
                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 1 

 



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 2 

 
 FT نوشتھ تارا| ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 ....  گرفتھ بودممی دستامو بھ کولھ پشترفتموی جدول راه می کناره یرو
 .. کھ امسالم گذشتکردمی فکر منی ابھ

 شھی نداشت چون مثلھ ھمی واسم فرقادی کارنامھ ھا روبدن زگھی بود ده روز دقرار
 کنارمھ تا نی ماشھیتو حال خودم بودم کھ احساس کردم .!  در انتظارم بودینمره خوب

 ....برگشتم
 چتونھ راھمو سد ییھوووو. دورم کردن نویی پانی پریچند نفر از اون ونھ مشک       

 من غول بودن چون ی زهی مزهی رکلیھمشون نسبت بھ ھ... نمی کنار ببدی بردیکرد
 نداشتم                                      ی بود ترسی عالممیص  ودفاع شخرفتمیکالس کاراتھ م

 ی قد بلندی بزرگ رو چشاش بود ولھی افتابنکی عھی زدو اومد جلو ار نفر اونارو کنھی
 ی داشت ولی روشنھی کار کرده پوستھ گندمیلی خکلشی ھیداشتو مشخص بود کھ رو

 ارومو ی تو دستش بود با صدای از صورتش متوجھ نشدم چون نگام بھ اسلحھ یزیچ
 نمی ؟؟ چرا بشی گفتیھااااان چ.....                              نی تو ماشنیبش:بمش گفت

 بعدشم خواستم ھلش بدم و از کنارش رد بشم کھ بادستش نمی برو کنار ببنیتو ماش
 .  حاالیکجا خانوم بود:..جلومو گرفت 

 کنارش اشاره کرد کھ ی اون غوالھیخند زد و  پوزھی رد بشم دیزاری چرا نمیخای میچ
 ادی ی برایلی حرکت کھ خھی پس با رسھی زورم بھ اونا نمادنوی زدمی درنیمنو بگ

 درختو از اونجا ی باالدمی بودم پامو زدم بھ درخت کنارمو پردهیگرفتنش زحمت کش
 شدن نداشتن الیخی انگار اونا قصد بی ولدنیدو  رو و شروع کردن بھادهی تو پدمیپر

 دمیدوی ھمونجور مخان؟ی از جونم میچ... نی اونا کینی تو دلم نشستھ بود یاشوب بد
 کھ شونویکی تو ون دست دنمی کنم کشی کھ کارنی جلومو قبل ادیچیکھ اون ون دوباره پ

 ی گرفتم کھ صداگاز  دھنم محکم گرفتھ بودو با تمام وجودمی داد نزنم جلونکھی ایبرا
 ومدی اون پسره کھ بھ نظر می گوشم کھ صداری محکم خوابوند زدویچینعرش تو ون پ

 تار مو از ھی گفتھ اگھ سیی ریکنی می دارکاری احمق چیھ: اوناست در اومدسییر
 ... زنھیسرش کم بشھ ھممونو دار م

 کھ خودمو از دست اون دوتا جونور کھ محکم زدمیباتمام وجودم دستو پا م      
 گھی گرفتھ شدو بعدش دمینی بی دستمال جلوھی ھویددستامو گرفتھ بودن نجات بدم کھ 

 ....... حس نکردمیزیچ
 
 .  شدم دستمو رو سرم گذاشتمو اطرافو نگاه کردمداری بی سردرد بدبا
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 اومد بھ اتاق دقت کردم مادی ی کھ دقت کردم ھمھ چکمی اطرافم برام نا اشنا بود طیمح
 ی ھایواری داشت کاغذ دی صورتی تخت دو نفره خوشکل بودم کھ رو تختھی یرو
 از اتاق بود بھ رنگ ی ست مبل کنارمی  و بھ ندی توالت سفزی کمد و می صورتدیسف

 اتاق نی بگم اتونمی شده بود بھ جرات مدهیقھ چی داشتو با تمامھ سلی دکور قشنگیصورت
 .  ما بزرگ تر بودی خونھ ییرایاز حال و پذ

 نگاه کردم کھ ی خوووووننھھھھھھھھ بھ ساعت کنار پاتختیییییووووااااااااا            
  ساعت ھشت بودددددرونیچشام از کاسھ زد ب

 نگرانم شده بھ سرعت کولمو کھ یحتما مامانم االن حساب                                
 چکسی ھدمی بازش کردمو سرک کشی سمت در بھ ارومدمی دوکنار تخت بود برداشتمو

 سالن بزرگ بودم کھ انتھاش ھی جلو رفتم تو نی پاورچنی پاورچرونوینبود اروم رفتم ب
 روبھ قی دقی رفتم در ورودنیی پلھ ھا و بھ سرعت پامتھ سدمی دوخوردیبھ پلھ ھا م

خانوم شما اجازه :لوم  جدنی دوتا غول پرھوی راه پلھ بود بدو رفتم سمتش کھ یرو
 ...نی رفتن نداررونیب

 اومدم برم جلو کھ دوباره ششیا.. خانومم عمتھ من ھنوز دخترم نمی برو اونور ببایب     
 پامو ییھووی حرکت ھی و با نی کولمو گذاشتم زمشھی نمینجوری ادمیرامو سد کردن د

 زد ی از اون ھرکوال داد بلندیکیبردم باال کوبوندم تو شکمھ 
 اومد طرفم کھ  یکی گرفت اونوآاااااخخخخخخخخخخخخخ و خم شد و با دستاش دلش

 ی دادھی چارهی حساسش کھ بی کنھ زانومو باال بردم و محکم زدم بھ جای کارنکھیقبل ا
 کت و شلوار یگاردای ھمون بادینی عالمھ از اون غوال ھی دورمون ختنیزد ھمھ ر

ھ غول داشتن خخخخخخخخخ  ھمون پسره کھ  بیادی کھ شباھت زکشونی شی دهیپوش
 ی بھشون دستور داد اومد جلو و گفت واوووو دختر عجب گردو خاکنیصبح تو ماش

 .... نتتی ببخادی دلش میلی خسیی رمی برایب... یکرد
 امی جا با شمانمچیمن ھ            

 ؟؟؟؟. یدیفھم                   
    ...ادی منو کار داره خودش بستیی راگرم

 بغلمو ریدستامو زدم ز. شر بھ پا نکن می برای بیزیری زبون میادی بچھ زیھ        
  برمنی نگرانم شده بزاری تا االنم مامانم کلامی کجا باشمانمچیگفتم من ھ

 ی داد بلندی سالن صدایھھ کوچولووو ھنوز حرفش کامل نشده بود کھ از انتھا.....
 ...........ھھھھ؟؟؟ چھ خبرھھھھنجایا...اومد

 
 مرد ھیبا ترس رو بھ عقب برگشتم کھ با ......                 بودی بم و خشنیصدا

 چھلو ھشت سال خوردی بھش مدویباری قد بلند کھ از چھرش غرور میچھارشونھ 
 بودن ستادهی اسلحھ بھ دست اگاردیداشتھ باشھ رو بھ رو شدم کھ پشت سرش دو تا باد

 ...  داشتنی خشن فوقی ھاافھیو ق
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 نکھی بھ طرفمو قبل از ادی دوشی اون مرد با اون صورت جدھوی کرده بودم کھ کپ
 در لھ ی از خودم نشون بدم تو بغلش بودم و اون مرد با تمام قواش سعیعکس العمل

 کھ احساس کردم االنھ کھ استخونام فشردی منو بھ خودش میکرده من داشت جور
 .... خورد بشھ

 ..کنھی زمزمھ مییزای چھی کھ کنار گوشم دمیشنی کھ بغلش بودم منجوریھم
 ....دختررمممم

 ... نازممدختر
 .....  منیروشا

 ... کردمداتیباالخره پ                     
 .. زارمی تنھات نمگھید                     

 داشت پشت سر ھم ینجوریھم....دختر نازم ..کنمی ولت نمگھید                         
 : از حرفاش متوجھ نشدمو تشر زدمیزی من چی ولکردی مفیرد
 .. باتوام... ییھ... اقا یھ

 دستاش شل شدو کم کم کمی بابا  پرس شدم ولم کن باالخره ی ولم کن اگمیم... کن ولم
 تونستمی تو چشاش بود کھ نمی برقھی ی بود ولیاز دورم باز شد چھرش ھنوزم جد

 تو چشاش زل زدم زبونم قفل شدو نشد باھاش بد حرف بزنم ی بدم   وقتصشیتشخ
 .... چھرشختی تو وجودم فرو ریزی چھیانگار 

 ....شناسمی چھره رو منی امن
 ....شناسمی خوبم میلیخ
 ھی و گرشدمی مرهی کھ ازش داشتم خی کھ تا صبح بھ تنھا عکسیی از تمام شباشتریب
 ...اون....اون.....کردمیم

 ...ارمی اسمشو بھ زبون بتونستمینم یحت
 ... چطورررر! اخھ چطور امکان داشت...  یول..... خودش بوداون

  چطور امکان داشت          
  اون مرده بود                   

 ... مرده بودشی دوازده سالھ پاون
 ... امکان ندارهنینھ ا... ستادهی االن جلو روم واچطور
  اشتباس

  ابھ چھرس تشھی فقط نیا
  دخترم:  گفتی ارومی صدابا
 ... بھ من نگو دخترم: کھ اثر بغض تو گلوم بود گفتم ی لرزونی صدابا

 سممممی دختر تو نمن
  من مردهیبابا

  سالھ کھ مردهدوازده
 .....یفھمیم
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 ... اون بدون توجھ بھ من جلو اومد بغلم کردو تو گوشم گفت نمردمیول
  خودمم

    نامردممخود
   منیروشا...دختر قشنگم            

 ... وی ھمھ چکنمی برات جبران موی جبران کنم ھمھ چدمی مقول
 دی من مرده اشکام غلطی امکان نداره بابانینھھھھھ ا: توجھ بھ حرفاش داد زدمیب

 نی اطرافم تبره و تار شدو تو اخریای گونھ ھامو گفتم اون مرده مرده کم کم دنیرو
 چند لحظھ بعد احساس کردم تو ھوا معلقم وفتمیگھم داشت نزاشت ب کھ ندمشیلحظھ د

 ........دمی نفھمیچی ھگھی دعدش نمبتونستم چشمامو باز کنم و بیول
 
 کھ تو دستم احساس کردم اروم چشامو باز کردمو اطرافمو از نظر ی سوزشبا

 فرار امخی کھ می کھ دستمو محکم گرفتھ بود انگاردمی پسر ناشناس دھیگذروندم کھ 
 .... کردی نگام مینیریکنمو با لبخند ش

 ییییی باالخره چشاتو باز کردیییی گفت وای شادی بازم با صدای چشادنی دبا
 آروم کنمی دارم با تعجب نگاش مدی دیوقت....ی؟؟؟ درد ندار. گلمی خوبی خواھرسالم
  ... کوچولومیبرادرت ابج.من راشا ھستم : و گفت دیخند

 گونمو بوس کرد کھ دی پرھوی کھ کردمی از حدقھ در اومده نگاش می باز چشای دھنبا
 .....  شعووووووورررریبخودم اومدم و داد زدم ب

 ھی چرتو پرتا چنی ای ھستی اصال تو کیدی منو بوسیتو باچھ اجازه ا               
ز شدو با  کھ در با شتاب باکردمی مدادی داشتم دادوبینجوری؟؟؟ ھم.... یگی میدار

 ....  بھ ھم خورد باز اون مرد اومد داخلی محکمیصدا
 ؟؟؟..حالت بھتره...دخترم

 ...  ستمی من دختره تو نگفتم
 چون احتمال ی بودھوشی کھ بی وقتگھی تا چند ساعت دشھی بھت ثابت می گلم ھستچرا

  .  DNA شی ازمای برارنی گفتم ازت خون بگی بازم باور نکندادمیم
 یلی برم مامانم تا االن حتما خدی بزاردی ثابت نکردنویگی کھ میزی اخم گفتم پس تا چبا

 ... بابا گفت......  نگران شده 
 ...   گفتم بابایمن چ... یچ
      اون واقعاینی      ینی

   ی لعنتاه
..  من یروشا..  ی تو دخترمنی بریی جازارمی نمگھی دیگردی برنمگھی گفت تو داون

  با بھت نگاش کردم......     ی دخترم با برادرت اشنا شدیراست
   برادرررررریییییچ
 ؟؟ی     تو سر مامانھ من ھوو اورده بودیعنی...یعنی
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 سر مامان تو نھ سر مامانھ من اخھ اول با مامان من یاج: پسره خوشکل گفت ھمون
 ....  ازدواج کرده بوده

 ثابت یزی ھنوز کھ چیول... ی من ولی چارهی مامان بییییییچ... خم شد زانوھام
 فکرا بودم کھ در اتاق زده نیتو ھم... نھ ای اون پدر منھ سیھنوز کھ معلوم ن..نشده
 کی کھ متوجھ شدم دکتره داخل اومد رو بھ اون گفت تبردی نفر با روپوش سفھیشدو 

نوم  دختر خانیا% ٩٨نشون داد DNAشیزما اگمی مکیتبر.... خان اری شھرگمیم
 .......دختر شماس

 ... منینی...ینی.....ی نگاه کردم چشدی بھت بھ دھن دکتر کھ بازو بست مبا
        ینی
   منی باباینی

 ......زندس
 

 ... دست خودم نبودحالم
  حس تمام عمرم بودنیگند تر         

 غم
 تنفر
 یشاد

  داشتندوست
   تیعصبان
 .... کھ درونم بھ وجوود اومده بود گفتمی با تمومھ خشمخامی می چدونمی نمخودمم

 کجا می داشتازی بھت نی ھااااان وقتییییییی ساال کجاااااا بودنی ای تو ھمھ پس
 مجبور بودم دمیدی رو تو دست پدراشون مگھی دی دستھ بچھ ھای وقت؟؟؟؟؟؟یبود

ه تا تا مبادا مامانم بغض صدامو بشنو...مجبور بودم ظاھرمو حفظ کنم .. سکوت کنم    
 ساال نی ایھمھ ...  رهی و دلش غصھ بگنھی چشممو ببیمبادا اشک جمع شده گوشھ 

 .... یاصال چرا برگشت....اصال  .... ییییییییکجا بود
 ھاااااان ی داشتم کجا بوداجی بھ دستات بھ وجودت احتی داشتم وقتاجی بھت احتیوقت

 ساده ازت تو ذھنمم ری تصوھیکھ ھمون .... بشھ ی چی ھمھ سال برگشتنیحاال بعد ا
 ..ی بگی ھمھ سال چنی بعد ایخراب شھ اومد

  یکنید حرف بزن چرا منو نگا م... ی کھ بگی داریچ
.. ھاااااااان.... منوووو نبودن تورو جبران کنھ ھی پدری شونزده سال عمر بخوادی میک
 ؟؟؟.  یییک
 

 ....شدی داشت منفجر مگلوم
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زل زدم تو .. دنیباریھ سرعت رو گونھ ھام م اشکام بکردوی بھ شدت درد مسرم
 مغرور نبود و شرمنده بھ نظر گھی کرده و بودو درییصورتش کھ حاال حالتش تغ

 ومدیم
 :  کھ دورگھ شده بود گفتیی صدابا

 .مجبور بودم... مجبور بودم دخترممن
 یول..مجبور بودم فرار کنم... کرده بودم ری باندو دستگی دنبالم بودن تمام اعضاسایپل

  کردمداتیحاال برگشتم حاالپ
 .. جبران کنم داد زدمدمی مقول

  خالف کاری ھاااان من بابایچجور
  یکاش نبود...  خاممممممینم

 ... نبودنت بھتر بودھمون
  خوامتی اصال نمی خالف کاری وبا افتخار بگیای ھمھ سال بنی بعد انکھی اتا
 گونم احساس کردم ی و رودی شدیھنوز حرفم تموم نشده بود کھ سوزش... خاااااااینم

 محکم بود کھ بھ عقب پرتاب شدم اگھ اون پسر کھ خودشو برادرم یضربھ بھ قدر
 با ی چھ کارنی با خشونت گفت باباااا اخوردمی منی زمگرفتیخطاب کرده بود منو نم

 اروم اروم جلو ؟یبخشی و مییگفت بابا  شرمزدهیبغض بگشتمو نگاش کردم با نگاھ
دستاش دورم حلقھ شدو رو ....اومد تا بغلم کنھ کھ خودمو تو آغوش راشا پنھون کردم 

 رنگ ی کھ اون اتاق صورتی کردو بعد از باال رفتن تو ھمون سالنتمیبھ راه پلھ ھدا
  تم دادی درو برام باز کرد بھ داخل ھداستادوی رنگ ای در شکالتھی یبود روبھ رو

 ھی کم کرم شکل گرفتھ بود یلی و خی شکالتی اتاق کھ از رنگاھیبھ اطرافم نگاه کردم 
 پوستر بزرگ از راشا بود ھی تخت ی کھ باالی خوشگل قھوه ایلی خیتخت دو نفره 

 اتاقو ھی دقت کردن بھ بقی پسر حوصلھ نی تنش لخت بود واقعا جذاب بود امیکھ ن
 ی مبل کرم رنگی من روی روبھ رودمید  تخت نشستم کھی روینداشتم بھ اروم

 کردمیفکرشم نم: و گفت دی خندھی چیعنی زل زدم بھش کھ کنھینشستھ و با لبخند نگام م
 ... منی خوشحالم کوچولویلی خمی کنداتی روز پھیکھ 
اھھ ..اون .... فکر فرو رفتم راشا کھ مقصر نبود  مامانش ھم مقصر نبود مقصر اونبھ

بابا مقصر بود کھ با وجود زنش اومده بود با مامانھ من ازدواج ...اون مقصر بود کھ  
 ... کرده بود

 ....مامان
 ... خامیمن مامانمو م            
 جلوم ی راشا کدمینفھم.. شد سی صورتم خی کدمیدلم براش تنگ شده نفھم           

 بھ خودم اومدم کھ تو یوقت..  منو پاک کردینشستو با پشت دستش اروم اروم اشکا
 بغلش بودم

 ...  منھی روشا کوچولویکنی مھی گرچرا
 ...یمامانت چ.  ... مامانم
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    براش تنگ شدهدلم
 .... شھی نمگھی اخھ دشینی ببی بریتونی وقت نمچی ھگھی دی ولی نکن خواھرھی گریاخ

 ...ی نداشتیری ؟ نھ تو کھ تقصیستیبا من کھ قھر ن...اروم گفتم بلھ..روشا
 ....... می شام بخورمی برای کوچولو حاال بنیافر

 
 ھی جلومون می رفتنیی از دوتا پلھ پامی رد کردلوی طویلی سالن خھی نویی رفتم پاباھم
 نشستھ زی باالو سر مھی  بزرگ کھ بابا صندلیلی خزی مھی قشنگ بود  یلی خیفضا

 ...  بھ چھرش دقت کردمدونستمیبودو سمت راستشم ھمون پسره کھ اسمشو ھنوز نم
 ھی باال زده بود ی موھاشو بھ صورت قشنگشی تھ روی عسلی خوشکل بود چشایلیخ
 ھی راشا صندلمی تا ارنج تا زده بود اروم جلو رفتناشوی تنش بود کھ استدی سفراھنیپ

 بود نشستمو سرمو دهی من از قبل کشی کنارشو براھیسمت چپ بابا نشستو صندل
 تو بشقابم گذاشتو جلوم قرار داد و کمی دوم ھرکزی رو میا از غذاھا روشنییانداختم پا

 نھ ممنون...  یخای نمی اگھی دزیچ:گفت 
 حواسش بھ من نبود حتما ی سرمو کھ باال اوردم کسی ولکردمی حس موی نگاھھینیسنگ

 ی نرفت تشکرنیی از چند قاشق از گلوم پاشتری بیتوھم زدم شروع بھ خوردن کردم ول
..  بابا دوباره نشستم سرجامی بلند شم کھ با صدازیکردمو خواستم از پشت م

 جز قبول کردن یچون چاره ا....د قبولش کنم ی بارسھی کھ بھ نظر منطوریا...بابا..ھھ(
 ...ی نخوردیزیکجا روشا تو کھ چ) ندارم
 . استراحت کنمخامی شدم مری سیمرس

 .. غذاتو بخورنی بشی نخوردیزی چی بودھوشی ناھارم چون بشھینم
 واقعا جا نداشتم اروم بلند شدم وبھ سمت گھی دی خوردم ولگمی زحمت چند قاشق دبھ

 بھ سمت دمی سالن بزرگ رسھی رفتم از پلھ ھا باال رفتمو بھ می کھ اومده بودییراھرو
 ی شدم ولگھی سالن دھی انگار راھو اشتباه اومده بودم برگشتمو وارد یراست رفتم ول

 ...  بزرگھنقدری چرا انجای گم شدم اخھ ایتاه لعن.. کردمی نمدایراھو پ
 اممم سای وای اومد و خواست بره کھ گفتم ھرونی خدمتکار از اتاق کنارم بھی اووف

 موی منو بھ راه پلھ ھا رسوندو باال رفتکنمی نمدای کدوم طرف برم راھمو پدیسالم من با
 در نی سمت راست رفتو سومیف راھرو و بھ طرمی راه پلھ شدیوارد سالن روبھ رو

 نی نداری امرگھید: گفت فشی ظری و با صداد بودو باز کرھیکھ ھمون در صورت
 . یخانوم؟ نھ ممنونم کھ کمکم کرد

   رفتمو درو پشت سرم بستمداخل
 کھ از ظھر تنم مونده بودو در ی داشتم اروم فرم مدرسھ ااجی دوش اب گرم احتھی بھ

 فکر کردم کھ روز اخر مدرسم نی اتاق رفتمو بھ ایاوردمو بھ سمت کمد گوشھ 
 ...  چطور گذشت

 ..  نگران مامانم بودمیلیخ
 .... ومدی از دستم در مقابلشون برنمی کاریول



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 9 

 ...    کمدو باز کردم ووااوووودر
 زی بود کھ ھمشون سانیعجبم از ا تی دخترونھ و قشنگ ھمھ چی لباسای خبره کلچھ

 یھمھ رو رو..  قرمز برداشتمو ھمراه حولھ و ھی شلوار راحتشرتوی تھیمن بودن  
 از حولھ کھ برداشتمشو بھ سمت در گوشھ اتاق رفتمو بازش کردم ریتخت گذاشتم بھ غ

 حمام گذاشتمو ی گوشھ زی بنداوی رو روھ مطمئن شدم حمامھ داخل رفتم و حولیوقت
 وقتا ی گاھشدمی اروم مدیبا.... اب سردو باز کردم   ستادموی دوش اری زیومبھ ار

 رفتمو حولمو از دورم باز رونی بقھی بعد چند دقستمی اب سرد باری زومدیخوشم م
 ی کدی نفھمدموی تخت دراز کشی لباس بدون خشک کردن موھام رودنیکردمو بعد پوش

 .....خوابم برد
 

 و یی بودو جاکی ھوا تاردمی از خواب پردهی نفر داره تکونم مھی کھ نیبا احساس ا
 ... نفر دستمو گرفتھیخواستم چراغ خوابو روشن کنم کھ ..  دمیدینم
 .... کھ زود دستاشو گذاشت جلو دھنمدمی کشیفی خفغی ترس جاز
 محکم گرفتھ یول.. تا خودمو از شرش خالص کنم زدمی دستو پا مکردموی تند تقال متند

 کھ باالخره ولم کرد وگفت ومدی  نفسم باال نمشدمی ول کنم نبود داشتم کم کم کبود مبودو
 ..... نترس.... نترس: 

 دمی دھنم با تمام وجود نفس کشیبا ازاد شدن دستاش از رو...  بابا منممنم
 اب جلوم گرفتھ شد وانی لھی سر جاش کھ ادی بکمی تا حالم دمی بار پشت ھم نفس کشچند

 ..  حالم بھتر بشھھی کمی دمی لرزونمو جلو بردمو گرفتمشو ھمشو سر کشاروم دستھ
 ...یکنی مکاری چنجایتو ا: دمی بھش توپرو

 ..  من پاکانمشنونی اروم تر االن صدامو مسسسی؟؟؟ ھ.... ھاااانی ھستی تو کاصال
 ...  نترسنی باھات صحبت کنم ھمدی ندارم باتیکار        

 .. سرمو تکون دادمو درست نشستم سر جامو گفتم خوباروم
 ..یستی نی پدرت خالف کار باشھ راضنکھی کھ تو از ادونمی من منیبب  

  و جرم مرتکب شده؟تی تاحاال چھ قدر جنایدونی؟ م. کارسی پدرت چیدونی ماصال
  تا قاچاق دختر ھمھری بدن بگی باند بزرگھ کھ از مواد مخدر و اعضاھی سیی رپدرت

 ..  و فروش کرده و معاملھدی و خریچ
  و فروش دختر ؟دی خریچ... امکان نداشت نیا... نھھھ

 یاخھ چطور... من ی خدایوا
 یادی اونا پول زی و در ازافروشھی عرب میخای پدرتو اون دخترا رو بھ شنیبب
    ؟رهیگیم

 ی با خالف کا  بودنش مشکل داروی نداری ھنوز بھ پدرت عالقھ ادونستمی چون ممن
 ..  ی کمکمون کنخامی من بھت اعتماد کردمو می چطور شده ولدونمی نمنی ببشتیاومدم پ

 ؟؟..کمک                               
 ؟یچھ کمک                              



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 10 

 زود دستاشو گرفت جلو دھنو گفت چتھ دختر اروم تر االن ییییییییچ. سمی پلھی من نیبب
  یدیسرمونو بھ باد م

 ...می کنری کھ پدرتو دستگی کنی کھ باھامون ھمکارخامیم
 ی کنری کمک کنم پدرمو دستگیخای ازم میدار...  یدار. بھت نگاش کردمبا
 کھ داره توش ی از منجالبکنسی کار بھش کمک منی بھ نفع خودتھ تو با انیبب

 ...یدی نجاتش مشھی و غرق مزنھیدستوپام
 .. اعدامھی خالفکارنی کنن مطمئنا حکم ھمچرشیاگھ دستگ..یول..یول

 ...  خودم پدرمو بھ کشتن بدمی با دستایخای از من مچطور
   یگی نمیزی چی موضوع بھ کسنی راجب ادونمی خوب بھش فک کن منیبب

   فکر کنشنھادمی پیپس رو..ون دادم اروم سرمو تکگھ؟ی حدس زدم ددرست
  رفتو اروم درورونیو ب... پدرتی مطمئن باش بھ نفع ھمھ ھست حتیاونجور

 چھ قدر گذشت دونمی شده بودم نمرهی سرش بست مبھوت ھنوز بھ در بستھ خپشت
 ..... چشامو بستمدموی دراز کشیکھ بھ خودم اومدمو بھ اروم...
 

 تو جام غلط زدم خوابم نبرد ی بود ھرچمی شدم ساعت ششو نداری کھ از خواب بصبح
 بودمو ستادهی اومدم وسط اتاق ارونی کھ بیی از دسشوییبلند شدمو رفتم دسشو

 ....  کھشھی  داشت حوصلم سر مگھی کنم دکاری چدی بادونستمینم
 ..  توالت افتادزی می روکری بھ اسپچشمم
 برش داشتمو خدارو شکر کروی رفتم سمتھ اسپخودشھھ بدوبدو....دممممیفھم...اھاااااا

روش فلش بود صداشو کم کر م و تند تند اھنگارو رد کردم تا بھ اھنگ مورد نظرم 
 ...  کردمادی استپ و زدمو صداشو تا تھ زدمویرس
 درشو باز ی رفتم سمت اتاق راشا و بھ ارومنی پاورچنی اتاقو باز  کردمو پاورچدر

  پسزشیکو بول... اسی حی پسر چھ بنیکردم و رفتم داخل واو ا
 نقدی بود نگاه کردم ادهی کھ دمر خوابیی بھ تخت بھ راشادمی کھ رسی جلو رفتم وقتاروم

 ی شدم ولمونی باھاش بکنم پشخاستمی کھ می لحظھ از کارھیتو خواب مظلوم بود کھ 
 گذاشتم کنار گوششو دکمھ استپ و کھ زده بودم دوباره کروی گل کردو اسپطنتمیباز ش

 شروع بھ خوندن کرد بھ محض ی بلندی با صدایرت صورھنیفشار دادم کھ اھنگ پ
زلزلھ ... بود یچ. .. بود یک... اخدای: داد زددیبلند شدن صدا مثل فشنگ از جاش پر

 ... بود
 ?.... خداای..... نھھھھھ

کامال معلوم .ھزار تا ارزو داشتم .... وز جوون بودما من ھنای خدای من مردم وانکنھ
 گھی غر بزنھ کھ درزنای ادامھ بده و ھمونجور مثلھ پخاسی خوابھ مجھیبود ھنوز گ

 نشستھ بودمو دلمو گرفتھ نی خنده رو زمری بلند زدم زی باصداارموینتونستم طاقت ب
 دوتا پا داشتم دوتا کنھی داره نگام میرغضبی می افھی قبا  راشادمی کھ ددمیخندیبودمو م

 راشا ھم با ھمون دمیخندی بلند می با صدادمویدوی ممی قرض کردمو د برو کھ رفتگمید
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 مگھ دستم بھت نرسھ گفتی می دنبالم بود ھدشی ژولی لختش و موھای تنھ مین
  سای وایوروجک جرات دار

 بدو رونی بدمیز کردمو پر درو بای زودی بھ در وروددمی رسدموییدوی تمام سرعت مبا
 باغ بزرگ رو بھ رو بودم ھی چھ خوشگلھ با نجای اییی رفتم وانیی پای ورودیاز پلھ ھا

 استخر گرد بزرگ ھیروبھ روم ...  بود و انواعو اقسامھ گالی بلندیدو طرف درختا
بدبخت شدم ....ییییی دفھ احساس کردم رو ھوام واھی کھ خوشکل بود محو  اطرافم بودم

 یخاستی میفسقل...  گفت رفتوی بھ طرف استخر میثیراشا بلندم کرده بودو با لبخند خب
 ...یمنو کر کن

 ... طونیش 
افتادم .... بزنم شلپ ی و تا بخوام حرفدمی           نشونت م؟یکنی مداری از خواب بمنو

 .تو اب
 ...دم بود و رفتم تھ اب خدارو شکر شنا بلد بوقیاستخرش عم 
 اب بمونم ھمون جور ری زنی مھی تا تونستمی کنم متشی اذکمی دی بھ ذھنم رسی فکرھی

 صداش در اومد ھی استخر گرفتھ بودم کھ باال نرم بعد چند ثانوارهیدستمو از د
 ..اری در نی لوس مسخره بازگھی باال دایب....روشااا
 ... روشا

 ...روشـــــــا         
 ی کوچولویخوب.... ییروشـــــــا...ترس ھمراه شد  کھ گذشت صداش با کمی

 ...یابج...من
 .خخخخخ

 دمی تو اب  اروم از کناره استخر سرک کشی منو نندازی بترس تا تو باشکمی حقتھ
 استخر ی اروم رفتم پشت سرش لبھ دموی خودمو باال کشیدستش رو صورتش بود جلد

 افتاد تو اب نشستم ی ھوا بود شلپی دفھ از پشت ھولش دادم کھ چون بھی بود ستادهیوا
رون اومدو اومد طرفم حال بلند شدن نداشتم ی از اب بدمی غش غش بھش خندنویرو زم

 یترسونیوروجک کھ منو م.
 یییییییییی ھوا رفت اغمی کھ چال گونم مشخص شد محکم گونمو گاز گرفت کھ جدمیخند

 .. ی گونمو کندشعوررررریب
 ...ی نکنتی منو اذی حقتھ تاتو باشخخخخخخخ

 
  زبان پاکاناز
 

 .... مشخص بود کھ موذبھ و تو فکر بودسرشام
 ھینی از حالت صورتش متوجھ بشم کھ فکر کنم سنگیزی چدی زده بودم بھش کھ شازل

 کامل سرشو بلند کنھ زود نکھینگامو حس کرد چون سرشو اروم باال اورد اما قبل ا
 ھرطور شده باھاش صحبت دیم امشب با انداختمو باغذام سرگرم شدنییسرمو پا
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 کھ خودمم داشت ی بھ طورشدی می داشت طوالنیلی خگھی دتی مامورنی اکردمیم
 زی سرمو باال اوردمو بھ روشا کھ داشت از سرماری شھری کھ پاکانم باصداشدیباورم م

 رنگ نی رنگ بود وای سورمھ ای نگا کردم ھنوزم با اون فرم مدرسھ شدیبلند م
 ... ومدی دختر منی بھ ابیعج

 مجبورش کرد کھ سرش اری شھری ولرشدهی تشکر کردو گفت کھ سفشی ظریباصدا
 مشخص بود کھ داره بھ زور ی خورد ولی دوباره سرجاش نشستو چند قاشقھیبش
 ...  بلند شدو بھ سمت پلھ ھا رفتقھی و بعد چند دقخورهیم

 : دی پرساری رفتنش شھربعد
 دهی تا زمانش رسگھی برام مھمھ فقط چھارماه دیلی محمولھ خنیا..  شدی محمولھ چپاکان

 یدیفھم....پس خوب حواستو جمع کن
 . کامل دارمنانیخوبھ پسر من بھ تو اطم... قربانبلھ
 
 

 پاکان
 فکر تمی بودم بھ مامورنجای کھ ای دوسالی از شام بھ اتاقم رفتمو مثلھ تمومھ شبابعد

 نتونستھ بود ی پروندش باز بوده و ھستو کسشی سال پیلی کھ ازخیتیکردم بھ مامور
 ازم گرفتو باعث شد پا دادموی براش جون مکھی کھ برادردوقلومو کسیتیببندتش مامور

 ......... دمبھش بزارم دوسالھ کھ واردش ش
 با می شخص بھ اداره ثبت احوال رفتھ بودھی یی شناسای کھ ما براشی سالھ پکی درست

 نکرده داشی پچوقتی ھگفتوی از دخترش مشھی ھماریشدم کھ شھر روبھ رو یمشخصات
 کھ خانوادش می بوددهی نظر بود از طرف اداره و فھمری سال تموم اون دختر زکیبود 

 ھی خودمون بھ میخاستی ما مشھی حروم سرش ملو و حالھی دختر پاکنوی گفت مذھبشھیم
 قرارش اری کنھ و بعد سر راه شھری باھامون ھمکارمی کنی اون دخترو راضینحو

 علت سرھنگ نیبھ ھم... کرددای ما دخترشو پی زود تر از نقشھ اری شھری ولمیبد
 ... دستور داد ھنوز بھ پدرو برادرش وابستھ نشده برمو باھاش صحبت کنم

 نگاه کردم ساعت دو صبح بود واری دی اومدم و بھ ساعت رورونی باالی خازفکر
 .. ھمھ خوابنگھیال داالن احتما...خوب 
 بھ سالن دی صاف کردمو بھ سمت در رفتم  بارھنمویاز جام بلند شدمو پ.  برم وقتشھ
 ی مکث کردم ولدمیپشت در اتاقش کھ رس. اروم از پلھ ھا باال رفتم.. رفتمیباال م

 ...  دروبستم و برگشتمنمی ببی کسنکھیبالفاصلھ درباز کردمو قبل ا
 .. دمیدی می من چیخدا
 بود کھ محوش شده قھی چند دقدونمینم..  بود بای قدر تو خواب چھرش معصوم و زچھ

 .... کھ زد بھ خودم اومدمو اروم جلو رفتمو تکونش دادمیبودم کھ با غلت اروم
 

 پاکان
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 .. نشدداری بی تکونش دادم ولاروم
  نشدداری بازم بیول... گھی باردھی

و بازوھاشو محکم تکونش دادم کھ  دو تا دستامو گذاشتم رشھی نمینجوری ارینخ
 ...باالخره چشاشو باز کرد

 چون خواست چراغ دمیدی بود فک کنم نمکی اطرافش نگاه کرد چون فضا تاربھ
 دراد بھ غشی روشن کنھ کھ زود دستشو گرفتم کھ باعث شد جوی عسلیخواب رو

فتم  و اروم گدهی دختر سر منو بھ باد منی دھنش گذاشتم اخر ایسرعت دستمو رو
 کھ شروع بھ نفس کردم  احساس کردم کھ اروم شده ولشینترس منم  وقت.... نترس

 ختموی رزی می اب  از پارچ رووانی لھی کھ نفسش بند اومده بوده و دمی کرد فھمدنیکش
تو : گفت ی گذاشت با طلبکاری عسلی رووانوی لیبھ دستش دادم کھ ھمشو خورد  وقت

 ...  کنھری بچھ بخنی؟ اوف خدا عاقبت منو با ا. ھااان یکنی مکاری چنجایا
 نترس. نی باھات صحبت کنم ھمدی ندارم فقط باتمی اروم باش من پاکانم کارسیھ

 حرفام دونستمی می کردم شکھ شدولفی براش تعروی اماده نشستھ ھمھ چدمی دیوقت
ج شدمو رفتم  بلند شدمو از اتاق خاری بھ ارومکنھی و کمکمون مزارهی مریروش تاث

 چرا دونمی نمدمی رو تخت دراز کشرھنیاتاق خودمو بعد از عوض کردن لباسام بدون پ
    کمکمون کنھتونھی اون مگفتی بھم میحس ھی.... بھ اون دختر اعتماد داشتم یول

 نیا... ی چشمام اه لعنتی خواب اومد جلوی معصومش توی افھی کھ چشامو بستم قیوقت
 ...... ھی چاالیفکرو خ

 دمی ھراسون از خواب پرغی جیصبح با صدا..... پس زدمو بخواب رفتم  وی الکیفکرا
 نبود رفتم سمتھ پنجره و پرده رو کنار یو در اتاقو باز کردم تو سالن کھ خبر.... 

 راشا رو کھ ستادوی اومدو پشت راشا ارونی کھ اروم از استخر بدمیزدمو روشا رو د
 دختر چھ قد شره با لبخند نگاش کردم نی اخخخخحواسش تبود ھل داد تو اب  خخخخخ

 ....      دیخندیچھ قد ناز م...   دیخندیکھ کناره استخر نشستھ بودو غش غش م
 ...   خندهی می بھ من چھ کھ چجوراھھ
ز اتاق  رفتم و بعد از شستن دستوصورتم لباسامو عوض کردمو ایی سمت دستشوبھ

 ....خارج شدم
 

  روشا
 گھی درستھ دکردمی نمی ھنوز با راشا احساس راحتمی و داخل رفتمی جامون بلند شداز

 ھضمش برام سخت بود کھ اون االن برادرمھ تو شوک ی ولدونستمیاونو مقصر نم
 برادر بزرگ تر از ھی و ادعا کنھ پدرتھ و زندستو تو ادی نفر بھی دفعھ ھی کھ نیبودم ا

 فدهی دختر ھھی یبرا...  خالف کار ھم باشنھمخصوصاک...  سختھیلی خیخودت دار
 یلیخ..... سختھیلیسالھ خ
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 نسبت بھش ی حس خوبسھی بودم اون پلدهی با پاکان برخورد کردم حاال کھ فھمتوسالن
 دیگ سف تنش بود رندی سفشرتی تھی با یخی نی نگاه کردم شلوار جپشیبھ ت...داشتم 

 .. ومدی بشر منی بھ ابیعج
 ...  سالم کردم کھ مثل خودم جوابمو دادو از کنارم رد شداروم

 دموی پوشی مشکنی جھی بای بلند خاکسترنی استزی بلھی اتاقم رفتمو بعدازدوش گرفتن بھ
 نیی رفتم اروم از پلھ ھا پارونی رو سرم انداختمو بی شال مشکھیموھامو باال بستمو 

 راحت صبحونشو الی نگاه کردم کھ باخی  نشستھ بودن بانفرت بھ پدرزیرفتم ھمھ سرم
 روبھ رو ی زندس با چدمیداشتنشو خوردم و حاال کھ فھم  عمر حسرتھی...... خوردیم

 ... قاچاق دختری خالف معمولھی پدر خالف کار اونم نھ ھی....ھھ  .. شدم 
 بھ نفع نی اگفتیان کمک کنم اون درست م بھ پاکخاستمی خودمو گرفتھ بودم ممیتصم

 خالف کارو بھ ھی دادموی کھ توش بود نجاتش می منجالبنی از اینجوریبابا بود ا
 ... ھرچند کھ اون پدرم باشھمیرسوندی عملش میسزا

 اوممم:  نشستم بعد از چند دلقمھ صدامو صاف کردمو گفتمزی کردمو سرمسالم
 نجاوی ادی خوبھ حاال کھ منو اوردمی دفاع شخصبای تقررفتموی کالس کاراتھ ممن
 کاراتمو ادامھ بدم بابا خامی من مامی باھاش کنار بدی مامانم پس باشی برگردم پدیزارینم

 کمکت کنن عالوه بر اون توننی ندارنو مفیبا لبخند گفت راشاو پاکان تو مبارزه حر
 ناتونوی تمرنیتونی می کار کنن و از ھرموقع کھ بخاات داشتم بگم باھمیخودمم تصم

 ...نیشروع کن
 زی صبحانمو خوردم خواستم از سرمھی بقکنمی حداقل ورزش مورد عالقمو کار مخوبھ

 جشن بزرگ گرفتم دخترم با ھی کردن تو دایبلند بشم کھ بابا گفت امشب بھ مناسبت پ
 .... امشب شب توعھری بگوی امشب الزم داری کھ برایراشا وپاکان برو بازارو ھرچ

 
 ...دمی تخت دراز کشی از صبحانھ بھ اتاقم رفتمو روبعد

 
  افتادزی می بھ لبتاب روچشمم

 
 بادوستام بھ مدرسھ برده مونی دستھ جمعی عکساختنی ری اومد کھ رممو براادمی 

 ...بودم
 دای کھ داخل کشو پیدری رممو برداشتمو بارم رمی جامدادیبھ سمت کولم رفتم و از تو 

 ... کردم بھ لبتاب وصل کردم
 

 ......گشتمی پوشھ مھی عکسا رفتم فقط دنبال ی پوشھ داخل
 ..!!می زندگیبھونھ                       

 
 ...  کردمکی عکس مامان کلی شد داخل شدمو رودای پباالخره
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 ....  منیخدا... چھرش متوجھ شدم کھ چھ قدر دلتنگشم دنیباد
 .... ختی گونھ ھام ری اشکام  گولھ گولھ رواریاخت ی بکردی داشت خفم مبغض

 
 ..کنھی مکاری مامانم االن داره چیعنی
 
 .. نگرانم شدهیلی خیعنی

 .. خدااااااا                            
 ....  براش تنگ شدهدلم
 
 ..خورهی بھ موقع داروھاشو مینی
 
 ..... حالش بد نشدهینی
 

 ..  خودت مراقبش باشخدا
 

 .. چمی بدونھ مامانم ھمن
 .........   کنمی من دق مفتھی براش بی اتفاقاگھ
 نکرد ی کھ پدری عکس نگا کردمو نفرتم نسبت بھ پدری تونشیری لبخند شبھ
 ...   شدشتریشتروبیب

 ...رمیگی انتقام مازش
 ..  کھ شکستھ رو بدهیی تقاص دالدیاون با                       

 ...  مامانمو بدهی بستھ نھی پی تاوان دستادیبا                         
 ...دیکشی چھ قدر زحمت مارهی خرجمونو در بنکھی ای براکھ
 ی باز کردمو اھنگ مادر از مھسا ناوکاموی موزی پوشھ عکسا خارج شدم و پوشھ از

 ... رو گذاشتم
 

 ... جاخورده باشماتی از دل سوزدیشا
 ... برات صدامو باالبرده باشمدیشا      

 ... واسھ تو باعث دردمشھی ھمببخش
 ...من ارزوھاتو براورده نکردم        

 
 ... تار کرده بود دوباره عکسھ مامانو اوردمدموی دختویری بھ سرعت ماشکام
 ... من از اشک تارهی چرا چشمانپرس
 .... فرق دارهھیمن انتخابام با بق       
 ...  تووجودمیاد عیزای چی پنگرد
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 .. و مغرور تو بودمیاغیمن دختره       
 

 .. زودشدمی مدی تو بارھنی پی گوشھ
 ... بالش من بودنیدامن تو پاک تر      
 ....ی قراری با بیای پابھ پام مھنوز
 دھنم یھق ھقم اوج گرفتھ بود دستم جلو.. ی کھ زانو درد داریاریبھ روت نم     

 . نرهرونی بمی گریگرفتم کھ صدا
 

 ... زودشدمی مدی تو بارھنی پی گوشھ
 .... بالش من بودنیدامن تو پاک تر    

 ...ی قراری بابیای پابھ پام مھنوز
 ..ی کھ زانو درد داریاریبھ روت نم     

    
 ..... ادعاشمی نداری دادتویزندگ

 
 .... وقت نتونستم مثلھ تو خوب باشمچیھ
  

 .....رمی تو حرف سرنوشتو بپذمثلھ
 
 ....رمی بگدهی نادگرانوی دھیبد
 

 ..   ای خدایشنویصدامو م...  ینیمنو مبب....خدااااااا
 ....چرا... قد تنھا شدم نیچرا ا......   ایدلم براش تنگ شده خدا... بغضمپر

 .. ی چرا منو از مامانم جدا کردایخدا
 ...    .... رمیمی من بدونھ مامانم میدونی کھ متو

 ... زودشدمی مدی تو بارھنی پی گوشھ
 ... بالش من بودنیدامن تو پاک تر      
 .... ی قراری بابیای پابھ پام مھنوز
 ی کھ زانو درد داریاریبھ روت نم      

 
 ....  زودشدمی مدی تو بارھنی پی گوشھ
 .... بالش من بودنیدامن تو پاک تر      
 ... ی قراری با بیای پابھ پام مھنوز
 ..ی کھ زانودرد داریاریبھ روت نم      
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 دی باگرفتی دلم میعادتم بود وقت. نشستم واری بلند شدمو کنج دی صندلیاز رو 
 ھی چھ قدراونجا نشستمو گردونمی بشم نمی تاخالکردمی مھی گروارواونقدی کنج دنشستمیم

 ......   کردم کھ خوابم برد
 

 ......اخخخخخخخ
 تمام بدنم گرفتھ بود.... باز کردم چشامو

 چھار بود بابا گفت امشب جشنھ اونم یی انداختم وووی بلند شدموبھ ساعت نگاھاروم
  ھھ. .... من یبرا
 ی بزرگنی جشن بھ اداشدنمی کھ حاال برا پی تولد بودم کجابودھی کھ تو حسرت یوقت

م نگا کردم چشام پف  بھ خودنھی دستوصورتمو شستم تو اییرفتم دسشو... یبرپاکرد
 ....  کردمھیکرده و بودو مشخص بودکھ گر

  داشتمی معمولی چھره ھی کھ چھرم بھ مامانم رفتھ بود خوشحال بودم ھرچند کھ نی ااز
..... 
 شلوار نود ھی ساده بھ ھمراه ھی کوتاه مشکی مانتوھی در کمدو باز کردمو رونوی برفتم
 صورتم نھی ای موھامو باال بستم و رفتم جلودمی  برداشتمو پوشی چسب سورمھ اھیسانت

 ... کردمھی حال بود و مشخص بود گری بیلیخ
 زدم کھ ملی رکمی کردم کھ پفش معلوم نباشھ و اهی کرم پودر زدمو دور چشامو سکمی

 ھم سرم موی بھ لبم زدمو شال سورمھ ای رژ کم رنگ کالباسھیبھ مژه ھام حالت بده و 
 ....  بندشودور پام بستمدموی روھم پوشی مشکی ھایکردمو کتون

 بھ در اتاق راشا زدمو قبل از جواب دادنش داخل شدم ی رفتمو تقھ ارونی بازاتاق
 ...  باش خرسھنویھھھھھ ا...

 ..  راشایھ...  اروم بھ سمتش رفتمو صداش کردمخوابھی منقدی اچرا
نشستمو تکونش  تخت ی از خودش نشون نداد جلو تر رفتمو لبھ ی عکس العملیوقت

 ... دادم
 ... گفت ھومممی خوابالودیاه با صدا...   گھی شو دداریراشااا ب...     ییھ

 ھوا دستمو گرفت کھ افتادم کنارشو دستشو دورم ی بچیبلند کھ نشد ھ.... گھی شودبلند
 کوچولو بخواب ی بوس کردو گفت بخواب ابجمویشونی بستھ پیحلقھ کردو با چشا

 یخخخخخخ خندمو جمع کردمو بھ بازو....منم کپمو بزارمقربونت بشم بزار 
 شدم و بھ زور مونی بعد پشیول  برق زدطنتی انداختمو چشام از شی نگاھشیعضالن

پاشو منو ... راشا با توام ییییھ... اوردمو محکم تکونش دادم رونیخودمو از اغوشش ب
 ..دددییییییببر خر

 ینگاھ...... ساعت چنده.... دفھ مثلھ جت نشست سر جاشو تند تند گفت ساعت چنده ھی 
 بھ من ی حرفم نگاھنی بدوحاضر شو با امھی انداختمو گفتم چھارونمیبھ ساعت مچ

 .. باز شدششی دفھ نھی...انداخت 
 ی شدپی چھ خوشتی جون فسقلیا
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 ... شدری دگھی د تو سرش و باداد گفتم بلند شو حاضر شودمیبا بالشش کوب 
 
 ی رنگی مشکھی سوار مازراتموی رفترونی ساعت حاضر شد باھم بمیباالخره بعد ن 

 در اوردن یما برا... ھھدمیدی مکی از نزدوینی ماشنی بارم بود کھ ھمچنی اولمیشد
 .....  اونوقتمیدیکشی میخرجمون چھ قد سخت

 ی اونا چھ گرفتارینی کھ کردمی فکر منی بھ اکردموی پنجره مردمو تماشا ماز
 می پاساژ بزرگ نگھ داشتو داخل شدھی ی چھ قد تو فکر بودم کھ جلودونمینم....نیدار

 در کردموی مغازه ھا نگاه مینایتری بھ والیخیب..... زدیدستمو گرفتھ بودو اروم قدم م
 ....  مناسبھیلباس  امشب چھی برادمی پرسنیھمون ح

 باال یشونھ ا... انتخاب کن یکھ دوست دار ی کوچولو ھرلباسی شبھ توعھ ابجامشب
 رنگھ ی سورمھ اراھنی پھی ادامھ دادم کھ چشمم بھ نایتری زدن ودیانداختمو بھ د

 دموی بود دست راشا رو کشی ازش خوشم اومد بھ نظرم عالیلی افتاد خیعروسک
 س؟؟؟بالبخندی خوشگل ننیبھ نظرت ا یی بردمو گفتم راشا وانیتریباذوق بھ سمتھ و

 راشا بھ دختره موی بپوشش داخل رفتمی قشنگھ بریلی من خیگفت چرا کوچولو
 ھی سورمھ اراھنی از اون پشھی گفت مدادیفروشنده کھ داشت بانگاش راشاروقورت م

    بھ من انداختو با عشوه گفت البتھی دختر نگاھنیاری وروجک من بزی سانیتریپشت و
... 
 بود ی تو تنم عالدمیاخل اتاق پرو و لباسو پوش اورد رفتم درھنوی از چند لحظھ پبعد

 قشنگھ راشا با یلی خخامی منوی کھ رفتم با خوشحالے گفتم ھمرونیدرش اوردمو ب.
 کلفتم  بھ ھمراه کفش ھی ساپورت مشکھیلبخند نگام کردو پول لباسو حساب کرد 

 مویدیخر
 .....میاز پاساژ خارج شد  

 گذاشتھ بودو منم تو سکوت ی عبدالمالکی احساس علی برگشت راشا اھنگھ بتوراه
 .....    کردمیاھنگ گوش م

 
 بدو رفتم باال تو اتاقم و بعد از دوش گرفتن نویی پادمی پرنی از ماشدنی محض رسبھ

 چکدوموی کھ من ھیی بودو کم کم مھمونامیساعت ھفتو ن. دمی لباسمو پوشیزود
 ... ومدنی مشناختمینم
 نھی ای رفتم جلوموی پاشنھ بلندمم پوشی  کفشاشدمی از سروصداشون متوجھ منویا

 حفظ گرفتوی شدن بھ خودش مسی بعد از خشھی کھ ھمی موس زدم کھ حالتکمیموھامو 
 شال تور ھی کردمو اهی زدمو دور چشامو سیگری رژ جھی ختمشونیکنھ و باز دورم ر

 از اتاق خارج شدم ھمزمان بامن اختمو بازوھام اندی رورھنمی ھم رنگھ پیسورمھ ا
 بودو دهی پوشدی سفراھنی پھی شده بود یگری اومد واوو چھ جرونیراشا ھم از اتاقش ب

 یلی باالزده بود خی موھاشو بھ طرز قشنگدی بھ ھمراه شلوارسفیکت اسپرت سورمھ ا
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 گھی دمیر بمیخورد... گفتم بسھ دمویخند... کردی مزیناز شده بود اونم داشت منو انال
 ... منھی فسقلمی نثارم کردو دستشو گذاشت پشت کمرمو گفت بریطونی شدویخند
 ......ی خودتیفسقل

 خخخخخ من در برابرش گفتیبھش نگا کردم راست م... ھی من کجام فسقلخخخخخ
 .. بودمیواقعا فسقل

 سرا بھ سمت ی ھمھ میدی پلھ ھا کھ رسنیی بھ پامی رفتنیی گرفتو اروم از پلھ ھا پادستمو
 قطع شده بودو ھمھ سکوت کرده بودن کی موزکردنیمابرگشتھ بودو مارو نگاه م

 .....  سالن بلند شدیی بابا از قسمت باالیصدا
 .   دوستانگمی ھمتون خوش امد مبھ

 ...  روشاستزمی کھ جشن امشب بھ مناسبت پبدا شدن دختر عزنیدونی مھمھ
 ی جی با دستش بھ دموی برسی مھمونیامھ  حرف زدم بھتره بھ ادیادی زگھی دخوب

 ...  فضارو گرفتی ھمھ کی موزیاشاره کردو دوباره صدا
 استفاده کنم و باھاش ی بود کھ از شلوغی فرصت خوبگشتمی دنبال پاکان می شلوغتو

 کنار گوشم ییصدا........         زده بود      بشی کجا غھوی راشا دونمیصحبت کنم  نم
 باھات صحبت دیگفتم اوھوم با.... کوچولو برگشتم خودش بود یگردیگفت دنبال من م

 اروم تر یھ..  قدماش بلند بود یلیخ... خودش کشوند لدستمو گرفتو منو دنبا...کنم 
 از البھ می حرفم گام ھاشو کوتاه تو کرد با ھم بھ باغ رفتنی با ایری راه مینجوریچرا ا

 ھی درخت تکستادوبھی درخت اھی کنار میدی باغ کھ رسی بھ انتھاموی درختا رد شدیال
 ..  دونستمی گفت ملبخند  باکنمی گفتم من بھت کمک مستادمویکرد روبھ روش وا

 ...  نگا کردمو گفتم اعتماد بھ نفسبھش
 .....  و گفت زبون درازطنتی از شی برقچشاش

 ...   یفسقل.... پرووو-                               
 خش ی بگم کھ صدایزی ھم فشردمو خاستم چیدندونامو از حرس رو               
 ... تو دخترییکجا...یینجای روشا اییییھ.... راشا بلند شد ی اومدو بعدش صدایخش

 دی بگم بغلم کردو کنار گوشم گفت ببخشیزی چنکھی شد قبل اکی بھم نزدعی سرپاکان
 .......... وبعد از حرفشعسی چون ضاکننی شک مننمونیوگرنھ باھم بب..مجبورم 

 ... راشا اومدی صداھوی کرد مغزم قفل کرده بود کھ کاری شوک بودم اون االن چتو
 کھ زد بھ خودم اومدمو خواستم ھلش بدم یبا داد.... گنده بک خواھرمو ول کنیاھااا

 ....کھ قبل از من مشت راشا بود کھ صورت پاکانو ھدف گرفت
 

 .....اخخخخخخخ
اروم باش داداش :  جلو راشا گفتمدمی رو خورد کرد زود پرچارهی اوه دماغ باوه

 ....اروم
 ...دی کھ چھرشو پوشونده بود پریتی دفھ تمام عصبانھی

 ....ی گفتی چتو
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 ..   نگفتمیزیچ.    ....یزیچ.. خدااا.... بببببب..ب... من ...من...ممم ... گفتم  بالکنت
 ...کردیشت سروصورتمو غرق بوسھ م تو بغلشم و دادمی دفھ دھی کھ

 ... بگوووگھی بار دھی داداش قربونت بشھ یااالھ..... فدات بشھداداش
 ... بگو داداشگھی بار دھی... بار ھی

 ...ی اشک تو چشام حلقھ زده بود اروم گفتم داداششی ھمھ مھربوننی ااز
 ...ی گفت جونھ داداشدوی بوسگونمو
 ...ی داداشعشق
 قفل شدش ی دندونانی کردو از بی برگشت کھ دوباره چشمش بھ پاکان افتاد اخماروم

 .... ی بدحی توضدی بایگفت بعد از مھمون
 ی ھرچی ولنیی پاامیتقال کردم از بغلش ب... بغلم کردو راه افتاد بھ طرف خونھ    بعدم

نچ ....مگھ خودم چالقم... زشتھ نیی راشا منو بزار پای انگار نھ انگار ھزدمیدستو پا م
 ..   ..      ...  ...     بغل کنمموی من دوس دارم ابجیول

اھنگ ... منو ررد وسط دوی کر کننده بود دستمو کشکی موزی صدامی خونھ شدداخل
    فرجام بودری امھیچھ عال
 تا.... دیرقصی مردونھ و قشنگ مدمی کردمو باھاش رقصشی بد نبود اروم ھمراھرقصم

 تانگو اومد  و چراغارو خاموش ی اروم براکی موزھی قطع شدو کی کھ موزنیا
 ....   کردن
 ... تو اغوش پاکان بودمامیتا بھ خودم ب.... برد وسط دوی نفر دستمو کشھی کھ نمی بشرفتم

 بودو بدبختانھ رقصم نیی سرم پاومیکشی بودم ھم ازش خجالت می از دستش عصبانھم
 ی بودم کھ سرشو کنار گوشم بردو گفت متاسفم ولستادهی تو اغوشش واخیبلد نبودمو س

 می باھم داشتی کھ ما چھ حرفکردنی بھمون شک مکردمی نداشتم اگھ بغلت نمیچاره ا
 در یخی اخر شب چھ توبستی معلوم نال و حامیزدی خلوت می جاھی تودیکھ با

 ........انتظاره
 

 ی صندلی رفتم رویزیاروم بھ سمتھ م می از روشن شدن چراغا از ھم جداشدقبل
 ... نشستمواریگوشھ د

 ... زوجا از ھم جداشدنو بھ سرجاشون برگشتن........  بعد برقا روشن شدقھی دقچند
 .. باال بودمیلی خکی موزیصدا

 .... کر شد اھھگوشم
 رقص نگاه کردم کھ چشمم بھ راشا افتاد کھ دخترا دورش کرده بودن و ستی پبھ

 .. ھھ..  دیرقصیوسطشون م
 ... دمی ھمشو سرکشختموی خودم ری اب برای کمزی می روھی باش ازبطرنویا

 شونم انداختمو از جام بلند یشالمو رو... جشن نیچھ قد مزخرفھ ا... خنک شدمیاخ
شدمو رفتم سمت پلھ ھا و خواستم برم بھ  اتاقم کھ دوتا از غوال جلومو گرفتن کجااا 

 ... خانوم
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 ... ا اجازه باال رفتن نداره از مھمونیکس 
 و نمیبرو اونور بب..  چندهلویسرمو باال اوردمو گفتم مھمون ک....مھمون کجا بود ... وا

 محکم بھ عقب دوی اول گذاشتم کھ دستمو کشی دستش رد شدمو پامو رو پلھ ریاز ز
 ... اخخخخخخخ سرم....پرتاب کرد

 . سوختی می خرده بودو بدجورواری گلدون کنار دبھ
 ... رفتماطی از جام بلند شدم با دو بھ حدوی چکنیی چشمم پای از گوشھ ی اشکاری اختیب

 ... ھھ
 ...ھی گرری استخر نشستمو زدم زی لبھ

 کھ کنھی اشنام نمھی بعد با بقکنھیمنو دخترم خطاب م....نجای چرامنو اوردن ااخھ
 .... اشغال باھام رفتار نشھ ھق ھقم اوج گرفتھی مثلھ ینجوریا

 ... شده بودمری تحقبدجور
  برم خونمونزارنیچرا نم... مھمونم پس چرا اوردنمھی نجای من ایعنی

 . چرا......
 ...دلم برا مامانم تنگھ....
 ... اتاقمبرا
 ... ی ھمھ چیبرا

 نفر ھیساس کردم  بھش ندادم کھ احیتی اھمی ولدمی از پشت سرم شنویی قدم ھایصدا
 ... عطر گسش تو فضا پخش شده بودھی کنمی برنگشتم ببی ندادم حتیتیکنارم نشستھ اھم

 ...  اونم سکوت کرده  بوداول
 ... و بالفاصلھ بعدش تو اغوش گرمش بودمدمی ھراسون بابا روشنی صداھوی یول

 ... شده ھای سرت چیی باباییروشا
 خون نی نشده پس ایزی چیچ... نشدهیزیسرم کھ چ... بھش نگاه کردم سرمجیگ
 ؟؟؟...ھیچ

 نگا کردمو می بھ انگشتھ خونگفتی دستمو باال بردمو روسرم گذاشتم راست ماروم
 ... زدمیپوزخند تلخ

 بھ اون غوالتون دی نزارن مھموناتون بھ اتاقشون برن بانی کھ دستور دادیوقت...    ھھ
ھل مکث کردم کھ متوجھ منظورم  ی کلمھ ی اروم تر ھلشون بدن  رونیدادی مادی

 ...بشھ
 ... کردهی کارنی ھمچی گفت کدوم احمقتی عصبانبا
 ....  ی گفتھ تو مھمونیک
 ....یدی خونھ مال توعھ فھمنیا

 از ی نگفتم اروم بلندم کردو بھ سمت ساختمون رفت وقتیزی زدم و چی خندزھر
ترسو ...رسمی با داد رو بھشون گفت بعدا بھ حساب شماھا مشدمی اون غوال رد میجلو

 اروم رو کردی درد میلی نگفتم سرم خیزی چی ولمیدی اون کھ ھلم داده بود میتو چشا
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زود خودتو ..... کنار گوشش الو دکتر شت ور رفتو بعد گذاشیتخت گذاشتمو با گوش
 .. برسون سر دخترم شکستھ

 ..... کنم  و بھ خواب رفتمی حرفاش توجھھی بودم کھ بھ بقی تر از اونخستھ
 
 ... شدمداری بدادی دادو بی صدابا

 ..کردی خورده درد مھی ھنوز سرم
 ھی از تنم درش اوردم و ی لباس بھ بدبختنی از جام بلند شدم اوف چھ قد تنگھ ااروم

 دمی رفتمو بابارو دنیی پااطی از پلھ ھا با احترونی و رفتم بدمی پوشیبلوز شلوار راحت
 ... زدی داد مگاردیکھ سر اون دوتا باد

 ... صداش زدمیفی ضعی صدابا
 بابا
 
 
 
 

 .....سکوت
 

 دفھ بھ خودش اومد گفت جان ھی....  تو شوک بود گفتمی بود کھ بھش بابا می بارنیاول
   بابا

  یکردی می منو بھ ھمھ معرفدی بای خودتری تقصستنی ول کن اونا مقصر ناونارو
 اشاره کرد برن پاکانو  راشا رومبل نشستھ بودنو راشا با گاردای نگفتو بھ بادیزیچ...

