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  نام اوبھ
 

 : مقدمھ
 

  تا آتش قلبم خاموش گردد و دردی دفن کنی بارانی در روزمرا
 

  عشق من مانند چوب خاکستر شد از چوب تا بداننددی بگذاریتابوت
 

  دوستشھی تا بدانند ھمدی ام قرار بدھنھی سی را بر رومیدستھا
 

  تا بداننددی را باز بگذارمی چشمھارمی را در آغوش بگی کسداشتم
 

  تادی چشم انتظار بودم صورتم را رو بھ غروب آفتاب بگذارشھیھم
 

 ا در آفتابمر.  ام تمام شد ی عشق من غروب کرده و زندگبدانند
 

  تا بدانند عشق من شعلھ ور شددیبگذار
 اعصابم خورد شد سر شبی چقد ددونھیخدا م. چشمامو باز کردمی سردرد مزخرفبا

 بھ ی سرسری تخت بلند شدم و نگاھیاز رو. چند روزهنی ایبحث ھا و جنجال ھا
 . خودمکلی تو صورت و ھگردمی چرا ھرروز دنبال معجزه مدونمینم.خودم کردم

اخ کھ چقد خنک .ری شری صورتمو بردم زشھی رفتم و طبق عادت ھمیی سمت دستشوبھ
 خوبھ خنک ینطوری انداختم ولش کن ھمی چوب لباسی روی بھ حولھ ینگاھ.شدم

 .شمیم
 نیواسھ ھم. خداروشکرستنین!!یبھ بھ چھ سکوت.سوت و کور .رونی اتاقم اومدم باز

 باز اب رو با تنگ شیاز کردم و با ن رو بخچالی مامان در ی غرغر ھادنیبدون شن
بدون خوردن صبحونھ البتھ ظھرونھ ساعت .چقد کھ من مرتب و منظم ھستم.خوردم

کنترل رو برداشتم و شروع کردم .شدم  کاناپھ ولوی روونی تلوزیجلو. بود١١ قھیدق
 . از کانال ھا استپ کردمیکی یرو. کردن کانال ھانییبھ باال پا



 3 

 شھیھم.اصال بھش اعتقاد نداشتم.ای دنی توی مسخره زینھا چت. روح و جن بود لمیف
اخھ جن و .خندمی می کلنمی جن جلوم ببھی روز ھی اگھ مثال من کنمی خودم فکر مشیپ

 . کارگردانھالتیھمش تخ.روح کجا بود
 بھ اس ام اس ھام ی برداشتم و نگاھمویگوش. رو خاموش کردمی وی کردم و تیپوف

 از میکنی اخرش با ھم ازدواج مدونمیمن کھ م.زمیطبق معمول ھمراه اول عز.انداختم
 پرت مویگوش.شھی برا من اس نفرستھ روزش شب نمیروز.بس کھ بھ من عالقھ داره

 .زخونھ کاناپھ و بلند شدم و رفتم تو اشپیکردم رو
بھ قول مامان .کردمیمت م مقاوی در ب ابر گشنگی و من ھخوردی مچی داشت پدلم

 ی زدگان سومالی از قحطکنھی فک منتمی ببی ھر کیچوب خشک شدم از گشنگ
 برداشتم و بھ اتاقم یبیس!! رو باز کردم و پس از خوردن اب با لذتخچالیدر .ھستم

 .برگشتم
 تا فردا دیبا. بھشون نگاه کردمیبا ناراحت. ولو بودرمی تحرزی می شرکت روی ھانقشھ
 خودمو بھ اب یبھ سخت. استاریولش کن وقت بس.دمی خطم روش نکشھی بدم لشونیتحو

 .کردمی چند روز فکر منی ای دوش ھمش بھ بحث ھاریو ز.رسوندم
البتھ من . می داره بابا اصرار داره عوضش کنی مگھ خونمون چھ مشکلدونمی نممن

 . شاه بودنی دوست داشتم وگرنھ مال احد ناصرالدیلیخونمونو خ
 فی تشرومدی مرونی مامان از بیغای جیصدا. رونی شستم و اومدم بعیسر موھامو

 انداختم رو سرم و از اتاق خارج ی و حولھ ادمی پوشعیلباسامو سر.اوردن باالخره
 .شدم

 .کردنی و بابا داشتن درباره خونھ صحبت ممامان
 .دیسالم خستھ نباش-

 .زمیسالم عز-بابا
 م؟؟ی شدشد؟؟باخانمانیچھ خبرا باالخره چ-

 ور نی از ای تویتونی پارک ھر روز مھی برات اندازه می خونھ گرفتھیاره -مامان
 .ی اون ور بعدم برگردی برییبدو
 و رفت سمت دی کشی عصبقی حرفا رو با حرص گفت و بعدم نفس عمنی ای ھمھ

 .اتاقشون
 بابا مامان چش بود؟؟-

 . شدمییغول دم کردن چا اشپزخونھ رفتم و مشیتو. کاناپھ نشست ی روی با خستگبابا
 دمیدی می ھر خونھ اشھی نمی راضی بھ ھر خونھ ایدونی مامانتو کھ میاخالقا-بابا

 دای پیکی تا باالخره می گشتیخالصھ کل.ھی اون چھی چنی ارهی ابروم می واگفتیم
 .میکرد

 اس؟؟ی چھ جورنای حاال محلش و ایخوب بھ سالمت-
 ھیمی قدبای خونھ بزرگ ھستش تقرھی کھ دورش ھمش باغ باشھ نھیواال محلش مثھ ا-بابا
 . کردمی مادرتو بھ زور راضھی قشنگی جایول
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 ییبا لبخند استکان چا. باباشی و بردم پختمی ریی جوش اومدن اب چای صدادنی شنبا
 .رو برداشت

 . خوب باشھنجای خونھ ھم مثھ انیخدا کنھ ا.دیباری از صورت مھربونش میخستگ
 کھ بابا مامان در نظر گرفتھ بودن رو مجسم ی شده بودم و خونھ ارهی اتاقم خ سقفبھ
 یبابا وقت. من حوصلم سر نرهمی خوب داشتھ باشی ھی ھمساھیخدا کنھ اونجا .کردمیم

 ھستن و می تمام خونھ ھاش مال قدگفتیم. بودمدهیاسم محلھ رو گفت اصن تا حاال نشن
 ن دارییالی وی حالت ھاشترشونیب
 ... ھا و محلھ فکر کردم تا کم کم چشمام گرم شدوھی بھ خونھ و ھمسانقدیا

 
 .ی مھستیلنگ ظھره ھنوز خواب.گھی بلند شو دی مھستیمھست_
 تخت بلند شدم و چند لحظھ ی از روی حوصلگیبا ب.می حاال اگھ گذاشتن ما بخوابییوا

 زدم و از اتاق اومدم عی سریموھامو شونھ ا. بودمستادهی انھیی ایتا لود کامل مغزم جلو
 .رونیب

مردم دختر دارن .دی دارفی ھنوز خواب تشری ظھره جنابعال١٢ سالم ساعت کیعل_
 ..میما ھم دختر دار

 . کار داشتمگھی ددمی خوابری دشبیخوب د. مامان توروخدا شروع نکنیییواا_
 خدا نصفش گردن شھی تو اون شرکتتون مگھ چقد کار ھست کھ ھمدونمیمن نم_

 توعھ؟؟
 . صد بارنیا. من طراح نقشھ ھاشونم مادر جانییوا_
 .یکشی برسھ کھ تو نقششونو مییخدا بھ داد خونھ ھا_
 اخرش معلوم نبود کودوم دادمی بحث ادامھ بدم کھ اگھ ادامھ منی نبود بھ ازی جاگھید
 .رفتی منی بدنم از بی از اعضاکی

 مشغول ونی تلوزی و جلورونی رو اوردم بپسی ظرف چدموی کشخچالی ی تویسرک
 .خوردنش شدم

 شناس منم فھی وظی نظامھی ما مامان فرمانده بود و بابا ی قول بابا تو خونھ بھ
 بودم از کی کوچی محاکمھ بود و چقد من وقتزی شام و ناھار مزیم. بودمشونیابدارچ

 مامان من ی ھایری سختگی با ھمھ یول.دمیترسی مزی مھینشستن با خانواده ام سر 
 . نبودمیچینبودم مسلما منم ھ اگھ مامان و بابام.عاشق جفتشون بودم

 . سارا رو گرفتمی شماره می و با گوشرونی اومدم بالی فکرو خاز
 الو ؟؟_
 . امی؟؟مھستیسالم سارا خوب_
 ؟؟ی چطورییعھ تو_
 قربونت زنگ زدم بگم مھندس راد ھنوز شرکتھ؟؟_
 ییخوای موند شرکت منی جلسھ دان واسھ ھمھی ٢اره ھنوز شرکتھ واسھ ساعت _
 ؟؟ییایب
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 . نقشھ ھارو بدمامیاره ب_
 .می ما شرکتایباشھ ب_
 .فعال. افتمی راه مگھی دمیپس تا ن_
 یبا_

 یِ مسئلھ انی ھمھ جا با خودم ببرم وامویعادت نداشتم گوش. رو سر جاش گذاشتمیگوش
 برا خودت ی اتفاقھی اگھ گفتیم.کردی مامان سرش با من جنگ و دعوا مشھیبود کھ ھم

 بھ قول معروف چون ترک یول.ارنی از اسمون کھ خبر برات نمفتھی من و بابات بای
 !!کنمیعادت موجب مرضھ منم عادتمو ترک نم

 نھیی ایجلو.رونی بدمی از تو کمد کشموی و شلوار و شال خاکستری نفتی مانتو ابھی
 . بھ صورتم بکشمی تا دستمستادیا

 و رهی تی ابنی بی رنگھیچشمام . بودم مخصوصا چشمامی ام خداروشکر راضافھی قاز
 بھ چشمام داده ی کھ حالت قشنگی بلندی با مژه ھای کمونیابروھا. بودیخاکستر

کال . بودی لب و دھنمم معمولومدی کھ بھ صورتم میکی نھ بزرگ و نھ کوچینیب.بود
 . بودمبای رو بھ زی معمولی ادمای گفت تو دستھ شھیم

 ھم زدم و ی رژ اجرھی ھم زدم ملی ری و کمدمی پشت چشام کشیکی چشم بارخط
 !!لیتکم

 نی فکرم سمت چادر و اچوقتیھ.دمی و شالمو تا حد ممکن جلو کشدمی و پوشلباسام
 اوالش منم. بابا حجابم سفت و سخت بودی ھاتی بخاطر حساسی نشد ولدهی کشزایچ

 . بگردمی اگھی نتونستم جور دگھی بھش عادت کردم دی وقتیبرام سخت بود ول
 .رونی ھا رو جمع و جور کردم و از اتاق اومدم بنقشھ

 . شرکترمیمامان من دارم م_
 .ای زود برگردیبھ سالمت_
 .چشم خداحافظ_

 نی ماشھی رونی کھ مامان رفت با سالم و صلوات از خونھ زدم بی از چشم غره ابعد
 . شرکت شدمیدربست گرفتم و راھ

 
 .ستادمی سارا ازی می کردم و جلوی شرکت پلھ ھا و با عجلھ طدمی رسکی ساعت حدود

 . کفشات تمام سالن رو گرفتیدختر چھ خبرتھ صدا_
 ورود رو ی بھ اتاق مھندس اشاره کردم کھ سارا اجازه زدمی کھ نفس نفس می حالدر

 ی سالھ ا٥٠ بایمھندس راد مرد تقر. و با لبخند وارد شدمدمی بھ شالم کشیدست.بھم داد
 تصادف فوت کرده بود و ھی یپسرش تو.بود کھ فوق العاده خوش قلب و مھربون بود

  مثل پدرم دوس داشتمرو شونیو من ا.خانومشم فلج شده بود
  مھندس حال شما؟؟یسالم اقا_
  دخترم؟؟یخوب. یبھ بھ سالم خانوم صالح_
 نومتون خوب ھستن؟؟قربون شما خا_
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 .خداروشکر الحمدهللا بعد از عمل دومش حالش بھتر شده_
 . داشترادی زدم و نقشھ ھارو بھش نشون دادم کھ چنتا ایلبخند

 . تا درستشون کنھیبرو نقشھ ھاتو بده بھ خانوم صباح_
 دادم و ی نقشھ ھا رو بھ مھندس صباحرونی گفتم و نقشھ ھارو بداشتم و اومدم بیچشم

 . سالن کنار سارا نشستمیخودم اومدم تو
 ؟؟ی دارییسارا چا_

 . و داد دستمختی برام ریی استکان چاھی از فالسک کنار دستش سارا
 . سرت اومدهیی گفتم نکنھ بالی با عجلھ اومدنقدیا_
  از بھنود چھ خبر؟؟یراست. برن جلسھشنیفکر کردم دارن اماده م_
 نی دلم بھ اگھی من کھ دیول. دارمفی معطل اقا تشرچارهی بابا ھنوز منھ بیچیھ_

 بھنود منو سر کار گذاشتھ بحث دو سھ کنمیھمش فک م.ستی رضا نیعروس
 زنمیھر وقتم بھش زنگ م.می رو گذاشتی قرار عروسی زد وقتبشی ھو غھیاصن .ماھھ

 . کار داهای تھی مامورای
 .تی مامورفرستھی منویمش ا کارمند بھ جز بھنود نداره کھ ھنایوا مگھ شرکت ا_
 . ندارهتی برام اھمگھیمن کھ د.دونمیچھ م_
 می کددای خونھ ھم پی راستشھی کھ درست مشای ازمیغصھ نخور عز_
 حاال کجا؟؟. مبارکھی زودتر نگفت؟؟چایگیراس م_
 گفتی بابام می بودم ولدهی جا خوردم اصن تا حاال نشندمیواال خودمم تا اسم محلشو شن_

 .مثھ خونھ باغھ
 . کارت در اومدی مھستی وای وایوا_
  مگھ چشھ؟؟یوا برا چ_
 خودشون یای دنبرنشی جنا میمی خونھ قدھی ی تورهی رو کھ دختره ملمی اون فیدیند_

 .شھی موونھی دختره دگردهی برمیبعد وقت
 .ایخونی بگھ برو بابا توھم جن کجا بود داستان مخوادی می گفتم چی گفتنیاوو ھمچ_
 ی باشی شکلنی خونتون تو اامی دو ماه بعد بخوادیاز من گفتن بود من دلم نم_

 .از جام بلند شدم. رو بھ خودش گرفتی ذھنی معلوالی ادابعدم
 / ؟ی نداریکار. مونم نترسیخدا تورو عقل بده من سالم م_
 ؟؟یکجا ؟؟؟حاال بود_
 . برم مامانم سفارشات کردهگھینھ د_
 .باشھ پس مواظب خودت باش_

 .رونی کردم و از شرکت اومدم بیخداحافظ
 ھم زی تمی از ھوارمی مادهیولش کن پ. کردمابونای بھ خینگاھ. ھی عالی کھ چھ ھوااخ

 .برمیلذت م
 تو اون خونھ ھھ تمام مینکنھ بر. لحظھ فکرم رفت سمت حرف ساراھی راه یتو

 از کتری کوچی بودم ھمش واسھ بچھ ھا کھکی کوچادمھی.اعتقاداتم نقش بر اب بشھ
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 بھ ترسشون ی و من کلدنیترسی اونا مگفتمی مزای چنیخودم از جن و روح و ا
 کردمنھی نھ باور مکردمیم  رو نھ درکبی غربی موجودات عجنی اچوقتیھ.دمیخندیم

 تونستمی نمای حس کنم تونستمی خودمون نمیای دنیکھ بگم باور نداشتھ باشم وجودشو تو
 ی الکی و بھ نظرم الکدمیدی خودمونو از اونا جدا میای دنشھیچون ھم.نجانیدرک کنم ا

 . ماای دنی جن پاشو بزاه توھی کھ شھینم
 درمورد جن و ی ترسناک بودم و کلی دنبال کتاباشھی ھام ھمی باوری بنی تمام ابا

 بودم کھ ی نفرنی من اولشھیھم. اطالعات داشتمبی و غربی عجھیوالھایروح و ھ
 داوطلب شدن ھا دست نی ای خطرناک رو انجام بدم و چقد باالی کاراشدمیداوطلب م

 !!و پام شکست
 
 ی عالی ھوانیا.اصال حسش نبود کھ لباسامو عوض کنم. ولو شدم رو تختی خستگبا

 .مردمی اخراش مگھی اومدم داشتم دادهی پلومتری ک٩ھم گول زننده بودا چقد پاده حدود 
 . سرد شدگھی دای بیمھست_
 .امیباشھ مامان حاال م_
 تاپ و ھی عیسر. لباسامو عوض کردمی از رو تخت بلند شدم و باز ھم بھ سختی سختبھ

  نشستمزی بھ صورتم زدم و پشت می و از اتاق خارج شدم ابدمیشلوارک پوش
 خوب امروز چھ خبر بود ؟؟_
 شما چھ خبر؟؟. اومدم خونھادهی نقشھ ھا رو دادم مھندس بعدم پیچیھ_
 چون دارن اونجا گھی و دمی و جمع کنلمونی وساگھیبابا زنگ زد گفت امروز فردا د_

 . اونجامی برگھی ماھم زودتر دکننی مھیرو تخل
 ن؟؟ی نکردیزی چیقی تحقکننی می کھ اونجا زندگیی مامان درمورد کساگمیاھا م_
 بھ ی کاری و کسھی محلھ آرومگفتی ممی کھ ما خونھ رو ازش گرفتیواال اون بنگاھ_

 . ندارهیکس
 . مشت معتادو قاتلھی تو دل می و رفتمی کھ اومدشھیوا نم_
 حرفا نی کھ معتادو قاتل داره؟؟بھ جا ایی جامیبری دختر ما تورو مریزبونتو گاز بگ_

 .غذاتو بخور
 . و من دوباه بھ اتاقم پناه بردممی مامان ناھارو خوردی با غر غاخالصھ

 جمع کنم کھ الموی گرفتم وسامیتصم. حوصلم سر رفتھ بودحی تخت نشستھ بودم و فجور
 . معطل من نباشننای بابا امی برمیھم سرگرم بشم ھم اگھ فردا خواست

 و تمام لباسامو با حوصلھ تا کردم و گذاشتم نینی کمد اوردم پای رو از باالی بزرگساک
 متوسط بای تقرفی کھی یتو. دست مانتو شلوار و شال ھم گذاشتم رو تختھیتو ساک 

کارام کھ .. روگذاشتمزای جور چنی و خالصھ ای دی و چنتا کتاب و سیشیھم لوازم ارا
 . بالشت گذاشتم خوابم بردی تا سرم و رونی خاطر ھمبھ  خستھ شده بودمیلیتموم شد خ

 
 . بلند شوی مھستیمھست_
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  گرفتھییباز کردم و با صدا ی بھ ارومچشمامو
  مامان؟ھیچ_
 ی رو جمع کنن زشتھ خواب باشالی وساانیپاشو دارن م_
 وا مگھ ساعت چنده؟؟_
 ی خوابنمی ببامی ھستش ن٩ساعت _

 دست ھی بھ خودم انداختم مجبورم ھمون ینگاھ. بلند شدمی گفتم و بھ سختی اباشھ
 .رونی و اومدم بدمی کشی و شالمو دستدمیلباسامو پوش.مانتو رو بپوشم

 . اشپزخونھ بابا مشغول صبحونھ خودن بودیتو
 .زمیسالم بھ دختر سحرخ_
 .دیکنی می اسباب کشی زودنیچھ خبره بھ ا.ریسالم صبح بخ_
 یتا حدود ساعتا. کھ ببرن خونھونی تو کامزارنی رو دارن مالی بابا وساستی نیخبر_
 . اونجاسالی وسا٣ ای ٢

 .میکنی مزی خونھ رو تمدیکنیک م کمیبعدشم جنابعال_مامان
 اد؟؟ی خانم نمیخوب مگھ مھر_
 کار کنھ دکتر براش تونھی کمرشو عمل کرده نمشی ھفتھ پچارهی خانم بینھ مادر مھر_

 .استراحت مطلق زده
 .چارهیاخ کھ منھ ب_

  با خنده از اشپزخونھ خارج شدبابا
  داره؟؟یچارگی نھ؟؟بھ من کمک کردن بچارهیاخ توعھ ب_
 بغلشو لپشو ماچ دمی پس پرادی با کار زشھی حرف زدنش مصادف منطوی ادونستمیم

 کردم
 . منو دارهی ھوانقدری مامان مھربونم بشم کھ ایاخ کھ من فدا_
 .برو دختر خودتو لوس نکن بدو_
 
 
 ازش گرفتم و دودش و حلقھ گھی کام دھی کردم ی نگاه مپمی دود پی سکوت بھ حلقھ با

 شدم ھھ ی بودم و چی بھ خودم زدم چی پوزخنددمی کشیم آه بلند فرستادرونیحلقھ ب
 کردن و دوست دارم سرد بودنم و دوست دارم مغرور ریی تغنی کردم و ارییآره من تغ
 ی اگھی لبم کام دی دوست دارم با پوزخند روو تفاوفت بودن رو ھمش ریبودن رو ب

 نیآه اما ا...  بھ میبھ زندگ کنم بھ خودم ی بندم فکر می چشمام و مرمی گی مپمیاز پ
 بده دوست یلی روزا خنی حالم ادهی افکارم رو نمھی بقی روشیسردرد مزخرف اجازه پ
 گند و آشغال یزندگ نیبکوبم تا راحت بشم از ا...  بکوبم واریدارم سرم و محکم بھ د

 کار و نی شم بازم ای زنم اما آروم نمی کنم و چنگشون می موھام فرو میدستم و تو
 تلفن دست از چنگ زدن موھام ی با صداشھی کنم دوباره و دوباره اما حالم بھتر نمیم

  تا حرف بزنھمونمی ساکت مزنمی دکمھ تلفن رو مدارمیبر م



 9 

 
 یدی حمی نفر تماس گرفتن با شما کار دارن بھ نام آقاھی راد ی آقاـ

 
 وصل کن:  گم ی احساس می و بسرد

 
 سی چشم رئـ

 
 ی قصد چابلوسشھی شھ مثل ھمی وصل میدی نگذشتھ کھ تماس با حمی لحظھ اھنوز

  خودش خوشھ ھھیای دنی تونمی زدم ایداره پوزخند
 
خوب ...  نداشتم انشای وقت بود ازتون خبریلی خداری بھ بھ سالم جناب راد مشتاق دـ

 ...  چھ خنیکھ ھست
 
  ؟ حرفت و بزنی شده بھ من زنگ زدی چـ

 
  ندارهیتی اھمچی صداش معلوم بود بد زدم تو پرش برام ھاز
 
 ی براییالی ویراستش قرض از مزاحمت زنگ زدم بگم خونھ ... اوم ...  خب ـ

  گھی گفتم زنگ بزنم خبر خوشھ ددی شی خوش حال مدونستمیاجاره رفت م
 
 گھی د االن کھ مننی اجارش نکرده بعد ھمی ھمھ سال کسنی اون خونھ ا؟ی چــــــــــ

  قصد فروش اون خونھ رو ندارم اجاره رفت
 
 نخواد گھی کھ دنیخب شما بھ من وکالت تام داد...  دونم بخدا یمن نم... ب من .. خ ـ

 اجارش دادم...  ھی مورد خوبدمی دی منم وقتنجای انیایشما ب
 
 یلعنت...  ی اه لعنتـ

 
 خون بار نگاش کردم االن فقط ی اتاق با چشمای تودی پری منشدمی کھ کشیادی فربا
 کارش اجازه رو صادر کرد با نی کنم و اون با ای خواستم کھ خودم و خالی رو میکی

 داد گفتم
 
 بھ تو ی کستمی مگھ با تو نی داخل؟ ھـــــــــــــــــان لعنتیای بھ تو اجازه داد بی کـ

 اجازه داد؟
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 ی کھ روی ندادم چسب بزرگ بگھ اما بھش اجازهیزی خواست چی با تتھ پتھ میمنش
 نداده بود مطمعا ھستم بھ ی بود و برداشتم بھ سمتش پرتاب کردم کھ اگھ جا خالزیم

  خوردیسرش م
 
  رونی گمشو بی تــــــــــــــو احراجـ

 
 ی زدم دو پا داشت دو پایاری کھ دویادی از ترس زبونش بند اومده بود با فردختره

 بعد از دوسال حاال اون ی داد اه لعنتحی ھم قرض گرفت و فرار و بر قرار ترجگھید
 یدی حمی قصد اجاره دادن اون خونھ رو نداشتم با صداگھیخونھ اجاره رفت حاال کھ د

 رو ی تلفن و قطع نکردم بھ سمتش رفتم گوشدمیفھم بنگاه دار بھ خودم اومدم و تازه
  برداشتم

 
  چقدر اجاره کردن ؟ی اون خونھ رو برایدی حمـ

 
  حالتون خوبھ آقا ؟ـ

 
 ومدهی ھا بھ تو نی فوضولنی با تو ھستم جواب منو بده اـ

 
  دو سال آقایبرا...  ب ـ

 
 ...  ؟ دوسال؟ چھ خبره لعنت بھی چــــــــــــــ

 
 داد بکشم کھ نقدری کردم بھ خودم مسلط باشم دوست داشتم ای سعدمی کشیقی عمنفس
 و روشن کردم و کام پمی رو قطع کردم پی گوشی اگھی حرف دچیھ بشم بدون یخال
 .  فرستادمی مرونی گرفتم و با شدت بی مپی ازش گرفتم پشت سر ھم کام از پیقیعم
 

 یمھست
 با دی بره باخوادی کھ مدمیاخھ ادم خونھ جد!! سوختھتی من و کبررهیگی رو برق مھمھ

 دستم کھ ادرس ی بھ کاغذ توی شدم و نگاھادهی از اتوبوس پیبا خستگ.اتوبوس بره
 کوچھ و ھی بعدم رفتمی تا تھ مدی روبھ رومو باابونیخ.روش نوشتھ شده بود انداختم

 !!چھ راحت.الی ونیسوم
 رو ھمش درخت ادهی بود تو پی قشنگابونیخ. کردمابونی خی بھ راه رفتن توشروع

 ی تازگیبو. بودنبایق العاده ز فوی و با نماھاییالی وی خونھ ھایکار شده بود و ھمھ 
 تازه وارد شش ھام ی کھ ھوادمی کشیقینفس عم.درختا تمام کوچھ رو گرفتھ بود
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 ھم منظرش رونی بامی بخواستیبردم کھ دلم نم  لذتابونی از بودن تو اون خنقدریا.بشھ
 . باد بودی صدادیرسی کھ بھ گوش مییتنھا صدا.قشنگ بود ھم ساکت و اروم بود

 داشتم جانیھ. ھم قشنگ ترهابونھی از خنجایا!!نھ بابا .ستادمی ا١٢ کوچھ ی روروبھ
 سوم ی خونھ ی پس قدم ھامو تند تر برداشتن و روبھ رونمی تر خونھ خودمونو ببعیسر

 .ستادمیا
 اتاقا نرده یپنجره ھا.اخمام رفت تو ھم. خوردی سوختھ می کھ بھ قھوه ای سنگینما
کنار در بزرگ . اصالومدیخوشم ن.ھینطوریاه چرا ا.ھا مثل زندان قھی شده بود دقیکش

 در اوردم و شماره فمی از تو کمویگوش.خونھ رو نگاه کردم پس کو زنگش؟؟؟عجبا
چھ اماده . باز شدیکی تی در با صداشد  کھ شماره گرفتھنیھم.مامان و گرفتم

 اهی زن کھ ھر دو لباس سھی مرد و ھیتھ کوچھ . بھ دور اطراف انداختمینگاھ.بودن
 دنشونی چرا با ددونمینم.داشتنی سمت قدم بر منی بودن داشتن اروم اروم بھ ادهیپوش
 بھ خودم ھی بعد از چند ثانیول. تو خونھ درو محکم بستمدمی پرعی سردمیترس

 .دنی پوشاهی مرده کھ سشونی کسدی بنده خداھا شادمای ترسیالک.ومدما
 تار نی تا اولشمی روبھ روم نی منظره دنی و با درونی بامی ب تکون دادم تا از فکرسرمو

 راه ھی بود و چمن داشت و بای زیلی پارک بود ھمھ جا خیمثھ فضا.موھام باز شد
 نی رو نصب کرده بودن ای بلندھی پای کھ کناره ھاش چراغ ھارفتی تا خونھ مکیبار
 خونھ فوق اطیح. بودزهیشدم ھمش پر از سنگ ر  اول عاشقشنی کھ من از ھمرمیمس

 یری مسیپامو تو. بود اطی گوشھ حکمی شیلی خی تاب دو نفره ھی. بودبایالعاده ز
 بھم دست داد اما ناگھان ینی کھ تا خونھ امتداد داشت گذاشتم و حس دلنشیکیبار

 . چند بار خاموش و روشن شدی راه برایچراغا
 کرده دای پی و تا روشن شدن کاملشون صبر کردم اما انگار اتصالستادمی جام اسر

بھ دور و اطرافم نگاه کردم ھمھ . روشن نشدنگھی ھو خاموش شدن و دھیچون .بودن 
تمام حس . دوم بودی چراغ طبقھ خوردی کھ بھ چشم می شده بود و تنھا روشنکیجا تار

 وار وانھی داد کھ باعث شد قلبم دی جاشو بھ ترسن شده بود ناگھاجادی کھ برام اینیدلنش
 . کنھدنی ام شروع بھ کوبنھیتو س

 در اوردم و روشنش کردم و نورشو بھ فمی از تو کموی ترس و لرزش دستام گوشبا
 شده خکوبیسرجام م. چشمام دوتا شده بوددمی کھ دیزی انداختم اما با چریسمت مس

 .بودم
 . بودکی تارکی ھوا تاریول!!! ظھر بود٣ ساعت

 کردم و تا بھ دنی کھ داشتم شروع بھ دویبا تمام قدرت.شدمی موونھی واقعا داشتم دگھید
  سوال بودنی کھ فکرمو مشغول کرده بود تنھا ایزی تنھا چدمیدر خونھ رس

  شد؟؟؟؟؟کی ھوا تارچرا
 
  اخھ؟؟ی چیعنیمامان -
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 دست نجای امیدی رسی ساعھ ککی ما تازه گمی بھت مایکنی موونمی دی داری مھستیوا-
 ساعت ی بعدم کودوم ادم عاقلاطی حی توی چھ برسھ بھ چراغامی خونھ ھم نزدلیبھ وسا

