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 ینینوشته بهارحس| یخیرمان قلب 
 

telegram.me/caffetakroman 
  چشمامو باز کردمواری به دنی برخورد ماشبا

   آب خوردموانی لهی رو پاك کردم و میشونی پي روعرق
 ؟يدی پژمان بازم کابوس دشدهیچ: انداخت و گفتی خواب آلود بهم نگاهوایش
 
 : گفتمدمیکشیم که دراز ی گذاشتم و درحالزی مي رو رووانیل

 ی کردم خانومدارتی ببخش بآره
  زدي بازوم و لبخندي گذاشت روسرشو

 زمی شدم عزداریخودم ب-
 

  بردم تو موهاشو نوازش کردم که چشماشو بست و خوابش برددستمو
 

  شدداشی از کجاپگهی دی خواب لعنتنی ادونمی نمداشتی احمقانه دست از سرم بر نميفکرا
 

  کرده بوددای پقتی بودم حقدهی که خواب دی داشتم تا حاال هر چیبی عجي دلشوره
 وفتهی اتفاق بنی اخوامی نمنباری ااما
 
  کنارم بود اما بازم دلتنگش بودمنکهی شدم باارهی خوای صورت شبه
 

   شکمش که حاال بزرگ شده بودي گذاشتم رودستمو
 گهی بهم میس حهی چرا دونمی اما نمادی بای پسرم به دنگهیماه د3 قراره

 ستی ني خوشبخت بودنم ابدنیا
 
   انداختمی نگاهيواری ساعت دبه

   بود5 کی نزدساعت
   و چشمامو بستمدمی کشي کالفه اپوف
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  کردم افکارمو بزنم کنار تا بتونم بخوابم که موفقم شدمیسع
 

  کناره گوشم چشمامو باز کردموای شي با زمزمه صبح
  عاشق خانومشهـآقاتونم

 زمی عزری بخصبح
  موفق نشدم من برات صبحونه درست کنمشهی مثل همبازم

 
 ي فهیخب صبحونه درست کردن وظ: تا بلندم کنه گفتدیکشی که دستمو می و در حالدی بوسگونمو

  خونهيخانومه خونس نه آقا
 
  زدمشیشونی ب پی آرومي تخت بلند شدم و بوسه ي رواز

 تر نی مرده خونه هم سنگفی وظادهیکمش پرورش م خانومه خونم داره بچمون رو تو شکهی وقتـخب
 شهیم
 
 ی صبحونه که حسابمی برای باتی زبون بازنی پژمان امان از ايوا: کردو گفتی اخم ساختگوایش

 گرسنمه
 

 تو شهی که همنهی وجالبش ایکنی اخم مياری کم می کارتم وقتنیعاشق ا: کردم و گفتمي بلندي خنده
 ي موارد گرسنه انیا

 
 ... به سمت آشپزخونه رفتی لوسیلی به بازوم زدو با گفتن خیمشت

 
 کردم و به ی خداخافظوای بلند شدم و با گفتن دستت دردنکنه از شی صندلي خوردن صبحونه از روبعد

  سمت مطب رفتم
 

   از جاش بلند شدو سالم کرددنمی با ديدی سعخانوم
  جوابشو دادم و وارد اتاق کارم شدمیی با خوشرومنم
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  ی صندلي و نشستم رودمی کارم رو پوشلباس
 
 ارمی درش بی زنگ زدم تا از نگرانوای که کردم به شي کارنیاول
 

  دمی من رسی سالم خانومم خسته نباشـالو
 
 ؟يدی وسالم رسحی ممنون صحزمیسالم عز:وایش
 

  و سالممحی راحت صحالتی گلم خـآره
 ؟ي کار ندارفعال

 
  خودتو خسته نکنادمی مراقب خودت باش ززمینه عز:وایش
 
  لبام نشستي روي لبخندوای همه توجه شنی ااز
 

   تو هم مراقب خودت و پسرمون باشی خانومـچشم
 دی خرمی ظهرم آماده باش باهم بربعداز

 
 چشم آقامون فعال:وایش
 

  عشقمـفعال
 
   انداختمی وخودم نگاهوای عکس شبه
   افتادمی اون خواب لعنتادهی دوباره که

 ذاشتی لحظم راحتم نمهی وای شی خونصورت
 

 دییبفرما: به در افکارم رو پس زدم و گفتمي تقه ايباصدا
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 با ی تموم شدو بعد خداحافظمی مختلف وقت کاريضای مري نهی روز پر دردسر و معاهی بعد باالخره
  شدمنی سوار ماشیمنش

 
  دم در منتظرشمگهیت د ساعمی دادم که من تو راهم و تا نامی پهی وای شبه
 

  مامانم راه افتادمي به سمت خونه وبعدم
  در باز شدهی زدم و بعد چند ثانزنگو

 
  دستش کنارش نشستمدنی سمت مامانم رفتم و بعد بوسبه
 

  پسر گلم عروسم چطوره خوبه؟یخوب:مامان
 

  اونم خوبهی مامانـخوبم
 

 کنه؟ی نمتیخداروشکر حال بچت چطوره مادر عروسمو که اذ:مامان
 

  اونم خوبه: زدم و گفتميلبخند
  کنهی میطونی شکمی ی نه اما گاهادیز
 

 حواست باشه یلی آخر خي ماه هانی ادی مشکالت رو هم داره فقط بانی همياشکال نداره باردار:مامان
 بهش پسرم

 
  جام بلند شدم و گفتم چشماز
 

 ي االن اومدنیکجا پسرم تو ك هم:مامان
 

  بهتون بزنم و حالتون رو بپرسمي سرهی فعال اومدم نجای اامی شام موای با شـامشب
 

 قدمتون رو چشم خدا به همرات مادر: گفتی با خوشحالمامان
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 ...   کردم و به سمت خونه رفتمی مامان خداحافظاز

 نبود چون آروم و ي تو حالت عادي کنارمون نگه داشت انگاري موتورهی که می چراغ قرمز بودپشت
 نداشتقرار 

 
 ومدی اون صحنه به نظرم آشنا مشتری بي انگارکردمی بهش نگاه مشتری بیهرچ

  ادی بادمی به مغزم فشار آوردم تا کمی
  به خودم اومدم و حرکت کردموای شي پشت سرم و صدانی بوق ماشي صدابا
 
 زمی عزي تو فکریلی؟خیپژمان تو حالت خوب:وایش
 
 : رو به روم زل زدم و گفتمهی بهش انداختم و دوباره به موتوری نگاهمین

 
 دمی دیی جاهی صحنه رو نی اي انگارنمیبی مکنمی فکر می هرچوایش
 
 کدوم صحنه:دی پرسجی گوایش

 ي موتورنی چراغ قرمز همنیـهم
 
  واسه منم اتفاق افتاده تا حاالشهی مي جورنی آدم همی آخه گاهيدیخب حتما تو خوابت د:وایش
 

 : اسم خواب رو برد گفتموای شنکهیهم
  بشهی قراره چدونمی من مدمی اره خواب من همه شو تو خواب دوایش
 

  سرعتمو تند کردم تا بتونم بهش برسم و بگم که جونش در خطرهبعدم
 
 : و گفتمنیی دادم پانوی ماششهیش

  االننی آقا لطفا بزن کنار هميآها
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  بار بلند تر داد زدمنی ادی صدانمو نشني انگاراام
 
 ي بزن کنار مگه کری لعنتد
 

 : بلند گفتي با صداوای که شرونی دستمو ببرم بخواستم
 

 تو حال خودش ینیبی نگه داره مگه نمی آخه واسه چیکنی مکاری چي داري شدوونهی مگه دپژمان
 ستین

 
  نجاتش بدم جونش در خطرهدی من باوایـش
 
 دانی رو اگه نتونم نگهش دارم چند مي موتورنی  خواب همدمی خواب دشبی من دنکهی ایعنی:وایش

 یفهمی مکنهیباال تر تصادف م
 

   بدمحی بهش توضتونستمی نمنی از اشتری اما بدی دوای صورت شي توشدی و ترس رو متعجب
   رو جلو ببرهي پشت سرهمم نتونست کاري هابوق

  بکنمي کارتونستمی و من نمشدی تر مکی به لحظه به اون چهارراه نزدلحظه
 دیلرزی بود ومدهی انداختم که رنگش پری نگاهوای شبه

  بهش نگاه کردمی رو زدم کنار و با نگراننی ماشناچار
 
 دهی چرا رنگت پری خانومم خوبوایش
 
  خونه پژمانمی برستمین....نه خوب...نه: گفتخوردی که از شدت لرز دندوناش بهم می حالدر
 

 زمی فکر نکن و آروم باش عزيزی فقط به چمیری خانومم االن مـباشه
 

  دمی رو شنيزی برخورد چي رو روشن کنم که صدانی ماشخواستم
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 ي رو زدم حرکت کردم که چشمم خورد به همون موتوراستارت
 

