب برا خودم روانی لهی پارچ اب و اوردم و خچالیه، رفتم از تو  سالم ترزیولش اصال اب از همه چ 

 وهی ظرف مهیا،ی بي غذاتو خورد،ییرای تو پذرمیمن م: غذام تموم شد گفتمنکهی گذاشتم کنار غذاش،بعداز اختمی رنیاتر
 .ییرایبرداشتم و رفتم تو پذ

 نجوری خنده دارا بود هملمی فنی جذبم کرد، از ایلمی فهی که کردمی منیی شبکه هارو باال پانجوری گرفتم همونویزیکنترل تلو 
 !وهی ظرف مهی اومد با نی بود که اترلمی فهی وسطاخوردم،ی هم موهی مدم،یخندی مکردموینگاه م

 . شدی چلمی فنمی تا ببکردمی ور اون ور منی ای چنی من رد شد ،سرمو عي از جلوقایدق 
 که کردمی نگاه ملموی تا اون قسمتو ترك کنه، رو مبل کنار من نشست ، داشتم فدی طول کشهیم گنده بود که پنج ثانانقدر 

 !نی اتروهینگاهم خورد به ظرف م
 کردمی نگاه مبشی زرد بود با حسرت به سبی سهی خودم نگاه کردم،  ي هاوهی قرمز خوشگل  تو ظرفش بود ؛به مب،یدوتا س 

 .. پرت کرد سمتم،  رو هوا گرفتمشبوی سهیکه 
 ازت، خندم گرفته بود، گرفتمی ملمی فی گربه شرك شده بود، کاشکهی شبقای دقافتیق: نشون دادو گفتافموی انگشتش قبا

 !دی فهمجمی گنی که اکردمی نگاه مبهی با حسرت به سیلیمعلومه خ
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 خوردی داشت مبوی سیکیخودشم اون  
 ! دمی خندی بود ،کلی باحاللمیف
 م؟ی کنکاری چدیخب حاال با: گفتمنی به اترلمیبعد از تمومش شدن ف 

 ! بخوابم فعالرمی ،مادی االنم خوابم مرسه،ی به ذهنم نميزیمن چ:نیاتر
  ؟؟هـــــان

 از پام در اوردم که پرت کنم سمتش مویی ،دمپاکنهی من ناز مي برارم،یگی منوی روزم به عمرم باشه  حال اهی چشه من نیا 
  برگشتهویکه 
 ... یاها راست:نیاتر
 ؟ی گرفتينجوری چرا اوییاِ دمپا:  تو دستم اشاره کردیی دمپابه

 ه؟یکارت چ! بس که خوشگلهکردمی نگاش مداشتم—
 ..!! رفتادمی یچیمن؟ه_
 . گمیحاال بعدا م 
  ي پاشدم کالهمو دوباره رو،ی تا اخرشم تمومش کندی بایکنی رو که شروع مي کارهی ادم، نی از اادی اَه من چقدر بدم ماَه

 ، هارو بردم تو اشپز خونهوهیسرم گذاشتم، ظرف م
 ! انگار کلفت گرفته نه رانندهنمی اشورمشی بعدا محاال
 ..ي واا،ی کنار استخر و نگاه کردم چشام شده بود اندازه سکه پنج تومناطی تو حرفتم

 !کشمتی منیاتر
 .. کنار استخرلهی قسمت جارو نزده پامو محکم زدم به مهی ی مدت ،حتنهمهی اکردی مکاری چنیا
 !! خــــدایـــــیآ
 ،دمیپری اونور منوری ای که بچت از دست رفت ،پامو با دستم گرفته بودم و هییمامان جون کجا 
 خودم انجام الشیخی خوب شده بي ذره تکونش  دادم ؛نه انگارهی نی اروم شد گذاشتمش زمی که پام کمقهیبعد از چند دق 
 ! ترهنی کار نکنه سنگنی ادم،یم
 ، بلند اهنگ گوش بدمي تنهام دوست دارم با صدای کردم،  وقتی در اوردم اهنگ و پِلمویگوش 
 که دمی جارو کشی ساعتهی فکر کنم داد،ی حال میلی جارو رو برداشتم و شروع کردم جارو کردن خبم،ی گذاشتم تو جویگوش 

  ، باالخره تموم شداطیکل ح
 ... شدمراحت

 گل روز قرمز و ی کلی گل فروشنی ترکی برداشتم و رفتم نزدنوی ماشچی رفتم لباسمو عوض کردم سوئش،ی اولنیخب ا 
گسم گرفتم  و نرلوفروی نی کلشنی بهتره بعدا که بزرگ شدن قشنگ تر مينجوری گرفتم البته هنوز غنچه بودن خب ادیسف

 ..!!نی عقب ماشی هارو هم گذاشتم صندلیصندوق عقب و بعض  شده بود گذاشتمشونادی زیلی خگهی گالم دنیمن عاشق ا
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 ی فروشیراشکی مغازه  پهیچشمم خورد به  
 !ستی جلو دارم نیچی هگهی گشنم باشه دیوقت

 .دمی خریراشکی چهارتا پنیی دوست، نگه داشتم و رفتم پایراشکیمنم که پ 
 دمی رسی رفتم که زودتر برسم خونه وقتی گذاشتم کنار، با سرعت باال مشمی خوردم بقشویکی که نشستم اول نی ماشتو

 هارو گذاشتم تو اتاقم و یراشکی هارو برداشتم رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم، پیراشکی گذاشتم و پنگی تو پارکنویماش
 باغچه بردمشون همشون که تموم شد نشستم کنار کی برداشتم تا نزدنیاش م ،گل هارو از تونگیبرگشتم دوباره تو پارک

 ،شدی باحال میلی خينجوری اذاشتمی رز هارو مونی درمیکی دم،ی علف هرزا رو چيباغچه، دستکشامو دستم کردم و همه 
 غروب شده بود، رفتم از دور گهی ددی طول کشی حدودا کار دوتا باغچه دوساعتلوفری نفی ردهی نرگس فی ردهیجلوشونم  

 .نگاهشون کردم
 !ی فدام بشه الهنی به خود هنرمندم، اترنی هنوز غنچه گال باز نشده بود،  به به افرنکهیواقعا قشنگ شده بود با ا 
و  ری دستم گرفتم و گوشهی زنگ خورد ،گلدونو با می که گوشکردمی هارو جمع کردم داشتم گلدونارو هم جمع ملهیتمام وس 

  پسر؟؟ي معرفت ما چطوری بییسالااااام بر پسر دا:در اوردم، به صفحش نگاه کردم اراد بود با لبخند جواب دادم 
  ؟؟گذرهی خوش مینگلیس 

 ؟؟ی خوشینیبی نممارو
 ؟ی خوبه؟ هنو لو نرفتستیرئ!!   اقا طاهايمن خوبم تو چطور:با خنده جوابمو داد.

 ! گفتمی کنی ببکشم،ی اون وقته که من تورو مفهمهی مهوی ،الل شو، تو چشمت شوره يری بميا—
 !خب حاال_
 میچون قراره بر! ی بدوندی باي دارم، گفتم چون توهم مثال با من فرانسه اي خبرهی 

 م؟ی برم؟کجایبر—
 !ییای با من بدی و مثلما توهم بارانی اگردمی برمگهیمن دو ماه د_

 ؟ی پس من چد،ی عیعنی گهی دوماه دن،ی از دستم افتاد زمگلدون
 !  کارم تموم نشدهستم،ی من هنوز واسه برگشت اماده ن؟ی گرفتیمی تصمنی همچهوی چرا اراد؟—

 چند ماهه خانوادتو یدونی مییای بدی خانواده باشم، تو هم حتما باشی پدی عي خواستم برا،ی که اماده بشيدوماه وقت دار_
 ؟يدیند
  اون پسره از خوانوادتم برات مهم تره؟یعنی

 .....اخه من —
 !ي هفته وقت دارهی همتا، فقط یدونی خودت م،ی با من باشدی برگردم توهم باخوامی من می وقتمیاخه ندار_
 .فکراتو بکن به من زنگ بزن 

 .گردمی که منم باهات برمخوادی سال فکر کردن نمستی هفته چه بهی چه
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  فعال خداحافظزنم،یت زنگ مخوبه پس من بعدا به_
 گلدونو جمع کردم انداختم تو سطل،رفتم تو اشپز ي هابم،خوردهی گذاشتم تو جوی نشد گوشیطبق معمول منتظر خداحافظ 

 خسته شده بودم،رفتم حموم و ی ،کلشی رو هم شستم آخــوهی مي کردم ظرفازی تمزمی جمع کردم، متزاروی پيخونه جعبه ها
  ، خشک بشهعی تا سردمی موهامو سشوار کشون،ری کوتاه اومدم بي گربه شورهی بعداز شهیمثل هم
 . گذاشتم سرم، کرمم زدم به صورتمژموی پوستبستمش

 .  افتادمکای ارنادی روشن کردم که موی روشن کردم،گوشونویزی تلو،ییرای هارو برداشتم رفتم تو پذیراشکیشارژر و پ 
 ، خداکنه تِل داشته باشهيواا
  ، کار کردم اما بازم حوصلم  سر رفتهی کلنکهی ابا

 شدم، الیخی بدهی جواب نمدمی گذشت دقهی ام دادم، چند دقی کردم نگاه کردم ،بعله خانوم تِل داشت، بهش پوی سشمارشو
 ،من اگه فقط ي از بازرونی شدن اومدم بعی باحاله بعد از سه دور باختن و ضاي بازنی که چقدر اي کردم واي بازنیرفتم ماش

 !! هی برده باشم اونم وسطي بازهیتو 
، حاال که فکر   کنهي نبود باهام بازی کسی کنم ولي بازی وسطخواستی برداشتمو شروع کردم به خوردن دلم مویراشکیپ
 !  تنگ شدهیلی ،دلم برا مامان و بابام خگهی اراد راست مکنمیم

 ی حرکتچی دنبال من، تا حاال که هادی اون نخواد بدی کنم،اصال شاکاری چدیبا نمی دور باشم تا ببنی چند مدت از اترهی بهتره
 !نکرده

 دی خسته شدم، شاکنمی فرانسه،اما االن که فکر ممونمیدرسته من گفتم دوسال م!گذرهی منجای اومد اانی که کي از روزیلیخ
 ! واقعا برم فرانسهدیبعداز ع

 . ام اومدی درسمو ادامه بدم، تو فکر بودم که برام پندفعهی ااما
 ،شناسمی من همجنسامو خوب مهی دختر مهربون و ساده ادی فهمشدی بود، شروع کردم باهاش چت کردن از حرفاش مکایارن
 ییها کمک، واال خسته شدم از بس تنادی بگفتمی امروز مگفتی اگه زودتر بهم مخوندی مي و دو سالش بود و کشاورزستیب 

 چت می برداشتم و شروع کردم به خوردنش داشتگهی دیراشکی پهی! گنی می خونه، مردم چارمیکار کردم،البته زشته دختر ب
 سالم کرد بهش چشم غره رفتم و مشغول چت کردنم شدم اومد کمی نزدمد اودی منو که دن،یی اومد پانی که اترمیکردیم

 ؟ياقا طاها قهر:کنارم نشست و گفت
  خوردندم شدمیراشکی زده محل ندادم بهش و مشغول پی که انگار حرفانگار

 سوال من جواب نداشت؟:نیاتر
 تونمی نمچتمی که دهنم پره بعدشم مگه من بچم قهر کنم؟دارم با عشقم مینی بیم: زدم و گفتم میراشکی به پگهی گاز دهی

 !!جوابتو بدم
 !! کهیبا عشقت؟تو عشق نداشت:دی با تعجب پرسنیاتر

 . هم دوسش دارمیلی دارم خینیبیحاال که م: اعتماد به نفس گفتم اب
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********* 
  هفته بعدسه

 ی شدم ولیمی صمکای از قبل با ارنشتری بیلی ،خدمیساعت دوازده شبه و من هنوز نخواب.کردمی مي ام بازی پکای با ارنداشتم
 دونمی عاشقش بشه خب منی تو فکر، نکنه اتررهی مکنهی نگاه منی بهش ندارم هر وقت که به اتری اوقات حس خوبیبعض

 ي کارنی که همچهی انقدر دختر خوبدونمی بشه، البته منیمن دخترم عاشق اتر دونهی از من بهتره و حاال چون میلی خکایارن
 ،گهی خب عشقه دی ولکنه،ینم
 و طبق معمول گند دونهی رو می همه چکایرن اکردی اونم فکر ممیدی پاساژ جانانو تو پاساژ دمی رفته بودکای که با ارني روزهی 

 ..یزد به همه چ
 شد که کمکم کنه و ی و راضدی باالخره منو بخشی ولداد،ی دوروز جوابمو نمکای کنم، ارنفیمجبور شدم موضوع رو براش تعر 

 ،ادی که به تن دوست دخترم بگشتمی خوشگل مي کم نذاشت برام  ،من داشتم تو لب تاپ دنبال لباساشمییخدا
 ام اومد، بازش کردم،همون مزاحم ی که از تو وِب برام پگشتمی هنوز داشتم مدونهی خودش نمی ولرمی بگيدی براش عقراره

 !یشگیهم
 ! هی چه اسمگهی دنی اا؟ی مردم خل شدن ادونمیبود اخه من نم sory شیدی اسم ادونستمیاسمشو نم 
  امو باز کردم نوشته بودیپ
 یلی خگهی دشیخواستی که می اونینیبی مي سرد شدی وقتی ولی نفهمی گرم باشدی شارهی ازت بگتوی اشتباه ممکنه زندگهی:

 دمی همونطور که من فهمی که بفهمی راههی اشاره هی جواب هی فقط منتظر ی بکنیتونی نميازت دور شده کار
 گه؟ی می چگهی دنیهاااان؟ا

 دی که باگفتی بهم می حسهی شبا فرق داره، هی امشب با بقی ولدمی من جوابشو نمی ولدهی ام می وقته که هرشب پیلیخ
 !جوابشو بدم

 سالم شما؟: ام دادمی کردم بهش پی خداحافظکای ارنبا
 ! عشقت بودمي روزهی ی ولدونمیاالن نم: امش اومدی که پشدمی مدی کم کم داشتم نا امگهی گذشت جوابمو نداد دقهی دقچند
 دی لطفا مزاحم نشستم،ی نکاریمن مثل شما ب. بودی خوبی معرفواقعا—

 نیاتر: اومدجوابش
 ...یعنی مدت باالخره شناختمش، نهمهی بودم بعد از اشوکه

  بود؟؟نی اتریعنی
 .   شمارو بشناسمگهی دکنمیمن فکر نم: ام داده خوشحال شدم گفتمی پنکهی که من از ادیفهمی مدینبا 

 .ظ خداحافیشناسی مکنمیثابت م: نیاتر
 ، عشقم من دوست دارم برگردی مثل ادم بگیتونی خب نمی و کوفت، روانکنمی و مرض ثابت مکنمی مثابت

 ! ستی نشناختمی که من می اونگهی دنی کردم، اتری رو گذاشتم رو گوشم  اهنگ و پِلي هندزفریبا بداخالق 
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 ! خودم غرور دارمي رفته بود منم براادمی ثابت کنه ،فکر کنم ویزی چخوادی اون نمنجای برم از اگهی بهتر باشه من ددیشا
 کارِ  اون وقت داشت نی بهترنی فرانسه، ساعت دوازده ظهر، مطمئنم اي گرفتم براطی بلهی دردسر ی تاپو برداشتم با کللب

 کنه ،پاشدم همه لباسامو جمع کاری چدی افتاده که باادشی تازه نی ای ولگذرهی مادی زیلی اومد خانی که کيبرگرده، از روز
 یول!  بشممونی پشدی شادم،یاورده بودمش ،کارام ساعت سه تموم شد، خواب  که با خودمی تو ساکختمشونیکردم و ر

 ی من بشه،ی پسر نمهی ي وقت هم خونه چی دختر خانواده دار ههی اشتباه من بود نی فراموش بشه، ادی اون باه،ی جدممیتصم
 برد  فکرا خوابمنی برام روشن شده من تازه خودمو شناختم با همزای چیلی خستم،یخانواده ن

 ،اماده شدم لباسامو رمی کارامو بگي بدتر نشده جلونی تا از ادی اشتباه کرده بودم،بایلی نداشتم،  خی که پاشدم حس خوبصبح
 قم،یسالم رف: برگه گرفتم و براش نوشتمهی برگرده، ساعت ده بود خوادی که من طاهام، همتا مهی بارنی اخرنی ادمیپوش

 ی از الهام خانوم و علدی خانوادم بودي جادی خوب بودیلی شماها خستی من ني جاهگی دنجای ای خبر رفتم ولی که بدیببخش
  برمدی بود داداشم،بای خوبي تشکر کن روزایلیاقا خ

 ، بگملشوی دلتونمینم
 ! نرهادتی مارو ی خوشبخت شدوارمی اماما

 طاها
 به خونه انداختم و ی نگاه کلهی لحظه اخر اطی گرفته بود، رفتم پشت در اتاقش برگه رو زدم به در اتاقش و رفتم تو حمیگر

 . فرودگاهرفتمی اون و از اون ور مشی پرفتمیبه جانان خبر داده بودم؛ م. رونیاومدم ب
 ! هم که طاها بودم تموم شده بودي بارنی خواستم ازش جدا شدم دوباره شدم همتا اخریوقت
 *+نیاتر+*

  نکرده بود؟دارمی بود، تعجب کردم پس چرا همتا امروز بي و خوردازدهیبه ساعت نگاه کردم ساعت  
 دهی که چسبدمی کاغذ دهی کنم، در اتاقو باز کردم دارشی و رفتم که بدمی دوش گرفتم لباسامو پوشهی کنم خواب مونده فکر

 .بود به در با تعجب نگاهش کردم
 !شدی داشتم که بخونم، هر لحظه چشمام گرد تر مبرش

 ؟؟ی چیعنی 
 !کنهی می داره باهام شوخدی نکردم که ناراحتش کنم؟؟ شاي بود که بخواد بره؟؟ من  کاردهی دیهمتا چ 

 ...!!شهی هممثل
 ...نبود. رفتم تواتاقش دمیدوئ 

 !!  وجود نداشتهی همه جارو نگاه کردم انگار اصال کسی خالیل نبود ،خایچی باز کردم هدرکمدو
 ،خوامی  همتامو از تو مـــایخدا
   چرا رفت ؟؟اخه
 !!دمی رو فهمی بهش بگم که همه چخواستمی تازه ممن
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 گذاشت رفت رو هوی نکهی الیدم،دلیرسی مجهی کمتر به نتکردمی  فکر می تخت  هرچي نشستم رورفت،ی االن مدیاون نبا 
 !! دونمینم

  کجا دنبالش بگردم ؟؟دینزار دوباره از دستش بدم ،من االن با! شمی موونهی من دارم دایخدا
  کنم؟؟کاری چدی بادونستمی نمدیکشی مغزم نمواقعا
باالخره : گفت اومد سمتم ودی تا منو داطی رفتم تو حعی اون ازش خبر داشته باشه،  سردی شاومد،ی ماطی از تو حکای ارنيصدا
 دمی فهموی همه چدمیفهم

 ؟يدی فهمویچ! یگی میدرست حرف بزن منم بفهمم چ_
 .... تو:کایارن
 ان؟ی درسته؟ارغوان شای پسر ارغوان خانمتو

 ! برام اشنا نبودگهی اسم دنی وقت بود ایلیارغوان؟خ
 ه؟ی با مادر من چکای اورده بود،اما رابطه ارنایاون مادر من نبود اون فقط منو بدن 

 .ازش حرف نزن! ستی اورده مادرم نایاشتباهتو درست کن،اون فقط منو بدن_
 هی عکسام،یزدی باهم حرف مششی پرفتمی مسوختی تنها بود دلم براش مشهیچون هم!  زن تنهاستم،ی دارهی همساهی —
 ...  باالخرهی برام اشنا بود ولافتی قشهی بودم همدهی دادی زتویمیقد

 . بشنوم ادامه ندهخوامیادامه نده نم!!بسه : محکم رو گوشم گذاشتمدستامو
 شناسمی نمگهی کنم ،نه اون زنو اون و ددای طاهارو پخوامی االن ممن
 ست؟ی ننجای اون اشده؟مگهیطاها؟چ—

  رفتهنجایاون از ا: و گفتمنیی کردم اروم دستمو از رو گوشام اوردم پانگاهش
 !! برهگهیماه د هی خواستی اون که مرفته؟چرا—

  دهنشي گذاشت روعی سردستشو
 گه؟چـــــــرا؟ی ماه دهی؟ی گفتیچ_

 ..دونمی نميزیمن چ —
 ... و محکم پشت سرش بستاطی و در حرونی بدیدوئ

  بره؟خواستی می چیعنی
  کنم؟؟کاری چدی خودت کمکم کن اول طاها حاال اون زن، باایخدا

 !! بکنمتونمی نمي کارچیه
 *+همتا+*

 ! فرانسه ،تو فرودگاه دنبال چمدونم بودمدمی رسباالخره
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 نمی ببتونستمی ماه کامل جانان و نمهی ازش سخت بود؛  ي منم دوري کرد که اشک منم در اورد، براهی انقدر گرجانان
 ! بودنمی اترار،ی سامنطوریهم

 لحظه حواسم پرت شد کیرد گرفته بودم  سر دسوخت،ی کرده بودم که چشمام مهی ،انقدر گرارمی بتونم دووم بکنمی نمفکر
 دختر هی که بهش خوردم نگاه کردم ی شد ،به کسنی پخش زملمی از دستم افتاد و همه وسافمی ک،یکیمحکم خوردم به 

 ..  ناز بودیلیخ
 !ستمی کردم خب من فرانسه بلد نی معذرت خواهیسینگلی به اارمی در نمي باززی دست از هتمی موقعنی تو اایب
 ازش می پاشدمی رو که جمع کردی جمع کرد منم نشستم و جمع کردم همه چلموی و وسانی زمي لبخند نشست روهیبا  

 اصال ولش کن من به اون دختره فهممی رو  بزور می کال من فارسدم،ی  کامل نفهمی گفت وليزی چهیتشکر کردم اونم 
 خبر نداشت، ششی برم پخواستمی  منکهی اراد ، اراد از اخونه  گرفتم ، سمتی تاکسهی دارم، رفتم چمدونمو گرفتم و کاریچ

 دادم تا بفهمه من پول فرانسه ندارم اونم گفت اسکناس اروی لی هم چرت و پرت تحوی شدم کلادهی در خونش  پکینزد
 بودم  دستمو ونش دوتا درخت خنی که من چقدر عاشق ايرفتم دم خونه اراد واا. دمی بزور فهمنمی البته اکنهی قبول میرانیا

 فقط فکر کنم دم،ی کلمشم نفهمهی گفت که قربون خودم برم يزی چهی ي زنگ و تند تند زنگ زدم به فرانسويگذاشتم رو
تَوهم زدم، :   به خودش گفتی با تعجب نگاه کرد بعد فارسدی گفت ، دروبازکرد منو که دی چدونمیاسم  سم و اورد چه م

 .دوباره دروبست
  کرد؟؟ينجوری چرا انیا 
 !! خل شده  

 م؟؟ی من واقعینیبی نميکــــور: زنگ زدم دروباز کرد  گفتمدوباره
 .  دلم برات تنگ شده بودیلی خیخنگول: بغلش گفتم دمیبا تعجب نگام کرد که پر 
گ شده منم دلم برات تن: اونم بغلم کرد،کنار گوشم گفت می مطمئن شد واقعی حرکت کنارم بود،وقتی دستاش بقهی چند دقتا

 !!يری خبر از ما نگهینامزد جون 
 من ارادو واقعا مثل ی ولمیکنی باهم ازدواج ممی بزرگ بشگفتنی که همه ممی رو داشتگهی همدي اونقدر هوامیبچه که بود(

 از اون موقع اراد نیشی شما اخرش نامزد هم مگفتنی به ما ملی فاميداداشم دوست داشتم و اونم منو مثل خواهرش بچه ها
 ) به خاطر من با دوستاش دعوا کردع موضونی نامزدم چند بارم سر اگفتیبه من م

  به خونت؟یکنی دعوتمون مای م،ی بموننجای ما اي بزارییخوایحاال م!  که باالخره اومدميدی برم من، دقربونت—
 ومدهی وروجک هنو نمی برایب: نمو گرفت و گفت دستش چمدویکی دستشو انداخت دور گردنم و با اون رونی بغلش اومدم باز

 ؟يشروع کرد
 امیبزار برم چمدونتو بزارم تو اتاقت و ب:نشستم رو مبال اراد گفت! گهی دمینی ما ایبعله پس چ_

  گهی دي جاهی ي بردیخودت با!!  گفته باشممونم،ی اتاق خودتا، من اونجا مي توشیممنونم،بزار—
 !!يپس هنوزم لجباز: گفتباخنده
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 ارم؟ی برات بییخوای میچ:  سمت اتاقش چمدونو گذاشت رفت سمت اشپز خونه رفت
 خارجه نجای ای بلند شدم رفتم تو اشپز خونه،نا سالمتم،ینی خودتو ببمییخوای منی بشای بقهیاوا خواهر دو دق: گفتمی لحن لوسبا

 و یسکی که توش پر وکی بار کوچهیشمم خورد به  اشپز خونه چکینزد!  فرق داشته باشهرانی با اخچالشی تو هی تغذدیها با
 آرااااااااد؟: صداش کردمزی امخیشراب بود توب

 به بار دوباره به من نگاه دی نگاهمو گرفت، رسری با تعجب نگاهم کرد، مسنهی منو ببتونستی اشپز خونه اپن بود راحت مچون
 خورمی نمناروی من ایدونی دلم تو که مزیعز:کردو گفت

 ؟؟ینیبی تو رو سر من شاخ منمی بب،ی گذاشتی حتما برا قشنگپس—
 که یدونی اونه خودت مي براکی بار کوچهی نمی منه اشی اوقات پشتری مال دوستم ساموئله بستیهمتام، اونا مال من، ن:اراد

 زنمیمن لب به مشروب نم
 . ستی نداره ،برامم مهم نی ربطچی ه اصال به من:  اعتراض گفتمبا
 .!!ایشدی ناراحت نمينجوری برات مهم نبود ا؟اگهیمطمئن_

 ي آبم بدوانی لهی، )شِکمم( خندق بالنی تو ازمی بده بريزیچی نداره ،ی ، به من ربطیحاال هرچ: و گفتم  زدم به اون راهخودمو
 .کنهی متیکفا
 . بهتدمی ،حرف نزن اآلن منی بشقهیدختر دو دق _
 یعنی! نی آتری هعشد،ی که اصال نمنمی ،خونه آتردادی  گ مامانم اجازه نمنم،ی بشنجای دوست داشتم اشهی اُپن،همينشستم رو 

 مخلوط جلوم گذاشته ی ظرف بستنهی خودم بودم که ي که رفتم؟؟ناراحت شده؟؟تو فکرادهیکنه؟؟فهمی مکاریاون اآلن داره چ
 مثل نجای خدا اي باز کردم،وااازرشویری فخچالی دره نییاز اُپن رفتم پا.کردی نگام مندبه آراد نگاه کردم که داشت با لبخ.شد

 همه؟؟تو که متنفر نی اونم ايخری می بستنیتو؟تو از ک:  هست دوباره برگشتم سمت آراد گفتمی همه نوع بستنمونه،یمغازه م
 يبود
 ، هم موفقمي کردم بخورم تا حدودی منم سعکنهی مرییباالخره آدم تغ_
 ؟یستی نی مگه عاشق بستنگهیر دبخو:  اشاره کردو گفتی بستنبه

من دلم تنگ شده بود برات :   گفتمخوردمی که منطوریهم.  اُپن و شروع کردم به خوردني چرا دوباره نشستم روچرا—
 نجاروی نصف ابای تقرتونمیبنظرت م. می وقت دارماه کیو   هفتهکی رو کنارت باشم اآلن ما ی حداقل چند وقتخواستمیم

 بگردم؟
 ساعت استراحت کن بعد از اون گردشو شروع کی بخور بعدشم برو توی  بستنبرمت،یجا م  غم نداشته باش همهيتا منو دار_
 . میکنیم

 ي جانمیا:  گفتمدمشونی رفتم سمتش و دستمو کردم تو موهاش محکم کشدمی تموم شد از رو اُپن پری گفتم وقتيا باشه
 .میتشکر ما رفت
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 اتاق نی بود عاشق ای و مشکی از آبیبی اتاقش ترکي هالی اتاقو دوست دارم ،وسانی چقدر ا که مني اتاق اراد، واااي تورفتم
 وسط اتاقش، کمد بزرگ گوشه اتاقش کنار اون پنجره ی و مشکی مخصوصا تخت اسپرت آبومدیبودم،از سبکش خوشم م

 واسش ،نشستم دادمین جون م که مشی خوشمل آبتاریاخرم اون گ  و درشی ابزی خوشگلش و می مشکونیزی تلويبلند قد
 که ی عکس روز قبلهی یی و زندایی عکس با داهی کنار اتاق که پر عکس بود نگاه کردم، کی کوچزی تخت به ميرو
 ! چقدر دلم براشون تنگ شده بودم،ی عکس گرفته بودی با نوه ها همگنجای اادی بخواستیم
 نهی بود که  اومد  نامزدشو ببي مال اون روز اخري من و اراد بود  عکس بعدی هم بود که مال زمان بچگگهی عکس دیکل 

 !می خاطره باهاش داشتی که کلمی عکس گرفتی،کنار درخت
 پسره هی عکسم  از اراد و نیاخر!کننی که میی دوست دختراش چه فکراچارهی باشه، بنجای عکس از من انهمهی اشدیباورم نم 

  از کجا اوردم؟گهی دنوی بود اسمش؟سامو؟جارو؟جووون؟جارو اید که اسمشو گفت چبود غلط نکنم همون دوستش بو
 . خوابم بردی کدمی تخت چشمامو بستم نفهمي رودمی باشه بعدا حتما ازش بپرسم، دراز کشادمی 

 *+آراد+*
 که همتا بود ی نتونسته بودم کامل بخورمش به اتاقدم،ی دموی که رفت تو اتاق اومدم ظرفارو جمع کنم که ظرف بستنهمتا

 از دی منم باکنم،ی می وقته که دارم سعیلی بخورم، خی بستنشهی هرچقدر که متونمی مي روزهی: لب گفتمرینگاه کردم و ز
 ...ی حتاد،ی که تو خوشت مادی خوشم بییزایچ
 !نی اتریحت
 ! نه اوني کاش توهم عاشق من بوديا 
 شدم که ی چطور راضدونمی اون پسر از کجا اومد که تورو از من گرفت، نمدونمی ،نميشدی مال من مدی بايدتو نامزد من بو 

  دوست دارمیلیخ!  اونشی پيبر
 !ي ،واقعا تو خانومم بودي االن تو مال من بوددی شارفتم،ی نمرانی وقت از اچی هکاش

 ی از همتا به بعد همه چی برام مهم نبود ولی بودم که کسي فقط خدا از دلم خبر داره، من پسر مغرور و ازاددمی کشیآه 
 !! بودي که   مشروب خور حرفه امی من همون کسدمی کنار کشیشده همتا من از همه چ

   بود که به مشروب لب نزده بودم بخاطر اونيادی زي خونم نگاه کردم،سالهاکیبه بار کوچ 
 هی من تحمل ،ي بری راحت بتونندفعهی تر از قبل خداکنه اکی نزدیلی خم،ی تو زندگيدوباره اومد: در اتاق نگاه کردم به

 نی سقف و ندارم اهی ری زي برییخوای مگهی دیکی با نکهی ادنی دگه،ی دیکی تو با دنی رو ندارم من تحمل دگهی دیفراموش
 سازمیم  ازتيادی زي اخر برا خودم خاطره هايروزا
 ییرای پذيرفتم تو.  بودی حس خوبنی ماه من اونو کنار خودم داشتم،اکی یعنی باشه  شمی پتونستی و م  ماهکی حداقل اون

 . بفهمهدی  نبای بکنم من دوسش دارم ولدی باکاری چدونستمی فکر بودم نمي خاموش جلوم، توونینشستم و زل زدم به تلوز
 *+نیاتر+*
 ! بکنمدی باکاری چدونمی نمست،ی ساعته که نچند
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 که اونم کاستی که از موضوع خبر داره آرنی تنها کسزنهی ماروی اونم حرفه سامی ولدمی ازش خبر نداره از جانانم پرسارمیسام 
 .گهی نمیچیه

 .بله:  اتاقم زنگ خورد جواب دادمتلفن
 .ننی حتما شمارو ببدی باگنی اومدن میی آقاهی سییسالم ر: یمنش

 اسمشونو نگفتن؟_
 .انی کيچرا اقا: یمنش

؟ در اتاق باز   اومدهی چي براندفعهی ایعنی در رفتم، کیتا نزد.  توادی گفتم بفرستش بی تعجب از سره جام پاشدم و به منشبا
 ه؟ی موضوع چندفعهیخب ا: روش گفتم خودمم نشستم روبه. نهیبعد از سالم کردن تعارفش کردم بش.  اومد توانیشد و ک

 ! نرفتهرانیهمتا از ا: انیک
 !دونه؟ی از کجا منی تعجب نگاهش کردم ابا

 چطور؟:  گفتمبهش
 . که نرفتهدمی تو فرانسه فهمکمی دوسته نزدقیاز طر: انیک

 . شک ندارمرانهی ااون
 که همتا ی اونوقت منگرده،ی همتا منو دوست داره هنوزم داره دنبالش مدهی فهمنکهی دست خودم حرصم گرفت، اون با ااز
خطش هم .  ندارم که بهش ثابت کنم دوسش دارميازی منه پس نشهی بکنم؛ چون فکر کردم اون پي بود نتونستم کارشمیپ

 . دهی شده که جواب نمی چستیمعلوم ن
 ه؟ی نظرت چنیاتر: انیک
 ؟يبله؟چه نظر_

 !رانهی است،ی کامل مطمئن بشم که همتا فرانسه نخوامیم—
 .ي اونجا دنبالش بگردي چطوره تو برگمیم

 ! هستی مشکلهیفقط .  برگشته باشهدیشا. دی خودشه چرا به فکر خودم نرسآره
 

  به زبون اوردمفکرمو
 ؟یچه مشکل:انیک
  هم ندارمزای انجام ندادم، وي کارچیمن ه_

 نی با اشناها حرف بزنم حداقل تو دو هفته برات جورش کنم ،تو اکنمی می طول بکشه ، سعشتری ممکنه کارت بينجوریا —
 ! که کجاستی بفهمشیمی صمي دوستاقی از طری بتوندی شانیمدتم بب

 ممنونم  از کمکات_
  درستش کنمدی اتفاقام بانی نکن، من باعث اشرمندم—
 *+همتا+*
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 کی هوا تاردم،یدی نميزی چشممو هم باز کردم بازم چیکی اون دمیدی نمیچی چشممو باز کردم به دوروبرم نگاه کردم ،ههی
 که قرار بود مال من باشه ، ی از اتاق خواستم برم سمت اتاقرونی از جام بلند شدم و رفتم بدم،ی خدا چقدر خوابيشده بود وا

 !خوابهی می وقتشهیچه مظلوم م یی مبل خوابش برده، اخي اراد رودمید
 يوم اروم رفتم تو خوابش سبک بود اریلی تنش اراد خي اتاقم پتورو از رو تخت برداشتم ، اروم گذاشتم رويبرگشتم تو 

 ،اشپزخونه
 !رسهی باز کردم واااو چخبره؟؟ چقدر به خودش مخچالویدر
 ن؟؟ی حد، خـــدا بازم اترنی نه در ای پر بود ولخچالشی اوقات شتری افتادم، اونجا هم بنی خونه اترادی فروشگاهه، هی شبنجایا 

 برداشتم شویکی گه،ی دهی چنای اخچالیم حواسمو دادم به  کنرونشی سرمو تکون دادم که مثال از فکرم بره؟یچرا از ذهنم نم
 ول کردم که محکم خچالوی در خچالی اخه؟ پرتش کردم تو هی چنای داره جز غذا ،اباهت شزی به همه چنینگاهش کردم ا

 .دمی کشی راحتد،نفسی خورد و دوباره خوابکی تکون کوچهی سرمو بردم سمت حال اراد عیبسته شد سر
 ! دارهنتی کابنجای که بشه خوردش، چقدر اگشتمی ميزی دنبال چنتای کابيتو
 !!ي ظرف دارنهمهی اي توجه نکردم عروس که نبردنایدفعه قبل به ا 
   کردمدای پودر قهوه رو پنتی کابهیباالخره تو  

 گذاشتم جوش  اولش قهوه جوشو روشن کردم و قهوه رومی کنم باهاش بخوردای پيزی چهی شروع کردم به گشتن که دوباره
 ؟یعنی قندم ندارن هی نای اای خداکردمی نمدای پيزی چگشتمی می هرچادیب

 ؟؟یی کاکائوکی کخچال،ی ي اومدم مشت بزنم بهش که نگاهم افتاد به باالخچالی رفتم سمت یتهاجم
 !  محالهی خوشبختنهمهی امنو
  خورهی قد بدرد من نمنی ايدی خدا دي ادیرسی قدم نمی ولنیی پاارمشی کردم بیسع

  رو برداشتم اومدم برم باالشي ناهار خورزی مي های از صندلیکی
 ي قدم که نداریوفتی االن منیی پاایب _
 ؟ي شدداری بیتوک: تعجب نگاش کردم با
  و برداشت و داد دستمکی کاد،ظرفی صداها از کجا منی انمی ادم بخوابه؟ اومدم ببيزاریمگه تو م_
 .ارمی قهوه بنی  بش،يشدی مداری بدیباالخره که با:زی دستش گرفتم ،گذاشتم رو ماز

  خودمم نشستمزی تو دوتا فنجون و گذاشتم سر مختمی قهوه جوش اومده بود رخوشبختانه
  سوال بپرسم ؟هیهمتا _

 بپرس —
  افتاده؟ننتوی بی اتفاق،ی زودتر برگشتیول! ی بمونشترمی بیخواستی ؟تو مي برگردیچرا خواست_
 پسر بشم خواستمی گرفتم اون موقع که مموی تصمنی چرا االن اگفتی مدیفهمی اگه مدی نه شاای بهش بگم دی بادونستمینم
 ! نه االنکردمی موضوع فکر منی به ادیبا
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 !! بدونملشوی دلخوامی نمی بگی الکيزی چهی که بهم ياگه تو فکر_
 ي که اون روز بهم زدیی کردم کارم اشتباه بوده، حرفای زندگنی اترشی االنم که پنی تا همکنمی نه، اراد من فکر منه—

 نبود که من اونجا يازی پس ندم،ی بفهمم که  فهمنوی اترلی بود که دلنی من اتی نام،یباعث شد بعد از چند وقت به خودم ب
 .بمونم

 ي تو برا،ی رو بهم بگی دوست ندارم زورت کنم که همه چ،یکنی رو پنهان ميزی چهی ي  دارکنمی چرا هنوز فکر مدونمینم_
 يزی االنم چی بعدها کم کم گفتي برییخوای که چرا می اون موقع هم کامل بهم نگفتي خودتو دارلیرفتنت به اونجا دال

 . ي بدحیتوض  کاملوی تا خودت همه چمونمی منتظر مپرسمینم
   گفتيزی لب چریونم زحماتتو جبران کنم ،ز بتي روزهی یکاشک! ی خوبیلی اراد تو خ،یمررررس—
 ؟ی گفتیچ—

 !ی که تمام مدت تو خونه بمونیتونی نمی جبران کنی بتونينجوری ادی شام،ی بچرخرونی بمی برای بگمیم_
  اومد از همونجا داد زدمادمی يزی چهی پاشدم رفتم سمت اتاق اومدم درو باز کنم که ی خوشحالبا
 ارااااااااد من لباس پسرونه دارم فقط:

 با؟؟ی که به دخترا بخوره تقري لباس خوبم ندارهی االن یعنی: نگاهم کردرونی از رو اپن اورد بسرشو
  هستا بپوشم؟یلباس ورزش: ذره فکر کردمو گفتم هی

 . بگذرهدیم مدت به خر فکر کنم امروز تمادی خرمی بعدم بررم،ی دست لباس برات بگهی تو خونه من برم نینه ،بش_
  ندارم که بگميزی بخره من چخوادی خودش می مبل وقتي گفتم و اومدم نشستم روي اباشه

 
 بیچه خوشت: چشمک زدم براشهی تو اتاقش لباساشو عوض کرد،  سرتاپاشو نگاه کردم رفت

 !! یی خوشگله خدا،ی مشکنی شلوار جهی بود با دهی پوشدی مردونه سفرهنی پهی رونی لبخند محو زد و رفت از خونه بهی
 ! به ما چه ،مبارك صاحابشاصن

 ، تختي بهتر بگم اتاق اراد لب تاپو برداشتم و نشستم روایرفتم تو اتاقم  
 ،ستی قبل از طاها ني همتا اون همتانی استی نیچی به هحواسم

  ام دادمی بهش پعیآن بود سر.  خبر بدمکای رفت به ارنادمی يواا. داشتم کای ام از ارنی پی تو تِل کلرفتم
 خبر دادم ببخش ری که بهت دخوامی بگم فقط معذرت متونمی که نملشوی اراد نپرس دلشی من اومدم فرانسه پیسالم خانوم:

 . نگويزی هم چیبه کس
 !رختنی شده بود؟؟ اشکام مسیچرا چشمام خ 

 ی زبونتو نفهمن،وقتی نفهموی که زبون کسی باشییسخته جا. کردمی دلتنگ،غربت و باتموم وجودم حس میلی بودم ،خدلتنگ
 در ي ساك جلوهی که با دمی سرمو اوردم باال،اراد و دگن،ی می چهی بقی همراهت باشه که بفهمیکی دی بارونی بي بریخواست

 کردی بود و نگاهم مستادهیوا
 !! تو چشاشهی برقهی کردم حس



     یرمان راننده شخص                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 61 

و گذاشت   تخت نشست، ساك لباسيآراد اومد کنارم رو.  صورتمي روختیری مينجوری اشکام همکردم،ی نگاه مبهش
 و نشی سي اشکامو با دستش پاك کرد بغلم کرد،سرمو گذاشتم روزی مي پاهام برداشت گذاشت رويتاپ و از رو کنارتخت لب

 .  کردمهیدل گر از تهِ
 تونستم نبود آرادو تحمل يچجور. قت تنها بودم کنارم بود ،هروقت ناراحت بودم، هروشهی دوست داشتم  اون همیلیآراد و خ 