 مزخرف ی کردن بھ خودت و فکرانی تلقیحاال ھم بھ جا.کنھی ظھر چراغ روشن م٣
 . ببر اتاقتالتویبرو وسا

 پلھ تیبا عصبان.پوففففف . اول شروع شدی لحظھ نی خونھ از ھمنی نسبت بھ امیبدگمان
 باال یاتاق من طبقھ .کردمی تحمل مالموی رفتم باال و وزن کارتن وسایکیارو دوتا ھ

 باال یطبقھ . ستادمی در اتاق ایجلو. کھ چراغش روشن بود ی ھمون اتاققھیدق.بود
 ھی حمام و ھی کھ مامان گفت ی تھ راھرو جورھ داشت کی و طوالنی بزرگیراھرو
 کردم ی فرستادم و سعی در اتاق صلواتیجلو.نطوری ھمنمیی پای بود طبقھ ییدستشو

 . بد رو از ذھنم دور کنم با پا در اتاق رو باز کردمیفکرا
 تونمی کھ نمینطوریا. خاک تمام اتاق رو برداشتھ بودیبو!!فھیچقد کث. رونجای اوه ااوه

نسبتا بزرگ بود و . زدمی و دور اتاق گشتنیکارتن رو گذاشتم رو زم.نمی بچالمویوسا
 نی تو ارمی گی می پنجره مطمعن بودم کھ افسردگدنیاما با د.کننده یراض
 ھا رو از پنجره لھی منی اارمی نفرو بھی فرصت  روز سرھی دی باشھی نمینطوریا.خونھ

 زندانھ مگھ؟؟.جدا کنھ
 و اتاق رو گرفتمی کننده از مامان مزی تملی وسادیبا.نیی و رفتم پارونی اتاق اومدم باز
 .کردمی مزیتم
 ؟؟ییمامان مامان کجا-
 تو اشپزخونھ ام-

 . ھا بودنتی کردن کابزیمامان در حال تم. سمت اشپزخونھ رفتمبھ
 .  توشنمی بچیزی چتونمی نمفھی کثیلی مامان اتاق من خگمیم-
 کمک نیی پاای کن بعدم بزی بردار ببر اتاقتو تنیخوای رو کھ میلی وسانتھیتو اون کاب-

 .من
 . رو برداشتم و رفتم طبقھ باالالی تکون دادم و وسایسر

 
حدود . لبام نشستھ بودی روی بھ اتاق انداختم لبخندینگاھ.رمیمی خدا کھ دارم میوا

بابا ھم بھ کمک چنتا . شده بودزی تمزی االن تمی اتاق بودم ولریدوساعت بود کھ گ
 کھ یزیاالن تنھا چ.از سر جام بلند شدم. کھ اورده بود کمد و تختمو اوردن باالیمرد

 !نی حموم بودو ھمھی داشتم ازین
دو دل . روبھ روم کردمی بھ راھروی نگاھرونی مو برداشتم و از اتاق اومدم بالیوسا

 پا و اون پا کردن دل و نی ایباالخره بعد از کل. نھای حمام استفاده کنم نیبودم کھ از ا
 . ھر چھ بادا بادایزدم بھ در

 
 واری دی توی قدنھیی اھی بود کھ نی اتاق انی ایخوب. بھ خودم انداختمنھیی ای توینگاھ

 بھ ساعت انداختم ینگاھ. خونھ مچکرمنی اینصب شده بود و من واقعا از صاحب قبل
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 خونمون خونھ شده و از گھیکارا بھ سرعت انجام شدو االن د.ساعت ھشت شب بود 
 ییزای چھ چنمیبب. کنمی خونھ فضولی توکمی برم م گرفتمیتصم.رونی اومده بیفیاون کث
 .شھی مرمیدستگ

 بیفقط عج. بد نبودنادی زدمی تھ راھرو رو دییحمام و دستشو.رونی اتاق اومدم باز
 یواری مثل در بود کھ پشت کاغذ دیزی چھی ی راھرو بود جانی ای کھ تویزی چنیتر

 االن ی ولھی بفھمم چدیالبتھ مطعمنم بعدا با. نکردمی فضولیادیمنم ز. شده بودیمخف
 قژ قژ پلھ ھا یصدا. اومدمنییاز پلھ ه پا.خراب کنم  رویواری کاغذ دخوادیاصال دلم نم

 و من تنھا ی مامانم رفتھ بود خونھ خالھ پررونیبابا رفتھ بود ب.دادی بھم می حس خوبھی
 . بودی فوضولی برایبودم پس فرصت خوب

 شده بودن و دهی چونھی خی مامان توی قھی بھ سلالی بھ سالن کردم تمام وساینگاھ
گوشھ سمت راست سالن اشپزخونھ بود و سمت چپ سالن ھم در . کننده بودنیراض
 چراغا روشنھ و بھ دمی دی وقتی ولدمی ترسیاول کم.از خونھ خارج شدم. بودیورود

چراغ اتاقم . بھ اطراف کردمینگاھ.دمی نترسگھی روشنھ داطی حی فضایاندازه کاف
 بھ راه پلھ ینگاھ.ولش کن اشکال نداره. رفت خاموشش کنمادمیاه .دوباره روشن بود

و از پلھ ھا .بھ سمت اونجا راه افتادم. انداختمی بھ انبارخوردی کھ فک کنم میکی باری
 شد کردم بازش کنم اما نیسع. داخلی ازش برشدی می بود ولیکیدر کوچ. رفتمنییپا
 ی بھش کھ کمدمی باربا لگد محکم کوبنیاما ا. بھش بازم باز نشددمی با تنھ کوبیھر چ.

 ی چنمیدستمو بردم داخل تا بب.شدی پشتش بود کھ باز نمیزیفک کنم چ.درش باز شد
 .پشتھ دره کھ ناگھان در محکم باز شدو بھ سر رفتم داخل

 یدستمو رو. دمی بھ لباسام کشیاز سر جام بلند شدم و دست. تی تربی اخ سرم در باخ
 ھم انبار شده ی کارتن رویکل. روشن شدی روز دم و انبار چراغدی کلدمی کشوارید

 .بود
 ابروم رفت باال ی تاھی..."ما" کارتن نوشتھ بود ی کارتن رو رشو باز کردم رونیاول

قاب عکس . دفترو چنتا قاب عکس توش بودھیچنتا البوم و . چھ وضعھ نوشتنھنیاخھ ا
 خانم ھی ی قاب عکس اولدمی روشون کشیدست.نی ونشستم رو زمرونیھارو اوردم ب

 پسر ھی یقاب عکس دوم.دستش بود  نشستھ بو و عصای صندلیمسن بود کھ رو
 مرد قد ھیقاب عکس اخر . بود کھ کنار ھمون خانم مسن عکس گرفتھ بودنکیکوچ

 کھ ی بود جورخوشگلیلیصورت خانومھ خ. بودنستادهی وشگل ایلی زن خھیبلند کنار 
 .کردمی داشتم نگاش مقھی تا چند دقینطوریھم

 رونی کارتن بود رو بی تویکی عکس ھارو برگردوندم سر جاشون و و دفتر کوچقاب
 . نوشتھ بودی اولش با دست خط قشنگیبازش کردم صفحھ .اوردم

 
 .می شده ھستنی و نفرمی کرده بودنی را نفرمانی ما کھ تمام زندگیبرا"

   و تویی تنھای مرد شب ھامن
 .." نحس منی سھیقد
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 از سندهیمنظور نو.A&L  نوشتھ شده بودمی امضا شده بود و با حروف التنشمییپا

 !!!! نحسی سھی بود؟؟چھ باحال قدی نحس کی سھی قدیعنی بود؟؟ی شده چنینفر
 دی نداشت سفگھی دیچیھ!! بھیعج. توش ننوشتھ بودیزی زدم دفتر رو اما چبرگ

 دفتره واسھ نی سر اادی مثھ من می و فوضولکاری ادم بھی دونستھیحتما طرف م.دیسف
 . خواستھ سر کارم بزارهنیھم

 چنتاشون نوشتھ شده ی کارتن ھا کردم روھی بھ بقینگاھ. رو برگردوندم سر جاشدفتر
 . کھ اول دفتر بودیھمون دو اسم A  چنتاشونم نوشتھ بودیو روL بود

لباسامو تکوندم . ندونستمزی موندن اونجا رو جاگھی شدن در اومد و منم ددهی کوبیصدا
 .رونی رو خاموش کردم و اومدم بیو المپ انبار

   طرفشدمیدو. قابلمھ غذا ھم دستش بودھی اومده بود و مامان
 .سالم مامان-
 ؟؟یکنی چکار منجایعھ سالم ا-
 . بودمیانبار-

 . کھ انگار تعجب کرده بود قابلمھ رو دا دست منمامان
  ندارهی انبارنجای بود؟؟اخھ ای انباریمطمعن-
 .دینی ببدی اونجا بود بعدا خودتون بریول-
 .ادی تو االن بابا تم ممی برایحتما اشتباه کرده ب. ندارهی انبارگفتیبنکاه دار م-
 

 مرگ
 خانھ ان نی کھ سالھاست ساکنان اینی دلنشیباز. شده بودی چھ ارام وارد بازدخترک

 .است کھ سالھاست سوختھ یخانھ ا.را بنا کرده اند
 .شودی متولد میگری از ھر خاکسترش فرد دو

 .نی و دلنشبای زیتولد
 .ی را بچشی حاال نوبت توست تا طعم بازو

 ... و لذت بخشارام
 

 اتاقم نشستھ بودم و ی رو نداشتم تویچی حوصلھ ھگھی اجاره خونھ دھی از قضبعد
 ی مرونی کھ دود و از دھنم بی کردم وقتی احساس ارامش مدمی کشی مگاریداشتم س

 ی بد با من تا کرد میلی خی کشم زندگی میقی بندم و نفس عمیفرستم چشمام و م
 کنم مگھ من ی ھا با خودم فکر مقت ویبعض...  بده اما یتونست بھ من ھم خوشبخت

 زنم از ی بھ خودم می ھستم پوزخندی کردم کھ سزاوار بد بختھی در حق بقیچھ بد
 بھ من نشون داد ی کنم زندگی ھا فکر مزهی پاستورنی خوره مثل ایم مفکرام حالم بھ

  بھتی و با بدی بدی و جزای با بدی خوبی جا نداره نشون داد جزاای دننی ای تویخوب
 و ی رکب نخوری وقت از کسھی حواست باشھ ذی دور و زمونھ بانی دن تو ایپس م



 15 

 از چشمام بھش اعتماد داشتم اون وقت ھا احمق شتری کھ بیمن رکب خردم از کس
 ھی زنم ی خودم پوزخند می اون روزای بھ سادگھی بھ چی دونم چیبودم اما االن م

 رو ی مھربوناقتی زدن و نداره لبخند لاقتی لی گرفتم ھر کسادی زھر خند من ییجورا
 ادیاره من  دوست داشتن و دوست داشتھ شدن و نداقتی لی گرفتم ھر کسادینداره من 

 جرات نکنھ بھم نگاه چپ بندازه من ی حصار محکم دور خودم ببندم تا کسھیگرفتم 
 ی مونم و از خودم محافظت می حصار من زنده منی حصار و دوست ارم چون با انیا

 مالھ ی سادگدمی ادم سرد و مغرور فھمھی جلد ی ھام گذشتم و رفتم توی من از سادگمکن
 دل شکست دی بادی جنگدی زنده موندن بای نداره برایی جاایدن نی ای توستی نای دننیا

 بھت ابراز یکی ی دوست داره وقتیکی ی وقتستی ھا ھم نی راحتنیاما دل شکستن بھ ا
 ی بھش پشت کندی نبای گی داشتن و عشق بھش مست تو ھم از دوی کنھ وقتیعشق م

 بھش پشت ی چون وقتی زنھ بھش از دوست داشتن بگی کھ زود دلت و می بھ کسدینبا
 کرد بدبخت نی چون اگھ اون طرف نفری مواظب باشدی شھ بای اون طرف نابود میکن
 لدم روزا دل شکستن و از ھمھ بھتر بنی نداره اتی برام اھمزی چچی ھگھی دی شیم

.  شکنم ی دلم و شکست کتنفرم از دل شکستن و اما خودم ھم دل میکی یچون روز
 کنم و بعد ی حبسش منمی سی چند لحظھ توزمی گی دستم می توگاریکام عمسقس از س

 نداره عادت کردم بھ ھمھ یتی کنھ اما برام اھمی ام خس خس منھی فرستم سی مرونیب
   ھستنیی ھازی االن تنھا چاما  ازشون متنفر بودمی کھ روزیی ھایزیچ
 
 

 ** دوستت دارم عشقم** 
 
 
 و نیری بھ ظاھر شی ره بھ اون روزای بازم صداش تو گوشمھ بازم فکرم می لعنتاه

 ی جور بچرخھ اما زندگنی اشھی ھمی دادم تا زندگی و مزمی کھ ھمھ چیی روزاییایرو
 رنگ زی عوض شد ھمھ چزی کھ ھمھ چدی چرخنقدری ادی و چرخدی و چرخدیچرخ

 خوردنم محکم نی زمین خوردم اونقدر صدایبــــــــــــــــوم من زم...  گرفت و یاھیس
 ی مشی اتیگاری و سزنمی می اگھی پوزخند ددهیبود کھ حتم دارم بھ گوش خدا ھم رس

  زنم
 
 

 چقدز دوست ی دونی برم خودت کھ می پس بذار بھ اون مھمون؟یمگھ دوسم ندار** 
 خورده خوش بگذرونم ھی رم ی دارم فقط مدی بھ حمکاریاصال من چ. دارم برم اونجا 

 ** ـزمــــــــیباشھ عز
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 ی می سعارمی نادی مزخرف و بھ ی کنم بھ چنگ زدن موھام تا اون مھمونی مشروع
 اون ادم ساده گھی من دارهی تونھ منو از پا در بی نمزای چنی اگھیکنم آروم باشھ د

 نی بعد من بخاطر چنبرنی ملت ادم از من حساب مھی من االن بزرگ شدم ستمیگذشتھ ن
 کھ کل ی ھم مسخره ست منیادیمسخره ست ز یلی ناراحت بشم خدی بای ارزشی بزیچ
 زنھ ی از تعجب خشکشون مھی بشم بقدهی حالت دنی ای ترسن توی مثل سگ ازم مایدن
 ی دفعھ مھی و وانی کل لزمی ریروب داخلش م*** مشی و مقداردارمی و بر موانیل

 م چشمایدی فتھ سفی بھ خودم منھیی ای نگاھم از توکوبمی مزی می رووانیدم باال ل
قرمز شده بھتره بگم خون گرفتش از بس موھام و چنگ زدم اشفتھ شده بود بھ سمت 

  ارتمی وضع در بنی حالم و بھتر کنھ و از اتونھی دوش مھی رم یحموم م
 
 
 
   و ندارمی گفتم حال و حوصلھ مھمونلی بس کن سھـ

 
 حال و رونی خورده بھی ای تو اون خونت بی ھمش خودت و چپوندھی پسر چی واـ

 ھوات عوض شھ
 

 گرفتھ و ی از دوستام زنگ زد و مھمونیکی لی کھ سھرونی از حموم اومده بودم بتازه
 خورده ھی رو ندارم تازه ی حال و حوصلھ مھمونچی کنھ منم برم و من ھیاصرار م

  سردردم بھتر شده
 
  حوصلھ ندارمامی گفتم نمی کنی ممی عصبانی دارلی اه سھـ

 
  سرجاشادی خورده حوصلت بھی تا یای گم بی منی ھمی برا خوـ

 
 خوادی پسره پررو بھ زور مرهی پا داره اصال حرف تو سرش نمھی مرغش نکھی مثل انھ

 یمنو ببره مھمون
 
 ... لی سھنی ببـ

 
   و اگر و اما ھم ندارهی دنبالت ولامی اماده باش مـ

 
 ... لی سھـ

 
  عشقمی باباـ
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 کلھ خراب مگھ حرف ی رو قطع کرد پسره ی بزنم گوشی بذاره من حرفنکھی ابدون

 ی خورده رفتم تھی شھ احمق بذار برسھ دارم براش فعال کھ زود بود یحساب سرش م
 کراوات و دور گردنم دمی رو پوشی نگاه کردم بعد ھم اومدم کت و شلوار مشکیو

 از یکیمت باال زدمشون  و بھ سزدم انداختم تا بعد درستش کنم موھام واکس مو زل
 نھیی آیعطر ھام و برداشتم بعد از زدن بھ مچ دستم و کردنم گذاشتمش سرجاش جلو

  بستم کھ ذھنم سوق خورد بھ گذشتھی بودم داشتم کراواتم و مسادهیوا
 
  بذار من کرواتت و ببندمـ

 
  شھی مری باشھ زودباش دـ

 
 و خم کردم تا بتونھ راحت تر کراوات و ببنده بعد از بستن کراوات شرووع کرد سرم

 از دی گردنم و بوسی کردن سرش و جلو اورد و اروم و طوالنی لباسم بازیبا دکمھ ھا
 ترش کردم سرم و کی شدم و دستم و دور کمرش حلقھ کردم و بھ خودم نزدخودیخود ب

  دمییو بو  موھاش فرو کردم با لذت موھاشیتو
 

 ی خاطراتم متنفرم از اون ھرزه عوضی بود اما االن از تداعنی روزا برام بھتراون
 چی عشق منو نداشت و چھ بھترکھ نداشت ھاقتیمتنفرم از اون نجس متنفرم ھھ اون ل

 اون تنوع دمی اما فھمدمی وقت نفھمچی براش کم گذاشتم کھ ترکم کرد ھی چدمیوقت نفھم
 سوختھ اش بودم اما ی قھوه ایروز عاشق چشما ھی شد یم نی راضیکیطلب بود بھ 

 ذاشت من عاشق رنگ ی لنز داخلش مشھی کھ ھمییاالن از اون چشم متنفرم چشما
   کردن بودیچشماش بودم اما اون عاشق لنز گذاشتن و دلبر

 
  بودا؟؟ی بسترمارستانی بشی مھندس راد دو سھ روز پیدی شنی مھستگمیم-
  بگو جون منیگیدروغ م-
 نی انای ماشکنھی چپ مھی رفتھی منی بنده خدا تو راه داشتھ با ماشگمیبھ خدا راست م-

 زننی سرش خم شده رو فرمون زنگ مننیبی بھش مرسنی تا مننیبی متویوضع
 رفتھ بود مالقتشون کار کردن رو ی محسنروزی دمارستانی ببرنشیاورژانس و م

 .براشوم ممنوع کرده دکتر
 یحاال ک.ھی مرد خوبیلی بشھ مھندس راد خینطوریاصال دوس ندارم ا.ه خدا بندیاخ-

 سھ؟؟یقراره جاش وا
 نفر ھی مھندس تا ی رفتھ بود بھش گفتھ بود کھ فعال بمونھ سر جای کھ محسنروزید-

 . بودهالشونی احتماال از فامگفتی میمحطسن.کار بلد رو بفرستن
 . برمدی بای نداری کارگھیخوب د. زودتر خوب بشھشایا-
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 .ی تو خوننو راحت جا افتادیراست-
 ھی باشھ ادمی توش شھی موونھی زندانھ ادم دھی سارا نگو کھ دلم خونھ بابا خونھ چیوا-

 .روز ببرم نشونت بدم
  ناشناس بود جواب دادمیشماره . زنگ خوردمی موقع گوشھمون

 الو؟؟-
 بھ بھ دختر عمھ جان چطورز؟؟-
 ؟؟ی خودتماین-
  خانمی مھستیخوب-
  خوبن دختر کوچولوت خوبھ؟؟ی عمھ و اقا مصطفی تو خوبیمرس-
 کھ مبارکتون ھم باشھ دتونی مامانت واسھ خونھ جدی مھستگمی ممیقربانت ھمھ خوب-

 .من شماره تورو فقط داشتم. چرا خونتون زنگ ندارهیھم ھمھ رو دعوت کرده ول
 چرا خونھ ھھ دونمی واال من خودمم نم بھ مامان بگمنوی اصال حواسم نبود ادیاخ ببخش-

 .دای مامان در رو براتون باز کنھ ببخشزنمیزنگ نداره االن زنگ م
 ؟؟یی خودت کجاینھ بابا اشکال نداره راست-
 .امی افتم منم میمن شرکتم االن راه م-
 فعال.میپس منتظرت-
 خداحافظ-

 یاز سارا خداحافظ. بھ مامان زنگ زدم بھش اطالع دادمعی رو قطع کردم سریگوش
 دربست ھی. سر بھ مھندس راد ھم بعدا بزنمھی حتما دیبا.رونیکردم و از شرکت زدم ب

 . گرفتم
 بوده و ی اون خونھ کی کھ صاحب قبلکردمی موضوع فکر منی ھمش بھ اری مسیتو

 کھ ھنوز زی جنیتری رو بدونم و بدزای چنی اخواستی دلم میلیخ. بودهیچھ شکل
 بار کھ پامو گذاشتم تو خونھ ھوا نی کھ چرا اوم روز برا اولنھی ادمیجوابشو نفھم

 .شھی مخی تنم سی موھامھنوز با فکر کردن بھ اون لحظھ تما. شدکیتار
 خونھ ستیبگو اخھ کاخ کھ ن. گرفتھی شلوغ بودنا مادر گلم ھم مھموننی تو احاال

 . نشونش بدهخوادیبھ ھمھ ھم م.ارواحھ
 بھ ینگاھ. خونھ شدم ی رو حساب کردم و راھھی نگھ داشت کرانی ماشابونی خیجلو

 نی اومدنی دوباره داشتن می مشکیایتو کوچھ انداختم ھمون زن و مرد بازم با ھمن لبا
 . انداختم تو در و با ترس وارد خونھ شدمنی داشتم واسھ ھمدیخوشبختانھ کل.طرف

 .ارمی ممانی سارا ای دارم بھ حرفابگھی کم کم د کجاستنجای اخھ اایخدا
 
 

 تو سر و کلش زدم و فحشش دادم پسره ی کلدی رسی شم و وقتی ملی سھنی ماشسوار
 کدومشون چی دوست دختر داره اما با ھھی ھر روز ھم ستی ادم بشو ننی پررو ای

 صاف سر  بندمی حرفا کمربند و منی نداره فقط در حد بغل و بوس و ایرابطھ انچنان
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 ی کنھ نگام می میل ھم داره رانندگی زنم بھ رو بھ رو سھی و زل منمی شیجام م
 تفاوتش ی سرد و بی بزرگش مردم ھای فرانسھ ساختمان ھای ھاابونیچرخھ بھ خ

 اگھ ستنی نینطوری اصال انای کشن ای سرک مزی ھمھ چی کھ تورانی برعکس انجایا
 ی مرانی شن اما ای تفاوت از کنارت رد می بنی جلو ماشیجلوشون ھم خودت و بنداز

 ی میقی کنن نفس عمی نگات مزی پوزخند و تمسخر با دلھره ھمھ و ھمھ چبا  وستنیا
 ھی بقنی عمو افتادم بادی با کمک عمو اومدم نجامی سالھ کھ ا٥ قای دقنجامیکشم چند وقتھ ا

 عموھام دوستش دارم و ھی بودم بشتر از بقیعاشق عمو عل... عمو و ھا و خالھ و 
 وقتھ یلی بچش رو پسرش رو از دست داد خھا سوزه تنیبھش وابستھ ام دلم براش م

  ازش خبر ندارم
 

 ی کنی فکر می بھ چی ـ دارلیسھ
 
  وسطندازهی متی پارازشھی پسر ھم ھمنی اه ارونی بامی از فکر ملی سھی صدابا
 
   فضول و بردن جھنمـ

 
 ...  کارت لنگ منھ کھیول وقت ـ اه حاال من شدم فضلیسھ
 
 ی خدا دم منی شھی کارت لنگھ ھمی بگم نھ تو وقتدی حرف و من بانی خفھ شو الی سھـ

 
  لحظھ فکر کردم من تو ھستمھی ایگی ـ اه راست ملیسھ
 
 بزنھ باال منم بھ زور شی اون درجھ خل بازی گھ وقتی می چدی خودشم نفھموونھید

   شمی مفشیحر
 
 ؟ی گفتی چیدی خودتم فھمـ

 
  ـ اووووم راستش و بگم ؟لیسھ
 
 :  نگاھش کردم کھ گفترهیخ
 
 من یدی فھم و درک و شعور باالت فھمنی اما من مطمعا ھستم تو با ادمی نھ واال نفھمـ

   گفتمیچ
 



 20 

 بود سقفھ ترک بخوره سرش و برگردوند و کی با اعتماد بھ سقف باال کھ نزدبعدم
 ھم ی ھر چشھی پسر ادم نمنی از تاسف براش تکون دادم ای شد سریمشغول رانندگ

 ی خونی تو گوش خر منیاسی انگار یگیبھش م
 

 خدا مرگم بده بچم پاک یاوا خاک عالم تو سرت وا)  و دخترونھدهیبا لحن کش( ـ لیسھ
 خبل شد

 
 با لحن محکم نی کنی ست باور نمونھی دگمی با دوتا دستش چنگ زد تو صورتش مبعدم
 :  گفتمیو جد

 
  باشھتی و تموم کن حواست بھ رانندگی مسخره بازلی بس کن سھـ

 
  شھ قربانت گردمی ـ اھم اھم چشم اطاعت ملیسھ
 

 ١٠ بعد از دستی فای حاضر جواب بنی گم بحث با ای نمیزی و چندازمی بھش مینگاھ
 ی و پارک منی ماشلی سھمیشی مالی وارد ومی رسی بزرگ مییالی خونھ وھی بھ قھیدق

 داخل میذذاری کھ پامون و منی ھممی ری می بھ سمت در ورودمی شی مادهیکنھ و با ھم پ
 لی خوردن رو بھ رو شدم با سھی تو ھم غلت من دختر پسر کھ داشتیادی زیبا عده 

 کال ی آبی دختر با چشماھی قھی بعد از چند دقمی و نشستمی از مبل ھا رفتیکیبھ سمت 
 برام گھی ھشت دی چشم ابیلی بود تو فرانسھ خی چشماشون ابی مھمونی دختراشتریب

 کرده بود طورش دی بلند کھ سفی موھای آبی دختر با چشماھی گفتم ی شده داشتم میعاد
 کھ کنار لباش بود بھ سمتون اومد لباس نی نگھی و ی ابرو ھشتی عملیتی پروتز بیلبا

 داشت ی ندات اندام نسبتا خوبیتیم اھچی من ھیقرمز فوق العاده کوتاه تنش بود اما برا
 رفت و رو پاش نشست بعدم دستاش و دور گردنش حلقھ کرد لیبا لبخند بھ سمت سھ

   گرفتلیسھ  از لبیبوسھ ا
 
 ی خوش حالم اومدی او ھانـ

 
  منو دعوت کردهییبای زنی دختر بھ ای وقتامی شد نی ـ مگھ ملیسھ
 

 خنده مستانھ کرد ھی بھ من زد دختره چشماش برق زد و ی چشمک نامحسوسبعدم
 بدبخت کش اومد بعد از تموم لی سھیسرش و جلو برد و پـــــــــوف چھ خبره بابا لبا

 شدن کارش سرش و بھ سمت من برگردوند
  گفتلی نگلم کرد و رو بھ سھطنتی با شدختره
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 دمشی تا حاال ندھ؟ی کبی خوشتی آقانی ای ھانـ
 

 ...   و اخموبی خوشتی اقانی ازمیھم اره وقت نشد با ھم اشتناتون کنم عز ـ الیسھ
 

   حرفش و کامل کنھ گفتملی بذارم سھنکھی ابدون
 
  راد ھستمـ

 
   دختره رو نداشتمنی ای رفتم اصال حوصلھ وراجلی بھ سھی چشم غره اھی بعدم

 
  لی ھستم دوست سھی منم جسی خوشوقتم ھانـ

 کرده من زی برام دندون تدمی گفت ھھ فکر کرده نفھمی و با حالت کشدار و خاصیھان
 منو خر خوادی مختنی و عشوه رگھی دختر دھی رو قبال باھاش اشنا شدم بازم نایخودم ا

 بھش زدم و ی خرش کردن پوزخندشھی کھ جلوش نشستھ نمینی فھمھ ایکنھ احمق نم
 کردن بھ جز ی می کردم ھر کاردنیقص ریم  داشتن مثالکھییسرم و بھ طرف اونا

 ی ساعتسمی نی اوزذی کجاست منو برداشتنجای ھم عقلش کمھ بگو اسلی سھنیرقص ا
  اومد طرف منیگذشتھ بود کھ جس

 
  بھت خوش بگذرهکنمی می کارمی با ھم برقصیای ـ میجس

 
  برقصلی نھ حال رقص و ندارم برو با سھـ

 
 

 یلی تر و جذاب تر از سھپی ـ اما من دوست دارم باھات برقصم تو خوشتیجس
 
 
 می خورد ھمون موقع گوشیزه داشت حالم بھم م** خشم بھش نگاه کردم کصافت ھربا

  گفتمی برداشتم رو بھ جسمیزنگ خورد گوش
 
 
   با آشغال ھا رو ندارمدنی من حوصلھ رقصـ

 
 

 یاونم کھ از حرص قرمز شده بود رفت پ جواب دادم می توجھ بھش بھ گوشی ببعدم
  زن عمو اومدھی گری کھ گفتم الو صدانیکارش ھم
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 رم... س ...  پ ـ

 
 
  افتاده؟ی شده ؟ اتفاقی زن عممو حالتون خوبھ چـ

 
 

 اطی از جام بلند شدم و رفتم تو حعی شده بودم شرنگران
 
 

 یعل...  عمو ـ پسرم زن
 
 
  شده ؟ی عمو چـ

 
 

  اون تصادف کرده...  عمو ـ اون زن
 
 

 عی رو قطع کردم سری گوشاری اختی عموم حالش خوب نبود بدمیشنی می زد چخشکم
 برم خونھ حالم دست خودم نبود فقط دوست داشتم رمی بگی خارج شدم تا تاکسالیاز و

 دوش گرفتم ھی رفتم دمی کھ رسنی بھ خونھ ھمش تو فکر بودم ھمدنیبرم خونھ تا رس
 دفعھ ھی اصال حواسم نبود ی عمو بود وان زنگ خورد زمیبعد از اومدن از حموم گوش

  رو قطع کردم زود جواب دادمی گوشیا
 
 
  بلھ زن عموـ

 
 

 ی قطع کردی دفعھ اھی چرا یتی عمو ـ پسرم تو کھ من و کشزن
 
 
  ؟االن حال عم چشوره ...  زن عمو اصال حالم خوب نبود االن دی ببخشـ
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 ... من حرفم و کامل بزنم االن جالش بھتره امای عمو ـ پسر تو کھ نذاشتزن