 نگفتم باز نکن باشه هم که ی االن چشماتو ببند تا وقتنی هموایـش
 

  کردو چشماشو بستدیی با سر تاحرفمو
 
 نی زمي از موتور نمونده بود و پسره رويزی چچی انداختم که حاال هی نگاهنی و اون ماشي موتوربه

  غرق خون بود
   فرمون زدم و دندونامو بهم فشار دادمي دستمو رویعصب

   داغون بودي بدجوراعصابم
 

 ی چشماتو باز کنیتونی موایـش
 
  بود پژمان؟شدهیچ:وایش
 
  تصادف بودهی زمی عزیچیـه
 
  تصادف کرده بودينگو که همون موتور:وایش
 

 ...خودش بود: فرستادم و گفتمرونی نفسمو به بکالفه
 میدی رسزمی شو عزادهی جان پوایش
 
  آخهنجای ايعه پژمان چرا منو آورد:وایش
 

  یستی تنهام نکننی هم عسل هست هم مامان که بهت کمک منجای خانومم اـخب
 
 امان از دست تو پژمان:وایش

  می برباشه
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 می و باهم وارد شدوای باز شدن در دستمو گذاشتم پشت شبا
 

  زدو به استقبالمون اومدي لبخندوای شدنی با دمامانم
 
 د؟یسالم مامان جان خوب:وایش

  مامانـسالم
 

   عروس قشنگميتون خوش اومد ماهيسالم به رو:مامان
  پسرمي اومدخوش

  تونیایب
 
 می شدییرای دستمو گرفت و باهم وارده پذوایش
 

  عسل کجاستـمامان
 

  ادیتو اتاقشه مادر االن م:مامان
  صداش زدوبعدم

 
 ده؟ی تو حالت خوبه مادر چرا رنگت پرواجانیش:مامان

 
  لرزم گرفتهوی چرا دونمی مامان نمستی نيزیچ:وایش
 

 نکنه گرسنته:مامان
 
 ستینه مامان جون صبح صبحونه خوردم گرسنمم ن:وایش
 

 شیشونی پي اومد و دستشو گذاشت رووای به سمت شمامان
 

 نهییخدا مرگم تو که فشارتم پا:مامان
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  اومده باشهشی پی دکتر ممکنه واسه بچه مشکلمشی پسر جان پاشو ببرنجای اشی چرا آوردپژمان

 
  رفتموای و به سمت شدمیز جام پر کلمه انی گفتن ابا

  دکترمی پاشو برـخانومم
 
  پژمان جان من خوبمستی که لبشو به دندون گرفته بود گفت الزم نی در حالوایش
 

 : مامان گفتنباری اکه
  نداره پاشو دخترم پاشوي دکتر رفتن که کارهی مادر لج نکن وایش
 

 نی ماشي تومی رو بردوای به کمک مامان شبعدم
 : از پشت پرده گفتکردی منهی رو معاوای که شی در حالدکتر
  افتاده ؟ی براش اتفاق خاصامروز

 
  چطور خانوم دکترـنه
 

  فشارش افتادهنمی بهش وارد بشه واسه همیفی باعث شده بترسه و شوکه خفيزی چهی:دکتر
  حال هردوشون خوبهستی نی نگراني جااما
 
 ... مامانمي خونه می تموم شد برگشتوای سرم شنکهی دلم خداروشکر کردم و بعد ايتو
 

 ؟یکنی فکر می مادر به چيخوریچرا شامتو نم:مامان
 
  ندارملی مادی مامان جان زستی نيزیچ: گفتمدموی کشیآه
 
 
 زمی عزي نخورديزیچرا تو که چ:وایش
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 : زدم و گفتمي روش لبخندبه
  خانوممستی گرسنم نادیز
 

 : کردمو گفتمهی رو به بقبعدم
  استراحت کنمکمی منم برم تو اتاق عسل دی شماشام بخورتا

  بکنم از جام بلند شدمو به سمت اتاق رفتمی توجهوای به اخم مامان و نگاه نگران شنکهی بدون ابعدم
 
 
  شدمرهی وبه سقف خدمی تخت دراز کشيرو
 

  هی چه سرنوشتهی چه حکمتنی اایخدا
   رواز مرگ نجات بدمی کستونمی نميداریقت تو ب و اونونمی رو ببقتی تو خواب حقتونمی ممن
  سخته خدا برام سختهبرام
  باشمیی آدمه استثناهی خوامی نممن
 ...خوادی مي عادهی زندگهی دلم من
  خورهی سرما مگهیمگه من از قصد کردم خب بچس د:وایش
 

  ی بچه مراقبت کنهی از یتونی تو نمیعنی فهممی نمـمن
 
  منم نگرانشمی که تو نگران پسرموني همون جورشدهیحاال مگه چ:وایش
 

 تو ینیبی نمي کنم مگه کوردای از کجا درمانگاه پی لعنتي جاده نی حاال من تو اشدهی چیپرسی مـتازه
 سوزهیتب داره م

 
 ي ك اجبارم کردي تو بودنی اخواستمیبس کن سر من داد نزن اصال من بچه نم:وایش
 
 : بهش نگاه کردمو گفتمی حرفش عصبنی ابا
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 برات مرورش کنم يخوای نبود اون شبو مادتی میخواستی رفته که هردومون مادتی مگه وای شوشخفه
 اره
 

  توجهم رو به خودش جلب کردونی کامی در پی پي که بوق هاکردمی بحث موای با شداشتم
 وای شغی جي صدا محکم خورد به درخت و بانی فرمون رو به سمت چپ منحرف کردم که ماشعیسر

  باز شدچشمام
 رو پاك کردم و نفسمو میشونی اتاق عسلم عرق سرده پي تودمی دی به اطراف نگاه کردم و وقتبادقت

  دادمرونی بیبه سخت
 

 ... دوباره دراز بکشم که در باز شدخواستم
 : به سمتم اومد و گفتی با نگرانوایش
 

 دهی چرا رنگت پرشدهی چزمی عزپژمان
 

 : گفتمزدمی که نفس نفس میدرحال
   ولم کنهستی خواب  قرار ننی خانومم ایچیه

 شهی برام مشخص تر ماتشی و جزئشهی همون خواب اما هر بار واضح تر مدوباره
 
 : گذاشت و بعدم گفتمیشونی پي دستشو رووایش

  زمی عزي تب دارپژمان
 یداشته باش کردن رو ی رانندگطهی فکر نکنم شرامی جا بموننی امشب هميخوایم
 

 : و گفتمدمی گرفتم وبوسدستشو
 می هردومون راحت ترينجوری خونه امیری مزمی خانومم برم که نگرانمه نه عزقربون

 
 : به روم زدو گفتي محولبخنده

 شمی منم آماده می به دست و صورتت بزنی آبهی تا تو زمی عزباشه
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 .... رو بالبخند جواب دادم و با گفتنه باشه رفتم تا صورتمو بشورملبخندش

 
 
 

 باز وای شي رو برانی  کردم و در ماشی از مامان و عسل خداحافظی و معذرت خواهي تشکری کلبعد
 کردم

 
 
 

 رمی برات بگيخوای نميزی چـخانومم
 
  هست تو خونهی همه چزمینه عز:وایش
 

 یـمطمئن
 
 و به سمتم خم شد زدیقی لبخنده عموایش

 : گفتدیبوسی که گونمو میدرحال
  قربونت برم مطمئنماره
 

   خونهمیدی شب بود که رسمهیون11 حدودهساعت
 

  میدی تخت دراز کشي و بعدم رومی رو عوض کردلباسامون
 
  زل زدمشی خمارو قهوه اي و به چشمادمی چرخوای سمت شبه
 

  ـخانومم
 
 جونم پژمان:وایش
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  فضامی کوچولو برهی شهیـم
 
 : کردوگفتیکی اخم کوچوایش
   شدمتی چقدر اذستی نادتی نه پژمان اون دفعه يوا
 

  بار قانع بشمهی به دمی کم قول مهی من گناه دارم خانومم فقط ـخب
 

 : کردو گفتي خنده اتک
  وونهی حرف نزن دينجوری خدا چقدر بگم ايوا

  آقامونعاشقتم
 

 دنی و شروع کرد به مک لبام گذاشتي لباشو روبعدم
 
 ...  بدنشدنهی شروع کردم به بوسیلباس خواب رو از تنش دراوردم و به آروم 
 
   عرق بودسی نفس کم آورده بودم و همه بدنم خگهید

 دمی شکمش کنارش دراز کشدنهی قفل کردم و بعد بوسوای شي دستانی بدستامو
 

 و دمی کردم بعدم مالفه رو رومون کشزی رو باهاش تموای رو از کنارم برداشتم و بدنه شي کاغذدستمال
   پهلوشيدستمو گذاشتم رو

 
 هی از هرروز و هر ثانشتری دوستت دارم خانومم بیلیـخ

  رو بهم دادهی مهربوني فرشته نی که خدا همچکنمی مخداروشکر
 

 ؟ي که نداردرد
 
  بستی که چشماشو می در حالوایش



 