 کنم؟
 کنه؟ی مهیهمتام چرا داره گر:  گوشم گفتری فکرا بودم که زنی اتو

 ی؟چی که ناراحتشدهی چزمیعز!رهیگی ممی کنه منم گرهی کنه،اون گرهیمن دوست ندارم همتا گر. ها  باشهي قویلی خدی باهمتا
 گذره؟ی مکتیتو اون دله کوچ

 دوستام تنگ شده ي خانوادم برايدلم تنگ شده،دلم برا: هق جواب دادم  بود با هقنشی سي سرم رو کههمونجور
 .نیآتر...یحت

 یفی اونقدر ضعن؟تویهم:  برداشتم نگاه کرد تو چشمامو گفتنشیسرمو از رو س. و که اوردم دستاش دورم شل شد نی اتراسم
 سابق ي همتاگهی به سرت اومده ؟؟تو دی چ؟؟همتایکنی مهی نه گرای گردهی داره دنبالت مستی که معلوم ني پسرهی يکه برا

 ؟؟ي شديرنجوی کرده که اکاریاون پسر باهات چ.یستین
 به اون شمی تحمل کنم،تنها که متونمی نمنمشیبی روز نمکی ی؟؟؟عاشقشممم،وقتیفهمی من اون پسرو دوست دارم مآراد—

 !. باشه،سختهگهی دیکی عاشق نکهی اون منو نخواد،سخته انکهی سخته اییلیسخته،خ.ندازهی اون مادی منو يزی هرچکنمیفکر م
 و داره؟  مشکلنی عاشق باشه ای هرکیعنی!  دارمی چه مشکلدونستمینم.زدمیهق  حرفارو م  بلندو هقي صدابا
 ی وقتکنمی می سعی ولتونمی مگمی هوات عوض بشه،نم و  حالرونی بمی برای برم خانومم،پاشو بکتیقربون اون دله کوچ_
 اشک منم ی راه انداختي هندلمی فنمیبخند بب:اشکامو پاك کرد و گفت .ي حداقل کمتر غصه اون پسرو بخوریینجایا

 .يدراورد
 . چشمشو پاك کردي  پشت دست گوشهبا

 نی ببایب: و گرفت سمتم گفت  با خنده پاشد ساكرهیگی مشی نداره اونم زود گرهی طاقت گره،ینجوری همشهی برم همقربونش
 . برات گرفتهی چقهیآقاآرادِ خوش سل

 تونستی بود که اراد منی اکردمی مي بهش حسودشهی که هميزی حال منو بهتر کنه، چتونستی مشهی زدم،  آراد هميلبخند
 . دل نازك بودیلی خنکهی لب داشت با اي لبخند روشهی نشون نده و همشویناراحت
 : دستمو گرفتپاشد

 ، در اورد و جلوم نگه داشتدی لباس سفهی دستمو ول کرد و از تو ساك ستادمی کردم،  وادای پنویت ا گشتم برای کلگهی دایب
 دهیچطوره؟پسند: و گفترونی سرشو از پشت لباس آورد بکردمی شدم،  خوشگل بود  به لباس نگاه مرهی ذوق به لباس خبا

 شد؟
 .هی عالنی ايوااا: دور زدم و گفتم هی ی خودم نگه داشتم با خوشحالي ازش گرفتم جلولباسو
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 !ی بشدی لباس باعث بشه تو قابل دنیخوبه، بلکه ا_
 خوامیبگو معذرت م: گفتمدمی و موهاشو کشدمی بنفش کشغی جهی

 ،ي ول کن موهامو کندگم،آخینم_
 گمییی ؟نمی که نگرفتدزد
 !!ندازمای چنگم مخوام،ی بگو معذرت مارااااااااااد—

  ول کن موهامو پوست سرم کنده شد؟؟يه گربه امگ: خنده جواب دادبا
 عی سررخوامی بگو معذرت مکنم،ی نمول—

  ولم کنخوامیاووف ،باشه باشه معذرت م_
  اوردنمی نازني سر موهایی چه بالنیبب: گفتدیکشی که دست مينجوری ول کردم دستشو گذاشت تو موهاش و همموهاشو

 ! پروحقته—
 ، باشهادتی بار اولت نبودا نیا_

 ! مطمئن باش،يریگی روز مهی ناروی همه اجواب
  کردم؟؟ي کارنی همچیمن ک —

 !!ی تازه اون روز گازم گرفتيسر لواشکات موهامو کند)مادر بزرگمون(خونه مامان جون_
 دهیر اون موقع اراد هشت سالش بود و من پنج سالم ،بابام برامون لواشک خگفتی راست مدم،ی بلند خندي گرفت،باصداخندم

 اون بال رو سرش اوردم خودمو زدم به اون راه گذرمی نمی وقت از غذا و خوراکچیبود که اراد سهم منوگرفته بود و منم که ه
 لباسمو بپوشم رفتم پشتش هولش دادم تا سمت خوامی مرونی برو بای بستی نادمی یچیمن اصال ه:ادی نمادمی يزیکه انگار چ

  جا تا اماده بشمنیبمون هم: لبخند مسخره گفتمهی پشت در با دمی رسیدر وقت
 !میکنی بود، هنوزم مثل قبل باهم دعوا مادشیاونم هنوز مثل من دعواهامونو .  دروبستم، خندم گرفته بودعیسر

نا  بود، با هموممیری برا گناهمی بود البته اشی خداروشکر لوازم اراشی ارازی مي نشستم جلوومدی بهم میلی تنم کردم خلباسمو
 دمی کردم،  پاشدم کفشامو هم پوششیارا
 منو رفتی در راه مي اراد داشت جلورونی بوس فرستادم و رفتم از اتاق بهی ازش خوشم اومده بود، برا خودم ومد،ی بهم میلیخ

 خانوم شده، از شکل جوجه اردك هی  ما االن شبهیهمتا: وگفتدی بوسمویشونی با تعجب نگاهم کرد، اومد پقهی چند دقدیکه د
 .ادی بهت میلیدر اومده ، خ

 لبم ي لبخند روهی خانومم گفتی بهم می وقتم،یی عاشق معشوقانی مثل اکردمی که حس مکردی باهام رفتار مي جورهی 
 ، و ارامشتی حس از جنس امنهی ب،ی حس عجهی داشتم، ی خوبیلی کنارش بودم حس خنکهی از اشست،یم

 ، دارمی داداش واقعهی کردمی محس
 .ستی مثل ادم نفاتتمیتعر: و بهش گفتمدمیخند

 ..دی خري به سوشی پگه،ی دنهیهم: گرفت و گفت دستمو
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 . پسر جونمیبزن بر: دستشو محکم تر گرفتمو گفتم. کردمی مهی که انگار من نبودم که داشتم گري از تَهِ دل جوردمیخند
 ها با ی بعضشد،ی متوجه نمی کسمیزدی حرف می مثل دوتا خُل ، فارسمیزدی و حرف ممیدیخندی بلند مي با صداابونی ختو

 !!دنی هاهم با تعجب انگار تاحاال دوتا ادم شاد ندی بعضکردنیلبخند به ما نگاه م
 کرده بودم،اما هنوز دی خری کلد،یخری برام معی اراد سرزاشتمی که ميزی خوب بود، دست رو هر چیلی خدی تو مرکز خرمیرفت
 .زدی بهم چشمک م،انگاری مشکی جفت کفش عروسکهی که چشمم خورد به میرفتی راه منجوری نگرفته بودم ،همزای چیلیخ

 ؟ینیبی اون کفشه رو منیاونجارو بب: کفشا بودم، اراد و صدا کردم نی اعاشق
 ؟یگی م پر کفشه کدومونجایا:  که نشونش دادم نگاه کردي تعجب به مغازه ابا

 .نهی انیبب: نشونش دادم و گفتم کی سمت مغازه کفشه رو از نزدبردمش
 که اونجا بود ي بفهمم؟ مثل جوجه پشت سرش رفتم تو به دختری زدو رفت تو مغازه اِ االغ من االن از لبخند تو چيلبخند

 کفشه رو نی خر شرك نکن بشهی شبافتویق:گفت.که. کردمی باز نگاهش مشی خوشحال شده بودم با نیلی خارهیگفت کفشو ب
 .انهی ادی خوشت منیبپوش بب

 درست کرده بود،سرمو اوردم باال به ی خوشم اومده بود ازش با پوستم تضاد قشنگیلی نشستم کفشو پام کردم خيهمونجور
 چطوره؟:اراد نگاه کردم 

 ه؟یخوبه نظر خودت چ_
 . خوشم اومده ازشمنم—

 .میریگی منویپس هم_
 . گفت و در اخر  پولشو حساب کردي به فرانسوییزای چهی سمت دختره و رفت

 
 ازت تشکر کنم، ي چطوردونمی برام، نمی کمـ نذاشتیچی ازت ممنونم پسر هیلیخ: به اراد گفتمرونی بمی از مغازه اومدیوقت

 !شهی که باتو باشه حتما خوشبخت میمطمئنم کس
 . ندارممی تو زندگویمن کس: زدنی لبخند غمگهی

  ارمی شده سر در بي هر جوردی چشه باستی نبود معلوم نينجوری تر از قبل شده، اون انی غمگیلی اراد خکردمی محس
  زنمی باال منی بگو خودم برات استشییخوای هست که می کس؟اگهی نکنه تو عاشقگمایم—

 !  و نخواهم بودستمی نی اصال عاشق کس؟منیزنی تو مهی حرفا چنیا_
 رو انداخت یکی خدا ینیبی مهوی ،ی عاشق نششهی مگه میگیچرا چرت م: گفتمرفتمی راه مـکهی سمتش و همونجوربرگشتم

  گاگول؟گهی دهی چستمیسر راهت عاشق ن
 . و ساك کفش از دستم افتادیکی که محکم خوردم به برگشتم

 که خورده ی برش داشتم نگاه کردم به کسنی همش عوارض کور بودن منه ها نشستم کفشو گذاشتم تو ساك و از رو زمنایا 
 ی چنیا: به اراد گفتمدمی کلمشو هم نفهمهی ذره حرف زد که خوشبختانه هی ی اشنا بود،زد کانال خارجنکهیاِ ا:بودم بهش

 گفت؟
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 د؟ی هستیرانیشما ا-
 د؟ی هستیرانیشماهم ا: تعجب بهش نگاه کردم با
  لبخند سرشو به نشونه مثبت تکون دادبا

 د؟یشناسیشماهمو م:عجب کرده بود بهمون نگاه کرد تاراد
 اره:می جوابشو دادباهم

 .میدی خندموی بهم نگاه کرددوباره
 . نکردمداتی پی دنبالت گشتم ولیلیاون روز تو فرودگاه خ-
 ؟چرا؟یدنبال من گشت: بهت گفتمبا
 ! نکردمداتی همه جارو دنبالت گشتم، اما پدمی فهمی کرده بود  وقتریدستبندت به لباسم گ-
  رو رو کرده بودم بخاطرشری دستبندو گم کردم، چقدر دنبالش گشتما کل چمدونو زکردمی منو باش فکر مي اِياِ

 .شیری بگییای شمارتو بهم بده تا بهت خبر بدم بشهی اگه مستیدستبندت االن همراهم ن-
 ، دوستش داشتمیلی قبول کردم من عاشق اون دستبند بودم خلی کمال مبا

 شی کرد تو گوشوی اراد و بهش گفتم اونم سرهشما
 خوشبختم من النازم: اورد جلو گفتدستشو

 . ارادمیی پسردانمی همتا هستم به اراد اشاره کردمو گفتم انطور،ی هممنم—
 . کردی بهمون زد و خداحافظيلبخند

 ؟ي بود؟شماره منو چرا دادی کنیا: شد به اراد نگاه کردمدهی لباسم کشنی که استکردمیبا لبخند داشتم نگاهش م 
 کرده به لباسش، دست اون ری دستبندم گي انگارن،ی رو زمختی رلمونی بهم وسامی گفت؟تو فرودگاه خوردی چيدینشن—

  شماره هم که دلم خواستيمونده برا
 . به منخوردی مدی دختر بانی که من اسم دخترو و عشقو اوردم انی همینیبی قسمتو ماصال

 انجام بده داتوی خرهی بقمی برای موضوع حرف بزنم،بنی اتفاق بود، دوس ندارم راجبع اهی فقط نی نکن ایخوبه خوبه خوشمزگ_
 . تمومش کنعیسر
 ره؟یگی گفتم پاچه می شد،اَه بداخالق، مگه چزونی و لوچه ام اولب

 ! اعصابیب
 کنم ؟فکرییخوای نمشی لوازم ارانمی؟ببیکنی مزی وزیچرا انقدر و: که گفتزدمی لب با خودم حرف مریداشتم ز. راه رفتمکنارش
 .میدی نخرنویفقط هم

 ! برام مهمهشی نه، االن فقط لوازم اراای نه، بداخالقه ای دوباره باز شد، اصال به من چه اراد عاشقه شمین
 دیخوراك خودمه با!  خوبهیلی خنی داشت،ای همه چي به مغازه انداختم واااااای نگاه کلهی توجه به اراد رفتم تو مغازه یب

  ، شههیتخل
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 . گفتن مفت باشه کوفت باشهمی از قددمی الزم داشتم و نداشتم خرـکهیهرچ
 بابا نگفت که پول به نجای اامی بخواستمی مگه اون موقع که مکنمی دارم خرجشون مينجوری خود منه که اهی پوالنای ااصال

 .ستی اراد ني براشمیچی برا خودمه هنای بهم نداد، پس همه ای پولیچی ،اون هختهیحساب اراد ر
 شی لوازم اراهی با ساکارونی اومد بقهیبعداز چند دق. که اراد بره حساب کنه رونی کردم و اخرش از مغازه اومدم بدی خریکل

 پرو: لب بهم گفتریساکارو داد دستمو ز
 یخودت—

  گفتم؟ی چيدیشن_
 .ستمی که ندم،کری نه نشنپه—

 .ي گفتم که بشنوي اصال جوريدیخوب شد که شن_
 !!ـــــــــــــــــــادیبا من کل کل نکن بـــــــــــــــــدم م: و گفتمنی به زمدمی محکم کوبپامو

 
  تموم شده ؟داتیباشه ،  خر: خنده جواب دادبا
 ! دستم درد گرفتهنی تو ماشمی بزارناروی امیابریب

 .می شده براره،تموم—
 می باالتر پارك کرده بودابونی دوتا خنوی کنم ماشي روادی ذره پهی خواستمی چون من مرونی بمی پاساژ رفتاز

 وفتادمی به غلط کردن مداشتم
  هنو؟دمیارااااد نرس: بودادی دستم زي هالهیوس 
  موندهگهی ذره دهی ایب-

  شدمم؟خستهیدینرس:دمی دوباره پرسقهی چند دقبعداز
 ؟ي کم اوردشدهی نه چی پاساژ پارك کنم گفتياون موقع که بهت گفتم بزار جلوحقته !! همتــــا-

 تند تند راه نی ساکارو محکم تر گرفتم دستم و راه افتادم سمت ماشفمی فکر کنه من ضعنکهی گرفته بود متنفرم از احرصم
   تا زودتر برسمرفتمیم

 !  تند اومده بودمومد،ی خودمم نشستم نفسم باالنمنی ساکا رو همونجور ول کردم رو زمدمی رسیوقت
 چه ی باالخره که قراره برسيری مي دارينجوریانگار دنبالت کردن ا: با خنده گفتدی اومد باال منو که دقهی بعداز چند دقاراد

 ریزود چه د
  نداشتم جوابشو بدمنفس
 می برمییخوایسوار شو مپاشو : گذاشت تو صندوق لوی حرف صندوقو باز کردو تموم وسای باونم

 ؟یکجا بسالمت_
  نمای سمیدونم،بریچه م-

  خوبهیلییی خم،ی بزن برولیا: و گفتمدمی نفسم جا اومده باشه پرانگار
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 .دادی حال میلی رفتن خنمای سدی شدم بعد از اونهمه خرنی سوار ماشیبا خوشحال.
 باال و با دستش رو فرمون ضرب گرفته نداختی ارادم ابرو ماوردمی در مي هم مسخره بازی اهنگ شاد گذاشتم کلنی ماشتو

 بود
 ییلمای به فمی داشتستاد،باهمی قفل کرد اومد کنارم وانوی شد ماشادهی شدم اونم پدای پنی من زودتر از اراد از ماشدمی رسیوقت

 .میکردی بود نگاه منمایکه سر در س
  بهتره؟ه؟کدومشونیخب نظرت چ:فتم به اراد گکردمی نگاه ملماشی که داشتم به فهمونجور

 نمای پرده سي تازه اومده رومینی رو ببلمهی فنی اگمیخب من م-
 شه؟ی می چشیمعن_
 !یراننده شخص-
 ارادو شدی شروع ملمشی فگهی دقهی دقستی من بی از خوش شانسمینی  باشه قبول کردم که همونو ببی جالبلمی نظرم فبه

 . جون،خوشبحال مني و با دست پر برگشت پاپکُرن و نوشابه گرفته بود اره،رفتی بگی کردم که بره خوراکیراض
 .کردی  اراد بود  برام ترجمه مم،ی سر جامون نشستعی سرمی رفتشهی داره شروع ملمی کردن که فاعالم

 بودم طاقت ينجوری اشهی خوردن ،همی شروع نشده بود که من شروع کردم به خوراکلمی مترجم من ،هنوز فنی شده عقایدق
 منم که ماشاال زبان فول هی زبان اصلنکهی خدا اییییی انمای زل زدم به پرده سی شروع شد با خوشحاللمیف.نداشتم صبر کنم

 يزی خوشبختانه از اونم چی بفهمم،ولدی نگاه کنم شاشدی که پخش مییها  کردم به صحنهی سع، دمیفهمی نمیچیفولم ،ه
 دمیفهمینم
 .گنی می چی شده برو زبانتو خوب کن بفهمی چی هم پخش کنن که بفهمی برات با دوبله فارسي بگه انتظار دارستی نیکی
  که داشتمی طوالندی بعد از اون خرچسبهی جز خواب بهم نمزی چچی شدم و چشامو بستم االن هلمی فالیخیب

 خوامی عادت دارم پس مدنی که به خوابمنم
 . خوابم بردی کدمیفهم فکرا چشامو بستم و ننی همبا

دوست نداشتم چشمامو باز کنم خوابم .کردی داشت صدام میکی ينکنه زلزله اومده،نه انگار.لرزمی دارم مکردمی ماحساس
اعصابم داغون .يشتری با شدت بندفعهی ادمیلرزی دوباره داشتم مشد،ی انگار نمی کردم به صدا و لرزش فکر نکنم ولید،سعیپریم

 لمشیف: با خنده گفتدی بازمو دهی چشمایوقت. ارادخودمونهنکهی نگاه کردم،اِ اازار شده بود،چشمامو باز کردم و به اون مردم
 قشنگ بود؟

  بودیعال!  جالب بود پر معنا و مفهوم منکه خوشم اومدیلیاره خ: که خواب بودمارمی خودم ني کردم به رویسع
 .میینجای فقط ما امی نفس تو منو کشته پاشو پاشو بر اعتماد بهنی ایعنی-
 در می خستگشیی به بدنم دادم اخی کش و قوسهیپاشدم،. که همه رفتن؟ دمیچقدر خواب. نبودچکسی دوربرم  نگاه کردم،هبه

  بود در رفت ؟یاون چ: گفتی بود که مغهی تبلنی انیشدم ع.رفت
 . بودیخستگ-
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باالخره منت . نشسته قصد پا شدنم ندارهگهیپاشو د: اراد هنوز نشسته بود گفتمفتمای مییزای چه چادیمنم . گرفته بودخندم
 سااایوا: که گفتمنی خواست بره سمت ماشرونی بمی رفتنمایسرما گذاشت و پاشد از س

  شده؟یچ: تعجب برگشت سمتمبا
 لحظه فکر هی که دیخندی بلند بلند منی خنده همچری زد زهوی. گرد شده بودچماش م؟ی بخوری بستنشهیخـــــــــــب نم_

 . کردمفیکردم براش جک تعر
 .ی چه مظلوم گفتییییاخ.افتی سه ساله شده قي بچه هانی انیع-
 انه؟ی يخریخوشمزه،بگو برام م _
 .امی االن مسای واگهیمجبورم بخرم د-
 !!!واال. خواستم،اون اخالق گندت تو پانکراس سمت چپمیاز خداتم باشه من ازت بستن 
 ناز الیخیب. رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوردنی بستنیبا خوشحال. یفی قیاخ جون بستن. اومد سمتمیفی قی دوتا بستنبا

 .شناسمی و غذا خوردن پدر مادرمم نمیمن سر خوراک.و ادا
 خوشمزه بود،خوشم یلی هم خوردم،خمویستنی اخر کهی شدم و تن،سواری سمت ماشمی شروع کرد به خوردن با هم رفتارادم
 .اومد
  خونه؟می؟برییخوای نميزی چگهید: تموم کرد و بهم گفتشوی بستنارادم

 می برخوام،ی نميزی چگهینه د: برم خونه و بخوابم خوادی االن فقط دلم مخوامی نميزینه خداروشکرفعال چ. ذره فکر کردمهی
 خواستی نمی کسي انگارمی جفتمون ساکت بودمی اومدی ممی که داشتی و روشن کرد و راه افتاد،برعکس وقتنیماش.خونه 

 شده یانگار راه هم طوالن. سر رفته بود،ساکت نشسته بودموصلمح. سکوت کاملشدی هم  پخش نمی بزنه اهنگیحرف
 يزی چهی باز من شدی میاراد امروز کال عصب.ی از چدونمی بزنم اما نمی خواستم حرفیم.میدی رسی نممیرفتی میبود،هرچ

 بعداز م،باالخرهی تا برسم که منم ساکت باشدمیبهتر د.  در کلی اخالقا نداره ولنیالبته از ا.نداختی راه مدادی داد و بگفتمیم
 ساکت بودم که خسته جای انقدر رونی اومدم بعی شدم سرادهیمنم پ. پارك کردنگی تو پارکنویماش.میدی ساعت رسمیحدود ن

 که مونده بود و من گرفتم،پشت سرش یی رو خودش گرفت و اونادای خرشتری شد صندوقو باز کرد بادهی پنیاونم از ماش.شدم
 روگذاشت تو دایخر. به اتاقم،چون دستاش پر بود نتونست دروبازکنه منم رفتم جلو و درو باز کردم براشمدیراه رفتم تا رس

 که ومدی خوابم مي اونقدردمی تخت دراز کشيلباسامو عوض کردم رو. رفتعی گفت و سريریخاتاق کنار در ،شب ب
  به رفتار اراد فکر کنمتونستمینم

  خوابم بردی کدمینفهم
 *+نیاتر+*

 . بدمی اقا و مامانو چی جواب علدی بادونستمی سخت بود،نمیلی بدون همتا گذشت،خامروزم
 ، اون زنه بودری طرف فکرم درگهی از
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 يزی چتونستمی نمافشیاز ق. داشتم،بعداز چند ساعت باالخره اومدی منو،دلهره خاصنهی ببدی داده که امشب حتما باری گارمیسام 
 !  وقت نتونستم بر عکس اونچیبفهمم ه

 همتا رفت؟: سالم کنه گفتنکهی ابدون
 همتا؟: کلمه بگمهی شدم ، به زور تونستم فقط شوکه

 !يدی فهمدونستمیتعجب نداره ،م_
 ،ي نداره گوش بدي بهت بگم که ضررییزای چهی بدم اومدم حی رو برات توضيزی چنجای اومدمی نمن

 ! خوب گوش بدهفقط
 قبل از اون ی همتا دختره،حتيدی مطمئن شدم فهمیاز وقت"صداشو برد باال"،یاقتی لی العاده ب،فوقی هستیاقتی لیادم ب 

 یتونستی،مي دوسش داری حرکت که به همتا بفهمونهی رو گفت منتظر اشاره ازت بودم منتظر ی اومد همه چانی کیوقت
 ی غلطچی هی چون همتارو  داشتــــاقـــتی لی بيـــــــــــــو تو،تــــــــی،ولی بگمی مستقری غي خبر بدهیبهش 

 چند نیاون از سنگ نبود احساس داشت هم بمونه ،شتی نبود که تا اخر عمر پ؟قراریمونه؟تاکی مشتی پيکردی فکر مينکرد
 به ی بود،ولی حرفت زبونی گفتنوی فقط همي همتا رو دوس داری موند،تو به طاها گفتشتیماهم بزور تحمل کرد باشک پ

 االن ؟ي کنارت باشه؟هاااااااان؟بگو چجووووووورییخوای مطمئن بشه که واقعا میخواستی ميچجور.يهمتا ثابتش نکرد
 ،اوني مردگهی منم دي نداره ،تو برايازی مثل تو نیهمتا به کس. غرورت نشکسته؟ ي داری که رفته؟حس خوبیخوشحال

 ي کارنیچیهم!  بود،نفست بودتی مرده،تو با اون که عشقت بود ،زندگقته ویلی خخوردمی که من رو سرش قسم مینیاتر
 يکرد
 ستی نقتم،معلومی فقط رف،منکهي رفتار کردينجوریهاش ااون عشقت بود تو با.ی دوسش داشتیلی که به قول خودت خیکس

 چی هنکهی داد ،االن از احی و به تو ترجانی چرا رفت چرا کي روز اول ناراحت بودی برام جبران کنییخوای ميکجا و چجور
 ؟ی ناراحتی بهش بزنی نتونستیحرف
 ي نداراقتی چون لشتی برگرده پگمی همتا ببخشتت نمی کني کاری تا وقتشناسمی تورو نمگهی دمن

  نهههههه؟؟؟ای يدی باال ،فهميری سرتو جلو من بگیتونی اون موقع مدتتی بدونم بخشفقط
 ی ،پشتمو خالي بودقمی به تو بود که رفدمی،اميزاری منو تنها مي کردم،تو چرا داریی چه غلطاياری مادمی يبس کن، چرا دار-
 ....یکنینم

 ره؟ی مدمی اگه بدونه فهمکردمی بود فکر میگنااااه من چ:بلند داد زدم. بزنه رفتی حرفای نگاهم کنه نکهی ابدون
 سنی به صورتم چرا گونه هام خدمی کشدست
 دی نکن تو نباهیگر:  پس زدم به خودم گفتمتی کنم اشکامو با عصبانهی گردی پس چرا من باکنهی نمهی مرد گرگنی نممگه
 ! بودنی صورتم،حرفاش برام سنگي روختنیهرچه زودتر،اشکام دوباره ر. ی همتارو برگردونی بتوندیبا.ی کنهیگر
 اقتی لیرش،بی کنم، ازم نگداشی پخوامی کمکم کن مـــای همتارو برگردونم،خدادی باستم،منی نفی ضعن،منیزینر: زدمداد

 .رشی تو نگی ولدونمیبودم م
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 هی بودمشون،بالشتم از گردهی بالشتم عکساش جلوم بود،صدبار بوسي خوام از دستش بدم،سرمو گذاشتم روی گردون،نمبرش
 . خودم شکسته بود ،خوابم بردشیغرورم پ.سوختی کرده بودم که چشمام مهیانقدر گر. شده بودنسیهام خ
 قرص دراوردم و بدون اب هی کنار تختم زی مهیاز کشو. بودشبمی دي هاهی داشتم که حاصل گريدی که پاشدم سردرد شدصبح

 ، نمونده بوديزی چشبی دنی ،چشمام پف کرده بود،از اترختهی بهم رستادم،موهامی وانهیی اهیجلو.خوردم
 . رفته بودنی از بقمی رفنی ترکی نزدشی که داشتم پي غرورتمام

 کردی مدمی تهددی باکارکنم،اونی چگفتی بهم مدی بااری من انقدر نفهمم بودم که سامیعنی
 شناسه؟ی منو نمگهی بفهمم اگه همتا منو نبخشه دتا
 شده جیگ. مسمم شدم که برماری همتا اونقدر برام مهم نباشه که بخوام برم دنبالش بخاطر حرف سامدی شادمیترسیم

  بود؟ی من چفیبودم،تکل
 . سول گنگ تو ذهنم بودهی

 انه؟ی ییخوای مهمتارو
 *+همتا+*

 خونه،تو ومدهی هنوز نرونی خواستم خوشحالش کنم،از صبح رفته بیم. بودای گذاشتم تو فِر که اماده شه،اراد عاشق الزانغذارو
 .بردی که داشت منو می حوصلم سر نره با خستگنکهی اي برارونی ببردی شبا منو مشترینجابودم،بی که اي پنج روزنیا

 ، روز براش جبران کنمهی نتونم دمیترسی ،مکنهی از حد در حقم لطف مشیاون ب. ازش ممنون بودمواقعا
 خوش گذشته بود یلی بود،خيچه روز.می که قرار بود باهم بخورییای افتادم،الزاننی اترادی کردمی داشتم غذا رو اماده میوقت
 .بهم

 واقعا یعنی. .نی به اتررسهی اخرش مکنمی فکر می چرا به هرچدونمینم.رونیسرمو محکم تکون دادم که فکرش از سرم بره ب 
  نکرده بود؟ي چرا کارخواست؟پسی منو نمنیاتر
 ؟ي تو فکرهیچ-
 ي ذکرهی لب ری قلبم برگشتم سمتش زي خورد به کف اشپز خونه دستمو گذاشتم روی محکمي با صدای صندلدمی جام پراز

 .گفتم و فوت کردم سمتش
  االن؟یکنی مي دارکاریچ-

 . گفتم و فوت کردم سمتشيزی چهی دوباره
 گه؟ی دهی چه کارنیچته؟ا-

 .دمیترس. االغی محو شی اگه جنگمی ذکر مدارم—
 !وونهی ،دیتو واقعا خل:دیخند
 . ترك شدم،زهرهي بخنددمی بااره—
 . موردعالقتو درست کردمي باش که غذامنو
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 .یترسی مدونستمیخب من چه م-
 ببخش

 . کردی باالخره معذرت خواهدمی به هدفم رسولیییا
 : زدمو گفتميزی امطنتی شلبخند
 . غذا حاظرهای برو لباساتو عوض کن بدمیبخش
 نشستم روبه روش،بشقاب دم،خودممی چزی ميغذارو رو. نشستزی لباساشو عوض کرد اومد سرمنکهی تو اتاقش بعداز ارفت

 نمی بخورم همتونمی نمگهید: رو بذاره که گفتمی سومستخوای گذاشت مارویجلو منو برداشت و خودش برام دوبرش از الزان
 .ادهیز
 . مثل چوب خشکي االن شدهی چيخوری مادی کال غذا زدونمیجو نده،منکه م-

 . برا خودمزمیری تواونو بده من بخورم اگه جا داشتم بازم مباشه،حاال—
 .هیل گفت عاشدیقابل خوردن بود ،نم. ازش گرفتم و شروع کردم به خوردنبشقابو

 .رونی بمی برمی فکر نکنم بتوننجای اامیامشب سم م-
 .ستی نی مشکلیاوک: که تموم کنمش سرمو اوردم باال گفتمخوردمی تند داشتم غذا متند
 ؟ي نداریواقعا مشکل-

 .شهی نميزی چمی شبم نرهی رونی بمی شب رفتنهمهی داشت باشم ای چه مشکلنه—
 مرتبه البته مرتبم نباشه شهی خونه همي تو اومدیممنونم ازت گلم،ماشاال از وقت: که گفتزمی دوباره برا خودم غذا برخواستم

 م؟ی کنکاری غذارو چی نداره خونه خودش بدتره ولیسم مشکل
با . جمع کنمناروی اامی بگو بي شدم توهم غذاتو تموم کردریمنکه س: از جام پاشدم و گفتمعی شدم سرمونی غذا خوردن پشاز

 گوشم رد شده بودا،اقا فکر کرده من براش خی خطر از بشیی دادم به در،اخهی اومدم تو اتاقم ،تکشناختمی که می حالتنیتند تر
 .  باشالی خنی اش به همه صد قرون بدیاوهوک.کنمیغذا درست م

 .م سر به نتم بزنهی وقته سرش نرفتما،بهتره یلی نگا بچم چه مظلوم نشسته ،خی افتاد به لپتاپم، اخنگاهم
 رفته جوابشو ادمی خاك تو سرم شهی که مال پنج روز پنی ايواا. ام داشتمی پی کلکای تخت رفتم تو نت از ارني رونشستم

 بوده و خط ورتی خط برا خودمه دانیا.زمی جوابتو ندادم عزدیسالم ببخش: ام دادمی بوده،بهش پنی انالشی پقهیدو دق.بدم
 . داشته باشنوی خط دستمه فعال انیا.می که خواستن باهام حرف بزنن لو نررانمیا

  بهم؟یگیسالم خانوم دوباره شمارتو م: جوابش اومدقهی از چند دقبعد
 
 +نیاتر+
 نی من مهم نبود همي که برايزی اما تنها چنمی کنه که ارغوانو ببمی راضخواستی منجا،ی دوباره اومده بود اکایارن

 عیسر. لحظه نگاهشو اورد باال و به من نگاه کردهی و که خوند امیپ. اومدشی گوشي که صدامیکردی بحث ممیارغوانه،داشت
 ه؟یک: کردم و گفتمهشدستپاچه شده بود،مشکوك نگا.نییسرشو انداخت پا
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 . بابا دوستمهیچیه-
 ؟ي دستپاچه شدتوچرا—

  گفته؟یمن؟؟دستپاچه نشدم،ک-
  منبده—

 و؟یچ-
  بده منتویگوش—

 چرا؟؟-
 .ی که باعث شده تو دستپاچه بشهی دوستت کنی انمی ببخوامیم—

 . بهت بدمموی بخوام گوشنمیبی نمیلیمن دل-
 ي امشو خوندم،به اسم خانوم فراریپ.رهی بکنم نتونست از دستم بگنکاروی  اکردی چون فکرشو نمدمی رو ازدستش کشیگوش

  همتاست؟نی شده بود،اویس
 ؟ي داری حرف؟اصالي براگفتن داریچه حرف:کردی نگام می باشه،سرمو اوردم باال داشت با شرمندگتونهی اون نمری غیکس 

 یفهمی؟میکنی منکاروی چرا بامن ا؟توی نگفتيزی و چیدونستی موی چند روزه خواب و خوراك ندارم اونوقت تو همه چمن
 هنوزم دوسسسسسسش یول.شنومی حرفا میلی بگم من اشتباه کردم؟به خاطر عشقم خدی چرا؟چند دفعه باگهیداغونم؟چرا؟تو د

 .دااااااااااارم
 د؟ی شماها تاحاال اشتباه نکردیعنی ذره،هیفقط . ذرههی دی کندرکم

  بشم؟ينجوری ادی فقط من باچرا
 خوام،منی نشد ،معذرت میبگم ول چند روزه،چند بار خواستم نی بودم تو ادهی من اشتباه کردم شکست تورو ددونمیباشه م-- 

 .کنمیقول داده بودم کمکتون کنم،و کمک م
 توش يزی چهی کاغذ و خودکار در اورد و هی جوابش اومد،قهی براش فرستاد،بعد از چند دقيزی چهی از دستم گرفت شویگوش

 زودتر  ادرس کنمی میسع.وفتهی بی اتفاقنی همچخواستمی ازت من نمخوامیمعذرت م: و گفتزی مينوشت،کاغذ گذاشت رو
 . رفتی خداحافظیرم،بیخونشم بگ

   همتا؟ي من و صدانی قدر فاصلست بنی همیعنی نگاه کردم زی ميبه کاغذ رو. تنها باشمدی بادی اونم فهمدیشا
  موی اومد تو زندگیکی روز هی(
 موی روزه شد تموم دلخوشهی

 دمی بخاطرش شنیی حرفاچه
 دمی بود بهش رسی سختی هرچبا
  اومد تو سرنوشتمیکیوز  رهی

  عشقمنهی گفت همدوی لرزدلم



     یرمان راننده شخص                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 72 

 دمی ندقشی خودمم رو الوقتب
 دمیازش چه عاشقونه دل بر 
   واسه من اونای تو دنیشکی هگهید

 شهی نمشهی نمشهینم
   ارومگهی دیشکی با دل هدلم
 شهی نمشهی نمشهینم
   تو قلبممونهی که مدونهینم
 شهی همشهی همشهیهم
 شهی موونهی دشه،دارهی اروم نمدلم

 شهی کنم که باورش نمکاری چیول
 ی خالي روزانی سکوت امنو

 ی دارم چه حالیدونی تو  نمیب
  داغ عشقو خاموشش کردشهینم
  خاطره رو فراموشش کردهی ای

 دمی عمره دست کشهی از خودم من
 دمی نمیچکسی دلمو به هگهید
 ــــــزمی عادته عزهی ي اگفتمیم

 دمی بهونه دل برنی با اازت
 ....)یشکی هگهید
 )ییاهنگ داغ عشق از بابک بابا(

 ؟يچرا خاموشش کرد_
 کنه؟؟ی مکاری چنجای ادم،اونی داروی بگم که ساميزی اوردم باالتا  چسرمو

 .کنمی کمک مقمی رفستم،بهی معرفت نی من مثل تو بیفکر نکن باهات خوب شدم ول:   رو پرت کرد سمتم و گفتيزی چهی
 ی سختی کلانی گرفته بود منو کناروی اي چجورگه؟؟ی برا دوروز دطیپاسپورت و بل. که پرت کرده بود نگاه کردميزی اون چبه

 ار؟؟؟ی سامی ولدنی مگهی ماه دهی گفتن ي بازی پارتی اخرشم با کلمیدیکش
  نگاهش کردمدوباره

 ی خنگ و ببخشه چند ماههیبشه حاال حاالها تو ی همتا راضکنمی برات گرفتم،باالخره فکر نمکمی کوچنی خونه ماشهی-
 .ياونجا موندگار

 .گردونمی ،من همتارو بر مدمی جبرانش کنم برات،قول مدمیعاشقتم داداش قول م: بغلش کردم زدم پشتشو گفتمپاشدم



     یرمان راننده شخص                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 73 

 .گهی دبی رقهی دست شی بسپري نجاتش بدبی رقهی از دست يمطمئنم هنوزم اونقدر خر نشد: اونم باال و بغلم کرديدستا
 گه؟؟ی دبی رقهی:رونی بغلش اومدم باز
  همتارو دوس داره؟ی اراد از بچگیخبر نداشت-

خوبه خودتم :گفتی تو ذهنم میی صداهی اراد؟شی هفتست که همتارو فرستادم پهی من االن یعنی. زده نگاهش کردمبهت
 . اراد اون با خواست خودش نرفتهشی پي همتارو تو فرستادیدونیم

 .ی کنه که تواز ذهن همتا کمرنگ شده باشي که اراد نتونسته باشه کاری دعا کندی بافقط
 ؟ی تو کامال مطمئننمی ببسایوا_

 . جانان گفتشبید —
  نگوکهی تکهی تاری کن، سامفیقشنگ برام تعر_

 حاال از کجاشو کنهی مدای شما شماره جانانو پی اراد چند وقت بعداز دوستنکهی مثل ا؟ي شدينجوری بابا، چرا اخب—
 همون دوسش یفهمی بگه منظورمو که موی مدت به همتا همه چنهمهی گرفته بعدازامی که تصمگهی درکل بهش میدونم،ولینم

 نایداره و ا
 نمیجالبه ا.کنهی سکوت مفهمهی موضوع رو منی و عاشق عشقشه،اراد که ادهی رابطه جدهی همتا تو گهی جانانم بهش مکه

 بوده با عشق اون بزرگ شده شی اراد بوده چون همتا عشق بچگنجای اادی کمکو به همتا کرد که بنیشتری که بی کسیبدون
  مثل خودت خواسته که همتا خوشبخت بشهیی جوراهی

 
 ارادم مثل من واقعا خواسته همتا خوشبخت بمونه؟: سوال توذهنم بودهی

 نتونسته چند ی از دست داده حتشوی اون عشق بچگدهی از من زجر کششتری اون بشترهی درد اراد از من بکنمی فکر میهرچ
 ...... منیوقت نگرش داره ول

 .رهی بزارم اراد اونو از من بگدی نباشهی همتارو برگردونم هرجور که مدی من باستی نزای چنی تکون دادم،وقت اسرمو
 .....دونمی که مهرچند

 . مال من باشهدی اون هرجور که شده بایمتی قــچــی به هگذرمی ازش نمندفعهی ادونمی نميزی من چنـــــــــه
 گرده؟؟ی به نظر تو همتا برماریسام: که شده یمتی خواستم از دستش بدم به هرقینم
  پسری بهت بدم موفق باشناروی اخواستمی برم فقط مدی بهتره، باینظر منو ندون_

 خداحافظ
 مواظب خودت باشه داداش مغرور من: خفه جوابشو دادميباصدا

 ....... خودمنی ولدهی متی منو قبول نداره؟هنوزم نگران من بود به منو عشقم اهمگهی دارمی سامیعنی تخت،ي رونشستم
 راز نی بزرگتردونهی منو می که کل زندگهی ازم دور شده،اون تنها کساری از همه سامشتری کارام همه رو از خودم دور کردم،ببا

 .. منویزندگ
  مثل قبل بشه؟شهیا ننداختم ،م واو رو هم جهی براش یحت
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 اون مثل خوامی مشتر،منی از دخترا هم بی حتشترهی رفاقت پسرا حرمتش بستن؟اتفاقای وابسته نقاشونی پسرا به رفگهی میکـ
 برگرده،چون دی قبل من بايروزا. تنها انجامشون بدمدی هست که من باگهی دهی کارایلی همتا رو برگردونم،خخوامیقبل بشه،م

 و داشتمی کمد برمي تخت دونه دونه لباسامو از توي چمدونامو در اوردم گذاشتم روم تخت بلند شدياز رو. برگردهخوامیمن م
 معروف قول هامم برداشتم يجعبه . لباسارو گذاشتم تو چمدونشتری اماده باشه،نصف بی همه چدی چمدون باي توذاشتمیم

 .تم لباساو چمدونو بسنیم گذاشتمش باونوه.شهی الزمم مگفتی بهم می حسهی چرا دونمینم
 همتارو هم که گفته بودم هی چمدون عکساي رو هم برداشتم گذاشتم توزای چهی و ساعتا و عطر و بق،کفشاي سراغ بعدرفتم

  یبزنن رو شاس
 از المی تمام وسای برم ولگهیقراره دوروز د.نمشی زود ببخواستی جمع شده بود انقدر دلم مبای تقری هم برداشتم،همه چرو

بهتره نصف کارارو انجام بدم . اتاق کارمي شرکتو برداشتم و رفتم توياالن امادست  چمدونا رو گذاشتم گوشه اتاق پرونده ها
 که اون برام ی در برابر زحماتنی بتونم جبران کنم براش، اينجوری حداقل ادی شانشه تی اذادی زاری من رفتم سامیتا وقت