 ....    کردی تو ھم بھ پاکان نگاه میاخما
 .. ھی چھیخوب پاکان بگو قض:بابا
 ... ھااااننیکردی مکاری روشا اخر باغ چتوو

  ؟؟؟ھااااااان.. کھ من بھت دارممممی اعتمادنھیا
  نھھھھھ؟؟؟ی اجوابش

 ... ننی باغ دخترمو تو بغلت بب تھ کھ
 ... رو گونھ ھام سر خورداشکام

 ...ھھ
 ... ھرزهھی فرض کرده ی منو چاون

 .  ....زنھی حرف مینجوری راجب دخترش اچطور
 ... گفتی ارومی باصداپاکان

 
 ...... راستش
 ...  خان مناری شھرراستش
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 ... من دخترتونو دوست دارم...  من
 .. عاشقش شدمدمشی کھ دی اھی ھمون ثاناز

   بھتون بگمدمیترس
 ینجوری من ای ولیگفتی از اول منوی تر از قبل بود گفت امی کھ مالیی با صدابابا
 ... نی خونھ بمونھی تو زارمینم
 بھ عقد ھم دی بگو وگرنھ بای گفتینجوری از ترسھ کھ ای حتای ھوس ای ی اگھ شوخنیبب

 .... نیایدر ب
 ....کردمی بھت بھشون نگاه مبا

   بود سکتھ کنمکی با جواب پاکان نزدکھ
 ..خامی من دخترتونو مبلھ
 ... گھیحتما نقششھ د..... بگم یزی چدمیترسی می ولکردمی شک نگاشون مبا
 با غضب شدمی منفجر متی اخھ داشتم از عصبانی چینی باھاش حرف بزنم دیبا

 .... اونھری دستام مشت شده بود ھمش تقصکردمینگاشون م
 .... اخھ

 ...  بشھینجوری امی روز زندگھی کردمی وقت فکرشم نمچیھ
 ... مشکالت نبودنی پدر بودم ای بی وقتالاقل

 چھ مدت بود کھ رو تخت نشستھ دونمی بابغض تو گلوم اروم برگشتمو بھ اتاقم رفتم نمبا
 ...کردمی مھیبودمو گر

 ...  شب بودمھی بھ خودم اومدم کھ سھ نیوقت
 ...کردمی با پاکان صحبت مدی از جام بلند شدم بااروم

 برم چشمم بھ اتاق دی بایحاال کدوم طرف... مشت کردمو از اتاق خارج شدم دستامو
 رنگ بود اروم رفتم بھ سمتشو بدونھ در زدن درو ی در مشکھی سالن افتاد کھ یانتھا

 بردم تا بلکھ واریدستمو بھ طرف د...دمیدی نمویی بودو جاکیباز کردمو داخل شدم تار
 یی ندادن بدون در زدن وارد جاادیبھت :  گفتیروم ای کنم کھ صدادای برقو پدیکل
 ... کھ دستشو رو دھنم گذاشتدمی کشیغی از ترس جینش
 ی پاکان نفس راحتدنی و برقو روشن کرد با دییغوی جغی اھھ تو چھ قد جسسسسیییھ

 .... دمی اوردن  حرف امشبش بھش توپادی بابھ یول... دمیکش
 .... ھاااانی بود کھ بھ بابا زدیی چھ حرفااون

 ...کننی می راجب من چھ فکر؟؟؟حاالی چیعنی
 ..  خالفکار بزرگھھی تو ی دختر خوب بابانی  گرفتو نشوندم رو تخت ببدستمو

ر ھم  سوی دروغنی مطمئنا اگھ من امشب ھمچانشی اطرافنطوری زرنگھ و ھمیلی خاون
 ..  مجبور بودم.. میرفتی لو مکردمینم
 ..  نداره دختر خوبیول... یول

 .... می ھرطور شده اعتماد اونا رو نسبت بھ خودمون حفظ کندیمابا
 ...  زدیلبخند
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 فروکش کرده بود اروم از جام بلند شدمو بھ سمتھ در رفتمو خواستم درو باز تمیعصبان
 ی عکس العملنکھی گرم فرو رفتم قبل ای جاھی شدو با برگشتنم تو دهیکنم کھ دستم کش

 کھ می رفتار کنی جلوشون طوردی بھ بعدبانیاز خودم نشون بدم کنار گوشم گفت از ا
 رونی از اتاقش بدموی کشرونی از اغوشش بودموخ...  کھ زدمو باور کننیحرف
 ....رفتم

 
 .... در انتظارمھی کھ چکردمی فکر منی بھ ادموی تخت دراز کشیرو

 .. شدمداری سرم بی راشاو پاکان باالی با سروصداصبح
 .....  شوووبلند

 .... تنبلللللدارشووویب                   
 ... جفتشون ساکت شدنو با دھن باز بھ من نگاه کردندمی کھ کشیغیباج           

 ......نیییییییییی شساکت
 .....رونیب

 ... چشامو بستمدمویوباره دراز کش دلکسی بعدم رادی مخوابم
 بھ من چھ سی بشو نداری بنیا....نھ :  کھ گفتدمی راشا رو شنی صداقھی از چند دقبعد

 .... کردنشم باخودت من کھ رفتمداری پاکان بشی ازماشی ببردیاصال تو با
 احساس کردم نکھیچند لحظھ سکوت ھمھ جارو فراگرفت تا ا..... در اومد ی صدابعدم

 ....  شد اروم برگشتمنییتخت باال پا
 
 .... بودو چشاشم بستھ بود عجبااااادهی تخت دراز کشی رولکسی رپاکان

 ... کنھداری مثال اومده منو بنی اھخخخخخخ
 تازه چشمام  گرم شده دمی پشتمو بھش کردمو دوباره خوابالیخی بدی گرفت خوابخودشم

 درحالھ حرکتھ با دستم کنارش زدم بعد چند مینی  روبیزی چھیبود کھ احساس کردم 
 دستمو باال بردمو ھیعجب موجود سمج...باز کنارش زدم اھھ ....لحظھ دوباره    

 ...  نفر بلند شدھی ی اوردم کھ قھقھ نییمحکم رو بھ پا
 پاکان کھ چند الخ از طونی شافھی وسط راه متوقف موند چشامو باز کردمو بھ قدستم

 مظلوم کردمو با لحن تونستمی کھ میی تا جاافمویق........تو دستش بود نگاه کردم موھام 
 .....  خویکنی متمیبچگونھ گفتم چال اذ

 ی تو فسقلی جونم چھ نازیا..   لبخند گفت با
 می بردی کردمو خواستم پشتمو بش کنمو دوباره بخوابم کھ گفت پاشو حاضر شو بااخم
 ..شگاهیازما

 .....ی چی براشگاهی تعجب برگشتمو گفتم ازمابا
 گھی خون دشی ازماواسھ

 
 ..... کھ باعث شد بخندهکردمی گرد نگاش می چشابا
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 ... دختریروشا تو چھ قد بامزه ا....ی خندشو جمع کردو گفت وای سختبھ
 ️☹ ؟؟؟ی چشی تعجب گفتم ازمابا

 ...گھی دشیازما
 خون شی ازمامی امروز بردی و ما باارهی مارو بھ عقد ھم در بندهی ای ھفتھ خادی مبابات

 ...میبد
 ...یییچ... بھت گفتم چبا

 ... جونمی نباش فسقلنگران
 ...  تاحاضر بشمرونی بی برشھی از جام بلند شدمو گفتم ماروم
 .. رفترونی حرف بی زدو بیلبخند

 . ومدی کھ درکش باال بود خوشم منی ااز
 ی مانتو ھی رفتمو بعد از شستن دستو صورتم موھامو باال جمع کردمو یی دستشوبھ
 ھی با شدی کلوش منیی زانوم کھ تا کمر تنگ بودو از کمر بھ پاری بلند تا زیگریج

 ھم موی تخت مشکھی عروسکی سرم کردمو کفشاممی شال مشکویساپورت کلفتھ مشک
 ..بود  مبل نشستھی رفتم توسالن رورونی بدمویپوش

 ...می رفتی از جاش بلند شدو بھ سمتم اومدو دستمو گرفتو بھ سمت در خروجدنمی دبا
 تو فضا پخش یمی مالکی زد موزنوی راه افتاد و پخش ماشمی دم در شدی مزدا ترسوار

 ادهی نگھ داشتو پشگاهی ازمای تماشا کردم جلورونوی دادمو بھی تکیشد سرمو بھ صندل
 ...رهی نشستمو منتظر شدم تا پاکان نوبت بگی صندلی رومی و داخل رفتمیشد
 ھی ربع ھی بعد از کننی کنارم نشستو گفت نوبتمون بشھ صدامون مقھی از چند دقبعد

 پاکان می نوبت مارو خوند از جامون بلند شدشی تودماغیپرستار اومد با صدا
 ....  داخلادی بتونستینم

 ھی زدمو گفتم نھ بابا ترس چیخند کھ؟ لبیترسی برم دستمو گرفتو گفت نمخاستمی میوقت
... 
 دوی نشستم پرستار اومد و پنبھ اغشتھ بھ الکلو بھ دستم مالی صندلی رفتم تو و روو

 اروم از دستم درش اورد و گفت قھیبعد از چند دق...بعدش سرنگ داخل دستم فرو کرد 
 .  پنبھ رو فشار بدمیرو

 گرفتمو واری رفت دستمو از دجی کھ سرم گرونی از جام بلند شدم و خواستم برم باروم
 اھستھ خارج شدم

 . .... بودومدهی ھنوز نپاکان
 پاکان کنار گوشم ی دادمو چشامو بستم صداھی تکواری نشستمو سرمو بھ دی صندلیرو
 کمکم کرد بلند شمو از رهی مجی سرم گکمیفقط ....اوھوم... دخترک ی خوبدمیشن

 ...می رفترونی بشگاهیازما
 لونی ناھی با قھی خودش رفت بعد از چند دقنموی برام باز کردو کمکم کرد بشنویش مادر

 ....    یشی بخور بھتر مکمی گذاشت روپامو گفت لونویاومد سوار شدو نا
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 رو بھ پاکان گرفتم ازم گرفتو بازش کردو مشغول میکی کاکائو برداشتمو ری شھی
 می نرشھی کاکائو بھش نگا کردمو  گفتم پاکان مریخوردن شدن بعد از خوردن دوتا ش

 ...خونھ
 .  ....باشھ
  دخترک؟می کجا برحاال

 ...    نداره چند روزه ھمش تو خونھ ھستم خو حوصلم سر شدهی فرقھرجا
  ھاااان؟؟نی مگھ قرار نبود باھام کاراتھ کار کنتازشم
 ...  شروع کنمناتوی از فردا تمردمی بابا نخور منو قول مباشھ

 ... میری از االن بدونا من معلم سخت گیول
 

 .... باوشھخخخخخخ
 می کنار ھم شروع بھ راه رفتن کردموی شدادهی پارک نگھ داشت پھی کنار نی از ده مبعد
... 
 ... می نشستمکتی نھی یرو
 یالیخی بازم خودمو بھ بیول... نبودمی راضامی کھ قرار بود بھ عقد پاکان در بنی ااز
 شده  لی کھ بھ زور و اجبار بھم تحمییزای گرفتم  نسبت بھ چادی ی بچگاز.. زنمیم
 ...... باشمالیخیب

 ی اجاره اکی کوچی خونھ ھی و بس بامی گذشتم فک کردم منو مامانم بودھی زندگبھ
 .... مختلفی کالسا ای مسافرتن اتویبھ دوستام فک کردم حتما مثل ھر سال االن .....

 باشھ یتابستون امسالم ھر چھ قدرم کھ گند باشھ ھر چھ قدر کھ پراز بغض و دلتنگ 
 .... متفاوتھزوی انگجانی ھشمی پینسبت بھ ساال

 خودمو بھ یکاری باشمو از بکاری مجبور بودم کل سھ ماه تو خونھ بشی پی ساالتو
ھا شروع بشھ  مدرسھ ادوی بزیی کنم کھ پایو لحظھ شمار.... گذشتھ سرگرم کنم یدرسا

 ...امی در بیکاری بنیتا از ا
 کھ گذرونده ی دوستام با ذوق از تابستونی اول مدرسم گند بود وقتی باز روزایول

 ......کردنی از من سوال مگفتنویبودن م
 .... دروغ بگمشدمیو مجبور م..  بود می سوال زندگنی سوال سخت تراون

 ... گذروندموی نفھمھ چھ تابستونی کستا
 یلی کھ خی خاطره از مسافرتھی بار معلمم گفتھ بود انشا ھی..  ..... بچھ کھ بودم ادمھی

 ...دیسیبھتون خوش گذشتھ بنو
 ... ننوشتمیچی بغض کردمو ھی روز بدجوراون
 . .  معلم صدام کرد بھ دروغ گفتم دفترمو جا گذاشتمیوقت
 گذروندنیراشون خوش م چھ طور با پدنکھی بچھ ھاو مسافراتا و ای خوندن انشا ھابا

 .... بد دلم شکستیلیاون روز خ....
 . ...دی نشنکموی شکستن دل کوچی کس صداچی ھشھی بازم مثلھ ھمیول 
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 ....  کردمھی روز بعد مدرسھ تا خونھ گراون
 می کھ با ھمون بچگادمھی خوب یول
 مانتوم نی قبل رفتن بھ خونھ با استشھی چون ناراحت منھی ببموی گردی مامانم نبادونستمیم

 ....اشکامو پاک کردمو بعد رفتم خونھ
 ... چھ قد تو گذشتم غرق بودم کھ باتکون دادنم توسط پاکان بخودم اومدمدونمینم

 . ..روشـــــــا....  روشـــــــا
 ... دخترک

 .... یکنی مھی گرچرا
 ...دمی صورتم دست کشبھ
 . بودسی خسیخ

 کھ پاکان بھ طرفم گرفتھ بود یبا دستمال..  کھ متوجھ نشدم      کردمھی گری کمن
 .. اشکامو پاک کردم

 ؟؟؟. یکردی مھی چرا گریگینم
 ...     برا مامانم تنگ شدهدلم

 ... زود تموم بشھ روشادمی مقول
 .....    ااااای غصھ بخورنمی نبگھید.. مامانت     شی برت گردونم پدمی مقول

 ...   دی بھ روم پاشی لبخندبعدشم
 ..   ی کھ مردم از گشنگمی ناھار بخورمیبر..یپاشو فسقل...پاشو
 ... می شدنی و سوار ماشمی شدمو باھم رفتبلند
 زی مھی ی رومی داخل رفتموی شدادهیپ... رستوران نگھ داشت ھی ی بعد جلوقھی دقچند

 گرفتو بعد از چند  گارسون اومدو سفارشمی ھم نشستی روبھ روواریچھار نفره کنار د
 .....لحظھ غذامونو اوردن

 
 ی زوددی بھ ذھنم رسیفکر...حوصلم بھ شدت سر شده بود.. بودم دهی دراز کشروتخت

 ..  بدون در زدن در اتاق راشا رو باز کردمرونوی از اتاق بدمیپر
 ...  خوابھنیباز کھ ا.    ......بھھھھھھھ

 ....نی دستھ خرسو از پشت بستھ کھ ابابا
  شھی نمینجوری انھ

ندو ... دمی بابارو شنی سمتھ اشپزخونھ کھ صدادمییدوی رفتمو داشتم منیی از پلھ ھا پابدو
 خچالی وارد اشپزخونھ شدم بھ سمتھ خورموی گفتم نمالیخیب... نی زمیخوریبچھ م

 برداشتمو برگشتم باال در اتاقشو اروم باز خی اب ھی بطرھیرفتمو درشو باز کردم و 
  کردم
 .......  باز کردمووی خواب بود اروم رفتم رو سرشو در بطرھنوز

 ....  خندهری زدم زی پقدی زد کھ خونھ لرزیداد
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 کوندی لبخند ژھی کردی نگام مدیچکی کھ اب ازش میی از حدقھ دراومده و موھای چشابا
 ن؟؟؟؟؟ی داری فای وانجایزدمو گفتم ا

 . . ھوادمی متر پرھی کھ زد یباداد
 .....  روشااااااااااااااااکشممممممممممممی تورو ممن

 ... کردنھھھھھھھھداری چھ طرز بنیا
 غی سمتھ اتاق پاکان با جدمی دورونوی بدمی سمتم پردی اومدو دونیی کھ از تخت پادمیخند

 .....  صداش کردم پاکااااان پاکااااااان
 ی پف کرده گفت چیشا و چدهی ژولی باز شدو پاکان با موھای بدی اتاقش با صدادر
 ؟؟... شدیچ.  .... بود
  نشستمونی دوتا رو زمنی اافھی قدنیباد

 تا کردنی نگام می برزخافھی کھ با قدمی دفھ دوجفت چشم دھی........  دمی خندھرھر
 ..... رومو تا جا داشتم قلقلکم دادندنیاومدم بلند شم پر

 ...... گفتم بسھھھھھغیباج
 .... دلمممممیا....یا...توروخدا
 ... ولو شدننیو خودشونم مثل من رو زم... دست از سرم برداشتن باالخره

 
    نیمگھ قرار نبود شمادوتا با من  کاراتھ کار کن: از جام بلند شدمو گفتم قھی چند دقبعد
    ؟؟؟....

 .میکنیاز فردا شروع م: راشا
 ... روشافقط

 ... باشی صبح تو سالن ورزششی شھوم؟
   کجاس؟گھی دیزش ورسالن

 ی نکندارمی من کھ رفتم بخوابم توروخدا باز بدنی نشونت می خدمتکارا بگبھ
 .. شدهدهی ترسچارهی بخخخخخخخ

  برو بخوابباشھ
 ... از رفتن راشا پاکان دستمو گرفتو بھ سمتھ اتاقش رفتبعد

   حوصلم سر شده بود دنبالش رفتمچون
   روتختشدمی پشت سرم بستمو پردرو
؟ خخخخخ خو راشا دنبالم کرد منم . ی خودت بخوابی کردداری منو از خواب بیفسقل

 . ..از ترس تورو صدا کردم
 : گفتدوی نگفتو روتخت دراز کشیزیچ

  دی بعدم گرفت خوابادی خستم خوابم مای نزنغی توروخدا جروشا
 .!   بھ سرم زدی فکرھی

 مطمئن ی نزاشت من بخوابم ساکت رو تخت نشستم تا خوابش ببره وقتی صبحپاکان
 زدم دستشو باال اوردو پسش زد شینیشدم خوابھ اروم رفتم رو سرشو سر موھامو بھ ب
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 من یزاری نمینجوری مچمو گرفتو گفت نھ تو اھوی کارو کردم کھ نیخخخخ چند بار ا
داخت رو پامو سفت بغلم کرد کھ بھ پاھاشو ان  کھ افتادم تو بغلش ودیبخوابم دستمو کش

 خودمو تکون دادم ولم نکرد اه پاکان ولم ی تکون بخورم ھرچتونستمی وجھ نمچیھ
 ...کن
  ولم کنگمیم....اھھ ...  کنولم
   چشاشو بستالیخی بعدم بی من بخوابم اونجوریزاری تو نمنچ

 ...  صداش زدم جواب ندادیھرچ
 اتاق ھیتاحاالبھ اتاقش با دقت نگاه نکرده بودم ..  شدمو بھ اطرافم دقت کردمالیخیب

 وی از مشکیبی اتاقم ترکلی روشن بودو وساھی خاکسترواراشی کھ دکیساده ش
 ... یخاکستر

 ... خوابش برده بودالیخی پاکان نگاه کردم کھ ببھ
 ...  من کجا بودمایخدا
 ...بھی مرد غرھی بغل تو
 ...سھی پلدونستمی ازش نداشتم و فقط می شناختچی ھکھ

 ! امی قرار بود بھ عقدش در باونوقت
  شھی تموم می کپس

 ... مامانمشی پگردمی برمیک
 ... رو دوست ندارمنجای امن

  دارمی ھمھ چنجای ادرستھ
    ستی اغوش گرم مامانم ننجای محبت مامانمو نداره انجای نداره ایزی چھی جا نی ایول

 ستیدستھ پرمھرش ن.... 
 
 .  داشتی چھرش نگا کردم چھره جذابو مردونھ ابھ

 ..  کنھری بابارو دستگخادی می بھ فکر فرو رفتم چجورباز
 ؟...  ھی نقشش چینی

   جواب تو ذھنم بودی بی سواالیکل
 .... فکر کردم کھ بھ خواب رفتماونقد

  من کجام؟... باز کردم و بھ اطراف نگا کردم چشامو
 .. اومد کجامادمیکرد و  کم مغزم شروع بھ پردازش کم

 ھی انگار یخواستم از جام بلند بشم ول.. انداختم ھفت بود واری دی بھ ساعت روینگاھ
 تو جام کمی کرده بودم بھ پاکان نگا کردم کھ ھنو ھمونجور محکم بغلم کرده بود ریجا گ

 از دورم شل تر بشھ تا بتونم خودمو از حصار دستاش کمیوول خوردم تا بلکھ دستاش 
   اروم صداش کردمنگار انگار نھ ایازاد کنم ول

 ... ھوم: چشاشو باز کردو گفت ی الگھی شو دداریب.  .  پاکان...پاکان
   بلن شم خوخامی باز کن مدستاتو
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 لطفا....     گھی ساعتھ دمی نکن فقط نتی بخواب اذروشا
 ....  شوداری بعجبا

 شیا.. دهی نبود دوباره گرفتھ خوابالشمی خنی عیول
 

 ...روشا
  ییروشـــــــا. ..روشـــــــا

  دخترک
 .  نگاه کردمزدی  باز کردمو بھ پاکان کھ داشت صدام مچشامو
 ... حاال خوبھ من خستھ بودماااای فسقلیدارشدی بباالخره

 ؟یدی ھمھ خوابنی اتو
  سرجام نشستمدموی کشی اازهی ساعت نگاه کردم ده بود خمبھ

 بھ ی و ابیی رفتم دستشومی شام بخورمیتا بر برو دستوصورتتو بشور پاشو
 ی سالم کردمو نشستم روصندلنیی پامی رفتم و با پاکان رفترونیسروصورتم زدمو ب

 نی جوابمو دادو گفت  از فردا برییپاکان کنارم بودو راشا روبھ روم بابا باخوش رو
 ..  جمعھ مراسم عقدتونھنی بکنداتونویخر

 غذامو خوردم بعد از شام ھمھ بھ اتاقاشون رفتن الیخی جوابشو دادو تشکر کرد بپاکان
 .... بھ سقف زل زدم و دوباره تو گذشتھ غرق شدمدمویرو تختم دراز کش...

 ..خامی میمامان من بستن...مامان
 .. رمی بعدا واست بگدمی دخترم قول مشھینم

 ...  مامانی گفتم ولدموی کوبنی زمپامو
 ناز مامانم ی کھ تو چشایبھ وضوح اشک...... یدی قولو منی کھ ھمش ھم ھفتسھی 

 ...ھی چلشی بود کھ بفھمم دلی کمتر از اونیلی سنم خی ولدمیجمع شدو د
 بخرم یمن االن پول ندارم تا بتونم برات بستن...دختر قشنگم : پام زانو زدو گفت یجلو

  ھ؟ بخرم باشی تو بستنی ھروقت داشتم اول برادمیقول م
 ... دختر گلمنیافر..ی مامانباشھ

 با میشدی سرکوچھ رد مھی فروشی از کنار بستنی وقتی بھ مامان نق نزدم ولگھید
 ... انداختمنییحسرت بھ مغازه نگاه کردمو سرمو پا

 ....ختمی اوردن خاطراتم اشک رادی از بھ شھی بازم مثلھ ھمدمی بھ صورتم کشیدست
 ... اطرافم نگاه کردمبھ
 اونوقت دخترش تو کردهی می زندگی خونھ انی من زنده بوده و تو ھمچیبابا بابا.. ھھ

 ... بغض کنھی بستنھی ی برایاوج کودک
 از اتاق خارج شدم بردی من خوابم نمی نگاه کردم دوازده بود ولواری دی ساعتھ روبھ

 یشھ  چشمم بھ تاب گواطی رو باز کردم رفتم تو حی رفتم در ورودنییاز پلھ ھا پا
 استخر بود افتاد بھ سمتش رفتمو روش نشستمو اروم تابو تکون دادم کی کھ نزداطیح
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 راشا رو ی چقد گذشتھ بود کھ صدادونمی نمدادیم  بھمی موھام حس خوبنیحرکت باد ب
 ...  ؟ اروم اومد جلو کنارم نشستی خواھریدی چرا نخوابدمیاز پشت تاب شن

 ..  تنش بودی مشکی شلوار ورزشوی خاکسترشرتی بھش انداختم تینگاھ
 .   نبردخوابم

 ... منی کوچولویکردی فکر می چبھ
 ارزش چھ قد دلم ی بکوی کوچیزای چھ قد حسرت خوردم بھ خاطر چی تو بچگنکھی ابھ

 برام بخره خامی کھ مویزی توانشو نداشت چنکھیشکستو چھ قد مامانم دربرابرم بخاطر ا
 با اشک سرمو گفتی نمیزی چشدوی اشک تو چشاش جمع منکھی بھ اشدیشرمنده م
 ...کردینوازش م

 ... چھ قدر حسرت خوردمیدونیم
 نیی مامانمو کھ شرمنده سرشو پایوقت...دمیدی نو تن بچھ ھا می لباسادی کھ عیوقت

 ....دمیدیانداختھ م
 ..  حرفم شدی ھق ھقم مانع از ادامھ یصدا....  بغض یزی بخاطر ھرچیوقت
  ختیری برگشتم کھ حاال اونم اشکاش اروم رو گونھ ھاش میی سمت راشابھ
 ... دردهیلیخ... یفھمی منادردهی اروم گفتم او

 ی ساال کھ تو تو فقرو فالکت زندگنی ای تو ھمھ ی کھ بفھمنھی انای ای از ھمھ بدتر
 .. کردهی مشوی بابات تو نازو نعمت زندگیکردیم

 .. تو بغلشو گفتدمی کشراشا
 .... منی فدات بشم خواھریھال

 ....  جبران کنم براتدمیقول م.... منیکوچولو
 .  ی بشتی نزارم اذگھی ددمی مقول
 ...ی نزارم طعم حسرتو بچشگھی ددمی مقول
 .... بودی خوبحس
 ...  گاه داشتنھیتک....  داشتنیحام

 ...  بودی حس خوبیلی حسرتشو داشتم خی تو بچگشھی کھ ھمییزایچ
 ..... دادمو بھ خواب رفتمھی راشا تکنھی بھ سسرمو

 
 ... بھ اطرافم نگاه کردمدموی کشی اازهی باز کردمو خمچشامو

 .  اتاق راشا بودمتو
   شرشر اب متوجھ شدم کھ راشا حمامھی از صدای تو اتاق نبود ولیکس

 موھامو سشوار ی ربعھی دوش ھی اومده بھ اتاق خودم رفتم بعد از نیی از تخت پااروم
 تنم کردمو موھامو باال محکم بستمو بھ ی قرمز مشکھی ست لباس ورزشھیدم و کر

 ی تو اشپز خونھ و از تونیی رفتم پای بود زودشی ربع بھ شھیساعت نگاه کردم 
 کھ تازه وارد شده بود ی لقمھ از خدمتکارچند  نونھ تست برداشتمو بعد ازروی پنخچالی

 . کجاست راھو نشونم دادی سالن ورزشدمیپرس
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   وقت داشتمقھی رنگو باز کردم ھنوز پنج دقدی در سفاروم
 یانتھا...  ی ورزشی سالن بزرگ روبھ روم بود پر از انواع و اقسام لوازماھی واوو

 اونجا بود فکر کنم ی بود و فقط چند تا مبل زرشکی بزرگ خالی فضاھیسالن ھم 
 ...اونجا واسھ مبارزس

 ...  بودی باحالی بود فضادهی پوشنھیالنو ا تا دور سدور
 نفره نشستم کھ در سالن باز شدو راشا و پشت سرش پاکان اومدن ھی مبل ھی ی رورفتم
 ..داخل

 ... ی بشداری بکردمی فکرشم نمزی بھ دختر سحرخبھ
   زدم بھشیشخندین
 ...  سخت بھم دادن و باھام کار کردنینای تمری ظھر کلتا
 بود ساعت دوازده بود و من درحال جون ری نظی مبارزه شون بشونیینامردا دوتا 

 تو حمام دمی پریبھ اتاقم برگشمو زود.... ھی بودم کھ باالخره گفتن کافیدادن از خستگ
 نقدی افتادم رو تخت ادموی پوشدی سفشرتی سبزو تھی شلوار راحتھیبعد از دوش گرفتن 
 ...  بردبم خوای کدمیخستھ بودم کھ نفھم

 کھ با لبخند کنارم نشستھ یی شدم چشامو باز کردمو بھ راشاداری نفر بھی ی نوازشابا
 ...بود نگاه کردم

 ..  ساعت سھی فسقلپاشو
  یکنی ضعف می ناھار نخوردپاشو

 ..... بخوابای بخور دوباره بیزی چھی می برایب
 وقتا ناھار ی نداشتو گاھی افتادم کھ مامانم مشتریی روزاادی تو چشام جمع شدو اشک

 .....   خوردن نبودی برای شامای
کار مامانم گرفتو .. سخت گذشت یلی بعد از اون دو سھ سال اول کھ خخداروشکر

 ...وضعمون بھتر شد
 ...نیی بھ دستو صورتم زدمو با راشا رفتم پای بلند شدمو ابازجام
 . .. گرسنم بودو کل غذامو خوردمیلی قاشقو برداشتم خزوی پشت منشستم

 ..رونی از غذا راشا رفت ببعد
  روشـــــــا.... راه رو بودمو در اتاقو باز کردم کھ تو

 : بھ ساعتش انداختو گفتی بھ پاکان نگاه کردم نگاھبرگشتمو
    آماده باششیش 

 .. دی خرمیبر
 د؟یخر:  تعجب گفتمبا

 ... جمعسگھی شده دو روز دادتی دخترک نکنھ می حلقھ بخرمی برگھی داره
 ..باشھ
 کھ ھنوز رمم بھش وصل بودو روشن کردمو رفتم تو پوشھ اھنگا و ی داخلو لبتابرفتم

 ... اھنگ از خواننده مورد عالقم گذاشتمھی
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 ... گرفتھدلم
 

 ...   دلم گرفتھ.... غم گرفتھ اموی چشمامو نم گرفتھ تموم دندوباره
 

 از اون روز کھ رفتو برنگشتھ......  شکستھدلم
 

 . ..دلم شکستھ... باز تمومھ شھرو گشتھ چشام
 
 ..  با اونی شادتو

 ..  داغونی خستمو کردیچشا
 ...  قلبم شکستش ارومچارهیب

 ... اسونیخندیتو دست تو دستش م           
 ....    یصدامو دار        

 .. ی زخم کارھی...  شعر تازه    ھی یگاری جاسھی سوی چشم خھی           
 .. .یادگاری مونھیتو قلبم م              

 
 ......  رهیگی دلم ممن
 . ...رهیگی دستاتو میوقت
 ....    شھی از جا کنده مقلبم

 ....رهیگی ھوا بغضم میب
 ... ی مالھ من بودتو

                 
 ...ی حرفا نبودنینھ مال ا 

 ... ی دست تو دست اونیوقت            
 .....ی از حسودرمیگیگر م        

  
 ... با اونیتو شاد 

 ...  داغونی خستمو کردیچشا
 .... اسووونیخندیتو دست تو دستش م... قلبم شکستش ارومچارهیب             

 ...   ی دارصدامو
 .. یگاری جاسھی سوی چشم خھی
 ...ی زخم کارھی شعر تازه ھی

 ...یادگاری مونھی قلبم متو
 .... با اونیتوشاد......
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 ... اھنگ گوش دادم وبعد شروع بھ حاضر شدن کردممی ساعت پنج ونتا
   چرک کوتاه تنم کردموی صورتی مانتوھی بای راستھ مشکی شلوارلھی

 عطر زدمو و کمی دموی پوشممی صورتی مشکی ھای ھمرنگشو سرم کردمو کتونشال
 ... بستی مرھنشوی پیرفتم سمتھ اتاق پاکان درشو باز کردمو رفتم تو داشت دکمھ ھا

 ...ی تو فسقلیدی تو بدونھ در زدن پرباز
 یچیھ:  زد و گفتیبھ طرز حرف زدنم لبخند.. مگھ ھی خو چخخخخخ

 ؟ی ااماده
 ..می براوھوم

 .. و راه افتادمی شدشی سوار مزداتررونوی بمی رفتباھم
   پخشو روشن کنم؟شھیم

 .. روشن کناره
 بود》احمدسولو《 یاری احمدرضا شھردی تردیجالب بود اھنگ  ب... کردم روشنش

 ..میکردیتو سکوت بھ اھنگ گوش م... محبوب من یخواننده ..
 ...اشکاشو من پاک کردم...کردی مھی گربھی غرواسھ
 ..  ...شدی مری از اون دلگیوقت       

 ... من باز کردماخماشو
 ...  خاکستر عشقشریز           

 ... دود شدمممھردفھ
 ...زدشی ھق ھق میوقت         

 .... اون خورد شدمیپا
 

 ... بھ خدا خستھ شدمی کسی بی شبانیاز ا      
 ...بھ اسمونمون بگو ستاره ھاش ارزه شدن 

 ... ی لعنتی شبانی اتو
 ....دی امونمو برغصھ

 ..   براشینفس نفس زد         
 .....ددددی بھ اخرش رسامیدن
 

 . ..دی تردیب        
 ....ی مردچی من ھھی شبنبود

 ....یخندی ھا مبھیتوباغر
 . ..یبندیچشاتو رو بھ من م   

         
 .  ...دی تردیب             

 ..  ... ی مردچی من ھھینبود شب          
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 ....یخندی ھا مبھی با غرتو
 ....یبندیچشاتو رو بھ من م          

 
 . ... بھ خدا خستھ شدمی کسی بی شبانی ااز

 . ...بھ اسمونمون بگو ستاره ھاش ارزه شدن         
 . ...ی لعنتی شبانیتو ا         

 . ...دی امونمو برغصھ
 . ..  براشینفس نفس زد       

 . ...ددددی بھ اخرش رسامیدن 
   

 ....دی تردیب              
 . ....ی مردچی من ھھینبود شب     

 . ..یندخی ھا مبھیتو با غر                
 ....    یبندی رو بھ من مچشاتو

 
 .....دی تردیب            

 . ....ی مردچی من ھھی شبنبود
 . ...یخندی ھا مبھیتو با غر               

 . ..یبندیچشاتو رو بھ من م       
 

 ....رهی نظی پسر بنی ای من صدای خدااووووف
 ... سمت پاکان برگشتم مشخص بود تو فکرهبھ

 .. پاکان
   تکون دادسرشو

 ؟یتو عاشق شد_
 ....اره

 ؟ی ازدواج کردینی           
     نھ

   ؟یباھاش
  نھ              

 ...  کوتاھش کالفھ شدمی جوابااز
 ... نگفتمیزی چگھی سکوت کردمو دنی ھمی بگھ برایزی چخوادی بود نممعلوم

 کھ ی بزرگھی بھ سمت طال فروشمی شدادهی نگھ داشت پابونی کنار خقھی از چند دقبعد
 ....اونجا بود رفت

 ..  گرفتمنشوی  مثل جوجھ دنبالش رفتمو استمنم
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 ...  بھم کردو دستمو گرفتو رفت داخل مغازهینگاھ.. برگشت
 . سالم_

 ...نیاری حلقھ ھاتونو بشھی ماگھ
 گذاشت بھ پاکان زی می برگشتو حلقھ ھارو روقھیمرد فروشنده رفنو بعد از چند دق 

 . و بھ من گفت کھ انتخاب کنمکردینگاه کردم با دقت بھ حلقھ ھا نگاه م
 ...  حلقھ ھا نگاه کردم ھمشون خوشگل بودنبھ
  حلقھ خوشگل افتادھی دفھ چشمم بھ ھی
 از مدلش خوشم یلی شکل روش بود خی الماس مثلثھی رنگ کھ ی ساده نقره انگی رھی

 شد بھ پاکان کھ داشت دهی کھ از تو دستم کشکردمیاش ماومد برش داشتمو داشتم نگ
 ..  نگاه کردمکردی میحلقھ رو وارس

 نگی رھی خودشم ی برامیبری منوی گفت خوشگلھ بعدم رو بھ فروشنده گفت ھماروم
 .. ساده برداشت

 ...می حلقھ ھارو تو جعبھ گذاشتو بھ دستم داد و بعد از حساب کردن خارج شدفروشنده
   گذاشتمفمی کی  جعبھ حلقھ ھارو تومی شدنی ماشسوار

   فکر کردمکمی ؟ی فسقلمی برکجا
باشھ وروجک پس :  گفتدوی خندی شھر بازمی دفعھ با ذوق گفتم برھی...اممم...   خوب

 ..می بعد برمی خونھ راشا رو ھم بردارمیبر
 ... باشھ

 ..رونی بدمی پرنی از ماشارمشوی االن منی بھ خونھ بھ پاکان گفتم بشدنی محض رسبھ
 ... داخل و شروع بھ داد زدن کردمدمیدو

 ..راشـــــــا..  راشا
   راشـــــــا

 کی ستوی  بستی ببای دختر تقرھی کھ کردمی با داد اسمشو صدا مرفتموی پلھ ھا باال ماز
 ... دمیسالھ رو جلوم د

 .. ھی کھ کل صورتش عملنی اییا
 .. گونھ ھاشم پروتز.. بود ی عملشینیب

 .. داشتی رنگــــــی ابیشاچ
 ی استخونیموھا

  ھـــــــان؟؟ی ھستیتو کـــــــ: اخم گفت با
  بھ تو چھ           

  ؟؟؟. ھانی دارکاری باراشا چنمی پرو بگو ببیدختره  -      
 کھ بھ صورتش خورد از بھت درم اوردو بھ بابا کھ با خشم بھ دختره زل یلی سیصدا

 زده بود نگاه کردم
 ی حرف بزنینجوری با دختر من ایکنی چھ طورجرات می عوضیدختره :بابا

 ھـــــــان؟
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 خخخخخ... زد می بابا جی چشایدختره بھ تتھ پتھ افتادو زود از جلو           
 رونی داد بابا از اتاقش  بی بھ بابا زدمو بھ سمت راشا کھ از صداکوندی لبخند ژھی

 . شدمزونیاومده بود رفتمو از گردنش او
 :  دورم حلقھ کردو گفتدستاشو

  ؟؟....ی خودتو لوس کردی فسقلیخای میچ
 ی شھر بازمی برمیخای حاضر شو مبدو

   وروجکباشھ
 . بره اتاقش صداش زدمنکھی اقبل

 .... راشا
 جونم       

  بود ؟ی دختره کنیا
  کرد؟تتی از دوست دخترام بود اذیکی گلم یچیھ

 .. حاضر واماده اومدقھی تکون دادم رفت و بعد از چند دقی نفی بھ نشونھ سرمو
 لباسشو تا ارنج تا زده بود  ینای بودو استدهی پوشی کرم  با شلوار قھوه  اراھنی پھی

 ....می عقبو رفتدمی راشا جلو نشستو منم پرمی شدنی سوار ماشرونوی بمیرفت
 ...دونمین....ومممممم امی سوار شی چمی راشا گفت خوب حاال وروجک برمیدی رسیوقت

 کرده بودم صدام در غودادی جنقدی شام بخورم امی ده بود کھ پاکان گفت برساعتاس
 تزای گارسون کھ اومد پاکان سھ تا پی شھر بازی روبھ روھی فست فودمی رفتومدینم

 ..... سفارش داد
 ... خوابم بردی کدمی خستھ بودم کھ نفھمنقدی برگشت اتوراه

 چشامو باز کردم و بھ پاکان نگاه ی خواب بودم کھ احساس کردم رو ھوا معلقم الجیگ
 .... دادمو بھ خواب رفتمھی تکنشیکردم سرمو بھ س

 
  تابش نور تو صورتم چشامو باز کردم و بھ اطرافم نگاه کردمبا
 ..  و بعدش دستو صورتمو شستمو مسواک کردمیی اتاقم بودم بلند شدم رفتم دستشوتو

 بلھ. کھ در زده شد کردمی صورتمو با حولھ خشک متمداش
  اتویب.....   پاکانم
 ... فردا مراسمھ ھامی لباس بخرمی داخل و گفت حاضر شو براومد

  ؟ االن بدو حاضر شومیری می کباوشھ
 ..  تا حاضر بشمرونی برو بپس

 ...ی فسقلای ندلفتش
 یوارو شال سورمھ ا تنم کردمو شلی اروزهی فی ابی مانتوھی سر کمدو رفتم
 ... رفتمرونی پام کردمو بممی مشکی ھایکتون

 می رفتی ھمراه پاکان بھ پاساژ بزرگبھ
 .. جالب نبودادی لباساش بھ نظرم زی ولکردمی مغازه ھا نگاه مبھ
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 گوشھ ی کت شلوار مشکھی کھ چشمم بھ میشدی مردونھ رد مکی بوتھی ی از جلومیداشت
 . داشتی افتاد خوشگل بود جنس براقنیتریو
 زی مغازه و گفتم اون کت شلوارو سای تومی رفتدموی پاکانو کشنی بود استکی و شادهی

 ارهیپاکان ب
 ... شدهیگری صدام زد رفتمو درو باز کردم واو چھ جقھی پرو بعد چند دقرفت

 ..  ادی بھش مچھ
 ھھھھی عالخوبھ؟
 دخترک اون چطوره؟: کھ پاکان گفتمی دوباره مشغول گشتن شدمویدی خرھمونو

 شدی کلوش منیی رنگ نگاه کردم تا کمر تنگ بودو از کمر بھ پایری شراھنی پبھ
 کیساده و ش... بود بلند

  خونھمی برگشتموی رستورانوناھار خوردمی رفتدی گرفتم بعد از خرھمونو
 

  اوووف
 .. بھ خواب رفتمدموی تخت دراز کشی خستھ بودم بدونھ در اوردن لباسام رویلیخ
 
 ... زبان پاکاناز
   بودمجیگ
 ...   دی بود کھ پرسی چھ سوالنیا... ی لعنتاه

 !چرا گفتم اره      
  کھ عاشق نبودممن

 اون اشغالھ ھرزه رو...رونیمن کھ اونو از قلبم انداختھ بودم ب     
 .. روشا فکر کردمبھ
   معصومشافھی قبھ

  نسبت بھش داشتمی خوبحس
 ...  اون دختر دشمن منھیول     

 .. کسمو ازم گرفتنی ترزی کھ عزھی کسدختر
  روشا پاکھیول     

 .. نداره کھ پدرش خالف کارهیریاون کھ تقص            
  براش سخت بودهیلی خدونمیم

  پدرش زندسو برادر دارهدهی ھمھ سال فھمنیبعد ا       
   فکر کردنھ بھش لبخند رو لبم اومدبا
 کردی داشت کھ منو جذب می دختر چنیا

 ...... 
 ... نھیول

 . کنمیدوباره اشتباه نم      
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 ..شمی عاشق نمدوباره
 ..کنمی خطا نمدوباره

  معصوم بودافشیاونم ق                  
 ..ادمھی سبز معصومشو خوب یچشا

 .. معصومی پشت اون چھره یول         
  بودطانی شھی....   ھھ

 .. ھرزهھی
 ... کردم بخوابمی مزخرفمو کنار زدمو سعیرافک
 اجازه ی کھ بیطونی روشا چشامو باز کردمو بھ وروجک شیغوی جغی جی صدابا

 ... نگاه کردمشدیداشت وارد قلبم م
 ... نکنتی اذادی تو ھمو گفتم خوابم مدمی کشاخمامو

 شدمو گونشو کشی ناز شده بود کھ ناخداگاه نزدنقدی کرد و مظلوم نگام کرد ابغ
 ....دمیبوس

 ... نگفتمیزی و چدمی گرد زل زد بھم کھ خندی چشابا
 . دمی بھش کردمو خوابپشتمو

 ... صدام کردغی چشام گرم شده بود کھ با جتازه
 ....پـــــــاکـــــــان

 ؟؟...یزنی قد داد منی چتھ بچھ ااھھ
 . صدات کنمامی راشا گفت بمی شام بخورمیخو پاشو بر                      

 ... در اومدغشی کھ جدمی بلند شدم و لپشو کشیحالی ببا
 

 روشا
 .. خوابم بردالی خستھ بودم کھ بدون فکر خنقدی از شام ابعد

 بھ ساعت انداختم ده بود ی شدم نگاھداری پاکان بھ زور از خواب بی با سرصداصبح
 : گفتی راشا ھم ھنیا
 ...رشدیبلند شو د 

 .. زود باش          
 ...  قد لفتش ندهنیا

 موی بلند پوشھیری شی مانتوھی خورد رفتم حمامو بعد از حمام زود حاضر شدم سرمو
 کھ لباسو لممی  وسادموی پوشممی عروسکی شال کرمو کفشاوی مشکیشلوار نودسانت

داختم تو  انلوی پاکان دم در منتظرم بود ھمھ وسارونیبرداشتمو رفتم ب.. کفشو   فویک
 .ردمبغلشو رفتم اشپزخونھ و صبحانمو خو

 ...گھی فکر کنم ناھار بود دالبتھ
 برام تا دم در اوردو گفت کھ لوی کردو وساادهی پشگاهی پاکان منو دم در اراکی ساعت
 ...  دنبالمادیھفت م
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 .. برم داخل کھ صدام کردخاستمیم
 ..  روشـــــــایراست

 ..  بھ سمتم گرفتھ بودلی موباھی طرفش برگشتم بھ
 وی زنگ بزن شمارمو سی داشتی وقت نشد بدمش بھت کاردمی برات خرروزی دنویا

 ..کردم
 یییسی گفتم مدموی بھ روش پاشیلبخند

 دختر بھ سمتم ھی بودم کھ ستادهی اشگاهی ارای راھروی توستادی برم تو دم در ای وقتتا
 ؟؟... ادی از دستم برمیاومد گفت سالم کار

 ..  روشا راد ھستممی امروز وقت گرفتھ بودیبلھ برا    
 نیی خانوم راد شمااوه

 ....نییبفرما       
 . داخلنییبفرما               

 کھ پاکان بھم داده بود ی گذاشتم تازه چشمم بھ گوشی صندلی رولموی تو وسامیرفت
 ...افتاد

 .. بمی گذاشتم تو جوی لبمو پوشوند گوشی اس فر بود لبخندی گوشھی
 .  کھ اون دختر گفت نشستمی در اوردمو رو صندلمانتووشالمو

  ھشت سالھ اومد. ھفتستوی خانم بھی بعد قھی دقچند
 .. ی خوش اومدزمیسالم عز       
   شروع بھ اصالح صورتم کردنشستو

 ..  تو صورتم بھ وجود اومده بودیدیسوزش شد          
 ..   تو چشام جمع شده بوداشک

 ...  کھ من توش صد بار جون دادمنی ده م ازبعد
 ...  کرده بود دراومدی اون خانوم کھ  خودشو ستاره جون معرفیصدا
 ...ی ماه شدزمی عزیواااا

 ...ی ناز شدیلیخ                         
 .  کھ مانعم شدنمی ببنھی شدم تا خودمو تو ابلند
 افتاد بھ جون یشیو با لوازم ارا ینی خودتو ببیتونی وقت کارم تموم شد اونوقت مھر

 ... صورتم
 تی و الشمی بھ شدت متنفرم و اراظی غلشی کردم کھ از ارادیچند بار تاک            

 ...کنھ
 اون دختر کھ تو نی ساعت شروع بھ درست کردن موھام کردو در اون حھی از بعد

 ...   کردی مکوریسالن باھاش برخورد کردم ناخونامو مان
 یوااااا:  گفتغوشی جغی جی دستھ ستاره جون بودم با صداری از سھ ساعت کھ زبعد
.... 

 ی معرکھ شدزمیعز                     
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 ...  کھ تابھ حال درست کردمھی عروسنی ترخوشگل
   فرستادنم تا لباسمو بپوشمی و بھ اتاقنمی ببنھیبازم نزاشت خودمو تو ا     

 رنگمو پام کردمو از اتاق یری شھی پاشنھ ده سانتی کفشادمویلباسو پوش              
 ... نمی باالخره ستاره جون اجازه داد خودمو ببرونیرفتم ب
 .... واااوووونھی ای جلورفتم

 ... منمنیا
   شھی نمباورم

 بای کھ تقریی خوشگل با چشایلی دختر خھی بھ من نداشت ی شباھتنھیدختر تو ا         
 ..  ی کمونی شفافو ابروھای بود صورتیمشک

 شده بودو پشت چشمم اهی سی داشتم دور چشام بھ طرز حرفھ ای محویلی خشیارا
 ی خوشکل قلوه ایلی لبامو خزدوی کھ بھ کبود می ارهی تیگریمحو شده بود رژ لب ج

 ...   کرده بود
   ناز شده بودمیلیخ         

 ......  پاکان بود و گفت دم دره بھ خودم اومدمو تماسو برقرار کردمی گوشی صدابا
 ..  سرم انداختمی جلوشو باز گذاشتم شالمو رودموی لباسم پوشی از رومانتومو

 ..  کردمو از سالن خارج شدمی پاکان قبال حساب کرده بود ازشون خداحافظنشویھز
 رو سرم انداختھ ی کرده بود شالو جورھی تکنشی بھ ماشی دمھ در با ژس خاصپاکان

 سالم کردم کھ دمی بھش کھ رسنھی منو ببتونستیصورتمم پوشونده بودو نمبودم کھ 
 . ..بالبخند جوابمو داد

  باز کردو کمکم کرد سوار بشمنویدرماش
 شال منو از صورتم کنار ی دور زدو خودش سوار شدو با کنجکاونوی درو بست ماشو

 ....   زد کھ ھنگ کرد
 اون ی کردم توزشی منم از فرصت استفاده کردمو انالکردیبا بھت بھم نگاه م       

 تراز رهی ذره تھی رنگ کھ یری و کروات شل شیری شراھنی پویکتوشلوار مشک
 ..... ناز شده بودیلیلباسش بود خ

 
 . ..پـــــــاکـــــــان:         رفتھ تو خودش باداد گفتمیادی زگھی دنھ
 خخخخخخخ. .. ھوادی متر پرھی

 ...ـــعووورشــــی بچتھ
 ....  یکنی  نگا میادی زخو

 ی شدم بس کھ نگام کردتموم
 . مظلوم کردمافمویبعدم ق...      

 .... لپمو گاز گرفتھوی کھ
 ...  کھ گفتکردمی نگاش مبابھت

 ... ای نکنغی جغی ھوا جی بگھی دھتی تنبنمیا
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 ..دمی خنده شو شنیصدا... بعدم رومو برگردوندم شیا
 ..کـــــــوفــــــت              

 ...  خندش بلند تر شدیصدا
 نگھ اطی حی توقھی انگار نھ انگار بعد از چند دقی بھش چش غره دفتم ولبرگشتمو
 ..باذوق گفتم...داشت   

 واووو             
  چھ خوشگل شدهنجایا 

 ..   شدو کمکم کردادهی خوشگل درست کرده بودن پیلی خاطویح
 عاشقارو در ی ادادی نره باادتی یاخل تو راھرو اروم دم گوشم گفت فسقل دمیرفت

 مااایاریب
 باوشھ عشقممم: گفتم طنتی شبا

 ... می برطونکی شھی عالدیخند
 . باال و شالو مانتومو در اوردمرفتم
 ..  درست بودی و لباسمو صاف کردمو  خوبھ ھمھ چنھی ای جلورفتم
 شونھ ھام ی لباسم اماده کرده بودمو روی کھ قبال برای  رنگی نازک صدفشال

 ..  پاکان تو سالن منتظرم بودرونیانداختمو رفتم ب
 ..کردی نگام مرهی خرهیخ

 ... نیی پامی باال انداختمو بھ سمتش رفتم دستمو گرفتو رفتیشونھ ا        
 ..  مھمون اومده بودیکل
   مھمون....  ھھ

   خالف کارنوی قاچاقچھمشون
   عقد امادهی کھ برایی جامی پاکان رفتبا

 ...می نشستای بودن و رو صندلکرده
 ... عاقد اومدو شروع شروع بھ خوندن خطبھ کردقھی از چند دقبعد

 ...کردمی روبھ روم نگاه منھی بھ ابابھت
 ..  تو چشمام جمع شداشک

   ھھ
  نامردهھی مرد کھ فقط ھی خراب شد بخاطر میچھ ساده زندگ      

 ....کشھی مدکی کھ اسم پدرو رو خودش ی خاطر مردبھ
 .. من... از عاطفھ نبردهیی بویول              

 روشـــــــا        
 ...خوردی کھ بدونھ اجازه مامانش اب نمیدختر

 ...حاال بدون اجازش کجام 
 ...  عقدمی سر سفره نھیکجاس مامانم بب              

 ی ازدواج صورھی
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 دخترش خوشبخت ی عروس شدن دخترش براورده شده ولی ارزونھیکجاس بب         
 ...شھینم

 .. دختر مطلقھھی شھی ماجرا منی بعد تموم شدن اچون
 ... االن کجاسمامانم
   شدی گونم جاری رواری اختی قطره اشک بھی        

 ...شھی تموم می کایخدا
 .. ان نگاه کردم تو پھلوم بھ پاکیزیبا فرو رفتن چ       

 ...  گھی لبش گفت جواب بده دباحرکت
 .  خطبھ تموم شد کھ من متوجھ نشدمیک...ھھ             

 . جواب دادمیفی ضعی صدابا
 ...بــــلھ
 ...  با اجازه مامانمنگفتم
 ...چون مامانم نبود      
 ...  با اجازه پدرمنگفتم
 .. نکردی پدرچون

 .. رو سرم خراب شدی کھ گفتم مثلھ اواری ابلھ
 ... ناراحت بمونمدینبا

  بھمکننی مشک
 .. بزنمی کردم لبخندیبا تمام زورم سع        
 ... نگاه کردمکردی کھ داشت حلقھ رو تو دستم می لبمو پوشوند بھ پاکانیفی ضعلبخند

  از اون نوبت من بودبعد
 ظرف ھیستش کردم  جلوم برداشتمو حلقھ رو دراوردمو دزی میجعبھ رو از رو        

 نگاه کردم طونی شادو شیپر از عسل جلومون قرار گرفت سرمو باال گرفتمو بھ راشا
 ..با ابروھاش بھ عسل اشاره کرد

   داخل ظرفکشوی انگشت کوچپاکان
   دھنم گرفتی کردو جلوفرو

 . دھنمو باز کردمو عسلو خوردماروم
تم دھنشو باز کردو عسلو  صورت پاکان گرفی کردمو جلوی بعدش من انگشتمو عسلو

 ...خورد
 ....اوردی انگشتمو از دھنش در نمیول
 گاز از انگشتم گرفت کھ ھی گفتم انگشتمو ول کن کھ کردموی گرد نگاش می چشابا

 ...  نگفتمیزی چیصورتم قرمز شد از درد ول
 ...  اپارتمان مبلسھی دهی کلنی سمتمون گرفت ادبھی دستھ کلھی جلو اومدو بابا

 یلی خفی ظردی دستبند طال سفھی گونمو بوس کردو دی بابا رو کنار زدو پرراشا
  خوشگلو بھ سمتم گرفت
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 ھی گرفتمو از جفتشون تشکر کردم واسھ پاکانم ی من خواھری کادونمیا                   
 ..شناختمی نمچکدوموی من ھی اومد کادوشو گذاشتو رفت ولی بود ھر کسدهیساعت خر

 
☆ ]١٦:٤٨ ١٦.٠٦.١٦[ 
 � پارت پنجاه و ھشتم�
 

 سوشا
 .  شدمداری شکمم بی رویزی چھینی احساس سنگبا

 . .   سرمو بلند کردمو رو شکممو نگاه کردماروم
 کنھی مکاری روشا رو شکم من چی پاھاخخخخخخخ

  بودزونی دستشم از تخت اوھی روشا نگا کردم کھ کامال چرخ زده بودو بھ
 ... بھی عجدنشمی خوابی فسقلنیا

    شکمم کنار  زدم و بلند شدمی از روپاشو
 . سرشو رو بالش گذاشتمچرخوندمشو

  ھشت بودساعت
 .  ادارهرفتمی مدیبا.زود دوش گرفتمو حاضر شدم 

 .دی بھ گوشم رسی اھستھ ای ازهی خمی کھ صدارونی برم بخواستم
   کھ چشاش باز بود نگاه کردمیی بھ روشابرگشتمو

 . دمیشوبوسیشونی سمتش رفتمو پبھ
 . ستادرمی من دارم مدخترکم

 .  زدو دوباره چشاشو بستپلک
  منی کوچولوی خرس خوابالوخخخخخ

 . اشپزخونھرفتم
 ؟؟؟.مامان گل من چطوره. دم کردن بود از پشت بغلش کردم وگفتمی درحال چامامان

 .... بچھھی چھ کارنی ادی از ترس کشیغیج
 ؟یشی مثلھ جن ظاھر مچرا
 ...  ظاھر نشوھوی دفھ بھت بگم چند
 . یدی منو سکتھ ماخر
 . مامانھی چھ حرفنی اااااا

 .ارمی بی تا برات چانی خوبھ خودتو لوس نکن برو بشخوبھ
  شدم بھ سمت ستاد روندمنی از صبحانھ سوار ماشبعد
.. 
 .  زاشتی احترام مشدی راه رو ھرکس از جلوم رد متو
   راست رفتم دفتر سرھنگھی

 .  بھ در زدمی اتقھ
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 . سرھنگ  وارد شدمو احترام گذاشتمنیی بفرمای صدابا
 .  ...  سوشایاومد

 .نی بشایب
 . سرھنگ نشستمزی مکی نزدھی رفتم و رو صندلجلو
 درجھ صادر شده و قراره عی بود برات ترفی کارت عالشھی پسر مثلھ ھمنیافر

  یسرھنگ سوم بش
 . پسرمگمی مکیتبر

  دمو تشکر کردم سرھنگ زی بھ رویلبخند
 .. بھ گردنم داشتی پدرحق

  راد اومده؟اری حکم راشا و شھرسرھنگ
 .  گناه بودهی تو گزارشتام نوشتم کھ راشا کامال بمن

 . اظھاراتتو خوندم پسرم نگران نباشتمام
 . اعدام کنناروی صادر شده و قرارجمعھ شھرحکم
 زهی از رنکھی بھ خاطر ادنی سال حبس برکی شش ماه تا کنمی راشا ھم فکر میبرا

 .دی خرشھی نداده کھ اونم می پدرش خبر داشتھ و گزارشیکارا
 ...... اوووف
 .تو دلم  خداروشکر کردم        

 . سرھنگ دوباره تشکر کردمو احترام گذاشتمو بھ سمت اتاقم رفتماز
 ..دمی ظھر چند تا پرونده خوندم و بھ کارام رستا

 کھ رونی روشا رو باخودش ببره بخوادیزدو گفت م زنگ کای بود کھ ارکی یساعتا
   کنھدیخر

 . میری خونم بعد از ناھار باھم مگھی ساعت دھی من تا نی صبر کنکایار-
 .ی نداری کاری داداشباشھ

 .قربانت
 ...ی خدافس باباپس
 ... جواب طرف مقابلش بشھ تلفنو قطع کرددنی منتظر شننکھی بدون اشھی ھممثلھ

 .طونیوروجک ش       
 .دهی گوش نمطونی ھاااباز شکنھی دعواش می موضوع مامان کلنیسرا

 
☆ ]١٣:٤٠ ١٧.٠٦.١٦[ 
 � پارت پنجاه و نھم�
 . دمی دستھ گل رز سرخ خرھی افتاد نگھ داشتمو رفتم ی گل فروشھی راه چشمم بھ تو
 ......  کمبوداشو براش جبران کنمخواستمیم

 ...دونستمی بود خوب مدهی کشیادی زیایسخت
 . بودمدهی فھمنوی نظر بود اری زیوقت
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 ... شھرنیی تو پاکی خونھ کوچھی تو
 ..اوردی رو در مشونی خرجیاطی واز راه خکردی میاطی خمامانش

 .... تو دلم جا باز کرده بودی دختر بدجورنیا
 وقت محو چی رو لبش ھی براش انجام بدم تاخنده ی ھرکارخواستیدلم م                 

 ...نشھ
با .. نی تو ماشدی دختر پرھی در کمک راننده باز شدو ھوی چراغ قرمز بودم کھ پشت
 ....  نداشت نگاه کردممی کھ وضع درستی گرد بھ دختریچشا
  خبره خانوم ؟؟چھ
 ..  کوتاه قرمزیھھ ساپورت و مانتو  

 . بود زدهی قرمزغی کھ کال دورگردنش بودو نقش شالگردنو داشت رژ جشالم
 . شوادهیپ

 ..ی بشی مشترکنمی ارزون حساب مزمی عزوا
 ... !!گری نکن جاخم

 ..خونم بجوش اومد         
 ... زدهرونی کھ رگ گردنم بکردمی محس

 :  داد گفتمبا
 ... نیی من پانیگمشو از ماش      

  ی ننداختمت اب خنک بخورتا
 .. شدو فرار کردادهی بود پدهی کھ از دادم ترسدختر

 .. مملکتمون شده فساد خونھ دختره ھرزه عصابمو خورد کردھھ
 ... سبز شدوراه افتادمیباالخره چراغ لعنت 

 ی کھ بھ سرعت بھ سمتم مدمی شدم تا برگشتم روشا رو دادهی  پارک کردم وپنویماش
 ....دی دوی مزدوی داد مکایو پشت سرش ار.....     دیدو
 ...نممممی ببسایوا

 .ثیم بھت نرسھ دختره خبمگھ دست         
  دی سرک کشرونی پشتمو با دستاش کمرمو گرفت بھ بدی پرروشا
 ...   کشھی رم کرده االن منو مری رو بگوونھی دنی جلو اسوشا

 : گفتغی با جکایار
 کنارم زد دی من رم کردم ھاااا مگھ دستم بھت نرسھ بھ من کھ رسشووووووررررریب 

 اشکش گھی جلوش خخخخخ ددمی کھ دوباره پررهیکھ جم نخوردم خواست روشا رو بگ
 ...دراومده بود برو کنـــــــاررررر

 .  دستاشونو گرفتم و بردم سمتھ خونھنی نچ نچ دعوا نکننچ
 : جفتشون با داد گفتننیکنی چرا دعوا منی گلم بگی دختراخوب

 ســـــــوشـــاااااا            
 خخخخخخخ
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 : باحرس گفتکایار
و ....  من خواب بودم اومده صورت منو مثلھ دلقکا درست کرده دهیدختره ورپر 

   بھ سمت روشادیدوباره پر
 ...    خندهری زدم زی افتاد پقکای ارافھی چشمم بھ قتازه

 . دمیخندی دلمو گرفتھ بودم ومنوی نشستھ بودم رو زمخخخخخ
 :  شدو داد زدی دوباره حرسدنمی با خندکایار

 ـتکـــــــوفـــــ       
 شعووووررررری بنخند

   دوباره افتاد دنبالھ روشاو
 لیبی خنده دار شده بود نوک دماغشو قرمز کرده بودو براش سافشی قیلی خھخخخخھ

  دلقکا کرده بودھی شبافشوی خخخخھھھ کال قاهی سرهی داھی بودو  دور چشاشو دهیکش
 نگاه کردم کھ با حرس داد ییکای رو لبم شدو بھ اری بھ لبخندلی قھقھم تبدباالخره

 :زدیم
 .!!!دی چشم سفی تا نشونت بدم دختره نیی پاای بیجرات دار 

 .  .... گرد شدچشام
 کھ خونھ ھی درختی روشا رودمی روشا کجا رفتھ  بود بھ سمتشون رفتم کھ دمگھ

 ...   بودامی بچگھیدرخت
 خخخخخخخخخ

 ......     کردی میون دراز زبکای جمع کرده بودو نشستھ بود و واسھ ارنردبونشو
 :  گفتکایار

 ...نیی پایایباالخره کھ م        
 ...  برگشتو رفت تو خونھبعدم

 اوردمش و بھ سمت روشا نی بودم افتاد زود رفتم از تو ماشدهی کھ خری از گلادمی
 ... بعدھی سقوط کرد و ثاننیی ھوا برگشتو رو بھ پایرفتمو صداش کردم کھ  ب

 آااااااااااخخخخخ
 ...دمی سرمو با دستم گرفتم و مالنی زممی خوردیی سرمنو دوتای روقای افتاد دقروشا
 .... کردی گرد و متعجبش نگام می افتاده بود رومو با چشاروشا

 ارمی نازوبا مزه شده بود کھ سردردو فراموش کردمو نتونستم طاقت بافشی قنقدیا
 ......... دستامو گذاشتم پشت سرش و

 
 ....نیھـــــــ

 باز شی کھ با نییکای و بھ اردمی ھول شده  از کارم دست کشدمی کھ شنینی ھی صدابا
  بھمون زل زده بود نگاه کردم

 
 ....  کرده بود از خجالتمی قشــــــنگ سرشو تو بغلم قاروشا
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فرار  انداختو نیی رفتم کھ تندتند ابروھاشو باالپاکای بھ اری چشم غره حسابھی اخم با
 کرد

 .    خودم بلند کردمو بلند شدمو دستشو گرفتمو بلندش کردمی رو از روروشا
 . ھاش سرخ سرخ بودگونھ

   تو بغلمدمشیکش
 .... شدنت دخترکمدی سرخو سفقربون
 .  برداشتمو بھ سمتش گرفتمنی کھ براش گرفتھ بودمو از زمی گلدستھ

 :  رفتو با ذوق گفتادشی قرمز خجالتشو ی رزادنیباد
 ییـــــــیوووووو          

 ..     خوشگلنچھ
 ....  قلبمو لرزوندی اگھی بار دی و برادی روپنجھ پاش بلند شد گونمو بوسو

 انداخت کھ دستمو دور شونش حلقھ نیی کرده با خجالت سرشو پاکاری چدی فھمتازه
 : گفتمرفتمی کھ بھ سمت خونھ میکردمو ھمونطور

 .......وب برات دارم عشقم خبر خھی 
 

☆ ]١٤:٣٢ ١٧.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصتم�
 

 روشا
 ...  زل زدم بھ سوشای با کنجکاوستادموی راه واوسط

 :  خنده و گفتری ززد
 .....  فضولھ منھیفسقل
 ... گمی در کنم بعد برات میبخورم خستگ...ییغذا... یی چاھی برسم از راه بزار

 :  گفتمدمی کشخجالت
 باشھ                          

 .  رفت باال لباساشو عوض کنھسوشا
 و ومدی کردنھ خونھ مزی تمی اشپزخونھ رفتم و گالرو دادم بھ زھرا خانوم کھ برابھ

 : گفتم
 . پارچ اب تا پژمرده نشنی توبزارتشون

 ..  مامان سرگازو خودمو لوس کردمشی پرفتم
 ....باجـــــــونممممیز

 ... کنھی جونم بچھ ادم مامانشو بھ اسم صدا مبای زکوفتو
 : بوس کردنو گفتملپشو

 
 ... خو دوس دالم عشخم        
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 .  از خجالت سرخ شدمکای اری صدابا
 ....ی کھ چھ قدر دوس داردمی بلھ تو باغ دبلھ
 ...  چشم غره نگاش کردمبا

   مامان گفتھ بودی لق معلوم بود برادھن
 ... دیخندیم زی رزی مامان داشت رچون

   اخم کردمی شوخبھ
 ..رونی باھات قھرم و پشتمو کردمو از اشپزخوتھ رفتم باصلنشم

 
 ....  کنمکاریخـــــــوبـــــــ  حاال چ-

 .......اممم
  اھا رفتم باال و در اتاقو باز کردمو رفتم تو 

 ...دی بھ ذھنم رسثی فکر خبھی بره حمام داشتی داشت لباساشو برمسوشا
 ...ختمی ریی ظرفشوھی مادوی کردمو توش تای تو حمامو شامپو رو خالرفتم

 .  دلم براش سوختی ولزمی بری  خواستم بھ جاش چسب رازخخخخخخخخ
 حموم خارج شدم ھنوز پشتش بھم بودو سرش تو کمد بود اروم رفتم پشت سرش تا از

 ... جلوشدمیھواست برگرده پر
 ....پـــــخخخخخ

  ھوا و دستشو گذاشت رو قلبشدی متر پرھی
 ....  خندهریزدم ز 

 خخخخخخخخخ                 
 .... ھانیترسونی منو می وجبمین-

 زدمی روتخت و اونقد قلقلکم داد کھ اشکم در اومد قھقھ مانداختم
 سووووشا                   

 .توروخدا... بسھ
 جونھ روشا.                    ....