@donyayroman 15 

 :گفت
  نفسمنه

   منم عاشقتمدرضمن
 ...یلی  دوستت دارم خیلیخ
  کردمنهی رو هم معاضی مرنی اتاق نشسته بودم و آخريتو
 

  تلفن زنگ خوردزکهی مي و سرم رو گذاشتم رودمی خستم کشي به چشمایدست
  عسل به گوشم خوردي برش داشتم و جواب دادم که صدای حالی ببا
 

 یسالم داداش:عسل
  ماهت خانووومهی به روـسالم
 جونم؟

 
  بگمخواستمی فقط مشمی مزاحمت نمادی زي خسته ادونمی میداداش:عسل

 ی ها فراموش نکنواسی تولده شگهی روز ددو
 
  رو لبام نقش بستي لبخندوای اوردن اسم شبا

 ي کردياداوری که ی هست مرسادمی زمی عزـنه
 

  کنمیخواهش م:عسل
 ي با من کار ندارفعال

 
 ي وقت داردی خرمی برامی بدی فردا شای ابجـنه
 

 اره قربونت برم منتظرتم:عسل
 

  پس فعالـباشه
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 فعال داداش:عسل
 

  رو گذاشتم سر جاش و بعدم از جام بلند شدمتلفن
 

  به سمت خونه راه افتادمی از منشی و خداحافظدی و بعده خسته نباشدمی رو پوشکتم
 
 

  به استقبالم اومدیی با خوشرووای ششهی هممثل
 
 ي خوش اومدزمیسالم عز:وایش

  به لبم زدو کتمو از تنم در اوردي بوسه ابعدم
 

  ادی می خوبي به چه بوهاـبه
  درست کرده واسه آقاشون؟ی چخانومم

 
 ستی ها اما دستپخته من نمی آقامون غذا داریدونیخب م:وایش
 

 ه؟ی دستپخت کـپس
 
 خب رستوران:وایش
 

 خوامی چرا رستوران آخه من دستپخته خانومم رو مـعه
 
 : زدو گفتي خجالت زده لبخندوایش

  سوختبازم
 

 : خنده و گفتمرهی حرفش زدم زباگفتن
  يریگی مادی کم کم زدلمی سرت عزي خب سوخت که سوخت فداافشوی قيواااا
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 اونوقت نتونستم مثل آدم برات میساله ازدواج کرد2 سرم ي فدای چیعنی: بهم کردو گفتی اخموایش
 غذا درست کنم

 
 

  شدمرهی کناره صورتش قرار دادم و به چشماش خدستامو
 نمک ی شورو بي غذاهانی بدو خوبت خواستم من تورو با همي قربونت برم من تورو با همه وایـش

 وسوخته دوست دارم
 يدیفهم

 يدی فهمای غذا بغض کنهی به خاطر نمی نبگهید
 

 : از هم باز کرد و به روم لبخند زدو گفتاخماشو
  چشم نفسمبله

  گرسنمهی ناهار که حسابمی برحاال
 

 ...می و بعدم باهم به سمت آشپزخونه راه افتاددمی کشلپشو
 

  مامان راه افتادمي به سمت خونه وای از شی بعد خداحافظصبح
 

 می کندای مناسب پزهی چهی وای تولده شي تا واسه دی خرمی قراره با عسل برامروز
 

   دادم که دم در منتظرشمامیسل پ آوردم و به عرونی ببمی از تو جمویگوش
 

  به سمتم اومدیی که عسل با لبخنده دندون نمادی نکشیطول
 
 

 ؟ي عسل خودم چطوری ابجـسالم
 

 : گفتکردی چک منهی آي که داشت خودشو توی در حالعسل
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 ؟ی خوبم تو خوبی داداشسالم
 

 زمی خوبم عزـمنم
 م؟ی قراره کجا برخب

 
 ؟ی داداشهیخب مد نظرت چ:عسل

 
  لباس خوبهدونمیـنم
 

  زن داداش کم لباس داره اخهیاه داداش:عسل
 

  رسهی به ذهنم نميزی منکه چی چـپس
 

  نداره ؟ی مثال چای ادی خوشش می از چشتریخب ب:عسل
 

  رسهی به ذهنم نميزی باور کن فعال چی راه انداختیسوال20 ي عسل مسابقه ـاه
 

   خب بابا حاال منو نخورلهیخ:عسل
 ي بخريخوای می که چيری بگمی تصمیتونی داره بهترم می ونک اونجا همه چدهیز خر مرکمیبر
 

  که عسل گفت به راه افتادميدی گفتم و بعدم به سمته مرکز خري اباشه
 دی به مرکز خرمیدیبود که رس10 ساعتحدودا

 
  پلهي دراومد و نشست روغشی جگهی رو اون قدر راه بردم که دی طفلعسل

 هی دمی مدهی ای هرچي و رو کردری ها همه جا رو زي بخريخوای کادو مهی پژمان خسته شدم بابا يـوا
  چطوره؟می بخری تو گردنسی واسش سرومی اصال بريذاری واسش میبیع
 
  به لپش زدمي حرفش دستشو بلند کردم و بعدم بوسه انی گفتنه ابا
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  هم منوي هم خودتو خسته کردی قربونه خواهر خلم برم خب چرا زودتر نگفتـاخ
 

 : گفتشدی که از جاش بلند می در حالعسل
 دی به ذهنم رسهوی عاقل منم ي آقاخب

 
  و بزرگ بردکی شهی جواهر فروشهی دستمو گرفت و با خودش به سمت بعدم

 
  خوشگل چشمم رو گرفتیلی ست خهی نیتری ويتو
 
  زدم و گفتمیکی کوچي عسل ضربه ي آرنجم به پهلوبا
 

 ه؟ی داره چی آبينای که نگدی راجبه اون ست سفـنظرت
 

 : گفتجانی با چشم دنبالش گشت و بعدم با هکمی عسل
 ادی پژمان حتما خوشش مهی عاليوا
 

 ارهی و از فروشنده خواستم تا برام ست رو بمی باهم وارده مغازه شدبعدم
  بخرمی تو حاال بگو من چي از کادونمیخب پژمان ا:عسل

 
 : گفتمکردمی رو تو دستم جا ب جا مکی که پالستی حالدر
 ي که دوست داری هر چی ابجدونمینم
 
 ي کردمیی که راهنمایمرس.: و گفتدی کشي طرفم برگشت و پوفه کالفه ابه
 
 
 بچه بغلش بود و هی که ی که چشمم خورد به خانوممیرفتی راه مدی مرکز خري هدف توی بی ساعتمین

  نهی رو ببنیی پاي تابتونه طبقه خودشو از حفاظ خم کرده بود
  رو به عسل دادم و خودمو به اون خانوم رسوندمکی  پالستدمی کردم بازم اون صحنه رو دحس
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 یی اومد و بعدم فرود اومدنه تابلو درست جاچی افتادن پي به سمت اون خانوم صدادنمی محض رسبه
 میکه ما واستاده بود

  دور اهسته بودي اون اتفاقات روي همه يانگار
  کردمی مکاری چدی بادونستمینم
 ... غرق بودم که با گفتن اسمم توسطه عسل به خودم اومدم وختمی افکاره بهم رتو
  تازه مغزم به کار افتادي انگاردی که عسل کشیغی جبا
 

  و بعدم به سمت عسل پرت شددمی خانومه رو کشدسته
 
 آدم دورمون ی چشم بهم زدن کلهی تو بشی مهي و اون صداي اشهی شي خورد شدنه تابلويبا صدا 

 جمع شد
 
 کردن هی که درحاله گری بلند شدم و بعد تکون دادن لباسام به سمت عسل و اون خانومنی زمي رواز

 بود رفتم
 

 دی ندیبی شما حالتون خوبه؟بچتون که آسـخانوم
 

 : گفتکردی که اشکاشو پاك میدرحال
 کنم شما جون منو بچمو ي ازتون تشکري چجوردونمیمن واقعا نم.... حاله هردومون خوبه  مننه

  االن نه من زنده بودم نه دخترمنی اگه شما نبودنینجات داد
 

 دی بود خانوم خوشحالم که سالمفهیانجام وظ: به روش زدم و گفتميلبخند
 

 : بلند گفتمي واستادم و با صداتی رو به جمعبعدم
 نیکنی نگاه منی داروی تموم شد چشینما
 
  به حالت اول برگشتی رفتن و دوباره همه چی حرفم هرکدومشون به سمتنی گفتن ابا

 بعدم
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 می راه افتادنی از اون خانوم  به سمت ماشی عسل بعد خداحافظمنو
 بودم   بار تونستهنی اون اتفاق بود اما اری ذهنم هنوزم درگزدی نمی حرفی سکوت بود و کسنی ماشيتو
  کنميری دلخراش جلوگي حادثه هیاز 
 