 
 
 ؟ی اما چـ

 
 

 گھ بھش بگو ی منمشی خوام ببی گھ می پسرم مرهی گی تو رو می عمو ـ بھونھ زن
  تو رو ندارهی طاقت دورگھی ھمھ سال گذشتھ دنی گھ ایبرگرده م

 
 
  زن عمورانی اامی می من بھ زودـ

 
 

من برم بھ عموت خبر بدم حتما ...  خوش حال شدم من یلی خزمی عمو ـ واقعا عززن
  شھ خدافظ پسرمیخوش حال م

 
 
 من اصال دی از دھنم پری دفعھ اھی بود کھ ی حرفنی گفتم ای قطع شد من چی گوشو
 بود کھ ی نداشتم اما آبرانی بازگشت بھ ای برایمی حرف و بزنم تصمنی خواستم اینم
 کھ لمی وکی زنگ بھ حقھی و برداشتم و می جمعش کرد گوششھی نمگھی و د شدهختھیر
 نجوری ارانی اامی بشھی ھمی خوام برایجور کنھ م طی بود زدم و بھش گفتم برام بلرانیا

 خواد از کار بازنشست ی عمو مدمی کھ با زن عمو گرفتم فھمیکھ با تماس دوباره ا
 اس ھی موقع بود بعد از ری بھ ساعت انداختم دی خواستم کمکش کنم نگاھیبشھ و من م

   کمکم کنای خداه فکر و ذھنم مشغول شدیلی امروز خدمی دادم گرفتم خوابلیکھ بھ سھ
 
 
 
 

 زمیری کاسھ آب مھی اشک ی سرت بجاپشتھ
 زمی عزری سفر بخی شدی کھ رفتنحاال

  خواھشمھ مواظبھ خودت باشنی آخرنیا
 ار پاش بزتوی جونرهیگی کھ جامو میاون
  غصھ بھ تو حرومھکنمی منی گفتھ نفریک

  آرزومھشھی تو گل من ھمیخوشبخت
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 نھی وقت اونو نبکی منو پاره بکن عکس
 نھی ھمی از چشام نکش کھ عاشقخجالت

 رهی بگو دوست دارم بزار برات بمبھش
 رهی نگی بھونھ ااری منو بھ روش ناسم

  خاطراتتو تو خلوتت بسوزندفتر
  بھ دلت ھم بفھمونی بودی بره کھ کادتی
  غصھ بھ تو حرومھکنمی منی گفتھ نفریک

  آرزومھشھی تو گل من ھمیخوشبخت
 نھی وقت اونو نبکی منو پاره بکن عکس

 …نھی ھمی از چشام نکش کھ عاشقخجالت
  سامان آراستھنی نفرآھنگ

 
 ام شروع بھ تپش کرده بود کھ خدا نھیقبلم چنان محکم تو س.کردمی سکتھ مداشتم

 .ھیلی خرونی االن نزنھ بنیھم.دونھیم
 .می ندارتی در و باز کن کارایدختر جون ب-

 . کردم نلزرهیدسعیلی خیلی کھ خییبا صدا. تکون بخورمتونستمی از ترسم مگھ میول
 ...نی ھستیاص اص اصن شماھا ک...من...من-
 .یفھمی مرونی بای بمیاری سرت بیی بالمییخواینم-

 ی نگاھی روحی و بدهی و صورت رنگ پری باز کردم زن با لباس مشکی رو کمدر
 .بھم انداخت

 .می کمکت کنمییخوایما م.یباالخره باز کرد-
  من؟؟بھیچ-

   کھ کنارش بود اومد جلویمرد
 مییخوای ماھا می چی جھ خبره و برای زوده کھ بفھمیلی کم کم االن خیشیمتوجھ م-

 دمی کھ بھت ھشدار منھی امی برات بکنمیتونی کھ میفعال کھ تنھا کار.میبھت کمک کن
 .ی نزارنی زمری پاتو تو اون زگھید
  داره؟؟نی زمری زنجای ادیدونی از کجا منی ھستیاما شماھا ک-
 ی ما خونھ شی پای افتاد فقط بی منتظره اری اگھ ھر اتفاق غیگفتم کھ االن زوده بفھم-

 .خدانگھدار.اخر کوچھ مال ماست
 . شدندی در ناپدیلو از جعی سرو

 و دمیدی مبی و غربی عجی چند روز ھمش خواب ھانیا. و بستم و پشت در نشستمدر
 ی بھ ساختمون کردم و جملھ اینگاھ.دمیفھمی رو ھم نمچکودومشونی ھری و تھبیمعن

  لب زمزمھ کردمری رو زکردمی خوابم مدام تکرارش میکھ تو
 ی کھ در ان اتفاق می کھ از سوزش عشقکنمی می جھنمتیاغوش گرم خانھ را برا"

 ." لذت بخش تر باشدتیافتد برا
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 .فھممی جملھ رو نمنی ای معناصال
اما ناگھان چراغ خاموش شد .بازم چراغش روشن شد. اتاقم افتادی بھ پنجره چشمم

 . از سر جام بلند شدمیبا ھراس و نگران. زن از اتاق رد شدمھی از ی محوی ھیوسا
 . سمت اتاقمدمییدر و باز کردم و دو.با سرعت بھ سمت خونھ رفتم.زدی محکم تر مقلبم
  خودت کمک کنایخدا. رو گرفتمرهی و با ترس دستگستادمی در اتاق ایجلو

وارد اتاق شدم و بھ اطرافم نگاه . باز شدی بدی دادم در با صدانیی رو پارهی دستگاروم
 . تو اتاق نبودچکسیکردم اما ھ

 دختر و ری بھ صحنھ ساز شد و تصولی تبدنھییناگھان ا.ستادمی اتاقم ای قدنھیی ایجلو
 ی و رونی کرد بھ فرش اتاق و خوردم زمریاز ترس پام گ. شدانی توش نمایپسر
 .رونی ام بزنھ بنھی سی قلبم االن بود کھ از قفسھ دمیکشی خودمو منیزم

 زیناگھان ھمھ چ.د غم بزرگ تو چھرش بوھی بغل پسر بود و پسر ھم انگار ی تودختر
 . خودش برگشتیبھ حالت عاد

با ترس از . کھ افتاد و منو تو شوک برد فکر کردمی نشستھ بودم و بھ اتفاقنی زمیرو
 بردم نھیی بھ سمت اواشی دیلرزیدستامو کھ م. رفتمنھییسر جام بلند شدم بھ سمت ا

 .ولمسش کردم
 یبھ چھره . بودی عادزی بھ اتاقم کردم ھمھ چینگاھ. و بودشھی نبودد شی عادری غزیچ

 دختر فکر کردم
 . بوددمی دنیرزمی زی قاب عکس توی بود کھ توی دخترھی شبچقد
  افتادبی بھ حرف اون مرد عجادمی افتھ ی داره می خونھ چھ اتفاقنی ای توایخدا

 .." ماشی پای افتاد بی ممکنریاگھ اتفاق غ"
 افتاد ی بدتری؟؟اگھ اتفاقا!زاشتمی دست می دست روینطوری ھمایرفتم؟؟ی مدیبا
  بھ چپ و راست تکون دادم؟؟سرمویچ

 بھ ذھنت االتی خنی ای بوددهی نشده چون ترسیزی نکن چی الکالی فکر و خیمھست
 ھجوم اوردا

؟؟چرا چراغ .بودی مدی ھمون دختر تو عکس بانی اقای بود چرا دقالی نھ اگھ فکر و خاما
 شھ؟؟ی خاموش مگرومی من برمی و وقتشھی روشن مرونی برمیاتاق ھر بار کھ من م

  باشھ؟؟تونھی می تمام خواب ھام چیمعن
 . ھستی اگھی دزی چھی باشھ قضالی فکر و ختونھی نمنایا

بھ . افتادواری بھ در پشت کاغذ دادمی. بھ راھرو انداختمینگاھ. رونی اتاق اومدم باز
 دمیفھمی مدیاما با.کردمیگرچھ بازم داشتم از ترس سکتھ م.سمت تھ راھرو قدم برداشتم

 .ھیپشتش چ
 از کاغذ کی کوچکھی تھیبا ناخن . در رو متوجھ شدمی و جادمی کشواری بھ دیدست

 رنگ پشت کاغذ ی در مشکھی.حدسم درست بود!! رو خراش دادم و بلھیوارید
 . بودیوارید
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 کدم در رو باز ی سعی شو گرفتم اما ھر جرهی و دستگیواری کاغذ دریدم ز بردستمو
 . انگار درش قفل بودفتادی نیکنم اتفاق

 . باشھنی زمری ھمون زی تودی بادشی کلزنمی محدس
 "ی نزارنی زمری اون زی ماتو توچوقتی ھگھی کھ ددمیبھت ھشدار م"
 . بھ سمتم ھجوم اوردی حرف دوباره افکار منفنی ایاداوری با

  افتھی داره می خونھ چھ اتفاقنی ای واقعا توایخدا
 

  جا نشستمھی خستھ بودم بدنم کوفتھ شده بود از بس یلی و باز کردم خچشمام
 
 دی رسمی خواھرانی ای اسالمی بھ فرودگاه جمھورگھی ساعت دمی مسافران محترم تا نـ

 ... لطفا
 

 نی وقتھ ایلی دونم چرا نگرانم خی دلشوره دارم نممی رسی مگھی ساعت دمی پس تا ناوه
 ھست کھ الی ھست مربوط بھ وی کنم ھر چیاحساس م... احساس و نداشتم اما االن 

 زنگ ھی ازش گذشتھ قبل از پرواز یادی مدت زستیتازه اجاره داده شده تازه تازه ھم ن
 من ی کارا برایلی خوش حال بود عمو خیلیخ بھ عمو زدم و باھاش صحبت کردم

 عمو ی زحمتای ھم کنم بھ پای دونم ھر کاری خوام جبران کنم میکرده و من االن م
 برام یلی در توانم باشھ براش انجام بده خی رسھ اما بازم دوست دارم ھر کارینم

ھام و  ی کھ تمام دل خوشیی گردم بھ کشورم بھ جایسختھ بعد از پنج سال دارم بر م
 کشور خارج شدم اما االن بعد از پنج سال نی با نفرت از اشیازم گرفت پنج سال پ

 کم شی وجودم ھست اما از پنج سال پی خورده تنفر توھی گردم ھنوز ھم یدارم بر م
 کشم ی میقی وجودم حل شده نفس عمی خورده نفرت توھی و یتفاوتی حس بھیتر شده 

  کنم آروم باشمی میسع
 

  خستھ شدممی رسی می ـ اه پسر کلیسھ
 
 ندازمی بھش می نگاھمین
 
 ی کھ االن بھ جونم غر بزنیای بھت گفتھ با من بی کـ

 
 خورده دلت و ھی امی بره گفتم باھات بتونھی عجقم بدون من نمدونستمی ـ خب من ملیسھ

 گشاد کنم
 
 فکر بد شنوهی میکی صد دفعھ بھت گفتم نگو گشاد ی الزم نکرده تو دل منو شاد کنـ
 کنھیم
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 یزنی می انگ منحرفھی اونوقت بھ بقی ـ آقا تو خودت از منحرف ھم منحرف ترلیسھ

 !!!! واال
 

 ھی کنم تا اون فکش و ببنده و چرت و پرت نگھ خخخخخخ با ی براش می غره اچشم
 بفھمھ من خوادی مثال مدهی گوش میلی خنکھی ھمھ حرف و براش گفتم نھ انیچشم غره ا

  بفھمونم با اون مغز آکبندشتونمی میبا چشم غره بھش چ
 
 دھنت خورد ی چھارتا استخون دستم و تونی تا ای برداری بھتره دست از وراجلی سھـ

 نکردم
 

 :  گفتی با ترس الکی حالت وحشتناکھی خودش و جمع کرد و با دهی ترسمثال
 
 من چقدر دوست دارم چرا آخھ چرا یدونی و نکن تو کھ منکاری نھ تو رو خدا با من اـ
 ی و کننکاری با من ایمخوای
 

 اب بھ ھی Wc  خفھ شو از جام بلند شدم تا برمھی با ختی ری اعصابم و بھم مداشت
 از لی نافذ بھ قول سھی مشکی بھ خودم نگاه کردم چشم ھانھیی ایصورتم زدم از تو

 پر و مردونھ کھ ی کنن ابروھای و ول نمرنی گی ھست کھ بدجور پاچھ مییاون چشا
 ابروھام بود ی کھ روی با اون خطیمشک ی شده بود موھادهی ابروم کش خط کنارھی

 ی خورده بد بود اما توھی مینی فقط بی معمولی و لباینی بزدی پرجذبھ و خفن مافمی قیلیخ
 نداشتم اما منم ی انچنانی چھره دی بودم شابی نقص خوشتی بکلی قد بلند و ھزدیذوق نم
 لی سھنی ارانی اامیب خواستممی می سالمھ وقت٢٩ ھا بودم ی عالافھی قی نبودم تویکم کس

 ی کردم نتونستم از سرم بازش کنم واقعا ادم کنھ ایکنھ ھم دنبالم پاشد اومد ھر کار
 داره ی معمولافھی سالشھ و ق٢٨ لی سھادی اونم بخواستمیھست اما خودم ھم از تھ دلم م

 نجامی وقتھ ایلی خامی خوبھ در کل جذابھ ب تق تق در بھ خودم مکلشمیھ
 
 ادی فرود مگھی دقھی دق١٠ تا مای ھواپرونی بنیای لطفا زودتر بـ

 
 رفتم سرجام رونی بھ دست و صورتم زدم و اومدم بگھی کھ گفتم اب دامی االن مبا

 می کھ کمربندمون و بستنی نکردم بعد از ایی ھم اعتنالی سھی ھاینشستم و بھ وراج
 داشتم بعد از چند سال اومده بودم کشورم و یبیاس عج احسھی میباالخره فرود اومد

 می و بھ راه افتادمی گرفتلی چمدون ھا رو تحولیھ بشم با سمی منکر خوش حالتونستمینم
 سالن ی خبر داده بودم و مطمعا ھستم االن تونای بھ عمو امی برسیتا بھ سالن اصل

  منتظرنیاصل
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 .مامان میفھمي میگم میخوام از اینجا برم-

 . براي بار اخر چشم غره ي بدي بھم رفت و داد محکمي سرم زدمامان
مھستي گفتم نھ ساکت شو دختر دیوونھ شدي این چرت و پرتا چیھ میگي ما تو خونھ -

 .نماز میخونیم جن کجا بود حرف الکي میزني
و در رو محکم کوبیدم . سریع بھ سمت طبقھ ي باال رفتم و بھ اتاقم پناه بردماوووف
جوري کھ دارم دیوونھ .از صبح یھ نفر ھمینطوري داره اسممو صدا میکنھ .بیرون
 میشم

 ..."مھستي"
 بھ اطرافم انداختم ناخوداگاه اشک از چشمام جاري شد خدایا این چھ شوخیھ نگاھي

 .بدیھ
باید ھر چھ سریع تر میرفتم پیششون ولي نباید خیلي چیزي . بھ اون زن و مرد افتادیادم

 .باید ازز اونا اطالعات بگیرم از کجا معلوم خودشون نباشنبھشون بگم اول 
 ..."مھستي"
 ترس بھ سمت کمد لباسام رفتم اما در کمد رو کھ باز کردم ھیچ لباسي تو کمد با

 .جلوي کمد ھنگ ایستاده بودم.نبود
  کمد رو بستم و زیر لبدر

 .ھر چي ھست ھمینجا تموم شھ دیگھ دارم دیوونھ میشم. دیگھ تحمل ندارمخدایا
 . دو سھیک
اب دھنمو قورت دادم . کمد رو باز کردم و تمام تعجب لباسام سر جاشون بوددر

 .ویواش لباسامو پوشیدم
 ... بھ سمت در قدم بر داشتم و و اروم دستگیره ي در رو پایین اوردم امااروم

 .!! قفل بوددر
بلند با داد و جیغ صداي مامان .سھ بار ھمین کارو انجام دادم اما در باز نشد دو

 .دیگھ حنجره برام نمومده بود اما مامان نمیشنید.زدم
دختر و ...عکسا...لباساش...اون زن...توي ایینھ بود. بھ اطرافم کردمنگاھي

 ...خودش بود...پسر
 .زیر لب زمزمھ کردم. بھ من نگاه میکردمستقیم

 ...بزار برم...بزار
 . زد و در باز شد و از توي ایینھ ناپدید شدلبخندي

از ترس زبونم بند اومده ??خدایا این چي بود اخھ. روي ھق ھق افتاده بودمدیگھ
 .تنھا کاري کھ تونستم انجام بدم سریع از خونھ خارج شدم.بود

با .از کردمپرو.دوویدم. کوچھ ایستادم و بھ سمت خونھ اون زن و مرد حرکت کردمتوي
 .سرعت نور قدم برمیداشتم

 .اینقد اونجا ایستادم کھ در باز شد. دستام میلرزید و محکم اونار رو بھ در میکوبیدمکف
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تمام در ودیوار . بس خونشون عجیب و غریب بود یادم رفت براي چي اومدم اینجااز

 .ھا روشون قران وضل بود و کلي شمع تمام خونھ رو گرفتھ بود
 .ي چرا با اون حال اومدي اینجاخوب نگفت-
میشھ اول شما بگید چیکاره اید و از کجا میدونستید اون زیر زمین تو خونھ ي -

 ?ماست
 . عمیقي کشید و لب بھ حرف زدن باز کردنفس

خیلي وقت پیش اون خونھ بھ طرز ناباورانھ اي یکي از اتاقاش بھ اتیش کشیده شد در -
 .الم سالم بود حتي دریغ از یک ذره خاکسترصورتي کھ اتاق بعد از اتش سوزي س

 ..نکنھ ھمون اتاق منھ...منظورتون چیھ نکنھ?????/چي-
متاسفانھ اره ھر سال بھ مدت سھ روز اون اتاق دوباره اتیش میگره تنھا براي چند -

 .اما این سھ روز اصال معلوم نیست کي و چھ ساعتي از شبانھ روز ھست.ثانیھ
توي این چند ثانیھ اتش سوزي . ھست کھ اول اون اتیش میگیره اون اتاق یھ ایینھتوي

 صداي جیغ و داد یھ زن از وسط اون اتاق میاد
وایسا ببینم من این زني رو کھ میگم دیدم دقیقھ توي عکساي زیر زمین و امروز -

 ...ایینھ...توي
 جاش بلند شدو دور خودش چرخید انگار از چیزي ترسیده و ناراحتھ جلوي من از
 .شست اشوب و پریشوني رو میشد تو نگاھش خوندن
 ???تو مطمعني...تو-
 .اره مطمعنم ھمون زن توي عکسا بود-
 چیز غیر عادي دیگھ نبود-
 ??دیگھ دارم دیوونھ میشم میشھ بگي تو کي ھستي-
من و برادرم یعني من کھ مھتا باشم با مھیار اینجا زندگي میکنیم و بعد از اولین اتش -

سوزي تو اتاق دنبال جواب و راه حل میگشتیم تا این کھ فھمیدیم قضیھ خانوادگي بوده 
 .و سر این جور چیزا و حاال اون خونھ تحت حفاظت ارواح ھست

 ..اورامبھ تمام ب...بھ حرفش بھ تمام حرفاش...خندیدم
ما خیلي تحقیق ھا درباره منشا تمام این اتفاقات .این قضیھ الکي نیست.مھستي نخند-

 .چھ اتفاقي برات افتاد.حاال تو بگو.کردیم اما بھ چیزي دست پیدا نکردیم 
اواینباري کھ اومدم اینجا حدود ساعتاي سھ ظھر بود امو بھ .خیلھ خوب باش.اووف-

بعدش کھ ھر وقت از اتاقم بیرون .شب حتي اسمونمحض ورود من تمام خونھ تاریک 
میومدم چراغ اتاق روشن میشھ و بازم بھ محض ورود من بھ اتاق چراغ خاموش 

امروزم تا اومدم توي . ایینھ طیدمويبعدم کھ دیروز تصویر یھ دختر و پسر رو ت.میشھ
توي ایینھ دیدم اون زن رو .اتاقم در اتاق قفل شد و براي یھ لحظھ تمام لباسام ناپدید شد

 .ھمین.بھش گفتم بزاره من برم و اونم رفت و بعدش در اتاق باز شد
 .مھستي توي دردسر افتادي...واي نھ-
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  واي...روح...جن...دردسر... این حرفاش تمام بدنم یخ کردبا
 ??یعني چي...یعني-
 تو خوب نگاه کن این اتفاقا فقط برا تو داره میفتھ و این نشون میده ھدف اون زن-

 ??اون زن کھ امروز تو ایینھ دیدي زو میشناسیش یا جایي دیدیش.باشي 
 ?نھ ندیدم اما چھ طور منو میشناسھ-
نگاه کن ابن مسئلھ میتونھ دو حالت داشتھ باشھ یا از تو بدش میاد و از توي یھ کینھ بھ -

 .دل گرفتھ یا ھمینطوري میخواد اذیتت کنھ کھ فک نکنم مورد دومي باشھ
اصال .حتي اون زن رو نمیشناسم.ھ کینھ اي من روحمم از این چیزا خبر ندارهاخھ چ-

 .این خیلي غیر منطقیھ حرفاتو نمیتونم قبول کنم نمیتونم
 سر جام بلند شدم و از خرنش خارج شدم و بھ حرفایي کھ بعد از منچ زد توجھي از

 .نکردم
 میخواد مسموم  یعني چي جن و روح دختره ي دیوونھ خودش مریضھ ذھن منماخھ
اما با دیدن صحنھ اي کھ جلوم دیدم نظرم کامال عوض شد و دوباره بھ سمو خونھ .کنھ

 ...برگشتم
 

 و گرفتم و اومدم نشی ماشچیی از عمو سودمی رو دنای کھ عمو انی شده بودم ھمکالفھ
 دارم ی وای واھی چدونسنتمی داشتم نمبی دلشوره عجھی الی ونیسمت خونھ اومدم ا

 نی نفرالی ونی ای من و نابود کردیلعنت بھ تو کھ زندگ...  شم لعنت بھ تو ی موونھید
 تمومش کن چرا ای شھ داد زدم خدای ذھنم منفجر میاشده است سرم داره از تمام فکر

 ی جورنی ای بھت فروختم کھ داری ترزمی مگھ من چھ ھیکنی کار و منیبا من ا
 باز شد الی در وھوی کردم کھ ی نثار خودم مراهی خدا داشتم بد و بی وای کنیمجازاتم م

 نینکنھ ا...  نھ نکنمی ببسای اومد و بھ سمت تھ کوچھ رفت وارونی دختر ازش بھیو 
 و نی معلوم نبود فقط ایادی ززی چی شدم ولقی دقافشی قی کنھ توی می زندگنجایدختر ا

 دختر نی ادنی با دنمی اصال نتونستم درست چھرش و ببدهی ترسیلی کھ خدونستمیم
 نی ماشعی دختر در خطر سرینی کردم ای حس می دونم چرا ولی شد نمشتری بمینگران

 بلند بود صد یلی خیلی شدم خادهی پدمی پرتگاه رسھیافتادم بھ  و روشن کردم و راه
 اما اروم نشدم داد زدم و می کشیقی نفس عمرهی می پرت بشھ منجای از ایدرصد ھر ک

 اروم نشدم
   بودنی کردم کھ جواب من اکاریھ من چ خدا مگآخھ

 کردم نیه رو نفر... پر از خشم و نفرت شد داد زدم اره اره من اون کصافت ھرچشمام
 الی بھ اون ونی بھ عشقت نفرنی بھ دوست داشتنت نفرنی بھ تو نفرنی کنم نفریبازم م

  کھ بھ تو ربط داشتھ باشھیزی بھ ھر چنینفر
 کنم روحت ی کردم و منی نجس رو نفری سھی راد پسر احمد راد تو قدمای آرسمن

 یی جاای و اون دنای دننی ایتو..  کھ من زنده ھستم تو یآرامش نخواھد داشت تا زمان
 منم تو رو ی کھ تو منو نابود کردی ھمون جوریدنی تو محکوم بھ زجر کشیندار
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 شھی عاشق پی پسر ساده مایرس من آیفھم بی تونی وقت نمچی کنم ھینابود کردم و م
 من دوران جولون دادن تو ی نجس زندگی سھی تونم بکنم ھھ قدی کھ نمییچھ کارا

 ی گلوتھ و نمخی کھ من کردم تا اخر عمرت بینی نوبت منھ نفرگھیتموم شده االن د
 شی ببرنی از بیتون

 و شتری کردم خنده ام بی مکاری دونستم دارم چی کردم اصال نمیکیستری ھیخندھ
 چشمام پر از دمی ترسی کھ خودم ھم از خودم می وحشتناکی شد از اون خنده ھاشتریب

  اونی اورادیاشک شد اما با 
 خودش و بھ نفرت داد االن چشمام لبا لب از نفرت و ی از چشمام رفت و جااشک

  اف راه افتادمکی تھی شدم و با نی کرد سوار ماشی مدادی چشمام بیخشم بود تو
 ی بعد ازسھ تا بوق عمو گوشرمیو برداشتم تا بھ عمو زنگ بزنم ادرس و بگ ریگوش

  رو جواب داد
 
 

   نگرانت شدمیلی پسرم خییکجا:  گفت ی با نگرانعمو
 می زنی اومدم حرف منی عمو لطفا ادرس و بدـ

 منتظرتم( ........ )  ای پسرم پس بباشھ
  چشم خدافظ عمو جانـ

 
 

 ی خونھ ھی ی کھ عمو داد رفتم جلوی و قطع کردم بھ طرف ادرسی گوشنکھی از ابعد
 نی اومد و در و باز کرد ماشرمردی پھی کھ زدم ی با بوقھی قشنگی خونھ سادمیبزرگ وا

 کھ مش قربون بود کردم بھ رمردی بھ پی سالمنکھی شدم بعد از اادهیو بردم داخل و پ
 سالن ی کھ تودمی دلی سھ عمو و زن عمو ودم کھ وارد شنیسمت خونھ رفتم ھم

 و با دی از جاش پرلی کھ من دادم سھینشستن و سھ تاشون ھم پکرن با سالم بلند
 :  خورده خشم شروع کرد بھ حرف زدنھی و ینگران

 
 
 تو پاچھ ام ادی کھ قلبم بی کردی کارومدهی بگم ھنوز نی من بھ تو چنھی بوزی آخھ پسرـ

 ددر اخھ خر حداقل منو ی بری و بردارنی بعد ماشی کنیکی سالم و علھی یبذار برس
  گفتمی من چیدی کھ مواظبت باشم اصال فھمی بردیم
 
 
   کردم و دھنم ھم باز بودی گشاد شده داشتم نگاش می چشابا
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 ره ی زنم اون گالھ رو ھم ببند پشھ می کھ حرف نمواری با دابوی با توام ی ـ ھولیسھ
 داخلش

 
 

 خنده ی ھاھی کھ ھنوز تھ مای با لحنرمی خندم و بگی کردم جلوی دھنم و بستم سععیسر
 : توش بود گفتم

 
 
 .... ی ھستی کگھی بابا تو دـ

 
 

 ...  شروع کرد بھ گفتنلی جملم رو نگفتھ بودم کھ سھھی بقھنوز
 
 

 ... ی و بستطونی دست شی ھستی کگھی ـ بابا تو دلیسھ
 
 
 کشھ جلو عمو ی بھش رفتم بچھ پررو خجالت نمی بگھ چشم غره ی اگھی دزی اومد چتا

  ارهی بھ زبون مادی از اون دھنش در میو زن عمو ھر چ
 
 
  قدر مزخرف نگونی اون گالھ ات و ببند و ایستی تو ادم بشو نلی سھـ

 
 

 اخھ دلم برات شھی نھ نوچ نمھی چیدونی میشی ـ ااااا اگھ من ادم بشم کھ تو تنھا ملیسھ
 یشی اصرار نکن اخھ تنھا مشھی سوزه نمیم
 
 
 بھش دادم بھ سمت ی لبری زی و فحشی با چشم غره دمیی ھم سای حرص دندونام رواز

 عمو رفتم از پشت داد زد
 
 

 ابوی ی خودتی گفتی ـ ھر چلیسھ
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 بود کنار عمو نشستم و بھش گفتم دهی فای ھم بجث باھاش بی گرفتھ بود اساسحرصم
 ی معلوم بود باور نکرده اما بھ روعی چرت و پرتا کھ ضانیدلم تنگ شده بود و از ا

 اما دی چسبی میلی خواب خھی خستھ بودم و االن یلی اتاقم خی رفتم تووردیخودش ن
 کھ از اون خونھ ی دختردمی کھ امروز دیک شد سمت اون دختری مدهیذھنم ھمش کش

 رو ھی قضنی اشھیم ھی بار براھی دی منھ اما باری اومد ھمش تقصرونی شده بنی نفری
 تموم کنم

 کنم خب خب ی احساس عذاب وجدان مدهی کھ سال ھاست داره عذابم می اھیقض
 خودشونھ من منصرف شده بودم از اجاره او خونھ اما اونا اون جا رو اجاره ریتقص

 و ری بھ نام تقدیزی مسخره ست دارم با چیلی گھ خی و منی اریکردن پس حتما تقد
   کارام بذارمی روی خوام پوششیسرنوشت م

 نی کنھ و اون خونھ رو از نفری اون خونھ زندگی دختر بودم کھ توھی از اولم دنبال من
 !!!!!! یـــــــــــــــــــلی پشتشھ خنی نفریلیھا نجات بده اون خونھ خ

 
  کلیدانا

 
 یقربانـــــــــــ

  خبری ادم بھی
  ادم سردرگرمھی

  قیبزرگ و عم ی چالھ ھی ی توافتاده
  خوادی می قربانھی ی بازنیا

 ی قربانھی اره
   دختره کھ اون انتخاب شدهنی ای از بدشانسدیشا
  اون االن انتخاب شدهاما

  شدنی قربانی شده براانتخاب
  فدا شدنیبرا
  نجات دادنیبرا
 ... مردن ویبرا
  زنده کردنیبرا
 شھی مدهی ماجرا بھ کجا کشنی اانیپا

  ادی می قرباننی سر ایی بالچھ
  شھی میقربان...  ی قربانشھی مثل ھمگھی معلومھ دخب
 ی زندگی تمام روزامثل
 می کھ گذروندیی ھاھی تموم ساعت ھا و ثانمثل
   شنی ندارن خورد می کھ گناھییاونا