 .... د ولم کرباالخره
 ..ای جونھ دخترک منو قسم نخورگھید

  رفت حمامدوی شد خنددهی زدم کھ کل دندونام دیثی خبلبخند
..... 
 گوشھ اتاق افتاد رفتم بھ سمتشو دستامو تاری کھ چشمم بھ گدمی تخت دراز کشیرو
 ... دراومدشی کھ صدادمی کشماشی سیرو
 . بدهادی بھ سوشا بگم بھ منم دی باومدی از ساز خوشم مشھیھم

 . داد سوشا بلند شدی صداھوی
 روشـــــــاااااااا               

 ...کشـــــــمتیم
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 :  رفتم دم حمومو گفتمخخخخخخ
 ی وای وایوا

 کااااای ردوی نھ تاشورنی سرو با شامپو میدونی کھ نمی مگھ از پشت کوه اومدسوشا
 : دادش بلند شدیصدا

 روووشـــــــا              
 ؟؟؟..شدهی ؟؟؟چشدهی تو چدی پرکایاتاق باز شدو اار در ھوی

   خندهری کردم کھ زد زفی تعرکای واسھ ارباخنده
 .دیخندی منوی بود رو زمافتاده

 بلندم کردم و برد داخل امی تا بھ خودم برونی در حمام باز شدو سوشا با حولھ اومد بھوی
 .  بوددی تادمیحمام انداختمتو وان پر از کف کھ بعدا فھم

 .... دمی کشغی ھوا و جدمیابش جوش بودو تا افتادم پر 
 ســـــــوختمممم       

 :  گفتمنوروی ادمی بود باز پرخی یادی دوش اب کھ زری و رفتم زرونی بدمیوپر
  کردمممـــــــخی 

 ...نیخندی دالشونو گرفتھ بودنو مکای و ارسوشا
 ... اول روشا رفتو بعد از اون منرمی منم مجبور شدم برم دوش بگگھید

  دمی خودمو کھ زھرا خانم شستھ بود و پوشی حمام کھ اومدم لباسااز
   دمی سفشرتی مو تی اشلوارسورمھ

 ... رونی بستمو رفتم بی شونھ کردمو دم اسبموھامو
 ... دی خرمی برکای از ناھار آماده شدم کھ با روشا و اربعد
 ...... می رفتموی کردی مامان خدافظاز
 

☆ ]١٤:٢٢ ١٨.٠٦.١٦[ 
 � کمیپارت شصت و �
 

  روشا
 ..  خندوندموناشی با دلقک بازی کلکای ارتوراه
 . می شدادهی پاساژ بزرگ نگھ داشتو پھی ی جلوسوشا

 . داخلمی پارک کردو رفتنویماش
 .  دستمو گرفت برگشتمی کھ دست گرمکردمی بھ مغازه ھا نگاه مداشتم
 .زدی حرف مکایدو با ار دستمو گرفتھ بوسوشا

 ...بردمی توجھش بھ خودم لذت ماز
 مغازه بھ چشمم خورد ناز ھی خوشگل تو ی جفت کتونھی چشم دوختم نایتری بھ ودوباره
 ..بودن

 . و سوشا دوختمکای نگامو بھ اراوردمی خودم نی روبھ
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 خوشش اومده بود کای کھ اری بودن و راجب لباسستادهی مغازه واھی نیتری ویجلو
 ..کردنیبحث م

 .دی خرراھنوی ندادو کار خودشو کرد و اون پیتی بھ سوشا اھمکای اراخرم
 ...  کرده بوددی نصف بازارو خرکای ربع از اومدنمون ارھیبعد از  

 .. نفرھی خوردم بھ ھوی تو فکر بودم کھ کاری چخواستی ھمھ لباسو منی ادونمینم
 ...اه کردم بلند کردمو بھ سوشا نگسرمو

  گھی مغازه دھی رفتھ بود تو کایار
 .. دخترکم

 ؟؟. نگاش کردمیسوال
  ؟یکنی انتخاب نمیزی چچرا
 ؟یی روشای ھمش ساکتچرا

  کرده؟دی چھ قد خرکای ارنیبب
  ؟؟؟یکشی باز خجالت منکھی اای ومدهی خوشت نیزی چاز
 ...گھی الزم ندارم دیزی من چمی کرددی خوب ما کھ تازه خرنھ
 ... الزم دارهکنھی مدی ھمھ خرنی اکای مگھ اری فسقلنمی ببای بوا

 . مغازهھی بھ طرف دمی کشبعدم
 .. شکستی پاھام داشت مگھی دمی بود کھ تو بازار بودیدوساعت

 گفتمی من کھ می چند دست مانتو شلوارو لباسو کفش برام گرفتھ بودو بھ حرفاسوشا
 . نداده بودیتی اھمستمی الزم نخاموینم

 ..  ااای چشمم افتاد بھ اون کتوندوباره
 . خوشم اومده بود ازشونیلیخ

 نھی ببکردی نگاه می بھ سمت اون مغازه شده بودو با کنجکاورمی متوجھ نگاه خسوشا
   خوشم اومدهیمن از چ
 کنار گذاشتمو با دستم  بھ کفش اشاره کردم با لبخند کشوندم تو اون مغازه و خجالتو

 ... دیاومده بودو برام خر کھ خوشم ییایکتون
 مغازه و رفت ھی ی جا گذاشتھ توشوی اومد گوشادشی کای ارمی اومدرونی پاساژ کھ باز

 ...ارهی بشویتا گوش
 . بودومدهی گذشتھ بودد ھنوز ننی ده مبایتقر

 ..  برو دنبالشسوشا
 . تنھات بزارم عشقمنجای کھ اشھی نمنھ
 ...... برو دنبالشنیای تا بنی تو ماشنمیشیم
 . نگام کرددیبا ترد 

 .کای شدو رفت دنبال ارادهی پنی و از ماشدی شدو گونمو بوسخم
 ... سر شده بودی بود کھ منتظر بودمو حوصلم حسابی اقھی دقچند
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 امی تا بھ خودم برونوی بدنی باز شدو دوتا مرد  کھ نقاب زده بودن منو کشنی در ماشھوی
 ودنم کرده بی ون مشکھیسوار 

 . برام نمونده بودی جونگھیاونقد داد زده بودم دستو پا زده بودم کھ د 
 یزی چگھی دستمال جلو صورتم قرار گرفتو و دھی بزنم کھ غی دوباره جخواستم

 .........دمینفھم
 

☆ ]١٢:٣٧ ١٩.٠٦.١٦[ 
 � پارت شصت ودوم�
 
 سوشا 

  نھ؟ی جا بزارتویزی چھی دی توبامی رفتیی جاھی خنگ ھر دفعھ دختره
  اوھوم
 ....  اوھومکوفتھ

 ...دی خندطنتی  شبا
 ... چشام از تعجب گرد شدمیدی کھ رسنی ماشبھ

 .  باز بودو روشا نبودنیدرماش
 .... ترس بھ اطراف نگاه کردمبا

 ...یلعنت.... یلعنت
  گرفتمی می جددوی اون تھددیبا

 ...  خم شدو ھمونجا افتادمزانوھام
 .نی کرد تو ماش پرتلشوی وساکایار
   اطرافنی رفتھ ھمدیشا
 .. ربع بود کھ ھمونجور اونجا نشستھ بودمھی بھ اون سمت دیدو
 ... نفس نفس زنان بھ سمتم اومد نبودکایار

 ....  بھ جوش اومد با تمام وجودم داد زدمخونم
 کشمشششیم         

 ...زارممممی تار مو از سر روشام کم بشھ زندش نمھی
 سوشا... سویزنیم حرف ی چراجب

 ... بھتون نگفتممن
 .. اون فرار کرداتی کھ موقع عملنگفتم

  داداش؟؟یگی میچ... یک
 .. فرار کردیک

 .. شدهری روشا کھ دستگپدر
 ...اوون
 ... معاملھ داشتاری مردکھ با شھراون
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 پالمر.......
 . تماس ناشناس بھم زنگ زدھی شی پدوروز

 ...رهیگیانتقام م: گفت
 .. دمیتقاصشو پس م: گفت

 .دمی پس مشویاردی ضرر چند ملتقاص
 ... نگرفتمی احمق جدمن

 . ..یلعنـــــــت
 یلعنـــــــت                    

 ! .....  شدی جاراشکم
 :  بابھت گفتکایار

 .!شھیبـــــــاورم نم...با...ب            
 .... سوشایکنی مھی گری دارتو
 ...نمیبی باره اشکتو منیاول

 !!! کردهکاری دختر باتو چنیا
 یکنی مھی دختر گرھیبھ خاطر         

  ھاااااکای اریفھمی می چتو
 ؟یفھمی می چـــــــتو

 .. منھھی اون دختر تمومھ زندگیفھمی میتو چ          
 .. کھ نفسام بھ نفسش بندهیفھمی می چتو

 .شھی تو وجود اون دختر خالصھ مامی دنھمھ
 ..کردی مھی داشت گرکامیار
 .زارمینم
 .رنی ازم بگمیکی نی ارارمی نمگھید

 .رنی روھم ازم بگگھی دزهی عزھی زارمینم
 ... گرفتنارموی ازم گرفتن سامموی بار زندگھی
 . زارمی نمندفھیا

 ... مشت شده بوددستام
 .! زده بودرونی گردنم برگ

 . نگاه کردمکای شدم بھ ارنی بلند شدمو سوار ماشباخشم
  باش سوار شوزود

 بھ سمت ستاد گاز کای شدنھ ارادهی سرعت بھ سمت خونھ روندم بھ محض پنی اخربا
 . دادم
 .. ستاد نگھ داشتمو با دو بھ سمت اتاق سرھنگ رفتمیجلو
 . براش گفتموی چھمھ

 ســـــــوشـــــــا          
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   اخھ پسری زودتر نگفتناروی اچرا
 . دستام گرفتمنی بسرمو

 ...کنھی کنم سرھنگ کمکم کن مغزم کار نمکاریچ
 .  جرقھ بھ زدم خوردھی دفھ ھی

 .. شکرتایخدا
  نکرده باشنداشی خداکنھ پفقط

 ... می و شنود کار گذاشتابی ما تو گوشواره روشا رداتی برا عملسرھنگ
 :  تکون دادو گفتی سرسرھنگ

 ... باشنشدانکردهی خداکنھ پفقط
 ... منی روشاکنمی مداتی رو لبم نشست پلبخند

 ........کنمی مداتیپ
 

☆ ]١٤:١٨ ١٩.٠٦.١٦[ 
 � پارت شصت و سوم�
 
 .روشا 

 .... ســـــرماخخخخ
 ... بودم و دستام بستھ بودی صندلھی رودمیدی بستھ بودو اطرافمو نمچشام

 دمی کشغیج
 ...سی نــــــنجای ایکســـــــ
 .  یآھـــــــا

 .. ببند دھنتو: فت گی زمختی در اومد بعدشم صدایصدا
 ؟.نی ھستی کـــــــشما

 ..نیخای از جونم میچ
 ...  دستامو باز کنایب

 :دمی کشغی جدوباره
 ...... دستوپامو بـــــــاز کنای بگفـــــــتم

 ... کھ بھ گوشم خورد صدام قطع شدیلی سبا
 ... شدنھی رو کھ از کنج لبم درحال جاری خونکردمی محس

 ... رو گونمختی راشکام
 ......  روم دست بلند کنھدهی بھ خودش اجازه می کس شدم کھ ھر اشغالی قد باون

 . در اومدی چھ قد گذشتھ بود کھ دوباره صدادونمینم
 .. تو باغنشیاری و بنی کنبلندش
 . باز کردنی پامو از صندلدستو
 ... دستاشون نداشتمنی ازاد کردن خودم از بی برایجون
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 ...رونی بدنمیتنو کش بغالمو گرفریز
 ...ھــــــھ

 ..  مامانمشی بود برم پقرار
 .. منم بکشنخوانیم

 . باز کردنچشامو
 . صورتمی جلورمی چشامو زدو باعث شد دستمو بگدی خورشنور

 .. پامو باز کردن اروم چشامو فشار دادمو باز کردمدستو
 .... اطرافم نگاه کردمبھ

 ... تمام وجودمو گرفت           اون بودتی مشت شد عصباندستام
 .. شی لعنتخود

 ....اشغـــــــال
 ....اون
 کـــــــثافــــــت:  داد گفتمباا

 ....  بردمورشیبھ سمتش .......
 . ..کشـــــــمتیم

 ییی تو مامانمو کشتیعوض
 ی کردچارمی بتو

  کشونی جلوم  با مشت زدم تو دل دنی پری عوضی تا از اون غوالچند
 دادش کل باغو برداشت ی نفر از پشت گرفتم با ھمھ توانم دستشو گاز گرفتم کھ صداھی

 ...   اشغاال دوباره دستامو بستن
 .. اسلحش بھ سمتم نشونھ گرفتبا

 .. حرس نخورادی مامانت زشی پی کوچولو قراره بردختر
 .  شدی جاراشکام

   بستمچشامو
 ..! تمومھی ھمھ چگھید               

 
☆ ]١٦:٠٤ ١٩.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصت و چھارم�
 

 ..! شدی از چشمم جاراشک
 ...شھی تموم مینجوری امی زندگیعنی ایخـــــــدا

 ..نمیبی عشقمو نمگھی دیعنی
 ...  فضا رو پر کردی گلولھ ھمھ کی شلی صدای طور ناگھانبھ
 غرق خون  اون مردی ترس سرمو باال بردمو بھ اطرافم نگاه کردم دونفر از ادمابا

 ... افتاده بودننی زمیرو
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 ... صحنھ حالم بد شدنی ادنی داز
 ...  ھمھ شده بودھم

 از درختا و یکی بھ سمت دمی جمعو جور کردمو از فرصت استفاده کردمو دوخودمو
 . پشتش نشستم

 . دستام بستھ بودی لعنتاه
 نی زمی کھ روی اشھی شکھی تدنی باز کنم کھ  بادی دستامو چجورکردمی فکر مداشتم

 . برش داشتمیبود بھ سمتش رفتمو بھ بدبخت
 ... دستمییا

 . نبود با مکافات دستامو باز کردموقت
 غرق خونو ی کھ چشمم دوباره بھ اون مردادمی سرک کشرونی پشت درخت بھ باز

 .   تو دستشون افتادیاسلحھ ھا
 ...  کھ داشتم بھ سمتشون رفتم اسلحھ رو برداشتمیتی فکرو عصبانبا

 .....  افتاد کھ اون مردوافرادشو  محاصره کرده بودنسای بھ پلچشمم
 ... خشم بھ سمتش رفتم و از ھمونجا دادزدمبا

  شششش؟؟ی کـــــرده بود کھ کشتی مــــامـــــــان من چھ گناھمگــــھ
 ھـــــــان     

 چـــــــرااااااا؟؟؟
 ..شی کشتچرا

 .... سمتش گرفتم اسلخھ رو باال بردمو بھ ختی راشکام
 ..... بودمی ھمھ زندگیلعنـــــــت

 .... کسم بودتنھا
 ؟؟؟ییییی کسم کردیچرا ب               

 چــــــــــــــراااااا؟؟؟؟
 ... کھ مامانمو کشتھ زنده بمونھی اشغالزارمینم
 ..ـــــــزارممینم

 ... ماشھ گذاشتمی روانگشتمو
 

 .... ھمھ جا رو برداشتری تیصدا
 ...اما
 .... نکرده بودمکی کھ ھنوز شلمن

 ...کردمی حس منمی رو تو قفسھ سیدرد
 ... روبھ رو شدمنی خونی بردمو با مانتونیی پاسرمو

 .. خم شدوزانوھام
 ...دی داد سوشا بھ گوشم رسی لحظھ صدانیتواخر

 . ....روشـــــــاااااااا
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☆ ]١٣:٤٩ ٢٠.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصت و پنجم�
 

 ســوشـــــا
 ... جلوش زانو زدمدمی سمت روشا دوھب

 ... روشـــــــا
 روشـــــــا                      

 . ..ی بـــــــده لعنـــــــتجواب
 ...    شدی جاراشکام
 .. اومد جلو چشامارمی غرق خونھ سامجنازه

 خــــــــــــــداااااااااا             
 ...ررررری نگویکی نیا

 ... ندارمگموی دزی عزھی تحمل از دست دادنھ گھیبخدا د               
 ... ری جونمو نگگھی بار دھی ایخدا     
  دمیشنی امبوالنس و میصدا
 دوتا پرستار با برانکارد اومدن کنارمو اروم روشا رو بلند کردنو قھی چند دقبعد

 ...  گذاشتنش رو برانکارد
 .. امبوالنس شدمسوار
    خوردن روشا جلو چشمم بودری تی فقط صحنھ کردمی درک نمحالمو

 ...رشی ازم نگایخدا
 خداااا

............ 
 

 .. سھ ساعت بود کھ پشت در اتاق عمل نشستھ بودمکینزد
 . داده بودمھی تکواری بھ دسرمو

  اومدنھ دکتر بھ سمتش رفتمبا
 ..شدی چدکتر
 .. روشا
 ...دکتر

 ...اروم باش پسر جان          
 .. موفق بود فقطعمل
 ..ی چفقط

  حالت اغمای رفتھ توضتونیمر 
 ؟یچ....چ
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 ...         عی
 ! یعنی             

 .. ھام خم شد روشا رفتھ تو کمازانو
 ........ بھوش اومدنش با خداسیعنی
 

 رهی نشستھ بودمو بھ روبھ روم خمکتی نی رومارستانی باطی بود کھ تو حیدوساعت
 ...شده بودم کھ

 ...سرگرد
   برگشتمیاحی سمت سروان ربھ

 . .  شدهدهی سال حبس برکی راشا راد ی براقربان
 . حکمش کھ صادر شد بھتون اطالع بدمدیگفت

 .  تکون دادمسرمو
... 

 ... کردمی بھ دخترکم نگاه موی ی سی ای شھی بود کھ از پشت شدوروز
 ...کردی اون ھمھ دستگاه دلمو خون مری معصومش زی چھره

 .. شدم کھ رفت داخل اتاق روشای دکترمتوجھ
 ... کردمی دقت نگاش مبا

 ...نـــــــھھھھھھ.. سرنگ برداشت وھی بود بی عجکاراش
 ری  کھ متوجھ شدو گارد گرفت باھاش درگرمی سرعت وارد اتاق شدم تا جلوشو بگبھ

 چوندشوی پی حرفھ ایلی خیمو باال بردم ولشدم با مشت زدم تو صورتش کھ خم شد پا
 ...... نیافتادم زم

 و در دی از کجا اورد محکم بھ سر روشا کوبدونمی کھ نمی فلزلھی مھی بلند شم باتابخوام
 ..رفت
 ...... کل اتاقو پر کرداخدامی یصدا

 . ..  با داد پرستارارو صدا کردم 
 ...  کمک کنھھھیکی

 ....دکتررررر
 ..پرستااااار      

  دستام گرفتھ بودمنی بسرمو
...... 
 ی بد بوده و ممکنھ باعث طوالنیلی کھ بھ سر روشاخورده خی گفتھ بود ضربھ ادکتر

 .. .. بشھشیھوشیشدن مدت ب
 یینایناب...ی حتای بشھ ی ممکنھ باعث فراموشیحت

 . رو شونم قرار گرفتیدست
  بھ مامان نگاه کردمبرگشتمو
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 . ...... داشتمازیجودش واقعا ن بھ واالن
 

☆ ]١٥:٠٤ ٢١.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصت و ششم�
 

 . اومد داد زدرونی بھوی چک کنھ تشوی اتاق روشا بود تا وضعی کھ تویپرستار
 ...  دکتـــــــرررر
 دکتـــــــرررر                 

 با وحشت بھ سمتش رفتم 
 
  شدهیچ...چ

 ... بھوش اومدهــــــضیمر
  بھ سمت اتاقش رفتمی خوشحالبا
 ..چشاش کھ بستھ بود...یول

 ...دمی رفتم دست روشا رو تو دستم گرفتم پشت دستشو بوسجلو
 .... منتظر بمونمرونی چند تا پرستار داخل اومدن و ازم خواستن بدکترو

 
  روشا رو بگھتی اتاقش نشستھ بودم منتظر بودم تا دکتر وضعی دکتر تویروبھ رو-

 ی اگھی مشکالت دای رهی بگی بھت گفتھ بودم ممکنھ کھ فراموشیپناھ ی اقاخوب
 ی برامی بردی و بامیکنی بھ بخش منتقل مماروی چون بی وارم خودتو اماده کرده باشدیام

 ..   ناتشیمعا
 نی بیظی و اخم غلکردی دکتر گوش می ھمراه  دکتر و بابا کھ با دقت بھ حرفابھ

 ابروھاش بود بھ سمت اتاق روشا
 .. میرفت

 : سرش بود گفتی کھ باالیپرستار
 .. نشدنداری ھنوز بی نرمالھ ولی چک کردم دکتر ھمھ چتشونویوضع
 روشا بھشون اطالع بدمو با پرستار خارج دارشدنی ازم خواست بھ محض بدکتر
 ..شدن
 ..  نگران شدهی برو خونھ مامان تنھاستو حتما تا االن کلبابا
 ..   رفترونی تکون داد با گفتن مراقب خودت باش بیسر
 .... خستھ بودمی بودو کلومدهی چند روز خواب بھ چشام ننی اتو

 . کنار تخت روشا نشستمو دستشو گرفتمی صندلیرو
 .... خستھ بودم کھ ھمونجا خوابم بردنقدیا

افش  سرد بھ اطری کھ با چشای وحشت زده روشا چشامو باز کردم بھ روشای صدابا
   نگا کردمکردیھول زده نگاه م
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 ....  کردمخی کھ زد ی حرفدنی با شنی ولدمشی باشوق تو اغوشم کششدی نمباورم
  ییسوشا تو..سو
 ..اره دخترکم منم... عشق مناره
 نمیبی جا رو نمچیمن ھ.... برقارو روشن کن سوشا مکھی ھمھ جاتارچرا

 کھ داره باز و دمیدی فقط دھنشو مدمیشنی صداشو نمگھی بھت بھ روشا نگاه کردم دبا
 .... شھیبستھ م

 بعد دکتر ھراسون داخل اومد وضع خراب منو قھی شوک پرستارو صدا کردم چند دقبا
 ؟؟..ی بھ سمت روشا رفت دخترم خوبدیکھ د
 کم کم اشکش نیترسونی منو منیدار... نی برقا رو روشن کنکھیھمھ جا تار....کھیتار

 .. ھی گرریدر اومد وزد ز
 ...دستشو گرفتم  سرمو چرخوندم..ترسمیسوشا من م..سو
 .نھی اشکامو ببی کسخواستمینم

 ؟؟.. ینیبی میزی تارا انداخت دخترم چی چشای نورچراغ قوه اش رو تودکتر
 ...ھیکی فقط تارنھ

 ...کردمی ھق ھق مرونی تحمل کنم و از اتاق زدم بنتونستم
 .. نابود کنھموی برام رقم بزنھ و زندگخواستی کھ پدر مغرورم می از سرنوشتخارج

 
☆ ]١٥:٥٠ ٢١.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصت و ھفتم�
 

 روشا
 . گوش کردمزدی کھ باھام حرف می ترس بھ دکتربا

  ینی کھ بھ سرت خورده و باعث شده نبھی دخترم اثر ضربھ انترس
  انی تا بمیدی بھ متخصص چشم خبر مستی من تخصصم نبازم

 : ترس صداش کردمبا
 تردک
 بلھ-
 : با بغض گفتم 
 نم؟یبی وقت نمچی ھگھی من دیعنی

 ...  بھ خدا باشھ دخترمدتیام
 ..شھی درست مانشا
 ..... کردسی و رو بالش گذاشتم و اشکام بالشو خسرم

 
 سوشا
 .نی انجام بدادی از دستتون برمی توروخدا ھرکاردکتر
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  کنمی مخواھش
  بدمی نظرتونمی نمستوی تخصص من نپسرم

 .... کنھنھی پزشک متخصص خانومتو معادیبا
 . نشستھ بودمو تو فکر بودممارستانی باطی حال خرابم تو حبا

 ..    ھی چھ امتحاننی اایخدا
 ..  کنمکاری چدیبا

 .دی چکاشکم
 خــــــــــــــداااااااااا          

   کنمکاریچ
 .نھی روشا نبگھی ممکنھ دیعنی

 ...کردی گلوم داشت خفم مبغض
  شونم احساس کردمی روویدست

 .. کھ کنارم نشستوی وجود کسوبعد
 ... بھ بابا نگاه کردمبرگشتمو

 ... شدهی نگبتھ خودم شروع کردم و گفتم چیچی پر بودم کھ ھنوز ھنقدیا
 . خشک بابا نگاه کردمافھی حرفام تموم شد سرمو بلند کردمو بھ قیوقت
 ...دی فھمشدی از صورتش نمیچیھ
 ...می باھم بمونزارهی بابا نمنھی وقت نبچی اگھ روشا ھدونستمیم

 ..شناختمشی مخوب
 افتاد کھ بھ سمت اتاق روشا رفتو ییبای کھ چشمم بھ پسر جوونھ زمی بابا بھ داخل رفتبا

 ..داخل شد
 . کھ دکترهدی فھمشدی روپوشش ماز
 : سرعت بھ سمت اتاق رفتمو داخل شدم پسر بھ سمتم برگشت وگفتبھ

 د؟یا ھمراه خانوم شمسالم
 بلھ
 . ھستم متخصص چشمی تھراناشاری من

 .  دست دادمباھاش
 :   سمت روشا برگشت ونور چراغ قوه شو تو چشم روشا انداختو گفتبھ

 ... رو بگوینیبی کھ می ھرچینیبی میزی چخانوم
 :  کالفھ گفتروشا

 . یچیھ... یچیھ
 ..ھیکی تارھمش
 .. کردنھی چشاشو  معادوی ازش پرسگھی سوال دچندتا

 :  گفتقھی از چند دقبعد
 .کنمی رک صحبت ممن
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 بوده و انشا باچند بارعمل مشکل دی شدیلی خورده خشونی کھ بھ سر ای اضربھ
 . .. از دست بدنشونویینای امکانش ھست کھ بی ولننی دوباره ببتوننی مشھی حل مشونیا

 ..دیچی ھق ھق روشا تو گوشم پیصدا
 ... د خم شزانوھام

 ... خارج شدیدی با ببخشدکتر
   دست خودم نبودحالم

 .... از اتاق خارج  شدمی حرفچی ھی بلند شدمو بازجام
 ...کردمی می خودمو خالدیبا
 ... اونجا بودمامی موقع بدحالشھی کھ ھمیی جارفتمیم.. . رفتمی مدیبا
 

☆ ]١٤:٣١ ٢٢.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصت و ھشتم�
 

 روشا
   بستھ بودچشام
 ...  بھ سمت در برگشتمدمی درو شنیصدا

 خودمو باال کمی خواستم ی  بھ سختنی ھمی داخل اتاقھ و برای چھ شخصدونستمینم
 .. سردش مانعم شدیبکشم کھ صدا

 ! بودپدرسوشا
 .  باش دختر جانراحت
 ... حرف رو بگم و برمی سرھی اومدم

 .کنمیگوش م...نییبفرما-
 .. دخترنیبب

 . بودهارشی کھ خواستھ دراختیزی پر قو بزرگ شده و ھرچھی الی من از بچگپسر
.... 
 . دختر پبشنھاد کردمی پسرم کلی برامن
 :گفتی مشھی اون ھمیول
 ...کردیزوده و مخالفت م 

 .. بزار خودش عاشق بشھگفتم
 .. خالف کار بشھھی قراره عاشق دختر دونستمینم

 .... کننرشونی کھ دستگی کمکشون کردھرچند
 بھ پسر منم گھی از کجا معلوم دو رور دی فروختسی کھ پدرو برادر خودتو بھ پلییتو

 ؟یپشت نکن
 :  کردمو گفتمی چشم پوشبازم

 ... پسرمھخواست
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     گرگوشمھیج           
 .. خوشبخت باشھبزار

  نمیشی ساکت نمیکی نی با اگھی دیول
 باشھ رو ی خوشبختیکل براش تونھی کھ می ادم کور زن پسرم بشھ و زندگھی زارمینم

 بھ فنا بده
  بکشرونی سوشا بھی خودت پاتو از زندگپس

  شیخوایبگو نم 
 ؟؟؟یدی فھمی عنوانچی داشتم بھ ھی پسرم بفھمھ من باتو صحبتخامینم
 منطقھ خوب ھی خونھ تو ھی من برات ی رو ھم نداریی بھ سرت اومده و جای چدونمیم

 .. حساب پر پولھی و دمیخر
 ... بکشرونی پسرم بھی پاتو از زندگفقط
 .. نبودی بند اومدنمیگر

 !شدی نمباورم
 ... حق داشتیول

 ...نمی وقت نبچی بود کھ من ھامکانش
  من بدبخت بشھی سوشام پاخامی نممن

 ...... 
 بھ خودم اومدم کھ در اتاقو باز کردو قبل رفتن ی وقتی ساکت بود ولقھی چند دقدونمینم

 : گفت
 .دمی گفتم و انجام م کھی کارمن
 ... کننرونتی کشور بنی از اکنمی می وگرنھ کاری جز قبول کردن نداریراھ

 ... در اتاق بودو ھق ھق منی صداوبعد
  تاکجا؟؟ی کسی بایخدا
 ... تقاصشنھی کردم کھ ای مگھ من چھ گناھایخدا

 .خدااااا
  کنم؟؟کاری چی سرپناھچی کس بدون ھی کور و بی منھ تنھاحاال

 .. خشک شدمی دکتر تھرانی صدابا
 ..بــــــانو

  ھ؟؟ی گرچرا
 : پربغضم گفتمی بھ سمتشو با صدابرگشتم

 شم؟یمن خوب م 
  ھمھ غصھ چرا؟؟نی دخترخانم ااره

  درمانت کنم؟تونمی نمستموی نی من پزشک خوبیکنی فکر میعنی
 .. خانمروشا

 :  نگفتم کھ دوباره گفتیچیھ
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 !دمی رو شنی پناھی اقای حرفای ھمھ من
 .. شدمخشک

 ؟؟؟. روشا خانمی کنکاری چیخایم
 :  گفتمھی گربا

 ....ادی رو نداره برنمی کسچی کھ ھمیتی دختر ھی از یکار
 ...من
 .ستمی سوشا بای در مقابل باباتونمی نممن
  سوشا رو خراب کنمھی زندگخامی از اون من نمجدا

  ؟نمی نبگھی ممکنھ دنیگیمگھ نم 
 ..اطر من زجر بکشھ سوشا بھ خخامینم

 ... گونھ ھامی روختی پر از اشک شدو فرو رچشام
 . .. رو گونھ ھام مسابقھ گذاشتھ بودنی لعنتیاشکا
 ... رو دستم احساس کردمویدست

 ..  کنمی خانوم نگران نباش من کمکت مروشــا
 . شمام مثل خواھرمکنمی جوره کمکتون مھمھ

 ..کنمی درک محالتونو
 .. عشقمو از دست دادمی زمانھی منم

 ..... ی داری کھ چھ حالفھممیم
 

☆ ]١٢:١٨ ٢٣.٠٦.١٦[ 
 �پارت شصت و نھم�
 

 ...سوشا
 ومدی داد زده بودم کھ صدام در نماونقد

 .. کردمھی رو زانوھام گذاشتم و از تھ دل گرسرمو
 .. کردمی مھی چند ساعت بود کھ اونجا نشستھ بودم و گردونمینم
  سبک شده بودمیول

 ..دمی کشاری سنگ قبر سامی رویدست
 ..ی دعا کن داداشبرام

 ! برم روشا تنھاسدیبا
 ... رفتمنمی و بھ سمت ماشدمی سنگ قبرشو بوسیرو
 ! نابود کنھموی بابا قراره زندگدونستمینم

...... 
 ..کردی نگام می جورھی برخورد کردم ی با دکتر تھرانمارستانی سالن بتو
 .اوردمی نگاھش سردر ماز
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 . پزشکھ جوون نداشتمنی نسبت بھ ای اولم حسھ خوباز
 .. باز کردم و رفتم داخل روشا پشتش بھ در بوددرو
 .  شونش گذاشتمی رفتم و دستمو روجلو

 ...ییروشا
 :  سو وسرد بود نگام کردو گفتی کھ بیی سمتم برگشتو با چشابھ

 ...ادیازت بدم م      
 . گرد نگاش کردمی چشابا

 ؟؟یگی میدار یروشا چ...رو
 : با داد گفــــت    

 ..ــــــادی ازتـــــــ بـــــدم مگفـــــــتم
 ... متنفرمممممازتـــ

 ... برووووونجای ااز
 ..ی باشخامی نمگھید

 ! ی لعنـــــــتبــــرو
 . رو گونھ ھام سر خورداشکام
 ..گفتی داشت می چروشا

 ...اونم...او
 .. منو پس زدی مثلھ ملوداونم
 ... اخھ چراااخادمی گفت نماونم
  خدا؟چرا

  شده دخترکم؟ی من چیروشا
   گمشووو.... ستمی دخترک تو نمن

 ! رو پر کردای شکستم کل دنیصدا
 ...... خورد بشھنی از اشتری غرورم بزارمینم

 ... من
 . سوشاممن
 ! نکردهریی تغیزی ھمون سرگرد مغرورم چمن
 : بود گفتم زی خودمم تعجب انگی کھ برای سردی صدابا

 . رمیگی طالق میابی و غدمی طالقتو انجام میکارا
 ..ینیبی نھ منو مگھی نباش دنگران

 ! کھ باعث ازارت بشمیشنوی صدامو منھ
......... 

 
☆ ]١٣:١٥ ٢٣.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھفتادم �
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 ... قابل وصف نبودحالم

 ...  گذاشتمنی رو فرمونھ ماشسرمو
 ؟ینجوری چرا اایخدا

 ...نمی ببوی خوش زندگی رودی من نبایعنی
 خدااااا

 . روشن کردمستمویس
 . مورد عالقھ روشا بودخواننده

 
 .....یری میتودار

 ... از دلھ مندوباره
 ....یری میتودار

 .... بزنی دفھ حرفنیا
 ....یری میتودار

 ....تی خدا سختھ دوربھ
 ...یری میتودار

 ....ی خبری دلم باز
 ...یری میتودار

 ....ی تنھام بزاریریم
 ...یری میتودار
 .... بخدا

 ...ـــــــتیسختھ دور               
 ...  نگـــــــوی جورنیا

 ....ارهیکھ دلم کم م          
 . .. نگـــــــوی جورنیا

 .... طاقت ندارهگھید          
 . ...یری میتودار

 .... قرارممممی تو من بیب
 
 . .. نگـــــــوی جورنیا

 ...کنمیاز نگات دل م            
 . ... نگـــــــوی جورنیا

 ... زنمیدارم ھق ھق م            
 . ...یری میتودار

 .... قرارممممی تو من بیب
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 ....زدمیمثلھ بچھ ھا ھق م-
 .. بد بودیلی خحالم

 ایخــــــــــــــداااااااااا
 .... شدینجوری اچرا
 ؟؟؟... چرااخھ

 
 .. دمی برامی دناز
 .... شمی پیستی روزا کھ ننیا

 .... سردهیلیخ
 ... توی وختھ از من گذشتیلیخ

 ... دستتورهی شده بگحسرت
 ...من                     

 . دمی برامی دناز
 گمی چند باره منوی انیبب
  اونجا بودادتی دمیھر جارس 
 . زود تموم شد باماای کارو دنگھی دفیح 
 کرد روزا کھ نموندش باما کالفم نیا

  نگو حواسم ھسدروغ
  من شدم سردتری رفتیاز وخت 
 .. بودم بدتر ازقبل شدمایبا دن 
   نوشتم برگرد گلمیھ

   کردمشیاحساس
  نموندهی انگار کھ اصال اشکیدی نفھمباز

   حسودهیلی خامی دننیا 
  شھی دلتو تنگ تر می بده وختشییخدا                          

  کنھی تازه می داغ دلتو ھگھی بدتردروزگارم
  وونھی دبازهیاخرم م 

 ..... مونھی تنھا مشھیبھ عاشق ھم.. ستشی ننجای اونکھ اخونھی داره میچ
 
 .... دلم نپرساز

 ...یای تا تو بنھیشیم            
 ...  بھونتویھ

 ..اااای تازگرهیگیم             
 ... دستتیوخت

 ... دست من نباشھیتو
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 یری میتودار                  
 ... بغض صدامشکنھیم

 ... یری میتودار       
 ... غم تو چشامنھیشیم

 ... دست من نباشھی دستت تویوخت
 . ... نگـــــــوی جورنیا

 . ..ارهیکھ دلم کم م                 
 . ... نگـــــــوی جورنیا

 . ... طاقت ندارهگھید                  
 . ..یری میتودار

 . ... قرارممممی تو من بیب
 . .. نگـــــــوی جورنیا           

 . .. نگات دل بکنماز
 .... نگـــــــوی جورنیا        

 زنمی ھق ھق مدارم
 ...یری می دارتو
 ...  تو منیب
 ..... قــــــرارممممیب

..... 
 ...  و اشکامو پاک کردمدمی بھ صورتم کشیدست

 ! ھ تمومی ھمھ چگھید
  انجام داده بودماتی کھ بخاطر عملیعقد:  سمت ستاد رفتمو بھ سرھنگ گفتم بھ

 ...  فسخشو بدهبی ترترو
 . حال خرابم رفتم خونھبا

 .. تو سکوت غرق بودخونم
 . روح شده بودی مثل قبل بباز

 !  نبودیطونی دخترک شگھید
 ... بھ خودم نگاه کردمنھی ای سمتھ اتاق جلورفتم

 ... ختی رنی ھاش رو زمکھی کھ خورد شدو تنھی تو ادمی مشت کوببا
 ...دادزدم

 . ..ی داشتم لعنـــــــتکمی من چمگھ
 ... نداشتمیچ

 .... کردمھی عشق گری باز برانی رو زمتمی نشھمونجا
 ... ومدی وقت بود کھ میلی خلمی موبایصدا

 . کشتی خودشو مداشت
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 .! دراوردمبمی توجاز
 . بودنفسم
 .. ندادویکی نی جواب اشدی ممگھ
 ...جانم

  ؟؟؟یی تو کجاسوشا
 ... می چھ قد نگرانت شدیدونیم
 ؟؟... معرفت ی دلم چھ قد برات تنگ شده بیدونیم

 .شتی پامی بییکجا
 ...خونھ
 ؟؟؟.! شدهیزی چسوشا

 ؟ی داداشھینجوری صدات اچرا
 ... کای ابنجا ارایب

 ... مردداداشت
 ...کای نابود شد ارداداشت

 ...رگرفتھ بدلم
 . مانع از ادامھ حرفم شدو تلفنو قطع کردممیگر...ار

.......... 
 

☆ ]١٣:٣٧ ٢٤.٠٦.١٦[ 
 � کمیپارت ھفتاد و �
 

 ... زانوھام گذاشتھ بودمی روسرمو
 ...     بودمدهی برگھی دای دننی ااز

 ... زدی کھ اسممو صدامدمی حال شنی رو از توکای اریصدا
 . . کای ارنجامی امن

 ... داد زدتمی وضعدنی تو اتاقو با داومد
 .... شـــــــدھھھھھییچــــــــــــــ

 . .ســـــــوشـــــــا
 ؟؟؟؟؟

 ...  طرفمدی و دوھی گرری ززد
 .. زانو زدکنارم

  شده داداش من؟؟؟یسوشاچ
 ... ختی راشکام
 ... تو بغلشدی کشسرمو
 ... ی نکن دلمو خون کردھی بشم داداشم توروخدا گرفدات
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 :  گفتمھیگربا
 کایار...ار...ا
 .... تنھام گذاشتمیکی نی ایدید 

 ...خامممی من عشقمو مکایار
 ! گفتموی چھمھ
 ....  شدمی تا خالگفتم

 .. گذاشتھ بودم کھ بھ خواب رفتمکای اری بود کھ سرمو رو پاقھی چند دقدونمینم
 
 ...کایار
 ...  براش خون بوددلم

   منو داشتی ھواشھی ھمسوشا
 . پشتم بودشھیھم 

 .دمی بوسقشویشق
  بالش گذاشتمی براش بالش اوردم و سرشو رورفتم

   جمع کردمنوی زمی روی ھاشھی شخورده
   بھ سمتشرفتم

  زخم کرده بوددستاشو
 . براش پانسمان کردم کردمزخماشو

 . دمی روش کشی نازکیپتو
 ... ابروھاش نشستھ بودنی بیاخم

 ... بودتی براش کھ تو خوابم اذرمیبم
 ..... رفتم تا براش سوپ درست کنمرونی اتاق باز
 

☆ ]١٣:٥٦ ٢٤.٠٦.١٦[ 
]Forwarded from ♔⊥ɑʁɑ ♚ [ 
 � پارت ھفتادو دوم�
 

 روشا
 ...ایخدا
 ...شدی مکھی تکھی دلم داشت تگفتمی داشتم اون حرفارو بھ سوشا میوقت
 ... در ھق ھقم شروع شدی صدادنی محض خارج شدنش و شنبھ

 ...اااایخدا
 . چرا مناخھ
 ؟. کردمکاری من چمگھ
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 ... رو بچشمی طعم خوشبختدی چرا من نباایخدا
 !نمی رو ببی خوش زندگی رودی من نباچرا

 ... دارهی اون حق زندگیول
  گھی سوشا راس میبابا
   خالف کارمھی دختر من

  رمی دختر فقھی         
 ھـــــــھ   

 ....  دختر کورمھی
 زدمی و خدارو صدا مکردمی مھیگر
 دمی  رو شنی دکتر تھرانی صداکھ
 ....کنمی نکن روشا اروم باش خواھش مھیگر
 ..ی با عمل خوب بشدمی بھت قول ممن
    زدمـــــــداد
 ...کنمی نمھیمن برا چشام گر  

 ...   کنمی مھی عشقم گربرا
 ..کنمی مھیبرا سوشام گر      
 . گفتممیکسی زدمو از بھق
 .. مو خدارو صدا کردمھق زد     
 .. زدم و عشقمو خواستمھق

........ 
 
  کلیدانا 

 ... بابت بخت بدشکردی مھی گرروشا
 ... کردی بود با غم نگاھش مدهی کھ درد عشق کشیاشاری

 ... کمکش کنھخواستی مدلش
 عملشو انجام ی کارابی خارج شدو رفت تاترتنشی جوونو غمگماری غصھ از اتاق ببا

 ... بده
 

 طالقشون بھ گھی فسخ طالقو انجام داده بودو قرار بود تا دوروز دی کاراسرھنگ
 .... گرفتھ بشھیابیصورت غ

 
 تو دردو رنج خودشو غرق کرده و خودشو تو اتاقش حبس کرده بود و تنھا سوشا

 .. .گاری بودو سگاریھمدمش س
 ...سوختی مگاری نصف سگرفتی مگارشی کھ از سی ھرکامبا

..... 
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 .. .ھھ
 .کردی درکش مگارشی فقط سانگار

 
 ..... مراکنھی چھ خوب درک مگارمیس
 

 ... ھام رایی نو عروس شب تنھانی ادھدی کام مبای زوچھ
 

 ...سوزاندی ممی را برادشی پلباس
 
 ...زنمی من تا صبح بر لبانش بوسھ مو
 
 ..... من از عمرگذرادوی مھی از جان مااو
 
 ... ھمھیبھ پا!  میسوزی ھردو مو
 

☆ ]١٤:٢٢ ٢٤.٠٦.١٦[ 
]Forwarded from ♔⊥ɑʁɑ ♚ [ 
 �پارت ھفتاد و سوم�
 

 ..سوشا
 .کردی روبھ روم نشستھ بودو با اخم نگام مبابا
 .ای تموم شده پس بھ خودت بگھی سوشا دنیبب

 یکشی مگاریو فقط س. ی ھفتس کھ خودتو تو اتاق حبس کردھی کینزد
 ... ینکی مست مویخوری دلھ  مشروب می  پسرامثلھ
  بشھ؟ی چکھ

 .ھـــــــان
 یی کارات بھ کجا برسنی با ایخایم

 . دختر در حد تو نبوداون
 .ستی در سطح خانواده مانری دختر فقھی

 ..        بشھنای دختر نابھی پسرم پاسوز خامی نممن
 .. تو ھم رفتھ بودی بدجوراخمام

 . لب گفتمریز
 . منھ بابایای دختر دناون
 : گفتتی با عصبانبابا
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 .نی طالق ھم گرفتگھی داالن
 .....  وضع بمونھنی تک پسرم تو ازارمی نممن
 ی دوباره اشتباه کنزارمینم

 ..  مھرزادی دختر اقاھی خاستگاررمی و اخر ھفتھ مدمی مبشویترت
  تو مناسبھی برانینوش

  داد از جام بلند شدمتوی عصبانبا
  کنمی و نھ ازدواج مخامی نھ زن ممن
 .رهی بگمی من تصمھی کسم حق نداره کھ برا زندگچیھ

 ... بعد از اونم فقط مرگخاستموی فقط روشا رو ممن
  مرده متحرکم االن باباھی من
  بعد از روشا نابودممممن

 . دخترمردمم خراب نکنھیزندگ
 ...ستادمی بابا ای برم کھ با صدارونی از در بخواستم

 ؟؟؟ی مرده متحرکھی یگی نممگھ
 ؟ی نداری زندگیگی نممگھ
 ؟؟. ھانی ازدواج کنی داره برات کھ با کی چھ فرقگھی دپس
 ی خاستگاریای اخر ھفتھ بامن متو

 .....وگرنھ
 ؟یوگرنھ چ. برگشتم

 ..  کردمکث
  کنمی مرونی کشور بنیروشا رو از ا-

 ینی رنگشو ببی حتزارمینم
 ....ادی از دستم برمی کھ ھرکاریدونی مخوب

 .....ی خراب کنتوی زندگتی با ندونم کارزارمینم
 .دی خشم از اتاق بابا خارج شدم و چنان درو محکم بستم کھ خونھ لرزبا

......... 
   تخت نشستمی اتاقم روتو
 .دمی نوشزی می روھیسکی وی شھی شاز

 .شدی داشت منفجر مسرم
 ....کردی مکاری چمی داشت با زندگبابا

........ 
 

☆ ]١٤:٥٠ ٢٥.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھفتاد و چھارم�
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 روشا
 ...  چند روز گذشتھ بوددونمینم
   کرده بودمھی مدت بھ اندازه کل عمرم گرنی من تو ایول
 ...کردمی باھاش دردودل مزدوی ھوامو داشتو مدام بھم سرماشاری یول

 ...دونستی منو مھی زندگی اون ھمھ گھی دحاال
 . برادر دارم کھ تو زندانھھی حاال فقط دونستیم

  کنھی گفتھ بود کمکم مبھم
با شعف بھ سمت صدا برگشتم کھ تو .... کنار گوشم ناباوری حال خودم بودم کھ صداتو

 . فرورفتمیاغوش گرم
 ...شدی نمباورم
 . بودراشا

 . بودداداشم
 ...ھی گرری ززدم

   داشتماجی بھ آغوشش احتواقعا
 : اروم گفتکردوی نوازش مسرمو

  منیاروم باش کوچولو...ـــــــشیھ
 دی سرمو بوسی روو
  بود کھ تو آغوش  راشا بودم و محکم دستامو دورش حلقھ کرده بودمیادیمدت ز 
 ....    دمیترسیم
 ...رنی ازم بگمیکی نی ادمیترسیم
 ... از دوباره تنھا شدندمیترسیم
 یروشــــا ولم کن بچھ لھم کرد....ا

 .  دستامو از دورش شل کردمباخجالت
 .دی بھ صورتم کشی نشست و دستکنارم

 ... برام گفتھ گل منوی ھمھ چاشاری
 یستی تنھا نگھید
 ... کنھتتی اذچکسی نمبزارم ھگھید

 یشی و می خوب بشدی تو باارمی دکترارو منیبھتر
  کرده بودمبغض
 ی نکن فسقلھی گرروشا

   سختھدونمیم
  یول
   ی خواھر منتو

  ستی نفی منم ضعخواھر
 ؟ی فکر نکن باشھ خواھربھش
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 تونم.ینم...ن
 ...مای حرفا نداشتنیاز ا.... ا
 ؟ی ازاد شدیتو چجور-

  دادی کارامو انجام ملمیوک
 .  برام گفتزوی اومد مالقاتمو ھمھ چاشاری شی روز پدوسھ

 .ی تو بودمی مدت تنھا نگراننیتوا
  کھ کنارتمحاالم

........ 
 ھوم-          روشا
   قراره عملت کننا گلمفردا

 .یاری بھ دست بتویینای بگھی کھ تاچند روز ددوارمیام
 ..  دادهنانی بھم از خوب شدن چشمات اطمدکتر
 .. لبم نشستی رویلبخند

 . خستھ شده بودمیکی تارنی ااز
 ... دوباره دلم خون شدنمی سوشا رو ببتونمی نمگھی کھ دنی ااداوردنی با بھ یول

.......... 
 

☆ ]١٤:٠٨ ٢٦.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھفتاد وپنجم�

  
 سوشا

   شده بودمرهی اخم بھ روبھ روم خبا
 ..... بابا نگاه کردم کھ بھم چشم غره رفتبھ

 . دختره روبھ رو شدمی رهی نکردمو رومو برگردوندم کھ با نگاه خییاعتنا
 .  نداشتی بدی چھره
 ی عملینیب.ی خاکستریچشا

  کرده بودیظی غلشی ارایول
  بھ تنش بودی کوتاھراھنیپ

 . انداختمری کردمو سرمو زیاخم
 ... بابا سکوتو شکستیصدا

 .می اومدی کھ امشب بھ چھ علتنیدونی مھرزاد جان مخوب
 . برنو با ھم صحبت کننیدی حاال اگھ اجازه منی پسرمم کھ خبر دارتی وضعاز
 .حتما-

 . کنی جان اقا سوشا رو ھمراھنینوش
 . راه رو رفتمی خشم بلند شدم پشت سرش بھ سمت اتاق انتھابا 
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 . مشت شده بوددستام
 . اومدنم روشا بودلی دلتنھا
 . بھش صدمھ بزنھتونستی مبابا

 . دستوپامو بستھ بودیبدجور
    نشستمومدی کھ برام عشوه می دختری روبھ رویجد

 .خوب
 :  نگاش کردمو گفتمیجد

 . بھت ندارمی عالقھ اچی کھ بھ زور پدرم اومدمو ھیدونی مخوب
  نفر تو قلبھ منھھی فقط
 . جواب مثبت بدهی بدبخت بشیخوای اگھ محاال

 : عشوه گفتبا
 ...کنمی من تورو عاشق مزممیعــــــز

 . از لحن صحبتش بھم خوردحالم
 : غرور گفتمبا
 . و بلند شدمو از اتاق خارج شدمیخوددان 

  شد؟یخوب پسرم چ:  گفت بابا
؟ دستش .یپرسی سوالو منی دارم کھ ایری گمی پوزخند گفتم ؛مگھ من اجازه تصمبا

 .دیمشت شدو با چشاش برام خطو نشون کش
 . کھ دخترشم اومدکردی نگامون مجی مھرزاد گیاقا
   با لبخند بھش گفتبابا

 شد؟ی باباجان چخوب
 ھھ
 .. دمی انداخت مثال من خجالت کشنیی عشوه سرشو پابا
 :  گفتشی تو دماغی با صداو

 . بابا موافق باشن جواب منم مثبتھاگھ
 .. دراورد و بھ دستم دادفشی از کی دست زدنو مامان حلقھ اھمھ

 . غم نگام کردبا
 . پسر گلم حلقھ رو دست خانومت کنزودباش

 . کنارم نشوندننوی نوشو
 .... حلقھ رو انداختم کف دستشاخمو

 .  دختر خوبمنی فکر کردن من با اھھ
   خوندنکور
  خراب کردنمویزندگ
 .!کنمی براشون زھر مویزندگ

 ...دیکشی روشام پرمی برادلم
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 .. ای چرا خدااخھ
  پسم زدچرا

 
☆ ]١٤:٣٥ ٢٧.٠٦.١٦[ 
 �پارت ھفتاد و ششم�
 

 ..روشا
 .دادمی اضطراب دست راشا رو فشار مبا
 ... ییروشا-

 . گل مننترس
 .ینی ببیای برونی در کھ بنی از ادمی مقول

 ... راشاترسمیم
  افتاده بودمھیبھ گر.... ترسمیم

 .دی بھ اغوشم کشراشا
 ی گلی ابجیروشا توکھ ترسو نبود...ا
 یایتوام ب...شھیم 

 : گفتمھربون
 .امی کنم اگھ اجازه دادن می گلم با دکتر صحبت مباشھ
...... 

  دمی و شناشاری ی کھ صداکردمی اطرافم گوش می بھ صداھاباترس
  می ھوشت کنی بمیخوای روشابانو کھ میآماده ا-
 .... دمی نفھمیچی ھگھی بعد دقھی ترس سرمو تکون دادم و چند دقبا
 ... بخوردمی تکونتونستمی نمی بودم ولیداری خواب و بنیب 

  کردنی چک متموی وضعکردوی کھ با پرستار صحبت مدمیشنی ماشاروی یصدا
 ..  چشامو باز کنم انگار بستھ شده بودنتونستمینم
 : گفتمیفی ضعی صدابا
 شا..را
 ... اشاری بھوش اومد ییوا

 ... بھوش اومدمیابج
 !اد؟یچھ خبرتھ راشا مگھ قرار بود بھ ھوش ن-

 ؟یخوب
 .دیپرسی سوالو ازم منی بود کھ ااشاری یصدا
 . سرمو تکون دادماروم
 ؟نی چشمامو بستچرا

 . نباش عمل موفق بودهنگران
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 .ی بھ دست آورده باشتویینای بدوارمیام
  میکنی اون باندارو باز مفردا
..... 

   خستھ بودمیلیخ
 .ومدی کھ ھمش خواب بودم بازم خوابم منی ابا

 . .. خوابم بردی کدمی نفھماصال
 .  شدمداری بی شدت گرسنگاز

   کھ محکم دستمو گرفتھ بودکردمی راشا رو حس مدست
   کردمصداش

 . ..راشا
 راشـــــــا           

 .ھوم
  خواب بودیالھ
   گرسنھ بودمیلی خیول

   صداش کردمدوباره
 راشـــــــا

 ... بلھ
  شدیچ.        بلھ         
 گشنمھ

 باشھ باشھ... ھا
 . خواب بود فکر کنمھنوز
 :  کھ گفتدمی بعد صداشو شنقھی دقچند
   ھستخچالی تو زای جور چنی و اوهی گلم فعال فقط کمپوت و ابمشارو

 ؟ی باشھ ابجارمی بھت بخور تا صبح برات صبحانھ بدمی کپموت اناناسو منی فعال اایب
 :  تکون دادمو گفتمسرمو

 . باش
 پنج صبح- چنده؟        ساعت
  دھنتو باز کنی فسقلخوب
 ... از اناناس داخل دھنم قرار گرفتی دھنمو باز کردم کھ تکھ ااروم

 .  دوست داشتمطعمشو
  کمپوتو تا آخرش خوردمنکھی از ابعد

 .  کمکم کرد دوباره دراز بکشمروشا
 . خستھ شدهیلی داداشم خچارهیب

 ..راشاا
  راشاجونھ
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   جلویایم
  جلواریصورتتو ب.....       ؟یچ

  کردمدای بلند کردمو با دستام سرشو گرفتمو گونشو کھ پسرمو
  دمشی رفتمو چند بار پشت سرھم بوسجلو
  تو بغلشدمیکش
 ... منی قربونت بشم روشایالھ

 ..دی بوسمویشونیپ
 می باندارو از چشام باز کنھ با راشا حرف زدادوی باشاری کھ ی وقتتا
 ...می حرف زدی از کارش از ھمھ چقمونی عالاز
 ...از
 . سوشااز
   کردمو از عشق سوشا گفتمھی براش دردو دل کردم گریکل

  دراروم کردنم داشتی بغلم کرده بود و  سعراشا
  ساعت نھ شدی کمیدی کھ نفھممی قد غرق صحبت بودنیا

 . بھ در خوردی اتقھ
 نییبفرما: راشاگفت

 .دمی شناشاروی یصدا
 ری صبح بخسالممم
 . روشا خانوم از دستھ اون بانداژا راحت بشھوقتشھ

   لبم نشست روی حرف لبخندنی ابا
   سرم نشستی رویدست

  اجازه روشا خانومبا
 . شروع بھ باز کردن باند کردو

 . صورتم نبودی رویزی چچی ھقھی از چند دقبعد
 ...  چشامو باز کنمدمیترسی من میول
 . راشا دستمو گرفتنمی کھ بازنم نبنی از ادمیترسیم

 .. اونم حال منو داشتانگار
 :  گفتاشاری

 ... چشاتو باز کناروم
 .. ی و آھستھ و کم کم چشمامو باز کردم ولدی لرزپلکام
 .. دی چکاشکم

 .. یچیھ
 ...   یچیھ       
 .ھیکی تارھمش
 . اشاروی ی و بعدش صدادمی دیفی ضعینور
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 ... ینیبی می چروشا
 ...فی نور ضعھی

 ھیعال...   خوبھ
 . کارو تکرار کننی چشاتو ببندو باز کن چند بار اگھی بار دھی

  کھ گفتو انجام دادمیکار
 .. تر شددی کم اون نور شدکم

 .  چشامو بستم و باز کردماروم
 ...شدی نمباورم

 من
  میدیدی مداشتم

   گرفتھ بودمیگر
 :  بغلم کردو گفتراشا

 ...  نکن روشاھیگر
  کننی عملت مدوباره

 ... ینیبی باالخره متو
 راشـــــــا...را

 .. جانم
  نمیبیمن م... من
 :  بھ سمتم اومد و گفتاشاری حرف نی ابا
 ....دونستمیم

 ...نمیبی متار
 .شھی بعد از چند روز درست می تازه عمل کردمعلومھ

 . رفتنرونی  بھ ھمراه پرستار بدنوی تا سوال پرسچند
 

☆ ]١٨:١٨ ٢٧.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھفتاد و ھفتم �
 

 روشا
 .میرفتی بھ سمت خونش ممی کنار راشا نشستھ بودم و داشتنی ماشتو

 . کرده بودنصمی ھفتھ ترخھی بعد از باالخره
 ...دمیبلعی باولع مرونوی بی بودمو ھوادهی کشنیی رو پاشھیش

 :  باخنده گفتراشا
  ؟؟یبری از اطرافت لذت می دارینجوری کھ ایروشامگھ از زندادن ازاد شد...ا

 ..ی ندارخبر
 .نم بدتر بود زندااز
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 ؟ی بھ بدن فسقلمی ناھار توپ بزنھی می برتی بھ افتخار ازادپس
 . حرف زدنش اونقد بامزه بود کھ لبمو بھ خنده باز کردلحن
 .می شدادهی رستوران  نگھ داشتو پھی یجلو
 .می چھار نفره کنار پنجره نشستزی مھی ی داخلو رومیرفت

  گلم؟یخوری میچ:  کھ اومد راشا با لبخند گفتگارسون
 اوممم

  خورمی مدهیکوب
 .  سفارش داددهی از من کوبتی بھ تبعراشام

  غذامونو اوردنقھی از چند دقبعد
 . گرسنم بود کھ کل غذامو خوردمنقدیا

 ..کنھی چونشو با خنده نگام مری راشا دستاشو گذاشتھ زدمی کھ بلند کردم دسرمو
 :  موجود نبود گفتممیکشنری بھ اسم خجالت تو دیزی راشا چی کھ جلویی اونجااز

 ھیچ....      ھـــــااااا
  بھ من؟ی زل زدچرا

   خندهری زد زیپق
 ... ارناااای اگھ گشنتھ دوباره سفارش بدم بروشا

 . .کـــــــوفــــــت
 . گشنم بووودخو

   منی جونت کوچولونوش
 . رفت تو ھماخمام

 ی خودتکوچولو
 ... من کجام کوچولوعھ؟ییییچ:  گفت باخنده

  گفتی راست مخخخخخ
 .دمیرسی تا سرشونشم نممن
 : گفتمی بازم با لجبازیول
 ..  بھ من چھی بزرگیادی تو زستمی من کوچولو نرشمینخ

 . حساب کنھدورفتی دندونامو نشونش دادم کھ خندبعدم
 

☆ ]١٣:٤٢ ٢٨.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھفتاد و ھشتم �
 

 روشا
 . راشا بودمیخونھ  دوھفتھ بود کھ کینزد
 ..کردمی مھی گرزدموی و با عکس سوشا حرف منشستمی اتاق مکنج

 . چشام گود افتاده بودریز
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  راشاچارهیب
   شدی ذره ذره با من اب ماونم
  جلوه کنم کھ حالم خوبھی جلوش جورکردمی میسع
 ...شدی مگھ میول
 . باز شدن در بھ سمت راشا برگشتمی صدابا
  گلھ داداش ھا؟؟ی کنھی گروینی اتاق بشی گوشھ یخوای می کتا
  داشت؟؟؟می ادهی فای کردھی گرنھمھیا

 . روشای فراموشش کندیبا
 ؟؟؟یفھمی مـــــــدیبا
  گردهی کردنت سوشا برنمھی گربا

 یشی خودت داغون مفقط
   بھت بگم روشامیزی چھی خوامیم
  ی فراموشش کنی تا بتونی بشدی کامال ناامخامیم
 ؟یچــــــ...چ

 ..... سوشا
 

 کنھیداره ازدواج م                     
  ای بخودت بپس

 نی کنج اتاق نشینجوریا
  داغون نباشینجوریا

 کردمیبابھت بھش نگاه م           
  گفت؟یچ
 سوشا..سو 

 .. شدسی صورتم خی کدمینفھم
 . رو سرم اوار شده بودایدن
   نفس بکشمتونستمینم

 ... شده بودمکبود
 .دیحشت بھ طرفم دو با وراشا

 . ..روشـــــــا
  بکششنفس

 .. منینفس بکش روشا            
 ی بکش لعنـــــــتنفس

  تونستمینم.  یول
  راه گلومو بستھ بودیزی چھی

 .. خس خس افتاده بودمبھ
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 .. راشا راه نفسم باز شدیلی با سکھ
   گرفتھ بودسرفم
  دمیبلعیبا تمام وجود ھوا رو م     
   بلندم کردو بردم تو بالکنراشا
 ..دمیکشی با ولع نفس مرونوی بیھوا

 . بھ راشا افتادچشمم
   بگردمیالھ

 ... بھ خاطر من الغر شدهداداشم
 . ھم باھام اب شده بوداونم

   از اشک بودسی نازش خصورت
  تو بغلشدمی کشھوی

   روشای ترسوندمنو
  دارم ھا؟؟؟وی تو کری کوچولو مگھ من بھ غیابج
 رمیمی می اگھ توام تنھام بزارشارو

 . داداشمی از حرفادمی کشخجالت
  رمی بمیالھ
 . نداشتموی اون کسری بھ غمنم

 ..........  باشھنی بھ خاطرم غمگزارمی نمگھید
 . بوددهی کنارم رو تخت خوابراشا
 . پسربچھ ھا شده بودمثلھ

 ی مظلوم کرده بود کھ بزارم کنارم بخوابھ لبخندافشوی قی چجورنکھی اوردن اادی بھ با
 ..رو لبم نشست

 .. تلخ بودیلی خھرچند
 .دمی بوسشویشونیپ                   

  دو بودکی نزدساعت
 ..کردمی راشا فکر می بودم و بھ حرفاداری من بیول
 .... بھ من نداشتھی عالقھ اچی سوشا ھیعنی

 .. مشت شددستم
 

☆ ]١٤:٥٢ ٢٨.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھفتاد و نھم �
 
 ...   کنھی بھم نداشتھ کھ داره ازدواج می حسچیھ

 . شدی جاراشکام
 : سمت راشا برگشتم و اروم گفتمبھ
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 .دمی مقول
  بشم ھمون روشادمی مقول

 ی داداشی بخاطرم غصھ بخورزارمینم
   ھنوزم ھمون روشاممن

 .طونی شی روشاھمون
 .زننی ھاش حرف مطنتی ھمھ از شھمونکھ

 . تو خودمزمیری بھ بعد منی ااز
 .کنمی نمھی گرگھید
   دختر سردھی شمیم

 ... پشتمو بھش کردمدموی بھ سرراشا کشیدست
 ... خوابم بردی کدمی تو سرم بود کھ نفھمالی فکرو خنقدیا

 
 . شرشر اب چشامو باز کردمیباصدا
 .دادی ساعتھ ھشتو نشون مواری دی ساعت روعقربھ

 .سامو عوض کردم جام بلند شدمو لبااز
 .دمی پوشی زرشکھی ست ورزشھی

 . دستو صورتمو شستمرفتم
 . بستمی دم اسبموھامو

 . سالم کردمدی جدی بھ روشانھی اتو
 . ستمی نفی ضعگھید        

 .کنمی مفراموشت
 . راشا رو برداشتمیای ھنزفرویگوش

 . رفتھ بودمیادی زھی ورزشیکالسا
   بودی عالرقصمم

   محبوبم گذاشتمی اھنگ از خواننده ھی
 .پنجھ رفتن. برداشتمو شروع کردم بھ پاشنھ نی طنابمو از زمو
 

 ... دلم دوباره بارونھی ھواباز
 ...  وارونھی لبام انگاری روخنده

 .... دلمیوا
 ...  داغونھیلیخ
 ... من نموندو رفت و دلش ارومھبا

 .... ھاش بامنوغصھ
 .... با اونھشیدلخوش

 .... دلـــــــمیوا             
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 ... داغونھیلیخ
 .خوندی من مھی زندگیانگار داشت برا-

 ...    اشکامو گرفتمزشی ری زور جلوبھ
 . روشانھ
 .کنمی نمھی گرگھید

 ... باشمفی ضعخامینم
 
 . دلمی وایا

 ...دهی دی قد سختچھ
 ...دهی زجرکشی عمرشو ھی ھمھ

 ....دهی ندشی زندگھی روز خوش توھی
 
 ... بھ احساسم کھ مردهی وایا
 ... کھ خوردهی دل خستھ و زخمنیا

 ...  نبرهی دلچی ھمھ دل داده و ھبھ
 

 ...مـــــــن
 ... شمی پی بـــــــرگردخامینمــــــ

 
 ...بـــــــاز

 ...شمی عاشـــــــقت نمبخـــــــــدا
 

 ...تـــــــو
 ی اواره کـــــــرددلـــــــمو

 
 .....مـــــــن

 ....شمی خــــــام تـــــو نمــــــــــــــگھید 
 

 ...مـــــــن
 ... شمی پی بـــرگردخامی نمــــــینم
 

 ...بـــــــاز
 ...شمی عاشـــــــقت نمبخـــــــــدا

 
 ...تـــــــو
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 ...ی اواره کـــــــرددلـــــــمو
 

 ...مـــــــن
 ..شمی خــــــام تـــــو نمــــــــگھید 
 
 ...دهی دیلم چھ قد سخت دی وایا

 ...دهی زجر کشی عمرشو ھی ھمھ
 ...دهی ندشی زندگھی روز خوش توھی
 
 ... بھ احساسم کھ مردهی وایا
 ... کھ خوردهی دلھ خستھ و زخمنیا

 ... نبردهی دلچی ھمھ دل داده ھبھ
 

 ...مـــــــن
 ... شمی پی بـــــــرگردخامینمــــــ

 
 ...بـــــــاز

 ...شمی عاشـــــــقت نمبخـــــــــدا
 

 ...تـــــــو
 ...ی اواره کـــــــرددلـــــــمو

 
 ...مـــــــن

 ..شمی خــــــام تـــــو نمــــــــگھید 
 

☆ ]١٣:٥٦ ٢٩.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھشتادم �
 

 سوشا
 ...کردمی دود مگاری نشستھ بودم و سکمی اتاق تاریتو
  بھ در خوردی اتقھ
   تو اتاقمدی لوس پری شد و دختره  ندادم کھ دربازیتیاھم
   ســـــــوشـــــــایوا

  شـــــــدھھھ مرد منکی قد اتاقت رمانتچھ
 ... غرقھ دودکویتار
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 . مقابلم نگا کردمیغوی جغی بھ دختر جباپوزخند
 ـــــــرونیاز اتاق من برو ب-

 ...دی ندادوبھ سمت تخت رفتو روش دراز کشیتیاھم
 ھـــــــھ
 شمی مکی کارا من تحرنی عشوه ھا و انی فکر کرده با اای حی بدختره

  تنش بوددی سفی شلوار نود سانتھی تاپ دکلتھ قرمز با ھی
 . بوددهی بھ صورتش مالدابمی عالمھ سرخاب سفھی
 . اخم بھ سمتش رفتمو بازوشو گرفتمو بلندش کردمو بھ سمت در رفتمبا

 :   گفتمی کردمو جددرباز
 ـــــرونیب
 : گفتی لحن لوسبا

  خوب بداخالقلھیخ           
   برم کالس رقصمونی عروسی براخامی اومدم بگم من مفقط
 ن؟ی نھ ھمای یای متوام

  بھش زدمیپوزخند
 ؟ی حرفتو گفتخوب

 حاال بـــــــرو 
  سوشای بداخالقیلیخ

 ... پشتشو بھم کردو رفتبعدم
   شدمرهی بھ سقف خدموی تخت دراز کشی برگشتم و روالیخیب

  اتاقو پرکرده بودی از دود فضای اھالھ
 . برداشتمی عسلی از رومویگوش

  شدمرهی عکس روشا خبھ
 ... شده بودرهی خنی لبخند بھ دورببا
 :  بغض گفتمبا

 ؟.  ... ی پسم زدچرا
 ؟... روشای منو نخواستچرا
  چراااا؟؟اخھ
  کم گذاشتم برات؟ی چمگھ
  داشتم؟ی چھ کمبودمگھ

 .. از حرس بھش زدمیک محکم روشن کردمو پیگاریس
 

☆ ]١٤:٤٤ ٢٩.٠٦.١٦[ 
 � کمیپارت ھشتاد و  �
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 روشا
 و دمی کشغی دور کمرم حلقھ شد از ترس جی کھ دسترفتمی تند داشتم پاشنھ پنجھ متند

 طنابم از دستم افتاد
   بوس کردگونمو
  برگشتمباترس

 .دمی نفس راحت کشھی راشا دنیباد
 :  اخم گفتمبا

 شعورررری بیشی مثل جن ظاھر مچرا
  کوچولوی اجیدی ترسیالــــھ
  دی کشلپمو
 ... توی ناناز شدچھ

 .. نمی بدو ببارمی سرحالت بدی امروز بامی برایب
 .دمیکشی خودش مدنبال

 ...ی راشا دستمو کندییا
 اھنگ شاد گذاشت و صداشو بلند ھی حال دستمو ول کردو بھ سمت ضبط رفتو وسط
 .کرد
 . مبلی رفت نشست روکسلی ربعدم

 :  کھ گفتکردمی نگاش ممتعجب
 ...گھی کن دشروع
 : گرد گفتمیباچشا

 ھـــــااااا                       
 .گھیبرقص د-

 ؟؟؟؟ییچــــــــــــــ
  برقصگمی تو مچتھ

  میبرو بابا حال ندار                     
 .. لطفااااگھیروشا برقص د... ا

 لطفاااا
  نـــــــازممممیابج

 .. گربھ شرک کردھی شبافشوی قبعدم
 ...دنی نازو مظلوم شده بود کھ شروع کردم بھ رقصنقدیا

 ... کھ اھنگ مھسون اومدنمی برم بشخواستمی تموم شدن اھنگ مبا
 ... دوس داشتمیلی اھنگو خنیا

 ... شده بودرهی کردم روشا مبھوت بھم خدنی دوباره شروع بھ رقصناخداگاه
   داشتحقم

 . بوددهی رقص منو ندتاحاال
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 ... مبل ولو شدمی از تموم شدن اھنگ بھ سمتش رفتمو روبعد
 ...زدی مجی ھنوز گراشا
 ...ھھھھی رقصت عالروشا
 ...یکردی رو نمی کارام بلد بودنی اازیفسقل

 .  دی باال انداختم کھ خندابروھامو
 ... دورت کنمالی از فکرو خی چجوردمیفھم-

 ...شھی شغلم ھست برات منبع درامدم متازه
 ؟؟؟یچ:  گفتمی کنجکاوبا
 

 کالس رقص                         
 

☆ ]٢٣:٢٣ ٢٩.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و دوم �
 

 . ..ھـــــــان
  تو ؟؟چتھ

 ؟ی داره کالس بزاری خوبھ چھ اشکالنقدی تو کھ رقصت اخوب
 ..  کھ شدهی حاال از ھر راھیراموشش کن فکنمی بھ زور وادارت ممی روشا تو نخوانیبب
 ..ی گرم کنگھی دھی سرتو باکارادیبا
 ... تنھا کسمو از دست بدمخامینم
  ی بفھم کھ فقط تو برام موندی لعنـــــــتد

 ...   کنھی مھی راحت جلوم گرنقدی مغرور ای کھ راشاشدی نمباورم
 .دمی تو آغوشم کشسرشو

 ی نکن داداشھیگر
  نکنھی گرتوروخدا

 ی تو بگی ھرچباشھ
  دمی انجام می بگیھرکار

   نکنھی تو گرفقط
 ییراشـــــــا

  کنمای مھی گرمنم
   بلند کردسرشو

 ...زدی نازش موج می تو چشاغم
 دی بوسگونمو
 ... داشتیفی لطیلی خھی برخالف مغرور بودنش  روحراشا

 ..  غممو حس کنھزارمی نمگھید
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 ... درده منھنیا
 ..   راشا درد بکشھزارمینم

   صبحونھ توپ برات آماده کنمھی برم نی بشنجای لوس اییراشا
........ 