  کلنجار رفتن با خودم بودم که عسل صدام زددرحال
 

 داداش پژمان:عسل
 

 ی ابجـجانم
 

  ؟اخه چطور ممکنه؟وفتهی قرار بی اتفاقی که همچيدیتو از کجا فهم:عسل
 

  افتادهی چه اتفاقدونمی فعال خودمم نممی بهتر بعدا راجبش حرف بزنـعسل
 
 ... شدرهی خرونی انداخت و باگفتن باشه به بی نگاهدمی رنگ پري چهره به

  رو  به راسی انداختم تا مطمئن بشم همه چی بار به دور و اطراف نگاهنی آخرواسه
 
 
  ستی الزم نيزی چگهی رو به راهه دی همه چدیخب مامان مطمئن_
 

 احت پسرم رالتیاره مامان جان خ: به روم زدو گفتی لبخند مهربونمامان
 
 : زدم و گفتمي بوسه اشیشونی پبه

  يدی  زحمت کشیلی خیمرس
 

 ... آمادسی دادم همه چامی رفتم و به عسل پمی به سمت گوشبعدم
 

 بود که زنگ به صدا دراومد8کی نزدساعت
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  کنار گلبرگ ها رو روشن کردم وبعدم از مامان خواستم چراغارو خاموش کنهي هاشمع
 

  در باز شددوی لحظه بعدم قفل چرخچند
  به خرج بدم چون  براش خطر ناك بودجانی هيادی زتونستمی نموای خاطر باردار بودن شبه
 
 ي بود و بعدم شمع هانی زمي روي که به چشمش خورد گلبرگ هايزی چنی باز شدن در اولبا

  شده بوددهی مشخص چری مسهی به صورت زی مياطرافش که تاجا
 
   گل برگ ها گذاشت و بعدم به اطراف نگاه انداختيش رو رو قدمنیاول
 : پشت به سمتش رفتم و کنار گوشش گفتماز

  مبارك خانوم خوشگلمتولدت
 دی دهنش گرفته بود به طرفم برگشت و گونمو بوسي دستاشو جلوی که از ذوق و خوشحالیدرحال

 
   شدمری غافلگیلی بگم خی چدونمی پژمان نميوا:وایش

   دوستت دارم آقامونیلی واقعا خیمرس
  به سمت چراغا رفت تا روشنشون کنهدوی گونمو بوسدوباره

  براشمی مامانم  زودتر از اون چراغا رو روشن کردو بعدم همه باهم اهنگ تولدت مبارك رو خوندکه
 

  اومد و به آغوشش دعوتش کردوای با لبخند به طرف شمامانم
  گفتکی بهش تبردوی رو بوسشیشونیاومد و پ به سمتش یی بابا با خوشروبعدم

 
  تشکر کردن از هممون به سمت اتاق رفت تا لباساش رو عوض کنهی بعد کلوایش
 
  که عسلم باهام داخل شدارمی جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا ظرفا رو باز
 

 ؟ی رو گرفتکی داداش کگمیم:عسل
 خچالهی تو زمیاره عز_

 جاساز کنه که اونا رو قورت نده ي جورهی یگفت:عسل
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 : زدم و گفتميلبخند
   راحتالتی خاره

 می رفتوای برداشتم و بعدم با عسل به سمت مامان بابا و شي خورزنهاری مي رو از روظرفا
 
 کی کدنی باشه  نوبت برمیخب نوبت_
 
  اول کادورینخ:وایش
 
 کی اول کرینخ_
 
 کادو:وایش
 
 کیک_
 
 رمیگی ممیتولد خودم پس خودمم تصم:وایش
 

   خانوممی تو بگیباشه باشه هرچ: باال بردم و گفتممی به حالت تسلدستامو
 
  جا به جا شدو بعدم دستشو به طرف کادو ها دراز کردکمی سر جاش وایش
 
   کادو مال بابا بودنیاول
 دی کشرونی رو بیتومن500تا تراول2 پاکتو باز کردو بعدم وایش

  وازش تشکر کرددوی و محبت دست بابا رو بوسی دانباقدر
 

   هم مال مامان بودي بعديکادو
  باشال وشلوار بودکی شي مانتوهی که
 

  کردي تشکری ادکلن از طرف عسل بود باز کردو از هرسه کلهی کادو رو هم که نیآخر
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  انداخت و بعدم به من نگاه کردی نگاهزی با دقت به مدوباره
 
  تو کجاست؟يس کادوپژمان پ:وایش
 

 : زدم و گفتمي ضربه امیشونی اروم به پبادستم
 ارمی رفت از مطب کادوتو بادمی يدی آخ دآخ

 ارمی فرداشب برات مشاالی خانومم اببخش
 
 : لبخندش رو جمع کردوگفتوایش

  خوامی االن منی من کادومو همرینخ
 
 خب خانومم گفتم که فراموش کردم_
 
  مگه نهیگی دروغ ميدار:وایش
 
  آزار ندارم که دروغ بگمزمینه عز_
 
 : وسط حرفش و گفتدی بگه که عسل پريزی خواست چوایش

  ببر که دهنم آب افتادکوی کای بوده بادشی که نی ناراحت نشو زنداداش مهم احاال
 ... گرفتوای بهم زدو چاقو روبه طرف شی چشمکبعدم

 
  گرفت بهم انداخت و چاقو رو از عسل ی نگاهمی نوایش
 
 ی شمع هارو فوت کندی اول بایکنی مکاری چیااا خانوم_
 

  شمع ها خاموش شدهی بهم نگاه کنه چشماشو بست و بعد چند ثاننکهی ابدون
 
 )شهی خاموش موای که توسطه شهی شمعنی اون آخردونستمیاما نم(
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  شمع ها رو فوت کرد از جام بلند شدم و رفتم کنارش نشستموای شنکهی ابعد
 میدی رو برکی که توش چاقو بود و بعدم باهم کی دستي گذاشتم روودستم
  شدنرهی خوای و عسل و بابا هرسه برامون دست زدن و بالبخند به منو شمامان

 
  گرفتموای برش دادم و به طرف شي اکهی تکی رو برداشتم و از کنار کچنگال

 
  رو خوردکی به اخمش بده دهنشو باز کرد کيریی تغنکهی بدون اوایش
 
   شدم و منتظر نگاش کردمرهی صورتش خبه
  برداشت و دستش به سمت دهنش رفتدنیی دست از جوکه
 

  انداختی وباتعجب بهش نگاهجی و بعدم گرونی بدی از دهنش کشی به آرومرویزنج
 
 کنه؟ی مکاری چکی کي تونی اقای دقي بدحی توضیتونیپژمان م:وایش
 

 : شدو گفتملی به قهقه تبدلبخندم
  متعجبت برمي افهی اون ققربون

  سردراوردهکی چرا از تو کدونمی مطب جا گذاشتم فقط نمي که توهیی همون کادونیا
 
 : کنار گذاشت و گفتروی زنجوایش
 

 دونمی بگم واقعا نمی چگهی ددونمی نمپژمان
 
 

 : روجمع کردم وگفتمبخندم
  خانومم تو فقط بخندی بگيزی چستی نالزم

 
............. 
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   و مامان بابا بعد خوردن شامعسل
  رفتن شدني آماده

 
 می دخترم ببخش زحمتت دادی کنی کنار شوهرت زندگی طوالنانی سالدوارمی امزمی جان عزوایش:مامان

 
  ممنون مادرجونیلیخ: گفتگرفتی مامانمو مي که دستای درحالوایش

  نکردمي منکه کارنیدی زحمتارو خودتون کشي نکردم همه ي کارمنکه
 
 
 : کردوگفتی دستشی بار بابا پنیا
 نی خودش بزرگتري که امشب همه رو دور هم جمع کردنی باباجون همی کنکاری چیخواستی مگهید

 کار
 

 می برگهی خان بهتره دروزیپ:مامان
  سر کاري بردی خستن خودتم که بانامیا

 
  داده بود و چشماشوبسته بودهی تکواری انداختم که سرشو به دی عسل نگاهبه
  خوردو چشماشو باز کردیکی شونش که تکون کوچي طرفش رفتم و دستمو گذاشتم روبه
 
  بتونم جبران کنمدوارمی امی ابجيدی زحمت کشیلیعسل جونم خ_
 

 هی حرفا چنی ای بود داداشفهیوظ: به طرفم برگشت و گفتعسل
 
  رفتنی خداحافظهی زدم و بعدم با ي گونش بوسه ابه
 
 
 خب حاال خودم موندم و خانومم_
 
 ادی نه پژمان من خوابم ميوا: گفتدوی به چشماش کشی دستوایش
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  دارم منیچه خانوم منحرف_
 گسی دزی چهی منکه اونو نگفتم منظورم زمیعز
 