  خورنی مشکست
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  شنی منابـــــــــــــــــــــــود
  میری احمقانھ رو بگی ھای روشی پنی ای جلومی تونی چھ بد کھ ما نمو

 می شی می ساده لوحانھ قربانچھ
   بھ ما ندارهی ربطچی کھ ھیزی چیقربان

  در آخــــــــــــرو
  احمقانھ استی بازھی نای ای ھمھ

 ...  ست از نظر ما واحمقانھ
  از نظرعاشقباستیز

 باستی عشق شدن زیقربان
 ی معشوقت جون بدی براباستیز
  چھ لذت بخش استو

 !!!  معشوق با طعم عشـــــــــــــقی بوسھ نیآخر
 
 
 دمی کھ دیزی نسبت بھ اون چی احساس بددومی سرعت بھ سمت خونھ دوبا

  زدمغی پشت در و با تمام توانم جدمیرس.داشتم
 .تورو خدا درو باز کن..مھتااااا...مھتا_
 پھن نیزم ی باز شد و من با شدت رو الیدر و.دونھی زدم کھ خدا مغی ھمونجا جنقدریا

 .شدم
 ؟؟یزنی مغی چرا جشدهی چھی چیمھست_

 بھ سمت کوچھ انداخت اما ینگاھ. کردم و انگشتمو بھ طرف کوچھ دراز کردمنگاش
 .دمی ندی تو چھره ایریی تغچی نشد چون ھھیانگار متوجھ قض

 ؟؟ینیبینم_
 نم؟؟یبی نموی چی شدوانھی دیمھست_
 ش؟؟ینیبی واقعا نمشھیباورم نم_
 ؟یدی دی چنمیبگو بب...اروم باش_
 !!!خون_

  رفت تو ھماخماش
 خون؟؟؟_
 خون داشت حرکت نی بود کھ انجای اشیو جالب. خونمون پر خون بود یاره خون جلو_
 .ومدی داشت دنبالم مکردیم
 کھ ی کودوم از کسانچی ھی برایی اتفاقانی تا حاال ھمچشھی می داره جدیادی زھیقض_
 دی شده بھ اونم بگو شاداری باری داخل مھایحاال اشکال نداره پاشو ب.هفتادی ننجای اومدنیم

  بکنھی کارھیاون بتونھ 
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 نداشتم کھ بھ حرفاشون ی اگھی راه دچیفعال ھ. تکون دادم و از سر جام بلند شدمسرمو
 . رو درک کنمدمی رو کھ دییزھایگوش بدم و تمام چ

 . رو صدا کنماری سالن مھی تونیبش_
 .باشھ_

چقد . اومد نیی کرد پای معرفاری کھ اونو مھی باال رفت و با مردی بھ سمت اتاقامھتا
 !! ھم بودھیکھ چھره ھاشون شب

 .ی مھستیسالم خوش اومد_
 .یسالم مرس_

 .شھی می داره جدیلی خونھ خی ھی قضاریمھ_مھتا
 و ی کردن تمام بھت و نگرانفی تعرنیح. کردن تمام ماجرافی شروع کرد بھ تعرو
بعد از تموم شدن حرف .دی چشماش دی توشدی رو کھ تو وجودش داشت رو میرست

  مھتایھا
  بوده؟؟نای فقط ھمی مطمعنیمھست_اریمھ
 .. بودهنای چند روز افتاده ھمنی کھ تو خونھ و ای ممکنری غیاره مطمعنم تمام اتفاقا_

 .میاری بری جن گھی کھ نی اونم ازی چھی اال رسھی بھ ذھنم نمیزیمن چ_اریمھ
  حرفش مھتا اعتراض کردنی ابا

 ؟؟یگی می داری چیفھمیر؟؟می گرفتھ؟؟چن گتی شوخاریمھ_مھتا
 ی مھستی اتش سوزنی حای و فتھی بی اگھی دی اگھ اتفاقامی دارگھی دیچاره _اریمھ
 .ی اتاق باشھ چیتو
 داشتھ تونھی می پس چھ مشکلبرهی جن و روح رو نمری مگھ جن گنمی ببدیصبر کن_

 باشھ؟؟
 دلشون دنی رو انجام می کارھی دارن ی از ارواح و اجنھ ھستند کھ وقتیبعض_اریمھ
بخاطر . اونا دارهی مزاحم رو براھی حکم ری مزاحمشون بشھ و جن گی کسخوادینم
 ی اتفاقاری بعد از رفتن جن گدی بلکھ شاکنھی اون قدرت رو بدتر مری نھ تنھا جن گنیھم

 .نھی ھممی انجام بدمیتونی کھ می اما فعال تنھا کاررسھتی مھتا منی ھمبخاطر.فتھی بیبدتر
 .ادی سر من میی بال؟؟چھی باشھ چیگی کھ مینطوریاگھ حاال ھم_

 ..تنھا سکوت بودو سکوت.. نگرفتمیجواب
  بشمی بازھی دست بھ دست ھم داده تا من وارد زی ھمھ چانگار

 ستی فرار نی برایدی کلچی داره و ھکنی بازھی کھ فقط یباز
 ..ی نشونھ ایو نھ حت...ی نھ چاره ای راھنھ
 

واقعا راستھ کھ ادم از ھر .کردمی چند روز فکر منی بودم و بھ ادهی تخت دراز کشیرو
 نی با ھمچخواستی دلم نمچوقتی کھ ھنی بخاطر ادیمن شا.ادی بترسھ سرش میچ

 نیاما انگار ا. کھ بھشون اعتقاد دارمکردمی انکار مشھی رو بھ رو بشم ھمیموجودات
 .  فرق دارهھیدفعھ قض
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  جلوش زانو زدم.ستادمی انھیی ای سر جام بلند شدم و رو بھ رواز
 . ی ھستنھیی کھ در ای کسیا_

 .  گرفتھ بودم جلوششی و دستامو بھ حالت ستانھیی خنگا ذل زده بودم بھ امثھ
 ی ای ات بروی و بھ دنبال زندگی دست از سر کچل من بردارکنمیاز تو خواھش م_

 .. روح محترم
 ..." یمھست"

 .  راه افتادمنیی اسممم بلند شدم و با سرعت نور بھ سمت سالن پادنی با شناما
 . ی جنبھ ایغلط کردم چقدر تو ب_
 .  ناھار اماده استنجای اای بیمھست_
 /  نشستمزی طرف اشپزخونھ رفتم و پشت مبھ
 . برگشتھ صاحب خونھ گفتیبابات م_
 . یخوب بھ سالمت_

   تو ذھنم زده شدی لحظھ جرقھ اھی اما
  یدر مخف...روح...کارتن...عکسا... خونھصاحب

   ھوا زدمی توی ذوق بلند شدم و بشکنبا
 . خودشھ_

 .  با تعجب بھ من نگاه کرد و سرشو بھ عالمت چتھ؟؟ تکون دادمامان
 . دیگفتی مدی افتاد داشتادمی یزی چھی یچیھ_

 . نشستزیو پشت م.  بھم انداختی نگاه مشکوکمامان
 خونھ نی سر ایی چھ بالدونھیاحتماال اون م. با صاحب خونھ حرف بزنمدی باخودشھ

 .اومده
  باز مشغوا خوردن شدمشی نبا
 
 .دمی بگو نفھمگھی بار دھی سارا یگی میچ_
 ادی راد داره می اقای خواھر زاده گمی میاری در می چرا خنگ بازی مھستییوا-

 ی کارمندای گذاشتھ ھمھ ی جلسھ معرفھی بمونھ نجای مھندس قراه ایشرکت اون بھ جا
 . باشندیشرکت با

  ھست حاال؟؟یک.دمیاھا باشھ فھم_
 ٣امروز ساعت _
 ؟؟ی نداریفعال کار.امی خوب باشھ ملھیخ. بخوابماخواستمی مییوا_
  خافظاییاینھ قربونت زود ب_
 یبا_

 .رونیردم و از اشپزخونھ اومدم ب رو قطع کیگوش
 ؟؟ییمامان کجا..مامان_
  سالنمیتو_
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 یریتو خودت م.می اومده جلسھ داردی برم شرکت مھندس جددی با٣ من ساعت گمیم_
 گھ؟؟ی دنایخونھ خالھ ا

 . تنھا برمدی باییای تو نمی وقتگھیاه د_
 . اونجاامی معیحاال اگھ جلسھ اش زود توم شد منم سر_
 .باشھ_
 برم نرم برم نرم کھ اخر ای خداکردمی فکر می ھنی زمری سرم زده دوباره برم تو زبھ

 . شدمنی زمری زی و راھایدلو زدم بھ در
 دمیدی مدی کھ بای مھمیزھای چون مطمعن بودم چادی برمی گیادی ززی فک نکنم چالبتھ

 .دمید
ابم کھ سر  کردم حداقل دو ساعت بخوی شدم و سعنی زمری زالیخی فکر بنی با اپس

 .جلسھ چرت نزنم
 
 . شد٢/٥ ساعت ی شو مگھ جلسھ ندارداری بیمھست...یمھست_
 .دمی از کارم دست کشنھیی ادنیاما با د. ساعت مثل فنر از جام بلند شدمدنی شنبا
 ی ھمون موقع اقای دقنای مھتا ای بھ سمت خونھ رفتمی من بودم کھ داشتم منھیی ایتو

 . در بودیمکھ خون جلو
 . تر نگاه کردمقی رفتم و دقنھیی سمت ابھ
 . کھ ھمون پسره استنیا... کھنیا... کھنیا
 ..."مایآرس"
 .مای ارسیچ

 بھ من نگاه کرد بعدم نگاه نفرت نی ماشی تومایارس.  دوختمنھیی چشمامو بھ ادوباره
 ... بھ خونھ انداختیزیانگ

 . رفتنی از بریتصو
 A نیشک ندارم حرف الت. دمشی اون دختره د بانھیی ای کھ اونروز توھی پسر ھوننیا

 . بودنی کارتن نوشتھ شده ھم مال ھمیکھ رو
 . سارا رو گرفتمی شماره عیسر

 الو سارا سالم_
 ؟؟یی کجایسالم خوب_
 .. فقط اسمشھی چسیی ری اسم خواھرزاده الیخی رو بنای انیبب_
 مایارس.اممم..سای لحظھ واھی_
 . خودشھ خودشھییوا
 .یباشھ مرس_
 . رو قطع کردمی گوشو
 "مایارس"
 . ھستمای اسمش ارسدمی فھمزی خوب بابا جن عزلھیخ
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 موضوع ربط نی بھ امای ارسدمیحاال کھ فھم. داشتھ باشھدی باھی قضنی بھ ای ربطھی پس
 . بکشمرونی زبونش بی از زیزی چھی بعد از جلسھ تونمیاره م

 ... حل معما باشھدی کلدیشا
 

 مایآرس
 
 
 ھمھ گھی بھ ساعتم انداختم دی نگاھمی اتاق نشستھ بودم امروز جلسھ معارفھ داشتیتو

 لشی کنھ فامی شرکت کار منی ای بودم اون دختر ھم تودهی کھ فھمنجوریاومده بودن ا
 باشھ یزی چنی اما فکر کنم ھمچادی نمادمی اوه نھ ینھ صباح...  یدری بودن ؟ حیچ

اگھ بخواست در مورد اون خونھ ازم سوال  نھ شناسھ وگریخدا رو شکر منو نم
 گفتم اگھ بخواستم دروغ بگم عذاب و ی در جوابش بھش مدی بای دونم چی نمدیبپرس

 اون دختر بعد از ستی و اگھ راستش و بگم معلوم ندادی اجازه رو بھم نمنیوجدانم ا
 بھ ینگاھ  نکنمری خواد انجام بده فعال بھتره ذھنم و درگی می چھ کارقتیدونستن حق

 نجوری نشستھ ھملی شرکت نشستن کنار منم سھی و مھندسازی انداختم دورتا دور مزیم
 چندتا سرفھ کردم تا دونھی بخواد ادم بشھ خدا می کنی مردم اخھ ایزل زده بھ دخترا

 خورده اروم گرفت دھنم و باز کردم حرف بزنم ھی جو نکھی ساکت بشن بعد از اھیبق
 گرد شده و ی با شدت در و باز کرد با چشمای خبری خدا باز  کدوم ادمدونمیکھ نم

 زنھ ی در و داره نفس نفس می رهی دستش بھ دستگھی کھ یدھن باز زل زدم بھ دختر
 درست چھرش و تونستمی بود و نمنیی ابولفضل انگار سگ دنبالش کرده سرش پاای
 رفتم بعد اخمام لی سھھ چشم غره بھی بھم زد بھ خودم اومدم لی کھ سھی با سقلمھ انمیبب

 :  زد گفتمی کھ ھنوز داشت نفش نفش می رو بھ دختری جدی ھم با صدای تودمیو کش
 
 رونی بدیی بفرمانی اشتباه گرفتلھی رو با طونجای خانم محترم اـ

 
 زد باالخره بھ خودش مسلط شد سرش رو ی بود و نفس نفس منیی ھنوز سرش پادختر

 نی نجسش ای سھی قدی تر از چشم ھابای زی بود حتبایزباال اورد و با چشمانش واقعا 
 خواست ی زنن محو چشمام شده بودم و اصال دلم نمیچشم ھا انگار با ادم دارنحرف م

 ھمون دختره کھ نی ادمی بود اره االن فھماشنا یادی دختر زنی ارمینگاھم و ازش بگ
 ... قراره

 
 اومدم داخل جناب مھندس عجلھ داشتم و بدون در زدن دی ببخشـ

 
 عروسک نی تونست ای چشم قشنگ رو مگھ منی تونست نبخشھ ای مگھ ممای ارسو
 ی دخترک گرفت سریبای زی رو نشناسش بالخره چشم از از چشمای شب بازمھیخ
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 ھا ی از صندلیکی ی گوشش گذشتھ روخی خطر از بدی دیبراش تکون داد دخترک وقت
  دی کشیقیولو شد و نفس عم

 
 جناب ی راد ھستم برادر زاده مای کنم من آرسی خب اول سالم بھتره خودم و معرفـ

 شونی دکتر بھ انی من افتاده خبر داری عموی کھ برایراد حتما در مورد اتفاق
 شرکت رو کردم بھ امی مشونی ای بھ بعد من جانی کردم و از ازیاستراحت رو تجو

 بھ بعد معاون شرکت بھ نی ھستن و از اینی حسلی ھم سھشونی و باز ادامھ دادم الیسھ
   شرکت داشتھ باشمنی رو با ھم در ایخوبی روزھادوارمی امانیحساب م

 بھ ھمون دختره دی کردن و نشستن نوبت رسی مھندس ھا ھم خودشون و معرفھیبق
  سالش باشھ٢٢ ای ٢١ خورد یبھش م

 
 ھستم اومدن بھ شرکت ی قسمت نقشھ کشی سالمھ و تو٢٢ ھستم ی صالحی من مھستـ

  گم مھندسی مکیو بھتون تبر
 

 در لی جلسھ رو اعالم کردم داشتم با سھانی ھا پازی چھی تکون دادم بعد از بقیسر
  صدام کردیکی کھ زدمی حرف مزای جور چنیمورد شرکت و ا

 
   رادی اقاـ

 
   و بھ طرفش چرخوندم نگام روش خشک شد پــــــوف بازم چشماشسرم

 
 م شنوی مـ

 
 باھاتون ی خواشتم خصوصیاگھ بشھ م:  انداخت و گفت لی بھ سھی نگاھیمھست

 صحبت کنم
 

 چی کھ بھش کردم بدون ھی انداختم با اشاره الی بھ سھی حبس شد نگاھنمی تو سنفس
 رونی رفت بیحرف

 
 ...  من منتظرم خانومدیی بفرماـ

 
  ھستمی ـ صالحیمھست

 
 ی بلھ خانم صالحـ
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....  ادرس ی توی شما خونھ ی شروع کنم ولدی دونم از کجا بای ـ راستش نمیمھست
  خونھ مالھ شماست؟نی ایعنی ن؟یدار

 
   رو بدونھی ھمھ چدی اون بای بگم باالخره کھ چیچ
 
  خونھ مالھ منھ و اجارش دادمنی بلھ اـ

 
  ادی کرده باشھ دوباره بھ حرف می کنھ انگار کھ کشف بزرگی ذوق بھ من نگاه مبا
 
  افتاده؟ی خونھ چھ اتفاقاتنی ای تونی دونی شما میعنی...  ینعی ـ

 
 ھ؟ی منظورتون چـ

 
 اون ی کھ توی و اتفاقاتنی ـ راستش شما اون خونھ رو بھ پدر من اجاره دادیمھست

 ی توی چھ اتفاقنیدونی منو ترسونده مطمعا ھستم شما میلیخونھ در حال رخ دادنھ خ
 زای چھی و بقنی زمری اون زن افتاده اون زیاون خونھ برا

 
   ندارهینی زمری زچی اون خونھ ھھ؟ی چنی زمری ؟ منظورت از زنیرزمی زـ

 
 از نی بگنیخوای شما میعنی داره تازه من داخلش ھم رفتم نی زمری زھی ـ اونجا یمھست

 ن؟ی نداری خونتون اطالعی تونی زمریوجود اون ز
 
   نداشتھ و ندارهینیرزمی زچی اونجا ھادی مادمی نھ تا من ـ

 
 مثل دفتر عکس و بی عجیزھای چی رفتم و کلنی زمری اون زی ـ اما من تویمھست

  دمی دزای چنیا
 
 اون خونھ چھ ی ترسم داره توی لحظھ واقعا مھی ندازمی موھام چنگ می دستام توبا

  افتھی میاتفاق
 
 می حرف بزنھی قضنی با ھم در مورد اگھی دی جاھی ی بھتره توی خانم صالحدینی ببـ

 نیمتوجھ کھ ھست
 

  بلھ حتما... بلھ :  ی با دستپاچیمھست
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  دمی من خودم بھتون اطالع منی تون و بھ من بدی شماره گوشـ
 

 .......................٠٩ نی داشت کنادی ـ بلھ جناب راد یمھست
 
   سرکارتوندی بھتره برـ

 
  ـ با اجازهیمھست

 ی راستش دارم واقعا مبھی دختر عجنی ای رم تو فکر حرفایفتن دختره م از ربعد
 قسم تونمی کردم می وقت اونجا زندگیلی من خنی زمریترسم بھ خصوص در مورد ز

 بھ خاطر من ترسمی موفتھی داره اونجا می چھ اتفاقیعنی نداشت نیرزمیبخورم اونجا ز
 دو نیکار کنم بازم برزخ خستھ شدم از ای خدا من چی واادی دخترک بنی سر اییبال

 خاک زنھی کارا و حرفا رو منی جلب توجھ من ای دختر داره برانی ھم ادی ھا شایراھ
 دای دفعھ پھی نبود ینیرزمی زی کردی ھمھ وقت اونجا زندگنی ایبر سرت پسر تو تو
  گم بھترهی زده بھ سر من دارم واسھ خودم چرت و پرت مدمیشد زده بھ سرش شا

  نمشی جا قرار بذارم ببھیفردا باھاش 
 خوام ی کھ من می تونھ کاری اون منھی اره اون بھتردی افتاد بھ سعادمی ھوی خودشھ اره

 خودشھ بعد از چند ناھاشی شماره ھام دنبالش گشتم ای برداشتم تومیو انجام بده گوش
 بووق برداشت

 
 دیی ـ سالم بفرمادیسع
 
   ھستممای ارسدی سالم سعـ

 
 نی داشتی ؟ با من امرنی سالمتنی ـ سالم اقا خوب ھستدیسع
 
   کار دارمھی برات دی سعنی ممنون خوبم ببـ

 
 ارتونمی اقا دربست در اختدیی ـ بفرمادیسع
 
 ی برقاتی تحقی برایی خوام حای مـ

 
  افتمی راه معی سرنی ـ ادرس بددیسع
 
 ازش مطلع ی کسنکھی ایعنیبچھ ھا سکرت ( موضوع سکرتنی خواستم ای فقط مـ

 بمونھ) نشھ ھمون ساکت
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  شھی مطلع نمی کسنی ـ چشم اقا مطمعا باشدیسع
 
 برام ی کنم فقط زودی ادرس و برات اس میری گی بعد از کارت پاداشت و مھی عالـ

 اریتھ توش رو در ب
 

  ـ چشم اقادیسع
 
  فعالـ

 
 ی کارا بھ خوبدوارمی امنی از انمی کنم ای قطع کردم ادرس و براش اس منکھی از ابعد

   برهشیپ
 چند بار اومد دهی ندری خلی سھنی فقط اافتادی نی اتفاق خاصگھی دی ساعت کارانی پاتا

 و جمع کردم لمی وسادادمی قدر بھش رو منی ادی خودمھ نباری تقصختیاتاق منو کرم ر
   انداختمی بھ منشی دوشم انداختم از اتاق خارج شدم نگاھیکتم و رو

 
 نی ببرفی تشرنی تونی تموم شده می ساعت کارـ

 
 سی ـ چشم جناب رئیمنش

 
 با سر ی ادهی ندری دونم کدوم خی کھ درش باز شد نمنی طرف اسانسور رفتم ھمبھ

 ھم حاال شکمم ھم درد نگرفت سرم و اوردم ی شکم بنده اه اخمام رفت تویاومد تو
 باشھ خب معلومھ خانم ی کنیاست خوی بلھ مدمیباالکھ بھش بتوپم کھ اون دختره رو د

 خورده چون ی بھ کدهی بود ھنوز نفھمم معلودیمالی داشت سرش و می صالحیمھست
 گفت دختره پررو تا سرش و گرفت باال ی کھ خورده ناسزا می داشت بھ کسنجوریھم

 امونش ندادم و شروع کردم بھ داد زدن بر سرش
 
 معلوم ی چشم پزشکی بھتره برینیبی رو نمی گندگنی من بھ ای اخھ دختر مگھ کورـ
 ینی بی جلوت نمی وقتستی ننجای کھ حواسش اھی کدوم بخت برگشتھ ای فکرش پستین

   احمقی راه بریمجبور
 

 نی سوار ماشی و زدم وقتنگی سوار اسانسور شدم و دکمھ پارکعی از حرفام سربعد
 معلوم بود ھنوز تو رهی گی خندم مادی مادمی متعجب و پر از بھت دختره یشدم چھره 

 خستھ شده یلی چسبھ خی مقی خولب عمھی فنجون قھوه تلخ و ھیشوکھ وللش حاال فقط 
 ... عقب افتاده ویبودم امروز کارا
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 ھی کردن چھ بھتر لی امروز و تعطی دونم باز بھ چھ مناسبتی پنج شنبھ بود نمامروز

(...)  شاپی کافیو ت٥ نوشتم ساعت یکی سالم و علچی دادم بدون ھیاس بھ مھست
 ی نزد برای زنگچی ھدی اما چون سعمی قرار بزارروزیمنتظرت ھستم قرار بود د

  افتادمدیع بھ مکالنمھ خودم و سادی ھویامروز گذاشتم 
 
 دی سعی گی می داری چـ

 
 خونھ ھی دونستن اما ی نمیادی ززی شون کھ پرس و جو کردم چی ـ اقا از بعضدیسع

   دوننی میزی چھی زدن و مطمعا ھستم اونا ی مشکوک میلیبود کھ خ
 
  نگفتن؟یچی ھیعنی ـ

 
  گفتنی میزای چھی ـ دیسع
 
  خبـ

 
 از اتاق ھا کھ قبال متعلق بھ یکی ی شھ توی می اتش سوزھی گفتن ھر سال ی ـ مدیسع
 ی سوزه گفتن قبال برای نمزی چچی اما ھوفتھی ساعت روزش اتفاق می بوده و طیزن

 گھی رفتن دعی سردنی ترسی میلی خنکھی اتفاق افتاده و انی بوده انجای کھ ایاون زن
  نگفتنیزیچ
 
  کنم خدافظی مزیدستت دردنکنھ پول و برات وار...  باشھ ـ

 
 فکر ی چقدر تودونمی دونستم نمی کار و نمنی ای برالشی اما دلھی اون زن کدونستمیم

  بھ خودم اومدممی زنگ گوشیبودم کھ با صدا
 ھا نشستم زی از میکی ی کھ قرار داشتم رفتم رویی از عوض کردن لباسم بھ جابعد

 فی خانم تشرقھی دق١٠ کردم باالخره بعد از ی بود و داشتم بھ ساعتم نگاه منییسرم پا
 اوردن

 
 نی بودی وقت شناس تر مکمی سالم بھتر نبود ـ

 
 نی کردی تر رفتار متی با ادب و با شخصکمی ـ بھتر نبود یمھست
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 ی زدم مثال می شرکت داشتم ناراحت بود پوزخندی کھ توی پس از رفتارھوووم
 ارهی اومدنش حرص من و در بریخواست با د

  بچھ بودچقدر
   خدمت اومدشی موقع پھمون

 
  نی دارلی می خدمت ـ چشیپ
 
  قھوه تلخھی ـ

 
  خانمدی دارلی می خدمت ـ شما چشیپ
 

  ـ نسکافھیمھست
 

 :  خورده بھ جلو خم شدم و گفتمھی خدمت شی از رفتن پبعد
  شنومی مـخب

 
  رو؟ی ـ چیمھست

 
   روی نخودچـ

 
   ندارملی ـ میمھست

 
  رو ؟ی چـ

 
  روی ـ نخود چیمھست

 
 خودم ھم بود اه ری کرد البتھ تقصی رفت تو ھم دختره پررو داشت منو مسخره ماخمام

  پرروو ھستیلی خیحاال ھر چ
 
 ھا رو ندارم بھتره رک و پوست ی بچھ بازنیصال حوصلھ ا دختر خانم من انی ببـ

  ادی اصال خوشم نمچونی ھم تفره نرنقدری ایکنده حرف بزن
 

 ...  چون منم خوب بلدمنی ـ شما ھم بھتره احترام منو نگھ داریمھست
 
 :  ترسناک بھ سمتش گفتمی و صداشخندی خم شدم با نشتریب
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 ی اروم تری بشم با صدای اگھ عصباننی نبینجوری جوجو منو انی ؟ ببی چی خب بلدـ

  شونم جوجویبابات و بھ عذات م:  گفتم نداختیکھ رعشھ بر بدنش م
 

 بود ی ھم عصبانیلی خدهی زل زدم بھش معلوم بود ترسشخندی صاف نشستم با نسرجام
 اما بر خالف...  گھ و ی نمیچی ھگھی کنھ گفتم حاال دی کرد ترسش و مخفی میسع
   ام بھ حرف اومددهیعق
 

 ی می شما ھر کدی راد بھتره حد و حدود خودتون رو فراموش نکنی اقادینی ـ ببیمھست
   کنمی تونم ھر کاری ام می نره منم مھستادتونی اما نی باشنیخوا

 
 ھم ھست دارم برات با لبخند تمسخر ی دختر شجاعکی انداختم باال نھ بارابروھام

  نگاش کردمیزیام
 
 عروسک ی بھتره بریای راد در بمای ارسی جلوی جوجو کھ بخوای باشی شوما کـ

 جرئت نی ای البتھ اگھ بزرگ ھم بودی ھنوز برات زوده با من رقابت کنی و کنتیباز
 یو نداشت

 
 ..  بزنھ کھ سفارش ھامون رو اوردن اونم نطقش کور شدی حرفاومد

 بھش ی کنھ پول خوب موضوع و حلنی اگھ بتونھ اھی خوشم اومد دختر شجاعھوووم
  کننی ارامش زنگی دم کھ ھفت نسل بعد از خودشم تویم
 

 ساعتھ منتظرم دھنش و باز ھی ستمی نمای دختر و نگرفتم ارسنی روز حال اھی من اگھ
 ھم ی بماند کھ کلشی شکالتکیکنھ حرف بزنھ اما خانم انگار نھ انگار تازه سفارش ک

 حرص منو نکھی دونم فقط واسھ ایھ مواسھ خوردن اون ادا اصول در اورد من ک
 بالخره نتونستم طاقت واریسرش و بکوبم بھ د  کنھ دوست دارمی رو منکارای اارهیدرب

  گفتمیزی و با لحن تمسخر امارمیب
 
 نی کنی منو تلکھ منی دارینجوری دن کھ ای بھ خوردتون نمیچی خونھ ھنکھی مثل اـ

 
 تو ھم و قھوه رو گذاشت رو دی خورد اما با حرف من اخماش و کشی قھوه مداشت

 زیم
 

  می ھا نباشی مثل بعضیسی خسی کھ محتاج ادمامی دارنقدری اری ـ نخیمھست
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   و کج کردملبم
 
 داستی بلــــــــــھ کامال پـ

 
 گرفت بلھ رو ی وقت منو نمنقدری زد و ای زودتر حرف مدی خودش بود باریتقص
   کنمی بود دارم مسخرش مدای گفتم کھ کامال پ کشداریجور
 :  سکوت باال اوردم و گفتمی بزنھ اما من دستم و بھ معنی حرفاومد

 
 و حرفتون و نی شروع کنعی شما رو ندارم بھتر سری ھای خانم من وقت بچھ بازنی ببـ

 مسئلھ ستی نی بچھ باززای چنی انی متوجھ باشدوارمی اممی نداریادی چون وقت زنیبزن
 ھی خودتونھ بھتره ی مرگ و زندگگھی دی ادمای اونم نھ مرگ و زندگھیمرگ و زندگ

 نکارھاتونی بھ انی چون اگھ بخوانی رفتار کنطی و مطابق با شرانی باشیخورده جد
  ادی از دستم بر نمی کارچی من ھنیادامھ بد

 
 شن معلوم بود ی کھ احساس کردم دارن خورد مدی ھم سابی روی و جوردندوناش

   حرصش و در اوردمیبدجور
 

 اوضاع مسکن خونھ مد نی اما با امی گشتی بود کھ دنبال خونھ می ـ ما چند وقتیمھست
 می کرددای خونھ رو پنی گشتن باالخره ای بعد از کلمی کندای پمی تونستینظرمون و نم

 گرفتم برم و می بودم تصمدهی کردن منم کھ تا حاال اون خونھ رو نددای پدرومادرم پیعنی
 بعد از اسباب بھی عجیلی خونھ خنی ادمی بھ اون خونھ فھمرود اما از لحظھ ونمشیبب

 نی زمری زدناونی از اون اتفاق ھا دیکی افتاد و ی برام میبی عجی بھ خونھ اتفاقایکش
 نداره ینی زمری زچی ھنجای انکار کردن و گفتن اشونی بھ مادرم گفتم ایبود کھ وقت