 ...زی می کردم روی بود خالخچالی تو یھرچ
   دم کردمیچا 

  رفتھ بود اتاقش رفتم دم در اتاقشراشا
  تودمی در زدن پربدون

 ی آخر فسقلی نگرفتادی درزدن تو
 نچ

  تو لبتاب بودسرش
  راشا؟؟یکنی مکاریچ

 ..  کنمفی کالسا ردی کھ براگردمی سالن مھی دنبال
 ... راشای قد عجولچھ

 .. کھشھی نمری دحاال
 ..  باشگاهی بردی از فردا تو باشھی مری دچرا
 ...ھان

 . کردمدای سالن پھی
 ... شددای  برا کالس رقصشون کھ پخواستنی خوب می مربھی فقط

 وونھی  دخخخخخخ
 .. کردمدای سالن خوب برات کار پھی کردم تو ی بازی منو باش برات پارتعجبا
  صبحونھمی حاال پاشو برخوب
 .میکنی مزامی چنی ای برای فکرھی بعدا

....... 
 

☆ ]١٥:٤٩ ٣٠.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و سوم �
 

 روشا
 ... لطفـــــــاگھی دای بباھام

 ...برو خودتو لوس نکن... کھ تو سالن زنونھ دنی منو راه نمیفسقل...ا
  بچھنمی بببرو
 کشمممممی من خجالت مخوو

 ؟؟یکشی خجالت می بعد اونوقت از چاھا
  من جلسھ دارمی نکن ابجتی روشا اذبرو
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 : بغ کرده گفتم-
 باشھ

  بشم کھ راشا دستمو گرفتادهی کردم و خواستم پدروباز
 ی رو فراموش کردیزی چھی کوچولو یھ 
  تعجب برگشتم سمتشبا
 وووو؟؟؟یچ

   کھ افتادم روشدی کشدستمو
 دی بوسگونمو
  داداشوبوس
   زدکوندی لبخند ژھی بعدم

  خندم گرفت از کاراشناخداگاه
 طونیش
  ؟؟؟یک-

 ؟.ی فسقلطونھیمن کجام ش....           من
 ...حـــــــاال

 .  شدمادهی کولم و برداشتمو پبعدم
 .ستادمی در سالن ایجلو

 تای رزھیباشگاه ورزش      
 . رفتمنیی بسم هللا وارد شدم و از چند تا پلھ پابا
 .  پوشونده بودنھی اواراشوی سالن بزرگ روبھ روم بود کھ سراسر دھی

 . نوشتھ شده بود رفتمتیری کھ سردرش مدی سمت اتاق کناربھ
   داخل شدمنیی بفرمای صدادنی بھ در زدم و بعد شنی اتقھ

 . نشستھ بودزی سالھ پشت می خانوم سھی 
 .سالم-

  نینی بشنیی بفرماسالم
  پام گذاشتمی کولمو رونشستمو

 ...ی ھستم برای روشا پناھمن
   حرفمنی بدیپر
  بلھبلھ
 .  با برادرتون صحبت کردمروزی دمن
 .دی فرمو پر کننی فقط اشما

  حرف برگھ رو ازش گرفتمو مشغول نوشتن شدمیب
  نو بھ سمتش گرفتم از پر کردنھ فرم اوبعد

 . خانومنییبفرما
  ھستم روشا جانقی شقامن
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  راحت باشکننی ھمھ ھمو بھ اسم صدا مای مربنجایا
 یلی و خمی داشتی مربھی ما فقط ی کالس رقص درخواست داده بودن ولی ھابرایلیخ

  شدنی شلوغ میلیسخت بودو کالسا خ
 برد ی ثبت نام دوباره بنر روی براروزکھی شد من دی عالزی ھمھ چی شما اومدحاالکھ

 .  نفر ثبت نام کردنستی بکیسالن زدم نزد
  چطوره؟؟می برات مقدوره از فردا کارو شروع کناگھ

 . ندارم دست دادم و کولمو برداشتمیمشکل
  ؟نی نداری با من امرپس
   باشنجای گلم فقط فردا ساعت نھ انھ
   داخلدی دختر سانتال مانتال پرھی برم کھ در باز شدو رونی از در بخواستمیم
 :   گفتقی رو بھ شقاو
 ...نی جونم باالخره کالس رقصو گذاشتقی شقاییوا

 ... ھااااکھی من نزدھیعروس
 ... دای جدھی مربشونمی جان انی نوشمی گذاشتاره

 :  ذوق بھ طرفم اومد و گفتبا
    ؟نی خوبنمی من نوشسالم

   ذوق دارمیلی من برا کالسا خییوا
 .  بھش زدمیلبخند
   عزیزم روشا ھستمسالم
 ..ی تووخوبیمرس
 ..اره

 .شمی با اجازتون من مرخص مگھی دخوب
 خداحافظ

   خارج شدمبعدم
 ...ومدی دختره خوشم ناز
 .....  نسبت بھش نداشتمی چرا حس خوبدونمینم
   باباالیخیب

 .......رشو گرفتم شمادموی کشرونی شلوارم ببی بودو ازجدهی کھ راشا برام خریلیموبا
 

☆ ]١٧:٤٧ ٣٠.٠٦.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و چھارم �
 

  از چند بوق جواب دادبعد
 جانم-

 یی راشاسالم
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 شد؟؟؟ی عشقھ داداش چسالم
 . برم سرکاردی فرم پرکردمو از فردام باگھی دیچیھ

  باشمنجای جون گفت ساعت نھ اقی شقااوم
  دنبالت باشھ گلم ؟؟؟امی مگھی دنی من تا ده می ابجروشا
  باشگاه باشھ؟ی شاپھ رو بھ روی کافرمی پس تا اون موقع من مراشا
 . گلم ؛پس فعالباشھ
  یی راشایفعلن
  شاپی کافی رد شدم رفتم توابونی خاز

 رهی خرونی کنار پنجره نشستم و بھ بزی مھی ی قھوه سفارش دادم و روھی از نشستن قبل
 .شدم

 . افتاددمیتر د دفی کھ توی بھ دخترچشمم
 نیاھان نوش...  بودی چاسمش
 ... شد و رفتی ام مشکی بھی سوار

 . ... چھرش افتادمادی
 ی عملھینی و بی خاکستریچشا
  بودختھی از شالش ررونی کھ لختشون کرده بودو بشی استخونیموھا
  نبودبدک
 ... ھم داشتی خوباندام
 ... دوسھ سال داشتھ باشھستوی بخوردی مبھش

 کھ قراره از فردا باھاشون سروکار یی برقرار کنم با کسای وارم بتونم رابطھ خوبدیام
 داشتھ باشم

 گارسون قھومو اورد 
 .. مزه مزش کردم طعم تلخشو دوس داشتمکمی برداشتمو قھومو

 نداختی مادمی بھ موی زندگھیتلخ
 .. چشام اومدی سوشا جلوی چھره

 ..زدی براش پر مدلم
 ااااایخدا

 ش داشتمکاش
 ... مال من بودشی عسلی اون چشاکاش

 .ومدی شاپ می پارک کرده بودو داشت بھ سمت کافنشوی راشا شدم کھ ماشمتوجھ
   کردم لبخند بزنمی نشده بود و پس زدم و سعختنشونی کھ اصال متوجھ ریی اشکازود
...... 
 ی فسقلسالم
 ..  راشای اومدسالم
 .گھی داوره
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  ؟؟میپس بر-
  ؟یپس من چ...می  بریگی می پرو خودت قھوتو خوردیا

  حواسم نبود خوبدیببخش
  خوب حاالخودتو لوس نکنھیلی خخخخخ

  ؟یخوری می چبگو
  یچیھ
 خامیخو نم- کھ بگو         شھینم
  بابایا

  اومدیفی قی بادوتا بستنقھی شد رفتو بعد از چند دقبلند
 

 .می شاپ خارج شدی ساعت از کافمی از نبعد
 :  روبھ راشا گفتمنی ماشتو

 ...ییییراشا
  ی فسقلجونم

 ... وقتھ نرفتمیلی سرخاک مامانم خی منو ببرشھیم
 دلم براش تنگ شده 
  غم نگام کردبا

 . گلمباشھ
 

☆ ]٠٠:٣٥ ٠١.٠٧.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و پنجم �
 

 ..روشا
 . شدمو بھ سمت خاک مامان رفتمادهی پنی ماشاز

  نشدادهی پراشا
 . تنھا باشمخامی دلم گرفتھ مدیدرکش باالست فھم داداشم

 . کل راھم ساکت بودتو
 ..... چھ قد دلتنگشمدمی قبر مامان زانو زدم چشمم بھ اسمش کھ خورد فھمکنار
 .... قد محتاجشمچھ
 ...دیکشی براش پر مدلم
 .. اغوش پر محبتشیبرا
 ... سرمی رودناشی دست کشیبرا
 .. غر زدناشیبرا
 ... دلم تنگش بودیلیخ
 ....یلیخ
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 ...ییمامان
  مامان جونمسالم
 ؟؟؟؟..یخوب

   دلم برات تنگ شدهمامان
 ی تنھام گذاشتچرا

  کنمکاری من بدونھ تو چمامان
 .... یمامان

 اونجا جات راحتھ               
 ؟؟؟یشی نمتیاذ

 ...ترسمی می وقتا شبا تو اتاق بھ اون بزرگی من بعضیمامان
 ...رهیگیم دلـــــــم

 . .یکی بارنی تو اتاق بھ ایدی تو چطور خوابمامان
 ....  ھقم بھ ھوا رفتھق

  مامان
 ... یمامان            

  حواست بھم ھست ؟؟؟شھی ھممثلھ
 ...یکنی برام دعا مشھی مثلھ ھممامان
  بد دلم شکستھ ھاااامامان
 ... باھام رفتار کردی سوشا چجوری بابایدی دمامان

 ...موی کسی بیدید
 ...موییتنھا                         

 ... دی چطور تو سرم کوبمویناتوان
 کردمی دوساعت بود کھ داشتم با مامانم دردودل مکینزد

 .   بودسی صورت اونم از اشک خدمیسرمو کھ برگردوندم راشا رو د 
 ....دمی اومد تو اغوشش کشجلو

 
☆ ]١٩:٤٧ ٠١.٠٧.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و ششم �
 
 

  بلندشوووووگمی مروشـــــــا
  شدددددددرتید

 رووووشاااا
  تنبلگھی دبلندشو

 .ادی خوابم مگھی راشا برو داه
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   سرم فشار دادم تا بلکھ دادزدناش کمتر بھ گوشم برسھی روبالشو
 .... از روم کنار رفت        اھھپتو

 دی دستام کشنی بھ زور از ببالشو
  نھ؟؟؟ای یشیبازبون خوش بلند مروشا  

 پرهی خوابم مدونستمی وجھ قصد باز کردنھ چشامو نداشتم چون مچی ھبھ
 غی شد با جختھی کھ روم ری ابھیخی و یسی گذشتھ بود کھ با احساس خقھی چند دقدونمینم

 ...تو جام نشستم
 ھی کمرش زده بود و با لبخند انگار ھی راشا افتاد کھ دستشو روزی پافھی بھ قچشمم

 ..کنھی فتح کرده داره بھم نگاه مویزیچ
   دادو خورد بھ دری برداشتمو با تمام قدرت بھ طرفش پرتاپ کردم کھ جاخالبالشمو

  رفتمی بھداشتسی حرس ازجام بلند شدم و بھ سمت سروبا
 خارج شد از اتاق لکسی شدم رداری بگھی راحت شده بود کھ دالشی کھ خراشام

  قرمز عوض کردمشرتی تویخی نی جھی کھ اومدم لباسامو بایی دستشواز
 دمی پوشموی مشکیمانتو

  سرم بستم و مغنعمو سرم کردمی باالی طبق عادتم دم اسبموھامو
   کردم مرطوب کننده بھ دستو صورتم زدمکمی

  نداشتمگھی کاره دی برایحال
 . عطر بھ مچ دستام زدمکمی

  کھ آماده کرده بودمو داخلش گذاشتمو از اتاق خارج شدمیلی برداشتمو وساکولمو
   تو آشپزخونھرفتم
  صبحانھ آماده کرده بودراشا

 . خوردممیی قلپ از چاھی زی پشت منشستم
  بلند بشم کھ راشا نزاشتزی وخواستم از سرمرفتی بھ خوردن نمدلم
 یکنی کھ ضعف مینجوری ببنم انیبش
  ند لقمھ خوردم و بلند شدم اجبار راشا چبھ
   بودقھی نگاه کردم ھشتو چھل دقمی ساعت مچبھ

 .می و راه افتادمی شدنی سوار ماشباراشا
  می نھ دم در سالن بودراس

  ی داداشممنون
  شدم کھ راشاصدام کردادهی پنی ماشاز
  سمتش برگشتمبھ
 جانم-

 ی باشھ داداشالتی دنامی کالست کھ تموم شد زنگ بزن بیفسقل
 . راشا تکون دادم و داخل شدمی برای دستباشھ
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☆ ]١٩:٤٧ ٠١.٠٧.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و ھفتم �
 
  جون بھ سمتم اومدقی محض ورودم شقابھ

 زمی عزی باالخره اومدســـالم
 ن؟ی جون خوبقی شقاسالم

  روشاجانممنونم
  گلمای من ببا
   کردتمی ھدایبھ سمت در 

  می باز کردو داخل شددر
 . اونجا بودنگمیختر د ددوتا

    گلماسی اتاق مربنجایا
 : اون دوتا دختر گفتروبھ

  سای النمی و اتاسی رزنیا 
 کیمالستی ژسای و الدهی مثل تو رقص اموزش مرز

  برا شما دخترام کھ راجب روشا جان گفتھ بودم 
   باھاشون دست دادمبالبخند

 ...خوشوقتم
    گلمنیھمچن...
 نطوریمنم ھم: رز
   چھره ھاشون دقت کردمبھ

 . داشتی نازافھی و صورت گرد بود کال قی عسلی دختر با چشاھی رز
  بانمک بودی ولی قھوه ای با چشای چھره معمولھی سامیال

 :  جون گفتقیشقا
   بھ کارام برسمرمی من مگھی دخوب
  عوض کن و ھمراه رز برو تا با کاراموزات اشنات کنھلباستو

  باشھ
  و با رز ھمراه شدمدمی پوشمی با تاپ دو بنده صورتمویطوس ھی ورزششلوار

 . کردمونی بھ ھم معرفستادوی ده تا دختر ایجلو
 . بودنشونی دخترم باون
 ....نینوش

 . کرد کھ منم با لبخند ھمون کارو تکرار کردمی بای برام بادنمی دبا
 

☆ ]١٨:٢٤ ٠٢.٠٧.١٦[ 
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  پارت ھشتاد و ھشتم 
 

 سوشا
  زدمرونی از ستاد بخستھ

 ...  شده بودنی تکرارروزام
  خونھ بھ ستاد و از ستاد بھ خونھاز
 دختره نی سرو کلھ اھوی کھ باز رفتمی راست داشتم بھ سمت اتاقم مھی دمی خونھ کھ رسبھ
 ... شددای پنی  نوشیریکبی لوس ای

 .....ســـــــوشـــــــا
 .........یای انتخاب لباس عروس باھام بی برایخای تو نمیعنی  زمیعز

 ..  خودش فکرکردهشی پی دختر چنیاه ا-
 . تو ھمدمی کشاخمامو

 ...امی باھات بستی من قرار نرینخ
  بروی بریخای ھرجا مخودت

 ی چیعنی سوشا وا
 ..... انتخاب کنم پسی با کدی عروسو بالباس

  بروکایبا ار. دونمی چممن
   امی نممن

 . بابا باعث مشت شدنھ دستام شدیصدا
 ادی دخترم برو حاضر تا سوشام بچرا

 دی و بھ طرف باال دویی بابای ذوق گفت مرسبا
 :  خشم گفتمبا

 رمی نمیی جامن
  ھان؟ھی چھ رفتارنی اسوشا

  ازدواج اجبارهنی ابابا
 .نی حاال ببکنمی دختر زھر منی ای اجبارو برانی امن
 نی رفتم نشستم تو ماشرونی از خونھ بتی عصبانبا

 :  با ذوق گفتنی خودشو شوت کرد تو ماشقھی از چند دقبعد
 ....ممممممیبر
 .  نگاشم نکردمیحت

 . پاساژ نگھ داشتمھی یجلو
 . رومم برنگردندم تا نگاش کنمی حتی کل راه فک زد ولتو

  کنھی دختره
  متنفر بودمزونی آوی دخترااز

 بھ لباساش نگاه کرد بادقت ستادوی مزون عروس اھی ھیجلو



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 99 

.... 
  رمی اه اصال خودت انتخاب کن من مگھی دبسھ

 یکنی انتخاب نمیچی ھیچرخونی منو مدوساعتھ
   من عالف توام دختره پرومگھ

 داشتھ خواموی کھ میزی چنجای ادی مغازس شانی اخرنی اای بکنمی خواھش مسوشاااا
 ...باشھ

 رمی وگرنھ می کھ کردی انتخاب کردیزی چکنمی صبر مگھی دنی من ده منیبب
 یییییدیفھم

 . طول بدهدتوی دلت خواست بکن ده روز خری ھر غلطاونوقت
 دوی کھ کرده بودمش دستمو کشیری ھمھ تحقنی توجھ بھ ای بینی زمبی سی دختره ھھ

 برد داخل مغازه
 . منتظر شدموی صندلی رونشستم
 . خوشش اومده بودیزی چھی باالخره از نکھی بلند شد مثلھ اغشی جیصدا
 ھی ربع با ھی ندادم باالخره بعد از یتی اھمنمی صدام کرد تا برم لباسو تو تنش ببیھرچ

 بستھ بزرگ تو دستش اومد
  توجھ بھش حساب کردمو خارج شدمیب

 .. کرد بس کھ صحبت کردو از لباسش گفتوونمی راه برگشت دتو
  دخترنی داشت ای چھ دل خجستھ اھھ

 ارش داده برا خودش ھھ سفمی عروسکارت
 ...المی خی بنقدی گرفتنو من ای ھفتھ برام عروساخر
  روز مرگ باشھ برامدی حجلھ من باچرا
 . خوشبخت بشمو بھ عشقم برسمدی من نباچرا
 .... کردمو بھ سمت خونھ روندمادهی خونشون پی جلونوینوش

 
☆ ]١٩:٠٤ ٠٢.٠٧.١٦[ 
 � پارت ھشتاد و نھم �
 

 ..روشا
  خوبمکردمید کھ ھمش  وانمود م بودوھفتھ
   شادمکردمی وانمود مھمش

 .. از دل من خبر نداشتی کسیول
  با کار اموزا خوب بودرابطم

 کردمی منی با اون تمرشتری بودو بشی اخر ھفتھ عروسنی دختر نوشاون
  وراج بودیادی نبود فقط زی بددختر

  بھم دادشوی با ذوق و شوق اومدو کارت عروسامروز
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   کردم خوب جلوه کنمی سعی چھ قد اون موقع  حالم بدبودو ولدونھیخدام
  باشھ گلممبارک
   ھاااایای بدی جونم تو حتماباروشا

 ننی ببموی مربخانی ھمھ مدوستامم
  گفتھ باشمااااابرمتای دنبالت مامی عروس بھ زور منی خودم با ماشیای کن نباور
   بھش زدمی تلخلبخند

 حتماگلم
 .....  یلی بد بود خیلی شد حالم خ کالس تمومیوقت

  کردمھی راھو تا خونھ گرتمام
  روز تاشب خودمو تو اتاقم حبس کردماون
 شدمی خوشبخت مدی من نباچرا
 ...شدمی از عشقم جدا مدی من باچرا

   ھشت بود کھ رفتم حمامساعت
  ادی بود کھ راشا باالنا

  کردمھی بفھمھ  گرخواستمینم
   بستمی موھامو خرگوشدموی چرک پوشی صورتھی سرھمھی حمام کھ اومدم از
 ... کھ رفتم راشا اومده بودرونیب

  اشپزخونھ بودتو
 ی داداشسالم
  ی گلی اجسالم
 می دعوت شدی عروسراشا

 : مقدمھ گفتم بدبخت با تعجب برگشتو گفتیب
 ؟؟؟؟ی کھی عروسجدا
   خوبھیلی برات خی مھمونھی ھیعال

 م؟؟ی بریعنی
  ھست؟ی کھی فقط عروسگھی داره

   از کار اموزامھیکی ھیعروس
 ھھھیعال
  کوچولوی لباس خوشگل برا اجھی دنبال می بردی باپس
  الیخی رو بنای احاال

 ییراشـــــــا
  جانم؟؟؟

 گشنمھھھھھ
   شکموھی خوب فسقلھیلیخ
 می درست کردم بخوری بندرسی سوسایب



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 101 

...... 
 

☆ ]١٧:٤٧ ٠٣.٠٧.١٦[ 
]Forwarded from ♔⊥ɑʁɑ ♚ [ 
 � پارت نودم �
 

 روشا
 ... راشا خستھ شدمیوا

 گھی دبسھ
  کشمی نمگھی دمن
 ... داره اخھ تو پسری جونچھ

 ... یچرخونی منو می داردوساعتھ
 . بدهیگی کھ مکنمی انتخاب میھرچ

 یپسندی نمویچی کھ ھخودتم
 ی بپسندیخای بپوشم تو چرا مخامی من منمی ببسای وااصال
 ....ادی کھ خوشت نممیچی از ھقھی بدسلپسره

   خستھ شدممن
 :  گفتمنوی پاساژ مثلھ بچھ ھا نشستم رو زموسط

  خســــــتھ شدممممممن
  امی خودت برو بخر خودتم بپوشش من نماصلنشم

   ی لوس ابرومونو بردیبلند شو دختره ....ا
 کننی دختر نگا مردم دارن نگامون مپاشو

  ت بدبخگفتی مراست
 ...کردی با تعجب نگامون مشدی از کنارمون رد می کھر
  شو روشابلند
  پاھام  آبلھ زد بس کھ راه رفتمبابا

  می بچرخگھی دکمی  ای بحاال
 بده؟؟؟....  خووبی تو مھمونی بدرخشخامی ممن
  اخر ھفتھ؟ی تو ستاره شب بشخامی مبده
 نمی ببوی کدی من نخام بدرخشم بااقا

 : مثلھ قلدرا گفتنشوی زد بھ سدستشو
 ....مـــــــنووو

  گفتم و رومو برگردوندمی ادهی کشــــــشیا
   بلند شمری دستمو بگای حاال بخوب
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  بھ سمتم گرفتدستشو
  شدمو باھاش ھمراه شدمبلند
  راشا بلند شدی کھ صداکردمی مغازه ھا نگاه منیتری وبھ

 ...نی ببنوی روشا ایییوواااا
 خودشھھھھ

 ... خوشگلھیلیخ
  کھ گفت نگاه کردمی سمتبھ
  رنگھ دکلتھی لباس نباتھی

 .. خورده خودنی ھم چی تور روروی عالمھ حرھی بود نیی کھ از کمر بھ پایری حردامن
  باال تنش باز بودکمی قشنگ بود فقط یلی نظرم خبھ

 راشـــــــا
 ...  راشاکوفتھ

 ی پروش کن فسقلمی بربدو
 ... بازه ھااااکمی اخھ
  اونجاشم کردم وروجکفکر

 تھی کھ مالھ اون پبراھن عروسکی کوتاه خونھ داری کت نباتھی
 . ..خورهی از اون مشتری بنی بھ امطمئنم

 می بھ سمت مغازه رفتتی رضابا
 ارهی بود گفت لباسو برام بی بھ فروشنده کھ دختر جوونراشا
 ...  پرورفتم

  بودی تنم عالتو
   رو صدا کردمراشا
   باز کردمدرو

 .. چشاش برق زددنمی دبا
 یی روشای شدی چواو

  عشق داداشی شدیگری جعجب
  منھیلینگی فندزدنت

 .... خوبھ خوبھ 
 .. بچھ پرونمی بببرو

  کنناااافی ازت تعری نداراقتی خووو اصال لھی چخخخخخ
   مثلھ دختره پشت چشم نازک کردبعدم

 دمی کارش خندنی بھ ایکل
 ..می اومدرونی و از مغازه بمیدی لباسو خرخالصھ
 ... حاال نوبتھ کفشھ دخترکخوووب

 ..میدی رنگم خری نباتھی کفش پاشنھ دوازده سانتھی راشا قھی سلبا



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 103 

 ھی کت کرم رنگ انتخاب کردم با ھی دوی سفنی شلوار جدی سفراھشی پھی راشا ی برامنم
 ... تر از کتش بودرهی تکمی کھ یکروات کرم

 .... خونھمی و رفتمی پاساژ خوردی روبھ روھی تو فست فودناھارو
 ...... خوابم بردنی خستھ شده بودم کھ تو ماشنقدیا

 
☆ ]١٨:١٥ ٠٣.٠٧.١٦[ 
 � کمیپارت نود و  �
 

 روشا
  اروم نشستم تو جامدموی مالچشامو

  اتاق خوابم بودمتو
 اوردتم اتاقم... کار راشا بود حتما

 .... بودمدهیھ قدر خواب ساعت نگاه کردم واو ده شب بود من چبھ
   بودگرسنم

  شدمو لباسامو عوض کردمبلند
 ..  حال راشا رو صدا کردمتو

  نبودانگار
  اونجام نبودی تو اتاقش ولرفتم

  سمت اتاق اخر سالن رفتم کھ اتاق کار راشا بودبھ
  در باز کردمو کلمو بردم داخلاروم

  ییییاخ
  رفتمجلو

  طرحاش بودو خوابش برده بودی سرش رو برگھ ھاراشا
  کنمدارشی بومدی ندلم

  از اتاق خارج شدمدموی سرشو بوساروم
  تو آشپزخونھرفتم

  گشنم بودیلیخ
 .. در اوردمنتی از تو کابی بستھ ماکارونھی زود

   کل خونھ رو برداشتھ بودی ماکارونی ساعت بعد بوھی
  کنمداری رفتم راشا رو بدموی چزویم

  کردمصداش
 ... راشا

 . ..راشـــــــا
 یداداش گل..ییراشا

  بلند کردو نگام کردزی از رومسرشو
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  بگردمیالھ
  و کار سرخ شده بودی از فرط خستگچشاش

  بعد برو تو اتاقت بخوابمی غذا بخورمی برای بی داداشپاشو
 باشھ-

  رفت دستو صورتشو بشورهراشا
 می باھم برادی زدم منتظرش شدم بدی و اطرافو ددمی کارش پرزی میرو

  تو کتابخونھ گوشھ اتاق افتاددی دفتر سر رسھی بھ چشمم
  خوشگل بودیلی خشی چرمروکش

  بازش کردمی سمتش رفتم و با کنجکاوبھ
  دفتر خاطره راشا بودییوا

   تو اتاقمدمی داشتمو دوبرش
  بخونمشخاستمیم

 ...گھھھھی فضولم دخخخ
  کردم رفتم تو آشپزخونھمی مطمئن قای جاھی دفترو یوقت

 دیباری می از چھرش خستگراشا
   تند غذاشو خورد رفت بخوابھتند
  از تموم شدن غذام ظرف ھارو شستمو بدو رفتم تو اتاقمبعد

  رو تختدمی راشا رو برداشتم و پردفتر
 ...شھی مالھ بچگنکھی مثلھ ااومممم

  داره داداشممی خط نازچھ
  اول خاطرات روزمرش بودچندصفحھ

 . کنجکاوم ھمھ رو خوندمیادی چون من زکھ
  بعدو ورق زدمی صفحھ

٢٢/٥/٨٥ 
 ستی نادشی مثلھ ھر سال بابا منو بازم
   بھ فکر معاملھ ھاشھفقط

  نھ انگار من پسرشمانگار
 رهی ھرسال برام بگدی کھ مشاور بابا باھی چھ جور تولدنی خـــــــــدا اخھ ایا

  پدرت برات گرفتھنوی اگھی جلومو مادی کادو بزرگ مھی با  ھر سالھھ
 ...ستی اون کھ مھمھ نی ادم دورمن ولی برام کلارنی بزرگ مکی کھی
 .... ھمھ کار خود مشاورهنای استوی نادشمی تولد منو ی کھ بابا حتدونمیم

   داداشم بودی ورق دفتر بود نشون از اشکای کھ روی زردی ھالکھ
  شده از اشکسی خی متوجھ نشدم صورت من کاصال

  نداشتھی پس بودو نبود بابا واقعا فرقھھ
   نکردهی برا راشا ھم پدراون
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   تولد راشا ثابت موندخی تاری دوباره روچشمم
 ....  کھ فرداسستودومی خاک عالم بیوا

 ییییووووو
 ..رمممی براش تولد بگدیبا
  تولد دونفرهھی
 .. کردنھ راشـــا لبخند رو لبم اومدو بھ خواب رفتمزی فکر کردنھ بھ فردا و سوپرابا
 

☆ ]١٤:٢٨ ٠٤.٠٧.١٦[ 
 � پارت نودو دوم �
 

  روشا
   راشا رفتھ بود سرکارشھی شدم مثلھ ھمداری کھ بصبح

   ساعت نگاه کردم نھ بودبھ
   خونھومدی مکی ساعت راشا
  نداشتمیادی وقت زپس
 یی دسشو سرعت رفتمبھ

 شال دمی پوشی زرشکھی مانتوھی لولھ با ی شلوار مشکھی از شستن دستو صورتم بعد
  سرم کردمممیمشک
   برداشتمفموی پام کردمو  کموی مشکایکتون

  تو آشپزخونھدمی زدم اژانس و پرزنگ
  بوددهی صبحانھ رو چزی راشا مشھی ھممثلھ
  داداشم بشمیفدا

 فونی ای خودم گرفتم کھ صدای براری لقمھ نون وپنھی اب پرتغال خوردمو وانی لھی
  اژانس داددنیخبر از رس

 رونی برداشتمو درخونھ رو بستمو رفتم بدموی کلدستھ
... 

 ... شلوغ بودیلی خپاساژ
   رفتمی سمتھ مغازه عطر فروشبھ

 ... ادکلنو انتخاب کردمھی فروشنده رو در اوردم تا پدر
  فوق العاده بودبوش
  فوق العاده بودممتشی قالبتھ

  کھ راشا بھم داده بود پول ادکلنو حساب کردمی کارتبا
  داداشمیاخ
 خرمیدارم با پول خودش براش کادو م 

 خخخخخخ
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 : فروشنده گفتمبھ
   کنھچی جعبھ خوشگل برام کادو پھی تو ادکلنو

 ... گذاشتم خارج شدمفمی از تموم شدنش بستھ خوشگلو تو کبعد
 باکس کسی کھ چشمم بھ ارمی براش بگگھی دی چدونستمی نمزدمی تو پاساژ چرخ مداشتم

  مغازه افتادھی شھی پشت شیھا
   کنمی باھاش بازتونمی باھالھ خودمم ممی خودشھ تازه کلارھھھھھھ

 دمی باکس خرکسی اکی رفتم داخلو زود
 باکس بود کھ با سر خوردم بھ کسی حواسم پرت انقدی خارج شدن از مغازه اموقع

 ... وارید
 ییییووو
 ی لعنتواری اه دمی نازندماغ

 دمیرو مقابلم د) اشاری( ی خندونھ دکترتھرانی کھ بلند کردم چھره سرمو
 ...سالم
 یکنیکارمی چنجای اشما

  ابروشو باال انداختی تاھی
  سالم روشا خانومکھیعل

  بامزه سرشو خاروندیلی دستشو باال برد خبعدم
 انی کردن مدی کنم مردم تو پاساژ برا خرفک

   زده کنار رفتمخجالت
 نیی داخل بفرمانی برنیخواستیم

  دوبارت روشادنی خوشحال شدم از دممنون
  دکترنطوری ھممنم
 .. ستی نمارستانی کھ بنجای ااوه

 نی صدام کناشاری
  نگفتمیزی بھش زدم و چیلبخند
 اشاری ھنوز کار دارم با اجازه رمھی من دگھی دخوب
 ...روشا

  سمتش      بلھ؟برگشتم
  نھ؟؟؟یومدی کنار نباھاش

  و شادمکنمی مموی کھ من دارم زندگنینیبیم
 .... روشابانوگھی می اگھی دزی چشات چیول
 کنھی مدادی داره تو چشات بغم

  انداختم و فقط گفتمنیی پاسرمو
 ...خدافظ

 ...شھی بودنمو متوجھ منی راشام از چشام غمگیعنی
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 نھیزبی تیلی خاشاری ای
   ساعت خوشگل افتادھی کھ چشمم بھ کردمی نگاه منایتری وبھ
 ساعت صفحھ گرد بزرگھ سھ موتوره کھ صفحش تمام ھی ازش خوشم اومد یلیخ

  بودیسورمھ ا
 دمشی داخل خررفتم

  ییی بھ ساعت افتاد واچشمم
  ربع بھ دوازده بودھی

 .. رفتمرونی از پاساژ بزود
 سنی و گفتم روش بنودمی خری بزرگو خوشگل شکالتکی کھی ی از قنادسرراه

 ...زمی عزیراشا
 تولدت مبارک! میزندگ
  راست رفتم خونھھی کی از آماده شدنھ کبعد

   تا اب نشھخچالی ھی گذاشتم توکویک
 ارنی ناھار بی براتزای کردمو و زنگ زدم تا دوتا پمی مبل قاھی کادوھاروپشت

 .  صبحانھ رو جمع کردمزی مزود
  بودمی دوازده و نساعت

 شلوار ھی با دمی داشت پوشیی طالی کھ روش نوشتھ ھادی سفشرتی تھی تو اتاق و رفتم
  دیلولھ سف
  بستمی خرگوشموھامم

  کردمنی بودم خونھ روتزئدهی کھ خریی رفتم و با شرشره بادکنکایتند
 .... کارم تموم شدکی بھ قھی ساعت پنج دقباالخره

 ... زنگ اومدیدا شدم رو مبل کھ صولو
 .. زی می گرفتم و بردم اشپزخونھ و گذاشتم روتزاھاروی پرفتم

 ..  خستھ شدم بودمیلیخ
 .زی و سرمو گذاشتم رومی صندلیھمونجا نشستم رو 

 ...... خوابم بردی چجوردمی نفھماصال
 

☆ ]١٥:٠٨ ٠٤.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و سوم �
 

 راشا
  خستھ بودمیلیخ
 ...دمیکشی صبح تو شرکت داشتم طرح  ماز

   شدم مشکل داشتندهی کشی تا از نقشھ ھاچند
  کرده بودمحی رو ھم تصحاونا
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  انداختمو درباز کردمدیکل
  کھ باال اوردم چشام گرد شدسرمو

 ...  شده بودنی خونھ با شرشره و بادکنک تزئکل
 .  توے چشام جمع شداشک

  بودادشی روشا یعنی
 ایخدا

 ی دخترو بھم دادنی کھ اممنونم
  خداممنونم

  نکردی مادرم مادراگھ
  پدر نبودپدرم

 .. ھم خواھر بود ھم برادرخواھرم
  پدر بودو ھم مادرھم
  ھمشونو برام پر کرده بودھیجا

  تو اتاقمو لباسامو عوض کردمرفتم
  قربونش بشم منیالھ

 .. وخوابش برده بودزی من سرشو گذاشتھ بود رو میدخترکوپولو
  کاراش شارژم کرده بودبا

  نشستمدمی کنارشو کشی بھ سمتش رفتم صندلخندون
 ... دی کھ از خواب پردمی خم شدمو گونشو محکموباصدا بوسروش
  خوشگلھسالم

 :  بغلم و باداد گفتدی چشمش بھم افتاد پرتا
 . ...راشـــــــا

 ییی فسقلجونم
 ....تـــــــولدت مبـــــــارک      
  خوشحال بودمیلی خدمشی دوباره بوسدمویخند
 ی وای وایوا

 ... کھیستی تولد گرفتنم بلد نییروشا
 ... من ھا ھا ھــــاکھی کو کپس

   شکمویا
 . اوردرونی بیی خوشگلھ کاکائوکی کھی باز کردو خچالوی شد رفت در بلند

  دراومدغشی خواستم ناخونک بزنم کھ جکی کاخجونم
 نـــــــھھھھھ

 ؟ چرا؟سی خسیا
 ارمی کن شمعارو بصبر
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 کی کی دراوردو گذاشتشون رودادیرو نشون م٢٤ دوتا شم کھ عدد نتی از کابدی دوو
 و روشنشون کرد

 :  باذوق گفتدوی بھ ھم کوبدستاشو
  ارزو کن و شمعتو فوت کـــــــنحاال

 ... بھش زدمو چشامو بستمیلبخند
 ...    روشا رو برام نگھ دارهشھی ھمازخداخواستم
  کنارم باشھمی ابجازخداخواستم

  باز کردمو شمعو فوت کردمچشامو
 می خوردکی روشا کیطنتای باخنده وشمھی زندگھی روزانی از بھتریکی امروز
 ....دمی بھش خندی کرده بود کھ کلیکی نوک دماغشو کروشا
  رفتھ بودادمی کھ موقع وارد شدن تو خونھ داشتم و کال یخستگ

  روشن کردمونویزی تلوییرای پذی تومیاروشا رفت از خوردنھ ناھار ببعد
 شده جلوم قرار چی بستھ بزرگ کادوپھی کھ کردمی منیی ماھواره رو باال پای کاناالداشتم
 گرفت
  بازش کن بازش کنگفتی با ذوق ھمش مروشا
 .... روکھ باز کردم چشام گرد شدبستھ

 .. خندهری زدم زی پقھوی
 ... بچھ فوق العادسنی مامان ایوا

 یباشھ بخند اصالمال خودم اگھ دادم باھاش باز:  با حرس زد تو بازوم و گفتروشا
 یکن

 :  باکسو برداشتو مثلھ بچھ ھا تو بغلم گرفتمو تخس گفتمکسی ازود
 ...دمی خودمھ نممال
 ... زبونمو براش دراوردمبعدم
 ...دیخندی روشام داشت محاال
 ؟؟؟... ی کردمیپشتت قا ھی روشا اون چنمی ببواسا

 ...یچی ھستادی حرفم زود بلند شد وانی ابا
 تو گھی دکی شده کوچچی گرفتمش کھ دوتا بستھ کادو پدمی از فرار کردنش پرقبل

 ... بازشون کردمی زودنویدستاش بود نستشم رو زم
  ادکلن خوش بو بودھی
   ساعت خوشگلھیبا
  لبخند بھ روشا نگاه کردمبا
  ی فسقلی عشق منیدونستیم

   سرشو تکون دادبامزه
   تو بغلمدمشیکش

 ی خواھریمرس
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  یمرس
 ی خوشحالم کردیلیخ

  عمرم بودی ھی ھدنیبھتر
 :  سرشو خاروند گفتروشا

   با پول خودت بودهاخھ
  ابروھاشو باال انداختبعدم
 طونی شھیفسقل

 
........ 

 
☆ ]١٧:٣٦ ٠٤.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و چھارم �
 

 روشا
  داداشم چھ قد خوشحال شدیالھ
 دمیدی ملمی و فمی از دادن کادوھاش کنار ھم نشستھ بودبعد
 دیباری می راشا خستگی از چھره یول
   خاک تو سرمییوا

  خستھ شدهی کلزاشتمی خستھ از سرکار اومده تا االنم کھ من داشتم سربھ سرش مداداشم
 ...  بلندشو برو استراحت کنی خستھ ایداداش
   دستشو گرفتم و بردم تو اتاقش و گفتم بخوابھبعدم

 : کرد وگفتصداشوبچگونھ
  تا من الال کنم؟ینیشی می گلیابج
 نجامی من ایی بخواب راشابرو

   روز توعھ داداشمامروز
  نشستم و موھاشو نوازش کردمکنارش

  خوابش بردتا
 .. بودی نازو دوست داشتنیلی تو خواب خچھرش

 ردم شدم روشو لپشو بوس کخم
  بود راشا کمبود محبت دارهمعلوم
 ... تر بودهمی اون از منم وخوضع

   بودنی کامال تامی از نظر مالدیشا
 دهی محبت ندیول

 ... نبوده کھ بھش مھرو عاطفھ بورزه و دست محبت بھ سرش بکشھیمادر
 ... نکردهی کھ براش پدربابام
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   کھ من تو دفتر راشا خوندماونجور
 ...امالتش بوده دنبال کاراو معھمش

 ....ھھ
  راشاچارهیب

 ...  بزرگ شدمی داشتمو بابدبختی بدیلی خھی من وضع مالدرستھ
 ... الاقل مامانم بودیول

 .. پرمھرش بودیدستا
  بھمکردی محبت مای دنھی قد
  مادر بود ھم پدرھم

  از اشک بودسی خصورتم
   خودمی نھ برانباریا

  برادرمیبرا
 ... کمبوداشو براش جبران کنمی ھمھ توتستمی مکاش

 .. دوسش داشتمیلیخ
  کنھدارشی بنمی فنی فی صدادمیترس

 ... رفتمرونی روش مرتب کردمو از اتاق بپتوشو
  کردمسی برنج خکمی چھار بود رفتم تو اشپزخونھ و ساعت

 ..  درست کنممھی باز شھ تا قخشی اوردم و گذاشتم رونی گوشت بزریری فاز
 ..ده بود ھفت غذام اماساعت

   کلھ خونھ رو برداشتھ بودبوش
 . .. سر شده بودحوصلم

 شروع بھ طناب زدن اطوی طنابمو برداشتمو رفتم تو حمیکاری بی معمول موقع ھاطبق
 ...کردم

  طناب زدمی ساعتھی
  عرق شده بودمسیخ

  و دوش گرفتمرفتم
 . دمی تاپو شلوارک سبز پوشھی حموم کھ اومدم از
 رفتم تو آشپزخونھ چشام گرد ی وقتومدی رفتم از اشپزخونھ سروصدا مرونی اتاق باز
 شد

 خوردی قابلمھ برنجو خورشتو گذاشتھ بود جلوشو تندتند داشت مراشا
   خودش تو بشقاب غذا بکشھی بھ خودش زحمت نداده بود برایحت
.... 

 :  گفتمطنتی شبا
 ... رهی ازت بگخوادی نممیچکی بھ خدا ھمش مالھ خودتھ ھراشا
 ااااایشی االن خفھ می بخور داداشاروم
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 بھ ادامھ خوردنش نویی نگام کردو دوباره سرشو انداخت پاکمی اورد باال سرشو
 ...دیرس
 رخندهی ززدم

  گاز گنده بھش زدمھی برداشتمو خچالی سرخ از تو بی سھی الیخیب
  خوردن راشا تموم شدباالخره

   رو دلشدی دادو دستشو کشھی تکشی صندلبھ
  چھ خوشمزه بودددیییاخ

  خخخخخخخ
  بچھیخندی می چبھ
  غذاخوردنت داداش گلمبھ

  اومده؟؟؟ی قھطمگھ
 ... بوش ھمھ خونرو برداشتھ بود دلم خواستخو

 ..ھی عالنقدی دسپختت ای نگفتھ بودیفسقل
   باال انداختمابروھامو

 ...ھھھی دمینی اما
 

☆ ]١٦:١٤ ٠٥.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و پنجم �
 

  اسوش
 .....  شدم پدرمو دراوردنداری صبح کھ باز

 شگاهی برسون ارانوی برو نوشای بسوشا
 سوشا اون کارو بکن... کننکاریسوشا ا...سوشا برو حمام ...

 ..ری برو بمسوشا
  کردنکالفم

 ...مھی  امروز عروسھھ
  ی کلمھ نحسچھ

  پربودمیبدجور
 خواستی دلم فقط مرگ مامروز
  حدومرز نداشتتمیعصبان

  رسوندمشگاهی تا اراوی افاده ای زور دختره بھ
 ... خدایا

  خونھبرگشتم
  تو اتاقمو درو قفل کردمرفتم

  کھ ھست بکننینی عصابمو متشنج تر از اانوی باز بخواستمینم
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  زدمشی اتگارموی کردم و سھیبھ تاج تخت تک 
   کھ منم مثلش نابود بشمکردمی و ارزومسوختمی پک و سوختنش مباھر
 ا؟ی چرا خدااخھ

  من االن کجاسی روشایعنی
 کنھی مکاری چداره

 نھیبی نازش بازم می چشایعنی
  پسم زدچرا
  سختش کمکش کنمطی نزاشت تو اون شراچرا

  باشممرحمش
  ازدواج کنمکنھی بابا داره بھ زور وادارم مچرا

 ... بھ خاطر خودمھنای ھمھ اگھی اخھ مگھ نمد
  راحت باشمزارهی چرا نمپس
 رمی بخاطره خودمھ بزار بھ حال خودم بماگھ

 چـــــــرااااااا
 ااااای خداچرا
  کاش تو دلمھ؟؟؟ی چرا و انھمھی اچرا
  ھھ
 .. کنھھی عشقش گری پسر تو سن من براھی چھ قد سختھ فھمھی میک
 ...کنھی نمھی گفتھ مرد گریک

 ... من رو صورتم مسابقھ گذاشتنی چرا اشکاپس
 . ..خــــــــــــــدا

 ؟؟؟ینیبی خرابھ منو محال
 .. رو بچشمی من طعم خوشبختدی نباچرا

 چـــــــراااااا؟؟
 ..ختمی رو زانوھام گزاشتم و مثلھ بچھ ھا اشک رسرمو

 .. قابل وصف نبودحالم
 ... تر از داغون بودمداغون
 ای تو دنیزی تر از ھرچشکستھ

 ... کنار تخت نگاه کردمھیگاری جاسبھ
 ھـــــــھ

 گاری سیلترای فپراز
   ارومم نکردننامیا

 .. کھ تازه روشن کرده بودم و تو دستم لھ کردمیگاریس
  حسش نکردمی سوخت ولدستم

  دستمدردوسوزش
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  بودچی دردقلبم ھدرمقابل
   دود گرفتھ بوداتاقمو

  برداشتمیل عسی کھ عکس روشا رو داخلش گذاشتھ بودم از روی عکسقاب
 ... رو لبخندشدمی کشدست
 ...ی تو مال من باشدی چرا نبااخھ
 .. نگاه معصومت مال من باشھدی نباچرا

 ... شکستواروی قابو پرت کردم کھ خورد بھ دتی عصبانبا
 دی باز چکاشکم

  نفسمو ببرو راحتم کنایخدا...یھ
........ 

 
☆ ]١٦:٤١ ٠٥.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و ششم �
 

 روشا
 ؟ی ھمشو خوردای ی گذاشتی برا من باقمیزی حاال چخوب

  کردن در اوردمھی گریادا
  من گشنمھھماماااان

  راشای منفجر بشیالھ
 ییی خوشمزمو تموم کردیغذا

   مگھ من غولم ھمشو بخورمسی خسی شکمویا
  بخور خوووبنی بشایب

  ی ھمشو تموم کردھی دی غولخو
 :  با داد گفتراشا

  کجاااام غولھ نامرددددمن
   متفکر کردمافویق

 ھی دکلتی ھاوممممم
 ...روشـــــــا 
  یگری جوی ورزشکارنی بھ اکلیھ

  غولھ خوبکجام
  خخخخخخی حاال چرا وارفتخوب
  کوفت

 ھی کردم دی شوخوا
   رفت اتاق کارشدویخند

  شاممو خوردمنشستم
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   درست کردمو بردم واسھ راشای از شام چابعد
 ...کھی کوچی ابجبھ

 ی کرددی کار مفھی عجب شما چھ
 . .. متاسفانھشی نداری ولینی کھ ببخوادی مرتی چشم بصدهی کارام مفشھی من ھمشیا
  بخوابمرمی بعدم رفتم بگو

  فردا کالس نداشتمخداروشکر
 بردی خوابم نمی ولشدمی ساعت بود کھ تو جام جابھ جا ممی نکینزد

 کھ یی اتاق دفترمو کھ موقع ھای گوشھ کی کوچیبلند شدمو رفتم از کتابخونھ  
  برداشتمنوشتموی توش مشدیحوصلم سر م

 ...... اومممم
 

 فشاردی را ممی رحمانھ گلوی چھ ببغض
 

 ستی درونش نی احساسچی ھانگار
 
 ... ابن اشتباه استیول
 

  بھ بغض است نھ بغض خشکختھی ، اشک آمی عاشققانون
 

  شوندی من خشک می است کھ بغض ھای صباحچند
 

 ...زدیری نممی ھااشک
 
  رحمانھ عشقم را ربودندیچھ ب 
 

 ...الی خوش خی ھااشک
 

 ... بھ مندی را بازگردانمی ھااشک
 

  ترکش نکنمدمی مقول
 

  را ول نکنمدستش
 

   راحفظ کنمنامش
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 ... رابھ خاطر بسپارم وشی چشم ھارنگ
 

 . نبرمادی آغوشش را از یگرم
 

 ....   ایخدا
 خواھمشیم                

  بستمدفترو
 ... کردهسی اشکام صورتمو خی متوجھ نشدم کاصال
  دمی سرم کشی پتو رو رودموی کشدراز
   ھرشبمثلھ

   خودمھیی تنھاتو
  ستمی بخت بدم گریبرا

 ... داشتمشکاش
 ... سوشا مالھ من بودکاش
 ایخدا

 .... کردم کھ خوابم بردھی گرنقدیا
 

☆ ]١٧:٢٦ ٠٥.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و ھفتم �
 

 روشا
 .. دارشدمی مزاحم روصورتم بی حرکت حشره با
   بستھ پسش زدمی چشابا
 ....ی خوابمو کوفتم کردی گوربھ گور بری الھاه
 .. بوددهی خواب از سرم پرگھید

   شدمرهی خواری دی باز کردمو بھ ساعت روچشامو
  ھنوز تازه ساعت ھفت بوداووو
  شدمو رفتم حمامبلند
  دوشری زستادمی اب سردو باز کردمو اریش

  از تنم بردوی اب رخوت و خستگیسرد
 دادی بھم می خوبحس
   ساعت از حمام خارج شدممی از نبعد

 .  بھ برق زدمو موھامو خشک کردمسشوارو
 ی ابھیباشلوار راحت. رنگ تنم کردمی بلوز ابھی

 فتم ررونی کردمو از اتاق بسی گموھامو
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   ھشت بودساعت
 .. بودگشنم
 ... باز کردمخچالوی در رفتم
  بودی خالھی خالماشا

  بھ سرم زدی فکرھی
 دمی مانتو شلوار برداشتمو پوشھی رفتم تو اتاق و یتند

  پولمم برداشتمو از خونھ خارج شدمفی و کدای سرم کردمو کلممی مشکشال
  بودیی نون واھی تر از خونھ نیی تا کوچھ پاچند
  دمی و چند تا نون سنگک خررفتم

  دمی و کره و عسل خری خامھ و مربروی ھم پنی سوپراز
  بھ  خو گشنم بودددبھ

 .    تموم شد برگشتم خونھدامی خریوقت
  شده بودو تو اشپزخونھ بودداری براشا

 راشا ی گذاشتم  چشازی می اپن گذاشتم منم رفتم داخل  نونا رو کھ روی رودارویکل
 زدبرق 

 ..ی فسقلی کردچھ
 ... ھی بلھ دخخخخ

   تر از دلتھی کھ ماشا خالخچالی دمید
 می خندق بال رو پر کننی بخرم کھ بادست زدم تو شکمم ایری چھی برم گفتم

 می و باھم صبحانھ خوردمینشست
 ...دی چسبیلیخ
   سربھ سر راشا گذاشتمکمی دموی دونی ظھر تلوزتا

  دوبود کھ راشا رفت اتاقش تا طرحاشو کامل کنھیساعتا
 ....    دوباره خوابم بردیکاری نداشتم از بی کھ کارمنم

 
☆ ]١٤:٣٧ ٠٦.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و ھشتم �
 
  راشا چشم باز کردم و با اخم زل زدم بھشدی شدی تکون دادنابا

  راشا ؟چتھ
 ادیخوابم م... از سرم برداردست

 ...  خبرتھ بچھچھ
 ؟؟؟یخوابی منھمھی اچرا

  چھاره ھاااساعت
 ی آماده بشی عروسی برایخوای نممگھ
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 دمی بلند کشی ازهی خمھیچرا چرا و ....ھاا -
  خواب بودمجی گھنوز
  زد پس کلمراشا

  ھاکوفتو
 ی برو حاضر شو باز چھار ساعت منو االف خودت نکنبدو
 .. میوفتی راشا ھنوز زوده مگھ ساعت ھفت راه نموا

 .!!سھ ساعت وقت... چھاره تازه
 ...      کنمکاری چخوامی ممگھ

 .. بدوی کنکاری چدی برو حموم تا بگم باای بنمی نزن ببحرف
  زور راشا بلند شدم رفتم حمامبھ

    اومدم نشستم موھامو خشک کردمرونی ساعت از حمام بمی از نبعد
 دمی تاپ شلوارک قرمز پوشھی

 ...  کنم منکاری حاالچخووووب
  ساعت نگاه کردمبھ

  پنج بودتازه
  اومد تو اتاقراشا

  رنگ دستش بودی الک کرمھی
  زدمغی الک بودم جعاشق

  لــــاکاخجـــــــون
 :  نشست جلومو گفتراشا

 ی فسقلنمیدستتو بده بب 
 یکنی دستامو پرمیستی بده خودم بلد نوا
  بلدمرمینخ

  دستمو گرفتو با دقت دونھ دونھ ناخونامو الک زدبعدم
  بودی کھ تموم شد بھ دستام نگاه کردم عالکارش
  طرح اخرمو کامل کنمرمی کارات با خودت منم مھی وروجک بقگھی دخوب
  راشا جونمباشھ

   بھ برق زدم تا موھامو فر کنمسوی و بابلنشستم
 . شدی طوالنکمی موھام کار

  فر کنمیی پشتمو بھ تنھای بود خودم موھاسختم
  کار موھام تموم شدی بابدبختباالخره

 پشت سرم بود کمشمی شونم و البتھ ی بودم جلو روختھی طرف رھی موھامو از ھمھ
  فرق کرج کرده بودماممیچتر

   بودبدنشده
 ..شھی نوبت اراحاال
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  کرم پودر بھ صورتم زدمکمی
  کار سختھی بھ میرسی ماوم
 ... چشمخط
   شدخواستمی کھ میزی پاک کردم تا چدموی کشی بار ھده..ییوو
 کم حال زدم و ی بھ نارنجلی رژ ماھی برداشتمو باھاش بھ مژه ھام حالت دادم ملویر

 دمی گونھ ھام کشی محو رویلی کھ خیرژگونھ اجر
  کردمریی تغیلیخ

 کردی مدادی توش بریی چھرم باز شده بودو تغکردمی نمشی کھ معموال اراچون
  بھ ھفت بودقھی پنج دقیی ساعت نگاه کردم وابھ
 دمشی پوشدموی کشرونی براھنموی سمت کمد رفتمو پبھ

  تنم کردمراھنمی پی روکت
    پام کردمکفشامو

  بھ خودم نگاه کردمنھی اتو
 ... شدمی چواو

 خخخخخ...دمی بھ خودم رسنھمھی عروس منم اانگار
 ری شال حردموی پوشموی چرم مشکیپالتو...  شب خوش باشم ھی بابا بزار الیخیب

  رنگمو سرم کردمیریش
 . دستم زدمی بھ مچاکمی برداشتمو زی می از روعطرمو
  ھـــــــھ

 . .. در انتظارمھی نداشتم چخبر
 .... عشقمی نداشتم قراره برم عروسخبر
 ...!! نداشتمخبر

  از اتاق خارج شدممی گوشفوی کبابرداشتن
  برام مشکل بودیادی خورده کھ چھ عرض کنم زھی اون کفشا راه رفتن با

 .. زدی سوتدنمی با دراشا
 یندزدنت فسقل...جـــــــون

  شدری دمی بدو برمسخره
  شده بودی نگاه  کردم عالپشی تبھ
 می گفت ست کرده بودشھیم
 ....می کھ خبر از عذا بودنش نداشتمی رفتی و بھ سمت عروسمی ھم خارج شدبا
 

☆ ]١٥:٤٦ ٠٦.٠٧.١٦[ 
 � پارت نود و نھم �
 

  باھام تماس گرفتنی نوشمی بودتوراه
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   جاننی نوشجانم
  نھ؟؟؟ای یدی رسروشا

 جونم تو ی بھ خواھرو دوستام سپردم کھ ھواتو داشتھ باشن مربی ولشگاھمی ارامن
 ؟؟؟ییاالن کجا

   گلمی مرسمیرسی االنا مگھی دمی جان منو داداشم تو راھنینوش
   جونمی مربخواھش

   برم بوس عشقمممدی من باگھی دخوب
  گلمخدافظ
 :  فضول بھ محض تموم شدن مکالمم گفتیراشا

  بود؟ی بود کیک
 گھی بود دنی چتھ راشا نوشوا

 ھ؟؟ی کنینوش
 ...گھی دعروس

 رهیگی کھ تو راھم سراغتو می چھ قد براش مھمنی بھ بببھ
  جونی مربکنھی صدام مشھی تازه ھمیپس چ... گھی دبلھ

 شششیا....چھ کارا - 
 :  گفتمباخنده

 ؟... منی برایکنی پشت چشم نازک مشوی ایگی مقھی دم بھ دقی راشا ھی دخترمگھ
  کنمی متشی کھ من بخندم باز اذکنھی کارارو منی ای شوخی بدبخت برادونستممای محاال

 می با راشا کل کل کرددنی موقع رستا
 بار ھی نجاسی کھ درش باز بود نگھ داشت فکر کنم ھمییالی خونھ وھی ی جلوراشا

 ... کردتی بھ داخل ھدانوی خوندو گفت خودشھ و ماشقوی ادرس دقگھید
  باغ بزرگو پراز درختھی

  بوددی سفی با نماکی ساختمون شھی باغ یانتھا
 ..  بشمادهی کھ مخصوص مھمونا بود پارک کردو کمکم کرد پینگی پارکی تونویماش
 ...نجابودی مدل باال انید ماش چھ قواو
  دونستمی نماشونمی اسم بعضیحت
   داخلمی راشا رفتبا

  خونھ خواھرش بودنی بود کھ بھ گفتھ نوشی بزرگییالی خونھ وھی توجشن
  داخلمی کھ دم در بود دادمو با راشا رفتی بھ خدمتکارفموی از ورود پالتو کقبل

 ومدی کھ بھ سمتمون مدمی از دور دنوی نوشخواھر
 شناختمشی سرکالسا شرکت کرده بودو منی بار با نوشھی خوشبختانھ

  روشا جونی باالخره اومدیوا-
 نیی بفرمانی خوش اومدیلیخ

  می با راشا نشستزی مھیسر
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 ... قد شلوغ بودچھ
 بودن نگاه دنی درحال رقصستی کھ تو پی حال خودم بودمو بھ جمع رقصنده اتو
نگاه )  اشاری( ی برگشتمو با تعجب بھ دکتر تھراندمیشن کھ یی اشنای کھ با صداکردمیم

  با راشا بودیکردم کھ درحال سالمو احوال پرس
 .. کھ تو صدامم مشھود بود سالم کردمی تعجببا

  شما؟نی روشا خانوم خوبسالم
 ی شماخوبممنون
 گذرهی مشکر

 دمتونی دنجای خوشحال شدم ایلیخ
  با عروس و دوماد؟نی داری نسبتچھ

 :  گفتراشا
  روشاستی از کاراموزایکی عروس خانوم راستش

 بدونم خواستمی مگنی می چنمی زل زدم بھشون ببی ما با کنجکاوزی نشست سر ماشارمی
 ...  با  عروسو داماد دارهی چھ نسبتاشاری

 :    پرتعجبو فضولم بخونھ خودش  گفتی سوالو از چشانکھی بده قبل ارشی خدا خکھ
 . ھستمنی نوشی پسر عمھ منم

 ...  حل شدمی فضولشی اخاھاااا
 .. شدمرهی رقص خستی کردمو بھ پھی تکمی راحت دوباره بھ صندلالیباخ

  بھ سمتم اومد گفتنی خواھر نوشوشای باھم غرق صحبت شده بودن کھ ناشاری و راشا
: 

 یییی مجلسو بترکونی تو قراره امشب تکزممممیعز
  ی کھ قبل از اومدنشون تو برقصنھی درخواست نوشنیا

 ....  بھ ھمھ بدهشوی حرفھ اھی پزه مربخوادی مگفتھ
   کھ بتونم مخالفت کنمنی از اقبل

 عروس خانوم ھیمیقراره امشب دوست صم: گفتی فضا رو پر کرد کھ میجی دیصدا
 ... رقصشونم ھستن بھ ما افتخار بدنو مجلسمونو گرم کنن بھ افتخارشون لطفایکھ مرب

 .. دستا باال رفتھ بودیداص
 یلعنت... اه
   عمل انجام شده قرارم دادنتو
 :  ابروھاشو باال انداخت گفتطنتی بھ راشا نگاه کردم کھ با شتی مظلومبا

 یکنی بھ من نگاه می اونجورچرا
   من وادارت کردممگھ
 .... خوبھتی برا روحمیلی ختازه

 ........ رقص رفتمستی ھمراه شدمو بھ پوشای ناچار با نبھ
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☆ ]١٦:٥٩ ٠٦.٠٧.١٦[ 
 �*** پارت صدم �
 

  رو صدا کردموشای نستی بھ پدنی از رسقبل
 وشاجانین
 جونم-

  انتخاب اھنگمو کھ دارم ؟؟؟اجازه
 ... دخترھی چھ حرفنی ایوا
  خجالتم نده کھگھید

  ی مد نظرتھ خانوم مربی بگو چھ آھنگحاال
 ... اھنگ

 》یاری شھراحمدرضا《 محض از آرامش...  بابستمچشامو
  بگمیجی بھ درمی گلم محتما
 ....  مورد عالقم فضا رو پر کردی اھنگ خواننده ی صداقھی از چند دقبعد

  بخاطر راشانمیا
 ... داداشم امشب شاد باشھبزار
 .!! فکر کنھ منم شادمبزار

 ... رفتم تاشروع کنمستی سمت پبھ
 کردنی نگام می کنار رفتھ بودن و با کنجکاوھمھ

 ... کردمشروع
  شدمرهی خکردی راشا کھ خندون نگام مبھ

 ...ی بخاطر تو داداشفقط
 ....کردی مقمی مشتاقش تشوی چشابا
 
 ... با احساس قشنگـــــــتتو

 ...نـــــــھی سھی عشقت تومنو
 ... ارامش باتـــــــوووخامیم

 ...نھی قلــــــبھ من بشــــھیتو
 
 ...ـــــحظھ لــھی تو ی بشھینم

 .. ارامش محـــــــضھعشقت
 ...نھی رو دلم سنگـــــای دنغم

 ....نھیری شـــــــی باشم ھمھ چباتو
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 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو
 ...دونمیمـــــــ                         

 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا
 ...خــــــونمیم                          

 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا
 ...مـــــــونمیم                          

 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز
 ...مجنــــــــــــــووونمممم         

 
 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 ...مجنــــــــــــــووونمممم         
 
 کردمی اھنگ و ھمپاش حرکت متمی ربا

 .. کنمکاری چدیعد در انتظارمھ و با در لحظھ بیتمی چھ ردونستمی مکامال
   کامل داشتمتسلط
 ... وجودم حفظ بودمو عاشقش بودمی بند بند اھنگو با ھمھ چون

 . بودمدنی عاشق رقصمن
 ...دادی می بھم حس خوبچون

 ... چرخ زدمو دوباره بااھنگ ھمراه شدمھی
 ...دادی بھ روحم ارامش میقی موسینوا
 

 ...ی لحظھ نبــــاشکی یحت
 ... نبـــــاشھای دننی اخامیم
 .... روزاااممممھیی تو تنھابا

 .... اخــــراشــــــھینفسا
 .. دادم بھ دلـــــھ تـــــوھیھد
 ...  مستو عاشـــــــقم رودل

 ..یخــــندی تا بھم مشمی مزنده
 ...یبــــندی چشماتو روم مرمیمیم
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 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 ...مممممجنــــــــــــــووون         
 
 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 مجنــــــــــــــووونممممم         
 ........ خشک شدممیدی کھ دیزی با چی اخرو رفتم ولچرخش

 
☆ ]١٩:٠٣ ٠٦.٠٧.١٦[ 
 � کمیپارت صدو  �
 
 ...ستادی لحظھ زمان اھی تو
 ... متوقف شدامیدن

  ھم فرو رفتھ بودن قفل شدی جفت دست کھ توھی ی رونگام
  سرم اوار شدی روای کلمھ دنیعنا مبھ

 . ... شدمخشک
  اون نقطھ شده بودممحو

 ...کردمی شک بھشون نگاه مبا
 ...دی اول چکی قطره
 ... دلنازک شکستیروشا

 ... اطرافم نبودممتوجھ
 ... متعجب افراد دورم نبودمنوی سنگی نگاھامتوجھ

 :گفتی کھ می جی دیصدا
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 ... کردنزی عروسو خانومو اقا دوماد کھ ھمھ رو سوپراھی افتخار ورود ناگھانبھ
  خانوم روشایبای رقص زژهی وبھ
 ... اھنگ بلند شدی صدانوی دست محکم بزنھی

 ... ھمھ نگاھا بھ سمت عروسو دوماد بودحاال
 ..... انگار دوماد تازه متوجھ من شده بودھھ

 .کردی با تعجب داشت نگام ماونم
   نتونستم تحمل کنمگھید
 ... باغ گم شدمی درختانی و بدمی دورونی سروصدا از سالن خارج شدم و بھ سمت بیب

  دمیدوی مفقط
 ... بھ اطرافم نبودحواسم
 ... پاشنھ بلندم نبودی بھ کفشاحواسم

 ... خوردمنی چشمم بود کھ زمی تو ھم فرو رفتشون جلوی  دستافقط
 ..  نشستمھمونجا

 .. فرار کردنم نداشتمی ناگھید
 ردنھ از سرنوشتھ شومم کفرار
 ..ای چرا خدااخھ

 ..شھی نمباورم
 ... دادمادی من بھ عروس عشقم  رقص یعنی ھھ

 ...دمی عشقم رقصھی من تو عروسیعنی
 ... بھ شمارش افتاده بودننفسام

 
 ... تو دستھ ھم بوددستاشون

 ...خوردمیاخھ چقد غصھ م 
 .. نازو قشنگشیچشا

 ...مردمی داشتم مدیدینم
 

 ... نبودنی قطع شدناشکام
  اشکامم دست من نبوداری اختگھید

 خــــــــــــــداااااااااا
 یییریگی امشب جونمو نمچرا
 ...رمیمی امشب نمچرا

 خدااااا
 دمی دگھی دیکی  ی عشقم و تو دستای دستاامشب

  سی من نی نگاھش براگھی امشب داز
 .. فکر کردنھ بھش حرومھگھید 
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 ... متاھلھگھید
 ...    عشقمھیعروس
 خدااااا

 ... صدا بودی ھقم بھق
 ..دی عاشقو ندھی ی غمزده ی چشاچکسی ھامشب
 دی منو نشنی صدایشکی ھامشب

  عشقم بودمھی چھ مظلومانھ در طلب دستاکھ
  عشقمو ربودندنکھی از اغافل
...... 