 یستینکه تو منحرف ن: داد و گفترونی حرص نفسشوبي از رووایش

 ؟ی کنکاری قرار چحاال
 

  بگم به سمته تراس رفتميزی بهش چنکهیون ا گرفتم و بددستشو
 
 وای شای باز نکنامیتو چشماتو ببند منم االن م_
 
 
  هايایباشه  زود ب:وایش
 

  گفتم و به سمت کمد رفتمي اباشه
 
 ...وایش
 

  خوشحالم کنهي که دوباره قرار چجورکردمی فکر منی بسته بودم و به اچشمامو
 
 ی صندلي رونمی بسته بشي افکار خودم بودم که ازم خواست با همون چشماتو
 

   چشمامو باز کنمشهیـنم
 

 یتونیچرا خانومم م:پژمان
 
  زدنتاری باز شدن چشمام پژمانم شروع کرد به گبا

  تموم شدی کدمی که نفهمزدی متاری قدر ماهرانه و قشنگ گاون
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  معلوم هستییخانومم کجا:پژمان
 
 :ژمان به خودم اومدم و گفتم حرف پبا
 یزنی نمتاری گگهی من فکر کردم دیلی محشر بود خیلی خيوا
 

 که ي کاری بکنم حتيخانومم اونقدر برام باارزش که حاضرم براش هرکار:  بهم زدو گفت يلبخند
 ازش متنفرم

 
   بلند شدم و به سمتش رفتممی صندلي رواز
 

 ـپژمان
 

 زمیجونم عز:پژمان
 

  اخهی مهربوننقدری چرا اـتو
 

 : کرد و گفتي تک خنده اپژمان
  بده خانومممگه

 
 شهی ممی هم خوبه فقط من حسودیلی نه خـخب

 
 شه؟ی متی حسودیبه چ: باتعجب ابروهاشو باال داد و گفتپژمان

 
 : شدم و گفتمرهی چشماش خبه

 خب به خودم...خب
 

  شدشتری بتعجبش
 به خودت؟اخه چرا:پژمان
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 يدوسم دار یلی چون تو خـخب
 

  از جاش بلند شدورو ب روم واستادپژمان
 

 گهی کاراتم دنیعاشق هم:پژمان
  به خودشم حسادت کنهی کسشهی مگه موونهی داخه
 

  اره فکر کنمـخب
 

  که عاشقش بودمي زد کاریقی عمي بوسه میشونی ترکردو بعدم به پقی رو عملبخندش
 می گردنش زدم و بعدم باهم به سمت تخت خواب رفتي روی آرومي بوسه منم

 
  خانوم خوشگلمریشبت بخ:پژمان

 
 می زندگری بخـشبت

 
  که به شکمم خورد چشمامو باز کردمي با لگدصبح

 
 دی آخ بلندم پژمان از جاش پرباگفتن
 دهی نکنه وقتشه اره چرا رنگت پري درد دارشدهی چوایش:پژمان

 
 : دهنش و گفتمي دستموگذاشتم روکالفه

   خوبه خوبمستی نمیچی هنی ببنی باور کن فقط لگد زد همزمیعز
  دهنش برداشتمي دستمو از روبعدم

 
  داد و گفت خب خداروشکررونی نفسشو بی از سر آسودگپژمان

  نبودی خاصزی چی مطمئنوایش
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  شدهطونی شيادی روزا زنیاره نفسم پسرمون ا: بهش زدم و گفتميخوابالودلبخند
 

  و به سمت حموم رفتنیی به شکمم بوسه زد از تخت اومد پانکهی انداخت و بعد ای نگاهبهم
 ... صبحونه رو آماده کردملی بعد مرتب کردن تخت به سمت آشپزخونه رفتم و وسامنم
  کردو رفتی پژمان صبحونشو خورد ازم خداحافظنکهی ابعد
 

 يزای رفتم که حاال توش پر بود از چی اتاق به سمتیی چاختنی صبحونه رو شستم و بعد ري ظرفامنم
 پسرونه

 
  کارامو انجام دادم و بعدمي ماه اخرم بود و هرلحظه ممکن بود وقتش بشه همه چون

 ي که برایلی رو دراوردم بعدم شروع کردم به گذاشتن لباسا و وسایکی سمت کمد رفتم و ساك کوچبه
   الزم بودمارستانیب

 
 وانی شد که لادی بار محکم تر اونقدر دردم زنی که دوباره به شکمم لگد زد اما اخوردمی ممویی چاداشتم

 از دستم افتاد و شکست
 ي بد بود و درد بدیلی هارو بردارم که با لگد دومش نفسم قطع شد حالم خشهی خم بشم تا شخواستم

 ن تحمل کنم و بعدم شروع کردم به سرو صدا کردتونستمی نمگهی ددیچیپی بدنم ميتو
 

  گرفتم و خودموکشون کشون به تلفن رسوندمواری به ددستمو
 

  رو جواب بدهی به دندون گرفتم و منتظر بودم تا پژمان گوشلبمو
  شدمی مدی داشتم ناامگهید

 :دیچی پی گوشي باالخره صداش توکه
  خانوممجونم

 
 تونستمی کردم صدام نلرزه اما نمیسع
 

  داشته باشمیکنترل
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 ؟ی خوبزمیسالم عز...ـسل

 
 :دی پرسی حالم شد با نگرانی بي که متوجه صداپژمان

 لرزهی حالت خوبه چرا صدات موایش
 

 وقتشه...فکر کنم...فک... خونهيای بشهیم...ـپژمان
  از دستم افتادی گوشادی از درد زبعدم

 دی شده بودم که باالخره پژمان ازراه رسرهی به ساعت خهی با گردمویچیپی مبل از درد به خودم ميرو
 

  به طرفم اومددوی درو بهم کوبباشدت
  زد تو سرشو به سمت تلفن رفت و به آمبوالنس زنگ زددی منو تو اون حالت دیوقت
 

 رسهی مانتوت رو بپوش االن امبوالنس مایخانومم تحمل کن قربونت برم ب:پژمان
 

 ...دمی که بود لباسامو پوشی زحمتباهر
 آبم پاره شده بود و خونش سهی نزنم که کغی اونقدر لبمو ب دندون گرفتم تا جمارستانی به بدنی رسات
 ...  لباسامي رودیچکیم

 ...پژمان
 

 می موندکی ترافي تواونقدر
 

 ویچی بهم فرصت هگهی پاره شد  دوای آب شي سهی کمارستانی بي به محض وارد شدنمون توکه
 ندادن و وارد اتاق عمل شدن

 
  باالخره موفق شدم   وارد اتاق عمل بشممارستانی بسی و تالش وسرو کله زدن با رئی سعی کلبعد
 
  اومدای دکتر پسرم به دنشدیچ: سمت دکتر رفتم و گفتمبه
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  ورود دادهي به شما اجازه یک: انداخت و گفتی بااخم بهم نگاهدکتر

 
 شی پدی منو ببرشهیمکار شمام حاال مخانوم محترم خودم ه: بهش نگاه کردم و گفتمی و عصبکالفه

 خانومم
 

 روش وای که شی از لحن برخوردم جا خورده بود با گفتن چشم  منو به سمت تختی که حسابدکتر
  کردتی بود هدادهیخواب

 
   جا خورد اما اونقدر حالش  بد بود که دوباره صورتش از درد جمع شدکمی دنمی با دوایش
   رفتم و دستشو گرفتم تو دستموای طرف شبه

  ادی تحمل کن پسرمون داره مگهی دکمی مهربونم فقط ـخانوم
 زمی زود تموم بشه عزدمی قول می و زور بزنی جمع کنتوی انرژي همه دی بافقط

 
  رمیمی کن من دارم مي کارهی پژمان تورو خدا شهینم: گفتهی دستمو محکم فشار داد و باگروایش
 

 تونستمیزنم امانم کردم لبخندبیسع
 : استرس بهش نگاه کردم و گفتمبا
 شتمی من پنی تالشتو بکن ببي به خاطر من به خاطر پسرمون تحمل کن همه وایش
 
  زدغی و زورش دستمو فشار داد و با اون دستشم  مالفه رو گرفت و جي باتموم انرژوایش
 
  بچه به گوشم خوردي هی گري شده بودم که صدارهی خوای شي دهی به صورت رنگ پری نگرانبا
 

  گفت و بعدم رفتکی تبروای به منو شذاشتی پارچه مي که بچه رو الی در حالدکتر
 

 زدلمی مامان شدنت رو عزگمی مکیتبر: و کنار گوشش گفتمدمی رو بوسوای شدست
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  گمی مکیمنم بابا شدنت رو تبر: حال چشماشو باز کردوگفتی بواهمیش
 

 : بگم که پرستار به سمتم اومد و گفتيزی چخواستم
 میکنی ماهم االن خانومتون رو به بخش منتقل مرونی بدی ببرفی تشرشهی دکتر اگه مي آقادیببخش

 
 

  گفتم و بعدم از اتاق عمل خارج شدمي اباشه
 
 ,: راه رو چشمم به دکتر افتاد خودموبهش رسوندم و گفتميتو

  نمی کجاببدی من پسرمو بادیببخش
 
 