 اون ی مثل شما و خب من توداره نیرزمی دونستن کھ خونھ زی اونا ھم اصال نمیعنی
 با گھی زن دھی نی البوم عکس شما بودی و البوم عکس تودمی چندتا دفتر دنی زمریز

 ی قھوه ایچشما
 

 نی من خوب ای قھوه ایاون زن با چشما...  من اون ی خدای افتادم وای پس مداشتم
  افتھی می من داره چھ اتفاقی خدای شھ فراموشش کنم وای شناسم مگھ میزن و م

 
  راد حالتون خوبھ؟یاقا...  راد ی ـ اقایمھست

 
 گم شروع کرد ی نمیچی من ھدی تکون دادم اصال قدرت حرف زدن نداشتم اونم دسرم

 بھ حرف زدن
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 دونستم یاولش نم A یگریبود و د L  بعض دفترای گفتم روی ـ خب داشتم میمھست
 :  کردم فقط داخلش نوشتھ بوددای از کارتون ھا پیکی ی دفتر توھی ھی چنای ایمعن

 
 
 .می شده ھستنی و نفرمی کرده بودنی را نفرمانی ما کھ تمام زندگیبرا"

  و تویی تنھای مرد شب ھامن
 .." نحس منی سھیقد
 

 نبود نی بھ جز ایچی ھگھید A&L نی اون حروف التری و نوشتھ بود و زنی ھمفقط
 اتاق ی زن و توھی بودم بعد از اتفاق دهی ترسیلی بود من خدی سفدی صفحھ ھا سفھیبق
 ھمون زن دمی اما بعدش خودش و دزنھی کھ صدام مدمی شنی اولش فقط صداش و مدمید

 یلی افتھ خی می دونم داره چھ اتفاقی نمقعامن وا... بود اون اسم شما رو گفت من 
 اون خونھ با اون سر و وضع ی کنم اون زن تورکایوحشتناکھ بھ نظر شما من االن چ

 یی صداھاھی گن ی کنن می می ھست کھ زنھ با شوھرش اونجا زندگھی ھمساھیراستش 
 سر  کھ من ھستم ھر سالی اون اتاقی گن توی دونن فقط می نمیادی ززی شنون چیم

 ی نمزی چچی افتھ اما ھی اتفاق میساعت مقرر و زمان و روز مقرر اون اتش سوز
 ...  وحشتناکھیلی خنیسوزه ا

 
 

 رو نای ای اون دفترا رو من ھمھ ادمھی کشم اره خوب ی موھام می توی دستکالفھ
 شد و براش اون اتفاق ی اتاق اللھ اتش سوزی توی کھ وقتادمھی نمی ھمش رو اما اادمھی

 لی بھ خاکستر تبدی اتش سوزی اون اتاق بود و توی تولی دفترا و وسانیافتاد تمام ا
 چرا اللھ بعد بھی عجنی دونم اما ای رو من مو بھ مو مھگی دختر منی کھ ایینایشدن و ا

 روحش ی حتی زنھ اون عوضی دختر حرف منی با اطی شرانی ای ھمھ سال تونیاز ا
 دفعھ نی دوارم ای افتھ اللھ اللھ اللھ امی می اتفاق بد بھ زودھی مطمعا ھستم ثھیھم خب

  یگند نزن
 

  ؟بھی برام عجی چنی دونی ـ میمھست
 
  دونستمیم
 

  نگران کرده؟نقدری من و ای چنی دونی ـ میمھست
 
  دونستمیم
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  کنھ من مزاحمشمی زن فکر منیا...  کنم یحس م...  من حس نکھیا...  نی ـ ایمھست
 
  دونستمیم
 

 کنم بھ جادی اشونی ای تونم برای می من چھ مزاحمتنی گی دونم االن می ـ میمھست
 کنھ من مزاحمشم مانع ی کنم اون زن حس می اما حس مھینظر منم فکر احمقانھ ا

 ی از چنی دونی کنھ اما می رو منکارای داره انی ھمی شم برای کھ داره میخواستھ ا
   از ھمھ متعجب ھستمشتریب
 

  کھ حرف زد و من سکوت کردمیی کنم مثل تمام لحظھ ھای مسکوت
 

 شتری بنی زدن بھ من نکرده ابی اسی برای اقدامچی متعجبم کھ ھنوز ھنی ـ از ایمھست
  دهی منو ازار مزیاز ھمھ چ

 
 

 نیی سرش انداخت پادی انقدر نگاھش کردم کھ اون از من نگاه دزدرهی کردم خنگاھش
  بھی منم عجی کردن با دستاش شد برایو مشغول باز

 
 ھ؟ی چمتی تصمـ

 
 رو بھ من گفت و حدس نای داره کھ ایمی تصمھی زده نگاھم کرد مطمعا بودم بھت

 زدنش ھم سخت نبود
 

 گھی دی جاھیبرم ...  خوام از اون خونھ برم ی ـ خب راستش من میمھست
 
  ستی دونستم گفتم کھ حدس زدنش سخت نیم
 
 ی اون خونھ بمونی تودی تو باـ

 
  نگاھم کردناباوار

 
  ـ چرا؟یمھست

 
 دختر بگم نی خدا خودت بھ دادم برس من چطور بھ ای وایعنی تونستم بھش بگم ینم

 ی بشی قرباندیکھ با
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 اون تو رو انتخاب کرده ی رو تموم کنھی قضنی اشھی ھمی براکباری و ی بموندی تو باـ

 شھی ھمی کار رو برانی ادی دونھ ما بای میزی چھی ھمھ سال مطما ھستم نیبعد از ا
 میتمومش کن

 
 خواستھ ی قربانی کنی من و قربانی خوایتو م...  تو ی گی می چی ـ تو داریمھست

 زمی مروت مگھ من چھ ھی رحم باشھ اخھ بی بنقدری اشھی باورم نمی خودت وایھا
 ی کنی کارنی با من ای خوای بھ تو فروختم کھ میتر
 

  داد زدمشاپی کافی توی توجھ بھ ادمای بختی بھم راعصابم
 
 ی اون عوضشسھی ھمی براکباری خوام یستھ من م کدوم خواستھ ھــــــــان کدوم خواـ

 ی کنیرو تمومش کنم چرا احمقانھ فکر م
 

 ما عقب زی طرف مادی خواست بی خدمت ھم کھ مشی بود کھ پادی زنقدری اتمیعصبان
  کردم اروم تر حرف بزنمی بود سعدای بود از تو چشماش ترس پی نگاھم بھ مھستدیکش
 
 من خودم ھمھ جا ی شدی راضی خوام بھ من کمک کنی دخترجون من ازت منی ببـ

 خوام ی کنھ مکاری خواد چی اللھ ممینی تا ببیاری خوام طاقت بیباھاتم فقط ازت م
 ... ی خوام اون عوضی قطع کنم مای دننی پاش و از اشھی ھمی براکباری
 
 یادی جاش ھم زنی حرف بزنم تا ھمنی از اشتری صالح نبود بگھی حرفم و خوردم دھیبق

 منو تاوان ی تاوان پس بده تاوان دل شکستھ ی خواستم اون عوضیحرف زدم من م
 کھ اون ازم یزای چی مادرم تاوان ھمھ ی پدرم رو تاوان غم و غصھ یکمر خم شده 

  منو پس بدهی نابودتاوان دیگرفت نمک خورد و نمکدون شکست اون با
 
  ؟ی بھ من کمک کنی حاضرـ

 
  ساعت باالخره سکوت و شکستمی نقھی پنج دققھی دو دققھی دقکی لحظھ سکوت چند

 
 شرط ھی جون خودم ھم در خطره اما نکھی ـ حاضرم کمکتون کنم فقط بھخاطر ایمھست
 دارم

 
  شنومی مـ
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 بشھ من شونیزی بھشون وارد بشھ اگھ اونا چی صدمھ ادی ـ پدر و مادرم اونا نبایمھست
  رمی زنم و می و مزی ھمھ چدیق
 

  دخترنیزدم چھ ساده بود ا یپوزخند
 
 ی نمگھی اللھ تو رو انتخاب کرده و تو دی ساده ایلی قبول اما بزار روشنت کنم خـ

 ی رو بزنزای چنی ادی قیتون
 

 بھ قولتون دی مراقب پدر و مادرم باشھ پس بانی شما قول دادستی ـ برام مھم نیمھست
 نیعمل کن

 
  باشھادتی شھی ھمنوی ارهی ره اما قولش نمی سرش ممای ارسـ

 
 ی فکر مزی چھی بھ می ھر دو تامون داشتمی فکر بودی کرد سکوت کردم توسکوت

  کجاست؟ی بازنی اخر امیکرد
 
   تا برسونمتای وقت شده بری دی رم تو ھم بھتره بری مگھی من دـ

 
  رمی ـ نھ ممنون خودم میمھست

 
 :  تمام گفتمی چھ با ادب شده با خونسردنی بھ بببھ
 
  فعال خدافظری افتاد باھام تماس بگی اتفاقای ی باھام داشتی کارلتھی باشھ ھر جور مـ

 
 و کھ نی شدم ماشنی از اونجا دور شدم و سوار ماششی خدافظی منتظر موندن برابدون

 معلوم بود منتظره من دوباره تعارفش ادی مادمی لحظھ اخرش و ی افھیروشن کردم ق
 بھ سمت خونھ عمو حرکنت کردم کیده ھوا ھم کامال تار وقت شری دادیکنم تا با سر ب

  تونم مزاحم عمو باشمیم ی بھ فکر خونھ ھم باشم تا کدیبا
 ری تعارفمم نکرد تقصگھی دکباری شعوری شده بود پسره بری دیلی خونھ خدمی رسیوقت

 مامان اماده کرده ی غرغرھایخودم بود کھ خواستم کالس بزارم خالصھ خودمو برا
 بھ سمت اتاق عی خواستم سری در خونھ رو باز کردم خونھ ساکت بود میقتبودم و

  بدوم کھ مامان صدام کرد
  یمھست-

 لبخند پھن زدم و ھی چاره شدم رفت برگشتم سمت مامان ی خدا بھ دادم برسھ بیوا
  یشروع کردم بھ چاپلوس
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   شھی تکرار نمگھی کردم معذرت قول قول دری دونم دی من فدات بشم میالھ
 رونھی تا االن بی کدوم دختری وقت شب کجا بودنی اخھ تا ایسالمتم کھ خورد-

 مای رو بھ ارسی انباردی بودم کھ بانی ادامھ بده بھ سمت اتاق فرار کردم بھ فکر انزاشتم
  خوابم برددینشون بدم انقدر خستھ بودم تا سرم بھ بالشت رس

   مامانی کھ باز صدادمی دی می خرگوشنیری خواب شداشتم
 یمھست-

   زوز جمعھ ھم بخوابھ جواب دادم جانم ماماندیزاری کھ نمرهی بمی مھستیالھ
 بھ فکر ناھار می گردی تا عصر ھم بر نمدی خررونی بمیری شو دختر منو بابات مبلند
   خودت باشیبرا
 خراب بود لباسامو عوض یلی اوضاع ام خستادمی انھیی ای خواب بلند شدم رو بھ رواز

   صبحونھ مفصل خوردمھیکردم و 
 ی رو بھ نشون بدم گوشی و انبارادی راد بگم بی کھ بھ اقادمی رو مناسب دتیموقع

 ی دنبال اسمش گشتم و انگشتم رونمی مخاطبی بر داشتم و توزی میخوشگلمو از رو
  اسمش فشار دادم

  داد بلھجواب
 یلح ھستم صای مھستی صالحیسالم اقا-

 ی داشتی گفت بفرما کاری شد و جدارتری ھوشصداش
  رو بھتون نشون بدمی و انباردییای بدی خواستم اگھ وقت داریم -
   ساعت چندیاک-
   منتظرتون ھستم٢ساعت  -

  کردمی کھ منتظر جوابش باشم خدافظنی اقبل
 

 وقت یلی خمای سر رفتھ بود نقش ھام رو نگاه کردم تا امدن ارسی ام حسابحوصلھ
 سفره فاتی تشری خودم با کلی کھ برانی بعد ای خودم بھ اشپزیداشتم شروع کردم برا

 شھ ی خوره خستھ می ادم غذا می دونم چرا وقتی شروع کردم بھ خوردن غذا نمدمیچ
   ظرف در اورده بودم ظرفا رو شستمیکل

ال کردن  بانیی شروع کردم بھ پادمی کاناپھ دراز کشی روی وی تی و روبھ رواومدم
 ی چھ اتفاقیعنی شد ی مدهی خواستم خودموسر گرم کنم فکرم سمت اللھ کشیشبکھ ھا م

 یی اون افتاده و چرا اون منو انتخاب کرده چرا روح او سرگردان است وچرا ھایبرا
 .....دندی چرخیکھ در سرم م

 
 

 کی دی چرخی سرم می زن توکی ی صدادی رسی بھ گوش می ترس ناکیصدا
   شدی تکرار میجمالت
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 ....  خاکی مشتکنار
 

 ...  دور دست خودم تنھا نشستھ امدر
 

 ... ھا خاک شدنوسان
 

 ....ختی و فروردی انگشتانم لغزانی ھا از موخاک
 

 ...ی شده اچی ھھیشب
 

 .... خاک بسپاری ات را بھ سردجھره
 
 

 یچی ھابونی کنم جز بی نبض خودشو از دست داده بود دور و برم رو نگاه مبدنم
  رمی خوام بمی شھ نھ نھ من نمی صدا ھمچنان تکرار منی و استین
 ی قبرستون مکی دور بھ یلی جا دور بشم دور خنی خوام از ای دوم می سرعت مبا

 زوزه گرگ ھا بھ اضافھ ی کنم اسم ندارن فقط قبرن صدای قبرھا رو نگاه میرسم رو
 چی ھی و من جادهیچی جونم پی ھوا توی کمکم کن سرماای اون زن خدای صدای

  ندارمیفرار
 

  برهی شنوم کھ اسمم رو می مییصدا
 ی با پا ھاادی خورده اون طرف تر مھی قبر ی صدا از توچمی پی رو تو ھم مدستام

   خوام کھ نجاتم بدهی دلم از خدا می شم توی مکیلرزون نزد
 
 قبره کھ چشماشم بستھ است ی تودی با لباس سفی من زنی کنم خدای قبر رو نگاه میتو
 طور سر گردان نی کدام گناه است کھ ای سزادهی صدا خوابی زن اللھ است اروم بنیا

 است
 
 
   کنھی دفعھ چشماش رو باز مکی
 

 شھ با ی ھم زمان پاره مغمی کنم پرده گوشم با جی کشم کھ احساس می مغی جیجور
   افتمی چشماش مادی نشستھ میشونی پی از خواب عرق سرد رودنمیپرد
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 من چھ ی جونم افتاده خدای توی اش پر بود از نفرت لرز بدرهی تی قھوه ایچشما
 زن دس نی رو مح سر گردان اب شوم چگونھ انی در مقابل ادی کردم چرا من بایگناھ

   داردی من بر میاز زندگ
 ای دننی روح سرگردان را از انی ای ھستم پای خواھد من مھستی جان من را میعنی
  برمیم

   شھی کاناپھ کھ بلند می رواز
 

 ......... رهی منفسم
 ....................نبضم

 .......... ضربان ندارهگھی دقلبم
 
 

  کنھی جملھ رو تکرار مکی شم ی مخی جام می ھم اللھ من توباز
 
 
 
 
  تا اتش قلبم خاموش گردددی دفن کنیمرا در روز باران-
  کرد مداوم و پشت سر ھمی جملھ را تکرار منیا

  مایآرس
 
 

 خودم و ی چرا جلودونمی فحش بارش کنم اما نمھی خوادیپـــــــــــوف دلم م...  ی دختره
 شم ی بگم قطع کرده از تخت بلند می چھی بذاره من نکھی زنگ زده بعدم بدون ارمیگیم

   رمی مییرایبھ سمت پذ
 رهیگیپوست م وهی مبل نشستھ داره می رونمی بی عمو رو مزن

 
  سالم زن عمو جانـ

 
  متوجھ نشدم؟ی اومدی عمو ـ سالم پسرم کزن

 
  دمی تازه رسستی وقت نیلی خـ

 
 ؟ی زود اومدنقدری چرا ای عمو ـ مگھ شرکت نبودزن
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  بخورمیی ھواھی رونی شرکت کجا بود رفتم بی زن عمو جان روز جمعھ اـ
 

   پسرمگھی دیری عمو ـ پزن
 
 دی ماشا شما کھ جوون تر از منـ

 
 زی زبون نرنقدری عمو ـ خبھ خبھ ازن

 
  نیشناسی منای گن از ای بھشون می رمال جادوگر چنی شما از اگمی مـ

 
  افتادهی ناکرده اتفاقیی خدای دارنای بھ کار اکاری عمو ـ وا خدا مرگم بده تو چزن

 
 خواستمی از دوستام میکی ینھ برا...  نھ ـ

 
  ادرسشنمی پسرم اای بشناسمی مزمیمو ـ آره عز عزن

 
 اتاقم شماره ی ازش کردم و رفتم توی برگھ و شماره بھ من داد تشکرھی بلند شد بعدم

 رو گرفتم
 

 دیی ـ بفرمازن
 
 ارنی سر درمی و جادوگری کھ از رمانلیاووووم خانم....  من با خانم دی سالم ببخشـ

 کار دارم
 
  و از زن عمو بپرسمشی رفت فاملادمی اه
 

  اقاھی ـ خودم ھستم کارتون چزن
 

 الی وادی کردم قرار شد بعد از ظھر بفی رو سربستھ براش تعرھی قضنکھی از ابعد
 ادرس و بھش دادم

 رو ی اون اللھ عوضدی زن بانی بشم االیخی و بنیرزمی زدی استرس داشتم فعال بایلیخ
  روحش و نابود کنھ

 ادی بھ سمت خونھ رفتم و منتظر شدم اون زن ھم بدی وقتش رسباالخره
 

  رسھی اونم مقھی از چند دقبعد
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 ن؟ی ـ سالم آقا شما راد ھستزن

 
  بلھ خانم خودم ھستمـ

 
 نی شھ منو بھ اون اتاق ببری ـ خب بھتره زودتر شروع کنم مزن

 
   حتماـ

 
 من یه خدا شم ھنوز ھمون جوری رم بعد از باز شدن در وارد می مفونی سمت آبھ
 اون روزا از شھی داخلش خاطره دارم مگھ می کھ کلی فوق العادست خونھ انجایا

 ی می بودن آھای دنی روزانی و بھترنیباتری من زی کھ براییخاطرم پاک بشھ روزا
  کنھی در و باز می مھستمی ریکشم بھ سمت ساختون م

 
 نی راد خوش اومدی ـ سالم آقایمھست

 
  سالم ممنونـ

 
 ی کنھ پـــــــوف حاال چھ جوری متعجب بھ من نگاه مندازهی بھ زن مینگاھ یمھست
 بگم

 
  اتاق اللھمی بھتره برگھی خب دـ

 
 گم بھ اتاق ی کنم بعد بھش می اشاره می کنم و بھ مھستی میی و بھ داخل راھنمازن

 تا آماده بشھ بعد ما ھم می گھ تنھاش بذاری زن ممی ری می مھستی ھمون اتاق فعلایاللھ 
  می ری مییرای بھ سمت پذمیشی از اتاق خارج می داخل با مھستمیبر
 

 ھ؟ی زن کنی بدونم اشھی ـ میمھست
 
 رهی جن گیی جوراھی با ارواح ارتباط برقرار کنھ و تونھی میعنی زن نی خب راستش اـ

 شھی حل مھی سر قضھی ینجوری اون و نابود کنھ اتونھیمن اون رو اوردم تا اگھ م
 

   ندارهدهی کارا فانی ـ اما بھ نظر من ایمھست
 
 ...  چرا؟ خب اونیعنی چطور؟ ـ



 56 

 
 ھا تموم بشھ قبال ھم ی راحتنی بھ اھی کنم قضی راد من فکر نمی آقادینی ـ ببیمھست

 ...  انجام شده امانکاریا
 

  کارم و شروع کنمخوامی مدییای ـ لطفا برن
 
 رم دنبال من ی شم و بھ سمت اتاق می از مبل بلند میحرف مھست ی توجھ بھ ادامھ یب

  شھی وارد اتاق میمھست
 

 نی و با ھم حرف نزندی سکوت کندی ـ در اتاق و ببندزن
 

 کنھ ی مدادی چھره اش بی توی استرس و نگرانمیری گی کنار ھم قرار می و مھستمن
   کنم مشخص نباشھی میمنم استرس دارم اما سع

  کھ ناگھانمی گفتی نمیچی و ھمی بودسادهی وای جور بدون حرفنی بود ھمی اقھی دقچند
... 
 

  ناگھانکھ
 بلند بشھ کھ ادی شھ چشمام گرد شد اون زن می مدهی کوبواری محکم بھ دری جن گزن

 شھی صورتش کبود مھوی
 ی روختمی و راتشی گذاشتھ شده بود برداشتم محتوی پاتختی رو کھ روی ابوانی لعیسر

 ت اون زنصور
 
 ؟ی بھتر٣ ٢ ١ خوبھ بازم ٣ ٢ ١ بکش قی نفس عمـ

 
  ھترم.. ره بــ ...  ـ آ زن

 
 دی کشگھی دقی نفس عمھی بازم

 
 دیی ـ بفرمایمھست

 
 خورده اب ھی گرفتم و بھ اون زن دادم بعد از خودن ی اب رو از دست مھستوانیل

  براش راحت تر شددنینفس کش
 
 دی کنفی برامون تعردیتونی افتاد می چھ اتفاقـ
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 با اون روح حرف بزنم اما اون معلوم بود از با من حرف خواستمی ـ آره بھترم مزن
 چرا داری بر نمنای ھست بھش گفتم چرا دست از سر الی می و بادیزدن خوشش نم

 شی حرف رو کھ زدم از چشماش اتنی تازه بسازن ای زندگھی اونا با ھم یذارینم
  افتاد  اتفاقنیوم اورد و ا بھ سمت من ھجدیباریم
 

  چسبوندواری خودش رو بھ ددهی ترسی زن تموم نشده بود کھ زن با چشمای حرفاھنوز
 

 نجاستیا...  ـ اون زن
 
 ؟ی چــــــــــــــــ

 
  بھ سمت زن برگشتمدمی رو ندی بھ پشت برگشتم اما کسعیسر

 
 ستی ننجای کھ ای اما کسـ

 
 نجاستی ـ ھست ھست اون ازن

 
 نجاستیا..  نی اون اگھی ـ راست میمھست

 
 بھ سمتش برم خواستمی کرد می داشت بھ پشت سر من نگاه مدهی ترسی با چشمایمھست

 ..  قدم بر نداشتھ بودم کھھیھنوز 
 

 ای جلو نگھیاون م... اون ای ـ جلو نیمھست
 

 اوردم ی سر در نمیزی اصال از حرفاش چکردمی داشتم بھش نگاه مجی و گسردرگم
 اغوشم گرفتم ی و لرزونش رئو تودهیمن فقط نگرانش بودم بھ سمتش رفتم و جسم ترس

 کھ داشت ذره ی لذتنی اغوشم گرفتھ بودم و ای رو توی مھستنکھی از اھیھنوز چند ثان
 دهی با شدت بھ عقب کشی مھستی موھاناگھان  اومد نکذشتھ بود کھیذره بھ وجودم م

   چشمام بودی جلوی مھستی گرد شده یشدچشم ھا
 

  کنم کمکم کنی ـ خواھش میمھست
 

  زدمادیفر
 
   ولش کن خدا لعنتت کنھ دست از سر ما برداری عوضـ
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   رھا شدی مھستیموھا

 
  حالت خوبھ؟زمی عزی خوبـ

 
   اغوشم بودی ھنوز توختی ری از چشماش ماشک

 
   مالھ منمایاون بھ من گفت از تو دور باشم گفت آرس..  ـ اون یمھست

 
 نجاست؟یتو حالت خوبھ؟ اون ھنوزم ا..  غلط کرد یلی اون خـ

 
  بھ اطراف اتاق انداختی نگاھیمھست

 
  رفتھستشی ـ نھ نیمھست

 
 نی شد تا حاال ای مقی ارامش بود کھ بھ وجودم تزرنی بغلم گرفتمش و بازم ای توبازم

  آرامش لذت بردمنی ھم گذاشتم و از ایحس رو نداشتم چشمام رو
 
 
 
 کھ اللھ اون ی اغوشستمی کھ صاحبش من نی کردم اغوشتی اغوشش احساس امنیتو

 عطر دل نی اشنا ای بھی غرنی شد ای کاش مال من می دونھ ایرو متعلق بھ خودش م
 صدا سرنوشت مرا بھ ی ھستم کھ بی من کسی رو دوست دارم ولتی حمانی رو انینش
  کشدی مکی تاری راھیسو
   شمی قدرتمندش خارج می بازو ھانی باز
 

  حالت خوبھ دختر/ مایارس
 

   گمی شھ و می چشمام پر مباز
 اره بھترم-
  دخترمیدیخداروشکر ترسون -
 

   گمی کنم و می نگاه مشی اسمونی چشمای ندازم و توی منیی پاسرمو
 
  رسنی االن خانوادم مدی شھ اون زن رو ببریم-
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  می باھم حرف بزندی منو توام بامی رسونیباشھ توام حاضرشو اونو م-
 

  صدا بلند شدم تا حاضر شمی گفت حاضرشو بی مخالفت کنم کھ با چنان تحکمخواستم
 

 من ی خدایییی چرا انقدر نرم شدم واای بھ خودت بی شدم مھستینطوری من اچرا
  کمد کرد بھ سمت ی میدی اللھ درد شددنی سرم از کشیموھا

 
 ھم ی و کفش مشکفی کدمی پوشی ام رو با شلوار دم پا مشکی رفتم مانتو توسلباسام

  ودهی لبام سفدهی نگاه کردم رنگم پرنھیی ایبرداشتم صورتمو تو
 

 شم ی مشی اراالی خی بی روحھ ولی بیادی ھم از شدت استرس قرمزه صورتم زلپام
  کنمی حرکت مییرایو بھ سمت پذ

 
 مبل نشستھ و ی بود زن جادوگر ھم رورونی بھ برهی خستادهی پنجره ای رومایارس

  قدم ھام بھ سمت من برگشتنیچشماش بستھ بود با صدا
 
  گفتم من حاضر شدمی ارومیلی خی صدابا
 
 

 مایارس
 
 
 کھ یی روز ھامھی زندگنیری تلخ و شی اور روز ھاادی خونھ نی کنم ای نگاه مرونی ببھ

   کھی اما اون کسدمی دی سوختھ نمی قھوه ای با چشم ھایجز زن
 

 کردم ھمھ وجودمھ االن فکر بھ روحش ھم برام عذاب اوره من انتقامم رو از ی مفکر
  ی رو اجبار بھ زندگی اگھ مجبور بشم مھستیاللھ خواھم گرفت حت

 
   کنمی قطع مای دننی و پاش رو از ادمی رو عذاب می خودم کنم روح اون لعنتبا
 
  رونی بامی گردم و از فکر می بھ عقب بر می کسی پای صدابا
 

   دختر رو بھ خاطر انتقام خودم بدبخت کنمنی انصافھ ای ولایخدا
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 ادی روح بود ی بود صورتش بدهی رنگش پرنیی اومد پای پرنسس ھا از پلھ موهی شبھ
 دی لرزی گنجشک مھی بغلم بود و مثل ی اوفتم کھ توی میزمان

 
 سھی شکل بنونی گنجشک کوچولو تونست سرنوشت رو بھ بھترنی ادیشا
 

 یمھست
 
 

 حرکت مای من عقب تر از ارسمی شدادهی نگھ داشت پکی رستوران شھی ی روروبھ
  دونفر بودیزی گوشھ مھیکردم برام در رو باز کرد و من داخل رفتم 

 یو رو رفمی بھ سمت اون رفت و نشست ھنوز حالم خوب نبود کامال او ل کمایارس
  یادی زیکی گذاشتم ونشستم درست روبھ روش احساس نزدزیم

  شکستمای رو ارسنمونی کردم سکوت بی مبھش
 
  ی خوری میخب چ-
 دی ندارم خودتون بخورلیمن م-

 شدم ینطوری لرزوند اه من چرا ای نافذش دلمو می شد چشمارهی چشمام خی تومیمستق
   برخورد کنی محکم باش عادیمھست

   پوزخند مسخره زد و گفتھی
  ی کنی ضعف مدهی رنگت پری نخوریزی شھ چینم
 ھم شروع کرد بھ سفارش مای کھ بخوام مخالفت کنم گارسون اومد و ارسنی قبل اتا

 یدادن دوتا جوجھ کباب با مخلفاتش و دوتا نوشابھ مشک
  تا گارسون رفت گفتمستی پسر چرا انقدر خود محوره نظر من مھم ننیا
  من جوجھ دوست نداشتھ باشمدی اصال شای من غذا سفارش دادیبراچرا -
 ی دختر اروم قتل کھ نکردم دوما خود خواه ھم خودتییوا-

 دی از کجا فھمی ذھنم گفتم ولی تعجب دھنم باز مونده بود من تواز
  گفتمتیباعصبان

  نکردمی جسارتنی ھمچمن
 

   گونھ ھاش دوتا چال قشنگ افتاد و گفتی کرد کھ روینیری شخنده
 
 از چشمات مشخص بود گنجشک خانم-
 
  ھی چگھیگنجشک د-
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   بازوھام گرفتمنی گنجشک بھی احساس کردم ی بغلم بودی تویوقت -
 
  کنمی شھ بھ سرعت اعتراض می حرفش لپم قرمز ماز
 
 دی کنی با من صحبت میمی کھ انقدر صمستی خان درست نمای ارسیاقا-
 

   لحن داد و گفتریی تغھی عرض صدم ثاندر
 
 از مای ارسی کنم سوما بگو خالی نشدم دوما من ھر جور بخوام رفتار میمیاوال صم -

 ادی بدم مشوندیپسوند و پ
 

 بھش ندادم از دست خودم ی کھ جواب دندان شکننی از اچمی پی رو بھ ھم مدستام
   ھستمیعصبان