 برام باالتره،رو اسمش قمیاون از رف. منو فراموش کنه برام بشه مثل قبلهیای غلط کارنی کنم که اي کارهی دیبا. چهی هکشهیم
 وقت چیه.اری تو سامشهی من خالصه میدگ من هم پدره هم مادر هم برادر هم خواهر کل زني برااریسام.خورمیقسم م

 زودتر دی باعث شد که من بتونم بفهمم بااری سامي حرفاکنمی کنم که اون ناراحت بشه االن که فکر مي کاردی و نباتونمینم
 کردمیاقدام م

 رمی برم از االن من فقط به خاطر خود همتا ماری بخاطر سامخوامی نمگهید
 به بدنم ی کش و قوسهی. کنمی دارم کار مزی سه ساعته که پشت مدیکشی مغزم نمگهی ها جلوم بود، خسته شده بودم، دپرونده

 ي رويپرونده ها. کردمی نمداشونی پرونده بودم که پي سرهیدنبال .دوباره شروع به کار کردن کردم. در برهمیدادم که خستگ
 انگار نبود. و رو کردمری ززویم

  اونا باشهنی پرونده ها بدیدرشون اوردم که نگاه کنم شا. و باز کردم،چندتا پوشه اونجا بودزی کنار ميکشو
 نجاگذاشته؟ی ای کنوی افتاد با تعجب بهش نگاه کردم انشونی از ب پاکتهی هارو برداشتم که پوشه

 !  گذاشته باشم بازش کردميزی چنجای من اادی نمادمی
 . از همتاشترشمی مال من و همتا و بود و بشترشونی کاغذ تا شده عکسارو نگاه کردم بهیعکس بودو  

 : بودی متنهی رو باز کردم دست خطش اشنا نبود برگه
 . . . خورمـیــم مـک غم,  یستـن دـب نـم حال

 . . ! ورمـخـیــم مـــک مـک روز رــه, هـن هـک مـــــک
 . . . ندــده یـم مــرابــــس,  مــخواه می آب

 . . ! ندـدهـیــــم مـذابـــــع,  ورزمـیـــم شقــــع
 . . . ــــوابــخ به مـتـــرف جاــک مـیدانـمــن نــم
 . . ! ابــتــــــــآف رديــکــــن دارمـیـــــــــب هـــچ از
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 . . . تـس یـدنـــدی المـــح تـســـروزی ندـــچ
 . . ! تـس یدنیــرســـــپ آن و نـای از نــم الـح
 . . . مـــــــــزنــیــــم زل نـیــــزم روي رـب اهــــگ
 . . ! مــــــــیزنــــــــــم تفأل ـظـافــح رـب اهــــــگ
 . . . تـرفـــــگ را مـــــــالـــف هـــوانــــــدی افظــح
 . . ! تـرفـــــگ را مــــــالــح که دـــــآم زلــــغ کـــی
 مـــیـتـداش اريـــــی مـشـــچ ارانــی ز اــــــم 
 .... مــــیـداشتـنـــپ یــم هـچـــــآن ودـــــب لطـــغ ودــخ
 ه؟ی متن چنی از ا؟منظوری چیعنی

 .میی عکسانی فقط منو همتا تو ايشتری با دقت بندفعهی به عکسا نگاه کردم ادوباره
 کنمی درك نمم؟اصالی نشون بده که منو همتا باهم بودخواستهی بوده میک

 . کنمکاری چدی بادونستمی نمرفتمی و عرض اتاقو راه مطول
  به سرم زد،اره خودشــــهيفکر 

 کنارت شی پقهی چند دقنی پسر؟منکه همیگی میچ: جواب دادقهی بعد از چند دقرای برداشتم و زنگ زدم به سامویگوش
  رفته؟ادتی يزیچ!بودم

 .کشهی مغزم نمکنمی فکر می منکه هرچشینی خوام توهم ببی کردم مدای پيزی چهی_
 . یگی می تو چفهممی شده؟منکه نمی چنمی بگو ببقیدق-
 نجای اای پاشو بگمیبهت م_
 امیباشه االن م-
 منتظرم_

 . کمکم کنه البته دوست دارم کمکم کنهتونهی ماری ساممطمئنم
 . درك کنمتونمی االن؟واقعا نمهی چنای ای عکسارو گرفتم و نگاه کردم،خب معنزی مي نشستم رودوباره

  کنم؟کاری چدیبا
 .ومدی منیی حرف زدن چند نفر از پايصدا

 هوی دمی که ددن؟جانانوی چرا انقدر زود رسنایا!  بودناری جانان و سامنیی خدا چرا االن؟ از پله ها رفتم پاي اومده؟وامهمون
 چرا نوی ادونمی کردم خودمو کنترل کنم ،نمیکنه،سعی تحملش مي چجوراری سامامی کنار نمنی من اصال با ايسردرد گرفتم،واا
 و اوردمش چند دمی کشاری لباس سامنی استعی کردم و سرن،سالمیی و از پله ها رفتم پادم زي لبخند زورهی.با خودش اورده

 .قدم دور تر از جانان
  جوابمو دادينجوری همرون،اونمی و دوتا رواز حرص انداختم بی جانان نگاه کردم سبه
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 .میزنی مری همو با تهی ما سایدونی مي چرا با خودت اوردنویا:اری کردم سمت سامرومو
 کرده در ی خداروشکر کن خانوم،بروي خرمگس زنگ زدنی که شما عرونی بمی شام برمیخواستی ،مثال مکردمی مکاریچ-

 .نجای اامیحقت که گذاشته من ب
 گفتمی شام نمدی بردییخوای میگفتی نکنه،توهم می خانومخواستی تحملشم بکنم،مدی که باادی ازش خوشم میلیخ_
  صبر بدهد،خدابهمیایب

 .می  ما برستی نی مهمیلیپس مسئله خ-
 امی االن مدینینه ، منکه هنوز نگفتم بش_
 
 ....یاد،ولی ازش بدم بنکهینه ا.مینجوری چرا با جانان ادونمی پله ها رفتم باال پاکت عکسا و نامه رو برداشتم،نماز
 نی ببنارویا: و گفتماری و گرفتم سمت سامن،پاکتیینامه و پاکت عکسارو برداشتم از پله ها رفتم پا. اونالیخیب 
 نا؟یستن ا هیچ-

 یفهمی منشونیبب—
 . تعجب پاکت و ازم گرفت و به عکسا نگاه کردبا

  کار همتاست؟نای ایگی میعنی: گفتارینامه رو هم خوند سام.  گرفت و نگاه کرداری و چندتا عکسو از سامکی اومد نزدجانانم
 ستی نی شکلنی دست خط همتا استینه کار اون ن: جوابشو بدم که جانان گفتاومدم

  باشه؟تونهی میپس کار ک:اریسام
 . تو فکر انگار فکر هممون مشترك بودمی رفتهمه

 طی که عکس تو پارك،رستوران،محینی بیم. نظر داشتهری که بوده کال همه جا شمارو زیهرک:  گفتاری ساماخرشم
 . برات فرستاده خونتهی تا کشوناروی که اکهی اونقدر بهت نزدیحت. عکس هستدیدانشگاه،ازهمه جا که باهم بود

 رونی نداره فقط چندتا عکسه که از بی تعجبي جاچی هنای ادیکنی مشیسی موضوع رو پلیچرا الک: گفتتی با عصبانجانان
 ی همه چدی عادت دارشهی همونی شما اقاکنهی رو ثابت نميزی چنای نامه که توش فقط چند خط شعره اهیرفتناشون گرفتن با 

 . پروندش بسته شدی راحتنی نداره،به همی با شما مشکلی کسگرنه ،وگهی دانهی حتما کار کنمیا.دی کنشیسیرو پل
 تونهی شده از کارش کار اون نممونی پاسپورت، اون پشي به من کمک کرد برایلی من مطمئنم اون خستی نانیکار ک:نیاتر

 باشه
 خود یی اتفاقا تونی که مقصر همه انهیالن مهم ا ،استیبدرك که کار اون ن: و گفتستادی اومد جلوم واتی با عصبانجانان

 که قبال نزاشته ؟خودت تا چهار ماه بعداز یدونی مال االنه؟هــــا از کجا منای مگه اي اوردریتو،بدرك که عکس و نامه گ
 نامه نی انکهی انجا؟بهی گذاشته ای عکسارو کنکهی ا؟بهیکنی فکر میاالن به چ.است اون که کنارته همتیدونستی نمتونییجدا

  نوشته؟ی کنکهیه؟ای مال کیکوفت
 ؟ی همتارو فراموش کنگهی بهتر باشه دیکنی کن خودتو فکر نمجمع
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 ی سختیلی گرفته که بره خطی بلیحت. اشتباه کردهدونهی منمی اروم باش،اترزمیعز: دستشو گرفت و گفتکشی رفت نزداریسام
 .ی بهش بگينجوری استی حقش ندیکش

  ببخشتشينجوری بذارم همتونمی کرده در حق همتا،اون خواهرمه نمي نامردیلی خنیاخه ا: ،گفتاریسام برگشت سمت جانان
 هی میزاری خواست ببخشتش ما نم،هروقتیزنی انقدر حرص و جوش مدتشیهنوز که نبخش: با خنده بهش نگاه کرداریسام
 . باهاش قهر بمونهشتری بمیکنی ميکار

 رونی بمیری ببرمت خونه فرداشب مایب 
  نه؟ای يدیفهم. ي گور خودتو کندی کني خرابکارندفعهی گفت حواس خودتو جمع کن ای که چيدیشن: جانان

 . باالخرهرسهینوبت منم م.ناستی کنم فعال دور دور اکاری خودمه باهاش نرم برخورد کردم چری دختره چقدر رو داره تقصنیا 
 انه؟ی يدی؟فهميدیباتوام صدامو نشن-

 ...اره—
 دمیفهم
 . دوبارهامی خونه مبرمشیمن م:کمی اومد نزداریسام
 . منتظرمای بعی؟سری کنی لوس ننر و تحمل منی ايچجور—

 اوهو حواستو جمع کن اون عشقمه ها-
 امی باش زود ممنتظر

 .دیکشی مغزم نمگهی خونه،راه افتادم سمت اشپزخونه انقدر فکر کردم که دي دم در بدرقشون کردم،دوباره برگشتم توتا
 .نترس مامان جون منم: و خواست برگردهدی کشینیاز پشت بغلش کردم،ه. کردی مي که داشت اشپزدمید)الهام خانوم(مامانو

 . تویکنی مهی کارا چنی اي پسر تو که منو ترسونديوااا_
 . دلم برات تنگ شد خواستم بغلت کنمهوی —

  شده؟يزی چنیاتر: غذا رو کم کرد و برگشت سمتم دستشو گذاشت دو ور صورتم و زل زد تو چشمامریز
 .نی نشده حالم خوبه فقط دلم برات تنگ شده بود هميزی چنه—

 که می درست و و حسابي غذاشهی مشتری چشات بری زي هر روز گودنمیبی مستم،دارمی الهام نگهیمن تورو نشناسم که د_
  نگرانتم پسري از دست برسمتریم.يخورینم

 . خودتو نگران نکنی ندارم الکمی مشکلچیبخدا من حالم خوبه ه —
 . راحت بشهالمی خکمی غذا بخور نی بشایحداقل ب_
 مادر چقدر هی که دونستمی نشستم که حداقل چند لقمه هم که شده بخورم خودم خوب می به غذا نداشتم ولیلی مادی زنکهی ابا

 مثل ارمیاون سام.نجورهیمطمئن بودم همونقدر که من الهام خانومو به عنوان مادرم قبول دارم اونم هم.شهینگران بچش م
 بچش دوست داره
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 غذا یی از تنهایدونی کنارم،مینی خودتم بششهیم: گذاشت جلوم نگاه کردم فسنجون بود سرمو اوردم باالبهش نگاه کردمغذارو
 .ادیخوردن بدم م

 نی کنارش بشنی ناز داره بشيادی جون گل پسرمون ز مامانگهی دگهیراست م-
  رهی نمنیی اصال تنها غذا خوردن از گلوش پابچه

 يزی چهی نی بشای بي پسرم خوب شد که تو هم اومدایب: نگاه کردم مامانم برگشت به پشت سرش نگاه کرد گفتاری سامبه
تو : وسط حرفشو گفتمدمی پرعی بگه که سريزی چهیرد  دوباره دهنشو باز کاریره،سامیبده بچه بخوره بلکه صورتش رنگ بگ

 . نشست کنارمشیشگی همون لبخند همورم،با غذاها رو بخنی اي همه دمی من قول منجای انیبش
 الغر شدم شب یلیبخدا منم خ: رو به مامان گفتزی بشقابو قاشق چنگال اورد اونم نشست سرمهی خودش ي رفت براارمیسام

 . شدمفی ضعیلی خخورمی ناهارم نمخورمی صبح غذا نمخورمیغذا نم
 .ي در اوردکمی بفرستم باشگاه شدیراستش تورو با:  ذره طعنه گفتهی با خنده و البته مامان

 روزا ناهارم ی بعضی بهش گفتی تا ساکت شگرفتی حالتو مدی مامان بانی حقته همياها خورد: گفتمیطنی لبخند شبا
 ؟يخورینم
 سطل اشغال منم رفتی مدی وگرنه باخورمی ناهارتو مکنمی اِاِنگاش کن در حقت لطف می بگدی تو باکنمی ميحاال من هر کار-

  تحمل کنمتونمیکه دل رحمم نم
 .دیشی چرا بزرگ نمدی چهارده ساله شدهی پسرانی عدیکنی باهم بحث مدیشمادوتا چرا دار _
  بچه بمونمنی همدمی محی ترجیران من نش نگگهیاگه قراره من بزرگ بشم تو د: خنده جوابشو دادمبا
 من شتری از درسا هم بی از همتون دوست داره حتشتری که مامان منو بدوننی نزن لطفا،همه مخودی حرف بیاوهوک-

 .شمیسوگول
 ، هنوز کودك درونش زنده بود ماشاال هزار ماشاالاری خنده،سامری زمی رو که اورد همه باهم زدی سوگولاسم

  سمت گازدی و همزمان همه سرا چرخمی برداشتدنی دست از خنديزی چي احساس بوبا
  از دست شما غذام سوختيواااا:دی مامان از جاش پرهوی

 
  دورزمشی بردی باستی قابل خوردن نگهی دنیا:  خاموش کرد برگشت سمت ما و گفترشوی رفت سمت گازو زعیسر
 . بخورتشنی هم نسوخته بده اتریلی خنیا: پاشد رفت سمت قابلمه درشو باز کرداریسام
 ينطوری اشهی مضی نه پسرم مريوا_

 .گهی همون بود دي درست کردنویاصال چرا ا: رفتم سمتشونمنم
 . درست کردمنی جانان خانوم دوست نداشته باشن برا همدیاخه گفتم شا_
 . نگران نباشخورهی همشو مکنهی جبران می نداره سامیبیع: نگاه کردماری لبخند حرص درار به سامهی با

 به من می بده باهم بخورنمیا.میکردیمامان جونم ما از همون اولم غذاهامونو باهم قسمت م: دست انداخت دور گردنماومد
 مگه نه؟: نگاه کرد



     یرمان راننده شخص                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 79 

 مگه نه؟: گوشم گفتری زمردمی که پاشو محکم زد به پام از درد پام داشتم مکردمی با تعجب نگاهش مداشتم
 .گهیاست مدرسته ر: گفتم عیسر

 . نگاهش کردمنی نگاه خشمگهی با وبعد
 . دورزمشی برتونمید؟می بخوردییخوای مدیمطمئن_

 .میخورینه م:می باهم گفتییدوتا
 .ارهی فسنجونمو خوردم تا غذارو برامون بهی بقزی کرد نشستم سرمقبول

 . ذره نونهی با زی مي شور با کتلت رو گذاشت رواری ظرف گوجه و خهی
 حالتون بد نشه؟: نگاهمون کردی نگرانبا
 رونی راحت شد رفت از اشپز خونه بالشی خيم،انگاری لبخند جوابشو دادبا

**** 
 .میکردی به سقف نگاه ممی بوددهی تخت دراز کشيرو
 ؟ي درد ندار؟دلی سالمنیاتر-

 ی که توهم دل درد گرفتنگو—
  باشهی برا چیکنیفکر م. حسو دارمنیمتاسفانه االن هم-

 . سوختهي چه به غذا،ماروي سوختس که به خورد من بدبخت دادهی اون کتالي براگهی دمعلومه—
  فقطی تنها بخورمشون توهم نگاهم کننمی کنم،بشکاری چیانتظار داشت-

 . دورزتشیری که گفت ميدی دي نبود که بخوريازین—
 اگه سنگ درست کرد گذاشت جلوت ی حتی زن و رد کنهی دستپخت دی وقت نباچی هی فهمی نمزاروی چنی ايخب تو خر-

 ارنی سرت میی بالهیوگرنه 
 ؟یادگرفتی رو از کجا ی زندگي درس هانی بپرسم اتونمی مزیاستاد عز —

البته تجربشو داشتم تو فقط حواستو .دونمی از تو پاره کردم حتما مشتری برهنی دو پیکی من دم،خبیبپرس پسرم جوابتو م-
 ه؟باجانانی به نظرتو عکسا کار کنی اتریجدا از شوخ: و گفتدی سمت من دراز کش بهادی بال سرت ننیجمع کن که ا

  باشه؟انی کار کتونهی میعنی؟یموافق
 ستی مطمئنم که کار اون نانی در مورد کی ولکشهی واقعا مغزم نمدونمینم—

 ؟ي داري فکرنیچطور همچ-
 گهی وقت بهم دروغ نمچی هحسم—

 يحاال تو چرا امشب اومد:روکردم سمتشو گفتم. بهمدهی داره فوش مشهی احتمال مثل همدمی گفت  که نشنییزای چهی لب ریز
 ؟ی بخوابنجایا

 .نجامی نداره من نصف سال ای تعجبنکهیا-
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 ؟ي چرا اتاق منو اشغال کردگمی نبود منی امنظورم—
 نگاه بندازم اونوقت هی بخوابم مردم از خداشونه من بهشون نجای اخوادی در صد دلم برات تنگ شده بود دلم مهیتو فکر کن -

 !! فقطدمی سوال پرسهی— بچه پرو نمی بخواب ببری بگياری در ميتو لوس باز
 ری شب بخدمیمن خواب:پشتشو کرد و گفت. سوال نپرسگهید -

 مامان وبابا دارن بحث شهی مثل همرونی باز کردم رفتم بکنن،دراتاقموی مدادی انگار چندنفر دارن دادو بادی دعوا مهی صدابازم
 ..کی کوچهیزای سرچکننیم

 اومدم تو عیگمشو برو تو اتاقت،سر: داد زد گفتدیبابا تا منو د, بکنمدی باکاری چدونستمی بودم نمدهیترس
 .. وحشتناكهی،صدایکیاتاق،ترس،تار

 شهی ومحکم به ششدی برگا رد منی باد که بهیصدا.ارهی درم بیی تنهانی نبود که کمکم کنه تا از ای تنها بودم کسمن
 فقط ترسم ازبارون و بادو رعدوبرق ينجوریا ; از جام بلند شم برم برق روشن کنمتونستمی نمیحت..  برقخورد،بارون،رعدویم

ا دستامو دوت.يزی داد بلند بابا اومد و بعد اون شکست چي صدادمیترسیبودم هم نم  تنهانکهی اون موقع از ایکی تارنیبود نه ا
 نکهیاز ا.ترسمی بابا ومامان مهیمن از دعوا. گونمي روختیری نشنوم اشکام تند تند ميزی تا چدادمی گوشم فشار ميمحکم رو

 . تا بس کننفتهی بي اتفاق بددی وحتما باانی کوتاه نمشکدومشونیچرا ه
به . شده بودسی تنم خهی ،همعیپاشدم سر. شدی رو سرم خالزسردی چهی... پسر با توام پاااااشوووو)... ــــــنیاتــــــــــــر(

 ؟یضیمر: نگاه کردمو گفتم اریسام
 ?¿یشگیهمون هم? نهيدیدی خواب میداشت.ي که مرده بودکردمی نمدارتیاگه من ب! کنی خوباویحاال ب _

 .مونهی نمادمی يزی چنمیبی خواب که مدایجد. داد بودی دادو بهی بود فقط صدای چادی نمادمی—
 .دهی اخرسر کار دستت مدناتی خواب دنی دکتراي فرصت برنی دراولدی حتما باستمی رفته؟واال من دکتر نادتیبازم _

 ... هم نکردم،از االنم نرم بهترهيریی تغچی همه مدت نرفتم هنی که امن—
 .ییای موضوع کنار بنی هرجور که شده با ادی برو مشاوره تو بايدیچرا اصال به حرف من گوش نم_

 . بخواب منم خستمری بگمیزنی مشغوله بعدا حرف مفکرم—
   خرکهی مرتيری تا اخرش بمچونیانقدر بپ_

 . کارو کردمنی پشتشو کرد بهم منم همدی کشدراز
 چه ادی نمادمی بودم داری من هنوز بیده،ولی داد که خوابی منظمش نشون مهی نفساي ساعت پنج بود صداهی کنم حدودافکر
 دی تو ذهنم شاادی می گنگي کنه،فقط صداهای متی که منو اذهی چه خوابنی بدونم اخواستی دلم میلیودم ،خ بدهی دیخواب
 . مشاورهشی برم پدی باگهی راست میسام
 .رمی فرصت منی که تونستم همتارو برگردونم تو اولست،هروقتی االن وقتش ناما
 . دوباره خوابم بردی کدمی کم چشمام گرم شد و نفهمکم
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 هی اقا سرجادمی که دنیی پاام،رفتمی دوش گرفتم که سر حال بهی رفتم ی حالی سر جاش نبود منم با باری که پاشدم سامصبح
 . ،درسا هم بودخندهی اقا هم میره،علیگی ملشیمامانم چقدر تحو.خورهیمن نشسته داره صبحونه م

 !بدنگذره: همونجا بلنـدگفتماز
 ؟ي نکردداری نامردن تو چرا منو بنایا: مامان گفتمبه

 .ییای مي شدداری خودت بی بخوابشتری بییخوای گفت می سامی کنم ولدارتی بامیمن خواستم ب: مامان جوابمو دادي جادرسا
  نگاه کردماری چب به سامچب

 .  مردم مشکل دارناست،واالی برات بد نی ذره بخوابهی االنم يدی وقت خوابری دشبی ددمی دهیخب چ-
 ؟ی من نشستيتوچرا سرجا: ترکی نزداومدم

  نگاه انداخت و دوباره برگشت سمت منهی دور و برش به
 رهی نمنیی غذا از گلوش پانهی بشگهی دجای صبحونتو بخور حاال انگار نجای انی بشایه؟بی کجا مال کنی مگه نوشتنجایا_
 
   لبخند ناخواسته نشست رو لبمهی

   اوقاتم باخودمی از ذهنم بره،بعضعی سرکنهی متمی که اذيزی که هرچکنهی مي کارهی شهی هماریسام
 . جانان باشمي جاتونستمی االن مدی دختر بودم شای کاشکگمیمـ

 . زدمیضی که داشتم لبخند عري از فکرکردی نگاه کردم اونم داشت نگاهم ماری اوردم باال به سامسرمو
 شده خله پسره لبخند ي ردری بگلی دست گلتو تحوایب:به مامان گفت هم رفت رو ی چشم غره حسابهی چب نگاهم کردو چب
 .دهی من ملی تحوضیعر
 . دست رفت بچتوناز

 . صورتش رنگ گرفتهی علشینی بی مي سرحال ترا،ی خندون شدیلیخداروشکر امروز خ: رو بهم گفتمامان
 ي های از صندلیکی ينشستم رو.  حال و هوات عوض شدهشتی اومده پاریاره پسرم،خوب شد سام: زدی لبخند کوتاهباباهم

 .  مامانکینزد
 . چرادونمی کال امروز سرحال شدم نمستی ناریبه خاطر سام: زدمو گفتملبخند

 . که خوردههیی بخاطر کتلتاستی بخاطر من نگهی دگهیراست م-
 .گرفتی مامانم همش لباشو گاز مدنی به خندمی شروع کردیی کتلت و که اورد دوتااسم

 .ری ها به دل نگکنهی میشوخ: گذاشتم رو دستش و با لبخند گفتمدستمو
 .طونهی شیلی بچه خنی اشناسمشی پسرم مدونمیم-
 .دیگی می پشت سرمن چدیدار_

 . چشمک زدمهیبه مامان .ستی راجبع تو نيریگی به خودت مچرا—
  پسره زنمو ازم گرفتهنی ارمیدمون بم به درد خورونی بمی منو تو برای جان باریسام: اقا با خنده گفتیعل

 !!دی دامادم کنگهی چند روز دخوامی نکن ارزو دارم منمونی نفرری دست زنتو بگای جون ببابا—
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***** 
 . روز بعدکی

 ــــــــــــــــسای وانیاتــــــــــــــــــــر
 ه؟یباز چ: بلند گفتماروی سمت سامبرگشتم
 که افتاد به من خبر ی هر اتفاقی که برداشتی هر قدمي هم کردي اونجا حتما بهم خبربده هرکاريدیرس: رسوند بهمخودشو

 .ی نکني وقت خرابکارهیبده که حواسم باشه 
 . کنمکاری چدی بادونمی من بچم خودم ممگه—

 .ستی ني اوقات بهم خبر بدیحداقل بعض-
 . گفتم و برگشتم برم که دستشو گذاشت رو شونمي اباشه

 که دور گردنش بود باز کرد دستمو اورد باال و گردنبندو ی برگشتم سمتش دست برد سمت گردنشو و گردنبند اللهدوباره
  وقت از خودت دورش نکنچی هنمی اکهیمواظب خودت باش داداش کوچ:گذاشت تو دستم

 .....نی ایول—
  بروـــــشیه-

 بودم دهی شناختم تو گردنش داروی سامی از وقتنویستم نگاه کردم ابه گردنبند تو د. ازش گرفتم و رفتم سمت پله هانگاهمو
 هنوزم براش ارزش دمی حداقل فهمیول. کردنکاروی چرا ادونمیکرد،نمی لحظه هم از خودش جدا نمهی یخودم شاهد بود که حت
 گشتن ی بعداز کلمای دادم و رفتم سمت هواپلیچمدونامو تحو.  خودش دور کنهز با ارزشو الهی وسنیدارم که حاضر شده ا

 . کردم و نشستمدایجامو پ
 . بوسه رو اسم اهللا زدمهی گردنم و گردنبندانداختم

 . تو تک تک حرفاشون بودی خاصاقی زوج جوون نشسته بودن،انگار تازه ازدواج کرده بودن شور اشتهی دستم بغل
 م؟؟ی حرف بزنينجوری و امی منو همتاهم کنارهم باشي روزهی شدی میعنی همتام تنگ شده بود ي منم برادل

 شی که از گوشی اون عکسي که رفت روکردمی همتارو نگاه مهی باز کردم ،عکساشویگالر. در اوردمبمی از تو جمویگوش
 ،گرفتم،چقدر اون شب خوب بود

 ، از سرش افتادژشی فرداش افتادم که پوستادی
 .می که باهم داشتیی بودم تو فکر خاطره هارفته

 . رفتندم،همهیپاشو پسر رس: بودرمردی پهی به خودم اومدم،نگاهش کردم ی دستي تکون هابا
 م؟یدی رسي زودنی به ایعنی نبود مای تو هواپچکسی تعجب به دور و برم نگاه کردم هبا
 .میدی که اعالم کردن رسدمی نشنی بودم که حتقی انقدر تو فکر عمیعنی تشکر کردم،رمردی پاز

 . چمدونو از قسمت بارها گرفتمرونی بمای و رفتم از هواپبمی گذاشتم تو جویگوش
 .ي فاصله نداردنشی با دگهی چند قدم دمیدی باالخره رسنیخب اتر: لب به خودم گفتمری از فرودگاه زرونی بدمی رسیوقت
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 +همتا+ 
   جواب ندهــــــــــــــــــــــسایوا

 . درو باز کنمخوامی نرم؟مزننیدارن در م: برگشت سمتم با تعجب گفتاراد
 .حوصله ندارم جداتون کنم. به جون همنیوفتی دوباره منینیبی مگرویالناز پشت دره االن شما همد-
 .سازمی بگم من بااون نمی چه زبوننجا؟بهی ايتو باز اون دختره رو دعوت کرد-
 . برم دروبازکنمخوامی منجای انیساکت بش!  هست،حرفم نباشه منمیمیاون دختره اسم داره دوست صم-
 یی پرویلیخ-
 . پرت شد تو بغلم بعدشم خود الناز پرت شد تو بغلميزی چهی حرفش رفتم سمت در هنوز کامل در وبازنکرده بودم که الیخیب

 ؟ی خنگولهی چنای الونتی نانی با ايبرو اونور خفم کرد: نگاه کردمی پر از خوراکلونی خودم جداش کردم به نااز
 ستادی زد کنار اومد جلو در وامنو

 .می اوردم بخوری  خوراکمیکاری بدمید- 
  تومی برایفدات ب_
  خونست؟التونمیگودز:دی به صورتش انداخت و اروم پرسینیچ
 )ستیدروغ که حناق ن(می برایاره،فرستادمش تو اتاقش ب-
  رد شمخوامی مکلویحله بکش کنار ه-

  و از جلوش رفتم کنار تابره تودمیخند
 . االنامی ظرف مهی بذارم تو ناروی منم انی بشییرایتوبرو تو پذ-
 باش برو-

 تو ختمی هارو ری کرده بودم،خوراکدای پلوی وساهی جاگهی چندتا ظرف برداشتم خداروشکر دنتای تو اشپز خونه از تو کابرفتم
  خدا بازم دعواییییییی اراد و الناز اومد،اي که صداگشتمی موهی دنبال مخچالیظرف، سرمو کرده بودم تو 

  اونیکی گفتی منی ایکی و نگاهشون کردم رونی اوردم بخچالی از تو سرمو
 .ننی ارزوشونه سال در سال بتونن منو ببایلی خینی منو ببی هم دلت بخواد تونستیلیهاها خ:الناز
 فقط ارزوشونه من جواب سالمشونو یلی اتفاقا خنمتی ببستی خدام ن که ازیکیصد در صد اونا عقل ندارن حداقل من :اراد
 .بدم
 . چه برسه به اون صداترمیگی سردرد مهوی ادیاسم تو که م.ستیخداروشکر که من ارزوم ن:الناز
 ........ ازت ندارم اتفاقا منی دل خوشنیمنم همچ:اراد

 ــــــــــــــــــــــــــــدی کنبـــــــــــــــــــــــــــــــس
  و محکم بستمخچالی دادم جفتشون برگشتن سمتم،در ي صدابا
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 تحمل گروی همدخوامی مقهی فقط دو دققهیدو دق: اضافه کردمتی سمت اپن رفتم با انگشتام عدد دو رو نشون دادم،با عصابانبه
 .دیریگی هر دفعه پاچه همو مدی باهم داری شما چه مشکلدونمیمن نم.دیکن

 ، اصالدی برا من نزاشتاعصاب
 د؟؟ی من انقدر بحث نکني حداقل جلوشهینم.نجای سرم فقط شمادوتارو دارم اریخ
 حداقل بخاطر من: گفتمی ارومي صدابا
 

 . رفتم ونشستم سرمو با دستام گرفتمي ناهار خورزی مبرگشتم،سمت
 سرمو گرفتم باال و نگاهش کردم. الناز اومد ي و بعد اون صدایی قدمهاي بعد صداقهیچند دق 

  مگه نه؟دهی ارادم قول مدمیدی قول مم،یکنی دعوا نمگهیامممم خب ما د_
 . کنهدیی منتظر بودم حرف الناز و تأکردی اراد نگاه کردم اونم داشت به من نگاه مبه

 !. بود؟ تعجب کردمی تو صورتم دنبال چدونمی نمکردی داشت نگاهم مينجوریهم
   پاشو لگد کردنمی که مثال من نبي جورالناز
 اخ:اراد

 یوحش:  لب به الناز گفتری لبخند بهم زد زهی
 .  دادلی تحویی و دوتای لبخند سهی در جوابش النازم
 .رونی بمی جبران پاشو لباساتو عوض کن بري برام،اصالیدی قول میعنیدم،ی قول مگهی مراست

 ؟ی چنایپس ا: اشاره کردمزی مي روي های خوراکبه
 .میبری ممیداری برمنارویتوبرو لباس بپوش ا: بلندم کرد به سمت اتاق هولم داد و گفتالناز
 . خسته شدم انقدر تو خونه بودمرونی بمیری ممی افتادم سمت اتاقم خوبه دارراه
 .رونی برفتمی شبا با اراد مشتری رفته بادمیانگار   
 . کامل هم کردمیلی خشی اراهی عوض کردم،نا،لباساموی االیخیب 

 .شدمی موونهیداشتم د. کرددای پنوی همراهم بود و دستم کردم خداروشکر الناز اشهی که همدستبندم
 حرف ی تو حال و نگاه کردم الناز نبود ارادم داشت با گوشرونی در اتاقو باز کردم رفتم بلهی تکمی همه چدمی دنکهی ابعداز

 چهاردست و پا تا پشت مبل رفتم که با نی زمي نشستم روعی گفت عشقم سردمی شنیخواستم صداش کنم که وقت. زدیم
 .دقت به صداشون گوش بدم

 ياخه قربونت برم من باز که شروع کرد-
********+ 

 . باشمنجای مجبورم ایدونی خودت مگهی نکن دهی من گرزیعز-
 . دستشو گذاشت رو دهنمعی بکشم که سرغی اومدم جدمینازو که د نشست رو شونم با ترس برگشتم،الی دستهی

 .فهممی نمیگی میچ: زدم که اروم گفتحرف
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 دمی ترسنجای ایکنی میتو چه غلط: دستش اشاره کردم دستشو برداشتبه
 ؟یکنی میتو بگو چه غلط-
  گوش بده فکر کنم دوست دخترشهای بایب: تلفم اراد افتادم ادی

 .می مبل که صدارو بهتر بشنوکی نزدمی گوشامونو بردباهم
 .امی زود زود بدمی قول مندفعهی ازمینه عز-

*******+ 
 امیچشم حتما م-

******+ 
 گه؟ی دي نداريکار! های نکنهیباشه قربون اون اشکات برم من،گر-

******+ 
 مراقب خودت باش -

 نن؟کی نمی خداحافظی چی نگفت پس خداحافظيزی چمی منتظر ادامه حرفش شدی چهر
 رونی بدییای بدیتونیتموم شد م-
  از خودت؟ياریمسخره چرا صدا در م: زدمي تعجب به الناز نگاه کردم اونم به من نگاه کردپوزخندبا
  صدا در اوردم؟یاالغ من ک-

 . من بود من گفتميصدا: که دوباره همون صدا اومدمی زده بهم نگاه کردبهت
 .می رفت باال به و از پشت مبل به اراد نگاه کردهوی سرامون جفت

 .میگشتی دنبال انگشتر الناز  ممی توهما داشتی تموم شد؟خُلیچ: گفتمی مسخرگبه
 . دادمی خدا بد سوتيوااااااااا

 .دونستی خوب منوی ازدواجش ارادم اي از حلقه ری بغکنهی دستش نمي وقت انگشترچی گفته بود هالناز
 ......خب: لبخند و رو لبم اوردم با حالت مظلوم گفتمنی ترمسخره

  اصال؟یگی می چمیکردی گوش ممی ما داشتخب
 !نجای نه ايزدی تو اتاقت حرف میرفتی ممی بدونی اگه دوست نداشتاصال

 د؟یاری ملی دلدی که داردیستادیمگه من گفتم چرا گوش وا-
  بود؟یبپرس دختره ک:دی گوشمو پرسکی سرشو اورد نزدالناز

 .گمی االن میاوک-
  بود؟دوست دخترت بود؟یاهم اهم ک: لبخندم ادامه دادمباهمون

 مامانم-
  بود؟یییعه واقعا؟؟زندا-
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 .اره-
 فکر ل،بدبختیخاك تو سرت،مامان ذل: زدم تو سرشو گفتمدونهی از جام بلند شدم به سمتش رفتم یحالی بدم،بای کشیپوف

 ! هستيزی چیکردم عشق
  ستی ادم ننی بابا،امی برایب: از سمت النبرگشتم

  اول  راه افتادم سمت درخودم
 +اراد+

 من جا ی تو زندگی عشقچی هی تو هستی تا وقتيدیفهمی میکاشک: لب گفتمری سمت در،زرفتی نگاه کردم،داشت مبهش
 !!نداره
 ؟یچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الناز
 !! خدا گند زدم،النازي برگشتم پشت سرمو نگاه کردم واعیسر
 ؟ی گفتیتو االن چ......تو:الناز

 . نگفتميزیچ-
 ؟ي همتارو دوس داردم،تویخودم با گوشام شن-
 ؟یکنی مي فکرنینه،اصال،چرا همچ-
 ! تا همتا بفهمهزنمی جا داد منی همی اگه نگی گفتی چدمیخودم شن-

 انه؟ی دییایم: بلند گفتي با صداهمتا
  بگم؟ای یگیم: برگشتم سمتم و گفتالناز
 .گهی ددیایب: دی کوبنی رو زمپاشو
 همتا؟: به سمتم زد و روبع همتا گفتی چشمکالناز
 ...آراد

 . نگو بهشيزی چگمیباشه، باشه بهت م: و اروم گفتمستادمی رو به روش وارفتم
 ؟ی چ؟آرادیگی می چیال: از اونجا دوباره داد زدهمتا
 . بازو بسته کردمباری نانی بهم نگاه کرد نگاهش نامطمئن بود؛ چشمامو به نشونه اطمالناز

 .می کجا برمیکنی با آراد فکر ممیدار: روشو کرد سمت همتاکردی مشکوك نگاهم مهنوز
 خوبه هد؛نیریگی ممی نه به االن که باهم تصمنیکشتی مگروی همدنی که داشتشی پقهیاوهوو نه به چند دق: زدي پوزخندهمتا

 !خوشم اومد
 !.می وگرنه هنوزم مشکل دارمیکنی رو تحمل مگهی همدي مجبورمی دارمیهنوزم مثل قبل: با حرص گفتم 

 . با تو خوب نخواهم شدچوقتیمعلومه که من ه:  مثل خودم جواب دادی با  لحنالناز
**** 
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 . کارو کردنیاونم متقابال هم.  تو چشماش زل زدمسادمیروش وا  روبه رفتم
 ،کم از حرصم کم شد  کمی بود، ولی نگاهم حرصاولش

 !تا حاال دقت نکرده بودم!کردیچشماش ادمو جذب م. شدمتر کی بهش نزداریاخت ی شدم تو چشماش برهیخ
  شدمتر کی نگفت؛ بهش نزديزی چی گرد شده بود ولچشماش

 . اندازه دو انگشت باهم فاصله داشتصورتامون
 .شدمی مدهی به سمتش کشاراده ی عقب بکشم، بتونستمینم

 . محکم خورد تو کمرميزی چهی ذره فاصله مونده روهم بردارم که هی بستم خواستم چشامو
 . بکنم پرت شدم تو بغل النازي بود که نتونستم کارعی سرانقد

 ... تا کهای خونه بيصبح پارك جلو10فردا ساعت :  گوشش بردمکی نزدسرمو
 .چشماش رنگ خون شده بود.  شده بودرهی که بهم خی شدم عقب برگشتم نگاهم افتاد تو دوتا چشم عصبدهیکش

 !!؟يکردی مکاری چیداشت- 
 ... کهخاستمیمن نم... من:  شدم رهی همتا خهی تو چشمای شرمندگبا

 ..ی شوخفقط
 ..سیه:  گفتی گذاشت رو لبم نذاشت ادامه بدم، عصبدستشو

 . خونه بهترهیرون،بمونی بيایا ما ب بخوادینم! نگويزیچ 
 . کردخی جلوم رد شد نگاهش انقدر سرد بود که تمام تنم از نگاهش از

 کارکنم؟ی چخواستمی اراده شدم؟؟می بچرا
 . هم نکردی خداحافظی النازو گرفت برد سمت در حتدست

 !!..ی لعنتوار،ی مشت زدم تو دبا
 !!شدی مينجوری ادینبا
 العمل نشون داد؟  عکسينجوری چرا همتا ااما
 ! ره؟ی بگتشوی عصباني داره که نتونست جلوی حسیعنی!  کرده؟دای اونم به من حس پیعنی؟ ...یعنی

 !! پسی اخرش چنگاه
 تو دی عشق جدهیو فراموش کردو جوونه   عشق شهی شد؟می عاشق کسشهی هفته مهی تو يفکر کرد:  درونم گفتیی صداهی

 دلش کاشته بشه؟
  بشم؟ينجوری اون دختر که باعث شد اي بود تو چشمایچ: دمی به موهام کشی دستکالفه

 ...ی ولشدمی می خالينجوری ادی شاواری بزنم تو دگهی مشت دهی باعث شد نمید،همیرسی به ذهنم نميزیچ
 +نیاتر+
 کا؟یآرن..الو-
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 !؟یی تونیاتر.. الو-
 .آره آره منم-
 ؟ي که نشدتی؟اذيدی؟چخبر؟رسیخوب-
 کا؟یآرن. دمی که رسشهی میدو ساعت. خوبم-
 خب خداروشکر، جانم؟-
 ؟يری آدرس خونه همتارو بگیتونست-
 . دروغ سرهم کردم تا ادرسو بدهیآره، باالخره موفق شدم کل-
 . براتکنمی ممنونم ازت جبران م،یمرس: گفتمی خوشحالبا
 .نی برو مامانتو بببار کی فقط بار کی ی جبران کنییخوایتو اگه م-
 !و نکش وسط  بحثنیا -
 . موضوع فکر کنمنی که بخوام به استمی نیتیمن آالن تو وضع 
 !!و بدم  که بخوام آدرسستمی نیتیپس منم تو وضع-
 افتاده یی من و اون زن اتفاقانی تو حالمو درك کن،بیکنی کمکم می بشم، خودت گفتتی نزار اذکنمی ازت خواهش مکایارن -

 !یدونیکه تونم
  نزار ،منو درك کنیتیتو بد وضع. کنمی  ازت خواهش م، ي توهم حقو به من بدی اگه بفهمدیشا 
 .دارمی اصرار کردن بر منهمهی بزار من بدونم اون موقع دست از ا؟حداقلیگی نميزی چی چرا به کسنی افتاد ؟اترییچه اتفاقا-
 نم کفشی برات تعردمی هروقت که برگشتم قول مستی االن وقتش نگم،امایم-
 ی سر قولت بموندوارمیام!قبوله-
 .خورمیهستم قسم م-
 . هاي نزارخبری منو بفرستم،ی پس من ادرسو برات میاوک-
 ! بهتگمی شد حتما مياگه خبر-
 گه؟ی دي نداريخب کار-
 نه خداحافظ- 