  سالن سمت راستيانتها:دکتر
 

 ... سالن راه افتادمي گفتم و بعدم بدون توجه به اخماش و نگاهش به سمت  انتهاي مختصرممنون
 

  منتظر موندم تا پرستارپسرمو بهم نشون بدهشهی شپشت
 

 اشاره کرد که چشماش باز ي وبعدم به بچه اسادی باالخره وانکهی تاادی بچه ها چرخنی بي لحظه اچند
 زدیود و داشت دست و پا مب

 
  ذوق کردمی روز قرار بود بهم بگه بابا کلهی اون پسره  کوچولو که دنی داز
 

   اومدرونی که توش پر بچه بود بی که پرستار بغلش کردو وبعدم از اون اتاقکردمی بهش نگاه مداشتم
 : لبخند بچه به سمتم گرفت و گفتبا
 
  نازهیلی ماشاال خطونتونی پسر شنمیا

  مامانششی پدشی ببردیتونی مردادنشهی شوقته
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  بود رفتموای که شی ذوق بچه رو ازش گرفتم و به سمت اتاقبا
 

  به در زدم و بعدم وارد شدمي اتقه
 
  زدو بعدم دستاشو از هم باز کردیی لبخند دندون نمادی منو با بچه دی وقتوایش
 

  رو آروم بهش دادم و خودمم کنارش نشستمبچه
 
  گرسنشهمونی نیمامان جون ن_

 ي بدری که بهش شارمشی بگفتن
 
 ستمی دهنش بزارم منکه بلد ني توي پژمان حاال چجوريوا:وایش
 

 : کردم و گفتمکی و به سمته گوشش نزدصورتم
  دهن آقاتونیذاشتی که مي جورهمون

 
  کردو زد به شونمیظی حرفم اخم غلنیباا
 یستیدست بردار ن جاهم نیخجالت بکش اقا پژمان ا:وایش
 
 
  عجباکردمی متیی ا ا خانومم خب داشتم راهنماـا
 
  بدمری تا من راحت بهش شرونی نخواستم پاشو برو بییراهنما:وایش
 

  مواردنی لحظم خانومتو تنها نذار مخصوصا تو اهی دکتر گفت شهی نمـنه
 
 دستاش جا به جا ي بعدم بچه رو رودمی گفت که من نفهميزی لب چری اخمشو از هم باز کرد و زوایش

 کردو لباسشو داد باال
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 يخوای خانومم کمک نمگمایـم
 
  حرف نزنری آروم بگقهی دو دقی کمک کنيخواینه اگه م:وایش
 

 ی شما بگی هرچـچشم
 

  کردکی بچه نزدي شو به لبانهی سی شدم که به آرومرهی خوای بگم به شيزی چنکهی بدون ابعدم
 
  و چشماش بسته بودخوردی تکون می کوچولوش به ارومي کردم که لبای پسرم نگاهبه
 

 ي داری چه حسوایـش
 
 : که اون لحظه چشماش بسته بود و لبخند به لب داشت بهم نگاه کردو گفتوایش
  یلی پژمان خهی حس لذت بخشیلیخ

 ادی قلقلکم مکمی فقط
 

 ... زنگ بزنمنای تا به مامان ارونیم ب از در رفتزمی عزیکنی زدم و بعد گفتن عادت مي بوسه اگونشو
 

 کردم و بعدم به سمت ی بزرگ خالوانی لهی ي و محتواشو تودمی کشرونی بخچالی پرتقال رو از آب
 اتاق خواب به راه افتادم

 
 
  چشماش بستسدمی انداختم که دی نگاهوای شبه

  شونشي کنارش نشستم و دستمو گذاشتم روآروم
 

 ؟ی خوابوا،خانوممیـش
 
  به سمتم برگشتدوی کشیقی نفس عموایش
  بودمداری بزمینه عز:وایش
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  خانومميـدردندار

 
 ادینه ز:وایش

  کجاستپسرم
 
 ارمش؟ی بيخوای مامان و عسل مشیـپ
 
  بمونهششونینه بذار پ:وایش
 

  زمی عزـباشه
  پاشوادی تو بخور خانومم حالت جا بوهی آبمپاشو

 
  رو ازم گرفتوانی به تخت داد و لشوی تکوایش
 
  ي نکرددای تر پکی کوچنی از اوانیپژمان ل:وایش

  همشو بخورمتونمی نممن
 
 ی به خودت برسدی بخوره باری به بعد قرار پسرمون شنی از اي بخوردی حرف نباشه همه شو باسیـه

 يخوریپس تا تهش م
 
 دی رو سرکشوهی گفت و آبمی چشموایش
 
 
 زی مي رو گذاشتم رووانی انگشت شصتم دور لبشو پاك کردم و لبا
 

 رونی برمی صدام بزن من می جونت خانومم حاال دراز بکش و استراحت کن کارم داشتـنوشه
 

  شدرهی دستمو گرفت و بهم خوای که شنیی پاامی از تخت بخواستم
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 ی بمونشمی پشهیپژمان م:وایش
 

  مونمیمعلومه که م: به روش زدم و گفتميلبخند
  دستش قفل کردمي و دستمو تودمی دراز کشکنارش

 
 زمی شده عزيزی چوایـش
 
 ؟ی دوسم داشته باششهیم:وایش
 
 چشمش به سمت ي قطره اشک از گوشه هی دمی حرفش جا خوردم به صورتش نگاه کردم که داز
  سر خوردنییپا
 

 : کردم و گفتمیکی کوچاخم
  عشقمو نفسمو خانوممو مامان بچمو دوست نداشته باشمشهی مگه موونهی دهی چه حرفنیا

  چرا دوستت نداشته باشم مگه عقلم پاره سنگ برداشتهیفهمی می وجودمي تو همه وایش
 
  بغلم کرددوی کشی نگاه کردن به چشمام دست برداشت و بعدم به چشماش دستاز
 
  ها حرفا بزنهنی نشنوم خانومم از اگهیـد
 
  گهی دی کنمی تقسدی پسرمونم هست خب محبتت رو باگهیچشم اما االن د:وایش
 

  یکنی فکر مزای چنی کنم اخه چرا به اکاریاز دست تو من چ: کردم و گفتمي خنده اتک
 

   اورد و بهم نگاه کردرونی از بغلم بسرشو
  دمی بستم و لباشو بوسچشمامو
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  به در خوردیکی کوچي که ضربه می هم بوددنهی بوسدرحال
 

  و بعدم با گفتن بله در باز شدمی از هم جدا شدکالفه
 

  اومدوای که بچه تو بغلش بود به طرف شی درحالعسل
 

  گهی دستی نشی حالزامی چنی اگه بدموقع مزاحم شدم اما خب بچه گرسنشه ادیببخش:عسل
 
 : لبشو به دندون گرفت و گفتوایش

 زمی عزی که مزاحم بشمیکردی نمي  کارهی حرفا چنی جون اعسل
 

 : گفتذاشتی موای که بچه رو تو بغل شی درحالعسل
 : بعدم به من اشاره کردو گفتدیگی قربونت برم شما که راست ماره

 ها بعدم زد ي بابا شدگهی االن دهی کاراچنی زشت داداش من ایزنی رژ لب میکشی تو خجالت نمپژمان
  خندهریز
 

 شما رو هم تی وضعی که خودتم شوهر کنگهی خواهر من دو روز دومدهی ن به توای فضولنی اـکوفت
 مینیبیم
 
 

 : تکون دادو گفتي تاسف سري از روعسل
  هزار رنگ عوض کردهی  زنت طفلنی داشته باش اخه ببای حکمی از دست تو پژمان يوا

  مامان کارت دارهشی پای از اتاقت دل بکن بدرضمن
 رونی رفت ببعدم

 
   رفتمییرای بعدم به سمت پذدموی و پسرمو بوسوای شصورت

 
 جانم مادر من: مبل نشستم و گفتميرو
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 : باخنده بهم نگاه کرد و گفتمامان

   اون رژ لبو پاك کناوال
  جونت سالمتدوما
  ری رو بگستی لنی اای بسوما
 ای فراموش نکنيزی چيخری که نوشتم همشو مو به مو مویهرچ

 
 .... ازش گرفتم و رفتم تا اماده بشمستوی و بالبخند لنیی زده سرمو انداختم پاشرم

  کردن دسته پر برگشتم خونهدی خری کلبع
 
 

  از جاش بلند شدو به سمتم اومددنمی با دعسل
 ی حسابي بده چندتاشو به من خسته شدی داداشیخسته نباش:عسل

 
  رو بکشیی تو فقط زحمت جابه جاارمی گلم خودم می آبجـممنون

 
  گذاشتم و رفتم کنار مامان نشستمزی مي روکارویپالست

 
  نی که دستور دادییدای از خرنمی ای مامانـخب

 
 : دستاش گرفت وگفتنی دستمو بمامان
  بده مادررتیخداخ
 میزنی باهم حرف مای بعد بی که سر حال بشری دوش بگهی حاال برو خب