 
  داد و گفتیھ صندل بھی خاص خود تکژی با پرستمایارس

 
 می ھا باھم حرف بزنزی چی سرھی ی درباره دیبا -
 
  در کنترلش داشتم گفتم مثالی کھ سعی خشمبا
 
 ی سعی خونھ تنھا بمونی حق نداری گردی شرکت با من ھم بر میریاز فردا با من م-

  چون جونت در خطرهی با اللھ سازش کنی تونیکن تا م
 

   زدم و گفتمی امو بھ صندلھی تکمنم
 

 ارمی برات بی خوای می نسکافھ ایی باشھ چای اگھی دشی فرمای چگھی دھھ
 

 ارنی زد و جواب داد نھ ممنون االن شام مپوزخند
 
 حرفاتون با عقل جور در امی با تو برم بدی بای چی برای دارفیچقدر شما پرو تشر-

  ادینم
 
  مجبورمی ولیستی ھم نی ا توفھنی ھمچستمی خانم من عاشق چشم و ابروت ننیبب-
 
  امی اقاھھ من خودم از پس کارام برمی خواد مجبور باشینم-
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   اون پوزخند حرص در اورش رو زدبازم

 
 ی از خودت مراقبت کنی چقدر تونستدمید -
 
   شدمی عصباندی کشی کھ ضعفم رو بھ رخم منی ااز
 

  ؟یدی فھمیای بی با من بری مھستدیبا: مایارس
 

  ؟ی چیاخھ برا: یمھست
 
  بفھمنوی استی جونت در امان ننیبب-
 
   کار کنمی اگھ خونھ تنھا موندم چیباشھ قبول ول -
 
 ؟ی اکمیری گی دربارش میمی تصمھی بھم زنگ بزن اون موقع ای دوستت شیبرو پ -
 

   بھ غذا نگاه کردمیلی می با بدی غذا رو اورد و جلومون چگارسون
 

 ی با اللھ بجنگی جون داشتھ باشدی ھم با تحکم گفت بخور باباز
 
  در اومدم و شروع بھ خوردن کردمالی فکر و خاز
 
 

  مایارس
 

 گنچشک شی کنم فکرم پی خونھ خودمو رو تخت رھا ممی رسی ام تا مخستھ
  کوچولومھ

 
  باشم جونش در خطره اونی مراقب مھستدی کنم بای کنم احساس می متی مالکاحساس

  خود لعنت بھت اللھ لعنتی از جون من می چیاللھ عوض
 
 خوام روحش در عذاب باشھ من انتقامم رو از ی مشھی ھمی خوام عذاب بکشھ برایم

  میری گیاللھ م
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 ی مھستفقط
 
 دختر رو ھم بد بخت کنم ھرچند اون دختر ھم ھم نی درستھ کھ بھ خاطر انتقام انیا

  جنس اللھ است
 

  ادی مشوازمی پی زن عمو برا کنمی رو باز مدر
 
  یسالم پسرم خستھ نباش -
 
   حال عمو خوبھدی ممنون شما خوبیمرس -
 
  می شام بخوردمی رو چزی مایخداروشکر پسرم حالش بھتره ب -
 
   ھم شام خوردمرونی زن عمو خستھ ام بیمرس -
 
 زمیباشھ پسرم برو استراحت کن عز-
 

 کنم و ی خستھ ام لباسام رو عوض میلی کشم خی می اازهی کنم خمی اتاق رو باز مدر
   کشمی تختم دراز میرو
 

   شھی روشن خاموش ملی خوره و اسم سھی زن ممیگوش
 

 دمی مجواب
 
 سالم -
 
  گوشت تلخمی خوبگرمیسالم ج -
 
  گذرهی در کنار خانواده خوش میی کجایخوبم تو چھ طور -
 
   شدم ار بچھری اروقش رو گرفتم سمویاره عسلم انقدر بچھ اج -
 
  ی برداری خوای ھات می دلقک بازنی دست از ای کتو
 
  دلقک زنتھ -
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 باشھ دلقک زن نداشتم -
 
   شمی من از ھجر تو پر پر می گی وفا نمی بی پرسی نمیحال -
 

 ھم بشھ حاال ھم مزاحم نشو خستھ ی رفع دلتنگمی شرکت باھم حرف بزنای بلند شو بفردا
  ام
 
  ی دونم مراحمم برو استراحت کن بای ممیباشھ زندگ -
  یبا
 
 
 

 زنم بھ ی بھ دست و صورتم می آبنکھی شم بعد از ای کشم و بلند می می اازهیخم
 اشپزخونھ نشستن و در ی کنار ھم تونمیبی رم عمو و زنعمو رو میطرف آشپزخونھ م

 حال صبحونھ خورد ھستن
 
 ری سالم صبح بخـ

 
  ری ـ سالم صبح تو ھم بخعمو

 
 ادی بھت بدم حالت جا بیی چاھی ایب...  ای پسرم بری عمو ـ صبح بخزن

 
  بھ عموکنمی رو مارهی میی زنعمو برام چانمی شی می صندلیرو
 
 نیکنی نمگھی عمو جان حالتون خوبھ احساس کسالت دـ

 
  کم ھستشیلی خورده درد دارم کھ اون خھی ـ خوبم پسرم عمو

 
 نی وقتھ سر بھ شرکت نزدیلی خـ

 
 مانی زنم بعدشم من بھ کار تو ای سر مھی ھفتھ نی ای اما توشھی ـ امروز کھ نمعمو

 دارم پسرم
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 شم و بھ ی بلند می کھ بھم داره بعد از صندلی کنم بھ خاطر اعتمادی از عمو میتشکر
 ھی و دارمی و بر ممی گوشزنمی و ممیشگی عطر ھمپوشمی رم لباسام و میسمت اتاقم م
 رم ی و مدارمی و برمنمی ماشچیی اماده باشھ سوگھی ربع دھی کھ تا دمی میاس بھ مھست

 رونیب
 

 ؟ی بریخوای ـ مزنعمو
 
 شھی مرمی برم ددی باگھی بلھ دـ

 
 ی بره شرکت ھخواستی از دست تو و عموت اونم ھر وقت صبح می ـ وازنعمو

السش  تازه کنی برری داره دی چھ اشکالنیسی شد شما کھ رئرمید...  شد رمی دگفتیم
 !!! ھم باالتره واال

 
 اورد ی در میی گفت و بعدم با دستش اداھای رو منای داشت ای با حالت بامزه ازنعمو
 کنم بھ سمت ی می زن عمو ازش خدافظیشونی پدنی کردم بعد از بوسی آرومیخنده 

 بچھ ادی چشماش اشک جمع شده بود البد ی تودمی زنعمو رو بوسی رم وقتی منمیماش
  کشمی میاش افتاده آھ

 ی شھرام شکوھی کنم صدای و روشن منی افتم ظبط ماشی بھ راه مالی سمت وبھ
 رهی گی و در بر منی ماشیفضا

 
 
  ساکت و سردی زرد تو شبھای فصل برگاتو
 

  رو دوا نکردی دردچی بودن تـــــو ، ھقصھ
 

  قفسای عشق بود نی و بس آخھ ااھھی سشبم
 
 
  نفسھی تـــــو ساز دل ، ی عشق و ھوس ، زدونیم
 
  از ھوسی وای داد ، ای از ھوس ، ای از ھوس ، وایوا
 
  از ھوسی وای داد ، ای از ھوس ، ای از ھوس ، وایوا
 

  رابطھ شدنی زخم زبون سھم ھمسکوت
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  رابطھ شدنی ای روح و تنم زخمتموم

 
  دست ، فقط من عاشق بودم و بسھی نداره صدا

 
  بار از خدا بترسھی و ھوس ، فقط ی در ھوتـــــو

 
  از ھوسی وای داد ، ای از ھوس ، ای از ھوس ، وایوا
 
  از ھوسی وای داد ، ای از ھوس ، ای از ھوس ، وایوا
 
 
 

 آغوش من ی توی کھ مھستی اون لحظھ ایعنی نی بھ فرمون ماشکوبمی و محکم مدستم
  ھوس بود نھ آرانشھیبود فقط 

  الل شو...  تو دھنم الل شو پسر کوبمی میکی امکان نداره نیا
  کنم نھ ھرگزی مسھی کھ ازش گرفتم و دارم با ھوس مقاییبای آرامش و حس زاون

  زنمی می مھستی زن بھ گوشھی رسم ی مالی بھ وباالخره
 

 امی ـ االن میـمھست
 

 رو خاموش ی بزنم گوشی بذاره من حرفنکھی سرتق بدون و سالم و بدون ای دختره
  کرد
 نگذشتھ بود کھ در ی چند لحظھ اادی شم بی رو داشبورد و منتظر مندازمی و میگوش

  باز شد و اومدالیو
 

   ـ سالمیمھست
 

 اھنگ ی فقط صداشھی زده نمنمونی بی حرفگھی و تا شرکت ددمی تکون می سرسرد
  شکنھی رو منمونیھست کھ سکوت ب

 
  بعد شرکتیمدت

 
 
   سالن کنفرانسانی بگو مھندس ھا بعی سر خانمـ
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   ـ چشم جناب رادیمنش

 
 اتاق ی رم ھمھ توی ھا بھ سمت سالن کنفرانس مزی چھی برداشتن چند تا پرونده و بقبعد

 ی بدون توجھکنھی متعجب داره بھم نگاه می کھ با چشمانمیبی رو میحمع شدن مھست
 زی می روذارمی پرونده ھا رو منمیشی و مرمی ممیبھش بھ سمت صندل

 
 ی آقاشی رک و واضح بگم چند ھفتھ پخوامی کنم می نمینی خب دوستان مقدمھ چـ

 کرد کھ من امروز یشنھادی بھ من پشونی بھ نام ھستن ادارانی از سرمایکی یخسرو
 نی امی رو نقشھ براشون بکشبای مدرن و زی خونھ اشونی ای ما قراره برارفتمیصبح پذ

 تا حدود دوماه نقشھ رو دی و باھست  شمالی زنم توی کھ من ازش حرف مینیزم
 نی بپرسنی داریزی چی خب اگھ سوالمیکامل کن

 
 لوس و اری دختر بسھی کھ ی دارن بپرسن کھ خانم حاتمی موندم تا اگھ سوالمنتظر

 مغرور ھست بھ حرف اومد
 
  سوال دارمھی من ـ

 
 ی خانم حاتمدیی بفرماـ

 
 ن؟ی رو مشخص کردی کار چھ افرادنی ای ـ خب شما برایحاتم

 
 ی خانم حاتمکردمی عرض منیدادی اگھ شما اجازه مـ

 
  کردمی مگھ کار بددمی منم پرسنی بپرسنی سوال داری ـ آخھ گفتیحاتم

 
 ...  امانی انجام ندادی شما کار بدی نھ خانم حاتمـ

 
 محو و نی افتاد از زمی اتفاق منی کردم بھتر بود باھاش دھن بھ دھن نشم اگھ ایمکث

  پـــــــــــوفی عوضی کھی کردم زنینابودش م
 
 ینی حسی و ادامھ دادم آقالی رو کردم بھ سھنکاری ای من براگفتمی داشتم ممی بگزرـ

خانم ...  و ی و خانم حاتمی و خانم صباحی محسنی گفتم آقاھیبعد ھم برگشتم طرف بق
 یصالح
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 نگاھم کرد رهی خرهی رو اوردم سرش و بلند کرد و خی مھست نفر اسمنی کھ آخرنیھم
  شدقی نگاھش بود کھ آرامش بھ قلبم تزری توی چدونمینم
 ی حس ھا تونی از انکھی نھ ای رو عاشق خودت کنی خر تو قراره مھستیمای آرساه

 یاریخودت بھ وجود ب
   تا بتونم خودم و کنترل کنمدمی کشقی ھام و بستم و چندتا نفس عمچشم
  و گفتمھی ھم رو کردم بھ بقبعد

 
   تونن برنی مھی پروژه شمال باشن بقی کھ قراره برایی جلسھ بھ جز اوناانی پاــ
 
  کھ اسمشون رو برده بودمیی بلند شدن و رفتم بھ جز پنج تایکی یکی
 
  می کنی شنبھ صبح حرکت مگھی چون ھفتھ دنی آماده باشدی خب باـ

 
 م؟ییای بی شخصی ھانی ـ جناب راد با ماشی محسنیآقا
 
 دو نفر تو میاری ملی من و سھنیاری بنی ماشخوادیفقط شما نم...  ی محسنی بلھ آقاـ

  لی سھنی من و دونفر تو ماشنیماش
 

  تا بنا گوش باز بودششی ھم نی کردن و حاتمی داشتن بھ من نگاه مھمھ
 ادی ادم می برای اافھی قنی بکوبم تو سرش ھمچیکی دوست داشتم یریکبی اھی دخترآخ

  ھستی کانگار
 
 االن ھم نی شرکت باشی جلو٦ شنبھ صبح ساعت گھی دی پس ھفتھ گھی خب دـ
  نی برنیتونیم
 

 و شروع کردم بھ جمع کردن پرونده نیی بلند شدن تا برن من ھم سرم و انداختم پایوقت
  ھا تا برم اتاقم

 
 من ادی اسمش می شمال اصال وقتمی حال کنی عجقم چقدر خوش بگذره ای ـ وااالیسھ

  شمیسرخوش م
 
 پس فکر می ری ممی کار داری برامی ری نمحی تفری ما اونجا برالی ببند اون فک و سھـ

  ارمی و سرت در بشی کن چون خوب بلدم تالفرونی رو از سرت بیکیدور زدن من 
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 ھم بد حی خورده تفرھیکار .. کار.. ھمش کار  ضد حال نباش پسر مای ـ اه آرسلیسھ
 ستین
 
 تر از مادر زی عزھی داستی الرم نیکی کنم تو ی دارم و محی خودم تفری من بھ اندازه ـ

 یبش
 

  دادامیتی تر از مادر ما ھمھ جوره پازی عزھی ـ حاال چرا دالیسھ
 
 لی سھیشی وقت آدم نمچی تو سنگھ ھخی مدنی حرف زدن با تو مثل کوبـ

 
  من تو رو تنھا بذارمشھی مگھ مزمی ـ وا عزلیسھ
 

 بلندش ی خنده ی با صداھوی کھ کردمی حرفش و متوجھ نشدم داشتم گنگ نگاش ماول
   خوردهی..ه .. چھ گدمیفھم

 
  بزرگت گوشتھکھی تلیاگھ دستم بھت نره سھ «ـ

 
 :  کرد داخل و گفترونی و از بسرش

 
 ...  منگھید ھا بعد یزنی حرص نخور عشقم جوش مـ

 
  موزماری زد پسره می جھعی پرت کنم سمتش کھ سری چھی خواستمیم
 

  کلیدانا
 
 

  بود کھ تلفن زنگ زددهی کشی بود کھ خانم حاتمیی در حال نگاه بھ نقشھ ھامایارس
 

  ننی خوان شما رو ببی می مزاحمتون شدم خانم صالحدیببخش: یمنش
 
  انی بدیبگ-
 

   داخلدی ببرفی تشردی تونی راد اجازه دادن می اقای صالحخانم
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 وارد شد و در رو پشت مای با اجازه ارسقھی اروم بھ در ضربھ زد بعد چند دقیمھست
  اش رو از روی فرم مشکنکی عمایسرش بست ارس

 
  شدرهی خی برداشت و با نگاه ذوب کننده اش بھ مھستچشماش

 
 دیندی بنشدییبفرما-
 

 سرش رو باال اورد مای ارسی و نشست درست رو بھ رودی را عقب کشی صندلیمھست
  شدرهی بھ او خمای از ارستیو بھ تبع

 
 ی خواد بھ شمال بره رو ھمراھی رو کھ می راد اگھ امکانش باشھ من گروھیاقا -

 نکنم
 

   گفتی جدیلی را باال داد و خشی ابروکی مایارس
 

  ھی مشکل چی چیبرا
 
   کھ دو ماه از خانواده ام دور باشمنی تا اامی نمدمی محی ترجدیراستش رو بخوا-
 

  گفتی با لحن قاطع و محکممایارس
 

  یاری بفی تشردی متاسفم شما بارینخ
 
 پی کرد تا تدای فرصت پی زد تازه مھستزشی اش رو بھ مھی جاش بلند شد و اومد تکاز

 دی جذب سفرھنی پھی ی شلوار کتان خاکنھی رو ببمایارس
 

 رو تا ناشی گذاشت کھ استی مشی بھ نمای بازوھاش رو بھ خوبی ھای برجستگکھ
  ارنج تا زده بود

 
  ؟ی چیاخھ برا:  یمھست

 
 دی اون خونھ خطر ناکھ و من ھمش بای کھ موندن تو توی دونی خودت میاوال مھست-

  دوما منم با شماھاارهی سرت نیینگران باشم کھ اللھ بال
 
  مفھومھ؟یای ب با منمی با من بردمی محی ترجامیم
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  کھ حرصش گرفتھ بود بلند شد و گفتیمھست

 
  تونم از خودم مراقبت کنمی من مدیستی نره با بچھ طرف نادتونی-
 
  خارج شدتیری رو گفت و از اتاق مدنیا

 
 

 لب زمزمھ ری خودش خوش حال بود زیروزی و از پادی لب ھاش می لبخند رومایارس
  کنھیم
 
   لجبازیگنجشک کوچولو-
 
  بشھمای کھ گنجشک کوچولو عاشق ارسھی خوبتی سفر موقعنی او
 
 
 مای ھفتھ بعد آرسکی
 
 
 منو منصرف خواستی کھ شد می بھ ھر راھی ھفتھ مھستھی نی ای ھفتھ گذشت توکی

 ومدمیکنھ از بردنش اما من کوتاه ن
 تو اگھ خودت و بھ آب ی کاری من کجای لبم نشست گنجشک گوچولوی رویپوزخند

 شدمی منصرف نمممی من از تصمیزدی ھم مشیو آت
   باالترهیلی ھا خزی چنی خواستھ من از اچون
 روشن کردن ضبط رو ی افتم حوصلھ ی و بھ سمت شرکت بھ راه مشمی منمی ماشسوار
  ندارم

  شمی مادهی پنی ماشاز
  کردمی آورادی بھش زنگ زدم شبی دنی نھ بابا ھمادی نکنھ نی بودن بھ جز مھستھمھ
 ادی کنھ نی لجبازدیشا..  دیشا
   شدادهی ازش پی و مھستسادی شرکت وای جلوی بودم کھ تاکسری خودم درگبا
 

  شدری ددی ـ ببخشیمھست
 

 ی ـ اشکال نداره خانم صالحیمحسن
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  زد و تشکر ردی لبخندیمھست
 

 ... می خدا شانس بده اگھ ما بودــــــشی ـ ایحاتم
 
   ساکت شدی خانم صباحی سقلمھ با
 
 میافتی خب بھتره راه بـ

 
 میرسی نمشھی مری دگھی ـ بلھ دلیسھ
 

  ای دری رم آقا دلش و صابون زده برای بھش می غره اچشم
 

   اومد با سر باھاش سالم کردمی ھم مھستی دادم وقتھی تکنی جور بھ ماشھمون
 

 دی سوار شدیی ـ بفرمایمحسن
 

 ادی من منی بھ سمت ماشیی با پررویحاتم
 

  امی مسی جناب رئنی ـ من با ماشیحاتم
 

 :  گمی و می بھ مھستکنمی بھش رو می توجھ اچی ھبدون
 
 در مورد چندتا مسائل با ھم صحبت دی راه بای تونیای شما ھم با من بی خانم صالحـ

 میکن
 

 ی و تورمی گی ساکش رو از دستش مادی من منی بھ سمت ماشی حرفچی بدون ھیمھست
 ی کنم و سعی چشمام و باز و بستھ مدهی ھم ساکشو بھم می حاتمزارمیصندوق عقب م

 بندمی صندوق عقب و درش و مذارمی بھش نزنم ساکش و می حرفکنمیم
 کھ نمی تا بشکنمی و باز منی ھستن در ماشی و خانم صباحی ھم محسنلی سھنیماش

   افتھ در جلو رو باز کردی مینگاھم بھ حاتم
 
  نینی بھتره شما عقب بشی خانم حاتمـ

 
  پرخاش شدی تو ھم و آماده دی و کشاخماش
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 حوصلتون و سر شونی بھتره اننی جون عقب بشی جان مھستمای ـ اااا چرا آرسیحاتم
 برنیم
 
 با شما یی چاادی ھم نمادمی در ضمن ستمی نی جنابعالی بنده پسرخالھ ی خانم حاتمـ

 و ادامھ ی بھ مھستنمکی رو مدیخورده باشم کھ شما بر حسب اون منو پسرخالتون بدون
 نینی جلو بشدیای بیخانم صالح:  دمیم
 

 ھم ی مھستبندهی عقب و در و محکم مرهی با حرص می حاتمشمی ھم خودم سوار مبعد
  نھیشیجلو م

 
 شمی ممونی دارم از اوردن شما پشنی دقت کنشتری بستی نلھی در طوی خانم حاتمـ

 
 اه حالم و بھم زد گردونھی و سرش و بر مگھی میشی ھم ھست ای توی حساباخماش
  لوسیدختره 

 
  کنمی و حرکت مکنمی و روشن منیماش
   ساعت بعد رستورانچند

 
  میسی صبحانھ وای برانجای باالخره قرار شد ای از چند ساعت رانندگبعد

 
 امی و پارک کنم خودم منی رستوران تا من ماشی تودی برنی شادهی شما پـ

 
 ادهی پمی دودنکی کنم بعد از برداشتن عی جا پارک مھی و نی شدنشون ماشادهی از پبعد

  کنھی من پارک منی و کنار ماشادی منی ھم ھمون موقع با ماشلی سھشمیم
 شھی مادهی پنی ماشاز
 
 ھی ی خوشگل تر تویکی از اون یکی جون دوتا دختره خوشگل سی رئگذرهی خوش مـ

  می نداشتی اونم تنھا تنھا اه سگ خور تک خورنیماش
 
   پشت کلھ اشزنمی میکی رم و ی سمتش مبھ
 
 ور یھ...  ور زد ی دختره ھنی امی از اون موقع کھ حرکت کردلی زر مفت نزن سھـ

  وراجھنقدری چرا انی آخھ اکردیزد فکر من بدبخت و ھم نم
 

  کھ بدبخت ساکتھ کجا وراجھی مھستیگی می ـ اااا چلیسھ
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 گمی رو می خانم بعدشم اون حاتمی نھ و مھستی اوال مھستگمی رو نمی کلھ پوک مھستـ

  ھستشیعجب کنھ ا
 

  خانـــــــمی ـ بـــــــــــــلھ مھستلیسھ
 
 ی و رومی وگرنھ تمام دق و دلی من و حرص ندنقدرمی و ای افتی بھتره راه بلی سھـ

  کنمی میسر تو خال
 

 ھی رود بزرگھ رو کھی کھ روده کوچمیبر...  می ـ اووووووو چقدرم دلت پره برلیسھ
  لقمھ کرد

 
 دمی از تاسف براش تکون میسر

 
 چشمم بھ می شی کھ وارد رستوران منی ھممیشی و وارد ممی ری سمت رستوران مبھ
 کننی رو متوجھ ما مگھی کھ سھ تا دختر روش نشستن بھ دست ھم دخورهی میزیم

 و ی شش نفرھکنار حاتمزی مھی رم ی خودمون مزی محلشون بدم بھ سمت منکھیبدون ا
  بودی خالی صندلیمھست

 
  نینی بشدیی بفرماسی جناب رئمی براتون جا گرفتی ـ واااایحاتم

 
 یی چشم و ابروھی و ی خودش اشاره کرد بعد ھم رو کرد بھ مھستی کناری بھ صندلو

  براش اومد
 لی سھنمی شی کنارش می صندلی و رومی می بھ سمت مھستی توجھ بھ حف حاتمبدون

  نھیشی می صنلی و رورهی می بھ سمت حاتمنھیبی حرکت منو میھم وقت
  شھی مدهی کھ سھ تا دختر نشستھ بودن شنیزی اون می خنده ی صداناگھان

 
  شدعی چقدر ضانی دختره رو ببافھیق:  گھی می از دخترا با صدا نسبتا بلندیکی
 

 خندنی بند می ھم اون دوتا دختر با صدابعد
 دمی توجھ بھشون سفارش صبحانھ مبدون

 می کنی و حرکت ممی شی منی سوار ماشی از خوردن صبحونھ ھمگبعد
  حرف نزنھنقدری وروره جادو انی برم سمت ضبط تا روشنش کنم و ای و مدستم
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  از تو تنھا نشونم از توونمی ددل

 ی کھ خودتم نداریادگاری عکس ھی
 
 

  تنھلمیلی کھ خی شبھام وقتقی رفشده
  آرزویشی روبھ رو بازم مرمشیگیم

 قرارمی کھ بی ندارم وقتوروی یوقت
  کنارمیای بازم مبندمی باز مچشامو

  از تو تنھا نشونم از توونمی ددل
 ی کھ خودتم نداریادگاری عکس ھی

  تنھلمیلی کھ خی شبھام وقتقی رفشده
  آرزویشی روبھ رو بازم مرمشیگیم
 …ی ال ال الال
 

  دارهدهی اما چھ فابارهی بارون مداره
  کنارمینی تورو ندارم کھ بشیوقت

 خندمی ھام مھی بھ گربندمی باز مچشامو
 دنمی دیای بدی شازنمی صدا متورو

  شبھامقی شده رفیادگاری عکس ھی
  تنھامیلی کھ خی روبھ روم وقترمشیگیم

 خندمی ھام مھی بھ گربندمی باز مچشامو
 بندمی ھام باز بھ تو دل می خستگقیرف
 

 یمھست
 

 رو بزنھ اما مای خواد مخ ارسی دختره لوس حرف زد تابلو منی درد گرفتم از بس اسر
 یکی رو داد بھ نشی ماشلی خورده کھ گذشت سھھی بعد رستوران دهی بھش رو نممایارس

 بشم و برم ادهی خواستم پی رفت اونور ھر چی ما و حاتمنیاز ھمکارا اومد تو ماش
  گفت خستھ استلی سھنمیعقب بش

   خواد بخوابھی مو
 
 بود حوصلھ نیی سرم ھم پاچوندمی پی ھم می کردم و انگشتام رو توی نگاه مرونی ببھ

  ام سر رفتھ بود
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   کرد و گفتیی نگاه گذراھی از گوشھ چشم بھم مایارس
 
  برهی بگو داره خوابم میزی چھیام  توی ساکتیلیخ -
 
  گھی دیکی بھ دی رو بدنی ماشدیاگھ خستھ ا -
 
 ستینھ در اون حد ھم ن -
 
   اوردمی کتاب شعر مھی کاش ی کردمو گفتم امای نگاه بھ ارسھی
 
  داشبورد دارم برش داری توکی حافظ کوچھیمن  -
 
 بود یی کتاب جلد البالوھی ی دیخم شدم و در داشبورد رو باز کردم کنار چندتا س-

 برش داشتم
 

  میری فال بگدی برگردوندم و گفتم بزارمای رو بھ سمت ارسروم
 

 دی کنم از طرف من باز کنی متی زد و گفت من ننی لبخند دل نشھی مایارس
 

  گفت باز کنقھی چند دقبعد
 
 

  ھنگام شامشب
 

 ناھار کھ وقت می و مشغول شام خوردن ھستمی دوازده نفره جمع شدزی دور مھمھ
 و نی زنگ زد مشغول صحبت با اون شدم بعدم رفتم تا زمینکردم بخورم چون خسرو

   دارمی با خسروگھی قرار مالقت دھی فردا شب ھم نمیبب
 

 ھ؟ی ھووم نظرتون چای درمی برنیای بگمی ـ ملیسھ
 

 امی دوست دارم بیلی خمی ـ آخجون آره بریمھست
 

  و ازش گرفتمرمی ساکت موندم نگاه خی حرف مھستنی مخالفت بودم اما با ادرصدد
 
 نی ھم داشتھ باشحی خورده تفرھی منم موافقم قبل از کار بھتره ـ
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 میری ـ پس موافقت شد بعد از شام ملیسھ
 

  شمی و مشغول خوردن مدمی تکون میسر
 
 
 

 ای بعد دریساعت
 

 چی ھمیدم زدن ھست کنار ھم و در آرامش در حال قی زنم من و مھستی آروم قدم مآروم
  مالھ منھای کنم تمام دنی احساس و نداشتم احساس منیوقت ا

 بد دارم دلم و تی موقعھی ی اما االن تومی و نشدمی عاشق نشددمی کنم دارم وا مفکر
 بازمیم

 راحت و بدون دغدغھ با ی زندگھی تونستمی االن می لعنتت کنھ اللھ اگھ تو نبودخدا
 ... داشتھ باشم اما االنیمھست
   اتفاق بد باشمھی ھر لحظھ منتظر دی بااالن

 ...  وقتھی نکھی سکوت کنم سکوت بھ خاطر امجبورم
  کاشی کاش و ای ادمیدی رو نمی وقت اون اللھ عوضچی کاش ھکشمی میآھ
 

 ؟ی ـ خوبیمھست
 
 بای در ان تو چشم زشومی غرق مکنمی نگاه مشیبای بھ چشمان زگردمی طرفش بر مبھ
 
  خوبمـ

 
 ی صدات کردم جواب ندادی ـ آخھ ھر چیمھست

 
  تو فکر بودمـ

 
   کوتاه من حرصش گرفتھی کھ از جواب ھانمیبی گوشھ چشم ماز

 ... نھ...  ستی نمھم
 مھمھ

 !!!! مھمھادی ھم زیلیخ
  مھمھآره
  اش مھمھی اندازه تمام عمر من حرص خوردن و ناراحتبھ
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  می آھنگ بزنھی اوردم تاری گنیایب ـ بچھ لیسھ
 
 و من نھیشی می و صباحی کنار حانمی مھستمی کنی حرکت ملی بھ سمت سھی مھستبا

  لی و سھیکنار محسن
 

 ؟ی بزنیخوای می ـ حاال چیمحسن
 

  بزنندی خان بامای بزنم کھ جناب آرسخوامی ـ من نملیسھ
 
  قبول کردمی من کلی سھیگی می چـ

 
  خانــــــــــــــــمی مھستھینظر شما چ...  خان مای آرسی کنی ـ ملیسھ
 

 دازهی بھ من می نگاھیمھست
 

 شھی شب کھ ھزار شب نمھی نی خان بزنمایآرس...  بگم واال ی ـ چیمھست
 

 ی شروع ملی کنم و بدون توجھ بھ ابرو باال انداختن سھی دراز متاری و بھ سمت گدستم
  مخونمیکنم بھ زدن و ھمراه زدن 

 
 

  احساسھ دلی صدابارون
 شناسھی چشات مبارون

  لحظھی رو از دست دادم توتو
 بازهی ماشوی دنآدم

  خونھنی سکوتھ اتلخھ
  دونھی می از خدا کری غآخھ

 
 