 دی بود ،شاکی نزدیلی ،به ادرس نگاه کردم،خکای ام از ارنی پهی اومد،برش داشتم می گوشي بعد دوباره صداقهی دقچند
 !شدی ساعت ممیفاصلمون حداقل ن

اولش شروع کردم . تخت و بازشون کردمي مرتب کنم تا شب برم اونجا؛ چمدونا رو گذاشتم رولموی گرفتم اول وسامیتصم
 .  کردم و گذاشتم تو کمدزونی اویلباسارو دونه دونه به چوب لباس

 . چشمم باشهي جلوشهی خواستم همی کنم،ممشونی قاندفعهی خواستم ای خورد به جعبه ،نمنگاهم
 ی حالت گوني و پارچه هاخ،چسبی تخته با قالب سفارش دادم بعداز اونم مهی که کردم ي کارنی از خونه،اولرونی برفتم
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 وفتمی اون بادی کنمی خونه نگاه مي خواستم به هرجای گرفتم راه افتادم سمت خونه ملی که تخته رو تحویوقت
 . نظرمو جلب کرد،رفتم سمت مغازهاهشی سي  ،رز های خورد به مغازه گل فروشچشمم

 دادم،برگشتمی که انجام میی کاراي دو،سه ساله ذوق داشتم برايمثل بچه ها. سفارش دادماهی پنجاه تا شاخه رز سيباال
 . اُپني رو برداشتم و گذاشتم رودای که گرفته بودم و کنار در گذاشتم،گل ها، خريخونه،تخته ا

 کردمی دوروبرم نگاه مهیوارای بودم و به دستادهی سمت در،تخته رو برداشتم و دوباره رفتم توحال، وسط حال ابرگشتم
 . تخته رو کجا بزنمدی بادونستمینم

 ي کردم جورمی تنظواری ديتخته رو برداشتم رو. تختم بزنم که کامل تو چشم باشهي گرفتم روبه رومی اتاق تصمهی تورفتم
 . هارو همراه با چکش برداشتم و برگشتم تو اتاقخی رفتم از رو اپن معیسر.اوردمی نخی اومد مادمیکه کامل صاف باشه 

 مطمئن شدم صافه ی کردم چند قدم رفتم عقب و وقتزونی اوواری تخته رو به دخی کردم بعداز زدن ممی تخته رو تنظگهی دباری
 . معروفمو برداشتميجعبه 

 نجای کارم بود که تا انی کارم تموم شد با لذت به تخته روبه روم نگاه کردم بهتریوقت.  کردمزونیبه تخته او هارو گوشواره
 . بودمیازش راض

 +اراد+
 . برا عصروفتهی و قرارمون مادی بعدازظهر ممونه؛فردای مششی بهم خبر داد که همتا شب پالناز
 باشه و ناراحت از ی حسهیهمتا از دستم ناراحت شده چون ممکنه  دمی فهمنکهی خوشحال بودم،هم ناراحت خوشحال ازاهم

 جانان و براش پر کرده ي شده بود،جاکی به الناز نزدیلی شدن به تنها دوستشه خکی بخاطر نزدشی ناراحتلی دلدی شانکهیا
 فکر گهی نميزی انقدر مغروره که چی تنگه ولیلی که دلش خدونمی مه،خوب فکر نکنادی به جانانم زخواستی مينجوریبود ا

 . باشهی مغرور انقدر احساساتي همتاکردمینم
 شاد بود از یلی از سر قرار برگشت خی قرار گذاشتن وقتهی دستبندو بهش بده باهم نکهی اي الناز به خط من زنگ زد برایوقت

 .دیخندیتمام حرفاشون برام گفت تمام مدت م
 . مني از حدشون شد وشروع دردسرهاشی بتیمی باعث صمنمی رفتن و همرونی هم باهم بگهی اون چندبار دبعداز

 . قابل درك بودری خودمم غي نشون بدم کارم برای چه عکس العملدی بادمی الناز و دی وقتدونستمینم
  هردومون بهترهي براينجوری افتاده ای چه اتفاقارمی خودم ني که به رونهی کار انیبهتر

******** 
 . حرف زدشهی و مشناختمی بود که میی جانی ترم،خلوتی نشسته بودای هم روبه رو درکنار

 . شنوم حرفاتوی م؟ی شروع کنیی خواینم: اومدصداش
 و کردمی متشی حمایاز بچگ. بود ی خاصجوری باهمه فرق داشت برام یاز بچگ: و شروع کردم به گفتندمی کشقی نفس عمهی

 .زدمی نداره،خودمو گول مي اگهین خواهر،بردار د مثل برادر کنارشم چوکردمیفکر م
 .دوست نداشتم بفهمم دوسش دارم. خواستم باورش کنمینم
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 شی که تو زندگی قبل ترش تنها کسی دوستش جانان بود از همون موقع و حتنی بهتررستانی تا بزرگتر شد رفت دبگذشت
 . بود جانان بودکیبود و بهش نزد

 . نکنهتشی اذی تا اون بتونه راحت بره مدرسه و کسرفتمی خونشون مکی تا نزدشدمی مداری روز صبح زودتر از خواب بهر
 .نداختمی راه می حصابي شدم ودعوای داده بود عصبانری پسر بهش گهی یوقت

 دمی فهمی خودمو گول بزنم نتونستم مثل خواهرم بهش نگاه کنم از اولشم نتونستم وقتگهی تونستم دی تموم شده بود،نمگهید
 می که ما عاشق همدی  رسلی فامنی شدم کم کم زمزمه ها همه جا بکی بهش نزدشتری بیلیدوسش دارم نسبت به قبل خ

 .....همتا یول.دیشی اخرش نامزد هم مگفتنینوه ها بهمون م.
 . گرفتی می به شوخزوی همه چاون

 .می نامزدم خانومم زندگگفتمیبهش م. دی منو ندعشق
 رفتاراش باعث شد نتونم بهش بگم چقدر نی نگرفت همي وقت جدچیه. نگرفتي منو جدکنمی می شوخکردی اون فکر میول

 .چقدر عاشقشم.دوسش دارم
 خواستم ی داداشش باشم مگهی خواستم دی گرفته بودم نمموی باالخره تصمشدی حس میلی خشی خالي جانجای اومدم ایوقت

 .ستمی داداشش نگهیبدونه د
 خراب کرد اموی که داد دنی رابطه داره جوابی کردم بهش زنگ زدم گفتم همتا با کسدای بود شماره جانان و پی هر سختبا

 نی رابطه عاشقانه با اترهی گفت وارد نی و بعدشم اتردمی با پسر عموش دوست بود و من نفهمنیهمتا قبل از اتر
فکر . موندگار شمگهی دخوامی برگشتنو بزنم مدیکال ق باعث شد منی همدمی بود که شني خبرنیشکستم،خرد شدم،بدتر.شده

 . نشدی ولدهی مي بهترهی جانان خبراکردمیم
حواست : صورتم به خودم اومدم برگشتم سمت الناز و نگاهش کردم دستمال و جلو روم تکون دادي جلوی دستمالدنی دبا

 که بخوام ي بشه بهونه انی خوام ای نممی دعوا کن کنه غرورتو نگه دار هنوز مونده باهمهی گردی زن نباهی يباشه مرد جلو
 .دمی دی چرهی مادمی منم رمیحالتو بگ

 پاك کردم و نگاهمو انداختم سمت عی اشکامو سردمی شد که نفهمشی چشمام خی کدمی کردم دست به صورتم کشتعجب
 کرد بهت خبر شهی مکاری چیول. به عشقش برسهی برات سخت بود به عشقت کمک کنیلی خدونمیم:دوباره صداش اومد.ایدر
 گهی اونم جوونه دزنمای حواست باشه من دارم تند تند مگهی قلبت بهت نميری خودتو بگي تا جلوی عاشق بشي که قراردنینم

 ،دلش خواسته
 یند زد؟مگه چ اون؟چرا  دلش برا اون تند تشی اون؟چرا دلش رفت پنو؟چرایاتر: که ناخواسته تو صدام بود گفتمی بغضبا

  کرده که همتا دلش منو نخواسته؟کاریداشت؟چ
 .ی اونو مال خودت کنیتونستی ميموندی مششی اگه پدی شاي که تو ولش کردنهی بخاطر ادمیشا.گهیکار دله د-
 ادم عاشق داداشش شهی داداش؟؟مگفتی به من مشی از که از بچگی عاشق من باشه کستونستی اون میکنیتوفکر م-

  منو به عنوان عشقش قبول کنه؟تونستیبشه،به نظرت م
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 . مطمئن باشیتونیم.ی اونو عاشق خودت کنی که بتوني تو وقت دارستی نریبه نظر من هنوزم د-
 چه برسه به شهی باشه عاشق نمي مدت عاشق بشه؟ادم عادنی تو اتونهی میاما من فقط دو هفته وقت دارم به نظرت کس-

 .گستی دیکی االنشم عاشق نی که همیکس
 اون نهی اونو ببادی بنی اترای نهی ببنوی اتررهی نه همتا می ولدیری مگهیدرسته که شما دو هفته د.ي گفته دو هفته وقت داریک-

 که همتا نسبت نهی مهمم ایلی موضوع خهی و دهی انجام نداد مطمئن باش بعدشم انجام نمی حرکتچی مدت هنهمهیپسر که ا
 ازت نکهی فرصتتم االنه با انیبهتر.ی راحت اونو عاشق خودت کنیلی خیتونی مالنم انی حساسه همست،روتی حس نیبه تو ب

 .کنمی کمکت مذارمی منت سرت می ولادیخوشم نم
 ادیبامن کنار ب خوادی دختر نمنی انگار ای ولمی اتش بس اعالم کردکردمی فکر موونستیهنوزم د. نشست رو لبمي لبخندهی

 که کنمی قبول مذارمی منت سرت می ولي رو دارم که تو داری منم همون حسنکهیباا: مثل خودش رفتار کنمدیپس منم با
 .یکمکم کن
 .یی پرویلی خیلیتوخ.....تو: سمتم با تعجب گفتبرگشت

 .ممنونم از لطفت-
محکم .ي افتادی منت کشهی کنم ؟فکری کنکاری با همتا چي خوای میراست: لب گفت و دوباره برگشت سمتم ری زيزی چهی

 . اصال حواسم نبودمیشونیزدم رو پ
 م؟ی کنکاری چدیبا-
 . شهی کنم که راضکاری چدونمی دختر دست منه منیپاشو رگ خواب ا-

 .انهی رمی و دستشو به سمتم دراز کرد مردد بودم که دستشو بگپاشد
  بدهفمویک: که گفترمی گرفتم دستشو بگمی تصمباالخره

 . کردعمی کنارم بود بد ضافشی بغلم نگاه کردم کبه
  بهش دادمفشوی کپاشدم

********** 
 دیبخشی منو مينجوری خرج گذاشت رو دستم به اعتقاد خودش همتا ای تونستم دروباز کنم اون دختره حسابدبزوری خریباکل

 . باشهگفتی که مينجوری بودم همدواریام
 ؟یی کجا؟یستیــــــــا،همتـــــــــــــــــــــــا نهمتـــــــــــ-

  خونه؟نی تو امی مگه کر دارستمیداد نزن االغ کر که ن: از اشپزخونه اومدصداش
 !!ای خدا الزاني واااکرد؛ی مي اشپزخونه شدم داشت اشپزکینزد

 شنومی اسمشو می وقتارمی هر لحظه باال مکنمی غذارو به خوردم داده همش حس منی اانقدر
  مال توئهنای انکهی االغ شدم و انکهی از ایمرس: رو گذاشتم رواُپن گفتمدای سمتش رفتم خربه
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 تو شدی رو مي برق شادقهی نگاه کرد اومد سمتشونو دونه دونه باز کرد بعد از چند دقدای اورد باال و با تعجب به خرسرشو
 چشماش حس کرد

 +همتا+
 من ی کنه،اخ که الهی معذرت خواهخواستی کرده بود؟ مثال مدی خرنهمهی برام امردمی می خدا داشتم از خوشحاليواا

 . پسر چقدر ماههنیقربونش برم ا
 باهاش حرف موندهی باقهی فرصتانی حتما تو ادی تو خودش بارهی مکباریهر چند وقت . چشهدونستمی غذا نخورد نمادی شام زسر

 .بزنم
 رو بهم ی خوبیلی حس خهی رو درست کرده بود و ی رنگ قشنگهی نور مهتاب  اتاقش بای اتاقو خاموش کردم رنگ ابچراغ

 .دهی گوش می چنمی از اتاقش اومد پاشدم گوشمو چسبوندم به در ببی اهنگيداد،صدایم
  بهش بگم دوسش دارم دلم خراب کنهترسمیم***
  وسط ثواب کنهنی بهشبگه عاشقشم اادی بیکی***
 بخدا دل من پراز دردو دله***
  به دلم بله بگهادوی اون بشهی میعنی***
  بهش جون دلمادوی اون بشهی میعنی***
  رابطه بخدا خونِ دلمنیاز ا***
  بدههیای رووونهی دنی اگنیهمه م***
  منههیای دنوونهی دنیبهشون بگو ا***
 شهی دل من رو دلش زوم نمکنمی ميهرکار***
 شهی روم نمی خوام بهش بگم که من عاشقشم ولیم***
  دل اسمونشمهیوونی دهی عمرهی***
  اگه گله من باغبونشمدیبهش بگ***
  همزبونه دلمی تنها بي گوشه اهی***
  کنم خب خونه دلمکارشیخب چ***
 هی حرف زوریی خوای منو نمیگی منکهیا***
 هی سوت و کورشهی سهم دلم همياگه بر***

 )ی منه از حجت درولهیایدن(
 ! بکنمي کارتونستمی اهنگو گوش کرد، منم تمام مدت محو اهنگ شده بودم نمنی بار اشی پنج شي کنم باالفکر
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 شدی برم مخواستمی نفر شده، حساب کردم اگه از در مهی چشه،مطمئنم عاشق نمی گرفتم از اهنگ دل بکنم برم ببمیتصم 
 يبالکن صداش کردم فکرکنم صدا تر بود رفتم تو کی دوازده قدم چون بالکن نزدشدی اگه از بالکن برم می و دوتا قدم ولیس

 دی بود نشنادیاهنگ ز
 باز عی کرد در بالکن سرجادی اي بدي و صداشهی هامو پرت کنم سمت بالکنش محکم خرد به شی مجبور شدم راحتاخرشم

 !!رونی بدی از در پرمونی منیشدو اراد ع
  چرا انقدر زود اومد فشنگه مگه؟نی اوااا
  بود؟ی چي صدانیچته؟ا!همتا-: با عصبانبت گفتدی که دمنو
 ش؟ی بهم بدشهی پرت شد تو بالکنت ممی راحتی اتفاقیلیخ -
 نور؟ی افتاد اي چجورنیا: کرد گرفت سمتش و دوباره به من نگاه کرددای رو که پی دور و برش نگاه کرد راحتبه
  جووووونم؟گه؛اراااااادی دست،افتادهیمهم ن-
  نگاه مظلوم بهش نگاه کردمبا
 ؟ییخوای می شکل گربه شرك نکن بگو چافتویق-
 ؟یگی بهم نميزی چ؟چراي شدیاراد تو عاشق  ک-
 ستم؟ی نی بهت بگم من عاشق کسدیچند دفعه با!!  شک ندارم،ي دختر تو خل شديواا: گرد نگام کردي چشمابا

 ... بپرس اصال بروییخوای می از هرکبرو
 ، نگاه کردجای به رهی رو نشون بده که خيزی که چابونی کرد سمت خروشو
 .کنهی نگاه مينجوری ای به چنمی نگاه کردم ببابونی متقابال به خمنم
 .کردی نگاه منم ثابت شد رو دوتا چشم که داشت نگاهم مکه
 کرد؟؟ی مکاری چنجای اون ای واقعا خودش بود ولیعنی خودشه دمی تر که نگاه کردم دقی دقی ولدمی فکر کردم اشتباه داول

 تنگ شده بود یلی خشی دلم واسه همه چدادم،ی نگاه کردم چقدر دلم براش تنگ شده بود؛داشتم با نگاهم قورتش مبهش
 دستاشو ششی پنیی اشاره کرد برم پانیاتر.ختینا خواسته دو قطره اشک از چشمام ر. چشم ازش بردارمتونستمی که نميطور

 بودبه عالمت خواهش گرفته 
 .ششیبرو پ.نهی ؟اومده تورو ببيریچرا نم- :اراد 

 دو قطره رمی خودمو بگي تونستم جلوی نگاه کردم نمنی دوباره به اترنور؟ی اومد ای سمت اراد بهش نگاه کردم کبرگشتم
 .ختیری که پشت هم میاپی پي و بعد اشک هاگهیاشک د

همتا : روم با دستاش اشکامو پاك کرد بغلم کرد توگوشم گفت  روبهستادی شدم،وسط اتاق دستمو ول کرد و وادهی عقب کشبه
 که ستی نيزی چنی حرفاست،ببنی از اشتری بیلی تو تحملت خیکنی مينجوری که افتادهی نی اتفاقست،ی نفیکه انقدر ضع

 . کارت داشته باشهدی شایزنی باهاش حرف ميریم
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 فرصتو نی بعدا حسرت اییخوای مي باهاش فاصله ندارشتری چند قدم بنجای اومده انی بب؟ی که منتظرشستی وقت نیلی خمگه
 ؟يبخور

 .نمتی ببخوامی نمگهی بگو دی حرفاشو گوش کن بعد اگه خواستنشی بببرو
حداقل تا : دستشو گرفتمرونی از بغلش اومدم بنمشی گرفته بودم برم ببمی ارومم کرده بود  خودمم تصمشهی مثل همحرفاش

برو بزار : در باهام اومد و بعد دستمو ول کردي تا جلوقایدق. بار باز و بسته کردهیچشمامو به عالمت باشه .ای در باهام بيجلو
 .ای بعد بی رو بهش بگو ،بزار سبک شوده تو دلت بیحرفاشو بزنه بعد تو هرچ

  لبخند ازش جداشدمبا
  بوده ؟ی چنجای به انی اومدن اترلی که دلکردمی فکر منی فقط به انیی پارفتمی از پله ها میوقت
 اصال هم ستی ني هم خبرهی از گري حواست باشه غرور دارستی نيزیچ: تو دلم گفتمدمشی باز کردم کنار جاده داطوی حدر
 . بفهمه که تو دلت براش تنگ شده حواستو جمع کندینبا
  افتادم سمتشراه

 ستادمی روش واروبه
 ؟ي واسه گفتن داری حرفنجا؟ی ايچرا اومد-
  بهم دادننجاروی که ادرس اگشتمی دوست مهی بگم دنبال نکهیمطئنن حرف دارم که اومدم اول ا-
 دوست؟بعد اونوقت چرا ادرس خونه مارو بهت دادن؟-
 ما؟-
 بعله ما،من و اراد-
  مگه نه؟گهی دشیشناسی منمی طاها رو ببنجایمن اومدم ا-

 ....نی حرف اتریول.کردمیم دوتا شاخ رو گوشامه حتما باور گفتنی لحظه اگه ماون
 نی و تو استی ننجای ایگی که تو میی طاهانیشک نکن که ادرس و بهت اشتباه دادن ا : خودمو حفظ کردم و گفتمارامش

 ستی از منو اراد نری بغي اگهی دهیرانی اابونیخ
 کردهی می ثابت کنه اونکه کنار من زندگکنهی می و داره سعستادهیاون رو به روم وا. طاها کجاستدونمی من خوب میول-
 تند حرف یلی خشهی ناراحت می هنوزم وقتلرزهی دستاش مرهیگی استرس می هنوزم وقتکنه،ی داره تو چشمام نگاه مست،ین
 بعدش ی ولی که بزور منو برد باغبونیهمون. من اشنا شدتی شخصبا شتری عوض کرد و بموی که زندگهی طاها همونزنهیم

همتا همون !!  رفتهوی که شدی چدونمی ساده اومدو نملی دلهی که بخاطر ي منه دخترهیکرد ،طاها همون همتاباهام قهر 
 .طاهاست و طاها همون همتا

 رو ی همه چی بگیخواستیمثال م! زرنگ ،یگی مونی هذي که بگم داري تبم ندارم،ی شو باهم برادهینچ پ: گفتمهیبا کنا 
 .همتا همون طاهاست و طاها همون همتا: اضافه کردمي منم که باور کردم و با لحن مسخره ایدونیراجبع بهم م
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 بهش یلی که برم که دستمو از پشت گرفت ،دوتا دستاشو گذاشت رو شونه هام و منو برگردوند سمت خودش ،خبرگشتم
 . تو صورتمخوردی که نفساش مي شده بودم جورکینزد

 ،یدونی خودتم منوی و اتهی تو گوشت دستت،تمام حرفام واقعیکنی ناخوناتو فرو میگی دروغ میت بگم وقنمیا:  مانند گفتزمزمه
  دوست دارم؟یفهمی می کردم که بفهمم، تو چی سعیعنی دمی دوست دارم فهمی چون وقتدونمی رو هم که ازت مییزای چنیا
 ؟ي نشدبهی غرهی که عاشق ی بگشهی اشتباه نکردم؟می بگشهی؟مي توهم دوسم داری بگشهیم

 گهید: گفتمی و بالحن قاطعستادمی به جلوش وانهیدست به س. راحت ازم جداشدیلی دادم عقب چون حواسش نبود خهولش
 ؟اصال ی ثابت کنيخوای موی ؟چی طاها بودم که چیگی وقته شروع کردم به فراموش کردنت اره درست میلیدوست ندارم، خ

  هست؟ی کیگی که مبهی غرنیا
 ! احساس کردم پرده اتاقش تکون خوردداد،ی اشاره کرد سرمو بردم باال پنجره اتاق اراد و نشون مییه جا چشماش ببا
 که بهیاراد؟غر: با خنده گفتمدمیخندی ها موونهی خنده مثل دری زدم زهوی تعجب برگشتم سمتش اول گنگ نگاهش کردم با
 دم؟ی خدا اراد عاشق من شده چرا نفهمي اراده؟وااایگفتیم

 . خندهری زدم زدوباره
 اون پسر دوست داره ی قبولش کني خوای نمی داره ولتی که واقعیدونی م؟خودتمیکنی پنهون موی چيپشت خنده هات دار-

 .نهیبی که تورو به چشم همخونش نمي کردی زندگیو تو تمام مدت کنار کس
 نی اسمش اراده و ایگی که مياون پسر ؟اوالیگی می چیفهمیتواصال م: نگاهش کردمزی شده بودم تی دستش عصباناز

تو . حسو به من دارهنی که مثل داداشم دوسش دارم و مطمئنم که اونم همیگم؟کسی می چیفهمی منه مییپسرم پسر دا
 عاشق تو گهی تحمل کنم؟من ددی باگهی بس نبود؟چقدر دبار هی یکنی منو خراب مـهی با حرفات و کارات زندگيدوباره دار

 نمیبی نميازی نگهی االنم دن،ی منتظره بود برام همری غیلی بفهمم که ختویی جدالیفقط خواستم دل!  دوست ندارمگهید! ستمین
 . بهش دارمشمی رد مبهی غرهی از کنار ی رو بهت دارم که وقتی زمان حسنیباهات حرف بزنم تو ا

 به گردمی برمی وقتي نداریی حال من جایگ تو زندگهی کرد تو هم دی تو گذشته زندگدی وقته در گذشته نبایلیگذشته خ 
 . بهت ندارمی حسچی تو زمان حال هی ولادی مادمی عشقتو ادی مادمیعقب تورو 

 شب خوش. تمام حرفام قابل درك باشهدوارمیام
  بهش کردم و به سمت خونه راه افتادمپشتمو
 . شک نکنتونهی بازم مارهی دلتو بدست بباری تونست ی وقتبهی غرنیا: که گفتدمی شنصداشو

 . انتهای داشت و البته بی رو خواهیپس راه سخت: تو همون حالت جوابشو دادممنم
 . خوشه مطمئن باشي بازنی اانی،پایکنیاتفاقا تو اشتباه م-
 . جوابشو ندادم،به راهم ادامه دادمگهید

 شمی پچکسی هگهی دادم،ددنی باري که بستم دستمو گذاشتم رو قلبم،نفس کم اورده بودم به اشکام اجازه اطوی حدر
 . شده بود که از جام پاشدم با دستم اشکامو پاك کردملی به هق هق تبدمی کنم گرهی راحت گرالی با ختونستمینبود؛م
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 .دیدی فوتبال مشهی مبل نشسته بود و مثل همياراد رو. خونهي و رفتم تودمی کشقی نفس عمچند
  نگفت بهم؟يزی واقعا اراد عاشق من بود؟اگه بود پس چرا چیعنی افتادم نی حرف اترادی

 د؟یحرفاتونو زد: برگرده سمتم گفتنکهی مشت تخمه برداشتم و شروع کردم به خوردن بدون اهی نشستم کنارش رفتم
 اره: کردم، همون حالت جوابشو دادمهی کردم لرزش صدام نشون نده که گریسع
 ه؟ی چمتیخب تصم-
 )گمی دارم می چه دروغدونستمیخودم م(نی و البته بدون اتردمی ادامه ممیمثل قبل به زندگ ندارم ی خاصمیتصم-
 ششی پیچرا بدون اون؟مگه برنگشت-
 !! نبودهنجای بخاطر من ایچرا برگردم؟وقت-

 ومده؟یبخاطر تو ن: سمتم و با تعجب گفتبرگشت
 طاها من بودم منم بهش گفتم چرا خودمو شکل پسر دهی ثابت کنه که فهمخواستینه،فقط م: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 ستی هم زد که مهم نیی البته حرفانیکردم هم
  گفته مگه؟ی چییچه حرفا: تعجب به سمتم برگشتبا
 !!ی تو عاشق منگفتیم: زدم و گفتميپوزخند 

 ؟یاراد؟تو واقعا عاشق من:دمی کردم تکون خورد، برگشتم سمتش و تو چشماش نگاه کردم نامطمئن پرساحساس
 ....سکوووت

 دمی نشنیجواب
 ؟ی بدونم، تو واقعا عاشق منتی که سکوت و به عالمت رضاستمی نیمن ادم: گفتمدوباره

فکر کنم زمان :  از جام پاشدم ی با کالفگزدی نمی حرفچی هی ولکردی به چشمام نگاه مرهی که خیی بازهم سکوت و چشماو
 .شب خوش.انتخاب نکردم حرف زدن ي رو برایمناسب

 يدستم از رو. وقته که دوست دارمیلیدوست دارم خ:  که صداش اومدنیی پادمی درو کشرهی افتادم سمت اتاقم،دستگراه
 : سر خورد برگشتم سمتش شروع کرد به حرف زدنرهیدستگ

 گذشت تا یلیخ.  من به تو باعث شده روت حساس باشمتی احساس مسئولکردمی فکر می ولدی دلم لرزی از کدونمینم
 همجنس هی با ی وقتزنهی قلبم تند تند منمتیبی می بودم وقتدهیفهم. ستی نتی که دارم احساس مسئولی حسنی ادمیفهم

 دی شاکردمی بهت بگم فکر مذاشتی نمی حسهی ی بودم ولدهی رو فهمنای ايهمه . شدی اعصابم داغون میگرفتیخودم گرم م
 شتری بينجوری ادی شای مهر سکوت زدم به لبم و البته قلبم که نفهمنی همي برای دور بش،ازمی نباشیمیمثل قبل باهام صم

 .بودمیکنارت م
 با خنده و می گفتن نامزد همی من عذاب بود؛ وقتي برانیا!!یگرفتی نمي بهت دارم جدی حسهی گفتنی همه بهت میوقت 

 يشدی خوشگل تر و جذاب تر ميشدیهر چقدر بزرگ تر م.  نگمیچی که هشدی باعث منای اي همه ی از کنارش گذشتیشوخ
 .شدی مشتری از دست دادنت بيو ترس منم برا
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 گرفتم می همون روز تصماد،ازی از مشروب خوردن بدت می حرفات گفتنی بدمیدم؛شنیشنی روز که داشتم حرفاتو با جانان مهی
 .ادی باعث بشه از من خوشت بينجوری ادیمشروبو بزارم کنار تا شا

 .ی من باشی فرد زندگنی و آخرنی که تو اولخواستمی دوست نشدم چون می با کسازمی اون سنم و تو اوج نتو
به حرفش .  نهای ي بفهمم دوسم دارتونمی مينجوری جنس مخالف دوست بشم گفت اهی کرد برم با شنهادی از دوستام پیکی

 دم،همهی دی اون مي همش تو رو جاامی نتونستم با اون دختر کنار بادیز. میت زندگ شکسنیگوش کردم که همون شد اول
با جرات اومده بودم که بهت .  رو ازت پنهون کنمی همه چخواستمی نمگهی خسته شدم دی ولکردمی مسهیکاراشو با تو مقا

 ... حرفاشی کنم، ولدای تونستم شماره جانان رو پیبه سخت.  رویبگم همه چ
 .ي من توهم با پسر عموت دوست شدی روز بعد از دوستچند
 . شکستم اون جابودنیدوم.ي شدنی رابطه کامال عاشقانه با اترهی و وارد ی چرا ازش جداشدهدونمی نماما
به .يکردی مفی که با لبخند از عشقت برام تعردمیکشی ميادی زیرنج و سخت. ي کرددیی بهت گفتم و توهم حرفمو تایوقت
 نمی ببگهی دیکی تونستم تحمل کنم که تورو کنار یم وجه نچیه

 تمام ماجرا رو ی تحمل کنه وقتتونستی گ،باالخره تک پسرش بودم و نمکردی مامانم اصال قبول نمنجای اامی گرفتم بمیتصم
 . تا هر وقت که نتونستم فراموشت کنم برنگردمامی شد بی راضدیفهم

 .گفتی بهم مشدی که ازت مي هرخبریول
 من خوشحال شده بودم شی پنجای اییای بییخوای می و گفتی گفتتویی جداي و ماجراي بود که زنگ زدی شکستم وقتنیسوم

 اولش باهات مخالفت کردم چون ی من باششی اون و به ظاهر پشی پي بریخواستی تو کمک می من بود ولي اوانس برانیا
 . مجبور شدم قبول کنمي نشدقانع  کردميهرکار. اون پسرهشیاصال دوست نداشتم بفرستمت پ

 به یسخته به عشقت کمک کن.دمیکشی از همه عذاب مشتری خودم بکردمی به عشقت کمک مدنی رسي که به تو براهرلحظه
 .عشقش برسه

 زوی همه چنجای به اتی که با برگشتن ناگهانشدمی کردم فراموشت کنم داشتم کم کم موفق می سعششی پی که رفتیوقت
 .يخراب کرد

 . دوست داشتمشهیهم
  حاال؟یجواب سوالتو گرفت: گفتیقی نفس عمبا

 . بگم،اما وقتش بود که منم باالخره اعتراف کنميزی چتونستمی از حرفاش بهم شوك وارد شده بود که نمانقدر
  که چرا زودتر نگفته؟کردی ممونی ارادو پشدی که شایاعتراف

  ؟ي جوابمو بدیی خواینم-
 :شروع کردم به حرف زدن 
 . بودمی تو زندگشهی قول دادم بشم خواهر نداشتش و اون برادر من هممیی که به پسر داي روزاز
 .کردمی لحظه هم با اون احساس ترس نمهی
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 .کردی متمی حماشهی جا کنارم بود و همهمه
 . که تنهامکردمی لحظه هم حس نمهی یحت

 . بهش دارمیی حساهی بعنوان داداشم دوسش ندارم و گهی که ددمی فهمیی جاهی از ی ولدونمی نمخودمم
 . کنارم نباشهگهی ددمیترسی بهش بگم چون منخواستم

 شدمی دلتنگش می حسابدمشی دی روز نمهی شده بودم که اگه یمی کردم انقدر باهاش صمدای دوست پهی رستانمی دوران دبتو
 دختر هی سخت بود که یلیونم از حسم به اون پسر بگم،خ کرد کمکم کنه که بتی بود؛ سعدهی که راز دلمو فهمی کستنها

 .بخواد ابراز احساسات کنه
 . گرفته بودم که بهش بگم دوسش دارمموی باالخره منم تصماما
 ، کردم فراموشش کنمی سعی دوسته حالم روزم قابل وصف نبود،با سختگهی دیکی با دمی فهمی وقتیول
 نتونستم باهاش بسازم همش ادیز.  مثبت دادمکرد،جوابی می پسر عموم که پشت سرهم درخواست دوستانی به کنی هميبرا

 هی شد نی خواستم ازش جدا بشم و دنبال بهونه بودم که خودش بهونه رو داد دستم و ایکردم،می مسشیبا اون پسر مقا
 .اوانس بتونم راحت ازش جدا بشم

 شد، می وارد زندگییهوی نی اتری ولی از کدونمینم. از اون فکر کنمری غی به کسی حتای باشم ی مدت نتونستم با کسهی تا
 یلی شد بهش وابسته بشم خنی و اکردی بهم کمک می با مهربونشهی کنکورم بود که باهاش اشنا شدم و اون همهیکاینزد

 . کرد رد نکردمی درخواست دوستیمهربون بود وقت
 !! اون پسر نهی بخاطر فراموشنه

 . اونو پر کنهي جاتونهی مکردمی فکر منکهی ابخاطر
 دی که باي اونقدريری مي داردمی فهمیوقت. برام فراهم کنهعی رو بخوام و اون سريزی چهی بود ی کافزاشتی کم نمزی چچیه

 . بره مسافرت بهش دارهخوادی مشیی پسر دای دختر وقتهی رو داشتم که یناراحت نشدم همون حس
 !گهی دیکی يبرا.زنهی تند تند مگه،دارتی دکجای قلبم مدی بود که فهمنیا

 ي خبرهی ی ازت نبودم وقتي خبر تازه اچی  تورو به طور کامل فراموش کردم،  دنبال هگهی انقدر خوب بود که من دنیاتر
 .شدمی زده نمجانی هدمیشنیازت م
 . شده بودگهی دیکی ری تفاوت شده بودم فکرم در گی بکامل

 ......تو
 .يومدی نيومدی مدی که بای اون زماني اومدری دیلیخ

 ، بلند شدم و به سمت اتاقم رفتمازجام
 . من زل زده بود نگاه کردمي و باز کردم به اراد که به جادر
 که من تو فکرش بودم اونم تو فکر من بود،بخاطر غرور ی نکرد،از دستش ناراحت بودم وقتدایاما ادامه پ!دی دلم لرزي اهیثان

 !میجفتمون از هم جدا شد
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 ! منی خالي شدم و اونم به جارهی که من به اراد خقستی چند دقدمی خودم اومدم دبه
 .  اتاق شدم،در و محکم پشت سرم بستموارد

 
 . در نشستمپشت

  بشه؟ينجوری من ای زندگدی باچرا
 کردم؟ کاری چرامن؟مگه چایخدا

  بهش ندارم گفت؟ی حسچی چرا االن که هایخدا!! دل منم شکستی دل شکستم ولدونمیم 
 +اراد+

 من با کار احمقانه ام ی منو دوست داشت،ولدم،اونمی اون حرفا رو تو خواب شنکردمی تو بهت حرفاش بودم احساس مهنوزم
 .اونو از خودم جداش کردم

 در ی سردرگمنی کمکم کنه از اتونستی اون حتما مکردمیبهتر بود با الناز صحبت م.  بود،بلند شدم رفتم تو اتاقمي بدحس
 .امیب

 . برداشتم و بهش زنگ زدم بعد از چند بوق باالخره جواب داد، صداش خواب الودمویگوش
 ، به ساعت انداختمینگاه

 . به سرم زدم اصالحواسم به ساعت نبودی محکمضربه
  سالمکی،عليداری نه بیکنینه تو خواب ادمو ول م -

  رو لبم نشستي با حرفش لبخندی خوب نبود ولحالم
 می باهم حرف بزندیسالم؛با-

  افتاده؟ی همتا اتفاقي شده؟برايزیچ: گرفتی رنگ نگرانصداش
 ؟.. فقطمینگران نشو ما خوب-
 ؟ی سرکارم گذاشتی نصفه شب؟ارادیفقط چ-
همتا منو دوست : و ادامه دادمدمی کشیقی افتاد،نفس عمی اتفاقهیزنم،ی حرف مي دارم باهات جدهیسرکار چ: حرص گفتمبا

 .داشت
   خوشحال شدمیلی خوبه،بخدا خیلی خنکهیا-
 . ندارهگهی االن دیعنی دوســـم داشت یفهمیم! دوسم داشتگمیم: گرفته گفتمهی صدابا
 ست؟ی همتا قبال تورو دوست داشته؟ عاشق تو بود؟االن ن؟ی چینی! اراد -
 تا شدمی با اون دختره دوست مدی دوسش دارم نباگفتمی زودتر بهش مدی من احمق بود باریست،تقصی عاشقم نگهیست،دین-

  بکنم؟دی باکاری همتارو شکوندم اشتباه خودم اونو ازم گرفت،االن من چدهی انجام میبفهمم همتا  چه حرکت
 !!ي دوست شدگهی دختر دهی با ي تو بود؟به من نگفته بودریا تقصچر-
 حتما: اضافه کردمدی و با تاکنمتی ببدی بگم بايزی چچی هتونمینم -
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 .میزنی دنبالم حرف مای بي شدداری فردا هر وقت از خواب بیزنیباشه حاال چرا داد م-
 +همتا+

 نی پرنده از اهی فکرم همه جا بود مثل دونمی نمی اما به چکردمی چهار صبح بود،فکر مهیکای زده بودم به سقف ساعت نزدزل
 !شاخه به اون شاخه

  کنم؟کاری چدی باای من کدومه؟خدا؟مردي بازنیم؟ایشه؟زندگی می اخرش چیعنی
 ... مغزمی ولخوادی منوی هنوز اتردلم
 من دی اونه، اونم فهمي هنوزم اون تَهِ تَهِ قلبت جاگهیباشم م با اراد دی باگهی مشهی فراموش نمچوقتی عشق اول هگهی ماون

 مغزم؟  من قبال اراد و دوست داشتم و عاشقش بودم، ای ،قلبمی دوراهنی اراد گفت دوسم داره،موندم بیخوشحال شدم وقت
 مثل ای!  که اراد بامن کردي نسبت به خودش سرد کنه،مثل کارویکی با کاراش نهتوی میاون عشق اول من بود اما هر ادم

 .دهی داره با من انجام منی که االن اتريکار
 ينجوری بوده که باهام ای که من داشتم چی مشکلیعنی: ذهنم ي روزا شده بود ملکه نی سوال گنگ تو ذهنم بود که اهی

  وسط؟نی اهی من چکردن؟گناهیرفتار م
 زارن؟ی دارم تنهام مازی من بهشون نی وقتی همه جا کنارشونم ولشهی ادم هستند که همنهمهی اچرا
 . خوابم بردی کدمی کم چشمام بسته شد و نفهمکم

 دمی کشی که زده بودم خجالت میی از اراد و حرفایی جوراهی رونی از اتاق برم بخواستمی شدم نمداری که از خواب بصبح
 . گفتمی بهش نميزی چیکاشک

  بعد اون؟کردمی اعتراف مدی تو چشماش نگاه کنم؟اصال چرا من باي من چجورایخدا
 ! بفهمهيزی وقت نزارم اراد چچیباخودم شرط بسته بودم که ه 
 ی که نمرون،باالخرهی بي از اتاق بردی باست،یمهم ن: به خودم نگاه کردم و گفتمنهیی جام بلند شدم و موهامو شونه کردم تو ااز

 ... ش،حتماینی ببدی بای مونده رو هم تو اتاقت بمونی چند وقت باقنی ایتون
 ی رفتم سمت درو بازش کردم،اول سرمو از در رد کردم و تو حالو نگاهدم،ی به لباسم کشی گذاشتم،دستزی مي رو روشونه

 .ستیانداختم، خب تو حال که ن
 . و درو پشت سرم بستمیی سمت دستشودمییدو
 ـــــشی اخیی دادم به در دستشوهیتک

 ! قدمنی اولنمی انبود
 +نیاتر+
 )سه ساعت قبل(

 ..... بودم و نگاهم به گوشواره ها بود اما فکرمدهی تخت دراز کشيرو
 گرده؟ینم؟برمی من بتونم ببشهی بزاره تو گوشش و مناروی همتااي روزهی شدی میعنی همتا شی پشهی هممثل
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  ببخشه منو؟شهینم
 کارکردم؟یچ نکنه؟؟ی بخاطر من با اون پسر زندگشهینم
  هم کردم؟ي اگهی خوشبخت باشه مگه کار دمی خواستم زندگنکهی اجز

 !دی همتا عذاب کشگنی مهمه
 !ستی ننی فکر اتری کسچرا
  عشقشو ول کنه؟گهی دیکی بسپاره بخاطر گهی دیکی سخت نبود عشقشو به دست نی اتربرا

 از دور عشقشو دی اون گناه داشته من باهاش بد کردم، اما مگه دل من گناه نداشت که باگنی مدنی دارن به همتا حق مهمه
 نکاروی بخاطر اون انی که اترفهمونهی پس چرا احساسش بهش نمزشهی احساسش همه چشهی همستی نی منطقد؟همتای دیم

 ؟!کرد
 .....ی ولشکنمی می واقعيمطمئنم اگه منو نخواد، به معنا 
 !! مثبت فکر کنمهیزای بهتره به چدیشا.ردونمش بتونم برگدیشا 
 . فکر به خواب رفتمنی همبا
 

 ؟ییمامان کجا!مامان
دوباره صداش کردم؛مامان؟فردا !.کنهی که انگار پسرش صداش منه،انگاریبی مونیزی رو مبل نشسته و داره تلوشهیمثل هم 

  پارك منم برم؟رنیهمه دوستام م
 !!ســکوتــــــ

 .زنمی باتو حرف م؟دارميدیمامان چرا جوابمو نم-
 ؟یگی میچ -

  پارك منم برم؟رنیفردا همه دوستام م: تکرار کردمدوباره
 .شدی چلممی فدمی خونه نداره؟ گمشو تو اتاقت نفهمنی داره که ایمگه پارك چ! يرینم -

 از عی دردم گرفته بود،سریلی خن،ی و خوردم زم کرد به پلهری پام گختن،یری گونم مي اروم رفتم عقب اشکام پشت هم رواروم
 ....اما. بده ي خواد بغلم کنه و بهم دلداری که اومد سمتم؛فکر کردم مدمی از درد پام وتنم از مامانم ترسشتریجام بلند شدم، ب

 ! وقت منو دوست ندارهچی که واقعا مامانم هدمی طرف صورتم سوخت فهمهی یاماوقت
 من راحت رهی بمشهی می پسر کنی کنم از دست اکاری پله ست؟ خدا من چینیبی نميکور: دادِش به خودم اومدميبا صدا.