    شب مرگمھامشب
   نفس روشا بستھ بھ نفس سوشاش بودستی مھم نیچی ھگھی دایخدا

  باھام خدای تا کردبد
 یلی بود خدا خنی سنگیلی سالھ خجدهی منھ ھی براشتیازما
 ... بودنی سنگیلی خشتی کس ازمای و بمیتی بچھ ھی یبرا

 خامی رو نمای دننی اگھی دی کھ سوشا رو ازم گرفتحاال
 ایخدا

 شھی مگھی دیکی عشقم مال امشب
 خدااااا
 شھی مگھی نفر دھی ی من برای دست سوشای نوازشاامشب

 .... طاقتشو ندارممن
    ھق منھق
 یکی اون تارتو
  اون باغی درختاونیم

  عشقمھی عروسوسط
  خداعادالنس

 ؟؟؟؟
  دلمنی داره ای حالچھ

 تھی عروسگنی مامشب
 ادی بنی خبر کنشھرو
 شھی داره عروس معشقم
  برت شلوغ شدهدورو
 ی سرت چراغونپشت

  خبری بشھی ھمنی ااز
 ی بھ اسونیکنی مدل
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  دلمریدستاشو سفت نگ          
   زده واسھ اون نگاتلک

  نزن با لحن سرد خنده ھاتشمی اتنقدهیا                         
  خامیبرو کھ بعد تو م            

    بھ تن کنمایرخت س 
 ....... با خاطرات عشقمونو کفن کنمرمی ممنم

 
☆ ]٢٠:٤٠ ٠٦.٠٧.١٦[ 

]Forwarded from ♔⊥ɑʁɑ ♚ [ 
 � پارت صدو دوم �
 

 ...     کلیدانا
 ... اشفتھ بودسوشا

  بودمتعجب
 ! گنگ بود              

  بوددلتنگ
  بوددهی دعشقشو

  دلش تازه شده بودداغ
  بودجی گیول

 کردی مکاری چنجای روشا ااخھ
  بھ شدت متشنج بودعصابش

 ..... دی داشاروی
 ..کردی مکاری چنجای اگھی داون

  خدایوا
 . بھ وجود اورده بودوی  ذھنش ھرج و مرج بدی سوال تونھمھیا

 کھ خندون از بھ دست اوردن پسر پولدار ی توجھ بھ عروسی طاق شدو بطاقتش
 ...دیخندیدوست  باباش داشت با دوستاش م

 .. بوددهی کھ ھنوز نرسیعاقد
 ..  رفتاشاری بلند بھ سمت ی با قدم ھاسوشا

بود کھ داشت بھ سرنوشت خودش دچار  ی دخترکری درگاشاری اونطرف ذھن از
 ...شدیم

 ...دادی چشماش عشقشو از دست می جلوداشت
 ... خبر داشتی کھ از ھمھ چیاشاری
 ... بوددهی دخترک دردودلشو شنھی کسی کھ تو اوج بیاشاری
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 ... جزم کرد و از جاش بلند شدعزمشو
 ' عشقشو از دست داده بودخودش

 ... رو کھ بھم برسونھگھی دوتا عاشق دتونستی میول
 ... بھ سمت سوشا گام برداشتی محکمی اراده با
 دنی ھم رسبھ

   با ھم دارنی کھ صحبت مھمدونستنی ھردو مانگار
 باھم قدم بھ سمت خارج از ساختمون گذاشتنو رفتن پشت ساختمون نشستن نانی اطمبا

 . کھ اونجا بودیی ھای راحتی صندلیرو
 .. تاب خواھرش بود و دنبالشون کرده بودیب کھ ی از پسره دل نگرانغافل

 ... سوشا باشھ شروع بھ حرف زدن کردی منتظر سواالنکھی بدون ااشاری
 ... گفتدونستوی کھ مییزای چی موموبھ

 ... پدر سوشا گفتی بغض از سنگ دلبا
   روشای از خودگذشتوی کسی باز
 ھم فرو ی توشتری بشتروی سوشا بی اخماشدی خارج ماشاری کھ از دھن ی ھر کلمھ ابا
 ...رفتنیم

 .. بھ جوش اومده بودخونش
   زده بودرونی گردنش برگ

  و بلند شداوردی طاقت ناشاری ی حرفاوسط
 ...  اشکبا

 بغض            
 خشم..              تیعصبان
  شدی جاراشکاش

 : داد گفتبا
 ؟؟؟... من کجاستیروشا
  درختانی کھ رفت بدمشی از پشت سرشون گفت دی بم و گرفتھ ایصدا

 ... اونو
  بودیی راشایصدا

 دی غمو کشنی دردناک ترکھ
 سوخت

  گوششگری جدنھی زجر کشاز
 ... جملھ گفتھی فقط سوشا
  راشاکنمیبھ موال جبران م      

 ..  درختا گم شدنی بو
 

 ...سوشا
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 ..شدی مدهی بھتر شنیفی ظری زجھ ھای صدارفتمی جلو تر میھرچ
  دمی رسبھش

 .دمی اخرشو شنی پشت سرش بودم کھ جملھ قایدق
 ! با خاطرات عشقمونو کفن کنمرمی ممنم
   منیروشا:                                                    گرفت با بغض گفتمشی اتگرمیج

   باشھ با سرعت بھ سمتم برگشتدهی انگار روح دروشا
 : زدو گفتی تلخپوزخند

 .......دی و اشکش چکی لعنتی ھستالممی ختو
 خودمم:  کھ لرزشش مشھود بود گفتمیی صدابا

 ...میواقع                             
  نامردممخود
  معرفتمی بخود
 ؟.... دخترکم؟؟ چرای نگفتچرا
  ھا؟ی تو خوبنقدی اچرا

   لرزون بھ سمتس رفتم جلوش زانو زدمی قدم ھابا
 روشا

 .... بود تا دوباره بغضش بشکنھی کافنیھم
  بودی کردنش کافھی گالی برانیھم

 دیخودشو انداخت تو بغلمو نال 
 :  رو سرشو گفتمدمی کشدست

  تموم شدگھید
  کنھتتی اذی کسزارمی نمگھید

 ...ی منی روشاتو
 .!!مـــــــن     
  شدمو دست روشا رو گرفتمو بلندش کردمبلند

 شدوی مسیداشتن باپاک شدنشون دوباره جاشون خ نی تمومی پاک کردم ولاشکاشو
 ...سوزوندی مگرمویج

 .. ییروشا
 ... نکن گلھ منھی گردخترکم

  خودم بھ سمت خونھ بردمش و درو باز کردمبا
 ... مرگبار سالنو فرا گرفتی ورودمون دست تو دست ھم سکوتبا
 :  خشم گفتمبا
 لھی تعطی قالبھی عروسنیا
 می داردی عروس جدھی
   دفعھ عروس وجود دامادهنیا
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 ...  داماد انتخابش کردهدل
 ! دی با زور و تحدنھ

 :  متعجب گفتمنھی نوشروبھ
 ...  کھیدونستیاز اولم با زور بود م 

  وسلط نبودمنی بھ ای اولم راضاز
 ...کردی شکھ نگامون منینوش

 ترسوندی منو منی کمتر تعجب کرده و اھی معلوم بود از بقیول
 روشا ھمراھش ی بزارم ولخواستمی جاش بلند شدد اومد دست روشا رو گرفت نماز

 ...رفت
 : عروس نشوندو گفتگاهی رو تو جاروشا

 .. من نبودی براگاهی جانی اولم ااز
 ... سوشا عاشقھدونستمی ممن
 ...رهی مادشی بھ حرفش گوش نکردمو گفتم یول

 کنھی مفراموشش
 ... شانسمو امتحان کنمخواستم

 ....یول
 .میچھ کن                     

   سرنوشتھدستھ
 .. بھ زور تصاحب کردوی مال کسشھینم

 ... حق روشاستسوشا
 نی مجلس برسی دوستان و بھ ادامھ نی ندارم لطفا شاد باشی ناراحتچی ھمن
 وفتادهی نی اتفاق خاصچیھ

   برگشتھگاھشی بھ جایعروس واقع.  فقط
 ...بھ سمت روشا برگشت 

   جونمی مربی خوشبخت بشرمدوایام
 ی داراقتشوی لتو

 ... رفتی بھ سمت در خروجی حرفچی ھی ببعدم
  قابل باور بودری برام غرفتارش

 .... داشتمی بدحس
 ی جی مادرم کھ رو بھ دی ساختمونو گرفتھ بود کھ با صدای فضایسکوت بد 
  پسرمھ ھاھیمثال عروس: گفتیم

 ..  تو پسر جونمبوی کن اون داالمبو دروشن
 ... بودگھی کاره دھی االن وقتھ نھ
 .دی فھمشدی نمویچی بابا نگاه کردم از سکوتش ھبھ
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 رفتمو گاھمونی اشاره کردم تا فعال دست نگھ داره و بھ سمت جای جی سمت دبھ
 نشستم
  کار مونده بودھی ھنوز
 ....  برام مھم بودزی چھی فقط

 ........... کنھی جارتوی محرمی غھیتم کھ ص گفدیباری مافشی کھ تعجب ازقی عاقدبھ
 

☆ ]٢١:٢١ ٠٦.٠٧.١٦[ 
 � پارت صدو سوم �
 
 

 ... کردتی محرمی غھی شروع بھ خوندن صعاقد
 ... مکرمھی زهیدوش

 ی روشا پناھسرکارخانوم
 ی تمام بھار ازادی و دوھزار سکھ دی جلد کالم هللا مجکی معلوم ھی بامھرلمی بنده وکایا

 لم؟یبنده وک... سوشا راد در اوردمی اقامیبھ عقد دا
  روشافی ظری بلھ

  بھ دل ھمھ مھمون کردویشاد
 .... امشبیول

 .. نفر خون بودھی دلھ
 ... کرده بودی نفر کھ امشب بد خودگذشتگھی

 . شکستھ بودبد
 . ... نداشتینی کس خبر از دل نوشچیھ

 ... با تمام وجود عاشق سوشا بودکھ
 .. باختھ بوددل

 .... بوددهی بار طعم عشقو چشنی اولی کھ برای لوس نازپرورده ادخترک
 .  .. خواھرشی کھ از پشت در خونھ وی دخترکی اشکادی ندیکس

 . عشقش بودھی عروسشاھد
 . زمزمھ کرداروم

 ... عشقمی بشخوشبخت
 .. دشی با لباس سپو
 ! شب گم شدھیکی تارتو
 
 

 #پارت اخر                                
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 . تشکرو دارمتی رمان ھمراھمون کردن نھاانی گلم کھ تاپای دوستاھی تماماز
 . دی خودتون ببخشھی بزرگی کھ رمانم  کم اشکال نداشتھ ولدونمیم

 .  کردمپشی شروع بھ تای تجربگی رمانم بود و با بنیاول
 . ممنونبازم

 
 .... دفترنی ادی رسانی پابھ

 !ستی ھمچو باقتیحکا
 

 ..احقی                               
 بودن ختھی جوونا ری بلند شد ھمھ کی موزی از گرفتن کادو ھا و رفتن عاقد صدابعد

 ... وسط
 کھ راشا بھ سمتم اومدو کنارمون نشست و دستشو کردمی نگاه مدنشونوی رقصداشتم

 ...                             حلقھ کرد دورم
 تو برو اونور ی راحتی کھ بھ راشا گفت ھدمی پاکانوشنیکھ صدا                    

 ..نمیبب
 خخخخخ... منو راشا نیبعدم ھلش داد خودش نشست ب          
 کردمی دوتا خلوچل نگاه منیحاال نوبت راشا بود کھ پاکانو ھل بده باخنده بھ ا         

 جلومو دستشو بھ سمتم  نوزده سالش باشھ اومدخوردی دختر خوشگل کھ بھش مھیکھ 
 :دراز کردو گفت

  سالم گلم مبارک باشھ                  
 زد ی نگاه کردو پقکردنی تشکر کردم بھ پاکانو راشا کھ ھنوز داشتن دعوا مبالبخند

 .....  خندهریز
 بعدش دستمو گرفتو بلندم کرد     

 ..می باشھ برمی برقصمی سرگرمن برنای تا اایب         
 

 ...ھی اسمت چیاوم راست         
  بھار   

   خودتیشناسیخوشبختم منم کھ م       
 ؟ی کنی خودتو معرفشھی مشناسمی من تورو نمیول               

 .....البتھ:  گفتییباخوشرو
 ... منی تو بابای بعد بابایی جوراھی پدرتم ی از کارکنایکیمن بھار دختر      

 : ادامھ بده و گفتمنزاشتم
 ... اھا متوجھ شدم         

 ... فضا رو پر کردتی اھنگ الھی برقا خاموش شدو ھوی
 .. نفر فرو رفتمھی شدو تو بغل دهی  دستم کشھوی سر جام کھ رفتمی مداشتم
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 :   کنار گوشم گفتیی پسش بزنم کھ کنار صداکردمی تقال مداشتم
 . منم دخترکم نترس            

  نھ ھاش گذاشتم گرفتم و دستامو روشواروم
 ..ی فسقلیکنار گوشم گفت امشب چھ ناز شد         

 ... زدم وسکوت کردمیلبخند
 :  گفتقھیبعد از چند دق        

 ...  رفت برات بگمادمی وی موضوعھی روشـــــــا یراست   
 خالف کار خطر ناک ھی باباتو نی فروش بشھ  بدوی محمولھ خرھی پس فردا قراره نیبب

 .  رت دشمنھکھ با پد
 ...  چرا قراره باھم معاملھ کنندونمینم    
 می شمردمتی فرصتو غننی ھستن ما ای کلھ گنده ایلی خی  چون ھردو خالف کارایول

 مامانت با شھی پگردونمی برت مشھی تموم می ھمھ چیبھ زود.. می کنرشونیتا دست گ
 .. گذاشتمنشیبغض سرمو رو س

 ....خاستمی نمنویمگھ ھم       
 ... مامانم پس چرا بغض دارمشی برگردم پخاستمی نممگھ
   خودمو گول بزنمیتا ک.. ھھ

 . من دوسشون دارم           
 ... خراب کرد دوس دارمموی خالف کارو  کھ زندگی باباھی

 ... کھ تازه از وجودش اگاه شدم دوس دارمیبرادر       
 ...نزی برزاشتمی مدی نبایچشام لبابھ اشک بود ول 
 .. باشمی قودیبا

 . بعد از رفتن مھمونا بھ اتاقم برگشتمو دوش گرفتم      
 اشفتم بھ خواب ی و با فکرادمی تخت دراز کشی تنم کردم روی تاپو شلوارک ابھی

 ...رفتم
 
 .. شدم ساعت دو ظھر بودداری خواب کھ باز
 ... من از جام بلند شدمو رفتم دوش گرفتمدمی چھ ھمھ خوابییوا
 موھامو باز دموی مدلھ مردونھ پوشدی سفراھنی پھی با یخی نی جھی کھ اومدم رونیب

 از یکی خونھ نبود بھ چکسی رفتم ھنیی از پلھ ھا پارونیدورم گذاشتم و رفتم ب
 دموی کاناپھ دراز کشیخدمتکارا گفتم برام ناھار اماده کنھ و رفتم تو حال و رو

 ..   روشن کردمونویتلوز
 اھنگ شاد بود ھی دمی رسی ام سی کھ بھ کانال پرفتمی منییواره باال پا ماھی کاناالتو

 ...ی دلقک بازدنوی بلند شدم براخودم شروع کردم بھ رقصزویکنترلو گذاشتم رو م
 بچرخم خاستمی باز بھ من زل زده مشی کھ با ندمی دور زدم کھ راشا رو دھی... خخخخخ

 . . راشـــــــا. ... ھویکھ 
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 . انداختمنیی برگشتم سمتش با صورت سرخ از خجالت سرمو پااروم
 .جلو اومدو بغلم کرد       

    ؟؟ی چرا گوجھ شدی فسقلھیچ 
 .یرقصی خوشگل میلیتوکھ خ         

 ..دمی کشرونی نگفتم و خودمو از اغوشش بیچیھ
 ... فتادی نی اتفاق خاصگھی شب دتا

 ؟؟؟.  امی منم بشھیم:کھ گفتم ..زنی حرف م شام بابا و راشا و پاکان راجب فرداموقع
 ... نھ خطر ناکھ:بابا گفت           

 . نشم و از داخل نگاه کنمادهی پنی از ماشدمی مقول
 نی بھ حالت از ماشی وای  ولمتیبریباشھ م.. مظلوم کردم افنوی تموم شدن حرفم قبعد

 .......ی بشادهیپ
 .    ..  شدخاستمی کھ میری خوبھ چخخخ
 کوتاھو ی مشکی مانتوھی دمی ببدار شدمو لباسامو پوشرونی بی زود از سرصداصبح

  پام کردم و از اتاق خارج شدمممی مشکیای کتونوی مغنعھ مشکویشلوار مشک
 .. می از صبحانھ ساعت ده بود کھ  حرکت کردبعد
   متوقف شدننای کھ پرندم اون جا نبود  ماشابونی بھی و وسط می شھر خارج شداز

   اومدنی پنج شش تا ون مشکھیاز اون  طرفم                  
 ...نجاسیواو چھ ھمھ ادم ا         

 یشی نمادهی عنوان پچی شدنش گفت روشا بھ ھادهی شدن پاکان قبل پادهی و راشا پبابا
   ؟یدیفھم
 دوی بودم سرمو تکون دادم کھ اومد جلو گونمو بوسدهی اطرافم ترسطی کھ از محمن

  شدادهی بره و پشی خوب پی ھمھ چدمیگفت نترس دخترک قول م
 ...ادی کھ صداشون واضح بدمی کشنیی ذره پنجره رو پاھی    
 .. دنیدی بودو منو نمی ھا دودشھیش

 . ... اونم با فاصلھکردی پنجاه سال داشتھ باشھ صحبت مخوردی مرد کھ مھی با بابا
  بودنستادهی خودشون وانی کنار ماشاونا
  نیاریخوب جنسارو ب: اون مرد گفت   

 :  بابا گذاشتش بابا گفتی بزرگ اورد و جلو پایلی خفی کھی رفتو راشا
 ... کنمی معاملھ نمھی نسمن

 اول پوال                               
  اوناسی بھ جانی خوب ایدی پول منو باال کشاردی رفتھ کھ سھ ملادتیتو :اون مرد   

 ...  کھنیبابا خواست چمدونو برداره و برگرده تو ماش 
 ... چشام گرد شدھوی
 ...خودش بود 

 ... کردی مکاریمامان من دست اون اشغاال چ...مامانم       
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 خفش کنھ و خواستی مرد اشغال  دستشو دور گردن مامان انداختھ بود انگار ماون
   مامانم گذاشتھ بودقھی رو شقشویاسلحھ لعنت

 ... کردمیبا بھت نگاشون م            
 :   بھ بابا گفترو

 ..جنسااا                             
  بابا گفت اول پولش     
 : مردگفتاون
 رو گونھ ختی اشکام ریشی رو بھ رو مزتی بامرگ زن عزای یدی جنسارو مای  .. 
 ...ھام
   کرده بودخی بدم تمام

 .....خــــــــــــــدا       
 ... دارن سرمامانھ منیشنوی مصدامو

 ...کننیھمھ کس معاملھ م 
 کھ نی برگشت سمت ماشستوی پوزخند بھ اون مرد زدو گفت مھم نھی بابا نگاه کردم بھ

 ... گلولھ تمام فضا رو پر کردکی شلیصدا
 ... بود نگاه کردمنیبا بھت بھ مامانم کھ در حال افتادن رو زم                      

 ـــــــــــھھھھھھھھنـــ
 ..ما...   ما
 ... مامـــــــاان 

 .  رفتم تاخواستم برم سمت مامانم راشا جلومورفترونی بنی سرعت از ماشبھ
 ..  اشغاالااااا             

 ... ھمتون متفرممممماز
 .. کنولم

 ...  مامانمشیبزار برم پ         
 ھی مجدد ھمھ بھ سمت صدا برگشتن دور تا دور مونو بھ صورت ی اندازری تی صدابا
 :  گرفتھ بود راشا منو ول کردو با داد گفتسی بزرگ پلرهیدا
 ... و اسلحشو در اوردنیبرو تو ماش   
 ...  زانو زدمو با تمام وجودم داد زدمنی زمرو

 خــــــــــــــداااااااااااااا        
 ..کردمی خدا رو صدا مزدموی ھق مھق

 
 ... خاستمی مامانمو مزدموی ھق مھق

 ... چھ خبرهنمی حواسم بھ اطرافم نبود کھ بباصال
 .   جام بلند شدم چشمم فقط رو جنازه مامانم بوداز
 .. سمتش رفتم کنارش زانو زدمبھ
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 .. سرمامانو تو اغوشم گرفتمو صداش کردماروم
 ...یمـــــامـــــان                 

 .... جونممامان
 ...چشاتو باز کن         

 .... مامان منو نگاه  
 ...یدی داد زدم مامان جوابمو نمھیبا گر          

 ؟؟؟....ی کردقھر
 ..    مامان جونم      

 ...  بامن قھر نکنتوروخدا
 ...رمایمیمیم                            

 ... چھ قد دوست دارمیدونی متوکھ
 .. توروخدا چشاتو باز کنمامان

 مـــــامــــــــــــان           ...
 ... کنمکاری من بدونھ تو چمامان

 .. دق کنمیی تنھایخای می مامانی تنھام بزاریخای مچرا
 ؟؟؟. تو دارم ھاااانری بھ غوی مگھ من کیلعنت              

 دونمینم
 

 دمیشنیم نم اطرافوی اندازری تی صداگھی دی قد گذشتھ بود ولچھ
 نفر روشونم قرار ھی کھ دست زدمی مامانم گذاشتھ بودمو ھق منھی رو سسرمو
 .....گرفت

 .کردی از اشک نگام مسی کھ با صورت خدمیبرگشتمو پاکان و د  
 ..داد زدمـــــــ               

 ....     ی قرار نبود مامانمو بھم برگردونمگھ
  ؟رهی مشی درست پی ھمھ چیمگھ قول نداد      
 .. مامانت؟؟؟؟شی برت گردونم پدمی قول میمگھ نگفت      

 پس مامانم کجااااااس ھااان           
 ... گفتمھیباگر
   خامی مامانمو ممن

 ... نکن دخترکھیگر: تو بغلشو گفتدیپاکان منو کش         
 . ..ببخش

 ... ببخش منو                   
 ... قولم عمل نکردمبھ
 .. کنمھی بدمو گرھی داشتم کھ سرمو بھش تکاجی اغوش احتھی بھ

 .... سالھ چھ قد توان دارهفدهی دختر ھھی مگھ
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 ..شونھ ھام خم شده بود          
 ..مامانمو

 مویزندگ                         
 ...  کسمو از دست داده بودم اونم بھ خاطرھمھ

 ..بھ خاطر                  
 کردم احساس دای پیشتری ازش متنفر تر شدمو نسبت بھش تنفر ب فکر کردن بھشبا
 ..ادی نفسم باال نمکردمیم
 .زنھی نمگھی لحظھ حس کردم قلبم دھی
   تار شده بوددمید

 ..کردی کھ باداد اسممو صدا مدمیشنی پاکانو میصدا                       
 ... قدرت جواب دادن نداشتمیول

 . ....روشـــــــا
 . و چشام بستھ شد                

 
 

 .پاکان
 ...  کرده بودنری رو دستگھمھ
 ..کردیبا خشم نگام م. کردنی از جلوم رد ماروی داشتن شھریوقت

 ...    زدمو با چشم دنبال روشا گشتمیپوزخند
 ... جلوتر رفتمزدیکنار جنازه مادرش نشستھ بودو با خودش حرف م        

   دردو دالشدنیبا شن         
 ...   گلومو گرفتبغض

  کشھی میری دختره داره چھ زجنی ارمی بمیالھ
  داد زددنمیجلو رفتم و دستمو رو شونش گذاشتم برگشتو با د                

..... 
 .....      گفتمی زدو از بدقولداد
 ... کردھی زدو گالداد

   بغض گلومو گرفتھ بودیبدجور
 ی با داد اسمشو صدا کردمو تکونش دادم ولرهی داره از حال مدمی دھوی بغلم بود کھ تو
 ...  شده بودھوشیب

 .... کھنشی گذاشتم رو سسرمو
 ـــــــاخـــــــدای                  

 ..... آمبوالنس خبر کنھھھھھھھیکی:  با داد گفتمزدی نمقلبش
 .خادیدوتا پرستار با برانکارد اومدن کھ گفتم نم           
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بغلم کردمشو گذاشتمش تو آمبوالنس و خودمم سوار شدم دستشو گرفتھ بودم تو       
 ...دستم

 ...  دخترکاریطاقت ب:اروم گفتم         
 .              ....... تنھا شده بودیلی خسوختی براش مدلم
 .. نھای ششونی داره کھ بره پی خانواده انمی برم ببدیبا
 ی رحمی من با بکردوی کھ داشت تو قلبم جا باز می اومدمو بھ دخترکرونی فکر باز

   نگاه کردمدادمیراھش نم
 ... منی خدادادنیداشتن بھش شک م    

  صورتش گذاشتھ بودنی روژنیماسک اکس        
  ژهی وی بردنش بخش مراقبت ھادمی کھ رسمارستانیبھ ب      

 ...  اومد رفتمرونی کھ از اتاق روشا بی سمت دکتربھ
  شد ؟حالش خوبھ؟یدکتر چ           
  باش پسر جون اروماروم
 ...  رد کردهفوی سکتھ خفھی اون نی مراقب باشیلی خدی بای خوبھ ولاره

 ... نگاش کردمبابھت
 ییییچــــــــــــــ                  

 .   اون دختر چند سالشھ اخھمگھ
 داره مطلع ی کھ ھمراھم بود رفتمو گفتم اگھ خانواده ایاحی سمت سروان ربھ

 ..کننشون
 ...دمی سالو سھ تا زن اومدن کھ فھمانی ساعت دوتا مرد مکی از بعد
 ..  ھاو خالھ ھاشنییدا

 .. شدی چی براشون گفتم ولوی بھ سمتشونو ھمھ چرفتم
 :خالھھ با داد گفت....      ھھ

  اون دختر ھرزس کھریھمش تقص     
 رهی بمیالھ.. . کشتن اھرموخو
 کھ یی بوده و چھ بالھای ھمھ مدت کدوم گورنی تو اسی اون ھرزه رو کھ معلوم نمن

  دمی تو خونم راه نماوردنویسرش ن
...... 
      بشونشاهی بھ روز سخدا

 .... ھمون حرفا رو زدنشونمی بھ حرف اومدن اون بقبا
 نیا... خرج کفن و دفنش یا فروش برامن خونھ خواھرمو گذاشتم بر: گفت شییدا      

 نامردا.   اخرش بودگھید
 :  داد گفتمبا

 نیلشی شما مثال فامنیزنی کھ مھیی چھ حرفانی از برگ گل پاک تره اچارهی دختر باون
 .. نیاز خدا بترس
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  ھھ
  کھ اواره بشھنیفروشی مخونشم

 ...  کردهکارتونی اون چمگھ
  بشھ؟ابونی اواره خنی بزارنیخایکھ م 

 :   زن با داد گفتاون
 بھ شی بندازیخای حاال می عشقو حالتو باھاش کردی کردی باھاش خواستی غلطھر
 .. ماشیر

   صاحبشھشی رخیمالھ بد ب      
 ... باشنحی وقنقدی اشدی نمباورم

  کھ تا اون موقع ساکت بودیمرد
 :گفت     

 خونشو دی بامیاریم خواھرم ب مراسی اونوقت از کجا برامیما پول خرج خونمونو ندار 
 ... میبفروش
 .... کھ رفتنکردمی و وقاحتشون نگاه می رحمی بھ ببابھت

  نیی چھ ادماگھی دنای من ایخدا.
 ...  کوچولوم سوختی روشای برادلم

. 
 ...  کوچولومی گفتم روشایمن چ... یچ
 .. انکار بس بودگھید

  کردمی مدای بھش پیی حساھی داشتم
 .. دلشو بشکننزارمی نمگھید
 ....زارمی نمگھید

 ...دهی کشی سختیلیخ         
   ازارش بدنزارمینم

 اون االن زنھ منھ                     
 ناموسھ منھ             

 .. برسونھیبی کھ بخواد بھش اسوی کسی دستاکنمی مقلم
 

 ..روشا
  چشامو باز کردمو بھ اطرافم نگاه کردم من کجام؟ی سختبھ
 .. بوددی اطرافم سفیواراید

 گھی دمارستانھیحتما ب            
 ؟ی چی برامارستانی بیول 
 غرق خونھ مامان ی اومد چھره ادمی تموی شدو موقعیکاروی تو ذھنم ریکم کم ھمھ چ 

 . . اومد تو ذھنم
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 ...بغض گلومو گرفت       
 ..   شدن کردنیاشکام شروع بھ جار          

    اشک شدسھی صورتم خقھیبعد چند دق..        ابقھ گذاشتھ بودن  رو گونھ ھام مسانگار
.. 

 در کھ نشون از داخل ی بھ صدازدمی تو بالش فرو کرده بودم و اروم ھق مسرمو
   ندادمتی نفر بھ اتاق بود اھمھیاومدن 

 ....  روشونم نشستو برم گردوندیدست           
  بھ پاکان نگاه کردمبرگشتمو

 ...مونھیاونم نم.... رهی ماونم
 ... شدی اشکام دوباره جارشمی تنھا میتنھا      
 .. نکن دخترکمھی کردو گفت گربغلم
 ..ھھ

  دیدی بچھ مھیاون منو        
 :  اروم گفتمھی دلسوزی محبتش از رودونستمیم
 ...  حرفم اخماش تو ھم رفتنی برم خونمون با اخامیم

  ناراحت شده پــــاکـــــانی از چدونمینم          
   جانم:  نگاه کردو لب زد بھم

   ؟میبریم 
 . .. اونو فروختتیی وجود نداره دای خونھ اگھید:  گفت ناراحت

 .. نگاش کردمبابھت
 .     ... یچ

 .  یعنی        
 ...  خانھ مانمی سرپرست بی بھی  من االن یعنی
 ...          ندارهویچکی بدبختم کھ ھھی

 .. رمی از اونم طللق بگدی پاکان نگاه کردم بابھ
 ! زنھ مطلقھ بدبختھی شمیم.ھھ    

 .رمی بگصتوی برگھ ترخرمی پاکان بھ خودم اومدم میباصدا
 ھھ-

 ... کجا برمدی باحاال
 . ربع بعد کھ پاکان اومد لباسامو عوض کرده بودم و اماده بودمھی

 .می رفترونی بمارستانی رفتم و بھ ھمراه پاکان از بنیی تخت پااز
 .میدی ساعت رسمی ادرسو گفت و بعد از نمی کھ شدی تاکسسوار
 .  دستمو گرفتو داخل مجتمع شدمی بودکی برج  بلند شھی یجلو

    دومو زدستوی طبقھ بمی اسانسور شدسوار
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 رفتو دستھ ی در قھوه اھی بھ سمت می رفترونی از اسانسور بدمی رسقھی از چند دقبعد
 ...  داخلمی در اوردو ودر باز کردو رفتبشیز ج ادشویکل
 از یبی ترکلشی داشت تمام وسای قشنگی مبل نشوندم خونھ ھی بردمو روییرای پذبھ
  بودیمشک.دیسف

 از اومدنمون نگذشتھ بود کھ زنگ در بھ صدا در اومد پاکان بھ طرف قھی پنج دقھنوز
 .در رفتو دروباز کرد

 : دخترم بلند شدھی غی جیھمزمان با باز شدن در صدا        
 ....ســـــــوشـــــــا                 

 ..عـــــــشقمممم 
 .یباالخره برگشت 

 کھ سوشا خطابش کرده بود نگاه ی کھ تو چشام جمع شده بود بھ پاکانیبا اشک       
 .کردمیم
 ھھ-

 .. گفت ارهی عشق داردمی بار کھ ازش پرسھی ادمھی          
 ! عشقشھنی اپس

 خواست درو ببنده کھ دختره رونویپاکان اون دخترو از خودش جدا کرد و ھلش داد ب 
 از خودش نشون بده لباشو ی پاکان عکس العملنکھی و قبل از ادی داخل پریبا فرز

 ...دیبوس
 ..کردمی گرد نگاشون می چشابا

  ندارمیی جانجامی اگھی دھھ
 انگار تو شوک دادی از خودش نشون نمی حرکتچی بودو ھستادهیان خاموش اپاک        

 . بود اروم بلند شدمو بھ سمتھ در رفتمو خارج شدم
 ...  رفتنمم نشدنرونی متوجھ باصال
 ... روشای کس شدیب       
 ..     ی شداواره

   داشتمداشوی کھ قرار بود بفروش برسھ رفتم ھنوزکلی سمت خونھ ابھ
 . ..  اومدرونی بی بندازم در باز شدو خالھ نازدی تا خواستم کلدمی خونھ کھ رسدر
 چشمش بھم افتاد شروع بھ ناسزا گفتن و فوش دادن شدو بھ سرعت دستشو باال تا

 ... اوردو رو صورتم فرود اورد
 ...  شدی از چشام جاراشک

 . نداشتمیی خودمم جایتو خونھ             
 اومده بودنو در گوش ھم پچ پچ رونی خالھ بی کھ از دادایل فضوی ھاھی ھمسابھ
 ...  کھ اومده بودم برگشتمی ندادمو راھیتی اھمکردنیم
 ...!  رفتن نداشتمی برایی جاگھید
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 )سوشا( پاکان
  ھرزه رو از خودم دور کردمی اومدمو اون دختره رونی از شک بباالخره

 : بھ گوشش زدمو با داد گفتمی محکمیلیس 
  ؟ییییکنی می چھ غلطنجایا تو

   اشغال ھرزهرونیگمشو از خونم ب     
 ... از روشا نبودی اثری برگشتم تو خونھ ولرونوی کردم بپرتش

 .  ...ییوا
 ...  کھ با خودش نکردهیی دختر چھ فکرانی شدم ابدبخت

 برام چک شوی کھ رو اپن بود رفتم گفتھ بودم ھمھ چنمی ماشچیی بھ سمت سوعیسر      
 ...کنن
 ی سوارش شدم با گاز بھ سمت ادرسدموی دونی رفتمو بھ سمت ماشنیی از پلھ ھا پابدو

 ... گرفتھ بودم رفتم ادرس خونھ روشایاحیکھ از ر
 کنار در روبھ ی پچ پچ زنایرفتم کھ صدا١٧ شدمو بھ سمت پالک ادهی پنی ماشاز
 .  دمی رو شنییرو
 .. حق داشتیناز

  اره واال حقش بود دختره ھرزه        
 کرده کھ مادر بدبختشو بھ کشتن داده  ی ھمھ مدت کجا بوده و چھ غلطنی اسی نمعلوم
 ... مشتو لگدری زنداختشی مدی بای کمش بود نازیلیاون س

 : باداد گفتمدموی سمتشون چرخبھ
 ... بودن اشاره کردن بھدهی رفت اونا کھ از دادم ترسیاون دختر کدوم طرف 
 .. نمشی کھ بلکھ ببکردمی شدمو اطرافو نگاه منی معطل نشدم سوار ماشگھید

  شدم داخل رفتم پارکو ادهی اون اطراف افتاد زود کنارش نگھ داشتمو پی بھ پارکچشمم
 ... نبودنجامی نھ ای کردم ولرورویز
 کھ چشمم بھ کردمیگاه م استخر جلوروم نی نشستم و بھ فواره ھامکتی نھیخستھ رو  

 . چمنا نشستھ بودو سرش رو زانو ھاش بود افتادی کھ پشت بوتھ ھاگوشھ یدختر
 ....  سمتش  رفتمبھ

 ...  تر کھ شدم تشخیصش دادم خوش بودکینزد
  دخترک من بود            

 تو دمشی بھ گوشم خورد کنارش نشستمو کشفشی ھق ھق ظری جلو رفتم صدااروم
   باالدیپراغوشم باترس 

   نشون بده کھ چشمش بھ من افتادو اروم گرفتی خواست عکس العملو
 .... 

 ..ی فسقلیتوکھ منو نصفھ جون کرد            
 . ی بود کردی چھ کارنیا        

  ؟. رونی بی خبر زدی بچرا
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 . سرشو باال اورد کھ چشمم بھ گونش افتاد           
 ..رونی کھ رگ گردنم زده بکردمی منقبض شد و احساس مفکم
   حرف اون زناپس

  با پشت دستم اروم گونشو نوازش کردم        
   دخترکم؟یخوب

 نھ: بغض گفتبا
  از خونھ؟رونی بیچرا زد        

 اون... اون
  دمی فھممنظورشو

 .وقتش بود کھ براش بگم       
 ... داستان برات بگمھی ی حوصلھ دارییروشا

 
 ..  سرشو تکون داداروم
 :  زدمو گفتمیلبخند

  گمی خونھ اونجا برات ممیبلند شو بر 
  خونھ؟-

  خونموناوھوم
 . ارومم کرددی کھ رو لبش امیلبخند        

 بگم کھ بھ دختر یزی برگشتم کھ چرفتمی با سرعت باال بھ سمت خونھ ممی بودنی ماشتو
  خواب روبھ رو شدمیکوچولو

 .با پشت دستم گونشو نوازش کردم                    
 دمشوی شدم در سمت روشا رو باز کردمو بھ اغوش کشادهی پارک کردم پنوی ماشیوقت

 .  بستمو بھ سمت اسانسور رفتمنویدر ماش
  بھ سمت اتاقم رفتم رو تخت گذاشتمشو رفتم درو بستممی خونھ رو باز کردم و مستقدر

. 
  خوابم بردی کدمی خستھ بودم کھ نفھمنقدی و ادمی کاناپھ دراز کشرو
... 
  چشام بھ روشا نگاه کرمھی روم از الیزی احساس قرار گرفتن چبا
 تو شوک بود بھ خودش ھی ھوا دستشو گرفتم کھ افتاد روم چند ثانیخواست بره کھ ب 

 ... کھ دستامو دورش حلقھ کردم اون االن زن من بودرهیاومدو خواست فاصلھ بگ
 .. من بوددخترک

 ..می خوبو بھم بدھی زندگھی شانس دیبا
 . با تعجب باال اورد و زل زد بھمسرشو

 : و گفتمدمی بوسشویشونیپ
 :ی فسقلیدی خوابخوب
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 .اوھوم. تکون دادسرشو
 ....دی خرمیپس برو حاضر شو کھ قراره بر         

 د؟یخر
  میری لباس بگی واست کلمی بردی بای کھ لباس ندارنجای اگھی داره

 . یی متعجب وگذاشتم رو مبلو و رفتم سمت دستشویروشا
 
 
  رونی بھ دستو صورتم زدم واومدم بیآب
 
 ... رومبل نشستھ بود نگاه کردمی کھ ھمونجورییبھ روشا 

 !..یاااااا دخترکم توکھ ھنوز نشست              
 ....  کنم اخھکاری پاکان بلند شم چستی خوب نحالم
 نمی بلند شد ببی فسقلااااا

 بدو آماده شو      
 ..  اومدنیبعد از پنج م 

 م؟ی گلم بریآماده ا                
 :  تعجب و خجالت گفتبا

 میبر                               
 :  گذاشتمی از شھاب مضفرکی موزھی نیتو ماش 

  من بودریتقص
   حرفاتوی دارم ھمھ قبول

   اشکاتونمی ندارم ببدوست
  ببندچشماتو

   کنتصورش
  ی خوشحالوی کنارمھنوز

  ی خالشمی جات پستی نموی ھمبا
  ی آسمون آبریز
   واژه ھامشھی تو تموم میب
   تو سوتوکوره لحضھ ھامیب

 ای دل تنگنی ادهی معذابم
   سحممھنی اازرابتموم

   شبونھ بسمھیبغضا
   تو تنھا مرحم درد منھآغوش

  المی تو من دورم توخاز
   شسدم داغونی بالون خوشدمتید
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   غرورمشکست
   چشمامادجلوی ھامون مخاطره

   آرزو ھاموناون
 ***** 
 ... میدی رسباالخره

  داخل  پاساژمیرفت
 !کردی فقط نگاه مگفتوی نمیزی روشا چی ولمیزدی ساعت بود کھ دور ممی نکینزد 

 ... ومدهی خوشش نیزی نگفتم حتما از چیزیچ
 ....کردی رو انتخاب نمیزی روشا چمی ھرچقدرراه رفتیول
     برگشتم سمتش 

 ؟ی کندی خریکشی  نکنھ خجالت م؟یکنی انتخاب نمویزی گلم چرا چییروشا
 ....  خب-

  یدونـــــــیم.... اممممم
   کنمدی تو خری زشتھ من با پوالخو
   صورتمو پوشوندیاخم

 ..... روشایزنی مھی چھ حرفنیا
 .. نرهادتی نوی االن شوھرتم  امن

      منھفھی وظانیا
  نکن باشھ؟ی فکرنی ھمچگھی وقت دچیھ            

 : گفتنشیری سرشو تکون دادو با لبخند شاروم
 ....باشھ                 

 
 .. بودی مانتو فروشھی کھ کمونی مغازه نزدنی سمتھ اولدمی گرفتم و کشدستشو
 ...  انتخاب کنخوب

 :  گشت زدو گفتکمی رگاال نیب    
   چطوره ؟نی ااوممم

 ... کھ اشاره کرده بود نگاه کردمیی مانتوبھ
 .. قشنگ بود. سرب بود ناشی ساده استی کوتاه سبز لجنی مانتوھی

 .برو پروش کن...خوشگلھ
 .دمی و شنفشی ظری سمت اتاق رفتو بعد از چند لحظھ صدابھ

 ...پاکان      
 . سمت اتاق پرو رفتم و درشو باز کردمبھ
   جـــــــونم چھ ناز شدهیا

 ....  تو دخترکمیچھ ناناز شد     
  انداختری سرشو زباخجالت
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   پول مانتورو حساب کردمرفتم
 . چرکو انتخاب کردی مانتو صورتھی اونجام گھی مغازه دھی میرفت-
 .زای چھی سراغ بقمی رفتمویدی خرگمیچند دست مانتو د 

 چشممو ی مشکھی کتونھی بھ کفشا نگاه کردم ستادموی ای مغازه کفش فروشھی یجلو
 ...میدی پاش خرزیگرفت روشارو فرستادم داخلو سا

:  ولو شدو گفتی صندلی روشا رونی تو ماشمیموقع برگشتن دستامون جا نداشت رفت 
 .. مردم مامان اوف

 ... گفتھ اشک تو چشاش نشستی چدی انگار فھمھی چند ثانبعد
 دفنش کردن؟... رم چند روزه مامانمو نداپاکان

 ....ده روزه. ی بودمارستانی گلم تو اون موقع تو باره
 ..  شد بادستم اشکشو پاک کردمی جاراشکش

 ... نکن گلکمھیگر      
 .. پاکان

 جانم-
  مامانم ؟شی پیبری ممنو
 .  بعدمی بخوریزی چھی می اول بری ولبرمی کھ ماره
  باشھ؟ی چند روز خوب غذا نخوردنیتوا. تو

 . تکون دادسرشو
 از تی منم بھ تبعخورهی می فست فود گارسون کھ اومد روشا گفت کھ پپرونھی بھ میرفت

  ی بادوتا نوشابھ مشکارنی بیاون گفتم دو تا پپرون
 خوردم بھ روشا نگاه کردم تزاموی غذامونو اوردن گرسنم بود کل پقھی از چند دقبعد

 ...  بوددهی خورده بودو کنار کشتزاشوینصف پ
  روشا ؟یخوری نمچرا

 .  شدمریس
 و بھ سمت بھشت می شدنی سوار ماشمیپول غذا رو حساب کردمو رفت.. می پس برباشھ

 ...زھرا روندم
 

  شدمو دست روشا رو گرفتم بھ و سمت قبر مامانش بردمادهی پمیدی رسیوقت
 ..  قبر نگاه کردی روی قبر نشستو بابھت بھ نوشتھ کنار

 ..   گذاشتم تا راحت بامامانش دردودل کنھتنھاش
 

  روشا
 ... نگاه کردم کھ اسم ھمھ کسم روش ھک شده بودی بھ سنگ قبرنشستمو

 ...نبود.گھی دیعنی شدی نمباورم
 :   گفتمبابغض
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  یسالم مامان         
 ؟یخوب

 دلم برات تنگھ مامان            
 ...مامان     

   جونممامان
 . یدیجوابمو نم               

   ؟؟؟یمامان چرا رفت 
  ؟یچرا تنھام گذاشت           

 . شدی جاراشکام
 ...   ندارمویچکسی از تو ھری بغیدونستی توکھ میلعنت            

 ی کسم کردی بچرا
  یمامان           

  جونھ روشا بلند شومامان
  نکنمتتی اذگھی ددمیقول م        

 
 مـــــامــــــــــــان            
 ...  ھقم بلند شدھق

 ..  اطرافم برام تار شدیای کردم کھ دنھی چقد گردمینفھم
  رفتی مجی گسرم
 ....دمی نفھمیزی چگھینتونستم خودمو کنترل کنم و افتادم رو قبر و د      

 
 . پاکان

 ... کردمی دور روشا رو تماشا ماز
 ... داد زدبای کھ با بغض تقردمی جلوتر رفتم کھ صداشو شناروم

 مـــــامــــــــــــان          
   قبر مادرشی از چند لحظھ افتاد روبعد

 .  دو خودمو بھش رسوندمبا
 . ..روشـــــــا

 روشاااااا       
 ..ھو؟ی چت شد دخترک

  نی کردمو بردم داخل ماشبلندش
 ....دمی خورده رو صورتش پاشھی کھ داخل داشبورد بودو برداشتمو ی ابھیبطر
 .. زدو اھستھ چشاشو باز کردپلک
  ؟یی روشایخوب

 اره....ا
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 بھ سمت خونھ حرکت کردم تو راه می شدنی سوار ماشمی کردم بلند بشھ و رفتکمکش

 .... زدی کاش نمیروشا پخشو زد کھ ا
 .... اومد کھ دلمونو خون کرد خواستم اھنگو رد کنم کھ مانعم شدیاھنگ

 
 .... عکست برمونھقرب

 ...سنگ قبرت بالشم            
 .. نازم بکنتوروخدا

  خواھشاگھی باره دھی           ....
 ... غر زدناتقربونھ
 ...تی الکیردادنایگ        
 .  چھ خوبنامردا

 ...    یاسمتو کردن حکاک   
          

 ...یدیاروم خواب            
 ....یکی از تاریترسی ممونمی مشتی پامشب
 .... ....یکی بارنی تو اتاق بھ ایدی تو چھ طور خواببرهیمن تو خونمون خوابم نم-      
 .. ھق روشا دوباره اوج گرفتھ بودھق

 .. دیلرزی شونھ ھاش منوی ماششھی داده بود بھ شھی تکسرسو
 ..دی از گوشھ چشمم چکی اشکقطره

 !کنھی نمھی گفتھ مرد گریک
 

 ...دلم برات تنگ شده             
  مـــــامــــــــــــانبرگرد

 
  اروم بشونیلعنت

 شھیبدنش کبود م           
 ... نامردا نمرده    

 ...شھیاول جوون                      
 ... زی خاک نرقھی دھی         

 ...نمشی بببزار
 .... زی خاک نرقھی دھی               

 ...!!شھیداره وقتم تموم م-      
 ..چرخوندمی سر نامحرما مامانمو مرو

 ... خوندمھیاونو خاک کردم باال سرش ا        
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  قربون چشات برم       
 ...دیچشات بھ من ارث رس...