  کنم بھ خوندنی شروع می باال چشم تو چشم مھستارمی و مسرم
 
 
 وونھی دنی حال اشھی با تو بھتر مشھی دلم آتتو
 ی کھ باور کنھیاون روزھا سخت تر از نیا
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 ی خاطره سر کنھی با شھی ممگھ
  نگم بھترهیزی من چی دونی متو
  از ما عاشق ترهی کای دنتو
 

  کنمی و بھ سمت آسمون مسرم
 
 ھی جوره ھق ھق زدم صدام زخمھی
 ھی فھمی کھ نمی اون دردنیا
  دفعھ پرپر شد پر پروازمونھی

  چقدر دل آسمونگرفتس
 

  ھمراه آھنگخونمی صدام می بغض توتی گردم و با نھای بر می بھ سمت مھستدوباره
 

 ی دلخورم توام ھستمن
 ی غرورو نشکستنی باز ایول
 ی خوابی شده بیچ
 ی بستی کھ راحت رو من چشماتو متو

 وونمی کھ دگنی درده مجنونم مردم مرهیدرگ
 شونمی بارون کھ من پرری زیری تنھا تنھا ماگھ

 یکھ باور کن ھی روزھا سخت تر از اوننیا
 ی خاطره سر کنھی با شھی ممگھ

  نگم بھترهیزی من چی دونی متو
  از ما عاشق ترهی کای دنتو
 ھی جوره ھق ھق زدم صدام زخمھی
 ھی فھمی کھ نمھی اون دردنیا
  دفعھ پرپر شد پر پروازمونھی

  چقدر دل آسمونگرفتس
 

 یی پاشای آھنگ مرحوم مرتضمتن
 
 

  شکنھی من سکوت و در ھم می ساکت ھستن باالخره صداھمھ
 
 ری بخی شب ھمگالی ورمی من مـ
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  افتمی بھ راه مالی بھ سمت وو
 

 } کلیدانا{ ی روز شروع کارنیاول
 

 حضور داشتھ باشند نی بھ عنوان ناظر سر زمی و مھستمای ارسلی بود سھنی بر اقرار
   گذار مالقات کنندھی سرمابای شکیو با نوه اقا

 
   در فکر انتقام از اللھمای و ارسمای سر در گرم بود از رفتار متضاد ارسیمھست

 
 }یمھست{
 
 قراره با ھم نقشھ بلوک اول رو لی منو سھمی در حال کار کردنمیدی کھ رسی موقعاز

  نظارت کننی و اون و محسنمای برسھ و ارسی و حاتمی و بلوک دوم بھ صباحمیبکش
 

  زن اومدھی یکھ صدا کردم ی با لپ تاپم کار مداشتم
 
 خانم-
 

 و ھی و ذھن دخترانھ ام شروع کرد بھ تجزدمی رو دبای دختر فوق العاده زھی گشتم بر
 ژل زده تابلو بود گونھ ھم ی سر باال لب ھای سبز دماغ عملی کردن چشمالیتحل

 و مانتو ی با دامن مشکی پاشنھ بلند مشکی خاک و خل کفش ھانی ایگذاشتھ تو
  مارک دارش ھم دستش بودنکی عیزرشک

 
 دیی بھ خودم اومدم و گفتم بفرماعیسر

 
   صداش گفتی عشوه خاص توھی با
 
  با مھندس راد کار داشتم -
 
  گفتمای خواستم مھندس رو بھش نشون بدم ارستا
 
 بایسالم خانم شک-
 
 دی جناب مھندس سالم خوبییوا-
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 اش دست داد و یشگی ھمژی ھم با پرستمای دراز کرد ارسمای دستش رو بھ سمت ارسو
 گفت

 
  بای ممنون خانم شکیلیخ-
 

  بھ من کرد و گفتی نگاھھی ی دماغ عملدختره
 

  کار دارمستی با رئی رفع زحمت کنی تونی مشما
 بزرگ بود کھ توان راه نشی انقدر توھدمی ترکی لحظھ احساس حقارت کردم داشتم مھی

   کنمی و تا پشتمو مامیرفتن رو ازم گفتھ بود از شوک در م
 
 کشھ بھ سمت خودش و بھ حرف ی و مرهی گی دستم و ممای ازشون دور بشم ارستا
 امیم
 

 رو شونی ما ھستن و البتھ من حضور انی از مھندسی خانم صالحشونی ابای شکخانم
 نمی بی میضرور

 
  تنھاتون بزارمدمی محی ترجسی رئی گم ممنون اقای زنم و می میزی نفرت انگپوزخند

 
 رم و مشغول کار ی ملی کنم و بھ سمت سھی شم دستام رو مشت می دور معی سرو

   شمیباھاش م
 

 ی ممای کامال خودشو بھ ارسشعوری در رفت و امده دختره بمای و ارسبای شکنی بچشمم
  ھم ازش جدا نشدهقھی دقھیچسبونھ و 

 
 تکونم و باز مشغول ی شده می خاکی خودتو لو نده اروم باش مانتوم رو کمیمھست

 شمیکارم م
 

  مایارس
 
 یلی ناراحت شدم و از رنگ صورتش مشخص بود خی حرف زدن دختره با مھستاز

 ھیاعصبان
 

   گمی و مبای گردم سمت شکی مبر
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 تا شام رو کنار شمی کارمون امروز تموم شد ار حضورتون مرخص مبای شکخانم
 گروھم باشم

 
 صرف ی خوام شما رو برای گھ جناب مھندس می کنھ می لوچھ اش رو اوزون ملبو

  خودم دعوت کنمی اھیشام بھ رستوران ترک
 

  گمی کنم و می نگاه می زنم و بھ مھستی می عصبپوزخند
 
  نمی بی کار نمنی ای برایلی نداره دلیلزوم-
 
  خانم رو رد کنھھی درخواست دهی مثل شما بعی جنترمنیانتظار از اقا-
 
 امی ھمکارام و بشی برم پدیباشھ قبول پس صبر کن -
 
 کنھ ی بگو بخند می داره با مھستلی شم سھی رم متوجھ می می و مھستلی سمت سھبھ

   گمی کشم و میابرو ھام رو تو ھم م
 
 ای چند لحظھ بلیسھ-
 

   گھی و مرهی گی شھ کنار من قرار می دور می با خنده از مھستلیسھ
  عشقمھیچ-
 
 ی گفتی می چیشقم بھ مھستکوفت ع-
 
 بھ توچھ-
 

 ی گم چی و مدمی تو دستم و فشار مرمی گی رو ملی سھی کنم و بازوی اخم مدایشد
 یگفت
 

 ناراحت بود داشتم ی گھ چتھ روانی حالت بده مریی خورده تغھی کھ نی ھم بدون الیسھ
  اوردمی در میدلقک باز

 
 دفعھ اخرت ھم ردی بگی با مھستری رو بگنمی ماشدیلی کای گم بی زنم و می مپوزخند

 ی شی مکیباشھ انقدر بھش نزد
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   گھی زنھ می پوزخند ماونم
 

 پ زر مفت ی خندی می گی می دوساعتھ دای خودت با دماغ عملھھھھھھھھھھھھھھھ
 نزن برو دادش

 
 دمی م٢٠ ی کنم تو دلم چند تا فحش منفی مشت مدستمو

 
   گمیگوشش م و اروم کنار رمی می بھ سمت مھستو
 
 دمی محی رفتنم رو برات توضلیگنجشک کوچولو شب دل -
 

  رمی مبای بھ سمت شکی برابر چشم ھا متعجب اما ناراحت مھستدر
 

  یمھست
 
 تونم دورغ بگم از ی بھ خودم کھ نمگھی دھی احساس مبھم چنی ھستم امای فکر ارسیتو

 ادی از من خوشش می اون چی ولادی خوشم ممایارس
 

 ی سرھی ذھنم ی کنھ توی دخترونم منو مجبور می کنم فکرای بھش نگاه میوقت
  شھی میعنی باھم مای تصور کتم من ارسریتصاو

 
 روز بھم اعتراف کنھ کھ ھی شھ ی میعنی ترسم ی گذشتھ مبھم داره کھ من مھی یول

 دوسم داره
 

 ادی ی وقتی زارم گنجشک کوچولو گفتناش رو دوست دارم ولی بالشت می روسرمو
  ی تولی شم سھی منی افتم خشمگی مشیچند ساعت پ

 
  ازش بدم اومدشوری با اون دختره رفت عشق حال دختره بمای بھم گفت کھ ارسنیماش

 
 کنم ی رو باز مامی شھ صفحھ پی بلند ممی گوشامکی پی کشم کھ صدای رو خودم مپتو

  شمیراد موجھ م   و با اسم
 

  نوشتھنمی بی کنم کھ میمس م پاکت رولنمی شی جام می فنر تومثل
 
 ؟یسالم خوب -
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  گذرهی شم خوش می شما نمی بھ خوبسمی نویم
 

 دهی جواب مھی عرض صدم ثاندر
 
  دارهی نشستن خوشمونی می رو بھ رویچھ خوش-
 

 خوش بگذره اگھ دوارمی امسی رئی باشھ اقاسمی نوی ام شده باز مھی متوجھ کنامعلومھ
   جا نگذشتھنیتا ا
 
 دهی جواب مری تاخی دفعھ با کمنیا

 
 دمی محی جان بعدا برات توضیمھست

 
 کنم ی شھ صد بار نگاش می چشمام چھارتا منمی بی جلمھ اش می جان رو تویوقت
   ذوق مر گ شدمبیعج

 
 سی نداره جناب رئی بھ من ربطدمی و جواب مارمی در بی خوام تابلو بازی باز نمیول
 یبا
 
 کنم و از ذوقم گاز ی کوک شده بالشتمو بغل مفمی کبی من عجی ولدهی نمی جوابگھید
  شھ بھم گفتی زنم باورم نمیم
 

  جاااااااااااااااااااااانیمھست
 

  برهی شم و خوابم می مدراز
 

 نیی رفتن بھ پای برادی بای شم گشنمھ ولی مداری بود از خواب ب٨/٥ بھ کی نزذساعت
  لباسامو عوض کنم

 
 اتاق بزرگ ھی کنم ی رنگ بھ اتاق نگاه میا شلوارکھ ست صورت تاپ تنگ بھی لباسام

  لھی پر از نقشھ و وساری می روی خواب چوب مشکسیبا سرو
 

 کھ رونی بزمی ری رو ملشی وسایکی سمتش و رمی وسط اتاقھ می طورنی ھمچمدونم
   کنمدای ه لباس مناسب پنیی رفتن پایبرا
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 صدا از ھی کنم کھ ی گوشھ ھم رو پرت مھی عوض کردن لباس رو ندارم حوصلھ

 ھی کنمی کنم ببی پشت در و اروم در رو باز مرمی مادی مرونیب
 

  شمی کردند مواجھ می کھ باھم پچ پچ ممای و ارسلی دفعھ با نگاه سھھی کھ
 

  مایارس
 

 ی گی چرا چرت و پرت ملیسھ
 
  ی تو مرد نا حسابای گم یمن چرت و پرت م -
 

   ندارمی گم من با اون دختر کاری دم بھش و می کنم و حالت میم موھام ی تودستمو
 

 ؟ی چیبا مھست:  گھ ی زنھ و می مپوزخند
 

  ؟ھیمنظورت چ:  گم ی کشم و می در ھم مابروھامو
 
  ؟انھی ادی خوشت می چیاز مھست -
 
   گمی تخت و می رونمی شیم

  شونھی دختره مثل بقھی اونم
 

 ی گرم نمی تو با کسی الکمای شناسمت ارسی من خوب مدهی و جواب منھی شی مکنارم
 ھی ھم دختر خانم و ارومی کھ مھستی دونی خوب میریگ
 

  منی اخھ با زندگی کار داری گم برادر من تو چی کنم و می تو چشماش نگاه ممیمستق
 
 شام می شھ حاال بلند شو بری خانم اخر واست درد سر ساز ممونی ممایبھت بگم ارس -

  میبخور
 
 باز شدن در سرمون بھ سمت اتاق ی کھ با صدامی زدی راه رو با ھم حرف میتو

   برگشتیمھست
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 ی کھ مثل باد مھستدی نکشھی بھ صدم ثانستی دختر عقل تو کلھ اش ننی من ای خدایوا
  اتاقش مردمک چشمام ثابت مونده بودیرفت تو

 
 ای اروم گفت من رفتم توام بلیسھ
 

   شدم کھ حد نداشتی عصبانی دفعھ بھ قدرھی بود ی با تاپ وشلوارک صورتیمھست
 
  سمت اتاقش رفتم و بدون اجازه در رو باز کردم و وارد شدمبھ
 

 دهی بود و چسبسادهی گوشھ اتاق واھی دمشی گشت تا دی کل اتاق رو دنبال مھستچشمام
  سادمی روبھ روش واواریبود بھ د

 
   سر و وضعنی با ای کردی می چھ غلطی داشتدمیدم غر شدی کلی دندون ھانی باز
 

 با تمام شھامت کھ ازش سراغ ی بود ولدهی بھ چشمام بود رنگش پررهی خچشماش
 داشتم گفت

 
  توچھ؟بھ
 
 جملھ خشمم فوران کرد بازو ھاش رو گرفتم تو دستم و شمرده شمرده گفتم نی کل ابا
  باز تکرار کنی جرات داری گفتیچ:
 
 
 
 }یمھست{
 

 ی اومد می بود کھ کھ اشکم داشت در مادی زی بازوھام بھ قدری دستاش روفشار
 دمی ترسی از ھرکول می کنم ولیخواستم جلوش حاضر جواب

 
 چشماشو بست و دهی نشون متی در حال ذوب کردنم بود چرا روم حساسچشماش

   اروم کنارتی و در نھادی گردنم اروم بو کشکیسرش و اورد نزد
 

 بخشمت و بوسھ یدفعھ اخرت باشھ گنجشک کوچولو دفعھ بعد نم: مھ کرد زمزگوشم
  گردنم زد و رھام کرد و رفتی رویا

  تونم نفس بکشمی نمگھی دکردمی حس مزدی تند تند مقلبم
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 بدنم و در بر ییبای زتی نھاسی بوسش گذاشتم چشمام و بستم و لذت ی جای و رودستم
 گرفت

   شدم التھاب تمام تنم و در بر گرفتھ بودداغ
  کنھی مدای بھ کجا خاتمھ پی بازنی من آخر ایخدا
 بار ھم داغ شدم نھ از سر لذت بلکھ از نی بھ لباسام انداختم ای نگاھسادمی وانھی ایجلو

  خجالت
   شدی عصباننقدری چرا ااصال
  گھی حواسم نبود دخب

  شدکی بھ من نزدی اون با چھ اجازه ااصال
 یمردی می از لذت بوسھ اش داشتشی پقھی خنگ دو دقیخب اه احمق مھست...  خب

 ... ی بھ چھ اجازه ایگیاالن م
 خوامی می چستی با خودم ھم مشخص نبود اصال معلوم نفمیتکل

 عوض کردم موھام و شونھ زدم و با یخی نی شلوار جھی بلوز مردونھ و ھی و با بالسم
 یقی کم رنگ زدم نفس عمی رژ صورتھی با دمی خط چشم کشھیکش مو باال بستم 

 ھووم افتادهی نی اتفاقچی تفاوت باش احساس کن ھی بنیی پای االن کھ رفتی مھستدمیکش
 ٣ ٢ ١ نیآفر
 شام زی و بھ سمت مدمی کشگھی دقی نفس عمھی بازم رونی اتاق و باز کزدم و رفتم بدز

  حرکت کردم
 
   شدری ددی ببخشـ

 
  نداشتیی صفاچی کنم اصال بدون شما ھیاھش م ـ خولیسھ
 

 نمیشی ملی رم کنار سھی از لجش مندازمی می نگاھمای بھ آرسزنمی بھش میلبخند
 بچھ پرروو فکر ادی خان در بمای زدم تا حرص آرسی لبخند ژکوند می آخر شام ھتا

 ستی بد و خوب نرسھی خواست بکنھ بھ من کھ می خودش بره ھر غلطھیکرده خبر
   دارهییعجب رو

 با خانم مای آرسی بھ خون نشستھ ی بھ چشماتوجھی و بنمی شی نفره مھی مبل یرو
  کنمی صحبت میصباح

 
 خان اجازه بدن بنده مای دارم اگھ آرسی حرفھی دوستان راستش من دی ـ ببخشیمحسن

 مطرح کنم
 

  گھی درھمش می با ھمون جذبھ و اخمامایآرس
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 دیی بفرماـ
 

 : گھی و مردهیگی بر می بھ طرف من و صباحیمحسن
 
  ومدی نشی و بھ شما بگم اما وقتش پنی اخواستمی مشی وقت پیلی راستش من از خـ

 
 دهی ھم دی ازدواج بده آخھ چند بارشنھادی پی بھ صباحخواستی حتما مرهیگی مخندم

  دارهینیری در خودشی سعی ھنھیبی رو کھ با ھم میبودمش من و صباح
 یزی چی شدندی سرخ و سفھی قدر خونسرده آقا نی چرا انی اااا اکنمی نگاه می صباحبھ
 و منتظره حملھ کردنھ وا نی خشمگمای آرسی و چشماکننی ھمھ دارن بھ ما نگاه مدمید
  خوادی رو می صباحنمی چشھ نکنھ انیا

 
  ؟ی ـ نظر تو چھ مھستیصباح

 
 گمی می و با خوش حالزنمی میلبخند

 
 زمی مبارکھ عزادی کھ معلومھ مادی بنیری شی بھ دھن بزدی علف باـ

 
 بود آخھ بی عجیلی شروع بھ دست زدن کردم اما خی دست زدن منم با خوش حالھمھ

  زدی ھم داشت دست میصباح
   بابا دور و زمونھ عوض شدهیا

   بھ من انداختی انانھی از جاش بلند شد و نگاه خشمگتی با عصبانمایآرس
 

  کار دارم شب خوشیلی ـ من خمایآرس
 
 ی پس چرا توخوادی رو می صباحنمی گفتم بھ نظرم ایدی چش بود دنی رفت باال وا او

  دیاتاق منو بوس
 دوتا رو بھم نی ھم فقط بلده بھ من چشم غره بره خو بھ من چھ انگار من امای آرسنیا

  منم جواب دادمدنیرسوندم نظرم و پرس
  مبل بلند شدمی رواز
 
   ھای بھ ما بددی باینیری شھی ی محسنی آقای منم برم بخوابم راستگھیب د خـ

 
  چشونھ خل شدن احتماالنای خنده وا اری ھا ھمھ زدن زبچھ
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  نوبره واالیی پررووونی ـ دختر بھ ایحاتم
 
  گفتم و بھ سمت اتاقم رفتمیری شب بخی توجھ بھ حاتمیب

 مای تختم و با فکر بھ آرسی تا زانو عوض کردم و رفتم توراھنی پھی ھام و بھ لباس
 خوابم برد

 
 تختم ی از چشمام رو بھ زور باز کردم و ساعت رو بھ رودونھی شب بود ی ھاوسط

 حوصلھ ی بھ شدت گلوم خشک شده بود ولدادی رو نشون مقھی دق٣:٢٥رو نگاه کردم 
 شھ دارم ی نمدمی گذروندم دی طورنی رو ھمقھی دق١٠ نداشتم کھ برم اب بخورم نویا

  شم از تخت بلند شدمی مدیشھ
 نیی کوتاھم پلھ ھارو پارھنی و بدون توجھ بھ پستمی کھ خونھ خودمون ننی از االی خیب

 رفتم
 خودم ی براختمی اب روانی لھی گذاشتم رونی رو باز کردم پارچ اب رو بخچالی در

 شونم قرار ی مرد روھی یدم دستا و گذاشتم رو اپن تا خواستم برگردمی سرکشوانمویل
 گرفت

 
 منو بھ سمت خودش برگردوند چشم کی زور کوچھی با ھی کگھی دنی اژنی امام زاده بای

   شده بود قدرت نفسرهی ذوب کننده اش بھ من خیھا
 

 نیی ھم نداشتم از از کف سرم تا نوک انگشت پام رو نگاه کرد نگاھش باال پادنیکش
   من من گفتمی اومد با کلی و مرفتیم
 
 اومده بودم اب بخورم-
 

  ھم سرش رو اورد کنار گوشم و اروم زمزمھ کردباز
 
 )یدی کھ تو منو ندنینھ ا( دتتیدی می کسی گی نمونھی لباس دنیاخھ با ا-
 
 دمی فھمی گونھ ھام رو خودمم می و قرمزی داغدی و گفتم ببخشنییسرمو انداختم پا -

 مردمیاز خجالت داشتم م
 

 اش ھم عرق یشانی پیوردم باال بھش نگاه کردم چشماش سرخ بود و رو اسرمو
  بازوھام سر خردینشستھ بودم دستاش اروم از رو

 
  ی گفت برو مھستدمی کھ بزور شنیی سوق داد با صدانی نگاھش رو بھ زمو
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 دمی دوی معی انقدر سررونی بود تا من با سرعت باد از اشپز خونھ برم بی جملھ کافنیا

   خودمودمی تا در اتاق رو دنیکھ چند بار ھم خوردم زم
 

 ی خوابم نمگھی کردم دی پتو مخفری زده بود خودمو زخی کردم داخل دست و پام پرت
  موندمداری کھ تا صبح بیبرد انقدر

 
 

 مایارس
 
 نی بود ا٣:٣٠ در اومد ساعتی ام بودم کھ صداانھی اتاق مشغول کار کردن با رایتو

 نیی اروم در اتاق رو باز کردم و رفتم پادارهی بیموقع صبح ک
 
 نگاه بھ اشپز خونھ کردم کھ ھی نبود اما المپ اشپز خونھ روشن بود ی کسییرای پذیتو
  خورهی گنجشک کوچولو داره اب مھی دمید
 
 دونم ی رو بھ نماش گذاشتھ بود نمدشی سفی نگاه بھ لباسش کردم کھ تا زانو بود پاھی

   شمی مزی دختر ھنی ای براینطوریچرا من ا
 
 نی احساس توجھ کھ بھ انی اای خدادی کھ دست خودم نبود منو بھ سمتش کشیروی نھی

 ی اگھ اونم مثل اللھ بود چھیدختر دارم چ
 یمھست

 
 روبھ رو مای کھ با ارسکردمی فکر می صبح اصال خوابم نبرد ھمش داشتم بھ لحظھ اتا

  شدم
   بھ خودم اعتراف کنمخوامیم
 ستی نلی من سھی برامایرسآ

  ستی ھم نی محسنیحت
  ھستی مرد جذاب و عالھی من ی برامایآرس
 مایآرس...  مایآرس

  برمی اسمش لذت مدنی از شنچقدر
 شمی غرق لذت مکنھی اسمم رو صدا می وقتچقدر

   راد رو با تمام وجودم دوست دارممای حسم رو دوست دارم من آرسنیا
 ی کردم چقدر خود خوری چقدر ناراحت شدم و حسودرونی با اون دختره رفت بیوقت

 ... کردم چقدر
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  ممکنھ اونم من و دوست داشتھ باشھیعنی
 با اون ھمھ دبدبھ و کبکبھ مگھ مای آرسی تو سرم خاک بر سرت مھستدمی کوبیکی اه

   اعتراف کنھادیامکان داره ب
 بس کھ کنھیبرم اعتراف م سر قادی مردم می وقتذارهی اگھ دوستم ھم داشتھ باشھ ماصال

  ادم مغرورنیا
 امی بھ خودم ممی زنگ گوشی ساعت چند بود کھ با صدادونمینم

 دارمی بر می عسلی رو از رویگوش
 
  الوـ

 
 اصال بھ خودت ی ھم داریری پی مامان و باباھی ی وقت نگھی زمی ـ سالم عزمامان

 یگی نمی معرفتی قدر بنی آخھ دختر تو چرا ایزحمت نده بھ ما طنگ ممکنھ خستھ بش
  ھاااایری از ما نگی خبرھی وقت ھی می زنده اای میما مرد

 
 شدم کھ بتونم کاری قربونت برم اخھ مگھ بستی بد نی نفس بکشھی مامان جان ی وای اـ

 )  نبودمکاریآره جون عمم من کھ اصال ب( زنگ بزنم 
 

 کنم تو برو بھ کارات ی پس من قطع مزمی فدات شم دخترم باشھ باشھ عزی ـ الھمامان
 برس

 
 ...  االن کھنیبب...  شد مالمان یچ...  ااا ـ

 
 درستش کن ای انداختم مامان قطع کرده بود خاک بر سرم حاال بی بھ گوشینگاھ

 !!!! یھــــــــــــــــــــــــــــــ
 ھی و ھی اولی و بعد از انجام کارارمی می بھداشتسی بھ سروشمی تخت بلند می رواز
   زنمی موھام و سشوار مامی مرونیوش آب گرم بد
 ھی بنمی مرهی گھی سرم بھ ی بھ شونھ کردن موھام بعد ھمش و باالکنمی شروع مو

   صورتمی توزمی ریخوردش ھم کج م
 دادی تر نشون می چشمام و بزرگ تر و خواستنکشمی چشمام می توی خط چشم مشکھی

   باشمی عالخوادیامروز دلم م
 فرچھ رو سر دنی بعد از مالدارمی و فرچھ رژگونھ رو بر مزنمی مملی مژه ھام ربھ

  کرم پودر نزدمگھی پوشتم خودش خوبھ دنکھی واسھ اذارمیجاش م
 دونمی شدم اما نمی عالکنمی بھ خودم میی زنم نگای و بھ لبام مدارمی و بر منمی آتشرژلب

  نھھی بزنم ھیسا
   وللش حوصلش ندارماوووم
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 ھی و ارمیاسن رو در م* بنیی کوتا تا پادی سفی بھ مانتوکنمی رو باز میواری دکمد
 ارمی مرونی تنگ ھم بیساپورت مشک

  دارمی رو ھم بر ممیی طالی و با رگھ ھادی سفشال
 می و بعد از برداشتن گوشپوشمی کفش پاشنھ دارم رو مپوشمی لباس ھام و منکھی از ابعد

 خورنی جمع شدن و دارن صبحانھ مزی رم ھمھ سر می مرونیب
 
 ری سالم صبح بخـ

 
 و دھانشون اندازه گاو باز شنی تا جوابم بدن اما فقط متعجب مارنی سرش و باال مھمھ

 !!! البتھ بالنسبت گاوشھیم
 نمیشی ممای کنار آرسی صندلیرو
 
  اب پرتقالوانی لنی ھمستی گرسنھ ام نادی من امروز زمی برنی زود بخورگھی خب دـ

  برامھیکاف
 

 شروع بھ گھی عکس العمل دچی ھم بدون ھھی چشم غزه اومد و بقھی برام یحاتم
 خوردن کردن

 
 نی بری مفی تشری ـ عروسمایآرس

 
 : گمی کنارش مشھی متوجھ ی کسنکھی بدون اآروم

 
 نیاری بفی تشرنی شما ھم دوست داریی ھاواری جزارمی دارم مزمی نھ عزـ

 
  کنمی حرفم می مھی ضمی چشمکھی ھم بعد
  کھ دوستش دارمفی حادی بھ حرف بگھی بزنمش با بارون سال دنی ھمچگھی مطونھیش
 

 اماده ونی داد و اخرم گفت خانوما و اقالمی خشن تحوی فقط نگاه ھامای ارسسرصبحونھ
 صبحونھ ام رو نوش جان کردم و بھ سمت عی منم سرمی حرکت کننی بھ سمت زمدیباش

 اتاقم حملھ ور شدم
 
 اومد ی بودمش کھ از کمر تنگ تنگ بود مدهی کھ تا حاال نپوشی اسمانی مانتو ابھی
   و شلواری تا رون پام بود با مقنھ مشکدی شد کھ شای گشاد می کمنییپا
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 ھی شد ی اومد گشاد می منیی کھ اونم دمپا بود و قسمت رون تنگ بود و پای مشککتان
  اضافھ اش کردم ھمملی و ردمی نازک پشت چشمم کشیمداد مشک

 
 کرد عادت نداشتم موھام رو ی میی خود نمای بود ھرچند بھ اندازه کافی کافرژلبم

   سرم رو فرق کج زدم داشتم بای قسمت موھانی بزارم فقط جلوتررونیب
 

  بودی گرفتم کھ چند تقھ بھ در خورد صباحی دوش معطر
 
  ھستننیی بچھ ھا پاییای جان نمیمھست -
 
 نیی پاپی ھمھ خوش تمی رفتنیی و بھ سمت پامی کولھ ام رو برداشتمیچرا اومدم بر-

 تنگ تنش ی نارنجی مانتوھی چشم وابرو برام نازک کرد ھی کھ ی بودن حاتمسادهیوا
 زدیبود حالمو بھم م

 
 بود کھ زمان لی مشغول حرف زدن با سھمای ارسدی چرخی می ام کال با محسنیصباح

  من داد بچھ پرولی تحونی نگاه خشمگھی نییکھ من اومدم پا
 
   خانمای ارسرمیگی من ازت اعتراف می روزھی
 

  روم گفتیلی اومد کنار من قرار گرفت و خمایارس
 
 ی بری مفی تشرینھ انگار واقعا شما عروس-
 
 مای با ارسی نشستم و حاتملی سھنی عقب ماشی دادم و رفتم صندللشی پوزخند تحوھی

 رفت
 

 رو بزنھ چشمم فقط بھ طور مای مخ ارسی راه رو بھ خودم فحش دادم کھ نکنھ حاتمکل
  کردی مبی اش رو تعقافھی و قمای ارسنینا محسوس ماش

 
 داشتم نگاه مای ارسنی من لب تاپم رو گذاشتم رو صندوق ماشنی سر زممیدی رسیوقت

   اومدمای کردم ھر کدوم از بچھ ھا ھم مشغول شدن ارسیم
 

 دادمی محی کھ من توضی قسمت بگو کل زماننی ایوگفت نظرت رو دربارھ کنارم
 چشمش بھ لبام بود چند بار چشماش رو بست و در اخر نگاھش رو داد
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  بھ دوستش گفتی کارگر رشدنھی کھ می کردی نگاه ممی ام داشتانھی رابھ
 
  خانم مھندسھ چقدر خوشگلھنی اضغر اییوا-
 

 بھ اون کارگر نشون ی نگاه طوفانھی مای و ارسمی و بھ ھم نگاه کردمی برگشتمای ارسمنو
  بود کھ فرار کرددهی ھم نکشقھیداد کھ بھ چند دق