 
 : به بدنم دادم و گفتمی و قوسکش

   بعد برم حموممی بزن اول باهم حرفشهی ممامان
 

 یستی درست بشو نچوقتی از دسته تو هيوا:مامان
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  مامان جانباشه
 

  ي و عروس و نوه مو تنها نذاريری بگی مرخصي دوهفته ادی بانکهی اول اخب
 ی پسرتم اسم انتخاب کني برادی بانکهی ادوم

 
 

 ستمی رو هم که مطب نیی که روزایانی خودت درجرادهی زیلی جان دوهفته واسه من خـمامان
   دارمی عمل جراحگهی چند روز دنی هممارستانمیب

  در حق پسرت بکن بذار عسل بمونهی خانومهی شما
 

 میکنی انتخاب مادی اسمم چشم امشب که بابا هم مواسه
 
 

  تکون دادو با گفتن باشه به سمت آشپزخونه رفتي سرمامان
 

  دستم و به سمت اتاق رفتمي روکتموانداختم
   درو باز کردم و داخل شدمروما

  لبام نشستي روي رو به روم لبخندری تصودنی داز
 

  سر چوب کار گذاشتم و رفتم داخل حموملباسامو
 
  شددهی دوش رفتم که ناخوداگاه فکرم به سمت اون تصادف کشریز

  گرفتی ذهنم جون مي توشتری بي بستمو باز کردم اما انگارچشمامو
 

   کرده بودریی حرارت بدنمم تغي قلبم باالرفته بود و درجه ضربان
 
 شدی که نمشدی کردم آروم باشم اما نمی آبو بستم و سعریش
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 تو همون ی ساعتمی نفس کم اورده بودم اما حالمو بهتر کرده بود نرشی سردو باز کردم و رفتم زآب
 حالت موندم و بعدم به سمت حولم رفتم

 
 : نگاه کردوگفتوای به شی با مهربونبابا
  دی اما شما مادر پدرششهی ماهم مي جان دخترم درست که نوه وایش

  اسمشودی بهتر خودتون انتخاب کنپس
 

  همه گفتن جز شماشهی بد نمدی حاال شما هم نظرتون رو بگـبابا
 حسام: فکر کردو گفتکمی بابا

   قرآني اسما گذاشتم الي هی حسام رو هم نوشتم و همراه بقاسم
 
  از کاغذا رو برداریکی خواستم وای شاز

 می همون رو بذارادی که باالمی شد هر اسموقرار
 
  رو برداشتو به سمتم گرفتکی کوچي از اون کاغذایکی

  ازش گرفتمو بازش کردمکاغذو
 
 ... شدیخواستی ك میهمون: زدمو گفتمي لبخندوای اسم به شدنی دبا
 : انداخت وبا ذوق گفتی کاغذو ازم گرفت وبهش نگاهی باخوشحالوایش

 دی قربونت بره پسر نازم بعدم گونشو بوسمامان
 
 

  گفتندکی به هردومون نگاه کردند وبهمون تبریی ومامان بابا باخوشروعسل
 

  رفتم و به همه تعارف کردمینیری جدا کردم وبه سمت ظرف شوای از دست شدستمو
 
 

   کردن و رفتنی غذا مامان وبابا ازمون خداحافظيظرفا بعد خوردن شام وشستن شب
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 : گفتموای بستم و روبه شدرو

 دی اشکان خوابخانومم
 
  دی خوابزمیاره عز:وایش
 
  دیکشی مازهی دائما خمدویباری می عسل نگاه کردم که از چهرش خستگبه
  سمتش رفتمبه

 ؟ی ابجدنی واسه خوابی اتاق اشکان راحتي تو توـعسل
 

  مراقب اشکانم هستمينجوری راحت االتیآره داداش خ:عسل
  دی بخوابدی راحت برشمام

  گفتری بهمون شب بخرفتی که ب سمت اتاق میودرحال
 

 می به سمت اتاقمون رفتری هم با گفتن شب بخوای شمنو
 

  ؟زمی عزي چرا لباستو عوض نکردوایـش
 
   چراسردمهدونمی خستم حوصله ندارم عوض کنم نمیلیخ:وایش
 

 : تر کردم و گفتمکی بهش نزدخودمو
 ی کنه که گرم بشي آقاتون کاريخوایم
 
  می سرما هم راضنی دستت دردنکنه من به همزمی نه عزيوا:وایش
 

  کردهیطونی پژمانت هوس شـخب
  دارماگناه
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 : گفتدوی نگاه کردو باخنده لپمو بوسافمی به قوایش
  ندارمشتری آقا که بهی

  شکممي از جاش بلند شدو نشست روبعدم
  و با انگشتاش نوازشم کردنمی سي گذاشت روسرشو

 
  اومد سراغمبی عجي نوازش کردنه موهاش بودم که دوباره اون دلهره درحال

 
 وایـش
 
 زمیجونم عز:وایش
 

  باهات حرف بزنمخوادی به زبون آوردنش برام سخته اما دلم میدونی مترسمی میلی خـمن
  ادی سرم میی چه بالدونمی نمی روز نباشهی اگه ترسمی من از نبودنت موایش

 ...اگه
 

  لبام گذاشتي ادامه بدم انگشتشو روخواستم
  ي فکرا هردومون رو آزار بدنی با اخوامی بشنوم پژمان نميزی چخوامی نمگهید:وایش

  ازت جدا کنه عشقم فقط مرگتونهی فقط مرگ ممنو
 
  نگاهش کردمرهیو واسه چندمدت خ زل زدم شی مشکي چشمابه
 
 

  صورتم به خودم اومدمي جلووای دادن دست شباتکون
 
 پژمان حواست کجاست؟:وایش
 

 آرامش شمی مرهی که هروقت بهشون خیی منه به اون چشمايای که دنهیی به اون چشماـحواسم
 رمیگیم
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 : تر بهم نگاه کردو گفتقی دقوایش

  شده؟يزی چزمی عزپژمان
 

   بستم و بعدم لبشو به دندون گرفتمی بهش زدم و چشمامو به عالمت منفيلبخند
 

 اخه مزاحم کار آقاتونه... اخهارمی لباستو دربشهی مـخانومم
 
 

  به سمت لباسش برد و بعدم سرشو به عالمت مثبت تکون داددستمو
 
  زدممهی وروش خدمی کشرونی ولباسشو ازتنش بدمی رو بوسشیشونیپ

 
  ترنیی و پانیی وبعدم پادنی شروع کردم به بوسازلباش
  پاهاش قرار دادم و دوباره شروع کردم به خوردن لب هاشنی ببدنمو

 
  کردی ترم موونهی وناله هاش کنار گوشم دزمزمه

  بدنم سفت شده وداغ کرده بودمعضالت
  بلندتر بشهوای شي تر کردم که باعث شد صداحرکاتموتند

 
   کردم خماربهش نگاهيباچشما

  هاشهی مداری پسرمون بزمی آروم تر عزکمی وایـش
 
   حواسم نبودخوامیمعذرت م: گفتی آرومیلی و خحالی بي باصداوایش
 ادی دردم مي آرومتر بدجورکمی پژمان يوا
 

 دی خانومم ببخشـچشم
 دمی سرمو به طرف گردنش خم کردم وزبونمو روش کشبعدم



 

@donyayroman 45 

... 
  دمی حال کنارش دراز کشی کنار رفتم و بوای شي رواز
 
  به سمتم برگشتدوی باالتر کشواخودشویش

  پاك کرد وبوسه زدمویشونی عرق پبادستش
 
  لباساتو تنت کن ممکن اشکان گرسنش بشهای بزمیپژمان عز:وایش

 نجای اارتشی بعسل
 

  دستش تنم کردمدنی ازش گرفتم و بعد بوسلباسمو
 

 ... حدوده بود که به خواب رفتمساعت
  شدمداری اشکان کنار گوشم بي هی گري گذشته بود که باصدادنمی چقدر از خوابدونمینم

 دادیصبح رو نشون م5 انداختم کهی به ساعت نگاهخوابالود
  تخت نشستمي و رودمی کشی چشمام دستبه
 

  اشکان گرسنشهدارشوی خانومم بوایش...وایـش
 
 
  شدداری خودشو جا به جا کرد و بعد بکمی وایش
   پژمانشدهیچ:وایش
 
   خانومم اشکان گرسنشهیچیـه
 

  به اشکان نگاه کرد و بعدم بغلش کردخوابالود
 
  بخوابمذارهی اصال نمخورهی مری بار که شنی چهارمنیا:وایش
 



 

@donyayroman 46 

 خوابونمشی بده من خودم مرشوی توشگهی بچس دزمی عزـخب
 

 هی گرری زد زهوی خوردن و دست وپا زدن بود که ری درحال شاشکان
 

  ساکت نشد که نشدمی کردي هرکاروای شمنو
  پوشکش رو عوض کنيخوای مـخانومم

 
  چشهدونمیتازه عوضش کردم نم: کالفه گفتوایش
 
  رفتم و اشکان رو بغل کردم که در باز شدو عسل اومد تووای سمت شبه
 

 کنه؟ی مهی چرا اشکان گرشدهیچ:عسل
 

 هی گرری زد زهوی خوردی مری داشت شدونمیـنم
 

 : به طرفم اومد و گفتعسل
 ي به خودم شماها رو چه بچه دارنشیبد
 می کني باهم بازمی برای عمه جون فداتشه بایب

 رونی اشکان رو از بغلم گرفت و رفت بوبعدم
 
  باالخره ساکت شدنکهی تااومدی مشی گريربع صدا1تا
 
 : به ساعت نگاه کردو بااخم گفتوایش
 نگه داشت آخرم باعمه جونش آروم گرفت دارمونی بي فنچولک چطورنیساعت ا2 تورو خدانیبب

 هوووف
 
  به خنده افتادموای حرص خوردن شاز
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 ادی خوابم می که حسابمی بخوابمی حاال حرص نخور قربونت برم برـخب
... 