  عکسات برمقربون
 ....دیکھ رو سنگ قبرت کش        

  
 ....ییالالال       

 ... گل پونھیا               
 ...  تو خونھھیجات خال 

        
 ... ییالالال             

 ...  بھ خدابرگرد
 ...ابونھی بچت ولھ خی رفتیاز وقت    

 
     مــامــــــــان

 بابام عادت نکرده                  
 ...ی بشقاب اضافزارهی سرسفره مھنوز
 .....  ازت موندهنایا     
 ..ی خاک و رد کالبد شکافی جاھی    

 
 ....رمممممیخـــــــونھ نمــــ         

 ...ی تو خونھ نباشاگھ
 ...ی باشدهی خابنجوریاگھ ا.....          خاکم کنناگمیم                     

 ...گھیمامان پاشو د              
 ...مـــامـــــــااااان

 ...ادی دلت میچطور              
 ... کردمھی تا شب گرصبح
 .  ..ادیپاشو زشتھ داره بابا م     

 
 ...واری دی روعکست

 .. گاری ھمش سبابا
 ... حمومھ نھکف
 داری تا صبح بشبا

 ... فی وضعھ کثسرو
 ...مھی وضعھ زندگنیا

 ...  چشام کبودریز
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 ..دهی ترکصورتم
 

  می بھ عروسیدی شوقو ذوقت نرسقربون
 ...  نو موندهلباسات

 ...دی کمد پوسیگوشھ           
 حالش بد شده بودم نزاشتم اھنگ ادامھ پبدا کنھ و پخشو یلی بود روشا خی کافگھید

 ....خاموش کردم
 ... شدمادهی گوشھ نگھ داشتمو پھی نویماش
 .... سمتھ روشا رو باز کردمدره

    بھ صورتش زدمو اشکاشو پاک کردمی اب داخل داشبورد ابھی بطربا
 ... ییروشا
 ..     دخترکیخوب

  نی برگشتم تو ماشدموی سرشو تکون داد صورتشو بوساروم
 .. سکوت کرده بودتوراه

 دخترکم یی برگشتم سمتش چشاش بستھ بود تکونش دادم روشامیدی رسیوقت          
  ؟یداریب

 .  باز کردو بھم نگا کردچشاشو
 م؟یدیرس

 ... شوادهیاوھوم پ 
 .  خونھمی رفتباھم

 .رهیستادم دوش بگ رو فرروشا
 .  عوض کردمو رفتم اشپزخونھی شلوار راحتشرتوی تھی لباسامو بارفتم
 . کرده بودی عالموی بود کھ اشپزنی سود اگھ برام داشت اھی یی تنھایزندگ
 .  اوردمرونی رو بی ماکارونبستھ

 ..دمی چزوی درست کردمو موی ماکارونادی روشا از حمام بتا
 
 

 روشا
 . .. غذا کل خونھ رو گرفتھ بودی اومدم بورونی حمام کھ باز

 . اونجا بود کھ متوجھ شدم چھ قد گرسنمھتازه
 ھی موھامو با سشوار خشک کردمو شونھ زدمو با کش بستم کھ دورم نباشھ  یزود

 .. رفتم اشپزخونھدموی رنگ پوشی خاکستریبلوز شلوار راحت
  درست کرده بودی ماکاروناومممم

 . نگاه کردمکردی نگام منھی داده بودو دست بھ سھیک کھ بھ اپن تی پاکانبھ



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 151 

 تا جلوم دی بشقاب برداشتو برام کشھی نشست دوی کشوی صندلھی و خودش ی فسقلنیبش
  یگذاشتش مثلھ قھط

 ... ای ھا افتادم بھ جونھ ماکارونزده
 گرد پاکان روبھ رو شدم کھ ھنوز نصف ی شدم سرمو باال اوردم کھ با چشاری سیوقت

  نخورده بودشتریو ببشقابش
 ..  خوووب گرسنم بودھیچ-
 می باھم جمع کردزوی غذاشو تموم کرد می نگفت وقتیزی زدو چی حرفم لبخندنی ابا

 : گفت کھ
 ...ادی تا بییرای تو پذنمیبرم بش        

 کھ پاکان با دوتا فنجون کردمی نگاه مونی تلوزاهی سی مبل نشستھ بودمو بھ صفحھ رو
 ..  جلومونزی اومد و اونا رو گذاشت رومیچا

 : شدو صداش بلند شدرهی کنارمو مثل من بھ روبھ روش خنشست
   کنم؟فی برات تعروی ھمھ چدی باگھی تو پارک بھت گفتم دادتھی روشا

 اوھوم                               
 ... بگم برگشتم سمتشو نگاش کردمخامی ماالن

 ... شیار سالھ پ بھ چھگردهی برمھی قضنیا
 ..  سالھ بودمستی بمن

 .. بودمطونی شیلی وخخوندمی درس می افسردانشگاه
 روز تو ھی نکھی تا اومدمی مرفتموی حرفا نبودم بھ راه خودم منجوری دوست دختر ااھل

 ...  دختر تصادف کردمھی باابونیخ
 زود بلندش دمی ترسیلی خدمی حالھ اون دخترو دی شدمو جسم بادهی پنی از ماشیوقت

 .. مارستانیکردمو بردمش ب
 . ...  و فقط دستش شکستھستی نی مھمادی ززهی روز دکتر بھم گفت خدارو شکر چاون
 ....  کھ اون دخترو برده بودن خواب بودی تو اتاقرفتم

 . ...  خواب گولم زدی معصومش توی کھ ھمون چھره ی چھ خوابیول
 .. بلند بور بودی مژه ھادوی سفی خوشگل روبھ روم بود پوستیلی دختر خھی

 ... خوش فرموی قلمینی و بی قلوه ایلبا
 .. دی لرزدلم
  خانوم...خانوم : رفتم سمتش و صداش کردم اوردموی خودم نی روبھ
 ..چشماشو باز کردو بھم نگاه کرد 

 رو بھ خاطر اورده بود گفت ی بعد انگار ھمچکردی بودو اطرافشو نگاه مجی گاولش
 م اومده؟ سرییچھ بال

 ... لحن حرف زدنش عشوه مشخص بودتو
 .. دستتون شکستھ: گفتم
   بھ خانوادتون خبر بدمدی شماره تماس بدھی شھی ماگھ



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 152 

   ندارهوی زدو گفت کھ کسیپوزخند
 براش سوختو چون من باعث شکستنھ شدن دستش بودم بھش گفتم تاخوب شدن دلم

 ... خونمون تا مامانم کمکش کنھبرمشیدستش م
 .....کردمی نمی کارنی وقت ھمچچی ھشدوی کاش زبونم الل میا کھ
 
 . . اون تو خونمون بود رفتارم بھ کل عوض شده بودی وقتاز
 تا با اون حرف بزنمو ھمھ فکرو ذکرم شده بود ھمھ کردمی استفاده می ھر فرصتاز

 برام تونستی ھم تا می ملوداوردنی خودشون نمی بھ روی شده بودن ولرمییمتوجھ تغ
 ... کھ منو عاشق خودش کنھومدیعشوه م
 دل بستھ بودم گھی من دی خوب شدو قرار بود بره ولی دست ملودنکھی تااگذشت

 می بدرقش رفتھ بودی با پدرو مادرمو برادرم دم در برایعزممو جزم کردمو وقت
 ھم ی ملودتی خوشحال شدو با وضعیحرف دلمو زدمو گفتم کھ عاشقش شدم مادرم کل

   نداشتیمشکل چیھ
 شی پی داشت عالی ھمھ چشی حلقھ و ازماوی عروسی دنبال کارامی روز بعدش افتاداز
 ... کھنی تا ارفتیم
 ...  بغض گلوش کامال مشخص بوددی حرفش کھ رسینجای ابھ
 لشوی رفتھ بود خونش تا وسای درست روز قبل عقدمون کھ ملودنکھیتا ا... تا

 ... برگردونھ
 

 ... رفتمی وقت نمچی کاش ھی روز کارم زود تر تموم شدو رفتم خونش دنبالش کھ ااون
 ی خنده ی کھ خودش بھم داده بود رفتم داخلو تو حال خونش بودم کھ صدایدی کلبا
 .. دمی شنیزیر

 باز بھ داخلش نگاه مھی در نی از اتاق خواب بود بھ سمت اتاق خواب رفتم از الصدا
 ....کردم

 ....ھیخل اتاق خواب و ملود دادنیبا د 
 : و گفتھی گرری بلند زد زی صدابا

 ....شدی نمباورم
 .. اون.... کھ اون شدی نمباورم

 نی سنگیلی پاکان برام خھی بگھ لرزش صداش قلب منم لرزوند گرخواستی میوقت
 ..... کرده بودی منم جاریبودو اشکا

 ... زدی بودو قھقھ مبھی مرد غرھی من بود کھ تو اغوش ھیملود
 ... شکستم روشابد
 ...  مردمتی تو اون وضعدنشی دبا

 ...  شدمداغون
 .....شکستم
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 ...ھق ھق پاکان 
  من صدا کرده بود دلمو خون کرده بودی کھ اون دخترو ملودنیا       
 ...کنھی مھی پسر بچھ مظلوم گرھی پاکان داره مثلھ شدی تو بغلم گرفتم باورم نمسرشو

 ....نجای کھ اون روز اومد اھی پربغضش گفت اون دختر ھمونی صدابا
 . . روشـــــــا

 .. کمکم کن روشا        
 ...  کنمرونی کن عشق اون ھرزه رو از دلم بکمکم

   ھق ھق منم بلند شده بودگھید
 .دمی سر پاکان و بوسیرو
 ... زانوھام گذاشتی سرشو رودوی اومدو رو مبل دراز کشرونی اغوشم باز

 . مثلھ پسر بچھ ھا شده بوددرست
 ... سرشو نوازش کردم کھ بخواب رفتاونقد

 .... چھ قدر توحالت نشستھ مونده بودم کھ منم خوابم برددونمینم
 

 )سوشا( پاکان
 ...کردی درد مخوردهی باز کردم سرم چشامو

 داده بودو بخواب ھی بود کھ سرشو بھ مبل تکیی صورت روشادمی کھ دیزی چنیاول
 ...   رفتھ بود

 .. بودمدهی روشا و راحت خوابی خودم نگاه کردم سرمو گذاشتھ بودم رو پاھابھ
 ...یالھ

  شدهتی گردنش اذی کلحتما
  تخت گذاشتمشی جام بلند شدمو اروم روشارو بلند کردمو بردم اتاقم رواز

....... 
 .  ساعت نگاه کردمبھ

 .  صبح بودچھار
 .. اذان بھ گوشم خوردی اومدم صدارونی بیدوش گرفتم وقت حمامو رفتم

 بھ سقف دموی گرفتم و نمازمو خوندم بعد از نماز کنار روشا رو تخت دراز کشوضو
 ..... شدمرهیخ
  چھ قد گذشت کھ روشا تو خواب جابھ جا شددونمینم
 .. سمتش برگشتمو بھ چھره معصومش تو خواب نگاه کردمبھ

 .. ش نشستھ بود ابروھانی بیفی ظراخم
 .    با دستم اخمشو باز کردم کھ چشاشو باز کردو بھم نگاه کرداروم

 .:  بغلم و گفتدی دفھ پرھی
  پاکان ؟یخوب

 .. نگران من شده بودی فسقلنی جونم ایا 
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 : گرفتمش تو بغلم و کنار گوشش گفتممحکم
 ... دخترکخوبم

 
 پاکان
 ....  شدم روشا تو اغوشم بودداری کھ بصبح

 . بالش گذاشتم و از جام بلند شدمی بازوم بودو روی سرشو کھ روومار
 . صبحانھ مفصل اماده کردمھی اشپزخونھ و رفتم

 ..  گذاشتمزی می ذره روھی بود خچالی ی کھ تویزی ھرچاز
 ھی کنم و ی اونو بھ خوانوادم معرفخاستمی و بھ روشا گفتھ بودم متی کھ واقعحاال

 ... رمی فوق العاده براش بگیعروس
 . تو دلم جا باز کردهی فسقلنی پسش بزنم کھ اخاستمی قبول کرده بودم و نمگھید
  بھش بگمموی واقعتی اسم و رسمدی باو

 ... کنمداری کھ اماده شد رفتم تو اتاق خواب تا روشا رو بصبحانھ
 ... تخت کنارش نشستمو اروم صداش کردمرو

 . ..روشـــــــا
 ...ییشــــارو                        

 .  دخترک
 . باز کردو بھ اطرافش نگاه کردچشاشو

   و نشست سرجاشدی چشاشو مالبادستاش
  رو لبم نشوندی با مزه شده بود کھ ناخداگاه لبخندیلی خافشیق

 .سالم
  ماه نشستت دخترکیسالم بھ رو-

  یی جاش بلند شدو رفت دسشواز
   داد زدم صبحونھ امادس روشارفتمی کھ بھ سمت اشپزخونھ مھمونطور

 : کھ روشا صبحانشو خورد شروع کردمنی از ابعد
 . روشا

 . اومده بودمی اگھی با اسم داتی عملنی ای برامن
 ... من سوشاستھی اصلاسم
 ی پناھیدونی کھ مممیلیفام

 وقتا بھ ی گاھنی از اری بغی و سرگرد بخش مبارزه بامواد مخدرم ولستوچھارسالمھیب
 . و اداره دوتاشونم باخودمھزنمیابام سرم بیشرکتا
 موی کھ بخاطر پدرت کردی ازدواج صورخامی رو گفتم کھ بگم منای ای ھمھ روشا
 ... کنمشیواقع
 مبھوت روشا رو بھ ی بود سرمو کھ باال اوردم با چھره نیی سرم پازدمی حرف میوقت

 .....رو شدم
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 ..روشا

 ....کردمی کرده بود نگاه می کھ خودشو سوشا معرفی بھ پاکانجیگ
 . اون
 ... گفتی االن چاون

 .. خوادی میعنی
 .. شدی ناخداگاه جاراشکم

 !ھی واقعیعنی ایخدا             
 ... یعنی

  تی نھای خوش حال شده بودم بیلیخ
.. 
 .. انداختنیی سوشا نگاه کردم کھ باغم نگام کردو بعد سرشو پابھ

 :گفتی دستاش گرفتھ بودو مونی مسرشو
 یلعنـــــــت

 ...یزنی پسم مدونستمیم
 ..... تی کردن واقعفی باتعردونستمیم       

 شد طاقت ی کھ از چشمش جاری قطره اشکدنی کھ با دکردمی تعجب نگاش مبا
 ... بلند شدمو بھ سمتش رفتماوردموین

 .  بود ھنوزنیی پاسرش
 .. دستاش گذاشتمو صداش کردمی زانو زدم  دستمو روجلوش

 ......ســـــــوشــا
 ییســـــــوشـــا             

 .  نگاه کردبھم
 ی دستانی صورتشو پاک کردمو دستمامو بی اروم قطره اشک روفمی ظری انگشتابا
 . قفل کردمشیقو

 ..کردی نگام ممنتظر
 :  درونم فعال شدو گفتمسیذات خب        
 ؟یکنی نگاه مینجوری چرا اھیچ       

 
 : تو بغلشو گفتدی منو کشتابیب

 یی روشابگو
 بگو دخترکم         
 ...  کھ تو اخھی عمرم کردنصف
 : نگاه کردمو گفتمبھش

   بگمیچ                   
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  روشا ؟یگینم
 ... بگمیزی قرار بوده باشھ چادی نمادمی من کھ اومم
 : گوشم گفتکنار
 .. منھی فسقلباشھ

 .. کنتیاذ           
 نگو

 . دخترکمزهی ھمھ جوره عزخاطرت
 .. جوره مخلصتم ھستمھمھ

 
   بگردمیالھ-

 ...  از ابراز عالقششدی دلم قند اب متو
  تر اوردکی خم کردم سمتھ گوشش کھ متوجھ شدو سرشو نزدسرمو

 :  گوشش گفتمکنار
 ییسوشا                   

 :  دلم دخترکمجونھ
 ...دخترکت

 خــــــوب            
 ... اوممم 

 .. عاشقتھدخترکت
 ھی سمتھ اتاق و در بستمو بھش تکدمی از حرفم بالفاصلھ از رو پاش بلند شدم دوبعد

 ...کردم
 ...دمیشنی مییرای پذی بلند سوشا رو از توی خنده یصدا
 . . و بھ خودم نگاه کردمنھی ای جلورفتم
 ... ھام سرخ شده بودگونھ

 
 

   سوشا
 ...مات مونده بودم 

 . ...یچ
  گفت؟یاالن چ روشا

 ..  قھقھم کل فضا رو پر کردی اتاق نگاه کردم و صدای در بستھ بھ
 ... قابل وصف نبودمیخوشحال

   سمتھ اتاق رفتم و در باز کردمبھ
 . .. جـــــــونمیا

 ...دیکشی سرخش دست می بودو بھ گونھ ھاستادهی وانھی ایجلو
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 . حواسش بھ من نبوداصال
 ... بغلش گذاشتمو بلندش کردمری رفتم پشتشو چرخوندمشو دستامو زاروم

 ... دمیخندی مچرخوندمشوی مروھوا
 ....... کل خونھ رو برداشتھ بودغشی جیصدا

 . ...ســـــــوشـــــــا
 ...نی بزار زمـــــــمنو

 ..... رفجیسرم گ              
 ...دمی تو بغلمو سرشو بوسدمشی کشنوی زمگذاشتمش

   اماده شوشارو
 ... االننی ببرمت خونمون ھمخامیم

 ..  کنمتی ھرچھ زود تر بھ خانوادم معرفخامی بدونن مدی باھمھ
 .  تکون دادسرشو

 . می ساعت از خونھ خارج شدمی از نبعد
 . روشا نگاه کردمبھ
 شال وی سورمھ ای بود با شلوار راستھ دهی پوشی اروزهی فی خوشرنگ ابی مانتوھی

 .یسورمھ ا
 . بوددهی پوششمی سورمھ ایکالجا

 ...می گفت ست بودشھیم
 . بوددی سفراھنمی بودو فقط پی منم شلوارو کفشم سورمھ اچون

 ..   و بھ سمت خونھ روندممی سوار شدموی رنگم رفتی مشکی سمت پورشھ بھ
باالخره :  دوتا بوق زدم کھ مش قاسم درو برامون باز کردو با داد گفتاطی در حدم

 .... اقانیاومد
 ..  نی اومدخوش

 ..نیخوش اومد             
 ..   می شدادهی کردمو بعد از پارک کردن با روشا پتی بھ داخل ھدانویماش
 .   ....ومدی مطونکمی و داد شغی جی صدای در  ورودی جلواز
 .. شروع بھ غر زدن کردشھی بغلمو مثلھ ھمدی پردی بھمون رستا
 ییی خـــــــریییییلیخ

 ییییشعوری بیلیخ        
  شھی دلمون برات تنگ میگینم
 .... ازمونیری خبر بگی زنگ نزنھی مرده لیذل

 ...کردمی گوش مطونمی شھی آبجی بھ غرغرادمویخندی مسرخوش
 ھی باھاش بزرگ شدم از ابجی کھ از بچگی منی برای بود ولمیی کھ دختر دادرستھ

 ... تربودکی نزدمیواقع
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 کنم کھ با چھره مظلومھ روشا شی خودم جداش کردم و برگشتم تا بھ روشا معرفاز
 ..روبھ رو شدم

 .... بغل کردمکاروی جونم عشقم ناراحت شده کھ من اریا
 بھ زنداداشت خوش کایار: گفتم کای سمتش رفتمو دستمو دورش انداختمو رو بھ اربھ

  ؟یگیامد نم
 ...   ل کرد روشا رو بغدی بلند  شدو پرغشی جیصدا

 
 .روشا
 . کردی مغی جغی بود بغل سوشا و جدهی پرشعوری بی دختره
 .دیخندی داشت مسوشام
 . کرده بودمبغض

   بودمینجوری ھمشھیھم
 .  نبودم از حقم دفاه کنمبلد
 .... نازکدل
 .رمی اشکام داشتمو موفق شدم جلوشونو بگزشی از ریری در جلوگی تمام توانم سعبا

 : گشت و دستشو دورم انداخت و رو بھ اون دخترگ گفت بھ سمتم برسوشا
  ؟یگی  بھ زنداداشت خوش امد نمکایار

 راه افتاده ی رفتھ بودو تو دلم کارخونھ قند اب کننی از بشمی پنی چند مھی ناراحتتمومھ
 ...بود از لفظ زنداداش

 و منو بغل کردو در حال لھ کردن من دی دفھ پرھی کرده بود شی معرفکای کھ اریدختر
 ...بود کھ سوشا ازم جداش کرد

 .....  ولش کنی زنمو لھ کردی ھیھ
 
 ...  امدی دوباره اغی جی انداختم کھ صدانیی خجالت سرخ شدم و سرمو پااز
 چھلو ھفت ھشت سال داشتھ باشھ خوردی خانوم کھ بھش مھی سمت صدا نگاه کردم و بھ

 ... ومدیمون م داشت بھ سمتھیبا گر
 ....داشتی باغرور گام برمومدی کھ پنجاه سالھ بھ نظر می مرد جدھی سرشم پشت

 قربون دویبوسی سروصورتش و مدوی سوشا رو بھ اغوش  کشدنیزن بھ محض رس-
 ... رفتیصدقش م

      
 !اشک تو چشام جمع شد         

 ..  ومدی بھ استقبالم مینجوری مامانھ منم خونمون ادی بااالن
 . ننی انداختم کھ اشک جمع شده تو چشمامو نبنیی پاسرمو

  کردمی رو خودم احساس موی ارهی خنگاه
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 کردی سرمو بلند کردمو بھ پدر سوشا کھ با نگاھش کھ تا اعماق وجود ادم نفوذ ماروم
 . بھم زل زده بود نگاه کردم

 . خوندوی مھربونشدی بودنش توچشاش میباوجود جد 
 .  سالم کردماروم

 .  اروم سرشو تکون دادشدی نمدهی تو چھرش دیریی تغچیھ
 مامانشو ی سوشام داشت اشکاکردی مھی داشت گرکای سوشا مادرش نگاه کردم اربھ
 ی کھ از ھم جدا شدن سوشا چشمش بھ چھره قھی بعد از چند دقکردی پاک مدویبوسیم

 ...بغ کرده من افتاد
 .  زدو بھ سمت پدرش رفتیخندیل

 ... بابا
 .دنی بھ اغوش کشگروی دست دور شونھ ھم انداختنو ھم دمردونھ

 .... محروم بودمی اغوشنی من از داشتن ھمچچرا
 از پسرش راحت شده بود چشمش بھ من افتاده بودو با الشی روشا حاال کھ خمادر

 .کردی اخم نگام مویکنجکاو
 . پدر سوشا اومدیصدا
 . تموم شداتتی باالخره عملپس
 ... پسری کرددمیسف رو شھی ھممثل

 :  سوشارو بھش گفتمامان
  ؟ھی خانوم کنی اپسرم

 ..  بگھدی بای چجوردونھیمشخص بود نم. . سوشا نگاه کردمبھ
 ن؟ی سراپا نگھمون دارینجوری ھمنیخای نکنھ مگمی داخل ممی برنیای بحاال
..... 

 
 ...کردمی مبل کنار سوشا نشستھ بودم و بھ اطرافم نگاه مرو

 ...  بزرگ و خوشگلی فضاھی -      
 !! قصر بود... نبود کھخونھ

 یگری و دی جدیکی نگاه کردم پدر و مادر سوشا ھردو بھ ما زل زده بودن ھیبھ بق 
 ......  کنجکاو

 شربت اومدو بعد از تعارف بھ ھمھ کنار مامان سوشا ینی سھی با کایچند لحظھ بعد ار-
 .. بھمون زل زدینشستو اونم با کنجکاو

 ! کنھی مکاری بودو معلوم نبود چشی سرش تو گوشسوشا
 : ھول زده ھا کردو گفتھی شبافشوی قدی سرشو باال اورد نگاھا رو بھ سمتمون دیوقت

 ....  نکردمیبخدا من کار 
 ....  گناھمیمن ب 

  اومدرونی از اون حالت خشک بکمی و جو دنی حرفش خندنی از اھمھ
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 : سوشا صداشو صاف کرد و گفتپدر
 ....مای سوشا منتظرخوب
 ... دی نفس سر کشکی برداشتو زی می شربتشو از روسوشا

 ..  گذاشتو صداشو صاف کردو شروع کردزی می رووانشویل
ھمھ رو گفت و در اخر ... و وی و ازدواج  صوردنمیاز وقت دزد.. گفت زوی چھمھ

 ... دونھی می واقعوی کرده و حاال اون عقد صوردایگفت بھم عالقھ پ
  بودنیی سرم پازدی کھ سوشا حرف می مدتتمامھ

  تموم شدن حرفش سرمو باال اوردمبا
 .... نبودکای از اری بھ فکر فرو رفتھ بود خبرقی سوشا عمپدر

 .. ادی مامان سوشا داره بھ طرفم مدمید 
 . ...   ی منو بزنھ بگھ پسرمو اغفال کردخادی نکنھ مدمیترس

 ... یی جاھید چشامو بستم کھ فرو رفتم تو  زودموی اورد باال کھ ترسدستاشو
 راحت شدو منم دستامو دورش حلقھ المی خرفتی   بغلم کرده بودو قربون صدقم ماااااا

 سوشا می مبل نشستھی یکردم بعد از چند لحظھ کھ ازم جداشد دستمو گرفتو با ھم رو
    کردیرفتھ بود کنار پدرشو اروم باھاش صحبت م

 ... ازت ممنونم دخترمیلیخ
 ..  مامان سوشا بھ سمتش برگشتمی صدابا

  جانم
 ریی ااون دختره ھرزه  سوشا کامال تغانتی خاروی ممنونم دخترم بعد از مرگ سامازت

 پسرم ی حاال تو خنده رو بھ لبای شاد نبود ولطونوی اون پسره شگھیکرده بود د
 ...  ازت ممنونمیبرگردوند

 ...اریسام
 ھ؟ی کاریسام
 .. سوشای برادر دوقلواریسام

 ... روح بودن تو دوتا بدنکی دادنی ھم جون می برااری و سامسوشا
 ...  پرپر شداتی عملھی بچم تو یول

 ... مامان سوشا نشستھ بودباجونی زی تو چشااشک
 ... کردم و گفتم متاسفممبغلش

 ......   پاک کرداشکاشو
 .دمی بھش زدمو گونشو بوسیلبخند

 . خودت بگو برام دخترماز
  فکر کنن چھ قد پروامخواستمی نمی بگم مامان ولخواستمیم..  بگم مایچ
 ... مامان صدام کن دخترم 

 ...  خوشحال شدم و باخجالت گفتمبای حرف مامان زنی از ایلیخ
... 
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 . شھی سالم مجدهی ھگھیمن اممم اسمم روشاست ماه د..... بگم مامان ی چخوب
 .شی رو خوندم و امسال قراره برم پی سوم تجربسال

 ...  رو ندارمی کسچی کھ سوشا گفت و درحال حاضر ھممی زندگوضع
 
 
 ....ی دخترم تو االن مارو دارھی چھ حرفنیا

 ..نی بھ منم بگھھھھی چموضوع
 
 .  بھ سمتش برگشتمکای اری صدابا

  دختر؟یتوکجابود
 ...دی پرسکای سوالو از ارنی بود کھ ابای زمامان

 ..دی طول کشکمی مامان دوستم تماس گرفت کارش مھم بود رفتم باال جوابشو بدم بخشب
 رشتھ حقوق ی سالش بود و دانشجوستی شدم بیمی صمکای با اری روز تا شب کلاون

 . سوشا بودھییبود دختردا
از . گفتی ھاش می اون از دلقک بازموی نشستھ بودغی االچی توکایتو باغ کنار ار -
 ...  سوشای کردناتیاذ
  در اورده بودی دختر واقعا شر بودو منو از افسردگنیا
 ... خندمون کل باغو برداشتھ بودی کھ صدایبھ طور 

  خوشگل بودیاھای باغ پراز گل و گی بود توییالی وخونشون
 و خوشگل کی کوچی استخر بزرگو خوشگل کھ کناره ھاش با گلدوناھیپشت خونھ  

 ... شده بودنیتزئ
 ..کردی مفی کردن سوشا با شلنگو تعرسی خیت با اب و تاب خاطره  داشکایار

فرار کرد نامرد منم تو باغ ... کرددارمی رومو بختی پارچ اب رھی روشا خالصھ
 ... دنبالش

 فکر زد بھ سرم خودمو کنار شلنگ انداختمو ھیچشمم بھ شلنگ اب افتاد                 
 : داد زدم

 ...یییییـــــــیا                      
 ... پامی الھی بشلیذل

 ..  بھ سمتم منم زود شلنگھ ابو برداشتمودی دوسوشا
 .... دمی سوشا رو از پشت سرم شنیصدا-

 .... شدمدهی موش اب کشمن
 . بامزه جملشو گفت کھ ناخدا گاه خنده رو لبم اومدنقدیا

 ..   کنارمونو دستشو دور شونم حلقھ کردنشست
  من چطوره؟دخترک

 ..دمیکشی خجالت مازش
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 .. بودکامی کھ ارًمخصوصا
 ..  شام بھ  عمھ کمک کنمی داخل برارمیمن م- 

 : خواستم بلند بشم  کھ سوشا نزاشتو گفت... امی ممنم
 ..   ینیشی شما کنار من مگھی دنھ

  نشستمدوباره
 .  سوشا نگاه کردمبھ

 . عوض کرده بودو موھاش نمناک بودلباساشو
 ..رده بود حمام کمشخص

 بامزش یلی بود تو صورتشو خختھی موھاش رومدی بھش میلی رنگش خییموی لشرتیت
 ..کرده بود

 .. ازش راجب راشا سوال کنمخاستمیم
 ...  مدت راجبش فکر کرده بودمنی اتو

 .. بھ راشا دارهی خالف کار بود چھ ربطبابا
 .. واسھ داداشم تنگ شده بوددلم

 . بودمدهی کھ تازه وجودشو فھمیداداش
 .... تو دلم جا باز کرده بودیول
 
 

  گلم؟ی چتھ چرا تو خودتدخترکم
 ..  سوشااااممم

  جانم-
 .. راجب راشا باھات صحبت کنمخاستمی مسوشا

  سوشا داداشمم خالف کاره ؟ادی می اون چسر
 شھ؟ی اونم اعدام میعنی

 دی قطره اشک از چشمم چکھی ناخداگاه
 ..  تو بغلشدمی کشسوشا

  منی نکن روشاھیگر
 . شھی صادر مگھی حکمشون تا دوروز دروشا

 ..  من دوسال اونجا بودمیول
  خبر دارمی ھمھ چاز

 .... کردی با کار پدرت از اول موافق نبود اون کار خودشو مراشا
 ..  کرده بودسی شرکت واسھ خودش تاسھی بودو مھندس

 ...کردی پدرتون دخالت نمی تو کاراراشا
  بود کھ من دست راست بابات بودمنی ھمیبرا
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 زندان کمی دی نگفتھ شایزی پدرت خبر داشتھ و چی از کارانکھی خوب بخاطر ایول 
 ...دی خرشھیبراش صادر کنن کھ اونم م

 :   گفتمی خوشحالبا
  ؟؟؟شھھھھھھی راشا ازاد میعنی

 ...شھی گلم ازاد ماره
 .. دمی گونھ سوشا رو بوسدموی کشیغی جی خوشحالاز

 .. کردی گرد شده نگام می با چشاشاسو
 ..  بودمدهی کھ بوسییدرست جا. باال اومده بودو روگونش نشستھ بود دستش

 ... کردمکاری چدمی فھمتازه
 شدو افتادم دهی از خجالت سرخ شدمو ازجام بلند شدم کھ فرار کنم کھ دستم کشیییووو

 .. تو بغلھ سوشا
 . انداختھ بودمنیی کھ جا داشت پایی تا جاسرمو

 ..دمی گزلبمو
 ........دمیگزی لب مکردمی میی خطاای دمیکشی کھ خجالت می بود کھ موقعخصلتم
 .. شی کندنکنش

 ... تعجب سرمو بلند کردمو بھ سوشا نگاه کردمبا
 ؟یچ

 ری گاز نگلبتو
 چـــــــرا؟:  گرد گفتم یباچشا      

  چرا؟؟ی بدونیخای اخم گفت مبا
 :کھ گفت تکون دادم سرمو

 ... چرای دوباره تکرارش کن تا بفھمپس
 ...کردمی ملی تحلھی منظورش نشدم داشتم جملشو تجزمتوجھ

 کھ زده بود  لبمو گاز ی خجالت از حرفیاز خجالت قرمز شدمو ناخداگاه از رو...یوا
 ...گرفتم کھ الل شدم

 .... وقت نشد بگم نھیحت
 
 باال یتو شوک کارش بودم از شرمو خجالت خواستم لب بگزم کھ چشمم بھ ابروھا 

انگار مثلھ ...  راه  بھ حالت اول برگشتمھی سوشا افتاد  دھنم نطونی شیرفتھ و چشا
   دھنمو باز بست کردمیماھ
 . ..       سوشا بلند شدی خنده ی کارم صدانیباا
 ...  بلند شدمو فرار کردم بھ سمت  خونھارموی نتونستم طاقت بگھید

 ... جلومدی پرکای تا درو پشت سرم بستم اردمیشنی خنده سرخوششو از تو باغ میصدا
   و سوشا قھقھش کل باغو برداشتھی لبو شدینجوری کھ تو اطونی شنی کردکاریچ

 ھااا ھااا ھـــــــاااا؟؟؟؟؟         
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 ...یچیھ...یھ 
 .... کھمی نکردیکار           

 : و گفتدی خندکایار
 ... نایکردی می کارھی     

 . میکردی نمچکاری منحرف ھی دختره پرونمی زدم برو ببکنارش
 ... خنده اره جون خودتری زد زیپق
 کـــــــایار

 ...   زنداداشجونم
 .. زنداداش قنداب شد تو دلمازلفظ

 . استراحت کنمکمی اتاق خستم ھی تو ی منو ببرشھیم
   اتاق سوشا رو نشونت بدماببرمتی گلم باره
 . می پلھ ھاباال رفتاز

 .کنمی گلم برو استراحت کن واسھ شام صدات مای بستادی ای در قھوه اھی یجلو
  یمرس
 . باز کردمو رفتم داخلو دروپشت سرم بستمدرو

  یاب.دی اتاق بزرگ با دکور سفھی اطرافم نگاه کردم بھ
 .  از سوشا پر کرده بودکی بزرگو کوچیتاقو عکسا ایوارای خوشگل بود کل دیلیخ
 دی ست مبل سفمی نھی تخت دونفره ھی
 یاب. دی توالت و کمد سفزی مھی

  کردی میی خوشگل وسط اتاق خودنماکی کوچچھی قالھی پارکت شده بودو نی زمکف
  کنار تخت افتادھی عسلی تخت نشستم کھ چشمم بھ قاب رویرو

 ینی بودنو با لبخند بھ دوربستادهی انگار دوتا سوشا کنار ھم اشدیباورم نم. برش داشتم 
 ... کردنیکھ عکسو گرفتھ نگاه م

 ... ارهی سامنی اپس
 . رحمتش کنھخدا

 ... نبودنصی قابل تشخاصال
 . سوشا سوختی برادلم

 ! براش سخت بودهیلی خحتما
 ..دمی تخت دراز کشی عکسو سرجاش گذاشتمو روقاب

 . .... کھ خوابم برددی نکشنی دو م بھومدی خوابم میلیخ
 ...  شدمداری  دعوا بیباصدا
 .  بھ اطرافم نگاه کردم تو اتاق بودمدموی چشامو مالاروم

 . سمت سروصدا برگشتمبھ
 ..کردی و داد مغی اون طرف در جکای بودو در گرفتھ بود و ارستادهی دم در اسوشا

 . ..ســـــــوشـــــــا
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 ... توامی کنار بزار ببرو
 . نمی برو ببیکنی مدارشی بیزیری عشقم خوابھ کرم مکھی کوچی راه نداره ابجاصال
 . ...  بودنم نشنداری مرگ شدم از لفظ عشقم اروم چشامو بستم کھ متوجھ بذوق

 ..  برو کنارگھی دسوشا
 .  خدافظشھی نمنھ

 ! دربستو قفل کردبعدم
 .. دیرسی از پشت  در بھ گوش مکای اریغای جیصدا

 کنمااای باھات برخورد مغاتی با جی کندارشی بکایار
 ! سوشا تعجب کردمھی جدی صدااز
 .... انگار رفتھ بودومدی نکای اری صداگھید

 موھام ی کھ روکردمی احساس موی گرمی شدو چند لحظھ بعد دستانیی باال پاتخت
 ....درحال حرکتھ

 .... نوازشم کرد کھ دوباره بھ خواب رفتماونقد
 
 

  سوشا
 ... دی نشوندم کھ پلکاش لرزقدشی کنار شقی ابوسھ
 . نازشو باز کردو نگام کردی چشااروم
 .سالم
 ؟یدی دخترکم خوب خوابسالم

 . اوھوم
 و رهی بگادی دی بای ازم ولکشھیمشخص بود کھ بخاطر رفتارم خجالت م              

  میعادت کنھ فسقل
  ھلش دادمی بھداشتسی تخت بلندش کردمو بھ سمت سروی گرفتمو از رودستشو

 ...ی فسقلنمیبدو بب              
  شام امادسنیی پامی بھ دستو صورتت اب بزن کھ بربرو

 .  رفتو سرو وضعشو مرتب کردندهی ای اومد جلورونی بیی از دسشویوقت 
 ..  حلقھ کردمو چسبوندمش بھ خودمفشی دور شونھ ظردستمو

 ...   گشنمھگھی دنیایب:  داد زدکای ارمیدیھ ھا کھ رس پلنیی پابھ
 ....  دوباره غر زدزی سرممی نشستیوقت
 .. ی از گشنگمی ساعتھ مردھی خوب نیی کجااھھ

 ...  با اخم صداش کردری لب گزمامان
 . کای ارااااا

 ..  عمھ خو گرسنمھنیببخش
 .  بود بھ زور جلو خندشو گرفتھ بود سرشو با غذاش سرگرم کردهبابا
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 . ستادی از ستاد تماس گرفتن گفتن فردا بری عصرپسرم
 .  مامانیاوک
 .  و ظرفو جلوش گذاشتمدمی روشا کشی برازی رو می قرمھ سبزاز

 :  کھ مامان گفتمی نشستھ بودییرای از غذا تو پذبعد
 .  پسرمرمیگی می واستون عروسگھی تا دو ھفتھ ددمی موی ھمھ چبی ترتمن

 : با تعجب گفتروشا
 ...یعـــــــروس          

 ...ی چی برایعروس
 .ستی نی بھ عروسیازین

 س؟ی الزم نی چیعنی ھی حرفا چنی دخترم اوا
 ..شھی کھ نمی عروسی بنی و بھ عقد ھمنیکنی می خونھ زندگھی تو شما

 ...  نبودی جمع شدنشمین
 : چشم غره بھم رفتو گفتھی از اون ور کایار

 واه واه واه         
 ...کشھی خجالتم نمپسره

 .....یزی شرشر عرق بردی االن باتو
 ... تا بنا گوش بازهشتی ناونوقت

 .... نمی ببنییسرتو بنداز پا 
 ... اری کھ در بدنوی خجالت کشی اداحداقل

 ..  از حرفاش بھ خنده افتاده بودنھمھ
 :مامان

 ... اس عروسو کارتا و لبداتونوی دنبالھ خرنی از فردا برخالصھ
 .میریگی منجای روھم ھمیعروس

 .ھیعال -
 روشا رو برد کای اردمی در اتاق باز کردم کھ دمی باال رفتکای خواب با روشا و ارموقع

 ...تو اتاق خودش
  ؟یبری روشا رو کجا مکایااااار
 . خوابھی با من مروشا
 . سمت خودمدمشی دست روشا رو گرفتم و کشرفتم
 .  کنار خودم بخوابھدی بچھ زنھ من بانمی بببرو
 . کوبوندنی پاشو بھ زمکایار

 ..گھی دســـوشـــــــا
 ... مـــــنشی پــــــــادیبـــــــزار ب           

 ....کھی کوچی اصال راه نداره اجنھ
 .. نمیبدو برو بخواب بب 
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 . با قھر رفت تو اتاقش و در بستکایار
   داخلمی روشا رفتبا

 سوشا
  جونم دخترک     
 ..مونھی منجای اشھی ھمکایار
 . رفت براش بگمادمی اخ اخ

 . باھات حرف بزنمکای درمورد اردی باروشا
 . رو بھ روشو دستاشو گرفتمنشستم

  منھھیی دختر داکای کھ اریدونیم
 . با من بزرگ شده و خواھرمھ و مثل جونم دوسش دارمی بچگاز

 .  من سرھنگ بودھیی داروشا
   چھارده سالش بودکای کھ اریوقت
 زنده کای خداروشکر اری تصادف تو جاده چالوس فوت کردن ولھی تو میی و زنداییدا

 ..موند
 ..متاسفم-

 . زدمو ادامھ دادمی روشا لبخندبھ
 ..  بودهی کھ اون قتل عمدمی متوجھ شدبعدا
 یادی زیلیرر خ باندش لو رفتھ بود ضنکھی خالفکار کلھ گنده بود بخاطر اھی میی داقاتل

 ...رهی انتقام بگخواستھیکرد م
 .می کنرشونی دستگمی متاسفانھ نتونستیول 

 .کنھی می با ما زندگکای اون موقع اراز
   سالم بودجدهی موقع من ھاون
 . افسرده شده بودیلی خکایار

 . .. شدطونی حالش خوب شدو مثل قبل شکای تا ارمی تالش کردیلی خاری ساممنو
 .. بودکایروشا داداشم عاشق ار   

 ...... دادی جون مکای من واسھ ارارهیسام 
 .. نوی ادونستنی مھمھ
 ..!!ارنشونی بھ عقد ھم دربشی بود بعد از سربازقرار
 . اری منو سامھی از سربازبعد
 .. نامزد کردناری و سامکایار
 ... ھفتھ قبل از عقدشونھیدرست ... درستیول

 .....و ھق ھقم اوج گرفت ادامھ بدمنتونستم
 ... تنگ شده  روشاارمی سامی برادلم

 .  قلم تنگ شدهیدلم برا        
 .... واسھ
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  تو بغلشدی سرمو کشروشا
 ... ختمیری بچھ ھا تو اغوشش اشک ممثل

 ..یی کجاداداشم
 .. ارمیسام        

 .....  منقل
 اون درد کردمی من تب مدادی جون موفتادی کھ برام می اتفاقنی با کوچک ترادمھی
 ... دیکشیم

  بودمینجوری ھممنم
   روشادادمی داداشم جون مواسھ
 ..خامیروشا من داداشمو م      
 ...خاستمی تخس داداشمو از روشا می مثلھ بچھ ھازدموی مھق
 .... کردم کھ تو اغوش روشا بھ خواب رفتمھی چقد ھق زدم و گردونمینم
 
 

 روشا
 ..دمی صورتم دست کشبھ
  بودسی اشک خاز
 ... پسرنی اکشھی می چھ زجررمی بمیالھ
  چھره مظلومش تو خواب نگاه کردمبھ

 ... دمی بردمو اروم گونشو بوسنیی پاسرمو
 ... چھرش نگاه کردمبھ

 ..شی نازو دوست داشتنچھره
 .. شده بود برامییای پسر دننی اھی عسلیچشا

 ...دمی زود عقب کشدی پلکاش لرزدمی گونشو بوسدوباره
 . نشدداری خداروشکر باوووف

   بشھداری تکون بخورم بدمیترسیم
 .  کنمدارشی بومدی نمدلم
 ..... داده بودم بھ خواب رفتمھی تخت تکھیی ھمون حالت کھ پشتمو بھ قسمت باالتو
 ..  شدمداری چھ قد گذشتھ بود کھ از گردن درد بدونمینم

 . دمی بھ گردنم کشیدست
 .!کردی درد میلی خاخخ

 . سوشا نگاه کردم خواب بودبھ
 .  بالش گذاشتمی پام قرار گرفتھ بود بلند کردمو روی سرشو کھ رواروم

 . انداختمی نگاھی عسلی ساعت روبھ
 .  سھ صبح بودساعت
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 . گردنمم بد گرفتھ بودیاز طرف... ومدی نمخوابم
 ...  بھتر بشھدی شارمی دوش اب گرم بگھی

 .  خوب من کھ لباس نداشتمیول
 .... کای برم سراغ اردی بای شبفھنص
 .ادی از گردن درد تابم نمینجوری استی نی خوب چاره ایول

  کای سروصدا رفتم بھ اتاق اری شدمو اروم در اتاقو باز کردمو ببلند
 .کردی می چھ خروپفخخخخخخخ

 : رو سرشو اروم صداش زدمرفتم
 ... ...یار 
 ..کایار 
 .. شوداریب

 کـــــــایار...       .یییییار
  گھی شو دداری بابا بیا

 .شھی نمداری برینخ
 :  دفعھ بلند شد نشستو گفتھی گذاشتم رو شونھ ھاشو محکم تکونش دادم دستامو

 ...شدهیچ... یییچ... ھااا
 ...یتو ک...می کمن
 .. کجاممن

 .. زلزلھ شدهاخدای
 .. ستادی چھار چوب در انی رفت بدیبعدم بلند شد دو.

 ...نده بودم از خمرده
 ...دمیخندی دلمو گرفتھ بودم غش غش مخخخخخخ

    باالخره چشاشو باز کردو بھ اطرافش نگاه کردکایار
 ؟؟...زهیری پس چرا سقف نموا

 ... خندهری ززدم
 ....  زلزلھ شدهری نخند خره بلند شو توام سنگر بگخخخخخخ

 کتک مفصل ھی افتاد رومو امی شد تابھ خودم بتی نگام کرد انگار متوجھ وضعکمی
 ..زدم

 ...ی الھی بشلی ذلیا
 ی زابھ رام کردی شبنصفھ

 .... بشکنھتی پاشنھ کفشت شبھ عروسیالھ
 ... تی تگرگ بباره شب عروسیالھ

  خخخخ
 : شد گفتی کھ خالخوب

 ؟..ی کرددارمی بی اومدیحاال چھ مرگت بود نصف شب 
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   برم حمومخامیم
 . ش بکشھ کھ زود دستمو گرفتم جلو دھغی جخاسیم

 : باحرس گفتنیی اورد پادستمو
 ..  دختره خنگ بزنم کتلتت کنمیری برا حموم اجازه بگیاومد 

 .  لباس ندارمی نھ ارخخخخخ
 ...  لباسو حولھ گرفتموبرگشتم بھ اتاقکای از ارباالخره

 .. در حمام گذاشتمو رفتم داخلی خواب بود اروم لباسا رو جلوسوشا
 شرتی شلوارک قرمزو تھی اومدمو لباسا رو کھ نروی ساعت از حموم بمی از نبعد

 سی طرف شونمو گھی موھامو باحولھ خشک کردمو ھمھ رو بردم دمی بود پوشیمشک
 .کردمشون

 ..... اونقد خستھ بودم کھ تا پلکامو بستم خوابم برددمی تخت دراز کشیرو
 
 

 سوشا
 .  شدمداری شکمم بی رویزی چھینی احساس سنگبا

 . .   سرمو بلند کردمو رو شکممو نگاه کردماروم
 کنھی مکاری روشا رو شکم من چی پاھاخخخخخخخ

  بودزونی دستشم از تخت اوھی روشا نگا کردم کھ کامال چرخ زده بودو بھ
 ... بھی عجدنشمی خوابی فسقلنیا

    شکمم کنار  زدم و بلند شدمی از روپاشو
 . سرشو رو بالش گذاشتمچرخوندمشو

  ھشت بودساعت
 .  ادارهرفتمی مدیبا.زود دوش گرفتمو حاضر شدم 

 .دی بھ گوشم رسی اھستھ ای ازهی خمی کھ صدارونی برم بخواستم
   کھ چشاش باز بود نگاه کردمیی بھ روشابرگشتمو

 . دمیشوبوسیشونی سمتش رفتمو پبھ
 . ستادرمی من دارم مدخترکم

 .  زدو دوباره چشاشو بستپلک
  منی کوچولوی خرس خوابالوخخخخخ

 . اشپزخونھرفتم
 ؟؟؟.مامان گل من چطوره. دم کردن بود از پشت بغلش کردم وگفتمی درحال چامامان

 .... بچھھی چھ کارنی ادی از ترس کشیغیج
 ؟یشی مثلھ جن ظاھر مچرا
 ...  ظاھر نشوھوی دفھ بھت بگم چند
 . یدی منو سکتھ ماخر
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 . مامانھی چھ حرفنی اااااا
 .ارمی بی تا برات چانی خوبھ خودتو لوس نکن برو بشھخوب
  شدم بھ سمت ستاد روندمنی از صبحانھ سوار ماشبعد
.. 
 .  زاشتی احترام مشدی راه رو ھرکس از جلوم رد متو
   راست رفتم دفتر سرھنگھی

 .  بھ در زدمی اتقھ
 . سرھنگ  وارد شدمو احترام گذاشتمنیی بفرمای صدابا

 .  ...  سوشایاومد
 .نی بشایب

 . سرھنگ نشستمزی مکی نزدھی رفتم و رو صندلجلو
 درجھ صادر شده و قراره عی بود برات ترفی کارت عالشھی پسر مثلھ ھمنیافر

  یسرھنگ سوم بش
 . پسرمگمی مکیتبر

   سرھنگ زدمو تشکر کردمی بھ رویلبخند
 .. بھ گردنم داشتی پدرحق

  راد اومده؟اری حکم راشا و شھرسرھنگ
 .  گناه بودهی تو گزارشتام نوشتم کھ راشا کامال بمن

 . اظھاراتتو خوندم پسرم نگران نباشتمام
 . اعدام کنناروی صادر شده و قرارجمعھ شھرحکم
 زهی از رنکھی بھ خاطر ادنی سال حبس برکی شش ماه تا کنمی راشا ھم فکر میبرا

 .دی خرشھی نداده کھ اونم می پدرش خبر داشتھ و گزارشیکارا
 ...... اوووف
 .تو دلم  خداروشکر کردم        

 . سرھنگ دوباره تشکر کردمو احترام گذاشتمو بھ سمت اتاقم رفتماز
 ..دمی ظھر چند تا پرونده خوندم و بھ کارام رستا

 کھ رونی روشا رو باخودش ببره بخوادی زنگ زدو گفت مکای بود کھ ارکی یساعتا
   کنھدیخر

 . میری خونم بعد از ناھار باھم مگھی ساعت دھی من تا نی صبر کنکایار-
 .ی نداری کاری داداشباشھ

 .قربانت
 ...ی خدافس باباپس
 ... جواب طرف مقابلش بشھ تلفنو قطع کرددنی منتظر شننکھی بدون اشھی ھممثلھ

 .طونیوروجک ش       
 .دهی گوش نمطونی ھاااباز شکنھی دعواش می موضوع مامان کلنیسرا
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 . دمی دستھ گل رز سرخ خرھی افتاد نگھ داشتمو رفتم ی گل فروشھی راه چشمم بھ تو
 ......  کمبوداشو براش جبران کنمخواستمیم

 ...دونستمی بود خوب مدهی کشیادی زیایسخت
 . بودمدهی فھمنوی نظر بود اری زیوقت
 ... شھرنیی تو پاکی خونھ کوچھی تو

 ..اوردی رو در مشونی خرجیاطیز راه خ واکردی میاطی خمامانش
 .... تو دلم جا باز کرده بودی دختر بدجورنیا

 وقت محو چی رو لبش ھی براش انجام بدم تاخنده ی ھرکارخواستیدلم م                 
 ...نشھ

با .. نی تو ماشدی دختر پرھی در کمک راننده باز شدو ھوی چراغ قرمز بودم کھ پشت
 ....  نداشت نگاه کردممی کھ وضع درستی گرد بھ دختریچشا
  خبره خانوم ؟؟چھ
 ..  کوتاه قرمزیھھ ساپورت و مانتو  

 . زده بودی قرمزغی کھ کال دورگردنش بودو نقش شالگردنو داشت رژ جشالم
 . شوادهیپ

 ..ی بشی مشترکنمی ارزون حساب مزمی عزوا
 ... !!گری نکن جاخم

 ..خونم بجوش اومد         
 ... زدهرونی کھ رگ گردنم بکردمی محس

 :  داد گفتمبا
 ... نیی من پانیگمشو از ماش      

  ی ننداختمت اب خنک بخورتا
 .. شدو فرار کردادهی بود پدهی کھ از دادم ترسدختر

 .. مملکتمون شده فساد خونھ دختره ھرزه عصابمو خورد کردھھ
 ... سبز شدوراه افتادمیباالخره چراغ لعنت 

 ی کھ بھ سرعت بھ سمتم مدمی شدم تا برگشتم روشا رو دادهیکردم وپ  پارک نویماش
 ....دی دوی مزدوی داد مکایو پشت سرش ار.....     دیدو
 ...نممممی ببسایوا

 .ثیمگھ دستم بھت نرسھ دختره خب         
  دی سرک کشرونی پشتمو با دستاش کمرمو گرفت بھ بدی پرروشا
 ...   کشھی رم کرده االن منو مری رو بگوونھی دنی جلو اسوشا

 : گفتغی با جکایار
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 کنارم زد دی من رم کردم ھاااا مگھ دستم بھت نرسھ بھ من کھ رسشووووووررررریب 
 اشکش گھی جلوش خخخخخ ددمی کھ دوباره پررهیکھ جم نخوردم خواست روشا رو بگ

 ...دراومده بود برو کنـــــــاررررر
 . گرفتم و بردم سمتھ خونھ دستاشونو نی نچ نچ دعوا نکننچ

 : جفتشون با داد گفتننیکنی چرا دعوا منی گلم بگی دختراخوب
 ســـــــوشـــاااااا            

 خخخخخخخ
 : باحرس گفتکایار
و ....  من خواب بودم اومده صورت منو مثلھ دلقکا درست کرده دهیدختره ورپر 

   بھ سمت روشادیدوباره پر
 ...    خندهری زدم زی افتاد پقکای ارافھی چشمم بھ قتازه

 . دمیخندی دلمو گرفتھ بودم ومنوی نشستھ بودم رو زمخخخخخ
 :  شدو داد زدی دوباره حرسدنمی با خندکایار

 کـــــــوفــــــت       
 شعووووررررری بنخند

   دوباره افتاد دنبالھ روشاو
 لیبی خنده دار شده بود نوک دماغشو قرمز کرده بودو براش سافشی قیلی خھخخخخھ

  دلقکا کرده بودھی شبافشوی خخخخھھھ کال قاهی سرهی داھی بودو  دور چشاشو دهیکش
 نگاه کردم کھ با حرس داد ییکای رو لبم شدو بھ اری بھ لبخندلی قھقھم تبدباالخره

 :زدیم
 .!!!دی چشم سفی تا نشونت بدم دختره نیی پاای بیجرات دار 

 .  .... گرد شدچشام
 کھ خونھ ھی درختی روشا رودمی روشا کجا رفتھ  بود بھ سمتشون رفتم کھ دمگھ

 ...   بودامی بچگھیدرخت
 خخخخخخخخخ

 ......     کردی می زبون درازکای جمع کرده بودو نشستھ بود و واسھ ارنردبونشو
 :  گفتکایار

 ...نیی پایایباالخره کھ م        
 ...  برگشتو رفت تو خونھعدمب
 اوردمش و بھ سمت روشا نی بودم افتاد زود رفتم از تو ماشدهی کھ خری از گلادمی

 ... بعدھی سقوط کرد و ثاننیی ھوا برگشتو رو بھ پایرفتمو صداش کردم کھ  ب
 آااااااااااخخخخخ

 ...دمیال سرمو با دستم گرفتم و منی زممی خوردیی سرمنو دوتای روقای افتاد دقروشا
 .... کردی گرد و متعجبش نگام می افتاده بود رومو با چشاروشا
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 ارمی نازوبا مزه شده بود کھ سردردو فراموش کردمو نتونستم طاقت بافشی قنقدیا
 ......... دستامو گذاشتم پشت سرش و

 
 ....نیھـــــــ

 باز شی کھ با نییکای و بھ اردمی ھول شده  از کارم دست کشدمی کھ شنینی ھی صدابا
  بھمون زل زده بود نگاه کردم

 
 ....  کرده بود از خجالتمی قشــــــنگ سرشو تو بغلم قاروشا

 انداختو فرار نیی رفتم کھ تندتند ابروھاشو باالپاکای بھ اری چشم غره حسابھی اخم با
 کرد

 .    خودم بلند کردمو بلند شدمو دستشو گرفتمو بلندش کردمی رو از روروشا
 . ھاش سرخ سرخ بودنھگو
   تو بغلمدمشیکش

 .... شدنت دخترکمدی سرخو سفقربون
 .  برداشتمو بھ سمتش گرفتمنی کھ براش گرفتھ بودمو از زمی گلدستھ

 :  رفتو با ذوق گفتادشی قرمز خجالتشو ی رزادنیباد
 ییـــــــیوووووو          

 ..     خوشگلنچھ
 ....  قلبمو لرزوندی اگھی بار دی و برادی روپنجھ پاش بلند شد گونمو بوسو

 انداخت کھ دستمو دور شونش حلقھ نیی کرده با خجالت سرشو پاکاری چدی فھمتازه
 : گفتمرفتمی کھ بھ سمت خونھ میکردمو ھمونطور

 ....... خبر خوب برات دارم عشقمھی 
 
 

 روشا
 ...  زل زدم بھ سوشای با کنجکاوستادموی راه واوسط

 : گفت خنده و ری ززد
 .....  فضولھ منھیفسقل
 ... گمی در کنم بعد برات میبخورم خستگ...ییغذا... یی چاھی برسم از راه بزار

 :  گفتمدمی کشخجالت
 باشھ                          

 .  رفت باال لباساشو عوض کنھسوشا
 و ومدی کردنھ خونھ مزی تمی اشپزخونھ رفتم و گالرو دادم بھ زھرا خانوم کھ برابھ

 : گفتم
 . پارچ اب تا پژمرده نشنی توبزارتشون
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 ..  مامان سرگازو خودمو لوس کردمشی پرفتم
 ....باجـــــــونممممیز

 ... کنھی جونم بچھ ادم مامانشو بھ اسم صدا مبای زکوفتو
 : بوس کردنو گفتملپشو

 
 ... خو دوس دالم عشخم        

 .  از خجالت سرخ شدمکای اری صدابا
 ....ی کھ چھ قدر دوس داردمی بلھ تو باغ دبلھ
 ...  چشم غره نگاش کردمبا

   مامان گفتھ بودی لق معلوم بود برادھن
 ... دیخندی مزی رزی مامان داشت رچون

   اخم کردمی شوخبھ
 ..رونی باھات قھرم و پشتمو کردمو از اشپزخوتھ رفتم باصلنشم

 
 ....  کنمکاریخـــــــوبـــــــ  حاال چ-

 .......اممم
  اھا رفتم باال و در اتاقو باز کردمو رفتم تو 

 ...دی بھ ذھنم رسثی فکر خبھی بره حمام داشتی داشت لباساشو برمسوشا
 ...ختمی ریی ظرفشوھی مادوی کردمو توش تای تو حمامو شامپو رو خالرفتم

 .  دلم براش سوختی ولزمی بری  خواستم بھ جاش چسب رازخخخخخخخخ
 حموم خارج شدم ھنوز پشتش بھم بودو سرش تو کمد بود اروم رفتم پشت سرش تا از

 ... جلوشدمیھواست برگرده پر
 ....پـــــخخخخخ

  ھوا و دستشو گذاشت رو قلبشدی متر پرھی
 ....  خندهریزدم ز 

 خخخخخخخخخ                 
 .... ھانیترسونی منو می وجبمین-

 زدمی داد کھ اشکم در اومد قھقھ م روتخت و اونقد قلقلکمانداختم
 سووووشا                   

 .توروخدا... بسھ
 جونھ روشا.                    ....

 ....  ولم کردباالخره
 ..ای جونھ دخترک منو قسم نخورگھید

  رفت حمامدوی شد خنددهی زدم کھ کل دندونام دیثی خبلبخند
..... 
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 گوشھ اتاق افتاد رفتم بھ سمتشو دستامو تاری کھ چشمم بھ گدمی تخت دراز کشیرو
 ... دراومدشی کھ صدادمی کشماشی سیرو
 . بدهادی بھ سوشا بگم بھ منم دی باومدی از ساز خوشم مشھیھم

 . داد سوشا بلند شدی صداھوی
 روشـــــــاااااااا               

 ...کشـــــــمتیم
 :  رفتم دم حمومو گفتمخخخخخخ

 ی وای وایوا
 کااااای ردوی نھ تاشورنی سرو با شامپو میدونی کھ نمی مگھ از پشت کوه اومدسوشا
 : دادش بلند شدیصدا

 روووشـــــــا              
 ؟؟؟..شدهی ؟؟؟چشدهی تو چدی پرکای در اتاق باز شدو اارھوی

   خندهری کردم کھ زد زفی تعرکای واسھ ارباخنده
 .دیخندی منوی بود رو زمافتاده

 بلندم کردم و برد داخل امی تا بھ خودم برونیام باز شدو سوشا با حولھ اومد ب در حمھوی
 .  بوددی تادمیحمام انداختمتو وان پر از کف کھ بعدا فھم

 .... دمی کشغی ھوا و جدمیابش جوش بودو تا افتادم پر 
 ســـــــوختمممم       

 :  گفتمنوروی ادمی بود باز پرخی یادی دوش اب کھ زری و رفتم زرونی بدمیوپر
  کردمممـــــــخی 

 ...نیخندی دالشونو گرفتھ بودنو مکای و ارسوشا
 ... اول روشا رفتو بعد از اون منرمی منم مجبور شدم برم دوش بگگھید

  دمی خودمو کھ زھرا خانم شستھ بود و پوشی حمام کھ اومدم لباسااز
   دمی سفشرتی مو تی اشلوارسورمھ

 ... رونی بستمو رفتم بی اسب شونھ کردمو دمموھامو
 ... دی خرمی برکای از ناھار آماده شدم کھ با روشا و اربعد
 ...... می رفتموی کردی مامان خدافظاز
 
 

  روشا
 ..  خندوندموناشی با دلقک بازی کلکای ارتوراه
 . می شدادهی پاساژ بزرگ نگھ داشتو پھی ی جلوسوشا

 . داخلمی پارک کردو رفتنویماش
 .  دستمو گرفت برگشتمی کھ دست گرمکردمی بھ مغازه ھا نگاه مداشتم
 .زدی حرف مکای دستمو گرفتھ بودو با ارسوشا
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 ...بردمی توجھش بھ خودم لذت ماز
 مغازه بھ چشمم خورد ناز ھی خوشگل تو ی جفت کتونھی چشم دوختم نایتری بھ ودوباره
 ..بودن

 .ختم و سوشا دوکای نگامو بھ اراوردمی خودم نی روبھ
 خوشش اومده بود کای کھ اری بودن و راجب لباسستادهی مغازه واھی نیتری ویجلو

 ..کردنیبحث م
 .دی خرراھنوی ندادو کار خودشو کرد و اون پیتی بھ سوشا اھمکای اراخرم

 ...  کرده بوددی نصف بازارو خرکای ربع از اومدنمون ارھیبعد از  
 .. نفرھی خوردم بھ ھوی تو فکر بودم کھ کاری چخواستی ھمھ لباسو منی ادونمینم

 ... بلند کردمو بھ سوشا نگاه کردمسرمو
  گھی مغازه دھی رفتھ بود تو کایار

 .. دخترکم
 ؟؟. نگاش کردمیسوال
  ؟یکنی انتخاب نمیزی چچرا
 ؟یی روشای ھمش ساکتچرا

  کرده؟دی چھ قد خرکای ارنیبب
  ؟؟؟یکشی باز خجالت منکھی اای ومدهی خوشت نیزی چاز
 ...گھی الزم ندارم دیزی من چمی کرددی خوب ما کھ تازه خرنھ
 ... الزم دارهکنھی مدی ھمھ خرنی اکای مگھ اری فسقلنمی ببای بوا

 . مغازهھی بھ طرف دمی کشبعدم
 .. شکستی پاھام داشت مگھی دمی بود کھ تو بازار بودیدوساعت

 گفتمی من کھ میو بھ حرفا چند دست مانتو شلوارو لباسو کفش برام گرفتھ بودسوشا
 . نداده بودیتی اھمستمی الزم نخاموینم

 ..  ااای چشمم افتاد بھ اون کتوندوباره
 . خوشم اومده بود ازشونیلیخ

 نھی ببکردی نگاه می بھ سمت اون مغازه شده بودو با کنجکاورمی متوجھ نگاه خسوشا
   خوشم اومدهیمن از چ
 کنار گذاشتمو با دستم  بھ کفش اشاره کردم با لبخند کشوندم تو اون مغازه و خجالتو

 ... دی کھ خوشم اومده بودو برام خرییایکتون
 مغازه و رفت ھی ی جا گذاشتھ توشوی اومد گوشادشی کای ارمی اومدرونی پاساژ کھ باز

 ...ارهی بشویتا گوش
 . بودومدهی گذشتھ بودد ھنوز ننی ده مبایتقر

 ..  برو دنبالشسوشا
 . تنھات بزارم عشقمنجای کھ اشھی نمنھ
 ...... برو دنبالشنیای تا بنی تو ماشنمیشیم
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 . نگام کرددیبا ترد 
 .کای شدو رفت دنبال ارادهی پنی و از ماشدی شدو گونمو بوسخم
 ... سر شده بودی بود کھ منتظر بودمو حوصلم حسابی اقھی دقچند

 امی تا بھ خودم برونوی بدنی باز شدو دوتا مرد  کھ نقاب زده بودن منو کشنی در ماشھوی
  کرده بودنمی ون مشکھیسوار 

 . برام نمونده بودی جونگھیاونقد داد زده بودم دستو پا زده بودم کھ د 
 یزی چگھی دستمال جلو صورتم قرار گرفتو و دھی بزنم کھ غی دوباره جخواستم

 .........دمینفھم
 
 
 سوشا 

  نھ؟ی جا بزارتویزی چھی دی توبامی رفتیی جاھی خنگ ھر دفعھ دختره
  اوھوم
 ....  اوھومکوفتھ

 ...دی خندطنتی  شبا
 ... چشام از تعجب گرد شدمیدی کھ رسنی ماشبھ

 .  باز بودو روشا نبودنیدرماش
 .... ترس بھ اطراف نگاه کردمبا

 ...یلعنت.... یلعنت
  گرفتمی می جددوی اون تھددیبا

 ...  خم شدو ھمونجا افتادمزانوھام
 .نی پرت کرد تو ماشلشوی وساکایار
   اطرافنی رفتھ ھمدیشا
 .. ربع بود کھ ھمونجور اونجا نشستھ بودمھی بھ اون سمت دیدو
 ... نفس نفس زنان بھ سمتم اومد نبودکایار

 ....  بھ جوش اومد با تمام وجودم داد زدمخونم
 کشمشششیم         

 ...زارممممیاز سر روشام کم بشھ زندش نم تار مو ھی
 سوشا... سویزنی حرف می چراجب

 ... بھتون نگفتممن
 .. اون فرار کرداتی کھ موقع عملنگفتم

  داداش؟؟یگی میچ... یک
 .. فرار کردیک

 .. شدهری روشا کھ دستگپدر
 ...اوون
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 ... معاملھ داشتاری مردکھ با شھراون
 پالمر.......

 . تماس ناشناس بھم زنگ زدھی شی پدوروز
 ...رهیگیانتقام م: گفت
 .. دمیتقاصشو پس م: گفت

 .دمی پس مشویاردی ضرر چند ملتقاص
 ... نگرفتمی احمق جدمن

 . ..یلعنـــــــت
 یلعنـــــــت                    

 ! .....  شدی جاراشکم
 :  بابھت گفتکایار

 .!شھیبـــــــاورم نم...با...ب            
 .... سوشایکنی مھی گری داروت

 ...نمیبی باره اشکتو منیاول
 !!! کردهکاری دختر باتو چنیا

 یکنی مھی دختر گرھیبھ خاطر         
  ھاااااکای اریفھمی می چتو
 ؟یفھمی می چـــــــتو

 .. منھھی اون دختر تمومھ زندگیفھمی میتو چ          
 .. کھ نفسام بھ نفسش بندهیفھمی می چتو

 .شھی تو وجود اون دختر خالصھ مامی دنھمھ
 ..کردی مھی داشت گرکامیار
 .زارمینم
 .رنی ازم بگمیکی نی ارارمی نمگھید

 .رنی روھم ازم بگگھی دزهی عزھی زارمینم
 ... گرفتنارموی ازم گرفتن سامموی بار زندگھی
 . زارمی نمندفھیا

 ... مشت شده بوددستام
 .! زده بودرونی گردنم برگ

 . نگاه کردمکای شدم بھ ارنی بلند شدمو سوار ماشباخشم
  باش سوار شوزود

 بھ سمت ستاد گاز کای شدنھ ارادهی سرعت بھ سمت خونھ روندم بھ محض پنی اخربا
 . دادم
 .. ستاد نگھ داشتمو با دو بھ سمت اتاق سرھنگ رفتمیجلو
 . براش گفتموی چھمھ
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 ســـــــوشـــــــا          
   اخھ پسریر نگفت زودتناروی اچرا

 . دستام گرفتمنی بسرمو
 ...کنھی کنم سرھنگ کمکم کن مغزم کار نمکاریچ
 .  جرقھ بھ زدم خوردھی دفھ ھی

 .. شکرتایخدا
  نکرده باشنداشی خداکنھ پفقط

 ... می و شنود کار گذاشتابی ما تو گوشواره روشا رداتی برا عملسرھنگ
 :  تکون دادو گفتی سرسرھنگ

 ... باشنشدانکردهی خداکنھ پفقط
 ... منی روشاکنمی مداتی رو لبم نشست پلبخند

 ........کنمی مداتیپ
 
 
 .روشا 

 .... ســـــرماخخخخ
 ... بودم و دستام بستھ بودی صندلھی رودمیدی بستھ بودو اطرافمو نمچشام

 دمی کشغیج
 ...سی نــــــنجای ایکســـــــ
 .  یآھـــــــا

 .. ببند دھنتو:  گفتیت زمخی در اومد بعدشم صدایصدا
 ؟.نی ھستی کـــــــشما

 ..نیخای از جونم میچ
 ...  دستامو باز کنایب

 :دمی کشغی جدوباره
 ...... دستوپامو بـــــــاز کنای بگفـــــــتم

 ... کھ بھ گوشم خورد صدام قطع شدیلی سبا
 ... شدنھی رو کھ از کنج لبم درحال جاری خونکردمی محس

 ... رو گونمختی راشکام
 ......  روم دست بلند کنھدهی بھ خودش اجازه می کس شدم کھ ھر اشغالی قد باون

 . در اومدی چھ قد گذشتھ بود کھ دوباره صدادونمینم
 .. تو باغنشیاری و بنی کنبلندش
 . باز کردنی پامو از صندلدستو
 ... دستاشون نداشتمنی ازاد کردن خودم از بی برایجون

 ...رونی بدنمیتنو کش بغالمو گرفریز
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 ...ھــــــھ
 ..  مامانمشی بود برم پقرار

 .. منم بکشنخوانیم
 . باز کردنچشامو

 . صورتمی جلورمی چشامو زدو باعث شد دستمو بگدی خورشنور
 .. پامو باز کردن اروم چشامو فشار دادمو باز کردمدستو

 .... اطرافم نگاه کردمبھ
 ... تمام وجودمو گرفت           اون بودتی مشت شد عصباندستام
 .. شی لعنتخود

 ....اشغـــــــال
 ....اون
 کـــــــثافــــــت:  داد گفتمباا

 ....  بردمورشیبھ سمتش .......
 . ..کشـــــــمتیم

 ییی تو مامانمو کشتیعوض
 ی کردچارمی بتو

  کشونی جلوم  با مشت زدم تو دل دنی پری عوضی تا از اون غوالچند
 دادش کل باغو برداشت ی نفر از پشت گرفتم با ھمھ توانم دستشو گاز گرفتم کھ صداھی

 ...   اشغاال دوباره دستامو بستن
 .. اسلحش بھ سمتم نشونھ گرفتبا

 .. حرس نخورادی مامانت زشی پی کوچولو قراره بردختر
 .  شدی جاراشکام

   بستمچشامو
 ..! تمومھی ھمھ چگھید               

 
 ..! شدی از چشمم جاراشک

 ...شھی تموم مینجوری امی زندگیعنی ایخـــــــدا
 ..نمیبی عشقمو نمگھی دیعنی

 ...  فضا رو پر کردی گلولھ ھمھ کی شلی صدای طور ناگھانبھ
 اون مرد غرق خون ی ترس سرمو باال بردمو بھ اطرافم نگاه کردم دونفر از ادمابا

 ... افتاده بودننی زمیرو
 ... صحنھ حالم بد شدنی ادنی داز
 ...  ھمھ شده بودھم

 از درختا و یکی بھ سمت دمی جمعو جور کردمو از فرصت استفاده کردمو دوخودمو
 . پشتش نشستم
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 . دستام بستھ بودی لعنتاه
 نی زمی کھ روی اشھی شکھی تدنی باز کنم کھ  بادی دستامو چجورکردمی فکر مداشتم

 .ش داشتم بریبود بھ سمتش رفتمو بھ بدبخت
 ... دستمییا

 . نبود با مکافات دستامو باز کردموقت
 غرق خونو ی کھ چشمم دوباره بھ اون مردادمی سرک کشرونی پشت درخت بھ باز

 .   تو دستشون افتادیاسلحھ ھا
 ...  کھ داشتم بھ سمتشون رفتم اسلحھ رو برداشتمیتی فکرو عصبانبا

 .....  افتاد کھ اون مردوافرادشو  محاصره کرده بودنسای بھ پلچشمم
 ... خشم بھ سمتش رفتم و از ھمونجا دادزدمبا

  شششش؟؟ی کـــــرده بود کھ کشتی مــــامـــــــان من چھ گناھمگــــھ
 ھـــــــان     

 چـــــــرااااااا؟؟؟
 ..شی کشتچرا

 ....  اسلخھ رو باال بردمو بھ سمتش گرفتمختی راشکام
 ..... بودمی ھمھ زندگیلعنـــــــت

 .... کسم بودتنھا
 ؟؟؟ییییی کسم کردیچرا ب               

 چــــــــــــــراااااا؟؟؟؟
 ... کھ مامانمو کشتھ زنده بمونھی اشغالزارمینم
 ..ـــــــزارممینم

 ... ماشھ گذاشتمی روانگشتمو
 

 .... ھمھ جا رو برداشتری تیصدا
 ...اما
 .... نکرده بودمکی کھ ھنوز شلمن

 ...کردمی حس منمی رو تو قفسھ سیدرد
 ... روبھ رو شدمنی خونی بردمو با مانتونیی پاسرمو

 .. خم شدوزانوھام
 ...دی داد سوشا بھ گوشم رسی لحظھ صدانیتواخر

 . ....روشـــــــاااااااا
 

 ســوشـــــا
 ... جلوش زانو زدمدمی سمت روشا دوبھ

 ... روشـــــــا
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 روشـــــــا                      
 . ..ی بـــــــده لعنـــــــتجواب
 ...    شدی جاراشکام
 .. اومد جلو چشامارمی غرق خونھ سامجنازه

 خــــــــــــــداااااااااا             
 ...ررررری نگویکی نیا

 ... ندارمگموی دزی عزھی تحمل از دست دادنھ گھیبخدا د               
 ... ری جونمو نگگھی بار دھی ایخدا     

  دمیشنی امبوالنس و میصدا
 دوتا پرستار با برانکارد اومدن کنارمو اروم روشا رو بلند کردنو قھی چند دقبعد

 ...  گذاشتنش رو برانکارد
 .. امبوالنس شدمسوار
    خوردن روشا جلو چشمم بودری تی فقط صحنھ کردمی درک نمحالمو

 ...رشی ازم نگایخدا
 خداااا

............ 
 