 
  رو تو موھاش فرو کرد و کالفھ گفتدستش

 
 ی با لبات رو مخ من نردادمی کھ بھت نشون ممی بودیی جاھیکاش -
 

 کردی کار می چیعنی گفت ی چنی زد اخشکم
 

 بودم کم کم شی خالی بھ جارهی رفت من ھنوز خی بھ سمت محسنیف حرچی ھبدون
 خودمو مشغول کار نشون دادم

 
 فی تشریی اقاھی با ی سرنی اومد ای لعنتیبای پنج بود کھ باز اون شکی ساعتاکینزد

  اورد
 

 سالھ ٣٠ پسر حدوداھی ی بود ولدهی سرتا پا مارک دار پوششی پی مثل سربای شکخانم
  ی با شلوار لی سورمھ ارھنی پپیباھاش بود خووووووش ت

 
 اھاشی مای چشمش بود ارسی ھم روشی افتابنکی شکش کرده بود عیلی کھ خستش

   کرد کھیدست داد و صحبت کرد دونھ دونھ مھندس ھا رو معرف
 

   بھ مندی رساخر
 
   ھستنی ھم خانم مھندس صالحشونیا-
 

   دستش رو دراز کرد بھ سمتم و منم باھاش دست دادمپسره
 
   خرسندمیلی خدنتونی ھستم خانم از دبایمنم ارمان شک-
 

 زی نگاه بد جور ھھی چشماش برداشت و ی رو از روی افتابنکی و عوردی طاقت ناخر
   دخترهستادمی امایبھم انداخت کھ چند قدم عقب رفتم و پشت ارس
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   گھی کنھ و می مکی نزدمای بھ ارسخودشو

 
 می امشب منتظرت ھستزمیپس عز -
 
 شمی دور ممای شم کھ چند قدم ھم از ارسی ناراحت می اون دختر بھ قدرزمی کلمھ عزاز

  گھی شھ و می مکیبرخالف تصورم ارمان بھ من نزد
 
 ھ؟ی رستوران خودم نظرتون چدامشبیشما ھم از طرف من دعوت-
 

  و گفتمنییانداختم پا بھ قدر ناراحت بودم کھ سرمو من
 
  برام رفت و امد سختھامی تونم بیمن اگھ بخوام ھم نم-
 

 شی پی گھ نگران نباش مھندس راد اومدنی زنھ و می می لبخند چندش اورھی ارمان
 رنی می زنھ و بعد خداحافظی می چشمکارتتیپرستو م

 
 گھی و مرهیگی بازوم رو ممای خوام برم سرکارم ارسی متا
 
  دعوتش رویرفتی پذی مدینبا-
 
  گمی کنھ و من می مرتی کنم کھ خودش حی سرد و خشک و خشن نگاھش می قدربھ
 
  نداره مھندس رادی شما ربطبھ
 
 چند بار خواست باھام مای کردم ارسی زدم نھ کاری حرفی بھ خونھ نھ با کسدنی رستا

 بھ در کردم ی اتاقم لباسم رو در اوردم و خستگی اجازه ندادم رفتم تویحرف بزنھ ول
 بازن مشغول کار شدم

 
 ٧ساعت( داده امی پمای ارسدمی و دمی اومد رفتم سمت گوشامی بود کھ برام پ٦ ساعت

 )می بردیاماده باش
  پوزخند تلخ زدم و شماره خونھ رو گرفتم دلم واسھ مامانم تنگ شده بودھی
 
 ....الو سالم-
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 حرف بھم زد کھ چرا بھمون زنگ یا مامان حرف زدم و مامان کل کھ بنی از ابعد
  بلند شدم شروع کردم بھ اماده شدنی زنینم
 
 بود کی از حد شیادی زی کھ باھم ست بودن شالو شلوار مشکدی پالتو و بوت سفھی
  گذاشتھ بودشی رو کامل بھ نمافمی ظرکلیھ
 

 ی کھ جان داشتم رژلب قرمز رو زدم تویی و تا جادمی چشم نازک پشت چشمم کشخط
  کردی میی لبام خود نمادمیصورت سف

 
 نیی از پلھ ھا اومدم پای عادت داشتم مثل مانکن ھا قدم بردارم وقترونی در اومدم باز

 ساعت ھی دی سفی با کروات مشکی نشستھ بود و کت وشلوار مشکییرای پذی تومایارس
  مارک ھم دستش بود

 
 ی شد انگار مرهی از جاش بلند شد و بھم خدیکوفتش بشھ تا منو د اون دختره یالھ

 خواست باچشماش باھام حرف بزنھ
 

 نی سکوت ماشیی پاشای مرتضی فقط صدامی ھر دو ساکت بودمی کھ شدنی ماشسوار
  شکستیرو م

 
   خواھر برادر بھ استقبالمون اومدنمی شدداهی پمیدی رستا
 
 ی خوش اومدزی عزمای ارسییوا-
 

 بایممنون خانم شک: جواب داد ی جدمایارس
 

 نی رو ببی برفدیواو سف: ارمان
 
 مای انداختم و سرخ شدم ارسنیی شد و من از خجالت سرمو پارهی حرف بھ من خنی ابا

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت
 
 می داری کار واجبمی برگرددی باعی جان سریمنو مھست-
 
 رو مای ارسی نگاه متعجب بھش نگاه کردم کھ خشن نگاھم کرد پرستو اومد و بازوبا

 گرفت و ناراحت گفت
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 بھ خاطر من امروز کارت رو بزار کنار-
 

  تمام گفت نھتی با قاطعمایارس
 
 ارمان و پرستو ی اونا از شدت تحکم صداش مخالفت نکردن موقع شام من رو بھ روو

 ی مرهی من خی خورد بھ لبای کھ از غذاش می نشستھ بود ارمان ھر قاشقمایمقابل ارس
  رژمی فرستادم برایشد بھ خودم لعنت م

 
 ھنوز غذام تموم نشده گھی دزی چای دونم استرس بود ی نمدادی پاھاش رو تکون ممایارس

   شدهرمونی بلند شو دی منو گرفت و گفتمھستیبود کھ بازو
 

 صدام می نشستنی تو ماشی من ناچار بلند شدم وقتیدن ول بوی و پرستو عصبانارمان
 در اومد

 
 منو چرا بھ زور ی رفتی می بری خواستیمن ھنوز غذام تموم نشده بود ھر جا م-

 یاورد
 
  خودتی خونت بھ پای حرف بزنگھی کلمھ دھی بھ خدا یخفھ شو مھست -
 

 حیام کرد کھ ترج کھ چنان نگی حرف بزنینطوری باھام ای بگم کھ حق ندارخواستم
  دادی دستش فشار میدادم خفھ بشم فرمون رو محکم تو

 
 شد ادهی رو نگھ داشت بدون نگاه بھ من پنی ماشای رفت و لب دردی کشی مقی نفس عمو

 ستادیو رفت کنار اب ا
 

   شدمادهی پمنم
 

 مای بھ خودم برسم حرف بزن ارسی کسی برای خوای بگو نمی بگو دوسو داریلعنت
 
   غذامو بخورمیمن گشنمھ شما نزاشت -
 

 ی بزنی خودتو بھ نفمی خوای می و گفت تا کبرگشت
 
  بفھممدی رو بای من چی شدم و گفتم نفھم خودتی عصباننشی توھاز
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نفھم بفھم من ( شد دهی زد کھ سرم بھ سمت عقب کشی قدم اومد جلو چنان دادھی
 ) دوستتتتتتتتت دارررررررررررررررررممممممممممممم

 
 ذوق کردم کھ خشکم زد مات صورتش بودم کھ صورتشو جلو اورد و با لباش از انقدر

  اوردرونمیشوک حرفاش ب
 یمھست

 
  ماه بعد ٣
 

 اتفاق ھا عشق من و ی ھمھ نی تری رفت و عالشی پی ماه عال٣ نی ای توی چھمھ
   پرستمشی بھش وابستھ شدم و عاشقانھ میلی ماه خ٣ نی ای بود من تومایآرس

 راد کھ غرورش زبانزد خاص و عام بود بھ من اعتراف مای آرسکردی فرکش و میک
 بھ زی ھمھ چکردمی وقت فکرش و نمچیاعتراف کرد کھ دوستم داره عاشقمھ ھ... کرد 

...  و مای ارومھ من ارسزیچ خوبھ ھمھ زی افتھ ھمھ چی اتفاق بی و خوشی خوبنیا
  عشقمون

 نی اقی کردم خدا من و الی وقت عشق رو تجربھ نمچی ھدمیدی رو نممای اگھ آرسدیشا
   بشممای کرده من عاشق آرسیعشق دونستھ کھ کار

 نیکنی کھ فکرش و میزی تر از ھر چی بود عالی عالیلی مدت خنی ای تومایآرس
 عاشقانھ بود و ھست

   باالتر از خوبھیزی چھی مایآرس
 ھا نی بوسھ و تمام اولنی آغوش اولنی کھ باعث شد اولی منھ مردی ھاای مرد رواون

  رو باھاش تجربھ کردم و بازم تجربھ خواھم کرد
 بازگشتم بھ تھران کردمی وقت فکر نمچی تھران و من ناراحتم ھمی امروز برگردقراره

  برام دلھره اور و غمناک باشھنقدریا
 دمی رو از دست ممایاگھ برگردم تھران آرس کنمی محس

 ..ی اون اللھ عوضو
 ... اه

 رمی گی با گفتن اسمش ھم استرس میحت
  دارهی باز چھ نقشھ ایعنی

 نھ؟؟...  خنده داره یلیخ
 یای دنی ھاست و تولمی روح مالھ فکردمی فکر مشھیھم..  ترسم ی روح مھی از من

 ... وجود نداره امایواقع
   باطلالی خیزھ

 عذاب اور تره تا یلی من خی زندگی روح عذاب اور وجود داره اما نقشش تونی ااالن
   ترسناک باشھنکھیا
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  ترسمی ممن
 رهی رو از من بگمای آرسنکھی از اترسمیم

  کاش و کاش و کاشمی رفتی وقت بھ تھران نمچی ھکاش
  می بموننجای امیتونی می تا کاما
  سال ١
 سال ٢

 ... ایسال  ١٠
 سال ٢٠

 بچھ ھامون ی حتگھی چند سال دیگردی چرا بر نمگنی بابام و مامانم نمی کھ چباالخره
  تھرانمی ری و نممی موندنجای چرا اگنینم
 کنھی موونھی رو از دست بدم من و دمای آرسی روزھی نکھی سختھ فکر کردن بھ ایلیخ

  بنده ات زنده امنی تو و ادی من بھ امایخدا
 مونمیره من ھم نم عشق من بنی ااگھ
  اون برهاگھ

 رهی ھم باھاش منفسم
  اون برهاگھ

 الل شم... کر شم ...  کور شم کنمی مآرزو
  و نشنوم و نگمنمی نبیچی ھتا
 

 یمھست
 

   آخھکردی فکرش و می باشم کنجای کردم من االن ای فکرش و رو نماصال
 برعکس شد ی افتھ اما ھمھ چی می اتفاق بدھی تھران حتما میای اگھ بگفتمی با خودم ممن
 می بھ تھران برگشتیوقت

  بھ منزل ما اومدننای عموش ای کرد و با خانواده ی رسما از من خواستگارمایآرس
 نھی ام از آتادهی اگاهی لحظھ در جانی و من االن در اگذرهی ماه مکی برگشتنمون از

  کھییبای دنبالھ دار و دکلتھ زی لباس نباتندازمی بھ خودم مینگاھ
  دی بخشی کھ داشتم بھ صورتم جال میی طالشی وآرادی درخشی تنم مدر

   شدهشی سرم آرای باالیدی را بھ حالت مدرن و جدمیموھا
 دهی را مزی چکی ھا خبر نی ای ھمھ و

 مای من و آرسی نامزدخبر
  رسمی امشب بھ عشقم ممن
  راحت و سادهچھ
 می آرامش باشنی تا آخر عمر در اکنمی مدعا

  ی آرامشچی ھرگز ھو
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  قبل از طوفان نباشدآرامش
  کردرانی مرا وی کھ زندگیطوفان
 امی بخوامی ما انجام از در اتاق می خونھ ی توی جشت نامزددارمی گلم رو بر مدستھ

  سمی از حرکت واشھی از پشت در باعث می پچ پچی اما صدارونیب
  گنھی کھ داره پچ پچ مھی رم تا بفھمم کی خورد جلو تر مھی
 اومده دنبال من تا با ھم یعنی ی شم وای شنوم خوش حال می رو ممای آرسی صداو

 نیی پامیبر
  تکھزتی پسر ھمھ چعاشقتم

 ...  کنم تا در و باز کنم امای مکی نزدرهی و بھ دستگدستم
 

 یدی می چاره رو بازی دختر بنی ای پسر تو داری کنی مکاری چی ـ تو دارلیسھ
 

  اتفاق ھا زودتر تموم شھنی اخوامی من مھی چی بازلی سھ ـ اه بس کنمایآرس
 

  ؟یمتی ـ بھ چھ قلیسھ
 

  خفھ شولی ـ سھمایآرس
 

 و ی کنی احمقانت می خواستھ ھاچھی گناه رو بازی دختر بھی ی ـ ھھ آره دارلیسھ
  خفھ شویگیم
 

 یاون قربان...  ھی قربانھی اون فقط دمی مشی ـ ھــــــــــوم آره اصال دارم بازمایآرس
  تا اون نابود بشھشھی میقربان...  شھی میمرگ اون اللھ عوض

 
  ی شدوونھی ـ تو دلیسھ
 

 یفی ھمھ بال تکلنی شدم خستھ شدم از اوونھی ـ آره دمایآرس
 
 افتھ ی منیی لرزونم پای دستھ گل از دستاشھی صداھاشون کم کم از من دور مگھی دو

 دمی شنی من چیقدرت نگھ داشتنش رو ندارم خدا
  بود؟ی زدن کی کھ داشتن ازش حرف می دختراون

 اون دختر من بودم؟...  اون یعنی
 !! مرگ اللھ بشم آخھ چرا؟ی گفتن من قراره قرباناونا
 ھی وسط چنی کردم گناه من اکاری من چمگھ
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 گلوم ی و بھ بغض نشستھ تونمی نشی تختم می جواب روی ھمھ سوال بنی از اسردرگم
  کنمی چشمام فکر می جمع شده تویو اشک ھا

 
 

 مایآرس
 
 ھم بلده فقط زد حال بزنھ بگو آخھ بھ تو چھ آخر ھم کنترلم و از دست دادم لی سھنی ااه
  گفتمیی چرت و پرت ھاھیو 

  نمی بی رو نمی کنم اما مھستی سالن چشم چشم می توپـــــــــــــوف
  رمی می شم و بھ اتاق مھستی بلند می صندلی رواز

 کنمی ضربھ بھ در وارد مچند
 
  ؟ھی کـ

 
  مھمون ھا اومدنی ؟ ھمھ ی جان آماده نشدی منم مھستـ

 
 امیچند لحظھ صبر کن االن م...  ـ چن یمھست

 
  حس کردمنطوری من اای بغض داشت صداش

 بای چقدر زسادهی فرشتھ جلوم واھی انگار ی وووارونی بادی می شھ و مھستی باز مدر
 شده

 
   منی ملکھ ی شده بای زیلی خـ

 
  شھی مقی زنم و حس آرامش بھ بدنم تزری می بوسھ اشیشونی پبھ
 
 م؟ی برـ

 
 و بر آن ھا می ری پلھ ھا می دست در دست ھم بھ سورمیگی تکان دادن سر جوابم و مبا

 می روی منیی پایقدم بھ قدم بھ سو
 

 ..١! حس کردمنطوری من اای بود ی ھاش اشکچشم
 میستی ای پلھ ھا می روتی جمعقی تشوی با صدادادی بود و سکوتش آزارم مساکت
  من آنقدر داغ و پر حرارت بودمای سرد و لرزان بود دستش
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 مایارس
 

 برگردوندم نگاھش ی بود سرمو بھ سمت مھستنی سرد بود گنجشک من غمگدستاش
   شده باشنی حصار اشک مخفنی انگار بنی کردم چشماش غمگیم
 

   فرشتھ کوچولوم کنارم نشستھمی عروس و داماد نشستگاهی و تو جامیرفت
 

 بھ عروس خانم بعد می کنی ممی اھنگ رو تقدھی گفت بھ در خواست اقا داماد ارکسر
  اھنگ اومدی سراغ مراسم عقد بھد صدامیریم
 
 

  لبھا و چشا و نگاتومنکھ
  تو دلم قندشھی با لبخند آب میای میوقت
  دل کندشھید ، نم از تو دل کنشھینم
  اومدی کنی ببگمی از جلوم رد ، می شی متو
  دل نھ صد دلھی رو دونستھ قابل ، ما

  عاشقتم مندوننی مھمھ
 دوننی مھمھ
 دوننی مھمھ

  لبھا و چشا و نگاتومنکھ
  اون صورت ماتویگرد

  دم نھی ، نمای ھمھ دنبھ
  از راهیدی سال و چند ماه تازه رسھی بعد
  کنارمیی دارم ، توی کھ چھ حالآخ

  از دل و جونشنومی ھات فراوون ، میگفتن
 نھیشی بھ دل منھیری تو شیحرفا
  از من ، نمنم بارون از توی ابریروزا
  از توابونی بھ شونھ از من ، چتر و خشونھ

 دائما با پوزخند لی زد سھی اھنگ حرف دلم رو منی نازش نگاه کردم ای چشمابھ
  کردهریی قدر تغنی ای کرد چرا مھستینگامون م

 
 یلی من خای حرف ناگفتھ داره خداکی عاشق منھ پس چرا پس چشماش ھزارو مطمئنم

   رو بده بھ منیدوسش دارم شر اللھ رو کم کن و مھست
 
  صادق باشھی دوتا چشمانی اای دننی خوام سھمم از ایم
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 کنم از صبح ھمھ زحمت ھا گردن اونھ و زن عمو بود عاشق ی نگاه می مادر مھستبھ
  کھ پدر و مادر در کنار خودش داهنی موقع بھ ای ام بعضیپدر مھست

 
 بمونم خوشحالش ی مھستشی خواستم اجازه بدن شب پی شھ از مادر مھستی ممیحسود
  کنھی منو کالفھ منی اشدهی دونم چی نمیکنم ول

 
شناسنامھ ھارو جلوش گذاشتن شروع کرد بھ خوندن خطبھ  کھ نی اومد داخل بعد اعاقد
 عقد

 
 مای ارسی اقایشگی شمارا بھ عقد دائم و ھملمی بنده وکای ای صالحی خانم مھستسرکار

  دی جلد قران مجکی و شمدون و نھی اھیراد با مھر
 

 ارمیدرب
 

  عروس خانم ؟؟لمیوک
 

  دلم نبودیو عرق کرده بود دل تمیشونی خوند پی داشت قران میمھست
  نھ بلھنکنھ
  شده باشھمونی پشنکنھ

 
 نھی از دوستاش گفت عروس رفتھ گل بچیکی
 

   گفت انشا زودتر برگردنعاقد
 داشتم خطبھ عقد باز تکرار شد و ی خواستجانی من ھیدنولی شروع کردن بھ خندھم

  و بست و جواب داددی قران رو بوسیباالخره مھست
 
  اجازه بزرگترا و پدر و مادرم بلھبا
 

 توجھ ی نگاه کردم بی برگشتم بھ مھستدمی کشقی برامون دست زدن و من نفس عمھمھ
  دمی رو بوسشیشونیبھ نگاه سردش پ

 
 سردش انداختم خانواده ھا اومدن و ی بلھ رو دادم و حلقھ رو تو دستاعی ھم سرمنم

   با مایشروع کردن بھ رو بوس
   کدوم کادوھاشون رو دادنھر
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 ی گردن می کرج و فردا بر مرنی گفتن می بعد ناھار ھمھ رفتن و پدرو مادر مھستو
  میخواستن ما تنھا باش

  کھ شدهی بشم بھ ھر نحوی مھستی ناراحتنی متوجھ ادیبا
 

 یمھست
 
 ی شھ بازی تختم نشستم توان بلند شدن از جام رو ندارم باورم نمی حرکت رویب

   دورغگوستھی شدم کھ یخوردم زن مرد
  نامردی حرفات دورغ بود ایعنی مایارس

 
 زنھ و ی لبخند مھی کنھ و ی داخل اتاق و منو نگاه مادی کنھ و می در رو باز ممایارس

  گھیم
 
  ناراحتھی طورنینفس من چرا ا-
   گمی کامل می لحن سرد و با خونسردھی با
 می قرار دادگاه بزاریخوب ک-
 
  گھی و مرهی گی کنھ و دستم و تو دستش می نگام مبی تعجبا
  ؟ی چیعنی -
 

 رو تموم ی بازی از اللھ حاال کی انتقامت رو گرفتیدیخب تو بھ خواستھ ات رس: من
 میکن
 

  ی مھستی گی می شم چیمتوجھ منظورت نم:مایارس
 

 حقم نی کارت کرده بودم ای مگھ چمای ارسدمی رو شنلیامروز ھمھ حرفات با سھ:من
  ماینبود ارس

 
  ندارهتیاون حرفا واقع:مایارس

 
  دھنت رو ببند دورغگو رذل پست: زدم ادی شدم سرپا و فربلند

 پرت کرد واری صورتمو بھ سمت دمای ارسی برق اسایلی بود کھ سی حرف کافنیا
  اومدیچشمام پر اشک بود از لبم ھم خون م

  مای ارسزارمیازت ب-
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  خفھ شو دھنت رو ببندیمھست:مایارس
 

  نی کھ خوردم زمدی کھ بازمو کشرونی از در برم بخواستم
  گرفتھ بودیشتری ام شدت بھی کرد و گری درد می برقا قطع شد پام حسابدفعھی

  کردی مونمی قھقھ اش داشت دی صدابدیچی پی اللھ تو خونھ می صدابازم
 
 

 ی بود اونو بکش تو خودت اون دختر رو نابود می تو فقط عشق من خوامایارس: اللھ
   قھقھ اش اومدی کھ باز صدایکن
 

 بود رو روشن کرد خواستم پامو بشی جی کھ توی من زانو زد و فندکی جلومایارس
 نی و فندک از دستش افتاد رو زمدی ھم ترسمای زدم کھ ارسغیتکون بدم از شدت درد ج

 ی کھ ھر کارمی بررونی از اتاق بمیرد خواست بغلم کمایوگوشھ پتوم شعلھ ور شد ارس
 کرد در قفل بود

 
   جانی از امی بزار بریخدا لعنتت کنھ عوض: مایارس

 
 کرده ی مخفمای ارسنھی موند از شدت ترس سرمو توسی خنده اش می فقط صدایول

   کردمیبودم و ھق ھق م
  می شدرهی شد خی مکمونی کھ ھر لحظھ نزدیشی بھ اتنی رو زممینشست

 
  چسبندم زمزمھ کردممای بھ ارسشتری شدم کھ خودمو بی مھوشی شدت درد داشتم باز

 ... توی داشتم ولدوستت
 

  از ھوش رفتمبعد
 

 مایآرس
 
 

 کنھی مدای پی آتش تالقی شدن شعلھ شتری با بادمی فریصدا
 
 ی مھستـــــــــــــــــــــ

 
  امکان ندارهنی من ایخدا...  من یخدا
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  کنمی کشم اللھ نابودت می من تو رو مـ
 

 شھی من ظاھر می جلوھوی کنھ و ی مدای پیشتری اللھ شدت بی قھقھ یصدا
 

  عشقت مردهشدهی چزمی ـ ھوووم عزاللھ
 
 گھی دیطانی شی قھقھ ھی باز و
 
   خوش حالمی خوش حالم کھ مردی آشغالھی تو ی اللھ عوضی کردکارشی چـ

 
  برعکس عشقتنجامی ـ ھھ االن کھ االلھ

 
 ی بشمونی کھ از دوباره اومدنت پشکنمی می کنم اللھ کاری من نابودت مـ

 
 چشماش من و بھ دنی کرد داشت با خندی داشت نگاھم می غرق در خوشی چشمابا

  گرفتیتمسخر م
 ...  بلند شدم تا بھ طرفش برم امای کنارر مھستاز

 شھی باز می مھستی چشماناگھان
 
  منی خداـ

 
  امکان نداره اون االن مردهنیا..  نی ـ االلھ

 
 شده و فقط ستی کال نیعنی چشماش اصال یاھی چشماش و باز کرده اما سیمھست

   منی چشماش معلومھ خدایدیسف
 انگار نھ انگار ندازمی بھ اطرافم میی نگاشھی خاموش مشی آتھوی و شھی جاش بلند ماز

  شدهی اتش سوزنجایکھ ا
  کنمی نگاه میه بھ مھست سالمھ دوبارزی چھمھ

 
  حالت خوبھزمی عزی مھستـ

 
 معلومھ بھ من نگاه شیدی کھ سفیی فقط با چشمازنھی نمی اما حرفگردهی طرفم بر مبھ
 کنھیم
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 افتھ تو ی می من داره چھ اتفاقی سوختھ باشھ خدادی بانجای ای بلند شدی ـ تو چطوراللھ
 ؟ی کنی مکاری چنجایا

 
  ھستم؟ی من کیدونی رو بھ اللھ ـ میمھست

 
 کنھ اما معلومھ موفق نمشھ و ی کارھی داره ی فقط با دستاش سعزنھی نمی حرفاللھ

 کالفھ ست
 

  مرگ تو ھستم من فرشتھ نابود کردن روح تو ھستمی فرشتھ لی ـ من عزرائیمھست
 

  ی امکان نداره تو مردنی ـ نھ نھ االلھ
 
 یــــرد بلند تر ـ تو مـــــــــــــــــیادی با فرو
 

   شدندهی چسبنی بھ سمتش برم اما انگار پاھام بھ زمخوامی مرهی بھ سمت اللھ میمھست
 کنم ی گشاد شده بھشون نگاه می باچشمانمیبی می مھستی دستای توی و براقزی تچاقو

 کنھی نمی حرکتچیاللھ ھ
 و با شدت قلب اللھ و کنھی دفعھ دستش و بلند مھی و شھی تر مکی بھش نزدیمھست

  کنھی و بھ اون ضربھ وارد مرهی گینشونھ م
 ادی چند قدم بھ عقب می قلب اللھ است مھستی چاقو توکشھی و مدستش
  اونھی نابودیای اللھ گودهی و چشمان ترسشھی می اللھ جاری نھی از سخون
  استدهی خون غلتی صورتش سرتا پا توی حتشھی بدنش از خون قرمز متمام

 
 نابود دی تموم بشھ شما بای سادگنی بھ ادی نباستی ماجرا نانی پانی ـ نھ کصافت ھا الھال
  نھ من نھ مـــــــــــــــــننیبش
 
  رهیگی مشی تمام بدنش آتھوی
 

  ھای ـ خدا لعنتتون کنھ عوضــــــــــــــــاللھ
 
 ی کردم چشمای صحنھ نگاه منی داشتم با تعجب و بھت بھ اشھی ملی بھ خاکستر تبدو

  افتھی بخوادی مشھی بستھ میمھست
 رمشیگی بغلم می ناخداگاه توکھ

  اللھ تموم شدشھی نمباورم
   منیخدا
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   بشھی کھ قرار بود قربانیگس
  نجاتی ملکھ شد
 ..  کھ جون من و نجات داد وی کسشد
   نابود کردشھی ھمی و رو برااللھ

  اللھ پاک کردی رو از کصافت ھاایدن
  عظمتت رو شکرایخدا

 
 ی کردی تو جر زنمای ـ آرسیمھست

 
  نکردمی من اصال جر زنی گفتھ خانومی ـ کمایآرس

 
 نی با عشق بھ امای اعتراض و آرسی کوبد بھ نشانھ ی منی را بھ زمشی پایمھست

  کندیصحنھ نگاه م
 

  کنمی نمی بازگھی ـ من اصال دیمھست
 

  من ناراحتھ؟ی ـ گنجشک کوچولومایآرس
 

  کنھی می جر زنی بازی ـ آره چون آقاشون تویمھست
 

  گنجشک کوچولونی ای ـ من بھ فدامایآرس
 

  کندی حلقھ می ھر دو دستش را دور شکم مھستکنھی رو بغل می از پشت مھستمایآرس
 ی و با تمام وجودش عطر موھابندهی چشمانش رو مدهی شونھ اش قرار می و روسرش
   فرستھی مشی ھاھی رو بھ ریمھست

 شودی مبای لذت زنی سرمست از او
 

  مردم قربونت بشمی من اگھ تو رو نداشتم می منی ـ تو معجون زندگمایآرس
 

   دھدی بھ خود می با اعتراض تکانیمھست
  حرف مردن رو نزنگھی تو رو خدا دمای آرسھی چھ حرفنی اـ

 
  بابا چطوره ؟ی نی ـ نمایآرس

 
  رسونھی جر زنش سالم می ـ بھ بابایمھست
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  ؟می حانم داشتطونکی ـ شمایآرس

 
 ی بخوادی بازم بایخوای بخواه نمیخوای کھ ھست منھی ھممی ـ بلھ کھ داشتیمھست

 
 شھی ھم لبانش بھ خنده باز میمھست...  مای بلند آرسی خنده ی صدابا
 

  اجبار ھستمنی ـ عاشق امایآرس
 

 گذرهی ـ دو سال میمھست
 

  گذرهی ھامون می ـ آره دوسال از تموم شدن بدبختمایآرس
 

  ھامونی ـ و از شروع شدن خوشبختیمھست
 

 کنمی عوضش نمای کھ من با دنی ـ خوشبختمایآرس
 

 کردم واقعا متعجب شدم چون یی کھ چھ کارای کردفی برام تعری وقتمای ـ آرسیمھست
 ادی نمادمی یچیمن ھ

 
 کھ تو رو ی اما ھر چی کار ھا رو کردنی کھ تو چطور ابھی منم عجی ـ برامایآرس

   خوب بودیلی کار کرد خنیوادار بھ ا
  تموم بشھزی باعث شد ھمھ چچون

 
  ھای ـ و ما بھ دور از بدبختیمھست

 
  ھانی ـ نفرمایآرس

 
   تازهی زندگھی ـ یمھست

 
  ـ عاشقانھمایآرس

 
  اھوی ـ و بھ دور از ھیمھست

 
 می ھم بسازی ـ برامایآرس
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  و ھر دو چشم در چشم ھمگردهی بر ممای آرسی بھ سویمھست

 
  ـ ما با ھم و در کنار ھمیمھست

 
 می عشق و تجربھ کردھی ـ مایآرس

 
 ـ عشق بھ شرط ترس:  ندی گوی با ھم ممای و آرسیمھست

 
 
 
 انیپا
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