 .یکنی می چه غلطي دارنی کورتم باز کن ببهیگمشو برو تو اتاقت چشما:برگشت سمتمو گفت.شم
 یلی درد سی درد داشت ولمیلیخ! درد داشت کمرمو نگاه کردم ك،کبود شده بودنهیی تو اتاقم،  لباسمو زدم باال و از تو ابرگشتم

 از ي به دور برم نگاه کردم اثرکردی داشت خفم میکیانگار .  شدمداری از خواب بقی نفس عمهیبا . بودشتریکه خورده بودم ب
م  سرمو با دستام گرفتی نشستم رو صندلادی اب خوردم تا نفسم سر جاش بوانی لهی و رفتم اون زن نبود به سمت اشپزخونه
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 که چرا کردمی فکر منی به ارونی بومدمی تا از فکر خواب مشدی نمی فکرش از سرم بپره ولخواستمی مدمیکشیموهامو م
 رون؟ی برهیپرا از خوابام نم!نهی منو ببخوادیم

 شه؟ی کابوس هر شبه تموم نمنی اچرا
 ،دمیبه ساعت نگاه کردم ساعت ده بود  چقدر گذشته که نفهم 

 جعبه برداشتم و رفتم سمت تخته گوشواره ها و عالوه بر هی دمی کوتاه  گرفتم و لباسامو پوشی سمت اتاقم رفتم دوشبه
 قدم بزرگ بود برام،راه افتادم سمت هی نیا! االن وقتش بود که بفهمه. گردنبند ها و گال برداشتم و گذاشتمشون تو جعبه

 رهی درصد اون همتارو ازم بگهی ممکنه ی حتنکهی اصال انمشی ببخوادی نملمخونشون فقط خداکنه اون پسره خونه نباشه د
 . رونی و از فکر اون کابوس اومدم باوردمی با خودم ننی انقدر حواسم پرت شد که ماشارهیحرصمو در م

 و در زدم چند لحظه بعد در باز شد خداروشکر همتا دمی کشقی نفس عمهی. درخونشون بودم ي جلوقهی دقستی حدود ببعداز
  دختره چرا خودش اومده درو باز کنه؟؟نی ایپشت در بود ول

 !!!!بازم تو: گفتتی عصبانبا
 ... مثالی بگییخوای می چگهی دندفعهی انجای اي بازم اومدی تمومه براچی نگفتم همه چمگه
 . سرمو بردمونهی شکسته موی تا ساکت شه مثل راد و دستمو گذاشتم رو دهنشنی زمي رو گذاشتم روجعبه

 . اروم باش کارت دارمقهیدودق: شده گفتمدی کلهی دندونابا
  تو؟یگی می؟چیچ:دمی با تعجب پرسدمی گفت که نفهميزیچ
 ی چهیخب چ:اصال حواسم نبود دستم رو دهنشه دستمو برداشتم.  دهنش بود اشاره کردي چشماش به دستم که روبا
 ؟یگفتیم
 .ستی به بحث دوباره نيازی نگهی دمیمنو تو حرفامونو زد _
 .رمی هم مهمه تا نگم نمیلیمن کارت دارم خ -
   گوش کنمخوامیمن نم -
 !ندازمی راه مدادیپس منم داد و ب-

  بزنم؟داد
 !یکنی مکاری چنمی داد بزن ببیترسونیبچه م -
 چشمک زدم و به زبون فرانسه شروع کردم داد هی. شده بود رهی تو چشماش نگاه کردم که با اعتماد به نفس بهم خطنتی شبا

 زدن
 ....... دخترنی سنگ دله ایلی دختر خنی اارمی بلی براش دلزارهی باهاش حرف بزنم نمزارهی نمد،ینی دخترو ببنی انییایمردم ب:
 .وونهیپسره د: لب گفتری دهنم و نزاشت ادامه بدم زيدستشو گذاشت رو 
 . و دستشو از رو دهنم برداشتیگی می چنمی تو ببمی برایب:بلند گفت 

 میستادی هم واي وارد خونه شدم، اونم پشت سرم اومد روبه روي مندروزی رو برداشتم،با لبخند پجعبه
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 گهی خب حرفتو بزن دیکنی نگاهم مي اونجورهیچ:همتا
بازش کن : گفتمهیاد تا بفهمه توش چ رو بهش دادم،با تعجب از دستم گرفت کامل نگاهش کرد بعد چندبار تکونش دجعبه

 یفهمیم
 اوردی جعبه رو مي تولیاول با تعجب و بعد تند تند وسا. نشست و جعبه رو باز کرداطشونی سنگ باغچه کنار حي رورفت

 .کردی و بهشون نگاه مرونیب
  مال منه؟نایا......نایا-
 همش مال توئه،درسته ولت کرده نایا: مه مانند گفتم زانوهام  نشستم،دستاشو گرفتم اروم و زمزي سمتش رفتم،جلوش روبه

 نمیا: با چشماش به گردنبند اشاره کرد و گفتدمی برات خراهی گوشواره با رز سهی من به قولم عمل کردم هردفعه یبودم ول
 مال منه؟؟؟

 . نوشته شده بودیسیلینگی گردنبند اسمامونو به اینییرو قسمت پا. برداشتم و پشتشو بهش نشون دادم گردنبندو
 دمی ندنویمن چرا همون موقع ا.....من-

 دی شادونستی مدی گذاشتم سرجاش و دوباره دستاشو تو دستام گرفتم زل زدم تو چشماشو شروع کردم به گفتن باگردنبندو
 ي کارمیستتونی تعجب کرده بودم اخه من و اون که نمیلی اومد باهام حرف بزنه خانی اونشب کیوقت: منودیبخشی مينجوریا

 شمی اومد پاری سامی تو بهت بودم زبونم قفل شده بود شب وقتقهی چند دقا اون حرفارو بهم زد تیوقت. میباهم داشته باش
  نگفتيزی چی ندارم ولی که حال درستدیفهم

  حداقل عشقم به عشقش برسهدمی خودم فکر کردم اگه من به عشقم نرسبا
 . بودهی ازت جدا شدم چنکهی اي من برای اصللی دلی خواستم تو بدونینم
  غرورمو نگه دارمتونستمی مينجوری ادیشا

 ي کاردونستمی چون منی چون از تو جدا شدم و بهترنی روزم بود بدترنی روزم و بهترنی از بدتریکی بهم زدم اون روز باهات
  عشقتشی پي و برگردیکردم که منو راحت فراموش کن

 خونتون ساعتها منتظر ي پشت تک درخت جلوینی خواستم منو ببی نمی ولکردمیاه نگاهت م دانشگاطی تو حیواشکی روزا
 ی داشتیاصال برام قابل درك نبود وقت. بهم وارد شدی شوك بزرگي برییخوای مدمی اون موقع فهمنمتی تا ببشستمیم
 خودتو شکل پسرا کرده یوقت. داشته باشماری با سامي بديدعوا  باعث شدنمی که همامی نتونستم تا فرودگاه بی حتیرفتیم

 بودم طاها دهی اون موقع که فهمی تو خود همتا باشکردمی فک نمی ولي به همتا داريادی زیلی بودم شباهت خدهی فهميبود
 يکه قراره بر کردمی فکر نمنی درصدم به اهی ی حتي بری بهت بگم که ولم کنيزیهمون همتاست و همتا طاها نخواستم چ

 با کنمی حرفها ازت خواهش منیبا تموم ا.  ي نبودی رفتنت ثابت کرد بهم که تو موندنی ولشمی پی هستشهی همردمکیفک م
 ی خودت بوده،منم سختي فقط برانکارای اي باش به من فکر کن همه ی منطقی کمکنمی خواهش مری نگمیاحساست تصم

 با یبخشیمنو م! برگردکنمی م؟خواهشي برگردشهی سخته میلی ازت خي دوروده،همتا از تونباشه کمترم نبشتری بدمی کشادیز
 تموم اشتباهاتم  ؟؟
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 +همتا+
 می زحمت سرمو اوردم باال و تو چشماش نگاه کردم زل زده بودشد؛بای نمی بزنم ولی خواستم حرفی قفل شده بود،مزبونم
 بخشمتیم.....دمتیخشب: گفتمدمیشنی که خودمم به زور مییاب دهنمو با صدا قورت دادم و با صدا.بهم

 اروم ي لبهاش اونم مثل خودم با صداي نشست روی لبخند قشنگهی گفتم تو چند ثانی چدیبر عکس انتظارم اون شن 
 . عشقم واقعا ازت ممنونمی کنم مرسی حاال حاالها منت کشدی باکردمی م،فکری انقدر زود ببخشکردمیفکر نم:گفت

  ازش نفرت دارم؟گفتمی من بودم که منی اشدی لبخند به صورتش نگاه کردم باورم نمبا
 . فراموشش کرده؟واقعا چقدر عشق و عاشق شدن سختهگفتی که میی همتاهمون

به چشماش نگاه کردم . دو انگشت بوددی صورتامون شانی بي تر شده فاصله کی کردم صورتش به صورتم نزداحساس
 لبامونو برداشتم نی بي حرکت کوتاه فاصله هی کرده بود با  منم دلتنگي دورنی خواستم ایخودمم م.نگاهش سمت لبام بود

 کامل تو بغلش دنمیبرد، نگهم داشت و شروع کرد به بوس اومدم کنار بکشم که نزاشت دستشو پشت گردنم. دمشیو بوس
 يدم؛صدای عقب نکشی کردنش نفس کم اورده بودم ولی مردونش، شروع کردم به همراهنهی سيبودم دستامو گذاشتم رو

 کردی بود و بهمون نگاه مستادهی در واي و نگاهمون رفت سمت اراد، جلومیبرخورد محکم در باعث شد از هم جدا بش
 خوشحال از جام پاشدم و رفتم سمتش ای ،ناراحته هی عصباننکهی از چشماش بخونم اتونستمی نميزی بگم چی چدونستمینم.

خوشحالم باالخره دختر عمم به عشق پر : گفتعی سردهی و با لبخند ماسدی به موهاش کشی بگم که دستيزیخواستم چ
 دیبه کارتون برس:  چشمک اضافه کردهی شدم و با خلوتتون  مزاحمدمی خوام مزاحمتون بشم البته فهمی نمدیدردسرش رس

نجا نشسته بود با  اوي همونجورنی نگاه کردم برگشتم سمت اترشی خالي رفت تو خونه، با تعجب به جاعیسر. تورمیمن م
 .ابرومون رفت جلوش:خنده گفتم

 .هی بره اضافدی که بادی بود خودش فهمي ادهی نداره،به به خوشم اومد پسر فهمیبیع-
 . گناه داشتچارهی ب،ينجوری نگو انیعه اتر:با اعتراض گفتم 
 .دستامو دور کمرش حلقه کردم.ولش کن: پاشد اومد سمتم و بغلم کرد  

 که رونی بمی برایچقدر دلم برات تنگ شده بود،ب: دی کشیقی منو به خودش فشار داد سرشو تو موهام فرو کرد،نفس عممحکم
  می حرف واسه گفتن داریکل
 االن ؟من حوصله ندارم که-
ا لبخند  و برونیاز بغلش اومدم ب. هاي وقت دارقهی ده دقنمیتنبل خانوم زودباش بب: و گفتمینی زد رو بي اخم بامزه ابا

 امیباشه عشقم االن م:گفتم
 . که تو دستش بود نگاه کردميزی که صدام کرد برگشتم سمتش و به چرفتمی مداشتم

 !! رفته بودادمی نوی اصال اي جعبه تو دستش نگاه کردم وابه
 . رو گونش زدمی رفتم سمتش جعبه رو از دستش گرفتم،بوسه ارومعیسر
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 تا االن چقدر تفاوت شبی از دکنمیز کردم مشغول شونه کردن موهام شدم،حاال که فکر م در اتاقمو  باعی تو خونه سردمیدوئ
 !دمی خودم رسی کردم و امروز به عشق واقعممی من اعتراف به عشق قدشبید!بود

 از همشون تو چشم شتری بود بدهی که اراد برام خریدر کمدمو باز کردم لباس. گذاشتم به سمت کمدم رفتمزی مي رو روشونه
به نظرم خوب . تخت لباسو گرفتم جلومي گرفتم همونو بپوشم لباسامو از تو کمد دراوردم و نشستم رومیبود، تصم

 فکر شدمی زده مجانی اون همه گل و گوشواره واقعا هدنی با دکردم گذاشتمش کنارم و جعبه رو برداشتم درشو باز.ومدیم
 گوشواره هارو نهییهمون گردنبند تاج و گوشواره رو برداشتم رفتم جلو ا. قولش بمونهيپا بکنه و ي کارنی همچنی اترکردمینم

 . توایب: خواستم گردنبندو ببندم در اتاقو زدن برگشتم سمت در و گفتم یگذاشتم تو گوشم وقت
ردنبند و ازم گرفت اومد سمتم گ. تخت خورد و بعد به من و گردنبند تو دستمي اومد تو اتاق اول نگاهش به لباس رواراد

چه خوش : به گردنبند و بعد به من نگاه کردنهییپشتمو بهش کردم و موهامو زدم باال گردنبند و برام بست همونجور از تو ا
 ؟ي برییخوای مییجا. ادی بهت میلی خقستیسل
 .می حرف بزنرونی بمی برنی با اترمیی خوایاره م: ذوق گفتمبا

  اتاقرونیاها خوش بگذره بهت دختر عمه و راه افتاد رفت سمت ب: جوابمو دادینی ناراحت شده با لحن غمگکردمی ماحساس
 ؟ي اومدی داشتياراد؟؟کار: کردمصداش

 .میزنی بعدا حرف مستیاره ،  مهم ن:  فکر کرد و گفتیکم
 .رونی از اتاق رفت بعیسر
 دخترعمه گفتی منکهیازا. ازش ناراحت بودمیی جوراهی. ارمی خودم بي خواستم بر روی نمی ولدونستمی خوب مشوی ناراحتلیدل

لباسارو که . اماده شم عی اون بشم و سرالیخی کردم بیسع. برام مهم باشهخواستمی چون نمگفتمی نميزی چیول.ناراحت بودم
 هی تو وفتمی اراد بادی هرلحظه خواستی اعصابم داغون شده بود دلم نمرونی بمیفت اون روز افتادم که باهم رادیتنم کردم 

 بازم بد نبود ی ولشستی تو تنم نمی مثل قبلنکهی عوضش کردم با اراهنی و پنی شلوار جهی لباسامو در اوردم و با ی انمیتصم
  نباشرونی تا شب بایزود برگرد: دمی شنو ارادي در خونه رو که باز کردم صدارونی کامل کردم و رفتم بشی اراهی عیسر

 نیرفتم سمت اتر.رونی اومدم از خونه بعی باشه تند گفتم سرهی دیدیبهش نگاه کردم رو کاناپه نشسته بود و فوتبال م يسرسر
 م؟یقربون خانومم برم  که کادو هاشو گذاشته، بر: قشنگ زدو گفتیلی لبخند خهی دیگردنبندو گوشواره رو که د

 میاوهوم بر-
دستشو اورد جلو و . داشتمی خوبیلی حس خمیرفتی بود شونه به شونه هم راه منی اشی سمت در خوبمی راه افتادباهم،کنارهم

 م؟یخب دختره حاال کجا بر. بهتر شدينجوریا: تو چشماش نگاه کردم اونم نگاهم کرد و گفت.دستامون قفل شد توهم 
 یهرجا که تو بگ -
  گردشمیری و بعدم ممیزنی حرف میی کافه جاهی اول باهم تو میریپس م-
 .رفتمی اونجا میلی پاساژ که اتفاقا خودمم خهی سمت می کردم راه افتاددییسر حرفشو تا با

**** 
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 ...... اصال کنارهممیریگی هم قرار مي اوقات روبه روشتری چرا ما بدونمی ،نمکردی روم نشسته بود و بهم نگاه مروبه
 ؟یکنی فکر مي داریبه چ: صداش سرمو اوردم باال ومنم بهش نگاه کردمبا
  یچیه-
 .یکنی به غذا فکر مينکنه دار-
 . درصدم به غذا فکر نکردم اصال فک نکردمکی ستی نينجوری اصال ارمینخ: اعتراض گفتمبا
 . یکنی به غذا فکر مي دارکنمی فکر موفتمی اون شب تو رستوران مادی یوقت-

 نی که ادونستمی از کجا مدی با خب اصال من اون موقعگهی دگفتی خودمو جمع و جور کردم راست می گرفت ولخندم
 دونه؟یم

  خودمو جمع و جور کنم؟که
 . کم غذامیلی وگرنه خود من خشهی معی اگه مرد غذا کم بخوره ضاکردمی غذا خوردم چون فکر مادی زنی اياون روز من برا-
 ؟؟ي اونهمه غذاروبخوری چطور تونستیخب همتا خارج از بحث شوخ.داستی از وجناتت پدونمیبله بله م-
 ! دادهری گگهی بابا ولم کن ديا: زل زدمطونشی شهی نگاهش کردم و با حرص تو چشمازیت
  بود؟ی از رفتن چلتی؟دلی رفتی خبر گذاشتی بهوی خب،اما همتا چرا یلیخ: خنده گفتبا
 ......خب-

 دی نباي دخترنی همچهیتم،پدر مادر داشتم  از اولم اشتباه بود چون من خانواده داشممی فکر کردم که تصمنی من به اخب
 من ببخشمت و ییخوای ام دادن می تو فقط با پدمیدی می هم داشتم وقتگهی دلی دلهی نی از اری غی ولدادی انجام منکارویا

 بمونم و بعد با نجای ادوی مونده به عی دو هفته باقنی اراد تا اشی پامی برم و بنجا گرفتم از اومی تصمیکنی نمي کارچی هیعلن
 رانی امیاراد برگرد

  ه؟؟ی منظورت چي برشمی وقت از پهی کردمی فکر نمي بودشمی ام ندادم چون پی ام دادن؟؟من اصال به تو پیپ: تعجب گفتبا
  نکن بامنی شوخزنمی حرف ميمن دارم باهات جد -
  گفتم براتممی ندادم دلی امی ام بهت پي کامال جدکنمی نمیمن شوخ-
  منم باور کنم االن؟؟يپس تو نبود:  گفتمهی کنابا
 گمی دارم راست مزهی برام عزیلیهمتا به جون خودت که خ-
  داشته باشمی دشمنی که با کسستمی هم نی بود ؟؟ادم مهمی کار کومدی من مي که هرشب برایی امای اون پيپس همه -
 ..... عکسای بوده،منم ادم مهم نبودم ولی کي کاردونمینم-
 کدوم عکسـا؟؟: بهت گفتم با
  م؟؟ی بحثو عوض کنییخوایم-
 اگه به دونمی مخوامی منم مشدهی بگو چیکنی مي چرا پنهون کارزنمی دارم با بچه حرف مکنمی حس مهی چه رفتارنی انیاتر-

 .من ربط داشته باشه منم حق دارم که بدونم
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 کردم که تمام دای پاکت عکس پهی تو اتاق کارم شیچند وقت پ.شمی نماتی وارد جزئگمی خالصه می ولزمیباشه عز-
 شده اولش فکر یمی قدیلی حرکت نامه و عکس خنی اخه اهی از طرف کدونستمی نامه که نمهیعکساش از من و تو بود و با 

م که  کنيریگی نتونستم پنجای اامی بودم زودتر بنی اریست چون درگی که کار تو نمیدی خب فهمی کارتو باشه ولدی باکردمیم
 ؟ي شدی  بوده االن راضی کار کفهممی فرصت منی تو اولرانی امی برگشتی وقتی باشه ولتونهی میکار ک

 
 ی داستان قراره چنی اترسم،اخری من ممی منو تو باهم باشخوادی که نمهیکنه؟کی مي داره با ما بازهی کنی انیاتر: ترس گفتمبا

 بشه؟
 نگران یی که تو بخواستی نيزینترس عشقم چ: گفتدادی می که بهم دلگرمی گرفت تو دستش و بالبخند مهربوندستمو

 .  اصال بهش فکر نکنکنمی خودم حلش میباش
 حرف الیخی زده شده بودم که کال بجانی هی بستندنی خدمت سفارشامونو اورد انقدر از دشی جوابشو بدم که پخواستمیم

درست مثل بچه ها شده .اوردمی که کامل نخوردمش سرمو باال نیاموقع رو به روم و تی شدم و با لذت زل زدم به بستننیاتر
 خنده هاش نی خنده همونجور بری زد زهوی از خنده قرمز شده بود و رتش نگاه کردم که صونی تموم شد به اتریبودم وقت

   منهی شکموهی خانوم کوچلو؟ي کردریی خدا همتا چقدر تغي وا،یستیتوکه اصال شکمو ن:گفت 
  که همه جا هستی بشم اسکلتیاصال دوست دارم تپل: لجباز گفتمبا
 ی بشي پس هرجورپتی و تکلی من بازم دوست دارم چون عاشق خودت شدم نه هیتو تپلم بش:دیاومد جلو و دماغمو کش 

 من بازم دوست دارم
  من،دختر پسر نماهی کوچولوخانوم
 گهی لقب به من نده دنهمهی اـنیاتــر: گفتملوس

 .ادی هم بهت میلیلقبات خ. کنم خانومم کاریخب چ-
 هنوز ظهر هم می بگردمی برای پاشو بي خوردتویحاال که تو بستن:  جاش بلند شد به سمتم اومد دستشو دراز کرد و گفتاز

 نشده
 م؟ی کجا برـــنیاتر.......یم،ولیباشه بر- 
 به کجا مینی تا ببمیری راه مي فعال همونجورمی قراره کجا بردونمی بود منم نمیی سوال خوب و بجایلیخ:  خنده گفتبا
 میرسیم
  هات شديزی برنامه رنی من عاشق ایعنی-
 دیی نفرمایچاکرم عشقم شسکت نفس- 

 د؟یدی مپوی خوشتهی اقانی ای خانم خانوما افتخار گردش با همراهخب
 خانوم خوشگل همراه هی با دمی مپ،افتخاری خوشتياقابله چرا نه : تو دستش گذاشتم و از جام بلند شدم مغرور گفتمدستمو

 دیبش
 . گذاشتم تو دستش و ازجام پاشدمدستمو
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 .  به راه رفتنمی باخنده شروع کردییدوتا
 +اراد+
االن . زدمی داشتم باهات حرف مشی ساعت پهی نی همگم؟خوبهی می چیفهمی ميدیتو اصال به حرف من گوش م-
 خورهی بدردمن نمي که کردیی هايزی از برنامه رچکدومیه
 . تویزنی ها چرا مثل مرغ سرکنده بال بال میکنی ذره اروم باش االن سکته مهیاراد توروخدا :الناز 
 کردمی می طول و عرض اتاقو طتی عصبانبا

  بوديزی هر چدرونم
 ....ی شکست بزرگ و حتهی،ی ،خشم،ناراحتحرص

  نفرتیوحت
 زنمیچرا دارم بال بال م: داد زدم که خودم احساس کردم حنجرم پاره شدي سمت الناز که رو تخت نشسته بود جوربرگشتم

 ؟؟؟؟؟
 ارررره؟؟؟؟

 لی بود داشت براش دلنجای سمتم اون پسره اادی که منو ببخشه و دوباره بکردمی ميزی موقع که من خر داشتم برنامه راون
  که قانعش کنهاوردیم

 دنیبوسیداشتن همو م. دمی ددنی من اونارو در حال بوسدشی کرد که همتا بخشکاری چدونمینم
 کردمی جمله رو تکرار منی و اواری به دزدمی رفتم با حرص مشت مواری سمت دبه

  مشتهی  دنیبوسی مهمو
  محکم تری مشت ولنی دومدنیبوسی مهمو

  دمی خرد شدن استخونامو شنيکه صدا ضربه سوم انقدر محکم بود دنیبوسی م؟همویفهمـــــــــــــیم
 اونو یکی گرفتی مشی ندادم انگار قلبم داشت اتتی دستم اهميزی دادم، به خون رهی تکواری ،به دنی زمي عجز نشستم روبا

  سرمو با دستام گرفتمداد،یمحکم تو مشتش گرفته بود و فشار م
 چرا چشماشو دمی حوصله بودم که نپرسی بسته انقدر بهی جلوم بود، سرمو باال گرفتم وبهش نگاه کردم الناز با چشماي اهیسا

 تو ی ولنمتیبی االنم من نمکنه،ی نمهی زن گرهی ياشکاتو پاك کن مرد جلو: دستمال داد دستم کیبسته نشست کنارم و
 سرشو اورد باال هوی دستمو بست نکهی به دستم نگاه کرد  بعد ازای چشمری زگاه نکن شالشو از رو گردنش برداشت و با نهیگر

  موقع بود که نتونستم رومو برگردنم همونجور تو چشماش زل زده بودمیو بهم نگاه کرد انقدر حرکتش ب
 شدهی دستت چمینی ببمی پاشو برواری به دزنهی خنگ مشت مکهینم،مرتیپاشو بب- 

 خواستم ی شدم و سرمو گذاشتم رو پاهام انقدر حالم بد بود که نمالیخیب. از جاش بلند شد و دستشو به سمتم دراز کردخودش
 ی کرد بلندم کنه ولی دست سالممو بلند کردو گذاشت رو شونش و سعگهی که الناز میی از اتاق چه برسه به جارونیبرم ب

 . دی رسیزورش نم
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 . ستمی نای برونین من ب نکتیخودتو اذ: گفتمی سختبه
 خوامی تنهام بزار، مکنمیخواهش م: حوصله گفتمی نزدم رو دستت که کال بشکنه بنی تا همچنمیمگه دست توئه پاشو بب -

 .تنها باشم
   تنها باشی خواستی هرچکنمی مطمئن شم که حالت خوبه بعد ولت مدیاول با-

 .رونیگمشــــو ب!!  ؟؟تنهایفهمی تنها باشم مخوامی مگمیم: داد زدمبلند
 یفهمی خوام کمکت کنم نمی من باال نبر مي صداتو برایالک:مثل خودم داد زد 
  خوامی ،نمی خوام کمکم کنینم-

 .رونی ببرو
 ییای پس بهتره با من بيری اونوقته که لو می هستیتی که تو چه وضعگمی به همتا مزنمی زنگ مرونیگفته باشم من برم ب -

 گهی که اگه نرم به همتا مدونستمی خوب منوی هم ای خواستم برم از طرفینم.خوردی دختر بهم منی اي داشت از لجبازحالم
 میبر: بزور پاشدم و گفتم. گرفتم باهاش برم می سرتِق بود که بره بهش بگه تصمياونقدر
 .کنهی مينجوری ارمی من در مکنهی دختر فک منی که سالم بود و گرفت تو دستاش خندم گرفته بود ای سمتم و دستاومد

  شدم و دستشو گرفتم و اروم اروم باهاش رفتمالیخیب
 چی حرف سوئیب.  کنمی رانندگتونمی دستم نمتی وضعنی که با ادی در اوردمو دادم دستش خودش فهمچوی سوئنی ماشيجلو
 من که بتونم ي بود برای فرصت خوبنیوا. می نزدی حرفمارستانی گرفت دستمو ول کرد و رفت سمت راننده تا خود بنویماش

 .... چون منیعنی فراموش کنم رو بود که همتانی فکرمم ادی مفجهیفکر کنم تمام نت
  ارااااااد-
 بله: الناز نگاه کردمبه
 میدی چند دفعه صدات کردم؟ پاشو رسیدونیحواست کجاست م-
 زاشتمی مدی که نبادونستمی و خودش رفت دنبال دکتر خودم خوب می صندلي تو، منو نشوند رومی شدم و رفتادهی پی حرفیب

 الناز بروز ي خواستم جلوی نمی قابل تحمل بود ولری غکردی درد میلی هم دستم خیاز طرف. نزدم ی چرا حرفدونمی نمیبره ول
 . باشمفی خوام ضعی که نمستمدونی منوی ای ولدونستمی رو نملشیبدم، دل

 ی شده ولدهی دستم سابي که استخوان هاي طوردهی ديدی و اونور رفتن گفت ضربه شدنوری ای دکتر و بعد از کلشی پمیرفت
  نی تو ماشمیبعداز پانسمان دستم برگشت.خداروشکر نشکسته 

  خونه؟میخب بر-
  بهتگمی که می ادرسنی برو به اوفتینه راه ب: گفتمکالفه

 ؟ي برییخوایکجا م-
  بهتگمیبرو م-

 *الناز *
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 داره ی چي برادونستمی دستش بود خب مگارمی مشروب و سدیرقصی جمع دختر بود و مهی نی حرص به اراد نگاه کردم که ببا
  اروم بشهي چند لحظه اخواستمی بهش نگفتم ميزی چنی براهمکنهی منکارارویا

 و رونی اومدم بعیداختم همونجا مشغول بود سر نگاه کوتاه به اراد انهی تونستم تو اون جمع جواب بدم ینم. زنگ خورد تلفنم
 بله:جواب دادم

 سالم-
 ؟ییهمتا تو-
 اره-
 ؟ي داريجانم کار-
 نجا؟ی اییایالناز م-
 االن؟چرا-
 ساعت کجاست دوساعته تنها نشستم نی تا استی اقا خودش معلوم نی خونه منم اومدم ولامی اقا اراد گفته بود زود بنیا-
 . کنم  حوصلم سر رفتهکاری چدونمینم
  خونهادی بگمی االن بهش ممی همشیهمتا من و اراد االن پ-
 نهولش کن خوش بگذره بهتون فعال خدافظ: تعجب گفتبا

 نکردم رفتم سمت داشی دنبال اراد گشتم پی بدم برگشتم تو کلوپ هرچشوی نتونستم جواب خداحافظی و قطع کرد حتتلفن
 :دمی بود ،به زبان فرانسه پرسستادهی ما وایبل قي جاکی نزدبای دختر که تقرهی

Ce type était debout ici et ne pas voir? 
 )؟يدی بودو ندستادهی وانجای که اياون پسر(
 . بود اشاره کردمستادهی که اراد وایی دستم به جابا

Je vais à la chambre avec une fille 
 ) دختر رفتن به اون اتاقدم،باچندتاید(

 !!! خدا ارادیییی که نشونم داد نگاه کردم وایردوندم و به اتاق برگسرمو
 اون دخترا نی بیرفتم سمت اتاق و درو با شدت باز کردم وقت. شورشو دراورده نیا!  دارهي حدمی مستگهیکرد،دی مکاری چاونجا

 تو دهیارااااااد برگشت سمتم انگار  فهم: بلند داد زدميبا صدا.نمی ببتونستمی بود که میتی وضعنی بدتررمی بمخواستمی مدمشید
  کرد  با تعجب بهم نگاههیتیچه وضع

 واقعا برات متاسفم-
 به پشت سرهم نگاه یحت. دست تکون دادمی تاکسنی اولي و برارونی از اونجا اومدم بعی بود که تونستم بگم، سری حرفتنها

 تونستمی که کرده بود انقدر ناراحت بودم نمي چرا از کاردونمی نمختیریمام مناخوداگاه اشک از چش.کنهی مکاری چنمینکردم بب
 . برام قابل درك نبودیعنیدرك کنم 
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 +اراد+
 دونستمی بود واقعا نمی انجام بدم چخواستمی که مي از اون کارلمی دلدونستمینم. شده بودماری تونستم تا خونه برم هوشبزور

 .دیرسی به ذهنم نمیچی کنم هکاری چدیبا
 مجبور شدم وفتادی از دستم می دروباز کنم هتونستمی نمی داشتم ولدی رفتم تو خونه کلنگی و بزارم تو پارکنی ماشنکهی ابدون

 در بزنم
 ؟ی مستشده؟توچرایاراد؟چ: گفتدی دتی وضعنی منو تو ایهمتا دروباز کرد و وقت. بعد قهی دقچند

 هم ی مستنی تا همستادمی دوش اب سرد واری زتیقم رفتم و با همون وضع حرف بزنم به سمت اتاي کلمه ای حتنکهی ابدون
  شدمتی از همه خودم اذشتری شده بودم بتی اذیلیاز سرم بپره خ

   من اونکارو کردم؟؟چرا
 +چند ساعت بعد+
 اگه کرد،ی رفتار مينجوری نکرده بودم اي کارچی کرد، اخه منکه هنوز هجکتی بازم ری بار هزارم بهش زنگ زدم وليبرا
 ! نکرده بودمی االن نه چون اشتباهی ولدادمی کرده بودم بهش حق ميکار

 برداشتم و باهمون می با گوشنوی ماشچی کرد اعصابم داغون شده بود سوئجکتی بازم ری هم بهش زنگ زدم ولگهی دباری
  دیدی ملمی نشسته بود و فونیزی تلوي همتا جلورونی هام رفتم از اتاق بیلباس راحت

 رونی برمیمن دارم م-
 ؟یکجا بسالمت-
  بهت جواب پس بدم؟؟دیبا-
 ی و چه ساعترمی می برم چه ساعتخوامی می بهت بگم با کدی بارونی برمیچطور من م: پاشد و اومد سمتمتی عصبانبا

 ؟یگی نميزی اونوقت تو چگردمیبرم
 من دست تو امانت ی ازت بپرسم ولتونمی میتو دست من امانت: وقت تو خودم سراغ نداشتم جواب دادمچی که هی ارامشبا
  بدم حله ؟؟ی که بخوام بهت جوابستمین

 ران؟؟ی امی برگرددی و بادهی عگهی که چند روز دی باشنی به فکر استی بحثا بهتر ننی ايبه جا-
 امی تر مری من چند روز ديریتو زودتر از من م-
  به کشورشی دخترو تنها بفرستهی دهی اجازه مرتتیغ-

 ی باقی حرفي جاگهی پس دبی شهر غرهی تو ادی دختر تنها بهی همونجور که اجازه داد دهیاره اجازه م: دمی کشیقی عمنفس
 مونهینم

  مونهی نمی باقی حرفي جاگهیپس د. شتهی اون پسر پیستی که تنها نتوهم
  منتظرم نباشامی بی کستی معلومم نرونی برمی مدارم

 خداحافظ
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 راجبع بهم ي به بعد چه فکرنیاصال برام مهم نبود از ا. رو بهش ندادمي اگهی حرف دچی و اجازه هرونیاز خونه اومدم ب 
  عاشق بودننی بسه اکنهیم
  نداره پس بهتره زودتر فراموش شهي عشق اخرنیا

 در خونشون و زدم رو ترمز ي جلوی بود که وقتادی شدم با تمام سرعتم رفتم سمت خونشون انقدر سرعتم زنی ماشسوار
 . بازم جوابمو ندادی شانسمو امتحان کردم و بهش زنگ زدم بلکه جواب بده ولگهی دباری. کردجادی اي بدیلی خيصدا

 ! درتونمي رم،جلوی نمنجای از انمتی نبیتا وقت: ام دادم ی پبهش
ازت . ری بگمی به حرفم گوش بده بعد تصمباریالناز خانوم خواهشن : ام دادم یدوباره بهش پ. جوابمو نداد ی کرد ولنیس

 نی که در ماشسمی بنوگهی دزی چهی بازم جواب نداد اومدم دوباره ی کرد ولنی ساموی قضاوت نکن پينجوری همکنمیخواهش م
  نیباز شد و الناز نشست تو ماش

 دمیخب گوش م-
 به من نگاه کن-
 : انجام نداد مجبور شدم دوباره تکرار کنمی حرکتچیه

 . به من نگاه کنگمی مبهت
  حاال بگوشنومیخب م: اورد سمتم سرشو

 !! نکردمي کاری ؟وقتی ناراحتی از چی بگشهیم-
  ناراحتم؟چرا ناراحتم؟ی از چیدونی تو نمیعنی ناراحتم ؟یاز چ-

 يمست بود. ي تو با اون دخترا همخواب شده بودندازمی مادتی نداره من بی عادی نمادتی رو ي که کردي کارنکهی امثل
 ..... تو اصالیچی هگهی که دنهی عاشق بودن ا؟اگهی؟عاشقيری خودتو بگي جلوی تونستی نمیدرست،ول

 تو ی نکردم وقتي کارچی هی قضاوت نکن درسته من با اونا همخواب شدم ولينجوری همسای واسایوا: گفتمتی عصبانبا
  کنمی می دارم چه غلطدمی تو اتاق فهمياومد
 دمی بهت نرسی بود و دنبالت اومدم ولدهی از سرم پری مستیکم
  بشه؟ی که چياری ملی من دلي براي داره االن اومدیخب چه ربط-
  نکردمی من کار اشتباهی بدونخوامیم-
 دونستمیاز اولشم م-
 ؟يدادیپس چرا جوابمو نم: بهت گفتمبا
  خودمو داشتملیدال-
 ی کنتی منو اذیخواستی بگو مزمی عزرینخ-
  بکنهوی کارنی ادم عاشق همچهی کردمی خب اره از دستت ناراحت شدم چون فکر نمست،ی نينطوریاصال ا  -
 ی منت کشییای بينجوری خب انتظارشم نداشتم ایول
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  به سر و وضعم نگاه کردو
  اومدمی مگه با چه وضعهیچ-
 شرتی تهی شلوارك پام بود با هینگاه کردم  خودم به

  هم نبود که بگم از ورزش اومدمی ورزشلباس
 گهیخب نگران شدم د: خنده گفتمبا

  منو کشتهتینگران: و گفتدیخند
 م؟؟ی بخوری بستنمی بري کردیحاال که اشت -
  سر و وضع تونیبا ا-
 . لباسام اشاره کردبه
 میخوری منیخب تو ماش-
 میباشه بزن بر-

   نبودادی زیلی سرعتم خگهی دندفعهی افتادم اراه
 کردمی می رانندگاروم
  اهنگ بزارههی دستشو برد سمت ضبط تا الناز

  بود، پس منتظر عکس العملش شدمی اهنگم چنی اخردونستمیم
   صداش کم بودیلی اهنگ خهی کرد اوالادی زادی رو زصدا

 دیلرزی با صداش منی اومد و خواننده شروع کرد به خوندن ماشي بلندي صداهی هوی
 . ضبط و خاموش کردعی و سردی کوتاه کشغی جهی الناز

 .ختی قبلم رگهی بود دی چنیا:  قلبش گذاشتي رودستشو
  نکنادی صداشو انقدر زيدی رو نشنی اهنگهیخب تا : خندهری نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زگهید
  بد گذاشتهری رو اون مغزت تاثيدی که گوش مهی ،تو بخاطر اهنگاگهی دهی چه اهنگنیا -
  با خودش گفتو
 گهی چرت و پرت مشهی تختش کمه همهی چرا دمیحاال فهم-
  نگاهشو دارنهی هی که همه ارزوي پسر مغرورایزنی راجبع اراد حرف ميدختره حواست کجاست؟ دار:  طعنه گفتمبا
  زرشک بگم؟؟هی جا داره االن زمیعز-
 اره گلم بگو راحت باش: خنده گفتمبا

 . ای بخر بی برو دوتا بستنزمیقربونت برم عز: پولمو دادم دست النازفی پارك کردم و کابونی کنار خنویماش
 . بگو برات فراهم کنمییخوای هم مي اگهی دزی ها،گلم اگه چی باشه تعارف نکنگهیامر د: کرد و گفتیاخم

  شمادهی پنی از ماشتی وضعنی با اتونمی بخر من نمي که دوست داریمزه نپرون برو هرچ-
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 خب بابا رفتم-
 دمی نفس راحت کشهی
 .دادی باهام قهر باشه عذابم منکهی فکر ای اعصابم داغونه حتشبی کرد   از دیخداروشکر اشت 
 . ازش ممنون بودمنمی همي و برابخشتمی معی داره و سری و دل پاکستی ني انهی الناز کدونستمیم 

  شدنی ها سوار ماشی باز شد و الناز با بستننی ماشدر
  سفارشاتوننمی ادییبفرما: لبخند مهربون گفتهی نگاه کرد و با بهم

 قربونت دستت درد نکنه:  گفتممهربون
 دم؟یاراااد؟درست شن-
 ؟يدی درست شنویچ: خوردم و گفتممی قاشق از بستنهی
  قربونت برم؟یگفت-

 یگی مونی بگم هذينه تبم ندار:میشونی دستشو زد به پ جلواومد
 باهات حرف بزنم، دیالناز با: گذاشتم و برگشتم سمتش روبهش گفتمي رو کناری بود بستني جدممیدم،تصمی کشیقی عمنفس
 !مهمه

 نجایخب بگو هم-
 . خوبي جاهی می برشه،بزاری نمنجایا: بود ادامه دادمرونی که نگاهم به بي انداختم همونجوری دور و برم نگاهبه
 م؟ی لباس کجا برتی وضعنیبا ا: شلوارکم اشاره کرد به
 میفکر اونجاشم کردم بزن بر-

 ستایوا: وفتمی و روشن کردم و اومدم راه بنیماش
 شده؟؟ی چهیچ: سمتشبرگشتم

 می بخور بعد برتویبستن: به سمتم گرفتمویبستن
 م؟ی حاال اجازه هست برخورمیتو مال خودتو بخور منم تو راه م-
 .میاره،بر-

  روشن کردم و راه افتادمنوی ماشدوباره
 .دادی من جور بود، صداش بهم ارامش مهی لباساتی با وضعا،ی ببرمش درخواستمیم

  خوردمموی هم بستنيهمونجور
  شدمادهی پی حرفچی بدون همیدی رسیوقت

  دادمهی به کاپوتِش تکنی رفتم جلو ماشو
 . من بودي اوانس براهی نی نبود و اچکسی بود هی خلوتمنطقه

 . بودستادهی النازم کنارم واهی بلند شد تو چند ثاننی در ماشيصدا
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 . بودای هردومون سمت  درنگاه
 .  بودی خوبحس

 !کنهی رو نگاه مکجای جفت چشمانکهیا
 بزنه که  دستمو گذاشتم یست حرفبا تعجب به دستش و بعد به من نگاه کرد خوا. بردم سمت دستش و دستشو گرفتمدستمو

 یفهمی مسای واــــــشیه: لبش و اروم گفتميرو
  موج ها بود و پرنده هاي از رو لبش برداشتم و همونجور بردمش سمت اب فقط صدادستمو

 چرا دونمی خودمو بکشم، نمخواستمی مرمی بمخواستمی مدمی دتی همتا رو تو اون وضعیوقت: شروع کردم به حرف زدناروم
 ، خودت، بهت زنگ زدمدمی شا کردی ارومم مشهیخواستم با تو حرف بزنم؟ حرفات هم

 نگرانم نمی ناراحت بودم انگار دوست داشتم ببنکهی خوشحالم کرده بود با ایلی خي نگرانم شده بودنکهی همشمی پياومد
 انه؟ی یشیم