 .. سھ ساعت بود کھ پشت در اتاق عمل نشستھ بودمکینزد
 . داده بودمھی تکواری بھ دسرمو

  اومدنھ دکتر بھ سمتش رفتمبا
 ..شدی چدکتر
 .. روشا
 ...دکتر

 ...اروم باش پسر جان          
 .. موفق بود فقطعمل
 ..ی چفقط

  حالت اغمای رفتھ توضتونیمر 
 ؟یچ....چ
 ...         عی

 ! یعنی             
 .. ھام خم شد روشا رفتھ تو کمازانو

 ........ بھوش اومدنش با خداسیعنی
 

 رهی نشستھ بودمو بھ روبھ روم خمکتی نی رومارستانی باطی بود کھ تو حیدوساعت
 ...شده بودم کھ
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 ...سرگرد
   برگشتمیاحی سمت سروان ربھ

 . .  شدهدهی بر سال حبسکی راشا راد ی براقربان
 . حکمش کھ صادر شد بھتون اطالع بدمدیگفت

 .  تکون دادمسرمو
... 

 ... کردمی بھ دخترکم نگاه موی ی سی ای شھی بود کھ از پشت شدوروز
 ...کردی اون ھمھ دستگاه دلمو خون مری معصومش زی چھره

 .. شدم کھ رفت داخل اتاق روشای دکترمتوجھ
 ... کردمی دقت نگاش مبا

 ...نـــــــھھھھھھ.. سرنگ برداشت وھی بود بی عجکاراش
 ری  کھ متوجھ شدو گارد گرفت باھاش درگرمی سرعت وارد اتاق شدم تا جلوشو بگبھ

 چوندشوی پی حرفھ ایلی خیشدم با مشت زدم تو صورتش کھ خم شد پامو باال بردم ول
 ...... نیافتادم زم

 و در دی کجا اورد محکم بھ سر روشا کوب ازدونمی کھ نمی فلزلھی مھی بلند شم باتابخوام
 ..رفت
 ...... کل اتاقو پر کرداخدامی یصدا

 . ..  با داد پرستارارو صدا کردم 
 ...  کمک کنھھھیکی

 ....دکتررررر
 ..پرستااااار      

  دستام گرفتھ بودمنی بسرمو
...... 
 ی بد بوده و ممکنھ باعث طوالنیلی کھ بھ سر روشاخورده خی گفتھ بود ضربھ ادکتر

 .. .. بشھشیھوشیشدن مدت ب
 یینایناب...ی حتای بشھ ی ممکنھ باعث فراموشیحت

 . رو شونم قرار گرفتیدست
  بھ مامان نگاه کردمبرگشتمو

 . ...... داشتمازی بھ وجودش واقعا ناالن
 
 

 . زد اومد دادرونی بھوی چک کنھ تشوی اتاق روشا بود تا وضعی کھ تویپرستار
 ...  دکتـــــــرررر
 دکتـــــــرررر                 

 با وحشت بھ سمتش رفتم 
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  شدهیچ...چ

 ... بھوش اومدهــــــضیمر
  بھ سمت اتاقش رفتمی خوشحالبا
 ..چشاش کھ بستھ بود...یول

 ...دمی رفتم دست روشا رو تو دستم گرفتم پشت دستشو بوسجلو
 .... منتظر بمونمرونی چند تا پرستار داخل اومدن و ازم خواستن بدکترو

 
  روشا رو بگھتی اتاقش نشستھ بودم منتظر بودم تا دکتر وضعی دکتر تویروبھ رو-

 ی اگھی مشکالت دای رهی بگی بھت گفتھ بودم ممکنھ کھ فراموشی پناھی اقاخوب
 ی برامی بردی و بامیکنی بھ بخش منتقل مماروی چون بی وارم خودتو اماده کرده باشدیام

 ..   ناتشیمعا
 نی بیظی و اخم غلکردی دکتر گوش می ھمراه  دکتر و بابا کھ با دقت بھ حرفابھ

 ابروھاش بود بھ سمت اتاق روشا
 .. میرفت

 : سرش بود گفتی کھ باالیپرستار
 .. نشدنداری ھنوز بی نرمالھ ولی چک کردم دکتر ھمھ چتشونویوضع
 روشا بھشون اطالع بدمو با پرستار خارج دارشدنیازم خواست بھ محض ب دکتر
 ..شدن
 ..  نگران شدهی برو خونھ مامان تنھاستو حتما تا االن کلبابا
 ..   رفترونی تکون داد با گفتن مراقب خودت باش بیسر
 .... خستھ بودمی بودو کلومدهی چند روز خواب بھ چشام ننی اتو

 . کنار تخت روشا نشستمو دستشو گرفتمی صندلیرو
 .... خستھ بودم کھ ھمونجا خوابم بردنقدیا

 سرد بھ اطرافش ی کھ با چشای وحشت زده روشا چشامو باز کردم بھ روشای صدابا
   نگا کردمکردیھول زده نگاه م

 ....  کردمخی کھ زد ی حرفدنی با شنی ولدمشی باشوق تو اغوشم کششدی نمباورم
  ییوسوشا ت..سو
 ..اره دخترکم منم... عشق مناره
 نمیبی جا رو نمچیمن ھ.... برقارو روشن کن سوشا مکھی ھمھ جاتارچرا

 کھ داره باز و دمیدی فقط دھنشو مدمیشنی صداشو نمگھی بھت بھ روشا نگاه کردم دبا
 .... شھیبستھ م

ب منو  بعد دکتر ھراسون داخل اومد وضع خراقھی شوک پرستارو صدا کردم چند دقبا
 ؟؟..ی بھ سمت روشا رفت دخترم خوبدیکھ د
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 کم کم اشکش نیترسونی منو منیدار... نی برقا رو روشن کنکھیھمھ جا تار....کھیتار
 .. ھی گرریدر اومد وزد ز

 ...دستشو گرفتم  سرمو چرخوندم..ترسمیسوشا من م..سو
 .نھی اشکامو ببی کسخواستمینم

 ؟؟.. ینیبی میزی تارا انداخت دخترم چی چشای نورچراغ قوه اش رو تودکتر
 ...ھیکی فقط تارنھ

 ...کردمی ھق ھق مرونی تحمل کنم و از اتاق زدم بنتونستم
 .. نابود کنھموی برام رقم بزنھ و زندگخواستی کھ پدر مغرورم می از سرنوشتخارج

 
 

 روشا
 . گوش کردمزدی کھ باھام حرف می ترس بھ دکتربا

  ینی کھ بھ سرت خورده و باعث شده نبھی دخترم اثر ضربھ انترس
  انی تا بمیدی بھ متخصص چشم خبر مستی من تخصصم نبازم

 : ترس صداش کردمبا
 دکتر

 بلھ-
 : با بغض گفتم 
 نم؟یبی وقت نمچی ھگھی من دیعنی

 ...  بھ خدا باشھ دخترمدتیام
 ..شھی درست مانشا
 ..... کردسی و رو بالش گذاشتم و اشکام بالشو خسرم

 
 سوشا
 .نی انجام بدادی از دستتون برمی توروخدا ھرکاردکتر

  کنمی مخواھش
  بدمی نظرتونمی نمستوی تخصص من نپسرم

 .... کنھنھی پزشک متخصص خانومتو معادیبا
 . نشستھ بودمو تو فکر بودممارستانی باطی حال خرابم تو حبا

 ..    ھی چھ امتحاننی اایخدا
 ..  کنمکاری چدیبا

 .دی چکاشکم
 خــــــــــــــداااااااااا          

   کنمکاریچ
 .نھی روشا نبگھی ممکنھ دیعنی
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 ...کردی گلوم داشت خفم مبغض
  شونم احساس کردمی روویدست

 .. کھ کنارم نشستوی وجود کسوبعد
 ... بھ بابا نگاه کردمبرگشتمو

 ... شدهی نگبتھ خودم شروع کردم و گفتم چیچی پر بودم کھ ھنوز ھنقدیا
 . خشک بابا نگاه کردمافھی حرفام تموم شد سرمو بلند کردمو بھ قیوقت
 ...دی فھمشدی از صورتش نمیچیھ
 ...می باھم بمونزارهی بابا نمنھی وقت نبچی اگھ روشا ھدونستمیم

 ..شناختمشی مخوب
 افتاد کھ بھ سمت اتاق روشا رفتو ییبای کھ چشمم بھ پسر جوونھ زمی بابا بھ داخل رفتبا

 ..داخل شد
 . کھ دکترهدی فھمشدی روپوشش ماز
 : سرعت بھ سمت اتاق رفتمو داخل شدم پسر بھ سمتم برگشت وگفتبھ

 د؟ی شما ھمراه خانومسالم
 بلھ
 . ھستم متخصص چشمی تھراناشاری من

 .  دست دادمباھاش
 :  انداختو گفت سمت روشا برگشت ونور چراغ قوه شو تو چشم روشا بھ

 ... رو بگوینیبی کھ می ھرچینیبی میزی چخانوم
 :  کالفھ گفتروشا

 . یچیھ... یچیھ
 ..ھیکی تارھمش
 .. کردنھی چشاشو  معادوی ازش پرسگھی سوال دچندتا

 :  گفتقھی از چند دقبعد
 .کنمی رک صحبت ممن

 بوده و انشا باچند بارعمل مشکل دی شدیلی خورده خشونی کھ بھ سر ای اضربھ
 . .. از دست بدنشونویینای امکانش ھست کھ بی ولننی دوباره ببتوننی مشھی حل مشونیا

 ..دیچی ھق ھق روشا تو گوشم پیصدا
 ...  خم شدزانوھام

 ... خارج شدیدی با ببخشدکتر
   دست خودم نبودحالم

 .... از اتاق خارج  شدمی حرفچی ھی بلند شدمو بازجام
 ...کردمی می خودمو خالدیبا
 ... اونجا بودمامی موقع بدحالشھی کھ ھمیی جارفتمیم.. . رفتمی مدیبا
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 روشا
   بستھ بودچشام
 ...  بھ سمت در برگشتمدمی درو شنیصدا

 خودمو باال کمی خواستم ی  بھ سختنی ھمی داخل اتاقھ و برای چھ شخصدونستمینم
 .. سردش مانعم شدیبکشم کھ صدا

 ! بودپدرسوشا
 .  باش دختر جانراحت
 ... حرف رو بگم و برمی سرھی اومدم

 .کنمیگوش م...نییبفرما-
 .. دخترنیبب

 . بودهارشی کھ خواستھ دراختیزی پر قو بزرگ شده و ھرچھی الی من از بچگپسر
.... 
 . دختر پبشنھاد کردمی پسرم کلی برامن
 :گفتی مشھی اون ھمیول
 ...کردیو مخالفت مزوده  

 .. بزار خودش عاشق بشھگفتم
 .. خالف کار بشھھی قراره عاشق دختر دونستمینم

 .... کننرشونی کھ دستگی کمکشون کردھرچند
 بھ پسر منم گھی از کجا معلوم دو رور دی فروختسی کھ پدرو برادر خودتو بھ پلییتو

 ؟یپشت نکن
 :  کردمو گفتمی چشم پوشبازم

 ... پسرمھخواست
     گرگوشمھیج           

 .. خوشبخت باشھبزار
  نمیشی ساکت نمیکی نی با اگھی دیول
 باشھ رو ی خوشبختی براش کلتونھی کھ می ادم کور زن پسرم بشھ و زندگھی زارمینم

 بھ فنا بده
  بکشرونی سوشا بھی خودت پاتو از زندگپس

  شیخوایبگو نم 
 ؟؟؟یدی فھمی عنوانچی داشتم بھ ھی پسرم بفھمھ من باتو صحبتخامینم
 منطقھ خوب ھی خونھ تو ھی من برات ی رو ھم نداریی بھ سرت اومده و جای چدونمیم

 .. حساب پر پولھی و دمیخر
 ... بکشرونی پسرم بھی پاتو از زندگفقط
 .. نبودی بند اومدنمیگر
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 !شدی نمباورم
 ... حق داشتیول

 ...نمی وقت نبچی بود کھ من ھامکانش
  من بدبخت بشھی سوشام پاخامی نممن

 ...... 
 بھ خودم اومدم کھ در اتاقو باز کردو قبل رفتن ی وقتی ساکت بود ولقھی چند دقدونمینم

 : گفت
 .دمی کھ گفتم و انجام می کارمن
 ... کننرونتی کشور بنی از اکنمی می وگرنھ کاری جز قبول کردن نداریراھ

 ... در اتاق بودو ھق ھق منی صداوبعد
  تاکجا؟؟ی کسی بایخدا
 ... تقاصشنھی کردم کھ ای مگھ من چھ گناھایخدا

 .خدااااا
  کنم؟؟کاری چی سرپناھچی کس بدون ھی کور و بی منھ تنھاحاال

 .. خشک شدمی دکتر تھرانی صدابا
 ..بــــــانو

  ھ؟؟ی گرچرا
 : پربغضم گفتمی بھ سمتشو با صدابرگشتم

 شم؟یمن خوب م 
  ھمھ غصھ چرا؟؟نی دخترخانم ااره

  درمانت کنم؟تونمی نمستموی نی من پزشک خوبیکنی فکر میعنی
 .. خانمروشا

 :  نگفتم کھ دوباره گفتیچیھ
 !دمی رو شنی پناھی اقای حرفای ھمھ من

 .. شدمخشک
 ؟؟؟. روشا خانمی کنکاری چیخایم
 :  گفتمھی گربا

 ....ادی رو نداره برنمی کسچی کھ ھمیتی دختر ھی از یکار
 ...من
 .ستمی سوشا بای در مقابل باباتونمی نممن
  سوشا رو خراب کنمھی زندگخامی از اون من نمجدا

  ؟نمی نبگھی ممکنھ دنیگیمگھ نم 
 .. سوشا بھ خاطر من زجر بکشھخامینم

 ... گونھ ھامی روختی پر از اشک شدو فرو رچشام
 . .. رو گونھ ھام مسابقھ گذاشتھ بودنی لعنتیاشکا
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 ...م احساس کردم رو دستویدست
 ..  کنمی خانوم نگران نباش من کمکت مروشــا

 . شمام مثل خواھرمکنمی جوره کمکتون مھمھ
 ..کنمی درک محالتونو

 .. عشقمو از دست دادمی زمانھی منم
 ..... ی داری کھ چھ حالفھممیم
 

 ...سوشا
 ومدی داد زده بودم کھ صدام در نماونقد

 .. کردمھی رو زانوھام گذاشتم و از تھ دل گرسرمو
 .. کردمی مھی چند ساعت بود کھ اونجا نشستھ بودم و گردونمینم
  سبک شده بودمیول

 ..دمی کشاری سنگ قبر سامی رویدست
 ..ی دعا کن داداشبرام

 ! برم روشا تنھاسدیبا
 ... رفتمنمی و بھ سمت ماشدمی سنگ قبرشو بوسیرو
 ! نابود کنھموی زندگ بابا قرارهدونستمینم

...... 
 ..کردی نگام می جورھی برخورد کردم ی با دکتر تھرانمارستانی سالن بتو
 .اوردمی نگاھش سردر ماز
 . پزشکھ جوون نداشتمنی نسبت بھ ای اولم حسھ خوباز

 .. باز کردم و رفتم داخل روشا پشتش بھ در بوددرو
 .  شونش گذاشتمی رفتم و دستمو روجلو

 ...ییروشا
 :  سو وسرد بود نگام کردو گفتی کھ بیی سمتم برگشتو با چشابھ

 ...ادیازت بدم م      
 . گرد نگاش کردمی چشابا

 ؟؟یگی می داریروشا چ...رو
 : با داد گفــــت    

 ..ــــــادی ازتـــــــ بـــــدم مگفـــــــتم
 ... متنفرمممممازتـــ

 ... برووووونجای ااز
 ..ی باشخامی نمگھید
 ! ی لعنـــــــتـــروبـ

 . رو گونھ ھام سر خورداشکام
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 ..گفتی داشت می چروشا
 ...اونم...او

 .. منو پس زدی مثلھ ملوداونم
 ... اخھ چراااخادمی گفت نماونم
  خدا؟چرا

  شده دخترکم؟ی من چیروشا
   گمشووو.... ستمی دخترک تو نمن

 ! رو پر کردای شکستم کل دنیصدا
 ...... خورد بشھنی از اشتری غرورم بزارمینم

 ... من
 . سوشاممن
 ! نکردهریی تغیزی ھمون سرگرد مغرورم چمن
 :  بود گفتمزی خودمم تعجب انگی کھ برای سردی صدابا

 . رمیگی طالق میابی و غدمی طالقتو انجام میکارا
 ..ینیبی نھ منو مگھی نباش دنگران

 ! کھ باعث ازارت بشمیشنوی صدامو منھ
 
  

 ... قابل وصف نبودحالم
 ...  گذاشتمنی رو فرمونھ ماشسرمو

 ؟ینجوری چرا اایخدا
 ...نمی ببوی خوش زندگی رودی من نبایعنی

 خدااااا
 . روشن کردمستمویس

 . مورد عالقھ روشا بودخواننده
 

 .....یری میتودار
 ... از دلھ مندوباره
 ....یری میتودار

 .... بزنی دفھ حرفنیا
 ....یری میتودار

 ....تی خدا سختھ دوربھ
 ...یری میتودار

 ....ی خبری دلم باز
 ...یری میتودار
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 ....ی تنھام بزاریریم
 ...یری میتودار
 .... بخدا

 ...ـــــــتیسختھ دور               
 ...  نگـــــــوی جورنیا

 ....ارهیکھ دلم کم م          
 . .. نگـــــــوی جورنیا

 .... طاقت ندارهگھید          
 . ...یری میتودار

 .... قرارممممی تو من بیب
 
 . .. نگـــــــوی جورنیا

 ...کنمیاز نگات دل م            
 . ... نگـــــــوی جورنیا

 ... زنمیدارم ھق ھق م            
 . ...یری میتودار

 .... قرارممممی تو من بیب
 ....زدمیمثلھ بچھ ھا ھق م-

 ..د بد بویلی خحالم
 ایخــــــــــــــداااااااااا

 .... شدینجوری اچرا
 ؟؟؟... چرااخھ

 
 .. دمی برامی دناز
 .... شمی پیستی روزا کھ ننیا

 .... سردهیلیخ
 ... توی وختھ از من گذشتیلیخ

 ... دستتورهی شده بگحسرت
 ...من                     

 . دمی برامی دناز
 گمی چند باره منوی انیبب
  اونجا بودادتی دمیھر جارس 
 . زود تموم شد باماای کارو دنگھی دفیح 
  روزا کھ نموندش باما کالفم کردنیا

  نگو حواسم ھسدروغ
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  من شدم سردتری رفتیاز وخت 
 .. بودم بدتر ازقبل شدمایبا دن 
   نوشتم برگرد گلمیھ

   کردمشیاحساس
  نموندهی انگار کھ اصال اشکیدی نفھمباز

   حسودهیلی خامی دننیا 
  شھی دلتو تنگ تر می بده وختشییخدا                          

  کنھی تازه می داغ دلتو ھگھی بدتردروزگارم
  وونھی دبازهیاخرم م 

 ..... مونھی تنھا مشھیبھ عاشق ھم.. ستشی ننجای اونکھ اخونھی داره میچ
 
 .... دلم نپرساز

 ...یای تا تو بنھیشیم            
 ...  بھونتویھ

 ..اااای تازگرهیگیم             
 ... دستتیوخت

 ... دست من نباشھیتو
 یری میتودار                  

 ... بغض صدامشکنھیم
 ... یری میتودار       

 ... غم تو چشامنھیشیم
 ... دست من نباشھی دستت تویوخت

 . ... نگـــــــوی جورنیا
 . ..هاریکھ دلم کم م                 

 . ... نگـــــــوی جورنیا
 . ... طاقت ندارهگھید                  

 . ..یری میتودار
 . ... قرارممممی تو من بیب

 . .. نگـــــــوی جورنیا           
 . .. نگات دل بکنماز

 .... نگـــــــوی جورنیا        
 زنمی ھق ھق مدارم

 ...یری می دارتو
 ...  تو منیب
 ..... قــــــرارممممیب
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..... 
 ...  و اشکامو پاک کردمدمی بھ صورتم کشیدست

 !  تمومھی ھمھ چگھید
  انجام داده بودماتی کھ بخاطر عملیعقد:  سمت ستاد رفتمو بھ سرھنگ گفتم بھ

 ...  فسخشو بدهبی ترترو
 . حال خرابم رفتم خونھبا

 .. تو سکوت غرق بودخونم
 . روح شده بودی مثل قبل بباز

 !  نبودیطونی دخترک شگھید
 ... بھ خودم نگاه کردمنھی ای سمتھ اتاق جلورفتم

 ... ختی رنی ھاش رو زمکھی کھ خورد شدو تنھی تو ادمی مشت کوببا
 ...دادزدم

 . ..ی داشتم لعنـــــــتکمی من چمگھ
 ... نداشتمیچ

 .... کردمھی عشق گری باز برانی رو زمتمی نشھمونجا
 ... ومدی وقت بود کھ میلی خلمی موبایصدا

 . کشتی خودشو مداشت
 .! دراوردمبمی توجاز

 . بودنفسم
 .. ندادویکی نی جواب اشدی ممگھ
 ...جانم

  ؟؟؟یی تو کجاسوشا
 ... می چھ قد نگرانت شدیدونیم
 ؟؟... معرفت ی دلم چھ قد برات تنگ شده بیدونیم

 .شتی پامی بییکجا
 ...خونھ
 ؟؟؟.! شدهیزی چسوشا

 ؟ی داداشھینجوری صدات اچرا
 ... کای ابنجا ارایب

 ... مردداداشت
 ...کای نابود شد ارداداشت

 ... برگرفتھدلم
 . مانع از ادامھ حرفم شدو تلفنو قطع کردممیگر...ار
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 ... زانوھام گذاشتھ بودمی روسرمو
 ...     بودمدهی برگھی دای دننی ااز

 ... زدی کھ اسممو صدامدمی حال شنی رو از توکای اریصدا
 . . کای ارنجامی امن

 ... داد زدتمی وضعدنی تو اتاقو با داومد
 .... شـــــــدھھھھھییچــــــــــــــ

 . .ســـــــوشـــــــا
 ؟؟؟؟؟

 ...  طرفمدی و دوھی گرری ززد
 .. زانو زدکنارم

  شده داداش من؟؟؟یسوشاچ
 ... ختی راشکام
 ... تو بغلشدی کشسرمو
 ... ی نکن دلمو خون کردھی بشم داداشم توروخدا گرفدات
 :  گفتمھیباگر

 کایار...ار...ا
 .... تنھام گذاشتمیکی نی ایدید 

 ...خامممی من عشقمو مکایار
 ! گفتموی چھمھ
 ....  شدمی تا خالگفتم

 .. گذاشتھ بودم کھ بھ خواب رفتمکای اری بود کھ سرمو رو پاقھی چند دقدونمینم
 
 ...کایار
 ...  براش خون بوددلم

   منو داشتی ھواشھی ھمسوشا
 . پشتم بودشھیھم 

 .دمی بوسقشویشق
  بالش گذاشتمی براش بالش اوردم و سرشو رورفتم

   جمع کردمنوی زمی روی ھاشھی شخورده
   بھ سمتشرفتم

  زخم کرده بوددستاشو
 . براش پانسمان کردم کردمزخماشو

 . دمی روش کشی نازکیپتو
 ... ابروھاش نشستھ بودنی بیاخم

 ... بودتی براش کھ تو خوابم اذرمیبم
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 ..... رفتم تا براش سوپ درست کنمرونی اتاق باز
 

 روشا
 ...ایخدا
 ...شدی مکھی تکھی دلم داشت تگفتمی داشتم اون حرفارو بھ سوشا میوقت
 ... در ھق ھقم شروع شدی صدادنی محض خارج شدنش و شنبھ

 ...اااایخدا
 . چرا مناخھ
 ؟. کردمکاری من چمگھ
 ... رو بچشمی طعم خوشبختدی چرا من نباایخدا
 !نمی رو ببی خوش زندگی رودی من نباچرا

 ... دارهی اون حق زندگیول
  گھی سوشا راس میبابا
   خالف کارمھی دختر من

  رمی دختر فقھی         
 ھـــــــھ   

 ....  دختر کورمھی
 زدمی و خدارو صدا مکردمی مھیگر
 دمی  رو شنی دکتر تھرانی صداکھ
 ....کنمی نکن روشا اروم باش خواھش مھیگر
 ..ی با عمل خوب بشدمی بھت قول ممن
    زدمـــــــداد
 ...کنمی نمھیمن برا چشام گر  

 ...   کنمی مھی عشقم گربرا
 ..کنمی مھیبرا سوشام گر      
 . گفتممیکسی زدمو از بھق
 .. ھق زدمو خدارو صدا کردم     
 .. زدم و عشقمو خواستمھق

........ 
 
  کلیدانا 

 ... بابت بخت بدشکردی مھی گرروشا
 ... کردی بود با غم نگاھش مدهی کھ درد عشق کشیاشاری

 ... کمکش کنھخواستی مدلش
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 عملشو انجام ی کارابی خارج شدو رفت تاترتنشی جوونو غمگماری غصھ از اتاق ببا
 ... بده
 

 طالقشون بھ گھیا دوروز د فسخ طالقو انجام داده بودو قرار بود تی کاراسرھنگ
 .... گرفتھ بشھیابیصورت غ

 
 تو دردو رنج خودشو غرق کرده و خودشو تو اتاقش حبس کرده بود و تنھا سوشا

 .. .گاری بودو سگاریھمدمش س
 ...سوختی مگاری نصف سگرفتی مگارشی کھ از سی ھرکامبا

..... 
 .. .ھھ

 .کردی درکش مگارشی فقط سانگار
 
 ..... مراکنھی چھ خوب درک مگارمیس
 

 ... ھام رایی نو عروس شب تنھانی ادھدی کام مبای زوچھ
 

 ...سوزاندی ممی را برادشی پلباس
 
 ...زنمی من تا صبح بر لبانش بوسھ مو
 
 ..... من از عمرگذرادوی مھی از جان مااو
 
 ... ھمھیبھ پا!  میسوزی ھردو مو
 

 ..سوشا
 .کردیخم نگام م روبھ روم نشستھ بودو با ابابا
 .ای تموم شده پس بھ خودت بگھی سوشا دنیبب

 یکشی مگاریو فقط س. ی ھفتس کھ خودتو تو اتاق حبس کردھی کینزد
 ... یکنی مست مویخوری دلھ  مشروب می  پسرامثلھ
  بشھ؟ی چکھ

 .ھـــــــان
 یی کارات بھ کجا برسنی با ایخایم

 . دختر در حد تو نبوداون
 .ستی در سطح خانواده مانری دختر فقھی
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 ..        بشھنای دختر نابھی پسرم پاسوز خامی نممن
 .. تو ھم رفتھ بودی بدجوراخمام

 . لب گفتمریز
 . منھ بابایای دختر دناون
 : گفتتی با عصبانبابا

 .نی طالق ھم گرفتگھی داالن
 .....  وضع بمونھنی تک پسرم تو ازارمی نممن
 ی دوباره اشتباه کنزارمینم

 ..  مھرزادی دختر اقاھی خاستگاررمی و اخر ھفتھ مدمی مبشویترت
  تو مناسبھی برانینوش

  داد از جام بلند شدمتوی عصبانبا
  کنمی و نھ ازدواج مخامی نھ زن ممن
 .رهی بگمی من تصمھی کسم حق نداره کھ برا زندگچیھ

 ... بعد از اونم فقط مرگخاستموی فقط روشا رو ممن
 م االن بابا مرده متحرکھی من
  بعد از روشا نابودممممن

 . دخترمردمم خراب نکنھیزندگ
 ...ستادمی بابا ای برم کھ با صدارونی از در بخواستم

 ؟؟؟ی مرده متحرکھی یگی نممگھ
 ؟ی نداری زندگیگی نممگھ
 ؟؟. ھانی ازدواج کنی داره برات کھ با کی چھ فرقگھی دپس
 ی خاستگاریای اخر ھفتھ بامن متو

 .....وگرنھ
 ؟یوگرنھ چ. برگشتم

 ..  کردمکث
  کنمی مرونی کشور بنیروشا رو از ا-

 ینی رنگشو ببی حتزارمینم
 ....ادی از دستم برمی کھ ھرکاریدونی مخوب

 .....ی خراب کنتوی زندگتی با ندونم کارزارمینم
 .دی خشم از اتاق بابا خارج شدم و چنان درو محکم بستم کھ خونھ لرزبا

......... 
   تخت نشستمیاتاقم رو تو
 .دمی نوشزی می روھیسکی وی شھی شاز

 .شدی داشت منفجر مسرم
 ....کردی مکاری چمی داشت با زندگبابا
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 روشا

 ...  چند روز گذشتھ بوددونمینم
   کرده بودمھی مدت بھ اندازه کل عمرم گرنی من تو ایول
 ...کردمی باھاش دردودل مزدوی ھوامو داشتو مدام بھم سرماشاری یول

 ...دونستی منو مھی زندگی اون ھمھ گھی دحاال
 . برادر دارم کھ تو زندانھھی حاال فقط دونستیم

  کنھی گفتھ بود کمکم مبھم
با شعف بھ سمت صدا برگشتم کھ تو .... کنار گوشم ناباوری حال خودم بودم کھ صداتو

 . فرورفتمیاغوش گرم
 ...شدی نمباورم
 . بودراشا

 . بودداداشم
 ...ھی گرری ززدم

   داشتماجی بھ آغوشش احتواقعا
 : اروم گفتکردوی نوازش مسرمو

  منیاروم باش کوچولو...ـــــــشیھ
 دی سرمو بوسی روو
  بود کھ تو آغوش  راشا بودم و محکم دستامو دورش حلقھ کرده بودمیادیمدت ز 
 ....    دمیترسیم
 ...رنی ازم بگمیکی نی ادمیترسیم
 ...ه تنھا شدن از دوباردمیترسیم
 یروشــــا ولم کن بچھ لھم کرد....ا

 .  دستامو از دورش شل کردمباخجالت
 .دی بھ صورتم کشی نشست و دستکنارم

 ... برام گفتھ گل منوی ھمھ چاشاری
 یستی تنھا نگھید
 ... کنھتتی اذچکسی نمبزارم ھگھید

 یشی و می خوب بشدی تو باارمی دکترارو منیبھتر
  کرده بودمبغض
 ی نکن فسقلھی گرروشا

   سختھدونمیم
  یول
   ی خواھر منتو

  ستی نفی منم ضعخواھر
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 ؟ی فکر نکن باشھ خواھربھش
 تونم.ینم...ن
 ...مای حرفا نداشتنیاز ا.... ا
 ؟ی ازاد شدیتو چجور-

  دادی کارامو انجام ملمیوک
 .  برام گفتزوی اومد مالقاتمو ھمھ چاشاری شی روز پدوسھ

 .ی تو بودمینگران مدت تنھا نیتوا
  کھ کنارتمحاالم

........ 
 ھوم-          روشا
   قراره عملت کننا گلمفردا

 .یاری بھ دست بتویینای بگھی کھ تاچند روز ددوارمیام
 ..  دادهنانی بھم از خوب شدن چشمات اطمدکتر
 .. لبم نشستی رویلبخند

 . خستھ شده بودمیکی تارنی ااز
 ... دوباره دلم خون شدنمی سوشا رو ببتونمی نمگھی کھ دنی ااداوردنی با بھ یول
 
  

 سوشا
   شده بودمرهی اخم بھ روبھ روم خبا
 ..... بابا نگاه کردم کھ بھم چشم غره رفتبھ

 . دختره روبھ رو شدمی رهی نکردمو رومو برگردوندم کھ با نگاه خییاعتنا
 .  نداشتی بدی چھره
 ی عملینیب.ی خاکستریچشا

  کرده بودیظی غلشی ارایول
  بھ تنش بودی کوتاھراھنیپ

 . انداختمری کردمو سرمو زیاخم
 ... بابا سکوتو شکستیصدا

 .می اومدی کھ امشب بھ چھ علتنیدونی مھرزاد جان مخوب
 . برنو با ھم صحبت کننیدی حاال اگھ اجازه منی پسرمم کھ خبر دارتی وضعاز
 .حتما-

 . کنی جان اقا سوشا رو ھمراھنینوش
 . راه رو رفتمی خشم بلند شدم پشت سرش بھ سمت اتاق انتھابا 

 . مشت شده بوددستام
 . اومدنم روشا بودلی دلتنھا
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 . بھش صدمھ بزنھتونستی مبابا
 . دستوپامو بستھ بودیبدجور

    نشستمومدی کھ برام عشوه می دختری روبھ رویجد
 .خوب

 :  نگاش کردمو گفتمیجد
 . بھت ندارمی عالقھ اچیدمو ھ کھ بھ زور پدرم اومیدونی مخوب

  نفر تو قلبھ منھھی فقط
 . جواب مثبت بدهی بدبخت بشیخوای اگھ محاال

 : عشوه گفتبا
 ...کنمی من تورو عاشق مزممیعــــــز

 . از لحن صحبتش بھم خوردحالم
 : غرور گفتمبا
 . و بلند شدمو از اتاق خارج شدمیخوددان 

  شد؟یخوب پسرم چ:  گفت بابا
؟ دستش .یپرسی سوالو منی دارم کھ ایری گمی پوزخند گفتم ؛مگھ من اجازه تصمبا

 .دیمشت شدو با چشاش برام خطو نشون کش
 . کھ دخترشم اومدکردی نگامون مجی مھرزاد گیاقا
   با لبخند بھش گفتبابا

 شد؟ی باباجان چخوب
 ھھ
 .. دمی انداخت مثال من خجالت کشنیی عشوه سرشو پابا
 :  گفتشی تو دماغی با صداو

 . بابا موافق باشن جواب منم مثبتھاگھ
 .. دراورد و بھ دستم دادفشی از کی دست زدنو مامان حلقھ اھمھ

 . غم نگام کردبا
 . پسر گلم حلقھ رو دست خانومت کنزودباش

 . کنارم نشوندننوی نوشو
 .... حلقھ رو انداختم کف دستشاخمو

 .  دختر خوبمنی فکر کردن من با اھھ
   خوندنکور
  خراب کردنمویزندگ
 .!کنمی براشون زھر مویزندگ

 ...دیکشی روشام پرمی برادلم
 .. ای چرا خدااخھ
  پسم زدچرا
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 ..روشا

 .دادمی اضطراب دست راشا رو فشار مبا
 ... ییروشا-

 . گل مننترس
 .ینی ببیای برونی در کھ بنی از ادمی مقول

 ... راشاترسمیم
 ه بودم افتادھیبھ گر.... ترسمیم

 .دی بھ اغوشم کشراشا
 ی گلی ابجیروشا توکھ ترسو نبود...ا
 یایتوام ب...شھیم 

 : گفتمھربون
 .امی کنم اگھ اجازه دادن می گلم با دکتر صحبت مباشھ
...... 

  دمی و شناشاری ی کھ صداکردمی اطرافم گوش می بھ صداھاباترس
  می ھوشت کنی بمیخوای روشابانو کھ میآماده ا-
 .... دمی نفھمیچی ھگھی بعد دقھی ترس سرمو تکون دادم و چند دقبا
 ... بخوردمی تکونتونستمی نمی بودم ولیداری خواب و بنیب 

  کردنی چک متموی وضعکردوی کھ با پرستار صحبت مدمیشنی ماشاروی یصدا
 ..  چشامو باز کنم انگار بستھ شده بودنتونستمینم
 : گفتمیفی ضعی صدابا
 شا..را
 ... اشاری بھوش اومد ییوا

 ... بھوش اومدمیابج
 !اد؟یچھ خبرتھ راشا مگھ قرار بود بھ ھوش ن-

 ؟یخوب
 .دیپرسی سوالو ازم منی بود کھ ااشاری یصدا
 . سرمو تکون دادماروم
 ن؟ی چشمامو بستچرا

 . نباش عمل موفق بودهنگران
 .ی بھ دست آورده باشتویینای بدوارمیام

  میکنی اون باندارو باز مفردا
..... 

   خستھ بودمیلیخ
 .ومدی کھ ھمش خواب بودم بازم خوابم منی ابا
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 . .. خوابم بردی کدمی نفھماصال
 .  شدمداری بی شدت گرسنگاز

   کھ محکم دستمو گرفتھ بودکردمی راشا رو حس مدست
   کردمصداش

 . ..راشا
 راشـــــــا           

 .ھوم
  خواب بودیالھ
   گرسنھ بودمیلی خیول

   صداش کردمدوباره
 راشـــــــا

 ... بلھ
  شدیچ.        بلھ         
 گشنمھ

 باشھ باشھ... ھا
 . خواب بود فکر کنمھنوز
 :  کھ گفتدمی بعد صداشو شنقھی دقچند

   ھستخچالی تو زای جور چنی و اوهی گلم فعال فقط کمپوت و ابمروشا
 ؟ی باشھ ابجارمیرات صبحانھ ب بھت بخور تا صبح بدمی کپموت اناناسو منی فعال اایب

 :  تکون دادمو گفتمسرمو
 . باش

 پنج صبح- چنده؟        ساعت
  دھنتو باز کنی فسقلخوب
 ... از اناناس داخل دھنم قرار گرفتی دھنمو باز کردم کھ تکھ ااروم

 .  دوست داشتمطعمشو
  کمپوتو تا آخرش خوردمنکھی از ابعد

 .  کمکم کرد دوباره دراز بکشمروشا
 . خستھ شدهیلی داداشم خچارهیب

 ..راشاا
  راشاجونھ

   جلویایم
  جلواریصورتتو ب.....       ؟یچ

  کردمدای بلند کردمو با دستام سرشو گرفتمو گونشو کھ پسرمو
  دمشی رفتمو چند بار پشت سرھم بوسجلو
  تو بغلشدمیکش
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 ... منی قربونت بشم روشایالھ
 ..دی بوسمویشونیپ
 می باندارو از چشام باز کنھ با راشا حرف زدادوی باشاری کھ ی وقتتا
 ...می حرف زدی از کارش از ھمھ چقمونی عالاز
 ...از
 . سوشااز
   کردمو از عشق سوشا گفتمھی براش دردو دل کردم گریکل

  دراروم کردنم داشتی بغلم کرده بود و  سعراشا
  ساعت نھ شدی کمیدی کھ نفھممی قد غرق صحبت بودنیا

 . بھ در خوردی اتقھ
 نییبفرما: راشاگفت

 .دمی شناشاروی یصدا
 ری صبح بخسالممم
 . روشا خانوم از دستھ اون بانداژا راحت بشھوقتشھ

   رو لبم نشستی حرف لبخندنی ابا
   سرم نشستی رویدست

  اجازه روشا خانومبا
 . شروع بھ باز کردن باند کردو

 . صورتم نبودی رویزی چچی ھقھی از چند دقبعد
 ...  چشامو باز کنمدمیترسی من میول
 . راشا دستمو گرفتنمی کھ بازنم نبنی از ادمیترسیم

 .. اونم حال منو داشتانگار
 :  گفتاشاری

 ... چشاتو باز کناروم
 .. ی و آھستھ و کم کم چشمامو باز کردم ولدی لرزپلکام
 .. دی چکاشکم

 .. یچیھ
 ...   یچیھ       
 .ھیکی تارھمش
 . اشاروی ی و بعدش صدادمی دیفی ضعینور

 ... ینیبی می چروشا
 ...فی نور ضعھی

 ھیعال...   خوبھ
 . کارو تکرار کننی چشاتو ببندو باز کن چند بار اگھی بار دھی

  کھ گفتو انجام دادمیکار
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 .. تر شددی کم اون نور شدکم
 .  چشامو بستم و باز کردماروم

 ...شدی نمباورم
 من

  میدیدی مداشتم
   گرفتھ بودمیگر

 :  بغلم کردو گفتراشا
 ...  نکن روشاھیگر

  کننی عملت مدوباره
 ... ینیبی باالخره متو
 راشـــــــا...را

 .. جانم
  نمیبیمن م... من
 :  بھ سمتم اومد و گفتاشاری حرف نی ابا
 ....دونستمیم

 ...نمیبی متار
 .شھی بعد از چند روز درست می تازه عمل کردمعلومھ

 . رفتنرونی  بھ ھمراه پرستار بدنویل پرس تا سواچند
 
 

 روشا
 .میرفتی بھ سمت خونش ممی کنار راشا نشستھ بودم و داشتنی ماشتو

 . کرده بودنصمی ھفتھ ترخھی بعد از باالخره
 ...دمیبلعی باولع مرونوی بی بودمو ھوادهی کشنیی رو پاشھیش

 :  باخنده گفتراشا
  ؟؟یبری از اطرافت لذت می دارینجوری کھ ایروشامگھ از زندادن ازاد شد...ا

 ..ی ندارخبر
 . زندانم بدتر بوداز

 ؟ی بھ بدن فسقلمی ناھار توپ بزنھی می برتی بھ افتخار ازادپس
 . حرف زدنش اونقد بامزه بود کھ لبمو بھ خنده باز کردلحن
 .می شدادهی رستوران  نگھ داشتو پھی یجلو
 .میپنجره نشست چھار نفره کنار زی مھی ی داخلو رومیرفت

  گلم؟یخوری میچ:  کھ اومد راشا با لبخند گفتگارسون
 اوممم

  خورمی مدهیکوب
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 .  سفارش داددهی از من کوبتی بھ تبعراشام
  غذامونو اوردنقھی از چند دقبعد

 . گرسنم بود کھ کل غذامو خوردمنقدیا
 ..کنھی چونشو با خنده نگام مری راشا دستاشو گذاشتھ زدمی کھ بلند کردم دسرمو

 :  موجود نبود گفتممیکشنری بھ اسم خجالت تو دیزی راشا چی کھ جلویی اونجااز
 ھیچ....      ھـــــااااا

  بھ من؟ی زل زدچرا
   خندهری زد زیپق

 ... ارناااای اگھ گشنتھ دوباره سفارش بدم بروشا
 . .کـــــــوفــــــت

 . گشنم بووودخو
   منی جونت کوچولونوش
 .م رفت تو ھاخمام

 ی خودتکوچولو
 ... من کجام کوچولوعھ؟ییییچ:  گفت باخنده

  گفتی راست مخخخخخ
 .دمیرسی تا سرشونشم نممن
 : گفتمی بازم با لجبازیول
 ..  بھ من چھی بزرگیادی تو زستمی من کوچولو نرشمینخ

 . حساب کنھدورفتی دندونامو نشونش دادم کھ خندبعدم
 
 

 روشا
 . راشا بودمی دوھفتھ بود کھ خونھ کینزد
 ..کردمی مھی گرزدموی و با عکس سوشا حرف منشستمی اتاق مکنج

 . چشام گود افتاده بودریز
  راشاچارهیب

   شدی ذره ذره با من اب ماونم
  جلوه کنم کھ حالم خوبھی جلوش جورکردمی میسع
 ...شدی مگھ میول
 . باز شدن در بھ سمت راشا برگشتمی صدابا
  گلھ داداش ھا؟؟ی کنھی گروینی بش اتاقی گوشھ یخوای می کتا
  داشت؟؟؟می ادهی فای کردھی گرنھمھیا

 . روشای فراموشش کندیبا
 ؟؟؟یفھمی مـــــــدیبا
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  گردهی کردنت سوشا برنمھی گربا
 یشی خودت داغون مفقط

   بھت بگم روشامیزی چھی خوامیم
  ی فراموشش کنی تا بتونی بشدی کامال ناامخامیم
 ؟یچــــــ...چ

 ..... سوشا
 

 کنھیداره ازدواج م                     
  ای بخودت بپس

 نی کنج اتاق نشینجوریا
  داغون نباشینجوریا

 کردمیبابھت بھش نگاه م           
  گفت؟یچ
 سوشا..سو 

 .. شدسی صورتم خی کدمینفھم
 . رو سرم اوار شده بودایدن
   نفس بکشمتونستمینم

 ... شده بودمکبود
 .دی با وحشت بھ طرفم دوراشا

 . ..روشـــــــا
  بکششنفس

 .. منینفس بکش روشا            
 ی بکش لعنـــــــتنفس

  تونستمینم.  یول
  راه گلومو بستھ بودیزی چھی

 .. خس خس افتاده بودمبھ
 .. راشا راه نفسم باز شدیلی با سکھ

   گرفتھ بودسرفم
  دمیبلعیبا تمام وجود ھوا رو م     
   بلندم کردو بردم تو بالکنراشا
 ..دمیکشی با ولع نفس مرونوی بیھوا

 . بھ راشا افتادچشمم
   بگردمیالھ

 ... بھ خاطر من الغر شدهداداشم
 . ھم باھام اب شده بوداونم
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   از اشک بودسی نازش خصورت
  تو بغلشدمی کشھوی

   روشای ترسوندمنو
  دارم ھا؟؟؟وی تو کری کوچولو مگھ من بھ غیابج

 رمیمی می اگھ توام تنھام بزارروشا
 . داداشمی از حرفادمی کشخجالت

  رمی بمیالھ
 . نداشتموی اون کسری بھ غمنم

 ..........  باشھنی بھ خاطرم غمگزارمی نمگھید
 . بوددهی کنارم رو تخت خوابراشا
 . پسربچھ ھا شده بودمثلھ

 یارم کنارم بخوابھ لبخند مظلوم کرده بود کھ بزافشوی قی چجورنکھی اوردن اادی بھ با
 ..رو لبم نشست

 .. تلخ بودیلی خھرچند
 .دمی بوسشویشونیپ                   

  دو بودکی نزدساعت
 ..کردمی راشا فکر می بودم و بھ حرفاداری من بیول
 .... بھ من نداشتھی عالقھ اچی سوشا ھیعنی

 .. مشت شددستم
 
 
 ...   کنھی بھم نداشتھ کھ داره ازدواج می حسچیھ

 . شدی جاراشکام
 : سمت راشا برگشتم و اروم گفتمبھ

 .دمی مقول
  بشم ھمون روشادمی مقول

 ی داداشی بخاطرم غصھ بخورزارمینم
   ھنوزم ھمون روشاممن

 .طونی شی روشاھمون
 .زننی ھاش حرف مطنتی ھمھ از شھمونکھ

 . تو خودمزمیری بھ بعد منی ااز
 .کنمی نمھی گرگھید
   دختر سردھی شمیم

 ... پشتمو بھش کردمدموی بھ سرراشا کشیدست
 ... خوابم بردی کدمی تو سرم بود کھ نفھمالی فکرو خنقدیا
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 . شرشر اب چشامو باز کردمیباصدا
 .دادی ساعتھ ھشتو نشون مواری دی ساعت روعقربھ

 . جام بلند شدمو لباسامو عوض کردماز
 .دمی پوشی زرشکھی ست ورزشھی

 . دستو صورتمو شستمرفتم
 . بستمی دم اسبموھامو

 . سالم کردمدی جدی بھ روشانھی اتو
 . ستمی نفی ضعگھید        

 .کنمی مفراموشت
 . راشا رو برداشتمیای ھنزفرویگوش

 . رفتھ بودمیادی زھی ورزشیکالسا
   بودی عالرقصمم

   محبوبم گذاشتمی اھنگ از خواننده ھی
 .پنجھ رفتن. برداشتمو شروع کردم بھ پاشنھ نی طنابمو از زمو
 

 ... دلم دوباره بارونھی ھواباز
 ...  وارونھی لبام انگاری روخنده

 .... دلمیوا
 ...  داغونھیلیخ
 ... من نموندو رفت و دلش ارومھبا

 .... ھاش بامنوغصھ
 .... با اونھشیدلخوش

 .... دلـــــــمیوا             
 ... داغونھیلیخ
 .خوندی من مھی زندگیداشت براانگار -

 ...    اشکامو گرفتمزشی ری زور جلوبھ
 . روشانھ
 .کنمی نمھی گرگھید

 ... باشمفی ضعخامینم
 
 . دلمی وایا

 ...دهی دی قد سختچھ
 ...دهی زجرکشی عمرشو ھی ھمھ

 ....دهی ندشی زندگھی روز خوش توھی
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 ... بھ احساسم کھ مردهی وایا
 ... کھ خوردهی دل خستھ و زخمنیا

 ...  نبرهی دلچی ھمھ دل داده و ھبھ
 

 ...مـــــــن
 ... شمی پی بـــــــرگردخامینمــــــ

 
 ...بـــــــاز

 ...شمی عاشـــــــقت نمبخـــــــــدا
 

 ...تـــــــو
 ی اواره کـــــــرددلـــــــمو

 
 .....مـــــــن

 ....شمی خــــــام تـــــو نمــــــــــــــگھید 
 

 ...مـــــــن
 ... شمی پی بـــرگردخامی نمــــــینم
 

 ...بـــــــاز
 ...شمی عاشـــــــقت نمبخـــــــــدا

 
 ...تـــــــو

 ...ی اواره کـــــــرددلـــــــمو
 

 ...مـــــــن
 ..شمی خــــــام تـــــو نمــــــــگھید 
 
 ...دهی دی دلم چھ قد سختی وایا

 ...دهی زجر کشی عمرشو ھی ھمھ
 ...دهی ندشی زندگھی روز خوش توھی
 
 ... بھ احساسم کھ مردهی وایا
 ... کھ خوردهی دلھ خستھ و زخمنیا
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 ... نبردهی دلچی ھمھ دل داده ھبھ
 

 ...مـــــــن
 ... شمی پی بـــــــرگردخامینمــــــ

 
 ...بـــــــاز

 ...شمی عاشـــــــقت نمبخـــــــــدا
 

 ...تـــــــو
 ...ی اواره کـــــــردودلـــــــم

 
 ...مـــــــن

 ..شمی خــــــام تـــــو نمــــــــگھید 
 
 

 سوشا
 ...کردمی دود مگاری نشستھ بودم و سکمی اتاق تاریتو
  بھ در خوردی اتقھ
   تو اتاقمدی لوس پری ندادم کھ درباز شد و دختره یتیاھم
   ســـــــوشـــــــایوا

  شـــــــدھھھ مرد منکی قد اتاقت رمانتچھ
 ... غرقھ دودکویتار

 . مقابلم نگا کردمیغوی جغی بھ دختر جباپوزخند
 ـــــــرونیاز اتاق من برو ب-

 ...دی ندادوبھ سمت تخت رفتو روش دراز کشیتیاھم
 ھـــــــھ
 شمی مکی کارا من تحرنی عشوه ھا و انی فکر کرده با اای حی بدختره

  تنش بوددی سفیوار نود سانت شلھی تاپ دکلتھ قرمز با ھی
 . بوددهی بھ صورتش مالدابمی عالمھ سرخاب سفھی
 . اخم بھ سمتش رفتمو بازوشو گرفتمو بلندش کردمو بھ سمت در رفتمبا

 :   گفتمی کردمو جددرباز
 ـــــرونیب
 : گفتی لحن لوسبا

  خوب بداخالقلھیخ           
   برم کالس رقصمونی عروسی براخامی اومدم بگم من مفقط
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 ن؟ی نھ ھمای یای متوام
  بھش زدمیپوزخند

 ؟ی حرفتو گفتخوب
 حاال بـــــــرو 

  سوشای بداخالقیلیخ
 ... پشتشو بھم کردو رفتبعدم

   شدمرهی بھ سقف خدموی تخت دراز کشی برگشتم و روالیخیب
  اتاقو پرکرده بودی از دود فضای اھالھ
 . برداشتمی عسلی از رومویگوش

  شدمرهی عکس روشا خبھ
 ... شده بودرهی خنی لبخند بھ دورببا
 :  بغض گفتمبا

 ؟.  ... ی پسم زدچرا
 ؟... روشای منو نخواستچرا
  چراااا؟؟اخھ
  کم گذاشتم برات؟ی چمگھ
  داشتم؟ی چھ کمبودمگھ

 .. از حرس بھش زدمی روشن کردمو پک محکمیگاریس
 
 

 روشا
 و دمی کشغی دور کمرم حلقھ شد از ترس جیدست کھ رفتمی تند داشتم پاشنھ پنجھ متند

 طنابم از دستم افتاد
   بوس کردگونمو
  برگشتمباترس

 .دمی نفس راحت کشھی راشا دنیباد
 :  اخم گفتمبا

 شعورررری بیشی مثل جن ظاھر مچرا
  کوچولوی اجیدی ترسیالــــھ
  دی کشلپمو
 ... توی ناناز شدچھ

 .. نمی بدو ببارمی سرحالت بدی امروز بامی برایب
 .دمیکشی خودش مدنبال

 ...ی راشا دستمو کندییا
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 اھنگ شاد گذاشت و صداشو بلند ھی حال دستمو ول کردو بھ سمت ضبط رفتو وسط
 .کرد
 . مبلی رفت نشست رولکسی ربعدم

 :  کھ گفتکردمی نگاش ممتعجب
 ...گھی کن دشروع
 : گرد گفتمیباچشا

 ھـــــااااا                       
 .گھیبرقص د-

 ؟؟؟؟ییچــــــــــــــ
  برقصگمی تو مچتھ

  میبرو بابا حال ندار                     
 .. لطفااااگھیروشا برقص د... ا

 لطفاااا
  نـــــــازممممیابج

 .. گربھ شرک کردھی شبافشوی قبعدم
 ...دنی نازو مظلوم شده بود کھ شروع کردم بھ رقصنقدیا

 ... کھ اھنگ مھسون اومدنمی برم بشخواستمی تموم شدن اھنگ مبا
 ... دوس داشتمیلی اھنگو خنیا

 ... شده بودرهی کردم روشا مبھوت بھم خدنی دوباره شروع بھ رقصناخداگاه
   داشتحقم

 . بوددهی رقص منو ندتاحاال
 ... مبل ولو شدمی از تموم شدن اھنگ بھ سمتش رفتمو روبعد

 ...زدی مجی ھنوز گراشا
 ...ھھھھیعال رقصت روشا
 ...یکردی رو نمی کارام بلد بودنی اازیفسقل

 .  دی باال انداختم کھ خندابروھامو
 ... دورت کنمالی از فکرو خی چجوردمیفھم-

 ...شھی شغلم ھست برات منبع درامدم متازه
 ؟؟؟یچ:  گفتمی کنجکاوبا
 

 کالس رقص                         
 
 

 . ..ھـــــــان
  تو ؟؟چتھ
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 ؟ی داره کالس بزاری خوبھ چھ اشکالنقدی تو کھ رقصت اخوب
 ..  کھ شدهی حاال از ھر راھی فراموشش کنکنمی بھ زور وادارت ممی روشا تو نخوانیبب
 ..ی گرم کنگھی دھی سرتو باکارادیبا
 ... تنھا کسمو از دست بدمخامینم
  ی بفھم کھ فقط تو برام موندی لعنـــــــتد

 ...   کنھی مھی راحت جلوم گرنقدی مغرور ای کھ راشاشدی نمباورم
 .دمی تو آغوشم کشسرشو

 ی نکن داداشھیگر
  نکنھی گرتوروخدا

 ی تو بگی ھرچباشھ
  دمی انجام می بگیھرکار

   نکنھی تو گرفقط
 ییراشـــــــا

  کنمای مھی گرمنم
   بلند کردسرشو

 ...زدی نازش موج می تو چشاغم
 دی بوسگونمو
 ... داشتیفی لطیلی خھی برخالف مغرور بودنش  روحراشا

 ..  غممو حس کنھزارمی نمگھید
 ... درده منھنیا

 ..   راشا درد بکشھزارمینم
   صبحونھ توپ برات آماده کنمھی برم نی بشنجای لوس اییراشا

........ 
 ...زی می کردم روی بود خالخچالی تو یھرچ

   دم کردمیچا 
 تم دم در اتاقش رفتھ بود اتاقش رفراشا
  تودمی در زدن پربدون

 ی آخر فسقلی نگرفتادی درزدن تو
 نچ

  تو لبتاب بودسرش
  راشا؟؟یکنی مکاریچ

 ..  کنمفی کالسا ردی کھ براگردمی سالن مھی دنبال
 ... راشای قد عجولچھ

 .. کھشھی نمری دحاال
 ..  باشگاهی بردی از فردا تو باشھی مری دچرا
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 ...ھان
 . کردمدای سالن پھی

 ... شددای  برا کالس رقصشون کھ پخواستنی خوب می مربھی فقط
 وونھی  دخخخخخخ

 .. کردمدای سالن خوب برات کار پھی کردم تو ی بازی منو باش برات پارتعجبا
  صبحونھمی حاال پاشو برخوب
 .میکنی مزامی چنی ای برای فکرھی بعدا

 
 

 روشا
 ... لطفـــــــاگھی دای بباھام

 ...برو خودتو لوس نکن... کھ تو سالن زنونھ دنی منو راه نمیفسقل...ا
  بچھنمی بببرو
 کشمممممی من خجالت مخوو

 ؟؟یکشی خجالت می بعد اونوقت از چاھا
  من جلسھ دارمی نکن ابجتی روشا اذبرو

 : بغ کرده گفتم-
 باشھ

  بشم کھ راشا دستمو گرفتادهی کردم و خواستم پدروباز
 ی فراموش کرد رویزی چھی کوچولو یھ 
  تعجب برگشتم سمتشبا
 وووو؟؟؟یچ

   کھ افتادم روشدی کشدستمو
 دی بوسگونمو
  داداشوبوس
   زدکوندی لبخند ژھی بعدم

  خندم گرفت از کاراشناخداگاه
 طونیش
  ؟؟؟یک-

 ؟.ی فسقلطونھیمن کجام ش....           من
 ...حـــــــاال

 .  شدمادهی کولم و برداشتمو پبعدم
 .ستادمی در سالن ایجلو

 تای رزھیباشگاه ورزش      
 . رفتمنیی بسم هللا وارد شدم و از چند تا پلھ پابا
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 .  پوشونده بودنھی اواراشوی سالن بزرگ روبھ روم بود کھ سراسر دھی
 . نوشتھ شده بود رفتمتیری کھ سردرش مدی سمت اتاق کناربھ

  ل شدم داخنیی بفرمای صدادنی بھ در زدم و بعد شنی اتقھ
 . نشستھ بودزی سالھ پشت می خانوم سھی 
 .سالم-

  نینی بشنیی بفرماسالم
  پام گذاشتمی کولمو رونشستمو

 ...ی ھستم برای روشا پناھمن
   حرفمنی بدیپر
  بلھبلھ
 .  با برادرتون صحبت کردمروزی دمن
 .دی فرمو پر کننی فقط اشما

  حرف برگھ رو ازش گرفتمو مشغول نوشتن شدمیب
   از پر کردنھ فرم اونو بھ سمتش گرفتمبعد

 . خانومنییبفرما
  ھستم روشا جانقی شقامن

  راحت باشکننی ھمھ ھمو بھ اسم صدا مای مربنجایا
 یلی و خمی داشتی مربھی ما فقط ی کالس رقص درخواست داده بودن ولی ھابرایلیخ

  شدنی شلوغ میلیسخت بودو کالسا خ
 برد ی ثبت نام دوباره بنر روی براروزکھی شد من دی عالزی ھمھ چی شما اومدحاالکھ

 .  نفر ثبت نام کردنستی بکیسالن زدم نزد
  چطوره؟؟می برات مقدوره از فردا کارو شروع کناگھ

 . ندارم دست دادم و کولمو برداشتمیمشکل
  ؟نی نداری با من امرپس
   باشنجای گلم فقط فردا ساعت نھ انھ
   داخلدی دختر سانتال مانتال پرھی برم کھ در باز شدو رونی از در بخواستمیم
 :   گفتقی رو بھ شقاو
 ...نی جونم باالخره کالس رقصو گذاشتقی شقاییوا

 ... ھااااکھی من نزدھیعروس
 ... دای جدھی مربشونمی جان انی نوشمی گذاشتاره

 :  ذوق بھ طرفم اومد و گفتبا
    ؟نی خوبنمی من نوشسالم

   ذوق دارمیلیسا خ من برا کالییوا
 .  بھش زدمیلبخند
   عزیزم روشا ھستمسالم
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 ..ی تووخوبیمرس
 ..اره

 .شمی با اجازتون من مرخص مگھی دخوب
 خداحافظ

   خارج شدمبعدم
 ...ومدی دختره خوشم ناز
 .....  نسبت بھش نداشتمی چرا حس خوبدونمینم
   باباالیخیب

 ....... شمارشو گرفتمدموی کشرونی شلوارم ببی بودو ازجدهی کھ راشا برام خریلیموبا
 
 

  از چند بوق جواب دادبعد
 جانم-

 یی راشاسالم
 شد؟؟؟ی عشقھ داداش چسالم

 . برم سرکاردی فرم پرکردمو از فردام باگھی دیچیھ
  باشمنجای جون گفت ساعت نھ اقی شقااوم

  دنبالت باشھ گلم ؟؟؟امی مگھی دنی من تا ده می ابجروشا
  باشگاه باشھ؟ی شاپھ رو بھ روی کافرمی پس تا اون موقع من مراشا
 . گلم ؛پس فعالباشھ
  یی راشایفعلن
  شاپی کافی رد شدم رفتم توابونی خاز

 رهی خرونی کنار پنجره نشستم و بھ بزی مھی ی قھوه سفارش دادم و روھی از نشستن قبل
 .شدم

 . افتاددمی دفتر دی کھ توی بھ دخترچشمم
 نیاھان نوش... د بوی چاسمش
 ... شد و رفتی ام مشکی بھی سوار

 . ... چھرش افتادمادی
 ی عملھینی و بی خاکستریچشا
  بودختھی از شالش ررونی کھ لختشون کرده بودو بشی استخونیموھا
  نبودبدک
 ... ھم داشتی خوباندام
 ... دوسھ سال داشتھ باشھستوی بخوردی مبھش

 کھ قراره از فردا باھاشون سروکار یی برقرار کنم با کسای وارم بتونم رابطھ خوبدیام
 داشتھ باشم
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 گارسون قھومو اورد 
 .. مزه مزش کردم طعم تلخشو دوس داشتمکمی برداشتمو قھومو

 نداختی مادمی بھ موی زندگھیتلخ
 .. چشام اومدی سوشا جلوی چھره

 ..زدی براش پر مدلم
 ااااایخدا

  داشتمشکاش
 ...ال من بود مشی عسلی اون چشاکاش

 .ومدی شاپ می پارک کرده بودو داشت بھ سمت کافنشوی راشا شدم کھ ماشمتوجھ
   کردم لبخند بزنمی نشده بود و پس زدم و سعختنشونی کھ اصال متوجھ ریی اشکازود
...... 
 ی فسقلسالم
 ..  راشای اومدسالم
 .گھی داوره

  ؟؟میپس بر-
  ؟یپس من چ...می  بریگی می پرو خودت قھوتو خوردیا

  حواسم نبود خوبدیببخش
  خوب حاالخودتو لوس نکنھیلی خخخخخ

  ؟یخوری می چبگو
  یچیھ
 خامیخو نم- کھ بگو         شھینم
  بابایا

  اومدیفی قی بادوتا بستنقھی شد رفتو بعد از چند دقبلند
 

 .می شاپ خارج شدی ساعت از کافمی از نبعد
 :  روبھ راشا گفتمنی ماشتو

 ...ییییراشا
  ی فسقلجونم

 ... وقتھ نرفتمیلی سرخاک مامانم خی منو ببرشھیم
 دلم براش تنگ شده 
  غم نگام کردبا

 . گلمباشھ
 
 

 ..روشا
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 . شدمو بھ سمت خاک مامان رفتمادهی پنی ماشاز
  نشدادهی پراشا

 . تنھا باشمخامی دلم گرفتھ مدی درکش باالست فھمداداشم
 . کل راھم ساکت بودتو

 ..... چھ قد دلتنگشمدمی قبر مامان زانو زدم چشمم بھ اسمش کھ خورد فھمکنار
 .... قد محتاجشمچھ
 ...دیکشی براش پر مدلم
 .. اغوش پر محبتشیبرا
 ... سرمی رودناشی دست کشیبرا
 .. غر زدناشیبرا
 ... دلم تنگش بودیلیخ
 ....یلیخ

 ...ییمامان
  مامان جونمسالم
 ؟؟؟؟..یخوب

  نگ شده دلم برات تمامان
 ی تنھام گذاشتچرا

  کنمکاری من بدونھ تو چمامان
 .... یمامان

 اونجا جات راحتھ               
 ؟؟؟یشی نمتیاذ

 ...ترسمی می وقتا شبا تو اتاق بھ اون بزرگی من بعضیمامان
 ...رهیگی مدلـــــــم

 . .یکی بارنی تو اتاق بھ ایدی تو چطور خوابمامان
 ....  ھقم بھ ھوا رفتھق

  مامان
 ... یمامان            

  حواست بھم ھست ؟؟؟شھی ھممثلھ
 ...یکنی برام دعا مشھی مثلھ ھممامان
  بد دلم شکستھ ھاااامامان
 ... باھام رفتار کردی سوشا چجوری بابایدی دمامان

 ...موی کسی بیدید
 ...موییتنھا                         

 ... دی چطور تو سرم کوبمویناتوان
 کردمی دوساعت بود کھ داشتم با مامانم دردودل مکینزد
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 .   بودسی صورت اونم از اشک خدمیسرمو کھ برگردوندم راشا رو د 
 ....دمی اومد تو اغوشش کشجلو

 
 

  بلندشوووووگمی مروشـــــــا
  شدددددددرتید

 رووووشاااا
  تنبلگھی دبلندشو

 .ادی خوابم مگھی راشا برو داه
   سرم فشار دادم تا بلکھ دادزدناش کمتر بھ گوشم برسھی روبالشو