 که با سرزنش ی جز نگاهکردمی فکر نميزی چچی رو فراموش کردم به هی کال همه چدمی تو کلوپ نگاهت و دیوقت
 شدمی موونهیبود،داشتم د

اون نگاه سرزنش بار و .کردمی اصال به اون فکر نکردم،فقط به تو فکر می بخاطر  همتا حالم خراب بود ولنکهی بود با اجالب
 .اون حرف اخرت

 بهم ی گرفتم وقتمی تر بهش نگفته بودم تصمنیی که تا حاال از گل پایانقدر اعصابم داغون بود که با همتا دعوا کردم، کس 
 ! نداشته باشمی نداره بهش حسیحس

 !شی وقت پیلی از خدیشا. کمتر از قبل شدهیلی اتفاق افتاده حسم خنیفکر کنم ا 
  ول کردم برش گردوندمدستشو
   گفتن جنگ اول به از صلح اخرمیاز قد: خودم جلو پاهاش زانو زدمسمت
  ازت دور باشم؟تونمیبا من که نم ي کردکاری تو چدختر

 !کنهی مدای داره بهت حس پکنهی فکر ممونی پسره منی اه؟ی چیدونیم
  که عاشقت بشه؟دهی اجازه مبهش

 ی که عاشقم باشخوامی و امروز از تو مکردمی مهی همتا گري براروزی دی موقعس،وقتی بیلی خدونمیم
 ؟ی باشوونهی پسر دنی با ای کن؟قبولي و تنهام نزاری خواهش کنم تو منو نشکنتونمیم
فکر کنم دو طرفه شده : و گفتنی زمي بهت نگاهم کرد،نگاهم به چشماش بودم،کنتظر جوابش بودم،روبه روم نشست روبا

 ،نمونیحس ب
 ؟ي توهم تنهام نزارشهیم
 ، بهش نگاه کردمی خوشحالبا
  داشتمی خوبیلیحس خ 
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 ،بود خوب اونقدر که اصال قابل درك نیلی خیلیخ
 زدم و محکم يلبخند. نشهی قاطزای چنی پاك باشه با اادی که قراره بوجود  بی عشقخوامیم: ببوسمش که گفتخواستمیم

 . تحمل کنمتونمی که نمری ازم نگنوی اگهید:بغلش کردم تو گوشش گفتم
 دیخندی مزیر
 ي اب بازمی برایپاشو ب: جام پاشدم و دستمو سمتش دراز کردم از

  پولمو بدهفیک: که گفتمرهی دستمو بگاومد
 گه؟ی دیکنی میتالف: پولو پرت کرد تو صورتمفی حرص از جاش پاشد کبا
 اوهوم چه جورم: و گفتمدمی مندانه خندروزیپ
 +سه روز بعد+
 +همتا+
 کنه؟ی مينجوری اهوی چرا دونمی نمم،ی انگار اضافکنهی با من رفتار مي جورهی

 چرا دونمینم:وه رو از اشپز خونه اوردم و گذاشتم جلوش و به حرفم ادامه دادم قهزدمی که داشتم باهاش حرف مهمونجور
 ،وفتهی بي بدیلی اتفاق خهی قراره کنمی مي دارم احساي حس بدهیامروز از صبح 

  داره؟ی چرونی بدونمینم! رونهی که بتونم باهاش حرف بزنم همش بادی که اصال خونه نمارادم
 !! اخرو با من باشهي روزاخوادی نمی اون حتی ولرم،ی پس فردا منجامی اگهی روز دکی همش

 استرس لی دلیب: گفتدادی بهم ارامش مشهی که همی با لحن مهربوننیم؛اتری بودرونی که هرشب بستی اول ني روزامثل
 . ارادم حتما کار داره،اصال به نفع منوفتهی بستی قرار ني اتفاق بدچی هیگرفت
 ؟يدی خری سوغاتنای برا مامان انمی اعصاب خودتو خورد نکن عشقم بگو ببی تو الکشی پنجای اامی مشهیهم

 ؟ی گرفتيزی اونا چي برای چدوستات
 خوادی جمع کردم دلم ملمویهمه وسا!  براشوندمی خرییزای چهیاره،: تکون دادم،خوب بلد بود بحثو عوض کنه،گفتمسرمو

 ! بشهی قراره چدونمیده،نمی دلشوره امونمو برنی ایزودتر برم خونه ول
  تو بغل من تا بهت بگمایب -
 عشق من امروزم که شهی نمیچیه:زدی رو موهام و باهام حرف مدیکشی زدم و رفتم تو بغلش اروم دست میلبخند کمرنگ 
 یکنی منی که به خودت تلقهیی بخاطر حرفاي شدينجوریا

 ...ستی قرار نوگرنه
 رانهیاز ا: تلفنش نذاشت حرفشو ادامه بده به شماره نگاه کرد و با تعجب گفتيصدا

 دونستمی افتاده،مي اتفاق بدهی دونستمی و با ترس نگاهش کردم مرونی تو بغلش اومدم باز
 هی کنمی عشقم نگران نباش بذار ببدهی رنگت پرينجوری نشده ايزیهنوز که چ: صورتم گفتدنی من نگاه کرد با دبه

  جواب دادویگوش
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  چطوره؟؟؟حالشیجانان مطمئن: داد زددی رنگش پرهی از ثاني کسرتو
 ينجوری همگفتی نميزی چی اشاره کردم ولشده؟بهشی چیعنیستاد،ی لحظه قلبم واهی اسم جانان احساس کردم دنی شنبا

 شده؟یالو جانان منم همتا بگو چ: بزور از دستش گرفتمویشدم،گوشی موونهی داشتم ددیپرسی ملی و دلکردی مدادیداشت داد و ب
 ....میابج: گفتهی گربا

 .....خواهرم
 . بدبخت شدم؟يدید

 . من هنوز زندمی ولرهیمی داره معشقم
  ؟؟؟شدهی تو عشقت چیگی می چنمی ببسایوا: گفتمدهیترس
  افتاده؟؟؟اری برا سامیاتفاق

 .تصادف کرده،توکماست: گفتهی گربا
 .. درصدهکیه بودنش  زنداحتمال

 .. بودهي تصادفش عمدگنی مسایپل
 نجای اای دارم باجی بهت احتیلیهمتا؟خ

 ایستیتنها ن!زارمی نمام،تنهاتی خواهرم مم،ی زندگامیم: گفتمعیسر
 ...ایزود ب-

 !! بود برام کم نذاشت، داداشمشمی پشهی که همی تنها کساری شده بود؛سامسی قطع کردم چشمام از اشک ختلفتو
 دادی رو تو گردنش فشار ميزی چهی نگاه کردم چشماش رنگ خون شده بود و نی اتربه

  بکشمرونی دستاشه رو بنی که بيزی کردم اون چی سمتش دستمو بردم سمت دستاش و سعرفتم
  بهت به گردنبند اهللا نگاه کردمبا
 کنه؟ی مکاری دست تو چنیا.... نی انیاتر-
  بهم دادامی بنکهیقبل از ا-
 !نیاما ا: ترس بهش نگاه کردمبا

  گردنبند اهللاِنی مراقبشه اشهی که هميزی تنها چگفتی مکنهی از خودش جدا نمنوی وقت اچی هاریسام
 کنه؟ی نم؟جدای گفتی چ؟تویچـــــ: جاش بلند شد و بلند گفتاز

 از خودش جداش مراقبشه؟بخاطر من: لب گفتری فرصت بودن زهی انگار منتظر خت،ی وقفه از چشماش ری باشکاش
 !! منهری اتفاقا تقصنیکرد؟ا
 گفتی جانان مستیعشقم بخاطر تو ن: اروم گفتمکردی مهی پناه شده بود تو بغلم گری بچه بهی سمتش و بغلش کردم مثل رفتم

 هیتصادف عمد
 رانی امی هرچه زودتر برگرددی باما
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 رمی پرواز منیمن امروز با اول-
 امیمنم باهات م: ارامش گفتمبا
 نجای ایمونینه تو م- 
 امی و مامی بدی تنهاش بزارم باتونمی خواهرم باشم، نمشی پدی باشهینم-

  تو اتاقم که به اراد زنگ بزنمرفتم
 .دادی جواب نمزدمی زنگ می هرچدیلرزی مدستام

 ....یلعنت 
 مه مهیلی خرانی برگردم ادی باي جواب ندادی زنگ زدم ولیلیخ: کاغذ بر داشتم و توش نوشتمکی

 رمی می که بدونه خداحافظببخش
 ، که اماده گوشه اتاق بود برداشتم و کاغذ و گرفتم تو دستم و رفتم تو حالچمدونمو

   بودطی در به در دنبال بلزد،ی هنوزم  داشت با تلفن حرف منیاتر
 ؟ی برداشتویهمه چ: پاشد اومد سمتم و تلفنو قطع کرددی که دمنو

  کنم که اروم شمکاری چدونستمینم. دیلرزی سمت خونش،دستام هنوزم ممی تکون دادم و راه افتادسرمو
  ، تمام وجودمو گرفته بوداسترس

 ! نداشتی کس دشمنچی که با هاریسام 
 . حوصله باهاش رفتم باالی به دور برم نگاه کردم چندتا کوچه باالتر از خونه ما بود،بستادی وانی ماشیوقت
 ! دوستش بودنیکامل معلوم بود عجله داره، حقم داشت بهتر رفت تو خونه عی باز کرد و سردرو
  نتونستم برم تو خونهی حتستادی چمدون به دست جلوم واقهی عرض پنج دقتو

 ! زود اماده شدچقدر
 

  ،نیی پامی برگشتی حرفچی هبدون
 ؟يری بگطی بلیتونست: رو روشن کرد وراه افتاد اروم گفتمنی و باالفاصله ماشمی شدنی ماشسوار

 ی اصلطیاره بزور اونم سه برابر بل-
 !میرفتی فردا م؟خبي کردي کارنی چرا همچـــنیاتــــر: بهت گفتمبا

 تونستمی نمیفهمی تحمل کنم متونستمینم: گفتی و عصبدی موهاش کشنی بیدست
 شش؟ی من با عجله برنگردم پي درصده، انتظار دارکی احتمال زنده بودنش گنیم

 نمشی ببدینکرده از دستش بدم تحملشو ندارم با ي امکان داره خداهرلحظه
 م؛یری می تو بگیاصال هرچ! باشه عشقم،باشه اروم باش: دستش گذاشتم و اروم گفتمي رودستمو

 ! شهلی تبدتی بودم حرفم به واقعدوارمیام.  مطمئن باششهی نمشیزی چاریسام
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 فکر نی فرودگاه نشسته بودم به اي های که رو صندلی نباشه،وقتشمونی پاری لحظه سامهی ی تحمل کنم حتتونستمینم
 . که چرا از صبح استرس داشتمکردمیم
  بودهی اون چلی که دلفهممی االن مو
 همتا-

 جانم؟: حال گفتمی قرمزش نگاه کردم، بهی تو چشمانی سمت اتربرگشتم
 میدی رسی سرحال باشم وقتخوامیمن بخوابم عشقم؟م-
   دلم، بخوابزیباشه عز-

 کاری چدونستمی اراد بود نمشی نگاه کردم،فکرم پرونی دادم و از باال به بهی نزد و چشماشو بست،منم سرمو به پنجره تکیحرف
 دوباره بهم خواستی مکرد،دلمی بغلم مکردمی مهی گری که وقتخواستی مویکنم،راستش دلم براش تنگ شده بود،دلم آغوش

 !! باشهربون نامزدم،دوست داشتم باهام دوباره مهگفتیم
 عشقم نشستم شی پی وقتدی و نباخواستمی عادت باشه، نمهی دی باکردمی بود که اومده تو دلم؟خودم فکر می چه حسدونمینم

 ی ولهی چدونمینم! ستی که دارم عشق نی حسنی اکنمی با خودم فکر میخواستم،گاهی نمیچی کنم،هانتی خالمیبهش با خ
  وفتهی اتفاق بنی نداشتم اگذشتم،دوستی ازش مدیکرد،بای مشغول مرمو بود که فکمی نقطه مبهم تو زندگهی ست؛مثلیعشق ن

 احتمال زنده موندن ی بفهمنکهیکشه؟ای چقدر زجر مستیفکرم رفته بود سمت جانان خواهرم معلوم ن.کردمی بهش فکر مدینبا
 !یشی مشکونتت،داغونی درصده مکیعشقت 

 .يوشت بردار بارو از رو دنی ای و نتونی تنها باشنکهیا
 ، نگاه کردم هنوز خواب بودنی اتربه

   تو ذهنم؟ادی که مهی چه فکرنی اای  رفتم  دو سه بار آب به صورتم زدم، خداسی بلند شدم و به سمت سروازجام
 ؟یفهمی می بهش فکر کني منو،حق ندارنیبب: گفتمزی امدی نگاه کردم، تهدنهیی صورت خودم تو ابه

 ی بهش فکر کندینبا!!ي نداااااارحق
 ! بهش فکر نکني دوست دارنوی اتری بهش فکر نکن توروخدا وقتگستی دیکی دلت با تو

 کنم و بخوام دلتنگش بشم؛ دوباره هی نداشت براش گریلی چه مرگم شده بود،اصال دلدمیفهمی پشت هم راه افتادن، نماشکام
 ،نی اترشیبه صورتم اب زدم و رفتم پ

 ي کردهیچرا گر:کردیجام نشستم با دقت بهم نگاه م شده بود سر داری خواب باز
 . نکردمهیگر! ي اهینه چه گر: و گفتمدمی به صورتم کشیدست

 گهی نمنوی چشمات ایول-
 ...خب: اروم گفتمباترس

 ! دلم برا اراد تنگ شده بودخب
 ... که تو دلت براش تنگ شده،نکنهمی از اراد جدا نشدیلیهمتا ما هنوز خ: گفتنیغمگ
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 ؟ينکنه عاشقش شد:دی تو چشمام نگاه کرد و مشکوك پرسمیمستق
 ، بهت بهش نگاه کردمبا
 ؟ي اعتمادیتو انقدر به من ب: که تو صدام بود گفتمی هرچدونمی نمای ی ناراحتبا
  که هرلحظهینیبی هرزه مهی منو ای

  نفره؟هی شی پفکرش
 م؟ی ادمنی همچمن

 . پسش زدمی تو دستش گرفت که با ناراحتدستمو
 ، شدمی دلت براش تنگ شده حسودی گفتی نبود،خب وقتنیبخدا منظور من ا:  دستمو تو دستش گفتارهدوب

 . که دلت براش تنگ شدهي گفتم فکر کردم عاشقش شدی چدمی نفهماصال
 !میی پسر دا؟یفهمی اونو دوست دارم، ممیی من فقط مثل پسر دانیواقعا که اتر: گفتمناراحت

 چند وقت که باهام سرد شده بود و اخالقش کال فرق کرده بود، هضمش نی و تو امی که ما چقدر بهم وابسته ادوننی مهمه
 فکرم رفت ی وقتنی برا همدمشی تو خونه ندادی اخرم زهی روزانمشی ببی نتونستم موقع خداحافظی حتنکهیبرام سخت بود و ا

 .ختیسمتش اشکام ر
 !! ممکنهری بخوام عاشقش باشم غیحت ای دوسش داشته باشم نکهی فکر ایول
 . در حد خودش نه عاشق بودنیاره دوسش دارم ول 
 نمونهی که بی دارم،به عشقمانی شد اون حرفو زدم من بهت امی لحظه حسودهی گفتم که ياری بلی انقدر دلستی نيازین -
 چه دونمی و فکرم مشغوله که نمارمی  انقدر نگران سامزمیعز. خوامی چرا اون حرفو زدم؟ ازت معذرت مدمینفهم!  دارممانیا

 . درکم کن لطفازنمی میحرف
 شی اعصابم داغونه فکرم هم پگذرم،خودممی مهی قضنیدرکت کردم که دارم راحت از کنار ا: برگردوندم و لجباز گفتمرومو

 . شمی منم مثل تو دارم داغون ماریجانانه هم سام
و دل : لب گفتمری  اروم زشهی راحت مالتی خشینیم،ببی نمونده برسیلیخ:  همون حالم گفتم ساعت تو دستم نگاه کردم دربه

 شهیمنم اروم م
  خونه؟يریامی مارستانی بییایتو با من م-
 مارستانی بامی مشه،ی راحت نمالمی خياونجور -

**** 
  انقدر استرس گذشت،ی اخر انگار نمي هاقهی دقنی امارستان،ی به سمت بمی گرفتی تاکسکی می گرفتلی تحوچمدونامونو

 !گفتمی نمیچیگرفته بودم که تموم راه هر سکوت به لبم زدم، ه
 ! نشدمنی اصال منتظر اترمارستانی رفتم تو بعی شدم و سردای پنی از ماشي چجوردمی نفهممیدی که رسمارستانیبه ب 
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راه ! حالش اونقدر خوب نشده که بره تو بخش icu: که گفتندمی گفتم و شماره اتاقشو پرسرش،اسمشوی قسمت پذدمییدو
  که نشونم دادنییافتادم سمت جا

 ، قرانم تو دستشکی نشسته بود و مارستانی بي های رو صندلیی اقاهی که کنار دمیجانان و د 
 . رفتم سمتش، انقدر غرق قران خوندنش بود که اصال متوجه من نشداروم
 بهم ی از اشک بود نگاهِ کوتاهسی اروم دستمو گذاشتم رو شونش سرشو اورد باال ،چشماش خدمی که کنارش رسی وقتبود

 . انداخت اشکاشو پاك کرد و قشنگ تر بهم نگاه کرد
 يدید! يباالخره اومد: کردنهی ازجاش بلند شد و اومد تو بغلم شروع کرد گرنتمی ببنجای باورش براش سخت بود که اانگار

 به زنده ی اصال احتمالگنی ممی دعا کندی فقط باگنیدکترا م! ستی حالش خوب نشد؟اصالی چيدید سرم اومده؟ییچه بال
 . رمیمی اگه بره منم مشم،یاز نبودنش کنارم داغون م  دارمينجوریهم! رمیمی اگه نباشه مست،یبودنش ن

عشق : تو همون حالت گفتم منم دراوردهی هاش گرهی براش تنگ شده بود با گریلی خیلی بغلش کرده بودم دلم خمحکم
 !رهی نمشتی تنهات بذاره؟ اون از پشهی بدونه تو باشه مگه متونهی اون مگه مشهی حالش خوب ماری سام،یابج
  کردی مهی بغلم بود و گرتو

 ی بفهمم تنها کسنکهینمش،ای حال و روزش ببنی با اشی دورنهمهی بعد از ادی چرا بانکهی ایلی از خشتری بیلی بودم خناراحت
 !ي کارچی هـــــاد،ی از دستم بر نمي کارچی و من هدهی داره جون ممارستانی بود رو تخت بمی حاممیکه تو زندگ

 . و به دست شخص نگاه کردمرونی شونه هام حس کردم،از تو بغلش اومدم بي رو رویدست 
 ! تعجب کردمدنشونی  داز
 . و مهساکایارن 

 .  رو که رو شونم بود گرفتم محکم بغلش کردمکای ارندست
 . بعد از اون مهساو

 ، دلم براشون تنگ شده بودچقدر
 ، تاشونو باهم بغل کردمهرسه
  بود از اشکسی هممون خهیچشما

 ي بگم چشمم به اون مرديزی و تا خواستم  چرونی به چشمم اورد،از بغلشون اومدم بشتری اشکو بپمونیجمع شدن دوباره اک 
 .دمیتاد که جانانو کنارش داف

 ه؟یاون مرد ک: جانان شدم و تو گوشش گفتمکینزد
 شناسمینم: و بهش نگاه کرد و دوباره تو صورتم نگاه کردبرگشت

 ! تو بودشی اون پیشه؟ولیمگه م-
  تمام مدت کنارمون بودهنجای تا االن تنها نذاشته مارو،ااری من بود، از روز تصادف سامشیاره خب پ-
 ! یشناسی مردو نمنی که از تصادفش گذشته تو هنوز ای چند وقت؟بعدازیگی می چیفهمیجانان م-
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 ، حرفتستی قابل درك ناصال
  مونده؟نجای چرا ای ازش بپرسیتونستی نمیحت
  فکر کنم من بشناسمش-
 ی چیعنی شدمی مجی نگاه کردم داشتم گنی بهت به اتربا

  مردو؟نی ایشناسین؟میاتر: به سمتش برگشتمکامل
 شناسمی خوبم میلیخ: گفتي پوزخندبا

  چخبرا؟قی رفیه: سمت اون مرد و زد رو شونشرفت
 ، نگاه کردنی به اترمرد

 ، رو لبش اومد، رفتن تو بغل هميلبخند
 !یگرفتی ازم نمي خبری دلتنگت بودم ولیلیپسر خ: بهش گفتيهمونجور

 شماکجا؟: با عالمت دست گفتم انی پشت سرم مينجوری دارن هم بچه هادمی لحظه برگشتم و دهی اروم رفتم سمتشون اروم
 دوننی نمنکهی ای شونه هاشونو باهم انداختن باال به معنکه

 !قهی چند دقي لبخندگذرا  رو لبامون نشست اما فقط براهی
  کردم؟دای پوی به چه کسیی بپرسم افتخار اشناتونمیم: و به پسره گفتمستادمی وانیکنار اتر 

 ! اری دوستم بعد از سامنیراننده مامانم بهتر: جوابو دادنی اون اتري جابه
 دی هر صورت ممنونم ازتون که اومدست،دری خوشحال بودنم ني برایتیاهان، شرمندتونم که االن موقع-

 ، فرهادمییای مم،االنی چند لحظه باهم صحبت کندی من و همتا بادیببخش: گفتدوی دستمو کشنیاتر
 که بهش انداخته بودم نگرفت اروم یی هاکهی که انگار تي بودم اسمش فرهاده درکمال خونسرددهیم که حاال فهيمرد

 . خوشحالم که باهاتون اشنا شدمتمی موقعنیبرعکس شما من تو ا:گفت
 برو پسر: ادامه دادنی روبه اترو

 ،می رفتمارستانی دستمو گرفت و تا محوطه بنیاتر
 ي چه رفتارنی از دستت ناراحت شدم ایلی خی که برات قائلم ولیبا تمام احترام: گفتتی از دستش دراورد و با عصباندستمو

 بود؟
 رفته که ادتی کنم؟ حالِت ی ابراز خوشحالتی وضعنی تو ابهی غرهی دنی از دخواستینکنه واقعا دلت م: باال انداختمي اشونه

 م؟یومدی ممی داشتیوقت
  هم بکنم برات؟ی ابراز خوشحالي عوض شد بعد انتظار داري اون چجوردنیا د حال داغونت بدمی دادمهی بگم  من خوب بزار

  داشته باشه؟تونهی مي کارنجاچهی راننده مادرت اي فکر کرداصال
 کنمی که باورنمهی نگو تصادفخواهشا
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 از طرف دینجا،شای اومده ای فرهاد برا چنمی ببدی بگم،بايزی چتونمی فعال نمی موضوع شک کردم ولنیمنم به هم:  گفتاروم
 !اون زن باشه

 مادرت؟-
 !! بگمدی چندبار باستیاون مادر من ن-
 ؟یگی چرا نملتوی دلاد؟ی ازش بدت م؟چرایکنی نمفیچرا برام تعر-
 ستیاالن وقتش ن-
 یگی منوی وقتشه هر دفعه همیپس ک-
 !گمی بهت موی خوب شه همه چاری اول بزار حال سامگم،یبهت م-
 

  بگمیکی رازو به نی سال باالخره انهمهی دارم بعد از ادوست
 ،دمی دحالشو

  لحظههی شد تو نی که غمگدمید
 !ادی کرده که انقدر ازش بدش مکارشی بدونم اون زن چخوامیم

  باالمی گرفتم و برگشتدستشو
  واقعا خاك تو سرتینی: کنار جانان نشستم و اروم در گوشش گفتمرفتم

 چــــــرا؟-
  شما؟شی پنجاستی که چرا ايدی ازش نپرسیرتون بوده تو حت پسر کناهی مدت نهمهیا-
 ما خوادی که بهش زده نمهی هموندی شاکردمی فکر می ازش بپرسم ولخواستی دلم میلی همتا خیکنیباور نم-

 ! کمکم کردهیلی ازش متنفر بشم،خخواستمیم،نمیبدون
 
 !واقعا که_
 ! درکشون کردشهی مسخرست جانان اصال نمالتی دلیلیخ
 .المی دلنهیحاال که هم_

 .رمی بگمی اصال درست تصمتونمی نمکنمی فکر ماری بخدا حالم بده همش دارم به سامهمتا
 انه؟ی کردن دای پيزی بپرسم چی برم اداره اگاهتونمی نمیحت

 گردمی و برمکنمی حموم مهی خونه و رمی هرچند روز مفقط
 .ارمی سامشی پکال
 زمی عزیکنی متیچرا انقدر خودتو اذ_
  برسهی اگاههی به کاراگمی منی اتربه

  بودهی کار کمیبفهم
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 خواهرم؟؟
 فهمه؟ی  اون می باشاری کنار سامينجوری نظرت ابه

 ؟يدی می انقدر به خودت سختچرا
 ترسمی میلی همتا خترسمیم_
  تنهام بزارههوی نباشم ششی پکه

 خوادی انگار نمی ولمونهی قول داده گفته تا اخرش باهام مبهم
 . برهخوادی اون مهمتا
 . کردندی ازش قطع امدکترا

 می دستگاهو رو از بندش جدا کندی باگنیم
 . بودندی شدیلی ضربه ها خارهی دووم نادی اونم به احتمال ززنهی مردس که فقط قلبش مهی االن اون
 .  بودی و خونی بود سکته کنم تمام صورتش زخمکی نزددمشی دیوقت

  زنهی قلبش مگفتی اگه دکتر نمیعنی مرده ها بود نی باز مونده بود تنش سرد عچشماش
 .کردمی زنده بودنش شک مبه
 _نیاتر_

  نه ارومم کردسای پلهیحرفا
 . راحت کردالموی خنه

 . شدشتری که داشتم بی استرسبدتر
 .ش رفتم شدم و تا جلو خوننی سوار ماشي چجوردمی به راننده اون زن مشکوك شدن نفهمنکهیا

 . تصادف کنمي بود چندبارکی سرعتم باال بود که نزدانقدر
  به خونشدمی بود باالخره رسی سختی هرچبا

 کنمی بهش نگاه می که وقتییجا
 ....  منی رو لبش ولنهیشی لبخند مهی بهشون فکر کنه يادی ادم هی ی که وقتییزای چشنی تمام خاطرات بد وارد وجودم مهوی

 ی سردرد و بدبختتنها
  کردم ارامشمو حفظ کنمیسع
  برم تو خونهو

 . خوردی انگار هر ضربه در به قلبم مزدمی در میوقت
  گرفتی مشتری نفسمو بهی جلوو

 . رفتنی از بجای که جمع کرده بودم ی ارامشاونهمه
  دمی کشگهی دقی نفس عمهی
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  و رفتم تو خونهدمی کشگهی دقی صدا در باز شد  و نفس عمی زنگ و زدم بو
  درو باز گذاشته بودننجوری بودن منم که ادهی خونم باز بود فک کنم فهمدر

  با دوستاششستی ممنی االن تو سالن نشدی بود  بامی اخالقش مثل قداگه
   بودمبهی غرهی صدا رفتم تو خونه و درو پشت سرم بستم مثل یب

 یی سال بازم ترس بود اروم اروم رفتم تو سالن همونجانهمهی بعداز ا که داشتمی و تنها حسگرفتمی خونه ارامش نمهیجایباه
 شستی مشهینشسته بود که هم

  هم از دوستاش نبود هـــــهي به من بود خبرپشتش
 . از دوستاش بگذرهتونستی ارغوان خانوم ممگه
 ؟يخره اومد پسرم باالنیاتر: زد و گفتي لبخنددی سرشو اورد باال منو که دستادمی روبه روش وارفتم

  چقدر منتظرت بودم؟یدونیم
 .رمی تموم شه می کار داشتم که وقتومدمی تو ني خواهشايبرا_
 .ي کار بازم خوشحالم کردي برای حتی سر بزنرتی مادر پنی به اي که اومدنیپسرم هم_

 !نی حاال بش؟يستادی واچرا
 ؟؟؟ي دارکاری چاریبا سام: حرف رو مبل روبه روش نشستم همونجا که سالها شکنجه شدمیب

 مردنشو خوامی به من بدهکاره نمیلیاون خ: کوتاه با ارامش گفتقهی تکون خورد و چشماش پر از تعجب بعداز چنددقتنش
 نمیبب
 بدهکار؟؟؟_

  به تو داره؟ی چه بدهاریسام
 ییخوای می چگهیپسرمو ازم گرفته د_
 کشی نزدی حتخوامی داداش منه نماری سامشناستتی نمیت حگهی وقته دیلی پسرم خیگی  که شما بهش میارغوان خانوم اون_
 . نداشته باشي که برام ارزش دارن کاریی باخودم صاف کن با کسااتوی بدهیلی به هر دلیبش
 
 !  سبکهيمنظورت از ارزش ها همون دختره _

خودمو دندونامو .  بتونم کنترل کنمدی کنم شای خالي تمام حرصمو همونجورخواستمیم.  مبل فشار دادمي رو دسته دستمو
 چوقتی هگهی ددوارمی منه و شرف داره به صدتا تو امهی زندگیگی مي که داريدختر_: بهم فشار دادم و با حرص گفتم

 .یقشی که الکنمی باهات رفتار مي کنار و جورزارمی دارم متو قدرم که احترامنی ازت نشنوم وگرنه هموی حرفنیهمچ
 : شدری از چشماش سرازاشک

   من مادرتمانی تو گوشت خوندن ؟اتری ؟چیگی مينجوری کردن باهات که به مادرت اکاریچ_
 . کرد مرده برامي که شروع به هرزه بازیمادر من از وقت_
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 ها بهی از من جلو غری بزرگ شخواستمیم. دمی اون همه سال که زحمت بزرگ کردن تورو کشفیدرست صحبت کن ح_
 . ی خودتم بهم تهمت ناروا بزننکهی نه ای کنيطرفدار

 که بهش داشتم و کم کنه از کنارش که داشتم رد ی از حرفاش نتونست نفرتچکدومی جام بلند شدم و به سمت در رفتم هاز
 .اونم پسر منه اون پسر برادر توئه: بلند گفتشدمیم

 : دوباره به راهم ادامه دادم همونجورم جوابشو دادمی مکث کردم ولهی ثانچند
 . یستی مادرش تو نیعلومه بردارمه ولم_
 .سای واکنمی خواهش مدمی بهت نشون مکنمی لحظه خواهش مهی سای پسر منه وااری بخدا سامنیاتر_

  به پشت سرم نگاه کردم از پله ها رفت باالبرگشتم
 ممکنه هم پدر ری چون مطمئن بودم حرفاش غدی نداشتم شای چرا اصال ترسدونمینم.  بودمستادهی وای سر جام ولبرگشتم

  حرفش امکان نداشتنی هم مادرشو اشناختمی مارویسام
 درصدم هی وفتهی بی اتفاقهی قراره کردمی نداشتم احساس می داداشم باشه اما بازم حس خوبتونهی نماری سامدونستمی منکهی ابا

 نیی پاومدی ؟ داشت از پله ها مشدی می واقعا داداش من بود چاری سامشد؟اگهی می بود چتیاگه حرفاش واقع
  گرفتی هر قدمش انگار نفسمو مبا
 :  پوشه رو داد دستمهی

  الزمه توش هست بخونی هرچرشیبگ_
 . مبلي رو از دستش گرفتم و اروم نشستم روپوشه
 شوی بچگهی عکسااری سامی  بچگهیته و عکسا تو بغلش گرفارویبود که سام)مامانم( ارغوان هیای چندتا البوم بود جووناولش

 . بودم چقدرم مسخرش کردمدهید
 اری بعد پدرم بود با سامهی جلوتر  عکسارفتم
 خی بچه تارتی جنسصی تشخی سونوگرافهی رفتم سراغ پرونده ها عکسانمی عکسارو  ببنی اگهی دخواستمی تند ورق زدم نمتند
 ...ی بود ولیکی دونستمی ماری که از سامییزای همشون با چمانیزا
 . دارهتی موضوع واقعنی قبول کنم که اخواستمینم
  خودمو اروم کنمشهی کردم مثل همیسع
 : اصالوفتادهی نی بهش نگاه کردم که انگار اتفاقي ارامش پرونده هارو گذاشتم کنار جوربا
  بود سندات؟؟نایهم_
  ی بدوندی داره تو باتی واقعنای حرفامو باور کن همه انیپسرم اتر-

 : گفتمسرد
  حاال فکر کنم حقشو داشته باشم بدونمنی بدونم همشو از اولش همخوامی کن مفیپس موضوع رو تعر_

  همه سالنی ابعداز



     یرمان راننده شخص                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 127 

  گمی میی تو بخوای هرچگمیباشه پسرم م-
 : کردنفی مبل و شروع کرد تعري رونشست

 دختر دانشگاه نی دانشگاه خوشگل تررفتمی مدیرسینمون م دستمون به دهی ولمی نداشتم متوسط بودي پولداریلیخانواده خ_
 نکاروی چون از رفتارم و متانتم خوششون اومده اکردمی داده بودن فکر مشنهادی نبودم چند نفر بهم پنشونمی زشت ترینبودم ول

  کنمقبول زاشتی که داشتم نمییای حی  ولکننیم
 داشت و ی مهربونافهی قی گفت ولشهی بود خوشگل نمی پسر خوشگل و خوبیلی پسر اشنا شدم خهی چند وقت با بعداز

 .شستی به دل منشمیهم
 شدم اره وونهی دگفتنی کردم  دوستام ممی تمام کالسام و باهاش تنظنمشی تا بتونم ببکردمی مي شده بودم هرکارعاشقش

 . نفس بکشمنستمتوی انگار نمدمشیدی روز نمهی بودم اگه وونهی عاشق دهی شده بودم وونهید
 .دهی رسخواستی که می باالخره به اونگفتنی که نامزد کرده مدمی از دوستاش شنیکی از ی روز اتفاقهی

 . خواستی رو مگهی دیکی اون ی ولخواستمشی من مکردمی مهی بد شده بود چند روز فقط گرحالم
 . باهاش همخواب شم تا قبول کنهدی از دوستام باهام حرف زد گفت اگه بخوام اون مال خودم شه بایکی
 .نهی همی به عشقت برسیتونی که می تنها راهگفتیم

 . قبول کردمکنمی مکاری دارم چدمیفهی بودم نمجوون
  شد برا تولدش محمدو به رختخواب بکشونم اخه اونم دعوت کرده بودقرار

   کنهزیی که خونه رو تممونمی مششی کمک پي مامانم و بابام حرف زدم گفتم تولد دوستمه و شب برابا
   اعتماد داشتن قبول کردنبهم
  دوش گرفتمهی حموم رفتم
 هی شهی صورتم همشی که ارای کرد منشمی خودش اراسای همونجا حاضر شدم ملسای لباسمو برداشتم و رفتم خونه ملنیبهتر

 لباس هی لباسمم یشی و رژ لب قرمز اتی و لنز مشکی تمام مشکلهی نشسته بودم با چشمانهی مات بود االن جلو ایرژ صورت
 چاك داشت که هی لباسمم هی و جلوشدی مانند منی حالت استخوری می مشکلي تورهی هام نهی سهیقرمز بلند بود که از باال

 .زاشتی مشی پاهامو قشنگ به نمايدی بود سفی تور مشکرشیز
 برم سمتشون دمی خجالت کشدمشی دی بود وقتدهی ساده پوشیلی لباس خهی کم همه مهمونا اومدن محمدم اومده بود کم
 .زارمی مشی دارم خودمو به نماکردمی چرا احساس مدونمینم
 بعد سرمو ی نگاهامون توهم گره خورد اولش هول کردم ولکردمی لحظه نگاهش برگشت سمتم منم چون داشتم نگاهش مهی

 .به نشونه سالم تکون دادم
 . لبخند زد و سرشو تکون دادهی بعد ی اولش گنگ بهم نگاه کرد ولاون

  لبخندش ضربان قلبم رفته بودن باالتربا
 . دستمو خوردمدی که رسیدنی نوشنی و اولیدنی نوشزی سمت مرفتم
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   مشروبهدمی بود فهمتلخ
 ادی نه زی ولخوردمی ممشروب

  دستمو گرفتیکی که  سومو بخورموانی پشت سرهم خوردم خواستم لوانی امشبم انقدر هول کرده بودم که دوتا لیول
 :  بود با لبخند گفتمحمد

  انقدر نخورستیدختر برات خوب ن_
 .دادمی لباسمو و تند تند تکون مقهی شده بود،دستمو گرفتم به گرمم

 . شهی تنم معلوم مدمی لباسمو تکون می حواسم نبود که وقتیول
 . خوشحال بودمیلی دستم تو دستش بود خنکهی سمت تراس از امی دستمو گرفت و باهم راه افتادهوی محمد

 .کردی داده بود به در تراس و نگاهم مهی به صورتم محمدم تکخوردی باد خنک مستادمی تراس واتو
 : که پشتم بهش بود گفتميهمونجور

 ؟ي دوسش داریلیخ_
 و؟یک_
 نامزدت_
 یدونی فرشتست نمهیاره،اون _

 :گفتم
 . من بودشی اونم پی کاشک گفتمی لبری و زیخوشحالم کنار عشقت هست_
 ختوی قطره اشک از چشمام ردو

   دراورد و اشکامو پاك کردوبشی دستمال از جهی ستادی اومدم جلوم وامحمد
 کنهوی منکاروی که داره ای از سر قلب مهربوندونستمیم
 بازم به خودم گفتم که دوست دارم عشقمو کنار ی شدم ولمونی که قرار بود بکنم پشي لحظه از کارهی ي لحظه فقط براهی

 . مال من باشهدیخودم داشته باشم اون با
  کنم بهش لبخند زدموکاری چدی بادونستمی می بودم ولمست
 :گفتم

 . بچه هاشی پمی در اومدم بهتره بری االن حالم خوبه از حالت مستي که کمکم کردیمرس_
  رفتم تو اشپز خونهعی خودم سرو
 . توشختمی کننده رو رکی تحرهی شربت برداشتم و دارووانی لهی
 نکاروی که چون دوسش دارم ایدونیخداجونم م_:  گفتمزنمی لب انگار دارم با خدا حرف مری پنجره به اسمون نگاه کردم و زاز
 .ارمی بدستش بتونمی مينجوری من باشه منو ببخش اون عشقمه اشی پخوامی مکنم؟یم
 ؟یزنی حرف مي داریبا ک _
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 :  سمت محمدبرگشتم
 ؟یکنی مکاری چنجای با خودم بود ،اممم تو ایچیه_
  بخورميزی چهیتشنم شده بود اومدم _
  که اونجا بودیدنینوش_
 .ی خنک دارم نه مشروبات الکلزی چهی به اجیاحت_

 . بودمختهی شربتم که توش دارو رو روانی بگم که چشمم خورد به ليزی چخواستم
  کنهیداره کمکم م کردم خدا خودش فکر

 : شربتو برداشتم و بهش دادم با لبختد اضافه کردموانیل
   بخور خنکهنوی اایب_

 . نفس شربتو خوردهی و از دستم گرفت و وانی تعارف لبدون
 : دمی خندمستانه

 اروم تر پسر همش مال خودته_
 ادی زیلیتشنم بود خ_
 .  دوستاششی باهاش همراه شدم و رفتم پنی تا اثر کنه  برا همکشهی چقدر طول مدونستمینم

 من کامل از سرم ی خودشو گذاشته بود اما مستری چشماش خمار شده فکر کنم قرص تاثدمی ساعت بعد بود که دکی حدود
 . بودماری بود هشدهیپر

 . زدمیطونی خودمو زدم بهش برگشت بهم نگاه کردم لبخند شنندی که دوستاش نبيجور
 

 .دیند چشمک زدم اونم خبهش
 مال من گهی اون شب واقعا مال محمد شدم و مطمئن بودم اونم دمونی و همونم شد شروع همخوابمی بعدشم وارد اتاق شدو
 .شهیم
 : جلو چشمت خراب جلوه کنم و بعد ادامه دادنی از اشتری خوام بی نمگهید. شمی نماتشیوارد جزئ _
 . بودیصب ناراحت و عیلی کرده خکاری چدی محمد فهمیفرداش وقت_
 قراره بهم گهی ددونستمی خوشحال بودم می نامزدش من ولگمی طرف دهی طرف من بودم از هی کنه از کاری چدی بادونستینم

 .میبرس
 .دادمی اون خودمو ناراحت نشون مهی جلواما
 .  حامله امدمی از چند وقت فهمبعد

 . براش شدشتری دردسر بهی می االن حاملگی عمل ولي پزشک بود که برم براهیاون فکر . محمدي بود براي بدضربه
 . بچه رو بکشههی تونستی خواست با من ازدواج کنه چون نمیم. گرفت با نامزدش حرف بزنه و بگه که جدا بشنمیتصم

 .کنمشی عاشق خودم مدمی بعدا با عشقم به اونم عشق مگفتمی به خودم می بودم ولدهی دشویناراحت
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 خودخواه ی طرفم دلم براش سوخته بود ولهیاز .زدنی مششی نامزدش انگار داشتن زنده زنده اتشی بره پخواستی که ميروز
 نامزدش گفته بهت گفتی مثل قبل ناراحت نبود مافشی برگشت قیمحمد وقت.  خودم باشهشی عشقم پخواستمیبودم م

 .  حرف بزنمختر فقط بزار با اون دکنمی دارم بچه رو هم قبول منانیاطم
 . رو سرم خراب شدای دندمی که شنيزی چنی ابا

 همخواب شده بازم خواست گهی دیکی عشقش با دی فهمی داشت که وقتنانی انقدر بهش اطمیعنی.  عشقشون پاك بودانقدر
 . باهاش بمونه

 . از بچمم بودیی از محمد،جدایی بدتر از قبل شده بود حاال عالوه بر جداحالم
 . بهم زنگ زدنامزدش

 ازم بابت کار محمد نمی بچمو هر وقت که خواستم ببزارهی مهربون بود گفت میلی خمینی ببگرویذاشت که همد قرار گباهام
 . دی جفتتون تو حال خودتون نبوددونمی مگفتی بمونم مينجوری ازارهی نمکنهی کرد گفت درستش میمعذرت خواه

 .ومدی صدام در نمی خواست داد بزنم بگم من دوسش دارم بگم با عشق باهاش همخواب شدم ولی مدلم
 باشم به من بگه ششی من پکنهی مهی گری وقتخوامی خودم اونو بزرگ کنم مخوامی باشه مشمی خوام بچم پی من مگفتم
 .مامان

 .شم ازدواج نکرده مادری بدون پدر باشه وقتتونهی بچه نمهی ی کنم ولی درکت مزمیاره عز _
 .  دوست نداشت ازش بگذرهخواستی خودخواه بود محمد و ماونم
 . هی شب و روز شده بود گرکارم

  کردم افسرده شدمی ماحساس
 شونی باالخره تونستم راضی ولشدنی نمی اولش راضلی ادامه تحصي برم خارج براخوامی حرف زده بودم که منای مامانم ابا

 .  کمکم کرد که بتونم برم اونوریلیکنم محمدم خ
 .  کم کم عادت کردمی سخت بود ولیلی اولش خهی روزاهی ترکرفتم

 . زدی دو بار بهم سر مای بار هی ی ماهمحمدم
  مادرو از بچش جدا کنه؟هی متنفر شده بودم عشقش اونقدر ارزش داشت که بخواد ازش

 .ود فقط ناراحت بگفتی نميزی چی بود ولدهی فهمنوی امحمدم
 .زدمی بازم باهاش حرف مشمی پومدی محمدم می وقتی شبا و روزا حتزدمی باهاش حرف می بچم بود  کلدمی امتنها
.  از دور مواضبش باشمخواستمی پسرم عاقل باشه مثل من جاهل نباشه مخواستمی عاقل میعنی نی بچمو گذاشتم اتراسم
 خونه هی تا دوماه تو اری من اسم بچه رو گذاشتن سامشی پهیبا هم اومدن ترک)نامزدش( اومد محمد و ساغرای بچم به دنیوقت

   اتاقهی اتاق محمد و ساغرم تو هی تو د اونا بواری که سامنمیمنو اتر.میکردی میزندگ
 کردنی به هم ابراز عالقه مدمیشنی می بد بود برام وقتیلیخ

 .ستنی ندمی برگشتم خونه دی وقترونی ب روز رفتمهی از چند وقت بعد
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 : مضنوننی بود با ازی مي نامه روهی فقط
 . ی خوشبخت بشدوارمی امکنمی جبران اشتباهم اونو خودم بزرگ مي ادامه بده من براتی فراموش کن و به زندگبچتو
 گهی بود دامی همه کسم بود دننمی گرفته بود اترمی چند خط بچمو ازم گرفت گرنی بار نامشو خوندم پشت سر هم فقط همچند

 . کردمی مهی گرفت تا شب فقط گردممی تنها امی رحمی اون با بی باشه ولنی اتریحاضر بودم محمد و نداشته باشم ول
 نداشتم تو یلی دلگهی خانوادم دشی گرفتم برم پمی بود تصمنی هفته حالو روزم همهی کردمی مهی و گرکردمی عکساش نگاه مبه
 .امی بمونم بهشون خبر دادم که مبی شهر غرنیا

+++++++ 
   دست از گوش دادن به حرفاش برداشتم اونم ساکت شدمی زنگ گوشي صدابا
  نگاه کردم همتا بودمی گوشبه
 : و جواب دادمدمی کشقی نفس عمهی

  زمیسالم عز_
  نجای اای بدو بنیسالم اتر_

 : گفتمعی شاد بود سرصداش
    افتاده؟ی اتفاقاری ساميشده؟برایچ_
  ای فقط بایب_
  امی االن مزمیباشه عز _
  چطوره؟اری کرده بود تا بفهمه حال سامزی ارغوان نگاه کردم که گوشاشو تبه
 :  بهش با لحن سردم گفتمرو
 ي نبرد اصل ماجراش مونده به موقع برانی تو ذهن منو از بهی از سواالچکدومی هي کردفی که تعری همه داستاننیا _
 ي بدحی برام توضدی و تو هم باامیم دنشیشن
  دمی انجام مي بخواي هر کاري تو بخوایباشه پسرم هر چ _
 : جام بلند شدم و راه افتادم سمت در وسط راه برگشتم و بهش گفتماز
 ؟يهر کار _
  جاش بلند شد و برگشت سمتماز
 ي تو بخواياره هر کار _
 بده DNAشیآزما _
  ي تو بخوای هر چدمیباشه م _
 : لب گفتمری و زدمی کشکی آه کوچهی
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 بهتر بود نَشنَوِه ی نه ولای دی دونم صدامو شنی از خونه خارج شدم نمعی محبتت سرنی اي براي کردریسال د 28 _
 . باشمفی پسر لوس و ضعهی مثل قبل خواستمینم

  مارستانی روشنش کردم و راه افتادم سمت بنی تو ماشنشستم
   باشهفتادهی  ناری سامي برای کنه اتفاقخدا

 : گفتی تو ذهنم میی صداهی
  داداش تونی نه اتراریسام_

 شدی هنوز تکرار می فکرش از سرم بره ولنکاری با اخواستمی تکون دادم مسرمو
 

  کردم تا زودتر برسمشتری بسرعتمو
 .  چراغ قرمزو رد کردمدوتا
 . نکردمدای پنی ماشي پارك خوبم براهی جاهی ی شدم حتادهی پنی از ماشعی سرمارستانی بدمی رسیوقت
 .  فکر نکنمگذشتی که تو سرم مییزای تا به چزدمی خودم حرف مبا

 : گفتی بهم رسوند با خوشحالعی و خودشو سردی راه افتادم سمتش اونم منو ددمی رو دهمتا
  عکس العمل نشون دادهگنیدکترا م_

 . شدهشتری نصبت به قبل بهتره احتمال بهوش اومدنش بیلی ختشی وضعی تو حالت اغماست ولهنوزم
 . لب خداروشکرکردمری و زدمی نفس راحت کشهی
 :  راحت شده بودالمیخ
 خب االن کجاست؟_
 ژهی ويبخش مراقبت ها-

 .شهی می چننی همونجا باشه فعال تا ببدی باگفتن
  می دستمو تو دستش گرفت و راه افتادشینی ببرمت ببایب

 ردمکی مخداروشکر
 !! خبر بهوش اومدنشو بشنوم داداشمي روزهی شدی میعنی
 ستادمی سر جام واهوی

 ' با تعجب برگشت سمتمهمتا
 شده؟ی چنیاتر_
 م؟ی واقعا داداشم بود؟داداش واقعینی
 شده؟ی چگمی با توام منیاتر-

 :  سمت همتابرگشتم
 می بریچیه_
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 دمیو د) اریسام(نی از دور پدر و مادر اترمی بودژهی وي بخش مراقبت هاکینزد
  صداش کنمشی با اسم اصلخواستی دلم مدی شانی چرا بهش گفتم اتردونمینم

  پدرش اومد جلومی کدمینفهم
 . مهربون بودشهی نگاه کردم زل زده بودم تو چشماش مثل همبهش
 . بودمدهی ازش نديزی چی که جز پاکي مرد اون کارا رو با ارغوان بکنه مردنی اشدی نمباورم
 . خوشحال بودیلی جوابمو داد خیی سالم کردم با خوش روبهش
 :گفتم

  ازهمه من مثل داداشمه اخهشتری بمی زودتر خوب شه ما همه منتظر خوب شدنش هستنی حال اتردوارمیام _
 : وگفتممیشونی دستمو زدم به پی بعد به شوخو
 گمی می چفهممی انقدر خوشحالم که نماری سامدیببخش_
 .نمی حرفامو روشون ببری صورتشون نگاه کردم تا تاثبه
  ارغواني باشه تمام حرفهاتی واقعدیشا
 اضافه ی بعد با لحن مهربونی لحظه تکون نخورد و محمدم با تعجب نگاهم کرد ولهی ي که ساغر خانوم برادمی وضوح دبه

 :کرد
  ممنونم از لطفتدیکیبهم نزد یلی و خي اونو مثل داداشت دوست داردونمی پسرم مدوارمیام_

 : لب اضافه کردمری گفتم و زیکنمی مخواهش
 گهی دکشهیخون خونو م_

 :زدی گوشم داشت حرف مری که زدمی همتا رو شنيصدا
  بود؟ی حرف اخرت چنی کارات انی ای چینی_
 : لب گفتمری زينجوری اصال حواسم به همتا نبود منم هماه
   حاالدمی محیتوض_
  دکترششی االن برم پدیبا

  از اونجا دور شدمعیسر
 کنمی مکاری من دارم چدمی فهمی کارامو نمنی ای معنایخدا

   حرفاش راست باشه چرا من انقدر سردرگممستی که معلوم نهنوز
مل  عکس العدی نداشته باشه پس چرا اونا باتی ارغوان واقعهی کرد اگه حرفاریی که حالت صورتاشون تغدمی قشنگ فهمیول

  من؟هی به حرفادادنینشون م
 
 +همتا+
  چش شده بود؟نی تعجب بهش نگاه کردم ابا
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  بود انگار سردرگمهي جورهی رفته و  برگشته بود حالت صورتش ی وقتاز
 ادی نشی براش پی مشکلدوارمی کنه؟ امی مينجوری چرا ادونمی نمایخدا

  دراوردم و بهش نگاه کردم شماره از فرانسه بود فکر کنم ارادبمی از جوی به خودم اومدم گوشمی زنگ گوشي صدابا
 : دادم هنوز سالم نکرده بودم  که شروع کرد حرف زدنجواب

 ی نامه رو حداقل برام گذاشتنی که اکنمیدست شما درد نکنه واقعا ممنونم ازت تشکر م_
 نه خوشم اومده يری ميزاری نامه مهی با یظرم بمون منتای ی بزنیتونی زنگ نمهی ارزشم که ی انقدر بي که بهم فهموندممنونم

 ..تو واقعا سر
 ي بده تو کماست بهت زنگ زدم جواب نداداری حال سامامی مجبور شدم بيدوزی موی بری واسه خودت می ههی چنمی ببسایوا_

  شد منتظر بمونمی رفتم نمی معی سردیمجبور بودم با
  خدافظمینیبی همو مدی نخواست همتا خانوم روز عحی از تو توضیکس_
 ...اراد من_

 . حرفمو ادامه بدم و تلفنو قطع کردنزاشت
 :  شروع کردم حرف زدنزنمی انگار دارم باخودش حرف مي گرفتم جلو و به عکسش نگاه کردم همونجررویگوش

 مونی مادی اه اصال ازت خوشم نمیستی خوبه تو دختر نکنهی من قهر مي لوس ننر برايپسره _
 ؟؟یکنی صحبت مي داریباک_

 :نهی گرفتم جلوش که ارادو ببوی سمت جانان و گوشبرگشتم
 زنمی لوس خانوم دارم حرف منیبا ا_
 خانوم؟؟؟_
 . بکنم براشمی منت کشدی باکنهی دخترا قهر منی گرفته برا من عادیاره خانوم _
  میشونیچشمامو محکم فشار دادم و با انگشتم دوتا اروم زدم رو پ 

  برو خونهيهمتا خسته ا_
  فقط فکرم مشغولهستمینه خسته ن_
 زمی عزدمی افتاد بهت خبر می اتفاقاری که منتظرتن اگه بازم برا سامیدونی مامان و بابات بعد برگرد مشی برو خونه پزمیعز_
 ....اخه_
 .زنمیبهشون سالم منو برسون بگو وقت کنم حتما بهشون سر م... اخه نداره برو _

 .زمی عززارمیخش تنهات م ببگمی بهشون مباشه
  هیلی خودش خي اومدنجای که بخاطرم تا انی همهی حرفا چنیا_

 : کردم همونجور تو بغلش گفتمبغلش
  کجا رفتهدونمی خبر بده نمنیفدات شم پس خودتم به اتر_
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  بهش زنگ بزنمتونمی شارژم تموم شده نمخودمم
 دمیباشه تو برو من بهش خبر م_

  گرفتم به سمت خونهی دربستی تاکسهی رفتم رونی اومدم بمارستانی کردم و از بیخداخافظ
 فردا صبح نمی ببناروی مامان ارمی مزمیعز:بود براش نوشتمsms هی موندم نگاه کردم در حد ی در اوردم و به شارژ باقمویگوش

 .مارستانی بامیم
 .کردم sendو

  رفتم تو فکر اراد همندفعهی اکنمی فکر می به همه چشمی مکاری بی وقتشهی هممثل
 . و هوامو داشتکردی متمی حماشهی بود که همی حرف بزنه اون تنها کسينجوری باهام اخواستی نمدلم

 ستی که نارمی اونم ندارم سامگهی دي انگاراالن
 : تو دلم گفتمزنمی انگار دارم باهاش حرف مي پنجره به اسمون نگاه کردم همونجوراز
 وفته؟ی مدی اتفاق جدهی رهی مشی داره خوب پی همه چی چرا وقتایخدا_

 م؟ی داری چرا انقدر سختهینجوری ما چرا ایزندگ
 م؟ی کردکارتی مگه ما چمی باشي عادي مثل ادمامیتونینم

 م؟ی شتی اذدی انقدر باچرا
  چراها تو ذهنمه؟نی چقدر از ایدونیم
 میدی رسدییخانوم بفرما_

  دادم سمت مردحواسمو
 :گفتم

 ممنون چقدر شد؟_
  تومنستیقابل شمارو نده ب-

 يزی چهی که بهتر بود حداقل ومدمی مادهی راه؟پکهی تهی نی اي هزار تومن براستی بی شد اندازه دوتا سکه پونصد تومنچشام
 . خوردمیهم تو راه م

   شدم پولو بهش دادم اصال حوصله بحث باهاشو نداشتمالیخیب
 ارمی رفت چمدونمو با خودم بادمیت خونه انقدرم خوش حواس بودم که  شدم و رفتم سمادهی پنی ماشاز
 : زدم مامان خودش جواب دادفونویا

 ه؟یک_
 : صدامو نازك و پر عشوه مردم و گفتمکمی سرکارش بزارم کمی گرفتم می تصمدیدی بود و اون صورتمو نمفونی به اپشتم

 هستن؟)بابام( سپهرجوندیسالم خانوم ببخش_
 ؟ي دارکاریبله؟شما با شوهر من چ-
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  خانوم سپهر زن داره؟به منکه گفت مجردهيوا_
  خورهی قشنگ معلوم بود مامان داره حرص مدمیخندی مزی رزیر

 دیی و گفتم شهرزاد خانوم منم درو باز بفرمافونی سمت ابرگشتم
 :ومدی خندش از اونور ميصدا

 . ذره شدههی باال که دلم برات ایرده ب شروع کومدهی نطونی شي مادر باالخره اومديوا_
  باالدیی جونتونم خونه هستن بفرماسپهر

 .  خنده از پله ها رفتم باال چقدر دلم براشون تنگ شده بودبا
 .  بغلشدمی پري درو برام باز کرد همونجورخودش

 :  تا ماچ ابدار از لپاش گرفتمدو
 . لپا تنگ شده بودنی اي که چقدر دلم براییوا_
 : گفتیخم ساختگ ابا
 فقط لپا؟_
 .ادی زیلی خیلی خادی زیلی عالمه خهیدلم واسه خودتم تنگ شده بود _
 . رفع بشهمی تمام دلتنگخواستمیم. دادمی بغلم محکم فشارش متو
 .ی زنمو کشتگهیبسه د_
 کردی و به بابا نگاه کردم که با لبخند داشت بهم نگاه مرونی بغل مامان اومدم باز

 : سمتشو اونم بغلم کردمرفتم
   سپهر جووونيچطور_

 .  گفتمظی و غلدهی کشیلی و خجون
 : با خنده گفتمو
  بهتگذرهی غر غرو خوش منی با ای خوشینیبیمارو نم_
 : زد پشتمدونهی ی شوخبه
  غر غرو زنمهنی دختر حواست باشه ها اياو_
 . گفته باشمزنهی هنوزم غر میول

 . مامان اومدغی جيصدا
 .ومدی غر غرو بدش ممی بهش بگنکهی از اشهیهم

 .می کنتشی اذمی اوانس بود برا منو بابا که بتونهی نمی او
   مبل دو نفرهي رومی نشستمنی سمت سالن نشمی و باهم رفتموی ندادتی اهمغشی جبه
 ؟ي کردکاری چي چند وقت که اونجا بودنی کن برام افیخب چه خبر تعر_
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 . کنمفی رو برات تعرییزای چهی دیخب بابا جون من با_
 دمی کن دخترم گوش مفیتعر_
 . کنممی ازت قاویزی چخوامی نمی دوست دارم بدونی ولدمی بگم تازه از راه رسدی االن نبادی شادونمینم_
 گهی بگو ديدختر جون به لبم کرد_
 ....خب من_

 ....من
 : به بابا گفتمومدی مامان که داشت سمتمون مدنی دبا
 گمیبعدا م_

 ستی وقتش ناالن
 . هارو ازش گرفتمیی رفتم سمت مامان و چاو
 :دمی همونجورم لپشو بوسو
 دستت درد نکنه خانوم جون بفرما بفرما_
  دختر ادبت کجا رفت توهیخانوم جون چ_
 .ارهی با خودش مادی بود گذاشتم فرانسه اراد مادیبارا ز_

 : بزنه پشتم که گفتماومد
 . رو دستتونوفتمی مگرهی منو نمچکسی هسوزمی مزهیری دستمه میی چااینـــــه نزن_

 :  زد رو دستشمامان
 .ارهی با ادبش گذاشته اراد باشمی هم نداره چند وقت رفته اونجا حای حگهی می چشینیبی سپهر ميوا_

 : گذاشتم جلوش و از همونجا به مامان گفتمیی چاوانی لهی سمت  بابا و رفتم
 .  در برهتی اوردم خستگیی برات چاای عشقم بای بزمی عزایب_
  کم حرص بخورنی بشنیبش
 :  خنده اومد سمتمبا
 ی هنوزم مثل قبلی ولی بزرگ شده باشدی چند وقت شانی گفتم بعد از ایطونیتو هنوزم ش_
 مونمی شما مي هنوز بزرگ نشدم تازه هرچقدرم که بزرگ شم بازم بچه گهیخب مامان بچه ام د_
 . می رو خوردییده هامون چا خنی شوخبا
 . بودم براشون گفتمدهی که فهمي و کامل اونجوراری بعدش شام،وسط شام موضوع سامو

 مقصر مینی براش بکنن تا ببادی از دستشون بر مي هرکارگهی ناراحت شدن و باباهم گفت به دوستاش میلی و بابا خمامان
  بوده؟ی کیاصل

 . ختیری اعصابمو بهم ميجوری بوده ی بخوام بدونم کار کنکهی ازدی شور مشتری دل من از همه بنی بنی او
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  کجا رفت؟یعنی زد؟ بشی غهوی نی امروز آترچرا
   زد؟ی با طعنه حرف ماری با مادر پدر سامچرا
 شمی موونهی خدا دارم ديوا

  تو راه بودی اتفاق بزرگهی ی دگرگونهی انگار
  مبهم و سر درگم داشتمهیفکرا

 وفتهی بی واقعا قراره اتفاقدمی که داشتم بود شای سخت روزي برادیشا
 : بابا به خودم اومدمي صدابا
 .ی برو بخواب خسته هم هستادی اگه خوابت مزمیهمتا عز_
  واقعا تحملش برام سخت بودی برم ولششونی خواستم از پینم

 اوردنی سمتم هجوم مهوی که ییفکرا
 . کردم بخوابمی قرص خوردم و سعهی تو اتاقم رفتم

  زنگ زدنی گرم شده بود که اترچشمام
 : سرم با همون حالتم جوابشو دادمری گذاشتم کنار گوشم و دوتادستامو گذاشتم زویگوش

  بگوزمیجانم عز_
 ؟یخوب_
  خونه؟ی؟رفتیاره تو خوب_
  مارستانمینه هنوز ب_
 ؟؟ی ذره هم استراحت کنهی شهی می خب چنیاتــــــــر_
 شه؟ی خوب ماری حال سامينجوریا

  در بره بعد برگرد اونجاتی بکن خستگی استراحتهی خونه برو
  اگه تنهاش بزارم تنهام بزارهترسمی مستیهمتا حالش اصال خوب ن_
   دوستمهنی باشم بهترششی پدیبا
  دوستت باشهنی بهترنیباشه اتر_
  بعد اونوی خودتو حفظ کنی اول سالمتدی باشه؟توی بفهمه ناراحت نماری نظرت اگه سامبه
 کنمی ازت خواهش منیاتر
   خونهرمی که بخوام حرفاتو قبول کنم اگه بهم بگن حالش بهتره مستمی نیتیمن االن اصال تو وضع_
 لجباز_

 ي لجبازشهیهم
  قطع کردموی و گوشرونی سرم اوردم بری از زدستمو
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 : لب با خودم غر زدمری زو
 نی ای براش خب منم االن ناراحتم منم استرس دارم ولکنهی مينجوری باباش که اای نکاراش؟داداششهی ای چینیخب _

 .گهیشورشو در اورده د
  پاش علف سبز شهری به من چه انقدر اونجا بمونه تا زاصال
  برمدی نبای کاری سامشی برم پدی بای کدونمی خودم بهتر ممن
  براش نداره چرا بمونم اخه؟ي ادهی موندنم فادونمی میوقت

 شهی خوب ماری و مطمئنم سامدونمی چون مکنمی نمي قراری بينطوری ای ولزنمی سر مبهش
 .  برهشمونی نکرده از پي ضربه ها خورد بشه خدانی که با انهی تر از اي قواون

 +نیاتر+
 پرت کردم جانان اومد سمتم و اروم کنارم نشست نگاهش به روبه روش بود توهمون حالت ی رو صندلوی گوشتی عصبانبا

 :دیپرس
 ؟؟يزدی حرف می داشتیشده؟باکیچ_

  چنگ به موهام زدمهی و دمی کشیپوف
 : حرص جوابشو دادمبا
 معلومه همتا،خانوم_
 

  کردهقهر
 . نه اون منوکنمی نه من اونو درك مکنهی مينجوری منو درك کنه کمک حالم باشه انکهی اهی چرا بجادونمینم

 .میسازی باهم نممیستی نمی قدمثل
 : گذاشت رو پشتمو حالت نوازش گونه تکون داد همونجورم جوابمو داددستشو

 نیطرز فکرت اشتباهه اتر_
 بعداز مدت ها ی باشششی تو پخوادیاالن همتا م. دی که ازهم جدا باشدی قبول کندیخوای نمی ولدیکنی همو درك مشما

 . همشی پدیبرگشت
 .ي تنها بزاراروی سامییخوای نمطی شرانی تو ای ولییخوای منوی همتوهم

 .ي حداقل جلو اون انقدر خودتو شکسته نشون ندای ي وقتتو برا اون بزارشتری بدی نظر منم حق با همتاست تو بابه
 .ستی نی کار سختچکدومی هنایا

 .ی اون باششی پشتری کن بی سعفقط
 ؟ی برگشت بگم چاری سامی تموم مدت برم با همتا باشم وقتییخوای ازم م؟نکنهی چاریسام.... پس _

 که بهت سر نزدم؟ دی تا ناراحت نباشه؟ ببخشبودمی کنارش مشتری و بکردمی با همتا مهربون تر رفتار مدی من بادیببخش... اوه
 ؟یمارستانی ندادم تو رو تخت بتی که اهمدیببخش
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  بردم چون خواستم کنار عشقم باشم؟ادمی که تورو از ببخش
 براش که قبول کنه من ارمی بيشتری بلی دلای دوستم قانع کنندست نی برا بهتر؟حرفامی جانان خانوم؟موافقهی نظرت چخب

 تمام مدت کنارش بودم؟
 : از رو پشتم برداشت و دستمو گرفت تو دستشدستشو

 . به من نگاه کننیاتر_
 : بود که دوباره تکرار کردمارستانی بي هاکیهم سمت سرام نگالجوجانه

 . به من نگاه کنگمیبهت م_
 : سمتش و تو چشماش زل زدمبرگشتم

 االن خوبه؟بگو حرفتو_
 ؟یکنی ميچرا لجباز_
 دی قبولش کندیخوای فقط شما نمتهی واقعزنمی که میی تمام حرفاکنمی نميمن؟؟؟ من لجباز_
 .ی باشششی پییخوای دوستته و منی اون بهتردونمیم_
 . کردمدیی با سرحرفشو تادمی که کشيو بعد از اهِ بلند) فراتراز از دوستيزی چهی( دلم گفتمتو
 : اون ادامه دادو
 . رسوندهبی بهتر بگم بهش اسای تصادف کرده اری باش که به عمد با سامی دنبال اون کسشتری کنارش هستم تو بنجایمن ا_

  کرده بودمتعجب
 . موضوع رو به کل فراموش کردمنی رفت ؟؟ انقدر فکرم مشغول شده بود که اادمی چرا

 : سرمو برگردوندم سمت جانان و اروم گفتمدوباره
 سی اداره پلرمیفردا م_

 ...فقط
 ...جانان

  شده؟يزیچ_
 ... فقطوفتادهی نینه اتفاق_
 ..می باهم حرف بزندیبا
 شده؟ی چنمی کامل بگو ببیزنی حرف مکهی تکهی چرا تنیخب بگو اتر_
  مساله خبر ندارهنی از اچکسیه_
 .ی بدوندی تو بای هم خبردار نشه ولی کسگهی ددوارمی امو
 ؟.یزنی نمی افتاده ؟چرا حرفی اتفاقاری سامي برانیاتر_

 . سخت بود انگار زبونم قفل شده بودیلی که تو دوستم بود و محکم گرفتم چشمامو بستم خدستاش
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 . از ذهنم رفته بودی فارسي واژه هاتمام
   بهش بگم؟دی باي چجوردونستمینم
 :  گفتمی ارومي کردم حواسمو جمع کنم و با صدایسع
  برادر منهاریسام_

 .دمی کشی نفس بلند و طوالنهی گفتنش بعداز
 . راه نفسم باز شده بودانگار

 .کردی صورت جانان نگاه کردم بهت زده داشت به من نگاه مبه
 : انگار تازه زبون باز کرده باشه گفتقهی چند دقبعداز

 دونمی ،مي مثل داداشت دوسش داردونمی نه؟میکنی میشوخ_
  منهی برادر خوناریجانان سام_
 شمی متوجه نمی چینی_

  ممکنه؟يچجور
 زدمی از گذشته اون زن حرف مدی خودم متاسف بودم که بابرا
 . شدی عوض ماریسام نظرش راجع به ازدواجش با دی شادونستی مدی اون بایول

  من سخت تري دادن براحی و توضشدی مشتری کردم هرلحظه بهت صورتش بفی به طور خالصه براش تعرداستانو
 : کردم گفتفی تمام ماجرا رو تعریوقت
 ؟یاز کجا مطمئن_
 اری تو بغل پدر و مادرم شناسنامه ساماری سامیعکس بچگ_

 . مادرم درستههی تمومشون بهم فهموند که حرفااری سامی العمل پدر مادرش نسبت به اسم اصلعکس
 . هم مادرماری هم سامرمیگیمDNAشی مطمئن شم فردا ازمانکهی اي دکترش حرف زدم برابا
 ه؟ی چشیاسم اصل_
 نیاتر_
 ؟!!ــــــــنیاتـــــــر_
 اسم کردهی بهش فکر م اومدم چون هنوزای من به دنی اسمو روش گذاشته و فکر کنم وقتنی مادرم انهیدرسته اسمش اتر_

 .اونو رو منم گذاشته
 :  سرخ شده بودصورتش

  داشته باشهتی واقعنایاگه تمام ا_
  باهاش کنن؟نکاروی پدرش متنفرم اونا چطور تونستن ااز

   مادرهی باشه ولادی کردن؟هرچقدرم اون اشتباهاتش زنکاروی با مادرت اچطور
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 یلی رحمن خی بیلیخ
  خودمم بودهی نظرانای مقابل تمام حرفاش سکوت کردم تمام ادر

 :گفتم
 دونهی که می هستي نفرنی نگفتم همتا هم خبر نداره اولی کسچی موضوع رو به هنیدرسته جانان،فقط من ا_

 . توئهندهی و ای موضوع به هر حال زندگنی به ای فکر کنشتری بتی ادامه زندگي براي بخوادی بگم شاخواستم
 . و ازجاش بلند شدرونی بدی از تو دستم کشودستش
 :ستادی روم واروبه

  انتخاب کردم بخاطر پدر و مادرش بود که االن بخاطر اونا ازش جدا بشم؟اروی سامیمگه من وقت_
 : ی جام بلند شدم  دستشو گرفتم  دوباره نشوندمش رو صندلاز
 یدونستی بهتر بود می ولي دوست داراروی تو سامدونمیخب باشه م_
 . برنگرفتنی ممی تو بودن تصمهی االن جاایلیخ
 : گفتي لجبازبا
  مثل من عاشق نبودنایلیخ_

 ؟یکنی ممی ازش قاویزی چهی ي دار؟بازمی تو چرا به همتا نگفتیچی هنی ااصال
  االن نهی ولگمی وقتش نبود بهش می بهش بگم ولخواستمیم_
 د؟؟ی خودش فهمی وقتی کگهید_
 فهمهینم اون یاگه تو نگ_
 دهن لقم شدم دست شما درد نکنه_
 ي بودينشد_

 : زد به بازوممحکم
 پرو_

 : دمشیمالی تو دستم گرفتم و با دستم مبازومو
  از دست تو؟کشهی می بدبخت چیدختره وحش_

 : دی خنداروم
 شیاری افتاد؟ و بعدشم بی چه اتفاقرانی برگشت انکهی بعد از ای مامانت بفهمشی پي پاشو برو خونتون که فردا بریراست_
 شی ازمايبرا
 ششی پرمی منجای فردا از انجاینه هستم ا_

****** 
 . خونش بودم که تلفنم زنگ خوردکینزد
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 : رو گذاشتم رو گوشم و جوابشو دادمي کردم جانان بود هندزفرنگاهش
 شده؟یبله چ_
 ؟ییاول سالم بعد کالم،کجا_
  خونشمکی سالم،نزدکیعل_
 شی برا ازمادییای که امروز مکنمیبا دکتر هماهنگ ماها باشه برو من _
 باشه ،پس فعال_
 خدافظ_

 . رو از گوشم در اوردميهندزفر
 .  خونش پارك کردمي جلوو

 . همون دلشوره رو داشتمبازم
 ده؟ی به من نمی خونه حس خوبنی چرا ادونمینم
 . شدمادهی پنی برداشتم و از ماشموی و خاموش کردم گوشنی شدم و ماشالشیخیب
  درو قفل کردم و راه افتادم سمت خونهموتی درو بستم با رو

 . باز شدی حرفچی در بدون هقهی درو زدم بعد از چند دقزنگ
 . باز کردم وارد خونه شدم درو پشت سرم بستمدرو

 . کردداشی پشدی مشهی که همیی سمت همونجارفتم
 .حدسم درست بود 

 . کردم نشسته بود سالم شیشگی رو مبل همهمونجا
 . سالم کردی سمتم و با خوشحالبرگشت

  و رو به روش نشستمرفتم
 . نشسته بودمروزی که دیی جادرست

 : لحن ممکن گفتمنی پام و با سرد تریکی انداختم رو اون پامو
  ادامشوشنومیم_
 : گفتی خوشحالبا
   بگهيزی بخور برگشت سرش و خواست چيزی چهی اول گمیباشه م_
 : دوباره گفتمکه
 .  زودتر ادامه داستانو بشنومخوامی ندارم ،میلیم_

 : سمتم و اروم گفتبرگشت
 خب تاکجا گفتم؟_
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 ي برگردییخوای ميبه خانوادت خبر داد_
 کردمی مهی و گرخوردمی فقط غصه می برگشتم تا چند مدتیاها،خب وقت_
 . تحمل کنمشونوی دورتونمی گفته بودم نمنای مامان ابه
 : گفتمي چقدر چاق شدگفتنی م در جواب سوالشون کهو
  داشتی خوبهیغذاها_
 کردم و از ی رفتم جلو و سالم احوال پرسدمی دابونی محمد و تو خهی از دوستایکی ی چند وقت بعد بود که اتفاقدونمی نمقیدق

 .دمیمحمد پرس
   بچه شدههی و خبر داد که محمد صاحب رانی االن برگشتن ای اروپا بودن ولشی گفت تاچند هفته پاونم
 . شدم باهاشیمی صمیلی خمی باهم بودی زنشم وقتکی نزدهی از دوستایکی ادرس خونشونو خواستم گفتم بهش ازش
 . منم شمارمو بهش دادمدهی کرد بهم خبر مدای اگه پی گفت ادرسو نداره ولاون
 .نتمی ببخوادی روز بعدش بود که بهم زنگ زد و گفت مدو

 . قبول کردمعی بودم سرنی و اتر از محمدی چون منتظر ادرسمنم
 .خواستمی و بچمو مزدمی سرش داد می محمد شوکه شدم،اما عصبدنی و  با دمی که گذاشته بودي سر قراررفتم

 .کردی اصال حواسم به دوستش رهام نبود که تمام حرفامونو گوش مدادمیرو بهش نسبت م...  رحم وی مثل نامرد و بی القابو
 رونی اومد سمتم و ازم خواست از اونجا برم بشخدمتیپ

 .رونی بمی دعوا با اون با محمد و رهام اومدی از کلبعد
 . بکنهنکاروی کرد که بخاطر زنش ساغر مجبور شده افی محمد تعرو

  بچه دار شهتونستهی ساغر نمگفت
 . اومد برنایه دن بچه بنکهی بود من بچه دارم به محمد گفته بود چند ماه بعد از ادهی فهمی وقتو

 کردمی و ازش گله مکردمی مهیگر
  نمشی ببخواستمی بودم مدهی بود که بچمو ندی طوالنیلی خمدت

 نمی اونو ببخواستمی بچم بود فقط مزی چنی من مهم تري بفهمه برادی اما ساغر نباکنهی گفت قبول ممحمد
 .  کردمقبول

 .شمی اومد پاری فرداش محمد با سامو
  خودم بودهی چهره صورتش شبته
 .کردمی و بوش مدادمی بغلم فشارش متو

 .نمی من ببارهی دو بار بچه رو بي شد محمد هفته اقرار
 .نمی خوشحال بودم که تونستم دوباره بچمو ببیلیخ
 . جلوش کردمي افتاد چه خرابکارادمی و من نمی رو ببگهی روز رهام زنگ زد و خواست همدهی
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 کرده اونم فی رو براش تعری گفت محمد همه چخواستهی مِن مِن گفت از قبلم عاشقم بوده و منو میزکل و بعداششی پرفتم
 .ادی من کنار مطیبا شرا
 . باشمششی و پنمی و ببنی اترتونمی بود اگه باهاش ازدواج کنم راحت تر مگفته
  خواستم بزاره فک کنمازش

  قبول کردیی اونم با خوشروو
 هی که منو قبول کنه و رهامم واقعا پسر خوبستی نی بچه کسهی من و طی شرانی با ادمی رسجهی نتنی فکر به ای ازکلبعد

  عجوالنم بعداز دو روز بهش زنگ زدم و قبول کردممی تصمبا
 .می فقط زود ازدواج کنی ساده باشه بدون عروسی خواستم همه چو

 خونه خودمون،رهام واقعا منو دوست داشت،منم ازش خوشم می تموم شد و ما رفتکردمی زودتر از اونچه که فکر مازدواجمون
 .اومده بود

 ... بگم عاشقش بودمنکهی ایول
 !نه
 . از طرف من نبودی تو رابطمون احساسیکردم؛ولی برطرف مازاشوی و من بعنوان زنش نمیدیخوابی اتاق مهی تو

  با محمد سرجاش بودقرارمون
 ، با محمد تنها باشمستی رهام نی وقتخواستمی خونه،نمارهی محمد بچه رو بتمگفی که رهام خونه بود میی وقتاشتری بیحت

 ، خوشش اومده بود و واقعا اونو دوست داشتنی رهامم از اتری کامال خوب بود حتی چهمه
 ...ادمهی روز شوم، اون روز و خوب هی تا

 هاشو تکون هی انقدر پامونی کوچی عسلزی مری کرد و رفت زیطونی بهش نبود، شکردم،حواسمی درست می فرننی برا اترداشتم
 ! برگشت روشزیداد که م

  خون اومده بودشش،سرشی رفتم پعی بعدش قلبم از جا کنده شد سرهی و گرغی جي صدااز
 نی ترکی سرعت خودمو به نزدرون،بای روز از شانس بد من رهام نبود و محمدم بچه رو گذاشته بود و رفته بود باون

  رسوندممارستانیب
 رهام خودش محمد کردمی اول اونو خبر مي هرکاري چرا به اون عادت کرده بودم و برادونمی از اونجا به رهام زنگ زدم نمو

 مارستانیو خبر کرد و باهم اومدن ب
 تر ی هاش قلب منو زجر دار تر و محمد و عصبهی گری خورده بود ولکی کوچهی دوتا بخنی بود ،سر اتری عصبیلی خمحمد

 .کردیم
  اون محروم کرددنی از دنم،منوی ببنموی اترزارهی وقت نمچی هگهی روز با داد گفت داون
 ....شهی هميبرا

 گفتمی ممی گناهی و از بکردمی مهی منو برد خونه، تو بغلش گررهام
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  شدمی اروم نمی داشت ارومم کنه،ولیسع 
 .کنمی فکر منی و کمتر به اترشهیون بچه گرم م سرم با اينجوریم،ای روز بعدش رهام گفت بهتره خودمونم بچه دار شدو
 ! چرا قبول کردم؟دونستمینم
 . کرده بودمدای به رهام عالقه پفهممی االن میول
  خبر عمرم بودنی خبر بهترنی حامله ام و ادمی ماه بعد فهمکی
 کردی برام فراهم مخواستمی می تفاوت که رهام همش مواظبم بود،هرچنی قبل نبود با اي مثل سرمی باردارنیا

 . عمرم اون زمان بودهی روزانیبهتر
 ادتی عمارستانی اومدن بی اومد پدر و مادرم با خوشحالای بچه بدنیدم،وقتی گذشت که خودمم نفهمعی انقدر سرمی ماه باردارنُه

 .بچه، بابام خودش تو گوش بچم اذان گفت
 هی اسم بچه چدنی پرسیوقت

 .ادی بنی که به اتریده بودمو بگم اسم رو که انتخاب کری اسمخواستمیم
 نیاتر: کرد و گفتیشدستی رهام پیول
  ، دادلمی تعجب برگشتم سمتش که لبخند  قشنگ تحوبا

 ! تو چشماش بود، مثل لذت پدر شدنی نگاه کردم برق خاصبهش
 می تنها موندیوقت

 . به بعد چهار نفره شده جمعموننی مامانش از اگهیخب د:گفت
 چرا چهار؟: تعجب گفتمبا
  داداش بزرگترم داره، مگه نه؟هیپسر مون -

 : آه گفتمهی که دستشو گرفته بودم با ي تو دستاش گرفت همونجوردستمو
 !ستی وقت نچی که هی نفر چهارمی ولمی چهار نفردرسته

 سمت رهام اومدن تو،با بهت بهشون نگاه کردم دوباره برگشتم نیدر اتاقو زدن  محمد و ساغر با اتر 
 !ی چهارمنمیا: لبخندش گفتبا

  شده بودسی از اشک خچشمام
 ی بودمش ساغر بچه رو آورد گذاشت کنارم و اروم دم گوشم گفت منو ببخش،بچگدهی بود که ندي ده ماه و خوردکینزد

   ببخشمش اون باعث شده بود من از بچم جدا شمخواستمینم. کردم
 . نفرتم نصبت بهش کم نشده بودي ذره ایحت
 :اروم تو گوشش گفتم 

  زودهیلی بخششت خبرا
  اورد باال و تو چشام نگاه کردسرشو
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  نداشتی برام فرقی بود ولناراحت
 . حقش بودنی کرده بود ای انصافی در حقم بیلیخ

 اری گرفتم بهش بگم ساممی و گرفتم تو دستم تصمارمی سامهیدستا
  داشتمنی اتردونهی گهی دچون

 دیخندی مکردوی چشام نگاه متو
 شدمی شاد می از خندش کلمنم
 رفتمی قربون صدقش میکل

 : برگردوندم سمت رهام با لبخند نگاش کردم و اروم گفتمسرمو
  ازت ممنونمیلیخ
  دستشو تو دستم گرفتمگمی با دست دو

  بودارمی دستم تو دست سامهی حاال
 زمی دستم تو دست شوهر عزهی
 ،  خوب بودمی زندگیلیخ
 . بودم راحت بودمدهی که کشیی که کرده بودم و زجراهییای همه بدبا

 . بوداری سامتی همبازنی بهتري روزا گذشت تا توپنج ماهه شدينجوریهم
  اومد و مجبور شدن از اونجا برنشی محمد پي براي که کاری وقتتا
 .گرفتمی من،همش بهونه مهیایری همونم شد شروع بهونه گو

 کردمی می خالچارهی سر رهام بومدی مشیپ یهرچ
 .کردی گوش مي با صبورگفتی بهم نمیچی اون هیول

 ،يدیفهمی موی همه چگهی مدرسه دیرفتی مدی و باي سال بد بود که تو هفت ساله شده بودچند
 بود و اصال به من و تو شی همش سرش تو گوشرفتی صبحا زود مومد،ی مری بود به رهام مشکوك شده بودم شبا دی وقتچند
 ...  ناراحت بودم از دستشیلیداد،خی نمتیاهم

 !!ادی زیلیخ
 شدی و بحثمون مکردم،جری باهاش دعوامشهی ازهمشتریب
 رهی و کجا مکنهی مگاری چنمی روز رفتم دنبالش ببهی
  خونه باغهی شدن و رفتن سمت نی ماشهی سوار شی با منشدمید
 ! ساعت تو خونه بودننی چندو

 . بار دوم شکستمي براکردمی داغون شدم حس می واقعهی به معنااونشب
 . خونه مادربزرگتمی از مدرسه تورو برداشتم و رفتاومدم
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 می صحبت کردی شد شب اومد خونه مامانم کلينجوری که اکردی بهم رو می تازه داشت خوشبختکردمی مهی گریکل 
 .رمی فرصت مناسب حالشو بگهی تو خواستمی مدمی دی بفهمه چخواستمینم

 ،  سردتر از قبلی خونه ولبرگشتم
 .ی شتی که ممکنه تو اذکردمی فکر نمنی معمول تو خونه دعوا بود،  اصال به اطبق
 .  دوتا منگفتی اون میکی دی باهاش دعوا کردم اونم جوش اورد و سرم داد کشی بود که وقتی شبمی اتفاق زندگنیبدتر

 هی و تنها ختی فرو رکبارهی خشمش به ي دم،همهی دی منم گفتم چرا ازش ناراحتم گفتم که اون روز چدی کارامو پرسلیدل 
 ! نامردکنمی نمانتی بهت ختی اعصاب خوردهیباهمه مشکالتت کنار اومدم با :جمله گفت