 .... از روم کنار رفت        اھھپتو
 دی دستام کشنی بھ زور از ببالشو

  نھ؟؟؟ای یشیروشا بازبون خوش بلند م 
 پرهی خوابم مدونستمی وجھ قصد باز کردنھ چشامو نداشتم چون مچی ھبھ
 غی شد با جختھی کھ روم ری ابھیخی و یسیخ گذشتھ بود کھ با احساس قھی چند دقدونمینم

 ...تو جام نشستم
 ھی کمرش زده بود و با لبخند انگار ھی راشا افتاد کھ دستشو روزی پافھی بھ قچشمم

 ..کنھی فتح کرده داره بھم نگاه مویزیچ
   دادو خورد بھ دری برداشتمو با تمام قدرت بھ طرفش پرتاپ کردم کھ جاخالبالشمو

  رفتمی بھداشتسی حرس ازجام بلند شدم و بھ سمت سروبا
  از اتاق خارج شدلکسی شدم رداری بگھی راحت شده بود کھ دالشی کھ خراشام

  قرمز عوض کردمشرتی تویخی نی جھی کھ اومدم لباسامو بایی دستشواز
 دمی پوشموی مشکیمانتو

  سرم بستم و مغنعمو سرم کردمی باالی طبق عادتم دم اسبموھامو
   کردم مرطوب کننده بھ دستو صورتم زدمکمی

  نداشتمگھی کاره دی برایحال
 . عطر بھ مچ دستام زدمکمی

  کھ آماده کرده بودمو داخلش گذاشتمو از اتاق خارج شدمیلی برداشتمو وساکولمو
   تو آشپزخونھرفتم
  صبحانھ آماده کرده بودراشا

 . خوردممیی قلپ از چاھی زی پشت منشستم
  بلند بشم کھ راشا نزاشتزی وخواستم از سرمرفتی بھ خوردن نمدلم
 یکنی کھ ضعف مینجوری ببنم انیبش
   اجبار راشا چند لقمھ خوردم و بلند شدمبھ
   بودقھی نگاه کردم ھشتو چھل دقمی ساعت مچبھ
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 .می و راه افتادمی شدنی سوار ماشباراشا
  می نھ دم در سالن بودراس

  ی داداشممنون
  شدم کھ راشاصدام کردادهی پنی ماشاز
  سمتش برگشتمبھ
 جانم-

 ی باشھ داداشالتی دنامی کالست کھ تموم شد زنگ بزن بیفسقل
 . راشا تکون دادم و داخل شدمی برای دستباشھ

 
 
  جون بھ سمتم اومدقی محض ورودم شقابھ

 زمی عزی باالخره اومدســـالم
 ن؟ی جون خوبقی شقاسالم

  روشاجانممنونم
  گلمای من ببا
   کردتمی ھدایبھ سمت در 

  می باز کردو داخل شددر
 . اونجا بودنگمی دختر ددوتا

    گلماسی اتاق مربنجایا
 : اون دوتا دختر گفتروبھ

  سای النمی و اتاسی رزنیا 
 کیمالستی ژسای و الدهی مثل تو رقص اموزش مرز

  برا شما دخترام کھ راجب روشا جان گفتھ بودم 
   باھاشون دست دادمبالبخند

 ...خوشوقتم
    گلمنیھمچن...
 نطوریمنم ھم: رز
   چھره ھاشون دقت کردمبھ

 . داشتی نازافھی و صورت گرد بود کال قی عسلی دختر با چشاھی رز
  بانمک بودی ولی قھوه ای با چشای چھره معمولھی سامیال

 :  جون گفتقیشقا
   بھ کارام برسمرمی من مگھی دخوب
  عوض کن و ھمراه رز برو تا با کاراموزات اشنات کنھلباستو

  باشھ
  و با رز ھمراه شدمدمی پوشمی با تاپ دو بنده صورتموی طوسھی ورزششلوار
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 . کردمونی بھ ھم معرفستادوی ده تا دختر ایجلو
 . بودنشونی دخترم باون
 ....نینوش

 .کردم کرد کھ منم با لبخند ھمون کارو تکرار ی بای برام بادنمی دبا
 

 سوشا
  زدمرونی از ستاد بخستھ

 ...  شده بودنی تکرارروزام
  خونھ بھ ستاد و از ستاد بھ خونھاز
 دختره نی سرو کلھ اھوی کھ باز رفتمی راست داشتم بھ سمت اتاقم مھی دمی خونھ کھ رسبھ
 ... شددای پنی  نوشیریکبی لوس ای

 .....ســـــــوشـــــــا
 .........یای انتخاب لباس عروس باھام بی برایخای تو نمیعنی  زمیعز

 ..  خودش فکرکردهشی پی دختر چنیاه ا-
 . تو ھمدمی کشاخمامو

 ...امی باھات بستی من قرار نرینخ
  بروی بریخای ھرجا مخودت

 ی چیعنی سوشا وا
 ..... انتخاب کنم پسی با کدی عروسو بالباس

  بروکایبا ار. دونمی چممن
   امی نممن

 . بابا باعث مشت شدنھ دستام شدیصدا
 ادی دخترم برو حاضر تا سوشام بچرا

 دی و بھ طرف باال دویی بابای ذوق گفت مرسبا
 :  خشم گفتمبا

 رمی نمیی جامن
  ھان؟ھی چھ رفتارنی اسوشا

  ازدواج اجبارهنی ابابا
 .نی حاال ببکنمی دختر زھر منی ای اجبارو برانی امن
 نیفتم نشستم تو ماش ررونی از خونھ بتی عصبانبا

 :  با ذوق گفتنی خودشو شوت کرد تو ماشقھی از چند دقبعد
 ....ممممممیبر
 .  نگاشم نکردمیحت

 . پاساژ نگھ داشتمھی یجلو
 . رومم برنگردندم تا نگاش کنمی حتی کل راه فک زد ولتو
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  کنھی دختره
  متنفر بودمزونی آوی دخترااز

  بادقت بھ لباساش نگاه کردستادوی مزون عروس اھی ھیجلو
.... 
  رمی اه اصال خودت انتخاب کن من مگھی دبسھ

 یکنی انتخاب نمیچی ھیچرخونی منو مدوساعتھ
   من عالف توام دختره پرومگھ

 داشتھ خواموی کھ میزی چنجای ادی مغازس شانی اخرنی اای بکنمی خواھش مسوشاااا
 ...باشھ

 رمی وگرنھ می کھ کردی انتخاب کردیزی چکنمی صبر مگھی دنی من ده منیبب
 یییییدیفھم

 . طول بدهدتوی دلت خواست بکن ده روز خری ھر غلطاونوقت
 دوی کھ کرده بودمش دستمو کشیری ھمھ تحقنی توجھ بھ ای بینی زمبی سی دختره ھھ

 برد داخل مغازه
 . منتظر شدموی صندلی رونشستم
 . خوشش اومده بودیزی چھی باالخره از نکھی بلند شد مثلھ اغشی جیصدا
 ھی ربع با ھی ندادم باالخره بعد از یتی اھمنمی صدام کرد تا برم لباسو تو تنش ببیھرچ

 بستھ بزرگ تو دستش اومد
  توجھ بھش حساب کردمو خارج شدمیب

 .. کرد بس کھ صحبت کردو از لباسش گفتوونمی راه برگشت دتو
  دخترنی داشت ای چھ دل خجستھ اھھ

  سفارش داده برا خودش ھھمی عروسکارت
 ...المی خی بنقدی گرفتنو من ای ھفتھ برام عروساخر
  روز مرگ باشھ برامدی حجلھ من باچرا
 . خوشبخت بشمو بھ عشقم برسمدی من نباچرا
 .... کردمو بھ سمت خونھ روندمادهی خونشون پی جلونوینوش

 
 

 ..روشا
  خوبمکردمی بود کھ ھمش  وانمود مدوھفتھ
   شادمکردمی م وانمودھمش

 .. از دل من خبر نداشتی کسیول
  با کار اموزا خوب بودرابطم

 کردمی منی با اون تمرشتری بودو بشی اخر ھفتھ عروسنی دختر نوشاون
  وراج بودیادی نبود فقط زی بددختر
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  بھم دادشوی با ذوق و شوق اومدو کارت عروسامروز
   کردم خوب جلوه کنمی سعی چھ قد اون موقع  حالم بدبودو ولدونھیخدام

  باشھ گلممبارک
   ھاااایای بدی جونم تو حتماباروشا

 ننی ببموی مربخانی ھمھ مدوستامم
  گفتھ باشمااااابرمتای دنبالت مامی عروس بھ زور منی خودم با ماشیای کن نباور
   بھش زدمی تلخلبخند

 حتماگلم
 .....  یلی بد بود خیلی کالس تموم شد حالم خیوقت

  کردمھی راھو تا خونھ گرتمام
  روز تاشب خودمو تو اتاقم حبس کردماون
 شدمی خوشبخت مدی من نباچرا
 ...شدمی از عشقم جدا مدی من باچرا

   ھشت بود کھ رفتم حمامساعت
  ادی بود کھ راشا باالنا

  کردمھی بفھمھ  گرخواستمینم
   بستمی موھامو خرگوشدموی چرک پوشی صورتھی سرھمھی حمام کھ اومدم از
 ... کھ رفتم راشا اومده بودرونیب

  اشپزخونھ بودتو
 ی داداشسالم
  ی گلی اجسالم
 می دعوت شدی عروسراشا

 : مقدمھ گفتم بدبخت با تعجب برگشتو گفتیب
 ؟؟؟؟ی کھی عروسجدا
   خوبھیلی برات خی مھمونھی ھیعال

 م؟؟ی بریعنی
  ھست؟ی کھی فقط عروسگھی داره

  ھ از کار اموزامیکی ھیعروس
 ھھھیعال
  کوچولوی لباس خوشگل برا اجھی دنبال می بردی باپس
  الیخی رو بنای احاال

 ییراشـــــــا
  جانم؟؟؟

 گشنمھھھھھ
   شکموھی خوب فسقلھیلیخ
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 می درست کردم بخوری بندرسی سوسایب
 

 روشا
 ... راشا خستھ شدمیوا

 گھی دبسھ
  کشمی نمگھی دمن
 ... داره اخھ تو پسری جونچھ

 ... یچرخونی منو می داردوساعتھ
 . بدهیگی کھ مکنمی انتخاب میھرچ

 یپسندی نمویچی کھ ھخودتم
 ی بپسندیخای بپوشم تو چرا مخامی من منمی ببسای وااصال
 ....ادی کھ خوشت نممیچی از ھقھی بدسلپسره

   خستھ شدممن
 :  گفتمنوی پاساژ مثلھ بچھ ھا نشستم رو زموسط

  خســــــتھ شدممممممن
  امی خودت برو بخر خودتم بپوشش من نماصلنشم

   ی لوس ابرومونو بردیبلند شو دختره ....ا
 کننی دختر نگا مردم دارن نگامون مپاشو

   بدبختگفتی مراست
 ...کردی با تعجب نگامون مشدی از کنارمون رد می کھر
  شو روشابلند
  پاھام  آبلھ زد بس کھ راه رفتمبابا

  می بچرخگھی دکمی  ای بحاال
 بده؟؟؟....  خووبی تو مھمونی بدرخشخامی ممن
  اخر ھفتھ؟ی تو ستاره شب بشخامی مبده
 نمی ببوی کدی من نخام بدرخشم بااقا

 : مثلھ قلدرا گفتنشوی زد بھ سدستشو
 ....مـــــــنووو

  گفتم و رومو برگردوندمی ادهی کشــــــشیا
   بلند شمری دستمو بگای حاال بخوب

  بھ سمتم گرفتدستشو
  شدمو باھاش ھمراه شدمبلند
  راشا بلند شدی کھ صداکردمی مغازه ھا نگاه منیتری وبھ

 ...نی ببنوی روشا ایییوواااا
 خودشھھھھ
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 ... خوشگلھیلیخ
  کھ گفت نگاه کردمی سمتبھ
  رنگھ دکلتھی لباس نباتھی

 .. خورده خودنی ھم چی تور روروی عالمھ حرھی بود نیی کھ از کمر بھ پایری حردامن
  باال تنش باز بودکمی قشنگ بود فقط یلی نظرم خبھ

 راشـــــــا
 ...  راشاکوفتھ

 ی پروش کن فسقلمی بربدو
 ... بازه ھااااکمی اخھ
  اونجاشم کردم وروجکفکر

 تھی کھ مالھ اون پبراھن عروسکی کوتاه خونھ داری کت نباتھی
 . ..خورهی از اون مشتری بنی بھ امطمئنم

 میه رفت بھ سمت مغازتی رضابا
 ارهی بود گفت لباسو برام بی بھ فروشنده کھ دختر جوونراشا
 ...  پرورفتم

  بودی تنم عالتو
   رو صدا کردمراشا
   باز کردمدرو

 .. چشاش برق زددنمی دبا
 یی روشای شدی چواو

  عشق داداشی شدیگری جعجب
  منھیلینگی فندزدنت

 .... خوبھ خوبھ 
 .. بچھ پرونمی بببرو

  کنناااافی ازت تعری نداراقتی خووو اصال لھی چخخخخخ
   مثلھ دختره پشت چشم نازک کردبعدم

 دمی کارش خندنی بھ ایکل
 ..می اومدرونی و از مغازه بمیدی لباسو خرخالصھ
 ... حاال نوبتھ کفشھ دخترکخوووب

 ..میدی رنگم خری نباتھی کفش پاشنھ دوازده سانتھی راشا قھی سلبا
 ھی کت کرم رنگ انتخاب کردم با ھی دوی سفنی شلوار جدی سفراھشی پھی راشا ی برامنم

 ... تر از کتش بودرهی تکمی کھ یکروات کرم
 .... خونھمی و رفتمی پاساژ خوردی روبھ روھی تو فست فودناھارو

 ...... خوابم بردنی خستھ شده بودم کھ تو ماشنقدیا
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 روشا
  اروم نشستم تو جامدموی مالچشامو

  اتاق خوابم بودمتو
 اوردتم اتاقم... کار راشا بود حتما

 .... بودمدهی ساعت نگاه کردم واو ده شب بود من چھ قدر خواببھ
   بودگرسنم

  شدمو لباسامو عوض کردمبلند
 ..  حال راشا رو صدا کردمتو

  نبودانگار
  اونجام نبودی تو اتاقش ولرفتم

 شا بود سمت اتاق اخر سالن رفتم کھ اتاق کار رابھ
  در باز کردمو کلمو بردم داخلاروم

  ییییاخ
  رفتمجلو

  طرحاش بودو خوابش برده بودی سرش رو برگھ ھاراشا
  کنمدارشی بومدی ندلم

  از اتاق خارج شدمدموی سرشو بوساروم
  تو آشپزخونھرفتم

  گشنم بودیلیخ
 .. در اوردمنتی از تو کابی بستھ ماکارونھی زود

   کل خونھ رو برداشتھ بودی ماکارونی ساعت بعد بوھی
  کنمداری رفتم راشا رو بدموی چزویم

  کردمصداش
 ... راشا

 . ..راشـــــــا
 یداداش گل..ییراشا

  بلند کردو نگام کردزی از رومسرشو
  بگردمیالھ

  و کار سرخ شده بودی از فرط خستگچشاش
  بعد برو تو اتاقت بخوابمی غذا بخورمی برای بی داداشپاشو

 باشھ-
  رفت دستو صورتشو بشورهراشا

 می باھم برادی زدم منتظرش شدم بدی و اطرافو ددمی کارش پرزی میرو
  تو کتابخونھ گوشھ اتاق افتاددی دفتر سر رسھی بھ چشمم

  خوشگل بودیلی خشی چرمروکش
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  بازش کردمی سمتش رفتم و با کنجکاوبھ
  دفتر خاطره راشا بودییوا

   تو اتاقمدمی داشتمو دوبرش
  بخونمشخاستمیم

 ...گھھھھی فضولم دخخخ
  کردم رفتم تو آشپزخونھمی مطمئن قای جاھی دفترو یوقت

 دیباری می از چھرش خستگراشا
   تند غذاشو خورد رفت بخوابھتند
  از تموم شدن غذام ظرف ھارو شستمو بدو رفتم تو اتاقمبعد

  رو تختدمی راشا رو برداشتم و پردفتر
 ...شھی مالھ بچگنکھیھ ا مثلاومممم

  داره داداشممی خط نازچھ
  اول خاطرات روزمرش بودچندصفحھ

 . کنجکاوم ھمھ رو خوندمیادی چون من زکھ
  بعدو ورق زدمی صفحھ

٢٢/٥/٨٥ 
 ستی نادشی مثلھ ھر سال بابا منو بازم
   بھ فکر معاملھ ھاشھفقط

  نھ انگار من پسرشمانگار
 رهی ھرسال برام بگدی کھ مشاور بابا باھی چھ جور تولدنی خـــــــــدا اخھ ایا

  پدرت برات گرفتھنوی اگھی جلومو مادی کادو بزرگ مھی ھر سال با ھھ
 ...ستی اون کھ مھمھ نی ادم دورمن ولی برام کلارنی بزرگ مکی کھی
 .... ھمھ کار خود مشاورهنای استوی نادشمی تولد منو ی کھ بابا حتدونمیم

   داداشم بودی ورق دفتر بود نشون از اشکایکھ رو ی زردی ھالکھ
  شده از اشکسی خی متوجھ نشدم صورت من کاصال

  نداشتھی پس بودو نبود بابا واقعا فرقھھ
   نکردهی برا راشا ھم پدراون

   تولد راشا ثابت موندخی تاری دوباره روچشمم
 ....  کھ فرداسستودومی خاک عالم بیوا

 ییییووووو
 ..رمممی براش تولد بگدیبا
  تولد دونفرهھی
 .. کردنھ راشـــا لبخند رو لبم اومدو بھ خواب رفتمزی فکر کردنھ بھ فردا و سوپرابا
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  روشا
   راشا رفتھ بود سرکارشھی شدم مثلھ ھمداری کھ بصبح

   ساعت نگاه کردم نھ بودبھ
   خونھومدی مکی ساعت راشا
  نداشتمیادی وقت زپس
 ییدسشو سرعت رفتم بھ

 شال دمی پوشی زرشکھی مانتوھی لولھ با ی شلوار مشکھی از شستن دستو صورتم بعد
  سرم کردمممیمشک
   برداشتمفموی پام کردمو  کموی مشکایکتون

  تو آشپزخونھدمی زدم اژانس و پرزنگ
  بوددهی صبحانھ رو چزی راشا مشھی ھممثلھ
  داداشم بشمیفدا

 فونی ای خودم گرفتم کھ صدای براری لقمھ نون وپنھی اب پرتغال خوردمو وانی لھی
  اژانس داددنیخبر از رس

 رونی برداشتمو درخونھ رو بستمو رفتم بدموی کلدستھ
... 

 ... شلوغ بودیلی خپاساژ
   رفتمی سمتھ مغازه عطر فروشبھ

 ... ادکلنو انتخاب کردمھی فروشنده رو در اوردم تا پدر
  فوق العاده بودبوش
  فوق العاده بودممتشی قالبتھ

  کھ راشا بھم داده بود پول ادکلنو حساب کردمی کارتبا
  داداشمیاخ
 خرمیدارم با پول خودش براش کادو م 

 خخخخخخ
 : فروشنده گفتمبھ

   کنھچی جعبھ خوشگل برام کادو پھی تو ادکلنو
 ... گذاشتم خارج شدمفمی از تموم شدنش بستھ خوشگلو تو کبعد

 باکس کسی کھ چشمم بھ ارمی براش بگگھی دی چدونستمی نمزدمی تو پاساژ چرخ مداشتم
  مغازه افتادھی شھی پشت شیھا

   کنمی باھاش بازتونمی باھالھ خودمم ممی خودشھ تازه کلارھھھھھھ
 دمی باکس خرکسی اکی رفتم داخلو زود

 باکس بود کھ با سر خوردم بھ کسی حواسم پرت انقدی خارج شدن از مغازه اموقع
 ... وارید

 ییییووو
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 ی لعنتواری اه دمی نازندماغ
 دمیرو مقابلم د) اشاری( ی خندونھ دکترتھرانی کھ بلند کردم چھره سرمو
 ...سالم
 یکنیکارمی چنجای اشما

  ابروشو باال انداختی تاھی
  سالم روشا خانومکھیعل

  بامزه سرشو خاروندیلی دستشو باال برد خبعدم
 انی کردن مدی کنم مردم تو پاساژ برا خرفک

   زده کنار رفتمخجالت
 نیی داخل بفرمانی برنیخواستیم

  دوبارت روشادنی خوشحال شدم از دممنون
  دکترنطوری ھممنم
 .. ستی نمارستانی کھ بنجای ااوه

 نی صدام کناشاری
  نگفتمیزی بھش زدم و چیلبخند
 اشاری ھنوز کار دارم با اجازه رمھی من دگھی دخوب
 ...روشا

       بلھ؟ سمتشبرگشتم
  نھ؟؟؟یومدی کنار نباھاش

  و شادمکنمی مموی کھ من دارم زندگنینیبیم
 .... روشابانوگھی می اگھی دزی چشات چیول
 کنھی مدادی داره تو چشات بغم

  انداختم و فقط گفتمنیی پاسرمو
 ...خدافظ

 ...شھی بودنمو متوجھ منی راشام از چشام غمگیعنی
 نھیزبی تیلی خاشاری ای

   ساعت خوشگل افتادھی کھ چشمم بھ کردمی نگاه منایتری وبھ
 ساعت صفحھ گرد بزرگھ سھ موتوره کھ صفحش تمام ھی ازش خوشم اومد یلیخ

  بودیسورمھ ا
 دمشی داخل خررفتم

  ییی بھ ساعت افتاد واچشمم
  ربع بھ دوازده بودھی

 .. رفتمرونی از پاساژ بزود
 سنی و گفتم روش بنودمی خری بزرگو خوشگل شکالتکی کھی ی از قنادسرراه

 ...زمی عزیراشا
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 تولدت مبارک! میزندگ
  راست رفتم خونھھی کی از آماده شدنھ کبعد

   تا اب نشھخچالی ھی گذاشتم توکویک
 ارنی ناھار بی براتزای کردمو و زنگ زدم تا دوتا پمی مبل قاھی کادوھاروپشت

 .  صبحانھ رو جمع کردمزی مزود
  بودمی دوازده و نساعت

 شلوار ھی با دمی داشت پوشیی طالی کھ روش نوشتھ ھادی سفشرتی تھی تو اتاق و رفتم
  دیلولھ سف
  بستمی خرگوشموھامم

  کردمنی بودم خونھ روتزئدهی کھ خریی رفتم و با شرشره بادکنکایتند
 .... کارم تموم شدکی بھ قھی ساعت پنج دقباالخره

 ... زنگ اومدی شدم رو مبل کھ صداولو
 .. زی می گرفتم و بردم اشپزخونھ و گذاشتم روتزاھاروی پرفتم

 ..  خستھ شدم بودمیلیخ
 .زی و سرمو گذاشتم رومی صندلیھمونجا نشستم رو 

 ...... خوابم بردی چجوردمی نفھماصال
 

 راشا
  خستھ بودمیلیخ
 ...دمیکشی صبح تو شرکت داشتم طرح  ماز

   شدم مشکل داشتندهی کشی تا از نقشھ ھاچند
  کرده بودمحی رو ھم تصحاونا

  انداختمو درباز کردمدیکل
  کھ باال اوردم چشام گرد شدسرمو

 ...  شده بودنی خونھ با شرشره و بادکنک تزئکل
 .  توے چشام جمع شداشک

  بودادشی روشا یعنی
 ایخدا

 ی دخترو بھم دادنی کھ اممنونم
  خداممنونم

  نکردی مادرم مادراگھ
  پدر نبودپدرم

 .. ھم خواھر بود ھم برادرخواھرم
  پدر بودو ھم مادرھم
  ھمشونو برام پر کرده بودھیجا
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  تو اتاقمو لباسامو عوض کردمرفتم
  قربونش بشم منیالھ

 .. وخوابش برده بودزی من سرشو گذاشتھ بود رو میدخترکوپولو
  کاراش شارژم کرده بودبا

  نشستمدمی کنارشو کشی بھ سمتش رفتم صندلخندون
 ... دی کھ از خواب پردمیشدمو گونشو محکموباصدا بوس خم روش
  خوشگلھسالم

 :  بغلم و باداد گفتدی چشمش بھم افتاد پرتا
 . ...راشـــــــا

 ییی فسقلجونم
 ....تـــــــولدت مبـــــــارک      
  خوشحال بودمیلی خدمشی دوباره بوسدمویخند
 ی وای وایوا

 ... کھیستی تولد گرفتنم بلد نییروشا
 ... من ھا ھا ھــــاکھی کو کپس

   شکمویا
 . اوردرونی بیی خوشگلھ کاکائوکی کھی باز کردو خچالوی شد رفت در بلند

  دراومدغشی خواستم ناخونک بزنم کھ جکی کاخجونم
 نـــــــھھھھھ

  چرا؟؟سی خسیا
 ارمی کن شمعارو بصبر

 کی کیاشتشون رو دراوردو گذدادیرو نشون م٢٤ دوتا شم کھ عدد نتی از کابدی دوو
 و روشنشون کرد

 :  باذوق گفتدوی بھ ھم کوبدستاشو
  ارزو کن و شمعتو فوت کـــــــنحاال

 ... بھش زدمو چشامو بستمیلبخند
 ...    روشا رو برام نگھ دارهشھی ھمازخداخواستم
  کنارم باشھمی ابجازخداخواستم

  باز کردمو شمعو فوت کردمچشامو
 می خوردکی روشا کیطنتای باخنده وشمھی زندگھی روزانی از بھتریکی امروز
 ....دمی بھش خندی کرده بود کھ کلیکی نوک دماغشو کروشا
  رفتھ بودادمی کھ موقع وارد شدن تو خونھ داشتم و کال یخستگ

  روشن کردمونویزی تلوییرای پذی تومی از خوردنھ ناھار باروشا رفتبعد
 شده جلوم قرار چی بستھ بزرگ کادوپھی کھ دمکری منیی ماھواره رو باال پای کاناالداشتم
 گرفت
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  بازش کن بازش کنگفتی با ذوق ھمش مروشا
 .... روکھ باز کردم چشام گرد شدبستھ

 .. خندهری زدم زی پقھوی
 ... بچھ فوق العادسنی مامان ایوا

 یباشھ بخند اصالمال خودم اگھ دادم باھاش باز:  با حرس زد تو بازوم و گفتروشا
 یکن

 :  باکسو برداشتو مثلھ بچھ ھا تو بغلم گرفتمو تخس گفتمکسیا زود
 ...دمی خودمھ نممال
 ... زبونمو براش دراوردمبعدم
 ...دیخندی روشام داشت محاال
 ؟؟؟... ی کردمی پشتت قاھی روشا اون چنمی ببواسا

 ...یچی ھستادی حرفم زود بلند شد وانی ابا
 تو گھی دکی شده کوچچی گرفتمش کھ دوتا بستھ کادو پدمی از فرار کردنش پرقبل

 ... بازشون کردمی زودنویدستاش بود نستشم رو زم
  ادکلن خوش بو بودھی
   ساعت خوشگلھیبا
  لبخند بھ روشا نگاه کردمبا
  ی فسقلی عشق منیدونستیم

   سرشو تکون دادبامزه
   تو بغلمدمشیکش

 ی خواھریمرس
  یمرس

 ی خوشحالم کردیلیخ
  عمرم بودی ھی ھدنیبھتر

 :  سرشو خاروند گفتروشا
   با پول خودت بودهاخھ
  ابروھاشو باال انداختبعدم
 طونی شھیفسقل

 
 روشا

  داداشم چھ قد خوشحال شدیالھ
 دمیدی ملمی و فمی از دادن کادوھاش کنار ھم نشستھ بودبعد
 دیباری می راشا خستگی از چھره یول
   خاک تو سرمییوا

  خستھ شدهی کلزاشتمی خستھ از سرکار اومده تا االنم کھ من داشتم سربھ سرش مداداشم
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 ...  بلندشو برو استراحت کنی خستھ ایداداش
   دستشو گرفتم و بردم تو اتاقش و گفتم بخوابھبعدم

 : کرد وگفتصداشوبچگونھ
  تا من الال کنم؟ینیشی می گلیابج
 نجامی من ایی بخواب راشابرو

   داداشم روز توعھامروز
  نشستم و موھاشو نوازش کردمکنارش

  خوابش بردتا
 .. بودی نازو دوست داشتنیلی تو خواب خچھرش

  شدم روشو لپشو بوس کردمخم
  بود راشا کمبود محبت دارهمعلوم
 ... تر بودهمی اون از منم وخوضع

   بودنی کامال تامی از نظر مالدیشا
 دهی محبت ندیول

 ... نبوده کھ بھش مھرو عاطفھ بورزه و دست محبت بھ سرش بکشھیمادر
 ... نکردهی کھ براش پدربابام

   کھ من تو دفتر راشا خوندماونجور
 ... دنبال کاراو معامالتش بودهھمش

 ....ھھ
  راشاچارهیب

 ...  بزرگ شدمی داشتمو بابدبختی بدیلی خھی من وضع مالدرستھ
 ... الاقل مامانم بودیول

 .. پرمھرش بودیدستا
  بھمکردی محبت مای دنھی قد
  مادر بود ھم پدرھم

  از اشک بودسی خصورتم
   خودمی نھ برانباریا

  برادرمیبرا
 ... کمبوداشو براش جبران کنمی ھمھ توتستمی مکاش

 .. دوسش داشتمیلیخ
  کنھدارشی بنمی فنی فی صدادمیترس

 ... رفتمرونی روش مرتب کردمو از اتاق بپتوشو
  کردمسی برنج خکمی چھار بود رفتم تو اشپزخونھ و ساعت

 ..  درست کنممھی باز شھ تا قخشی اوردم و گذاشتم رونی گوشت بزریری فاز
 .. ھفت غذام اماده بودساعت
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   کلھ خونھ رو برداشتھ بودبوش
 . .. سر شده بودحوصلم

ناب زدن  شروع بھ طاطوی طنابمو برداشتمو رفتم تو حمیکاری بی معمول موقع ھاطبق
 ...کردم

  طناب زدمی ساعتھی
  عرق شده بودمسیخ

  و دوش گرفتمرفتم
 . دمی تاپو شلوارک سبز پوشھی حموم کھ اومدم از
 رفتم تو آشپزخونھ چشام گرد ی وقتومدی رفتم از اشپزخونھ سروصدا مرونی اتاق باز
 شد

 خوردی قابلمھ برنجو خورشتو گذاشتھ بود جلوشو تندتند داشت مراشا
   خودش تو بشقاب غذا بکشھی بھ خودش زحمت نداده بود برایحت
.... 

 :  گفتمطنتی شبا
 ... رهی ازت بگخوادی نممیچکی بھ خدا ھمش مالھ خودتھ ھراشا
 ااااایشی االن خفھ می بخور داداشاروم

 بھ ادامھ خوردنش نویی نگام کردو دوباره سرشو انداخت پاکمی اورد باال سرشو
 ...دیرس
 رخندهی ززدم

  گاز گنده بھش زدمھی برداشتمو خچالی سرخ از تو بی سھی الیخیب
  خوردن راشا تموم شدباالخره

   رو دلشدی دادو دستشو کشھی تکشی صندلبھ
  چھ خوشمزه بودددیییاخ

  خخخخخخخ
  بچھیخندی می چبھ
  غذاخوردنت داداش گلمبھ

  اومده؟؟؟ی قھطمگھ
 ... بوش ھمھ خونرو برداشتھ بود دلم خواستخو

 ..ھی عالنقدی دسپختت ای نگفتھ بودیفسقل
   باال انداختمابروھامو

 ...ھھھی دمینی اما
 
 

  سوشا
 .....  شدم پدرمو دراوردنداری صبح کھ باز
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 شگاهی برسون ارانوی برو نوشای بسوشا
 سوشا اون کارو بکن... کننکاریسوشا ا...سوشا برو حمام ...

 ..ری برو بمسوشا
  کردنکالفم

 ...مھی  امروز عروسھھ
  ی کلمھ نحسچھ

  پربودمیبدجور
 خواستی دلم فقط مرگ مامروز
  حدومرز نداشتتمیعصبان

  رسوندمشگاهی تا اراوی افاده ای زور دختره بھ
 ... خدایا

  خونھبرگشتم
  تو اتاقمو درو قفل کردمرفتم

  کھ ھست بکننینی عصابمو متشنج تر از اانوی باز بخواستمینم
  زدمشی اتگارموی کردم و سھیبھ تاج تخت تک 

   کھ منم مثلش نابود بشمکردمی و ارزومسوختمی پک و سوختنش مباھر
 ا؟ی چرا خدااخھ

  من االن کجاسی روشایعنی
 کنھی مکاری چداره

 نھیبی نازش بازم می چشایعنی
  پسم زدچرا
 سختش کمکش کنم طی نزاشت تو اون شراچرا

  باشممرحمش
  ازدواج کنمکنھی بابا داره بھ زور وادارم مچرا

 ... بھ خاطر خودمھنای ھمھ اگھی اخھ مگھ نمد
  راحت باشمزارهی چرا نمپس
 رمی بخاطره خودمھ بزار بھ حال خودم بماگھ

 چـــــــرااااااا
 ااااای خداچرا
  کاش تو دلمھ؟؟؟ی چرا و انھمھی اچرا
  ھھ
 .. کنھھی عشقش گری پسر تو سن من براھی چھ قد سختھ فھمھی میک
 ...کنھی نمھی گفتھ مرد گریک

 ... من رو صورتم مسابقھ گذاشتنی چرا اشکاپس
 . ..خــــــــــــــدا
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 ؟؟؟ینیبی خرابھ منو محال
 .. رو بچشمی من طعم خوشبختدی نباچرا

 چـــــــراااااا؟؟
 ..ختمی رو زانوھام گزاشتم و مثلھ بچھ ھا اشک رسرمو

 .. قابل وصف نبودحالم
 ... تر از داغون بودمداغون
 ای تو دنیزی تر از ھرچشکستھ

 ... کنار تخت نگاه کردمھیگاری جاسبھ
 ھـــــــھ

 گاری سیلترای فپراز
   ارومم نکردننامیا

 .. کھ تازه روشن کرده بودم و تو دستم لھ کردمیگاریس
  حسش نکردمی سوخت ولدستم

  دستمدردوسوزش
  بودچی دردقلبم ھدرمقابل

   دود گرفتھ بوداتاقمو
  برداشتمی عسلی کھ عکس روشا رو داخلش گذاشتھ بودم از روی عکسقاب

 ... رو لبخندشدمی کشدست
 ...ی تو مال من باشدی چرا نبااخھ
 .. نگاه معصومت مال من باشھدی نباچرا

 ... شکستوارویم کھ خورد بھ د قابو پرت کردتی عصبانبا
 دی باز چکاشکم

  نفسمو ببرو راحتم کنایخدا...یھ
 
 

 روشا
 ؟ی ھمشو خوردای ی گذاشتی برا من باقمیزی حاال چخوب

  کردن در اوردمھی گریادا
  من گشنمھھماماااان

  راشای منفجر بشیالھ
 ییی خوشمزمو تموم کردیغذا

   مگھ من غولم ھمشو بخورمسی خسی شکمویا
  بخور خوووبنی بشایب

  ی ھمشو تموم کردھی دی غولخو
 :  با داد گفتراشا
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  کجاااام غولھ نامرددددمن
   متفکر کردمافویق

 ھی دکلتی ھاوممممم
 ...روشـــــــا 
  یگری جوی ورزشکارنی بھ اکلیھ

  غولھ خوبکجام
  خخخخخخی حاال چرا وارفتخوب
  کوفت

 ھی کردم دی شوخوا
   رفت اتاق کارشدویخند

  شاممو خوردمنشستم
   درست کردمو بردم واسھ راشای از شام چابعد
 ...کھی کوچی ابجبھ

 ی کرددی کار مفھی عجب شما چھ
 . .. متاسفانھشی نداری ولینی کھ ببخوادی مرتی چشم بصدهی کارام مفشھی من ھمشیا
  بخوابمرمی بعدم رفتم بگو

  فردا کالس نداشتمخداروشکر
 بردی خوابم نمی ولشدمی ساعت بود کھ تو جام جابھ جا ممی نکینزد

 کھ یی اتاق دفترمو کھ موقع ھای گوشھ کی کوچیبلند شدمو رفتم از کتابخونھ  
  برداشتمنوشتموی توش مشدیحوصلم سر م

 ...... اومممم
 

 فشاردی را ممی رحمانھ گلوی چھ ببغض
 

 ستی درونش نی احساسچی ھانگار
 
 ... ابن اشتباه استیول
 

  بھ بغض است نھ بغض خشکختھی ، اشک آمی عاشققانون
 

  شوندی من خشک می است کھ بغض ھای صباحچند
 

 ...زدیری نممی ھااشک
 
  رحمانھ عشقم را ربودندیچھ ب 
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 ...الی خوش خی ھااشک

 
 ... بھ مندی را بازگردانمی ھااشک

 
  ترکش نکنمدمی مقول

 
  را ول نکنمدستش

 
   راحفظ کنمنامش

 
 ... رابھ خاطر بسپارم وشی چشم ھارنگ

 
 . نبرمادی آغوشش را از یگرم

 
 ....   ایخدا

 خواھمشیم                
  بستمدفترو
 ... کردهسی اشکام صورتمو خی متوجھ نشدم کاصال
  دمی سرم کشی پتو رو رودموی کشدراز
   ھرشبمثلھ

   خودمھیی تنھاتو
  ستمی بخت بدم گریبرا

 ... داشتمشکاش
 ... سوشا مالھ من بودکاش
 ایخدا

 .... کردم کھ خوابم بردھی گرنقدیا
 
 

 روشا
 .. دارشدمی مزاحم روصورتم بی حرکت حشره با
   بستھ پسش زدمی چشابا
 ....ی خوابمو کوفتم کردی گوربھ گور بری الھاه
 .. بوددهی خواب از سرم پرگھید

  شدم رهی خواری دی باز کردمو بھ ساعت روچشامو
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  ھنوز تازه ساعت ھفت بوداووو
  شدمو رفتم حمامبلند
  دوشری زستادمی اب سردو باز کردمو اریش

  از تنم بردوی اب رخوت و خستگیسرد
 دادی بھم می خوبحس
   ساعت از حمام خارج شدممی از نبعد

 .  بھ برق زدمو موھامو خشک کردمسشوارو
 ی ابھیباشلوار راحت. رنگ تنم کردمی بلوز ابھی

  رفتمرونی کردمو از اتاق بسی گموھامو
   ھشت بودساعت
 .. بودگشنم
 ... باز کردمخچالوی در رفتم
  بودی خالھی خالماشا

  بھ سرم زدی فکرھی
 دمی مانتو شلوار برداشتمو پوشھی رفتم تو اتاق و یتند

  پولمم برداشتمو از خونھ خارج شدمفی و کدای سرم کردمو کلممی مشکشال
  بودیی نون واھی تر از خونھ نیی تا کوچھ پاچند
  دمی و چند تا نون سنگک خررفتم

  دمی و کره و عسل خری خامھ و مربروی ھم پنی سوپراز
  بھ  خو گشنم بودددبھ

 .    تموم شد برگشتم خونھدامی خریوقت
  شده بودو تو اشپزخونھ بودداری براشا

 راشا ی گذاشتم  چشازی می اپن گذاشتم منم رفتم داخل  نونا رو کھ روی رودارویکل
 برق زد

 ..ی فسقلی کردچھ
 ... ھی بلھ دخخخخ

   تر از دلتھی کھ ماشا خالخچالی دمید
 می خندق بال رو پر کننی بخرم کھ بادست زدم تو شکمم ایری چھی برم گفتم

 می و باھم صبحانھ خوردمینشست
 ...دی چسبیلیخ
   سربھ سر راشا گذاشتمکمی دموی دونیھر تلوز ظتا

  دوبود کھ راشا رفت اتاقش تا طرحاشو کامل کنھیساعتا
 ....    دوباره خوابم بردیکاری نداشتم از بی کھ کارمنم
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  راشا چشم باز کردم و با اخم زل زدم بھشدی شدی تکون دادنابا
  راشا ؟چتھ

 ادیخوابم م... از سرم برداردست
 ...  خبرتھ بچھچھ

 ؟؟؟یخوابی منھمھی اچرا
  چھاره ھاااساعت

 ی آماده بشی عروسی برایخوای نممگھ
 دمی بلند کشی ازهی خمھیچرا چرا و ....ھاا -

  خواب بودمجی گھنوز
  زد پس کلمراشا

  ھاکوفتو
 ی برو حاضر شو باز چھار ساعت منو االف خودت نکنبدو
 .. میوفتی راشا ھنوز زوده مگھ ساعت ھفت راه نموا

 .!!سھ ساعت وقت... چھاره تازه
 ...      کنمکاری چخوامی ممگھ

 .. بدوی کنکاری چدی برو حموم تا بگم باای بنمی نزن ببحرف
  زور راشا بلند شدم رفتم حمامبھ

    اومدم نشستم موھامو خشک کردمرونی ساعت از حمام بمی از نبعد
 دمی تاپ شلوارک قرمز پوشھی

 ...  کنم منکاری حاالچخووووب
  ساعت نگاه کردمبھ

  پنج بودتازه
  اومد تو اتاقراشا

  رنگ دستش بودی الک کرمھی
  زدمغی الک بودم جعاشق

  لــــاکاخجـــــــون
 :  نشست جلومو گفتراشا

 ی فسقلنمیدستتو بده بب 
 یکنی دستامو پرمیستی بده خودم بلد نوا
  بلدمرمینخ

  دستمو گرفتو با دقت دونھ دونھ ناخونامو الک زدبعدم
  بودی کھ تموم شد بھ دستام نگاه کردم عالکارش
  طرح اخرمو کامل کنمرمی کارات با خودت منم مھی وروجک بقگھی دخوب
  راشا جونمباشھ

   بھ برق زدم تا موھامو فر کنمسوی و بابلنشستم
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 . شدی طوالنکمی موھام کار
  فر کنمیی پشتمو بھ تنھای بود خودم موھاسختم

  کار موھام تموم شدی بابدبختباالخره
 پشت سرم بود کمشمی شونم و البتھ ی بودم جلو روختھی طرف رھی موھامو از ھمھ
  فرق کرج کرده بودماممیچتر

   بودبدنشده
 ..شھی نوبت اراحاال

  کرم پودر بھ صورتم زدمکمی
  کار سختھی بھ میرسی ماوم
 ... چشمخط
   شدخواستمی کھ میزی پاک کردم تا چدموی کشیده بار ھ..ییوو
 کم حال زدم و ی بھ نارنجلی رژ ماھی برداشتمو باھاش بھ مژه ھام حالت دادم ملویر

 دمی گونھ ھام کشی محو رویلی کھ خیرژگونھ اجر
  کردمریی تغیلیخ

 کردی مدادی توش بریی چھرم باز شده بودو تغکردمی نمشی کھ معموال اراچون
  بھ ھفت بودقھی پنج دقیی ساعت نگاه کردم وابھ
 دمشی پوشدموی کشرونی براھنموی سمت کمد رفتمو پبھ

  تنم کردمراھنمی پی روکت
    پام کردمکفشامو

  بھ خودم نگاه کردمنھی اتو
 ... شدمی چواو

 خخخخخ...دمی بھ خودم رسنھمھی عروس منم اانگار
 ری شال حردموی پوشموی چرم مشکیپالتو... اشم  شب خوش بھی بابا بزار الیخیب

  رنگمو سرم کردمیریش
 . دستم زدمی بھ مچاکمی برداشتمو زی می از روعطرمو
  ھـــــــھ

 . .. در انتظارمھی نداشتم چخبر
 .... عشقمی نداشتم قراره برم عروسخبر
 ...!! نداشتمخبر

  از اتاق خارج شدممی گوشفوی کبابرداشتن
  برام مشکل بودیادی خورده کھ چھ عرض کنم زھی اون کفشا راه رفتن با

 .. زدی سوتدنمی با دراشا
 یندزدنت فسقل...جـــــــون

  شدری دمی بدو برمسخره
  شده بودی نگاه  کردم عالپشی تبھ
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 می گفت ست کرده بودشھیم
 ....می کھ خبر از عذا بودنش نداشتمی رفتی و بھ سمت عروسمی ھم خارج شدبا
 
 

  باھام تماس گرفتنی نوشمی بودتوراه
   جاننی نوشجانم

  نھ؟؟؟ای یدی رسروشا
 جونم تو ی بھ خواھرو دوستام سپردم کھ ھواتو داشتھ باشن مربی ولشگاھمی ارامن

 ؟؟؟ییاالن کجا
   گلمی مرسمیرسی االنا مگھی دمی جان منو داداشم تو راھنینوش

   جونمی مربخواھش
   برم بوس عشقمممدی من باگھی دخوب

  گلمخدافظ
 :  فضول بھ محض تموم شدن مکالمم گفتیراشا

  بود؟ی بود کیک
 گھی بود دنی چتھ راشا نوشوا

 ھ؟؟ی کنینوش
 ...گھی دعروس

 رهیگی کھ تو راھم سراغتو می چھ قد براش مھمنی بھ بببھ
  جونی مربکنھی صدام مشھی تازه ھمیپس چ... گھی دبلھ

 شششیا....چھ کارا - 
 :  گفتمباخنده

 ؟... منی برایکنی پشت چشم نازک مشوی ایگی مقھی دم بھ دقی راشا ھی دخترمگھ
  کنمی متشی کھ من بخندم باز اذکنھی کارارو منی ای شوخی بدبخت برادونستممای محاال

 می با راشا کل کل کرددنی موقع رستا
 بار ھی نجاسی کھ درش باز بود نگھ داشت فکر کنم ھمییالی خونھ وھی ی جلوراشا

 ... کردتی بھ داخل ھدانوی خوندو گفت خودشھ و ماشقوی ادرس دقگھید
  باغ بزرگو پراز درختھی

  بوددی سفی با نماکی ساختمون شھی باغ یانتھا
 ..  بشمادهی کھ مخصوص مھمونا بود پارک کردو کمکم کرد پینگی پارکی تونویماش
 ...نجابودی مدل باال انی چھ قد ماشواو
  دونستمی نماشونمی اسم بعضیحت
   داخلمی راشا رفتبا

  خونھ خواھرش بودنی بود کھ بھ گفتھ نوشی بزرگییالی خونھ وھی توجشن
  داخلمی کھ دم در بود دادمو با راشا رفتی بھ خدمتکارفموی از ورود پالتو کقبل
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 ومدی کھ بھ سمتمون مدمی از دور دنوی نوشخواھر
 شناختمشی سرکالسا شرکت کرده بودو منی بار با نوشھی خوشبختانھ

  روشا جونی باالخره اومدیوا-
 نیی بفرمانی خوش اومدیلیخ

  می با راشا نشستزی مھیسر
 ... قد شلوغ بودچھ
 بودن نگاه دنی درحال رقصستی کھ تو پی حال خودم بودمو بھ جمع رقصنده اتو
نگاه )  اشاری( ی برگشتمو با تعجب بھ دکتر تھراندمی کھ شنیی اشنای کھ با صداکردمیم

  با راشا بودیکردم کھ درحال سالمو احوال پرس
 .. کھ تو صدامم مشھود بود سالم کردمی تعجببا

  شما؟نی روشا خانوم خوبسالم
 ی شماخوبممنون
 گذرهی مشکر

 دمتونی دنجای خوشحال شدم ایلیخ
  با عروس و دوماد؟نی داری نسبتچھ

 :  گفتراشا
  روشاستی از کاراموزایکی عروس خانوم راستش

 بدونم خواستمی مگنی می چنمی زل زدم بھشون ببی ما با کنجکاوزی نشست سر ماشارمی
 ...  با  عروسو داماد دارهی چھ نسبتاشاری

 :    پرتعجبو فضولم بخونھ خودش  گفتی سوالو از چشانکھی بده قبل ارشی خدا خکھ
 . ھستمنی نوشی پسر عمھ منم

 ...  حل شدمی فضولشی اخاھاااا
 .. شدمرهی رقص خستی کردمو بھ پھی تکمی راحت دوباره بھ صندلالیباخ

  بھ سمتم اومد گفتنی خواھر نوشوشای باھم غرق صحبت شده بودن کھ ناشاری و راشا
: 

 یییی مجلسو بترکونی تو قراره امشب تکزممممیعز
  ی تو برقص کھ قبل از اومدنشوننھی درخواست نوشنیا

 ....  بھ ھمھ بدهشوی حرفھ اھی پزه مربخوادی مگفتھ
   کھ بتونم مخالفت کنمنی از اقبل

 عروس خانوم ھیمیقراره امشب دوست صم: گفتی فضا رو پر کرد کھ میجی دیصدا
 ... رقصشونم ھستن بھ ما افتخار بدنو مجلسمونو گرم کنن بھ افتخارشون لطفایکھ مرب

 .. دستا باال رفتھ بودیصدا
 یلعنت... اه
   عمل انجام شده قرارم دادنتو
 :  ابروھاشو باال انداخت گفتطنتی بھ راشا نگاه کردم کھ با شتی مظلومبا



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 245 

 یکنی بھ من نگاه می اونجورچرا
   من وادارت کردممگھ
 .... خوبھتی برا روحمیلی ختازه

 ........ رقص رفتمستی ھمراه شدمو بھ پوشای ناچار با نبھ
 
 

  رو صدا کردموشای نستی بھ پدنی از رسقبل
 وشاجانین
 جونم-

  انتخاب اھنگمو کھ دارم ؟؟؟اجازه
 ... دخترھی چھ حرفنی ایوا
  خجالتم نده کھگھید

  ی مد نظرتھ خانوم مربی بگو چھ آھنگحاال
 ... اھنگ

 》یاری شھراحمدرضا《آرامش محض از ...  بابستمچشامو
  بگمیجی بھ درمی گلم محتما
 ....  مورد عالقم فضا رو پر کردی اھنگ خواننده ی صداقھی از چند دقبعد

  بخاطر راشانمیا
 ... داداشم امشب شاد باشھبزار
 .!! فکر کنھ منم شادمبزار

 ... رفتم تاشروع کنمستی سمت پبھ
 کردنی نگام می کنار رفتھ بودن و با کنجکاوھمھ

 ... کردمشروع
  شدمرهی خدکری راشا کھ خندون نگام مبھ

 ...ی بخاطر تو داداشفقط
 ....کردی مقمی مشتاقش تشوی چشابا
 
 ... با احساس قشنگـــــــتتو

 ...نـــــــھی سھی عشقت تومنو
 ... ارامش باتـــــــوووخامیم

 ...نھی قلــــــبھ من بشــــھیتو
 
 ... لـــــــحظھھی تو ی بشھینم

 .. ارامش محـــــــضھعشقت
 ...نھی رو دلم سنگـــــای دنغم
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 ....نھیری شـــــــی باشم ھمھ چباتو
 
 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 ...مجنــــــــــــــووونمممم         
 
 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمیبھ عاشقت م قلھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 ...مجنــــــــــــــووونمممم         
 
 کردمی اھنگ و ھمپاش حرکت متمی ربا

 .. کنمکاری چدی در لحظھ بعد در انتظارمھ و بایتمی چھ ردونستمی مکامال
   کامل داشتمتسلط
 ... وجودم حفظ بودمو عاشقش بودمی بند بند اھنگو با ھمھ چون

 . بودمدنی عاشق رقصمن
 ...دادی می بھم حس خوبچون

 ... چرخ زدمو دوباره بااھنگ ھمراه شدمھی
 ...دادی بھ روحم ارامش میقی موسینوا
 

 ...ی لحظھ نبــــاشکی یحت
 ... نبـــــاشھای دننی اخامیم
 .... روزاااممممھیی تو تنھابا

 .... اخــــراشــــــھینفسا
 .. دادم بھ دلـــــھ تـــــوھیھد
 ...  مستو عاشـــــــقم رودل
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 ..یخــــندی تا بھم مشمی مزنده
 ...یبــــندی چشماتو روم مرمیمیم
 
 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 ...مجنــــــــــــــووونمممم         
 
 ...دونمی مـــــــی ھنوز عاشقمتو

 ...دونمیمـــــــ                         
 ...خــــــونمی نفس باشھ برات متا

 ...خــــــونمیم                          
 ...مـــــــونمی قلبھ عاشقت مھیپا

 ...مـــــــونمیم                          
 ... از عطر تنت مجنـــــــونمھنوز

 ممممممجنــــــــــــــووون         
 ........ خشک شدممیدی کھ دیزی با چی اخرو رفتم ولچرخش

 
 
 ...ستادی لحظھ زمان اھی تو
 ... متوقف شدامیدن

  ھم فرو رفتھ بودن قفل شدی جفت دست کھ توھی ی رونگام
  سرم اوار شدی روای کلمھ دنی معنابھ

 . ... شدمخشک
  اون نقطھ شده بودممحو

 ...کردمی شک بھشون نگاه مبا
 ...دی اول چکی قطره
 ... دلنازک شکستیروشا

 ... اطرافم نبودممتوجھ
 ... متعجب افراد دورم نبودمنوی سنگی نگاھامتوجھ

 :گفتی کھ می جی دیصدا
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 ... کردنزی عروسو خانومو اقا دوماد کھ ھمھ رو سوپراھی افتخار ورود ناگھانبھ
  خانوم روشایبای رقص زژهی وبھ
 ...بلند شد اھنگ ی صدانوی دست محکم بزنھی

 ... ھمھ نگاھا بھ سمت عروسو دوماد بودحاال
 ..... انگار دوماد تازه متوجھ من شده بودھھ

 .کردی با تعجب داشت نگام ماونم
   نتونستم تحمل کنمگھید
 ... باغ گم شدمی درختانی و بدمی دورونی سروصدا از سالن خارج شدم و بھ سمت بیب

  دمیدوی مفقط
 ... بھ اطرافم نبودحواسم
 ... پاشنھ بلندم نبودی بھ کفشاحواسم

 ... خوردمنی چشمم بود کھ زمی تو ھم فرو رفتشون جلوی  دستافقط
 ..  نشستمھمونجا

 .. فرار کردنم نداشتمی ناگھید
  کردنھ از سرنوشتھ شوممفرار
 ..ای چرا خدااخھ

 ..شھی نمباورم
 ... دادمادی من بھ عروس عشقم  رقص یعنی ھھ

 ...دمی عشقم رقصھی من تو عروسیعنی
 ... بھ شمارش افتاده بودننفسام

 
 ... تو دستھ ھم بوددستاشون

 ...خوردمیاخھ چقد غصھ م 
 .. نازو قشنگشیچشا

 ...مردمی داشتم مدیدینم
 

 ... نبودنی قطع شدناشکام
  اشکامم دست من نبوداری اختگھید

 خــــــــــــــداااااااااا
 یییریگی امشب جونمو نمچرا
 ...رمیمی امشب نمچرا

 خدااااا
 دمی دگھی دیکی  ی عشقم و تو دستای دستاامشب

  سی من نی نگاھش براگھی امشب داز
 .. فکر کردنھ بھش حرومھگھید 
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 ... متاھلھگھید
 ...    عشقمھیعروس
 خدااااا

 ... صدا بودی ھقم بھق
 ..دی عاشقو ندھی ی غمزده ی چشاچکسی ھامشب
 دی منو نشنی صدایشکی ھامشب

  عشقم بودمھی چھ مظلومانھ در طلب دستاکھ
  عشقمو ربودندنکھی از اغافل
...... 

    شب مرگمھامشب
   نفس روشا بستھ بھ نفس سوشاش بودستی مھم نیچی ھگھی دایخدا

  باھام خدای تا کردبد
 یلی بود خدا خنی سنگیلی سالھ خجدهی منھ ھی براشتیازما
 ... بودنی سنگیلی خشتیزما کس ای و بمیتی بچھ ھی یبرا

 خامی رو نمای دننی اگھی دی کھ سوشا رو ازم گرفتحاال
 ایخدا

 شھی مگھی دیکی عشقم مال امشب
 خدااااا
 شھی مگھی نفر دھی ی من برای دست سوشای نوازشاامشب

 .... طاقتشو ندارممن
    ھق منھق
 یکی اون تارتو
  اون باغی درختاونیم

  عشقمھی عروسوسط
  خداعادالنس

 ؟؟؟؟
  دلمنی داره ای حالچھ

 تھی عروسگنی مامشب
 ادی بنی خبر کنشھرو
 شھی داره عروس معشقم
  برت شلوغ شدهدورو
 ی سرت چراغونپشت

  خبری بشھی ھمنی ااز
 ی بھ اسونیکنی مدل
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  دلمریدستاشو سفت نگ          
   زده واسھ اون نگاتلک

  نزن با لحن سرد خنده ھاتشمی اتنقدهیا                         
  خامیبرو کھ بعد تو م            

    بھ تن کنمایرخت س 
 ....... با خاطرات عشقمونو کفن کنمرمی ممنم

 
 

 ...     کلیدانا
 ... اشفتھ بودسوشا

  بودمتعجب
 ! گنگ بود              

  بوددلتنگ
  بوددهی دعشقشو

  دلش تازه شده بودداغ
  بودجی گیول

 کردی مکاری چنجایا ا روشاخھ
  بھ شدت متشنج بودعصابش

 ..... دی داشاروی
 ..کردی مکاری چنجای اگھی داون

  خدایوا
 . بھ وجود اورده بودوی  ذھنش ھرج و مرج بدی سوال تونھمھیا

 کھ خندون از بھ دست اوردن پسر پولدار ی توجھ بھ عروسی طاق شدو بطاقتش
 ...دیخندیدوست  باباش داشت با دوستاش م

 .. بوددهی کھ ھنوز نرسیعاقد
 ..  رفتاشاری بلند بھ سمت ی با قدم ھاسوشا

 بود کھ داشت بھ سرنوشت خودش دچار ی دخترکری درگاشاری اونطرف ذھن از
 ...شدیم

 ...دادی چشماش عشقشو از دست می جلوداشت
 ... خبر داشتی کھ از ھمھ چیاشاری
 ... بوددهی دخترک دردودلشو شنھی کسی کھ تو اوج بیاشاری

 ... جزم کرد و از جاش بلند شدعزمشو
 ' عشقشو از دست داده بودخودش

 ... رو کھ بھم برسونھگھی دوتا عاشق دتونستی میول
 ... بھ سمت سوشا گام برداشتی محکمی اراده با
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 دنی ھم رسبھ
   با ھم دارنی کھ صحبت مھمدونستنی ھردو مانگار

 باھم قدم بھ سمت خارج از ساختمون گذاشتنو رفتن پشت ساختمون نشستن نانی اطمبا
 . کھ اونجا بودیی ھای راحتی صندلیرو

 .. تاب خواھرش بود و دنبالشون کرده بودی کھ بی از پسره دل نگرانغافل
 ... سوشا باشھ شروع بھ حرف زدن کردی منتظر سواالنکھی بدون ااشاری

 ...گفت دونستوی کھ مییزای چی موموبھ
 ... پدر سوشا گفتی بغض از سنگ دلبا
   روشای از خودگذشتوی کسی باز
 ھم فرو ی توشتری بشتروی سوشا بی اخماشدی خارج ماشاری کھ از دھن ی ھر کلمھ ابا
 ...رفتنیم

 .. بھ جوش اومده بودخونش
   زده بودرونی گردنش برگ

  و بلند شداوردی طاقت ناشاری ی حرفاوسط
 ...  اشکبا

 بغض            
 خشم..              تیعصبان
  شدی جاراشکاش

 : داد گفتبا
 ؟؟؟... من کجاستیروشا
  درختانی کھ رفت بدمشی از پشت سرشون گفت دی بم و گرفتھ ایصدا

 ... اونو
  بودیی راشایصدا

 دی غمو کشنی دردناک ترکھ
 سوخت

  گوششگری جدنھی زجر کشاز
 ... جملھ گفتھی فقط سوشا
  راشاکنمیبھ موال جبران م      

 ..  درختا گم شدنی بو
 

 ...سوشا
 ..شدی مدهی بھتر شنیفی ظری زجھ ھای صدارفتمی جلو تر میھرچ
  دمی رسبھش

 .دمی اخرشو شنی پشت سرش بودم کھ جملھ قایدق
 ! با خاطرات عشقمونو کفن کنمرمی ممنم
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   منیروشا:                                                    گرفت با بغض گفتمشی اتگرمیج
   باشھ با سرعت بھ سمتم برگشتدهی انگار روح دروشا

 : زدو گفتی تلخپوزخند
 .......دی و اشکش چکی لعنتی ھستالممی ختو
 خودمم:  کھ لرزشش مشھود بود گفتمیی صدابا

 ...میواقع                             
  نامردممخود
  معرفتمی بخود
 ؟.... دخترکم؟؟ چرای نگفتچرا
  ھا؟ی تو خوبنقدی اچرا

   لرزون بھ سمتس رفتم جلوش زانو زدمی قدم ھابا
 روشا

 .... بود تا دوباره بغضش بشکنھی کافنیھم
  بودی کردنش کافھی گالی برانیھم

 دیخودشو انداخت تو بغلمو نال 
 :  رو سرشو گفتمدمی کشدست

  تموم شدگھید
  کنھتتی اذی کسزارمی نمگھید

 ...ی منی روشاتو
 .!!مـــــــن     
  شدمو دست روشا رو گرفتمو بلندش کردمبلند

 شدوی مسی نداشتن باپاک شدنشون دوباره جاشون خی تمومی پاک کردم ولاشکاشو
 ...سوزوندی مگرمویج

 .. ییروشا
 ... نکن گلھ منھی گردخترکم

  خودم بھ سمت خونھ بردمش و درو باز کردمبا
 ... مرگبار سالنو فرا گرفتی ورودمون دست تو دست ھم سکوتبا
 :  خشم گفتمبا
 لھی تعطی قالبھی عروسنیا
 می داردی عروس جدھی
   دفعھ عروس وجود دامادهنیا

 ...  داماد انتخابش کردهدل
 ! دی با زور و تحدنھ

 :  متعجب گفتمنھی نوشروبھ
 ...  کھیدونستیاز اولم با زور بود م 



                   اختصاصی کافھ تک رمان                ای دختر دننیرمان روشاشرورتر

@Cafeetakroman 253 

  وسلط نبودمنی بھ ای اولم راضاز
 ...کردی شکھ نگامون منینوش

 ترسوندی منو منی کمتر تعجب کرده و اھی معلوم بود از بقیول
 روشا ھمراھش ی بزارم ولخواستمی جاش بلند شدد اومد دست روشا رو گرفت نماز

 ...رفت
 :گفت عروس نشوندو گاهی رو تو جاروشا

 .. من نبودی براگاهی جانی اولم ااز
 ... سوشا عاشقھدونستمی ممن
 ...رهی مادشی بھ حرفش گوش نکردمو گفتم یول

 کنھی مفراموشش
 ... شانسمو امتحان کنمخواستم

 ....یول
 .میچھ کن                     

   سرنوشتھدستھ
 .. بھ زور تصاحب کردوی مال کسشھینم

 ... حق روشاستسوشا
 نی مجلس برسی دوستان و بھ ادامھ نی ندارم لطفا شاد باشی ناراحتچی ھمن
 وفتادهی نی اتفاق خاصچیھ

   برگشتھگاھشی بھ جایعروس واقع.  فقط
 ...بھ سمت روشا برگشت 

   جونمی مربی خوشبخت بشدوارمیام
 ی داراقتشوی لتو

 ... رفتی بھ سمت در خروجی حرفچی ھی ببعدم
 ر بود قابل باوری برام غرفتارش

 .... داشتمی بدحس
 ی جی مادرم کھ رو بھ دی ساختمونو گرفتھ بود کھ با صدای فضایسکوت بد 
  پسرمھ ھاھیمثال عروس: گفتیم

 ..  تو پسر جونمبوی کن اون داالمبو دروشن
 ... بودگھی کاره دھی االن وقتھ نھ
 .دی فھمشدی نمویچی بابا نگاه کردم از سکوتش ھبھ
 رفتمو گاھمونی اشاره کردم تا فعال دست نگھ داره و بھ سمت جای جی سمت دبھ

 نشستم
  کار مونده بودھی ھنوز
 ....  برام مھم بودزی چھی فقط

 ........... کنھی جارتوی محرمی غھی گفتم کھ صدیباری مافشی کھ تعجب ازقی عاقدبھ
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 ... کردتی محرمی غھی شروع بھ خوندن صعاقد
 ... مکرمھی زهیدوش

 ی روشا پناھرخانومسرکا
 ی تمام بھار ازادی و دوھزار سکھ دی جلد کالم هللا مجکی معلوم ھی بامھرلمی بنده وکایا

 لم؟یبنده وک... سوشا راد در اوردمی اقامیبھ عقد دا
  روشافی ظری بلھ

  بھ دل ھمھ مھمون کردویشاد
 .... امشبیول

 .. نفر خون بودھی دلھ
 ... کرده بودی نفر کھ امشب بد خودگذشتگھی

 . شکستھ بودبد
 . ... نداشتینی کس خبر از دل نوشچیھ

 ... با تمام وجود عاشق سوشا بودکھ
 .. باختھ بوددل

 .... بوددهی بار طعم عشقو چشنی اولی کھ برای لوس نازپرورده ادخترک
 .  .. خواھرشی کھ از پشت در خونھ وی دخترکی اشکادی ندیکس

 . عشقش بودھی عروسشاھد
 .زمزمھ کرد اروم

 ... عشقمی بشخوشبخت
 .. دشی با لباس سپو
 ! شب گم شدھیکی تارتو
 
 
 . تشکرو دارمتی رمان ھمراھمون کردن نھاانی گلم کھ تاپای دوستاھی تماماز
 . دی خودتون ببخشھی بزرگی کھ رمانم  کم اشکال نداشتھ ولدونمیم

 .  کردمپشی شروع بھ تای تجربگی رمانم بود و با بنیاول
 . ممنونبازم

 
 .... دفترنی ادی رسانی پابھ

 !ستی ھمچو باقتیحکا
 

 ..احقی                               
telegram.me/cafeetakroman 
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