  حرفش تعجب کرده بودمرون،ازیرفت از خونه ب 
  کردم رفتنش نگاهي به جاجی بکنم گدی باکاری چدونستمینم

  بودمدهیترس
  بودمدهی ترسی ولی از چدونمینم
 دمیکشی خودم خجالت ماز
  و ندونسته قضاوت کردمدمی نداشوی مهربوننکهی ااز

  بغلت کنمامی بخواستمی ميکردی و با ترس به من نگاه مي بودستادهی که جلو در وادمی دتورو
 دی بادونستمی شب بعدش،نمنطوری نشد و همي چرا دعوات کردم و فرستادمت تو اتاقت اون شب از رهام خبردونمی نمیول
   کنمکاریچ

 تو دی اونجانبود،دو روز بود که سر نزده بود،تورو برداشتم و بردم خونه مامان بزرگت گفتم بای زنگ زدم به شرکتشون ولاول
 ی باشششی خوش قبول کرد که تو پيا رو مامانم بیکنی متمی تو اذیخونه کارکنم ول

 . خونهومدهی دو شب تمام ننکهی کردم افی و ماجرا رو تعری اداره اگاهرفتم
  خبر بدنعی سردنی با مشخصات رهام دوی اداره ها که اگه کسهی کردن به بقیمشخصات رهام و خواستن و بعدخبر رسان  

 برا دی شده ، بادای تو شمال پمارستانی بهی جنازه با مشخصات رهام ،توهی ساعت بعد بود که خبر دادن شی پنج ،شحدود
 . برمییشناسا
 تورو تونمی و نمادهی زنگ زدم و به مامان گفتم امشب کارام زنمی ببنموی ببدی که نبايزی برم و چدمیترسی مومدی باال نمنفسم

 . دنبالت؛ مامانم قبول کردامیبرگردونم خونه، فردا م
 صدا از ی که فقط رهام سالم باشه اشکام بخوندمی دعا بلد بودم می هرچگفتمیادم سمت شمال،تو راه فقط ذکر م راه افتتنها

 رهام سالم باشه و برگرده  خواستی دلم مکردم،فقطی پاك کردنشون نمي هم برای تالشی گونه هام حتي روختیریچشمام م
 خونه

 !بودی رهام مدی اون شخص نبارفتی مدی رهام نبا،ی بابا داشته باشهی دی بایخواستی بابا مي بودکی کوچیلی ختوهنوز
 .مارستانی به بدمی فکر رفتم تا رسنی ساعت راه و با همچهار
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 نمی قبول کردن برم جنازه رو ببدنی منو دتی چون وضعی شب بود ولنصفه
 دیلرزی مدستام

 می پرستار تا سردخونه رفتهی با
 شدی مشتری و دلهرم برفتیقلبم باال تر م ضربان شدمی تر مکی که نزدهرلحظه

 .. خودش باشهدمیترسیم
 و به کی کاور جنازه رو باز کرد،اروم رفتم نزدي روپی و زرونی بدی کشو مانند و کشهی شبيزی چهی سردخونه و پرستار میدیرس

 .جنازه نگاه کردم
 .. رهام همونجا از حال رفتمدنی دبا

 ، بخش بودم و به دستم سرُم زده بودني بهوش اومدم تویوقت
 پرستارا اومدن تو اتاقم،خواستن بازم بهم ختیری و اشکام تند تند و پشت سرهم مدمی کشغی رهام و  جنازه فقط جي اورادی با

 ارام بخش بزنن که نذاشتم با تلفن اونجا به خونه زنگ زدم
 کردی سکته میورم مامان داشت از نگران از اونزاشتی هق هقم نمی بدم ولحی برا مامانم توضخواستم
 گرفتن لی تحوي براانی و زودتر بهی داد که موضوع چحی مامان توضي از دستم گرفت و اروم اروم براوی اومد گوشپرستار

 ....جنازه و
  تو اتاق بودن مامان خودم و رهامنای بهوش اومدم مامان ای بهم ارام بخش زدن و وقتدوباره

 ! بودندهی پوشی ،همه لباس مشککردنی مهی گرجفتشون
 میری بگلی جناره رو تحومی بودن که بتونی قانوني و پدر شوهرم دنبال کارابابا

****** 
 به حالت ی بود برگزار شده بود همه چقشی که الي رهام با شکوه و طورهی روز به سرعت گذشت و تمام مراسماچهل

  برگشته بودشیعاد
  اروم بودنهمه

 ي نامشو خوند همه تی رهام اومد و وصلی وکدونستمی بدتر و سردتر از قبل بودم چون خودمو مقصر مرگش م از من کهریغ
  اموالت به اسم من بودی برسی تا تو به سن قانونیاموالشو به اسم من و تو کرده بود ول

  اومد خونمونشی روز بعد منشدو
  بشهينجوری امیکردی فکر نمدی شزیورپراقرار بود س: گذاشت جلوم و گفتدی دسته کلهی پاکت و هی و

 . بهتونگمی متیتسل
 ،زمی عزیسالم به خانوم گل: نامه از طرف رهامهی بودمش با دهی بود که دی باز کردم عکس از اون خونه باغپاکتو
 با همون درختا و ی که ارزوشو داشتی منتظرتم هموندمونی من تو خونه باغ جدیخونی نامه رو منی اي که شما داراالن
 ي که عاشقشون بودییگال
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 . امادست فقط تورو کم دارهنجای ای چهمه
 ! هاییای بزود

 سمینوی برات مآدرسشم
 یشی مزی سورپراشتری بينجوری بهت زنگ بزنم چون انخواستم

 .ای و زود بری پسرمونو بگدست
 ! منهی زندگعاشقتم

 .رهام
 ، رو که خوندم پاهام شل شدنامه

 کرد؟ی منکاروی اون بخاطر من داشت ایعنی شده بودم،شوکه
 ومد؟ی مری بخاطر من شبا دیعنی
  بخاطر من تصادف کرد؟یعنی

  خروار ها خاك دفن شده؟ری من زبخاطر
 !!!  بند اومدنفسم
 ي اثری متوجه حالم شد و اومد سمتم،زد پشتم ولشی منششدی نمی کردم نفس بکشم ولی و گذاشتم رو گلوم و سعدستم

  صورتم گر گرفتهکردمی احساس مشدمی داشتم خفه مدادینداشت انگار دوتا دست محکم گلومو گرفته بود و فشار م
  بوددهی هم ترسچارهی بدخترك

  که راه نفسم باز شد و همزمان بغضم شکستنمی زد رو قفسه سدونهی
  م که برگرده،که من اشتباه کردم و اسم رهام و صدا کردم داد زددمی کشغی جختیری صورتم مي تند تند رواشکام
  رفت ،ازحال رفتمیاهی داد کردم تا چشمام سغی جانقدر

 .نداختی اون مادی برابر اصل  رهام بود، منو ی صورتت کپدمی شدم تورو جلوم دداری بیوقت
 وفتمی که کردم بي کارادی دنتی که با دنمتی خواستم ببینم

 . دونستمی مقصر مخودمو
 رونی بي زدم که از اتاق برداد
 خواستمی نمکردمی مي ازت دورشد،همشی مشتری و عذاب وجدان منم بيشدی پدرت مهی شبشتری و تو بگذشتی به روز مروز

 وفتمی که کردم بیی کاراادی
 خونه شی اوردی دوستت داداشت بود وقتنی ،اما تو بهترزدمی سر نمارمی به سامگهی دی جدا شده بودم که حتمی از زندگانقدر
  که ازت بزرگتر بودي اشنا شدی برام جالب بود با کسنی و ادی شدکی که چقدر بهم نزددمیفهم
 دمی نفهمیرفتی مشمی از پی که  داشتی از قبل تو خودم غرق شدم،وقتشتری از بابت تو راحت شد و بالمی خدمتونی باهم دیوقت
  چقدر تنها تر از قبل شدم که با رفتنتفهممی االن می ولدمی از دست مودارمیچ
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 ... ببخش پسرممنو
 ؟یبخشی منم؟منویاتر

 اد؟ی ازمن بدت مهنوزم
 : اروم گفتمهی و با صدادمی کشقی نفس عمهی

 . زودهیلی خدنتی برا بخشخوامیمعذرت م_
 . تو فقط منو ببخشمونمی سالم طول بکشه من باز منتظر منی چنددنی بخشنیتو فقط منو ببخش،اگه ا_
 مارستانی بمی اماده شو بري کردفی کامل تعرتویداستان زندگ _
 ؟ی چيبرا_
 DNAشیخب معلومه ازما_
 ؟يبه من اعتماد ندار_
 ي بدشی برا مطمئن شدن ازماکنهیعقل حکم م_
 

******** 
  ماه بعدپنج

 +همتا+
  پس؟یـــــــــــین،کـــــــجایاتــــــــــــــــــر_
 : و گفتکمیشتم و نگاهش کردم،اومد نزد به عقب برگاری سامي صدابا
 کنهی تورو تحمل مي پسر چجورنی ادونمیمن نم_

 . خودمو بکشمخوامی منمیشی مشتی پقهی دو دقمن
 . کنهی اون پسر که قراره با تو زندگبدبخت

 ؟یکنیشما چرا تو کار من دخالت م _
 . دخالت کنمدیدرسته من تو کار تو نبا_
  به جون هم؟دیباز شما دو تا چتونه افتاد:نیاتر 

 : گفتمعی بزنه که من سری خواست حرفاری ،سامنی سمت اترمی برگشتجفتمون
  شدهرمونی دمی برای عشقم بدو بیچیه_
 : گفتماری تو همون حالت سرمو برگردوندم عقب و به ساممی گرفتم و سمت در راه افتادعی دستشو سرو
 . نداشته باشيت فکر کن به من کار خودی به بدبختنیشماهم بش_
 :  با ارنجش زد به پهلوم که با اعتراض گفتمنیاتر
  چرا؟یکنی مه؟رمیچ_
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 . تشوی وضعیدونی خودت که ماریهمتا بهش فشار ن: گفتنیغمگ
 : نگاه کردمنی شدم و به اترنی سوار ماشتی عصبانبا
 . کنمکاری چدونمی دستش ناراحتم نماد،ازی نمادشی خودشم ی تحمل کنم،اون حتاروی سامنی اتونمیخب من نم_
 ادشی مدت کنارمه اما منو نهمهی من از تو بدتره ،داداشم بعد از اتیوضع.ادی نمادشی من مگه دست خودشه که مارو زیعز_
 .می بهش بگم برادرتونمی نمیاد،حتینم
 .نتشی ببتونهی مخصوصا جانان که نممیکشی می سختمیهممون دار_
 شهی مشکالت خودشون درست مهی بقی االن بهتره به لباسات و حلقت فکر کنشهی درست میعشقم همه چناراحت نباش _

 .شهی دوباره مثل قبل مشاهللای اارمیسام
 . گفتم و ضبط و روشن کردمي اباشه

 . دادم و چشامو روهم گذاشتمهی تکی به صندلسرمو
 مامان ارغوان بود ی از طرفدی کشی از همه سختشتری بنی افتادم،دوماه بعداز برگشت ما بهوش اومد تو اون مدت اتراری سامادی

 اری سامي مامان و باباگهی دیو از طرف
 . و ناراحت بود که چرا بهش نگفتنکردی بحث مباهاشون

 .ا االنم موفق بوده مامانشو ببخشه و تکنهی می اون داره سعنکهی نکته مثبتم داشت اهی البته
 اما گفتن که اون حافظه بلند مدتشو از دست مارستانی بمی رفتی بهوش اومد همه با خوشحالاری بهمون خبر دادن سامیوقت

 .ادی نمادشی از ماهارو چکدومی هگهیداده و د
 نی خودشون که با حرف اترشی ببرن پاروی سامخواستنی و مامان ارغوان بحث بود هرکدوم ماری سامي بابانی چند روز بتا
 : بود کهنی نتونست بکنه و اونم ای اعتراضچی هچکسیه
 .ادی نادشی اگه منو ی کنارش باشم حتخوامی سال از برادرم دور بودم االن منهمهیا_
.  مندنی و شد عامل زجر کشنی اومد تو خونه اترصشی و اجازه ترخاری شد که چند هفته بعداز بهوش اومدن سامنمی همو
  گذشتاری با سامدمونمی عهی روزایحت,

 . بگمکی بهش تبردی نتونستم قشنگ کنارش باشم و اونجور که بارانی ارادم اومد ای وقتیحت
 ... خوشحال بودمیلی بابت خنی باالخره سرو سامون گرفته بود با الناز و منم از ااونم

  باالخرهمیدیرس_
 . به خودم اومدمنی حرف اتربا

 .میدی متوجه نشدم رسی رفته بودم تو فکر که حتکامل
 : کرد و گفتیی خنده کوتاههی نگاه کردم نی اتربه
 ؟؟يکردیبه من فکر م_
 

 : که رو لبم بود جوابشو دادمي با لبخندمنم
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 .شی کم و بيا_
 .می داردی خری که کلمی شو برادهیپ

 می شدادهی و خاموش کرد و پنیماش
 . تو پاساژمیرفت

 . منی و لباس پاتختنی فقط مونده بود کت شلوار اترمی بوددهیو خر عروسملباس
  خوبه؟نی انیهمتا بب_
 . نگاه کردمنیتری کت و شلوار تو وبه

 :نی سمت اتربرگشتم
 . کردمزونیکت تک بپوش کت و شلوار دوست ندارم و لبامو او_

 : دی کشدماغمو
 . کت و شلوار بپوشهدی دوماد بای عروسيلوس نکن خودتو برا_
  ازش خواهش کنم بخاطر من کت تک بپوشه؟؟شهی دوماد کت و شلوار بپوشه،مخوامیمن نم_
 ؟؟ییخوای می بکنم،خب چدی که بگه بايپدر عشق بسوزه که کار_

 . سمت مغازه مورد نظرممی گرفتم و رفتدستشو
 .می و سالم کردمی شدوارد

 . دختر جوون بودهی فروشندش
 .کردین به ادم نگاه م مهربویلی خکه

 .رفتی ته دلت غنج ماصن
 . تک داشتهی که کتایرفتم قسمت 

 : گوشم گفتری زهوی نی که اترگشتمی مينجوریهم
  چطوره؟نیا_
 . و دستم و گذاشتم رو قلبمدمی لحظه ازجام پرهی
 : چشم غره هم بهش رفتمهی

 . بود سکته کنمکینزد_
 : خنده هاش گفتنی بدنی کرد خندشروع

  نترسیهنوز سالم_
  چطوره؟خب

 از باشمی جي کرده بود و روکشی شیلی که خخوردی می هاش دوتا نوار مشکغهی ي که تو دستش بود نگاه کردم،روی کتبه
 . هم بودکی شی سادگنیهمون نوار زده شده بود در ع
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 .رمی بگزتوی ساستایخوبه وا_
 . و گرفتمنی اترزی سمت دختره و از اون کت سارفتم
 :نی اترشی پتمبرگش

 پشت کن_
  کنم؟؟؟؟کاریچ_
  کتو تنت کنمخوامی پشتتو بکن مگمیم_
 : گفتیجی گبا
  اها _
 . پشتشو بهم کردو
 .ستادمی کتو تنش کردم و رفتم جلوش وادوری
 : گفتمکنمی که انگار دارم فکر مي بهش کردم و جوری نگاههی

 ی عروسيخوبه ،اما نه برا_
 : و خودشو نگاه کردستادی وانهیی اي جلورفت

 همتا خوبه ها_
 اریدرش ب_
  خوبهنیهم_
  بعدمینی رو هم ببگهیچند جا د_
  خوبهنیا_

*** 
 : جوون گفتدختر

 د؟ی ازدواج کندییخوایم_
 : با لبخند جوابشو دادممنم
 اره_
 دییای به هم مدیخوشبخت بش_

  مغازهرونی برداشتم و رفتم بزی کردم و کاور کت و از رو ميتشکر
   بعد از حساب کردن پول اومدنمیاتر
 ؟؟یاالن خوشحال_
 ؟..!میچرا که نه،خب کجا بر_
 ایدنبالم ب_
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 .نی زمدمیکوبی و پاهامو محکم مرفتمی راه متی عصبانبا
 ؟... حتمادیخری مدی داشت مغازه اول که رفت باي چه عجله ادونمی نممن

 .... منـاصال
 پوشمی مگهی جشن دهی نوی امیخری تو مقهی به سلیکیناراحت نباش _

 : زده برگشتم سمتشذوق
 واقـــــــعا؟؟_

 ؟یگی مراست
 می بخري تو دوست داری هر چمیاره عشقم،بر_
 عاشقتم که_

 .ي سمت مغازه بعدمی دستشو تو دستم گرفتم و راه افتاددوباره
 .....يبعد
 ....يبعد

 ...ي بعدو
 کت نی بود که انی خوشش اومده بود تنها فرقش انی بود که اتری گرفتم،مثل همون کتدی کت  تک سفهی گشتن،ی کلبعداز

 . داشتي ساده ای مشکينوار ها
 .ومدی بهش میلی لباساش شده بودم،خدش،عاشقی سفي و کفش های شلوار کتون مشکهی با

 . من تو اون لباسا مرد تر شده بودمرد
 .نی خونه اترمی و بعداز ناهار رفتمی تموم کرد رو همدای خرهیبق. بود که انجام شدنی لباس اتردمونی خرنی ترمهم
 کردی نگاه مونیزی که رو مبل نشسته بود و داشت به صفحه خاموش تلودمی داروی خونه که شدم ساموارد
 .یکنی بهش نگاه مي توجهتو جلب کرده که با دقت داراهی تو اون صفحه سی دوست دارم بدونم چیلیخ:همتا

 با دستم شونه هاشو گرفتم اری صدا زدم، رفتم سمت سامنوی اترعی سردمی بود؛از حالتش ترسدی سمتم،رنگ صورتش سفبرگشت
 و تکونش دادم

 دادی جوابمو نمزدمی صداش می هرچدادمی تند تکونش متند
 شدهیچ: اومد سمتم نیاتر
  خدا کمکش کنن،تورویاتر: برگشتم سمتشهی گربا

 ! کنن،کمکشی ،اترزنهی نمحرف
 تو دهی نشون نمی عکس العملدی دی تکون داد اما وقتاروی اومد سمت ما اونم چندبار سامعی از دستش افتاد و سردایخر 

  به خودش اومداریگوشش زد، سام
 اون دختر نامزد منه ؟: نگاه کرد نی تعجب به اتربا
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 میکردی همزمان سمت هم برگشت بهم نگاه منی منو اتري هانگاه
 می بگدی بای چمیدونستی کدوم نمچی همی الل شده بودانگار
  نامزد من بود؟کردی مهی که داشت گرياون دختر: دوباره گفتاریسام
 دمش؟ی قبال دکنمی احساس مچرا

  دادمحی زنگ زدم و ماجرارو براش توضاری به سمت اتاقش رفتم و با تلفنش به دکتر سامنی اشاره اتربا
 رسونهی خودشو معی که سرگفت

 . بوددهی گذاشته و  خوابنی اتري که رو مبل سرشو رو پاهادمی دارویم تو اتاق سابرگشتم
 طنتی شماره جانانو ازم گرفت،شطنتشی با شاری و سامنجای افتادم که اومدم ای روز اولادی اروم بود،یلی صورتش نگاه کردم،خبه

 .قبل تو نگاهش نبود
  بود و پاك کردمدنشونی که احتمال باریی تارشده بود،پشت بهشون کردم اشکاچشمام
 ، رفتم و نشستمنی اترهی سمتشون برگشتم به سمت مبل کناردوباره

 شد؟؟یچ: تو دستم گرفتم و اروم گفتمدستشو
 : دی کشقی نفس عمهی

 ادشی يزی چشونی نامزداد،ازی نمادشی ماجرا هی از بقيزی چرفتم،امای مرونی قبال باهاش بدونمی مگهیاد،می مادشی جانانو
 ادینم

 ال بودم،هم ناراحت خوشحهم
  در اومدي تو سکوت گذشت که صداي اقهی دقچند
 رمیدرسا من م: که گفتمفونی سمت ارفتی داشت مدرسا

 اری سامنکهی سمتش رفتم و از اعی اومد سری درو باز کردم،منتظر دکتر شدم وقتی حرفچی و بدون هفونوی رفتم سمت اعی سرو
 . اومده براش گفتمادشیجانانو 
 .انی به اطرافدهیداره واکنش نشون م: و اخرش گفتدی سوال ازم پرسچندتا

 دمیفهمی از اون حرف نممنظورشو
   کردمشیی بود راهنمااری که سامیی و تا جامی خونه شدوارد
  گفت از جاش بلند شهنی سمتشون و اروم به اتررفت

 می در اخرم خواست تنهاش بزارو
  به اتاقش رفتمنی اتربا

 داده بودن و اروم اروم به پام بهش ضربه هی دستاش گرفته بود و منم به کمدش تکنینشسته بود و سرشو ب رو تخت نیاتر
  زدمیم

  نگفت؟؟ي اگهی دزیدکتر چ:نیاتر
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 .دهی واکنش نشون مانیفقط گفت داره به اطراف:همتا
 . لذت ببرهشی مجردي روزانی تا از اخررونی عروسمو ببرم بتونمی نمی اما من حتمهی عروسکینزد: گفتي پوزخندبا

 بعداز اونهمه نکهی کنارتم خوشحالم ازانکهیعشقم،من االنم خوشحالم از ا: رو تخت نشستم و دستاشو تو دستم گرفتمکنارش
 . خوشحالممی همشی پیسخت

 تا شمی خوشحال تر مشهی داره خوب ماری رفتنمون،بخدا من بفهمم حال سامرونی من داداشم،داداشت مهم تره تا بيبرا
  رفتنرونی مغازه و اون مغازه و بنی باشم و ارونیهرشب ب

  که تورو دارم خوشحالمنی هممن
  خوشحالمی داداشت برگشته به زندگنکهی هممن
 
 .شمی ممونی دربارت زود قضاوت کردم پشنکهی ،از انمیبی متوی مهربوننی ایوقت-
 .کننی صداتون مرون،دکتری بدییاقا بفرما: درسا اومدي صداقهی اتاقو زدن و بعد از چند دقدر

 ، تو سالنمی و رفتمی بلند شدباهم
 . رو مبل روبه روشارمی مبل نشسته بود و سامهی رودکتر

 دمی که من فهمییزهای نشون داده و چاری که سامیخب طبق عالئم: دکتر شروع کرد به حرف زدنم،یکنارشون نشست 
چند : کردو گفتاری بهتر بگم حافظش در حال برگشته،رو به سامای گردهی م برشی داره بعداز چند ماه به حالت قبلانگارمغزش

 ؟يزاریلحظه تنهامون م
 . بدون حرف بلند شد و به سمت اشپز خونه رفتاریسام

 بوده رو دوباره تکرار ندی خوشااری برا سامدیدونی و مدی که داشتیی خاطره هادی کنی سعنهی کار انیخب بهتر: ادامه داددکتر
 ادشی زوی همه چهوی دی نکنی براشه،سعزی چنی بدترنی بهش وارد نشه،ای حواستون جمع باشه که استرسدی باد،فقطیکن
 .قی اروم و با برنامه مشخص و دقد،ارومیاریب

 اونجور که د،چونی نامزدشو کنارش بزارشترمی حالش زودتر خوب شه،بدوارمی رو براش اضافه کردم که اميدی جدهیمن قرصا
 .دهی ازهمه واکنش نشون مشترینسبت به اون ب دمیفهم
 .می اروم اروم جمع کرد و از جاش بلند شد،ماهم بعداز اون بلند شدلشویوسا
 . نره،حواستو جمع کنادتی که گفتم و اصال ینکات: دست داد و گفتنی اتربه
 .چشم حواسم هست:نیاتر
 نشسته بود و ي ناهار خوری رو صندلاریسام.منم رفتم تو اشپز خونه. حساب کنهتشویزی کرد تا پول وی همراهرونیدکتر و تا ب 

 .خوردی میداشت بستن
 !؟. مرد جوانیکنیچه م: قاشق برداشتم و نشستم کنارهی هی از تو کشورفتم
 ..خورم؟؟ی می دارم بستنستیواضح ن: خوردن بود گفتی که مشغول بستني همنجوراریسام

 . تو ظرفش برداشتمی قاشق از بستنهیگند دماغ،: لب گفتمریز
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 ..؟يخوری مموی بستن،هميدی هم فش میی پرویلیدختر تو خ-
 ؟! کهواقعا

 . بهت دادممی از بستنمی خوردی باهم بستنمی اون روز رفتادتهی نکن،تمی اذاری سامگهی دهی بستنهیاووف : حرص گفتمبا
 ! نوبت توئه؟حاال

 .منکه نگفتم نخور: گفتي دلخوربا
 .د،اصال همش مال خودت،بخورش  و به سمتم فرستاظرف
 ؟ي شدينجوری تو ا،چرای باشينجوری اخوامینم: گفتمی و انداختم تو ظرف و با ناراحتقاشق
 گ؟. بودهی گناه تو چمگه
 . برگردهارمی داداش سامخوامی ممن

 ار؟یسام:  که پر از اه و حسرت بود گفتمی لحنبا
 !؟یشناسی منو نمییای که مممی عروسي برایعنی

 ....شناسهی کسم منو نمنی ترزی عزی خوشحال باشم وقتي چجورمن
 .کردمی مهی صدا گری ناراحت بودم بیلی که خیی کردن،مثل وقتاهی و شروع کردم به گرزی مي گذاشتم روسرمو
  هست که مثل داداشم کنارم باشهگهی دیکی بودم بعداز اراد گفته

 ....اما
 . رو شونم حس کردموی کسدست
 .. نبوداری سرمو بلند کردم،الهام خانوم بود، به دور و برم نگاه کردم،ساماروم

 ی رسوندنم توجهي برم خونه،به اصرارشم براخوامی و بهش خبر دادم که منیتشکر کردم و از جام بلند شدم،رفتم تو اتاق اتر 
 . برمی با تاکسخوامیم: نکردم و گفتم

 کردمی می و قدم زنون کوچه پس کوچه هارو طرونی در خونه رفتم باز
 حواس ی هاهم بی ها خوشحال و بعضی شلوغ بود،همه سرگردم کاراشون بودن،بعضیلی،خی اصلابونی به خدمی رستا

 . مردونش توجهمو جلب کردهی به  پاساژ،لباسهادمی راه رفتم تا رسکردن،انقدری می طرشونویمس
به مامان زنگ زدم و .دی ساعت رسمی که هستم،بعد از نیی به جاادی بعی به جانان زنگ زدم و خبر دادم سری انمی تصمهی تو

  که نگرانم نباشهششی پرمیخبر دادم با جانانم و شب م
 .!ي خواهرت لباس بخری عروسي برامی برمییخوایم: جانانو گرفتم تو دستم و گفتمدست

 !ستی ندیس جد به لبايازی لباس دارم،ن،منیهمتا اج-
 ....؟؟ی بپوشي خواهرت لباس تکراری عروسي براییخوایم: گفتمنیغمگ

 .پوشمی متی عروسيهمونو برا. نوئهدم،کامالی نپوشجای لباسو هنینه،ا-
 ؟یدونی مزشویم،سایخری لباس مارمی ساميبرا. نو باشهدی من،لباست بای عروسيبرا—
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 . ندونمشهیمگه م-
 می برپس—

 
 +سوم شخص+ زبان از

 بود،دل تو دلش نبود،بعد از ماه ها دهی رفت،استرس امانش را برشگاهی دوستش به ارانی ترکی و نزدنی زود با بهترصبح
 ....ادی زیلیخ. بود،خوشحال دیرسی به عشقش مییجدا
 . کندمشی گرشتری نباشد،بظی غلششی بود،از او خواهش کرده بود،اراشگری دست اراری ساعت زنیچند

 دهد،اما ي داشت به او دلداری سعکرد،جانانی نگاه مدیچرخی م،صورتشي که روشگری به حرکات دست ارای استرس خاصبا
 ....دل کوچک او

 .دیتپی گنجشک ممانند
 ، زنگ زد و خبر داد که اماده استنی اماده شده بود،به اترباالخره
 ،رساندی معی خودش را سراوگفت

 . به دنبال جانان امده بوداری کند،سامي کارتوانستی هم نمی و کسشدی از قبل مشتری لحظه استرسش بهر
 . عاشق معشوق را نشناسدشودی مشناخت،مگری اش کامل برنگشته بود اما جانان را محافظه
 .او را تنها گذاشت  کرد ی با او خداحافظجانان
 . که عشقش منتظرش بودییرد و رفت به سمت در جاشنلش را به سر ک.دی نگذشته بود که خبر دادند داماد رسيادی زمدت

 . پرداخت کرده بودینیری به عنوان شيادتری عالوه بر پول کارش مقدار زشگری به ارانیاتر
 .دی را با عشق بوسشیشانی شنل او را عقب زد و پی بردار کملمی به دستور فنی جلو رفت،اترهمتا
 ی باز کرد ،وقتشی کرد،در را برای عروس همراهنی گل را به دستش داد ،دستش را در دست گرفت و او را تا کنار ماشدسته

 . شدنی گرفت به سمت راننده رفت و خودش هم سوار ماشي جای صندليهمتا رو
 شانی هاي ها و شاددنی مختلف ،و خندي عکس با ژست های سمت باغ رفتند،بعد از کلبه
 .الر حرکت کردند سمت تابه
 همتا هی را به لباینیری و لبخند شاوردی که مدتها در دلش بود را به زبان مي عاشقانه اهی حرفهانی باغ و تاالر اترنی بری مسدر
 . اوردیم

 بودند،و با ستادهی کنار هم انیمادر همتا و اتر. که منتظر ورودشان به خانه بودنددندی هارو ددند،مهمانی به تاالر رسیوقت
 امدنش نیی همتا باز کرد،دستش را گرفت و در پاي شد،در را براادهی پنی از ماشنیکردند،اتری مفی از عروس و داماد تعريشاد

 از اغوش پدر ی در اغوش پدر زنش فرورفت،وقتنی در اغوش مادرش و اترفتند،همتاکمکش کرد،به سمت پدر مادرشان ر
 سمت مادرش رفت و اورا کند،بهی نگاهش مي و با لبخند حسرت بارستادهی ايگوشه ا که دی امد مادرش را درونیزنش ب

 .يدی کشيادی زي هایدم،سختی بود بخشیهرچ: گوشش گفتریسخت در اغوش گرفت،ارام ز
 ،دی بعداز او همتا در اغوش مادر شوهرش فرو رفت و او را بوسدی بار صورت مادرش را بوسنیچند
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 . نبودنی بهتر از ازی چچی ارغوان هيبرا
 مخصوص خود هی دست در دست هم وارد تاالر شدند،به تمام مهمان ها خوش امد گفتند،و در اخر در جانی و اترهمتا

 .نشستند
 +همتا+

 .دمیبهش رس.  اوردمی بال در می از خوشحالداشتم
 : کرد و اروم تو گوشم گفتکی خودشو بهم نزدنیاتر
 . من باشهچارهی دل بنیبه ا ها،حواست ي خوشگل شدیلیامشب خ_
 : که از صبح رو لبم جا خوش کرده بود گفتمي لبخندبا
 . خوشگل بودمشهیمن هم_
 .. نه؟؟ای نظرو دارم نی همنمتی ببشی دوست دارم بدونم فردا هم که بدون ارایلیاره،اما خ_
 :دمی حرص خندبا
 . و در هر حالت خوشگلمشهیمن هم_
 .ون کرد رقص دو نفره دعوتمکی به ی جيد

 : از جاش بلند شد،برگشت سمتم،دستشو به سمتم دراز کردنیاتر
 ؟؟يدیافتخار رقص م_

 !!البته،چرا که نه_:  تو دستش گذاشتمدستمو
 .می کرددنی وسط سالن و شروع به رقصمی رفتباهم
 "" عسل مننیری شاری خوشگل،اریار،ی يا""
 "" جا نرو عشقم،بمون امشب بغل منچیه""
 ""حاال که چشمام روشنه،از اومدن تو""
 "" داغه بدن توشیحاال که پر از ات""
 ""یدونیحاال که،خراب خنده هاتم و م""
 "".یمونی مشمی و پیبگو توهم،هنوز عاشقم""
 ""صریق:اری يا""
 : هم رو بهش گفتمي شده بودم،همونجوردنشی رقصد،محویرقصی مردونه و قشنگ میلی خنیاتر
 ؟يکردی رو نمي بلد بودطونیش_
 ..؟؟ي فکر کردی کارام،چنیمن استاد ا_

 : گفتی جي که،دمینی بشمی برمی از تموم شدن اهنگ خواستبعد
 عروس و دوماد کجا؟؟_
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  ؟؟ی دو نفره چرقص
 .میدیرقصی پنج نفره ممیانگار تا االن داشت! نگاه کردمنی اتربه
 . کردی رو پِلي اهنگ بعدی جي و ددی خندنیاتر
 . وسطانی جمع،همه زوجا بهی عروس و داماد گلمون و زوجاي اهنگم برانیخب ا_

 کای و الناز،مهسا و فرهود،ارنار،ارادیجانان و سام.کردنی مدنی گذاشته شد،زوجا دوبه دوبه شروع به رقصی کالمی باهنگ
 : گوشم گفت کرد و توکی بهم نزددادم،سرشوی واروم اروم خودمو تکون منیسرمو گذاشتم رو شونه اتر.انیوک
 !ی از اون همه سخت،بعديباالخره مال من شد_
 : همون حالت جوابشو دادمتو
 .دمی درك کنه،باالخره بهت رستونهی نمچکسی که دارمو هیشوق_

 ! بار دومي به زبان باستان عقدت کنم،برانجای همخوامیم:اریسام
 : چسبوند و شروع کرد متن عقدو گفتنمیشونی به پشویشونی از رو شونش برداشتم و تو چشماش نگاه کردم،پسرمو

 سخن با نی گواهان،بر لب ارم انی اانی با تو مستنی زي همه خوبان،برانی اانی از مدمی را من برگذزدان،توی یبه نام نام_
 ! عاشقهوونی دم،دوی بودوونهی خندم گرفته بود،ما واقعا دجانمی ها؟ازی ايشوی مرایتو،وفادار خواهم بود در هر لحظه و هرجا،پذ

 ، مهر تورا از جان هم اکنونشومی مرایپذ: خودش جوابشو دادممثل
 *بله....* انجمن باتو وفادار توخواهم بود در هر دم،هرجا با اجازهانی ممی گویبازم

 . که همزمان شد با تموم شدن اهنگدی بوسمویشونی پنیاتر.می لبخند تو صورت هم نگاه کردم،بای باز کردچشمامونو
 ....دمی مهمونا رفته بودهوا، با ذوق به همه نگاه کردم،خندغی دست و جيصدا

 . از ته دلي اخنده
 . خوشحال تر از خوشحالیلیم،خی بودم،خوشحالی نشستی نمم،اصالی بوددنی درحال رقصنی شبو با اترکل

 ! ها شده بودهی هدنوبت
 یباعشقت بهش زندگ: رو انداخت گردنم،بغلم کرد و تو گوشم گفتی خوشگلیلی ارغوان اومد سمتم،گردنبند خمامان

 ! رو براش بساز که من نتونستم براش بسازمیبده،زندگ
 ! دخترمدی من جبران کن براش خوشبخت بشيجا
 . ازم دور شدعی که گوشه چشمش بود ، پاك کرد و سریرون،اشکی بغلم اومد باز

 نی اومدن سمتمون،جانان و بقل کردم بهتراری بودن جانان و سامدهی خرنی اتري براری زنجهی ساعت،با هی و باباهم مامان
 . کردي خواهر نداشتم برام خواهريدوستم،جا

 . دادنی سکه به اترهی ارمی رو از تو جعبه در اوردو تو دستم بست،ساميدستبند
 سمت هم، تعجب زده به می برگشت همزماننی مونده،منو اترگمی دهیدو هد: گفتاری لبخند ازشون تشکر کردم که سامبا

 .می نگاه کرداریسام
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 . زد و نگام کرديزی امطنتی لبخند شجانان
 .. که برات اومدی ام ناشناسی اون پیهمتا اج: مثل جانان لبخند زدو گفتقای دقارمیسام
 ! نبودهنی بودم اترمن
 .. داداشنیاتر
 !اون عکسا و نامه از طرف من بوده 

  حالتو داشتنی همقای دقنمی باشه،اتراری اما کار سامی که پکردمیرشو نم خشک شدم،اصال فکتوجام
 نهی اترکردمی کار تو باشه،فک مکردمیمن اصال فکر نم:همتا
 دی ازهم دور بودیلی اما در اصل خدی بودکی بهم نزدد،شمایوفتادی مگهی همدادی يجوری دیبا:اریسام
 !؟ي نزدی و حرفيدیتو اونشب حال بد منو د:نیاتر
 . نگاه کردمنی بود تعجب زده و بعد بالبخند به اتردهی که به ذهنم رسيزی چبا

 ادته؟؟ی تو مارو یسام—
 . رو لبش شکل گرفتي بعد لبخندی اول تعجب کرد ولنمیاتر
 . بودمی عروسهی کادونی بهترنیا: ذوق گفتمبا

 .ادمهی ی هفتست که همه چکی:اریسام
 فرد نی کادوم از بهترنیبهتر.هی خوبیلی داداش،حس خي خوشحالم کردیلیخ: و محکم بقلش کرداروی رفت سمت سامنیاتر

 .میزندگ
 .ي خوشحالم کردیلی خمونیتوهم با ثابت کرد نسبت برادر: زد و گفتي لبخنداریسام

 . از چشماش بخونهتوی واقعخواستی از بغلش جدا کرد تو چشماش نگاه کرد،انگار مارویسام 
 !باباش بهش گفته: تر شده و گفتکیزد بهم نجانان

 . رو بغل کرده بودن نگاه کردمگهی دوتا برادر که حاال دوباره همدبه
 . برام با ارزش بودیلی خوب خهی اتفاقانیا

 م؟؟ی بدمونوی کنار ماهم هددی بردییخواینم-
 . رو به دستم بستي اراد بود،همراه با الناز اومدن سمتمون،الناز دستبندي سمت صدا، صدابرگشتم

 .می کادو بدمی ماهم خواستی ولستی رسم ندونمیم:الناز
 دم؟ی دتوی باالخره عروسيدید: بقلم کردو تو گوشم گفتمحکم

 . عشقمی بشخوشبخت
 .دی بشد،خوشبختییایواقعا بهم م: و مردونه بغل کرد،بعداز اون منو بغل کردو گفتنی هم اتراراد

 همتا؟؟: داد زدنیی از پامیی دادختر
 ؟؟يری بگيادگاری با دوستات عکس ییخواینم
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 .اره چرا که نه: شوق گفتمبا
 .رمی ازتون عکس بگدیستیپس وا-
 . ترکی نزددییای به بچه ها کردم و گفتم برو
 .انی هم اشاره کردم بکای دور به مهسا و ارناز
 .می بودستادهی وسطشون وانمی طرف زنا منو اترکی طرف مردا بودن و کی
 . گذشته بودنای با امی زندگهی روزانی لبخند به جمعمون نگاه کردم،بهتربا
 . بهم داده بودخواستمی همونطور که مزوی خدا همه چی بودم ولدهی کشی دلم خداروشکر کردم هرچقدرم که سختتو

 . و گذاشت تو دست همنی شب بود که بابا دست منو اتراخر
 . کردنمونیسوار ماش 

 .شدی بلند مي که از سر شادییغای جیی و صدازدنی پشت هم بوق منایماش. بهمون خوش گذشتیلی راه خيتو
 . اشاره کردماری و به سامرونی بردم بدستگلمو

 .دستگلو بهش دادم و با ذوق اشاره کردم بدتش به جانان. و اورد سمت مانیماش
 . ابروهاشو باال انداختيزی امطنتی گلو ازم گرفت و با لبخند شدسته
 . گرفت از کارشخندم

 . نبودي قبل خبری خلوت شده بود و از شلوغابونیومدن،خی باهامون ننای ماشگهی به بعد دیی جاهی از
 ؟ی ساکتهیچ-

 .کنهیمغزم داره استراحت م:نی سمت اتربرگشتم
 . استراحت کنه چون ممکنه خسته بشهادیپس بزار ز-

 م به بازوش گرفتم و محکم زدمنظورشو
 ....!!نیاتــــــــــر: اعتراض گفتمبا

********* 
 . سال بعدپنج

 بـــــــابـــــــــــا،بابا
 جانم دخترم؟:رونی از اتاق اومد بنیاتر

  سمتش و رفت تو بغلشدی دوئترگل
 !ادی ماری االن پسر  عموسامییبابا: گفتنشیری اون لحن شبا

 .. دوست دارمیلی اونو خمن
 .ادی من نمشیاما اون پ. باشمششی خوام همش پیم

  من باشه؟شی پی ک؟؟پسيزاریمنو تنها م: که مثال ناراحته گفتي جورنیاتر
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 . با آرسام باشمخوامی تو باشه،من مشیمامان پ: تخسش گفتي با صداترگل
 .ی با پسرا باشیتونی،نمی من باششی پدی آرسام باشه تو باشی پخوام؛مامانینم—

 .شمیپسر مپس خودمم -
 . که زده بود رفتم سمتشونی خنده از حرفبا

  رفته؟ی اخالق بچم به کيدیمامانش؟د: با خنده گفتدی منو که دنیاتر
 .ی پسر باشیتونی نمي دختر،توی مامانشهینم:دمی و بغلش کردم و لپشو محکم بوسترگل
 . آرسام باشمشی پخوامیم. پسر باشمدی باخوام،منینم: شدزونی اولباش
 .شهی نمگمی بابا،دختر ميا—

 .دادی و جوابمو نمکردی مهی گرينجوریچندبار صداش کردم،اما هم. کردنهی کرد به گرشروع
 . از جاش بلند شدو جفتمونو بغل کردنیاتر

 ..میریگی بلده از اون کمک م،مامانت  میکنی شکل پسر مافتویباشه دخترم ق: ترگل گفتروبه
 .کردم نگاهش زی و ترونی بغلش اومدم باز

 خب مادرش پسر شده،چرا خودش نشه؟: برد باال گفتمی به نشونه تسلدستشو
 . قطع شدشی بود،گردهی دنوی که زدخندم گرفته بود،ترگلم که خنده منو اتری حرفاز
 . بهتر شدهیلی و ترگلم خنی بود،اما االن با وجود اتری خوبیلی خهی پسر شدن خودم افتادم،روزاادی

 .ممی عاشق زندگمن
  دوباره بغلمون کرد و همموننیاتر

 .دنی خندمی کردشروع
 . خانوادهنی و ای زندگنی شکرت بابت اایخدا
 . خوشبختمیلی خمن
 
 انیپا
 

 ....... داردادامه
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