  دوش گرفتن به سمت آشپزخونه رفتمهی وبعد دارشدمی از خواب بي باسردرد بدظهر
 

  به خانوم و خواهر گلمـسالم
 ری بختونظهر

 
  سمتم برگشتن و باهم سالم کردنهردوبه

 
  آقاي شدداریچه عجب ب:وایش
 

  پسرم کو؟ومدی خوابم ميـبدجور
 
 دنیپسرتون تازه خواب:وایش
 

  برمـقربونش
  بهم؟يدی مسکن مهی وایش
 
 کار؟ی چيخوایمسکن م:وایش
 

 کنهی درد میلی خـسرم
 
 هی ناهاربخور حتماازگرسنگای بي بخورخوادقرصینم:وایش
 

  نشستمی صندلي گفتم وروي اباشه
 

  گهوارش واستادمي خوردن ناهار به سمت اتاق اشکان رفتم و باالبعد
  دهنشهي چشماش بازه  وشصتش تودمی بهش انداختم که دینگاه
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  دستامو به سمتش دراز کردم و بغلش کردمباذوق
 

   نازت بشهي اون چشماي فداـبابا
  مامان و عمهشهی پمی بربدو
 
 رونی بمتونی قرار منو پسرم ببرنی اماده شدیبر: گفتموای و خطاب به عسل و شرونی اتاق اومدم باز

  برگردمی کستی با دوستام معلوم نرونی برمی جون من دارم میعاط
 
 

 هم شهی هم واسه تو بد میستی ننهی ببادی اگه بیشناسیدخترم مگه تو اون داداشت رو نم: جونیعاط
 من
 

 : زدم و گفتمي لبخندبهش
   قربونت برم نگران نباشیاله
  گردمی برمی خاطر تو هم که شده قبل اون عوضبه

  رفتملدای نهی و به سمت ماشدمی درو بهم کوبوبعدم
 

 ـسالم
 
  سالم  باز چه مرگت چرا اخمات تو همهکیعل:لدای

 
 ی مهمونامی باهاتون بتونمی به خاطر اون آقا نمشهی بشه مثل همیخواستی می بابا چیچیـه
 
 دارهی چه مرگش چرا دست از سرت برنمنی داداشت اخه انیاه النا گندت بزنن با ا:لدای

 
  باورش شده من خواهرشمی راس راسي انگاردونمی مـچه

 
  داره؟ي اگهی کاراش منظور دنی النا نکنه ماکان از اگمیم:لدای
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 ؟ي چه منظورـمثال
 
 گهی دزای چنی و ای عشق و عاشقنیهم:لدای

 
  فکرشم احمقانسی حتلدای ای شدـخل

 
 
  ی که احمقیی تونی خانوم ارینخ:لدای

 حد روت حساس نی داره که تاای نبوده چه علتیکی ننه باباتونم ی که حتی برادر اونم از نوع ناتنهی اخه
  باشه

 ادی جور در نمزادی آدمباعقل
 
 
  حوصلمو سر برده بودگهی کالفه شده بودم دی حسابلدای ي حرفااز

  اخهیزنی چقدر زر مگهی خفه شو دلدای ـاه
  بروراهتو

 
 : و گفتدی اخماشو توهم کشلدای

 شمی باشه خفه مکنمی تو سر من که دارم آگاهت مخاك
 
 سکوتمون رو لدای ي عطسه ي صدای زده نشد و فقط هراز گاهی حرفگهی به مطبه دکتر ددنی رستا

  زدیبهم م
 
 

  دی رسلدای معطل شدن باالخره نوبت به ی کلبعد
 وفتمی که مجبور شدم از مبل دل بکنم و دنبالش راه بدی بلند شدو دست منم با خودش کشازجاش

 می زدو بعدم باهم وارد شدیکی کوچي به در ضربه شی بعد مرتب کردنه روسرسادوی پشت در والدای
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  نشست و به دکتر سالم کردی صندلي روکردی که سرفه می درحاللدای
 

 سالم کردو ازش خواست مشکلش رو لدای به ییداشته باشه با خوشرو27,28 خوردی که بهش مدکترم
  بدهحیتوض

  
 

   دور تا دور اتاقشو با چشم از نظرم گذروندممی وکنجکاوی عادت فضولطبق
  دادی بهش دست متیس امن و احساشدی آروم می هر آدمدنشی بود که با ددی سفی آبونشیدکوراس

 
  انداختمی اتاقش دل کندم و به خودش نگاهواری درو داز

  افتاده بودشیشونی پي که چند تارش روی لخت و مشکيموها
 

 ي و لباکی و کوچی قلمینی نداشت بی و اون اخما که اصال با رفتارش هم خونی مشکي و ابروچشم
 ينسبتا قلوه ا

  کلمه اگه خالصش کنمهی تو
  افهی بود و هم خوش قپی گفت هم خوشتشهیم
 

  که تلفنش زنگ خوردخوردمشی باچشمام مي جورنی همداشتم
 

  دراز کردشی دستشو به طرفه گوشی معذرت خواههی از گوشش دراورد و با شوی  پزشکهیگوش
 
  کردیدرجه باز شد و بعدم اوک180 ششی بود که بانگاه کردن به صفحش نی کدونمینم
 

 ومدی موردم کوتاه ننی فضول بودنم تو انی نکنم اما ای کردم توجهیسع
 ؟ی خوبزمیسالم عز:دکتر

 ......ـ
  خانومم پسرمون چطوره؟یخداروشکر که خوب:دکتر
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  همه راهو خانوممنی بره ای کـاوووووو
  هم ازدواج کرده هم پسر دارهپس

 
 : گفتمی لبری و زدمی کشیپوف
  بتوچه که اون زن و بچه داره اهاخه
 

 : رفتم و آروم دم گوشش گفتملدای به سمت بعدم
  ای تو هم برونی برمی ممن
 
  کردن با انگشتاشي گفت و دوباره شروع کرد به بازي باشه اکردی که چپ چپ نگام می درحاللدای

 
 
  نشستملدای نی و رفتم تو ماشرونی مطب زدم باز
 

  زنگ خوردمی گوش کردن اهنگ بودم که گوشدرحال
  ماکان اخمام توهم رفت اسمدنی دبا

 ... نهای بودم که جوابشو بدم دودل
 

 ...النا
   اتصال رو زدمي دکمه دیباترد
 ـبله؟

 
 ؟یی سالم کجاکیعل:ماکان

 
  اومدم دکترلدایمن با ... منـسالم

 
 ؟یدکتر واسه چ:ماکان

 



 

@donyayroman 52 

  حالش خوب نبود اومد دکترلدایـ
 

  خونه باش کارت دارمگهی ساعت دمیباشه تا ن:ماکان
 

 امی هروقت تموم شد مکشهی ساعت طول ممی از نشتری کارم بـمن
 

  رو دو بار بزنمی حرفهی عادت ندارم یدونیخودت م:ماکان
  بگم که تلفن  رو قطع کرديزی بهش چخواستم

  شدمرهی خرونی و از پنجره به بفمی کي پرت کردم تومویگوش
 

 کنهی متمی چرا اذخوادی مین چ از میابونی غول بنی اخه اایـخدا
  بکشمی همه بدبختنی ادی که حاال باي چرا از مامان جدا شدی چرا مارو تنها گذاشتییبابا
 
  شدمرهی نگاه کنم به رو به روم خلدای به نکهی اشکامو پاك کردم و بدون انی بسته شدن در ماشبا
 
 ؟ی رفتهویتو چرا :لدای

 
   سررفته بودـحوصلم

 
 ي زن و بچه داره پنچر شديدی چون فهمایحوصلت سررفته بود :لدای

 
 یگی می چ؟اصالیگی مویـک
 
  گهی دگمی دختر همون دکتر رو میجیچقد گ:لدای

 
  اخه به من چهیگی چرت و پرت مـچرا
  با متاهل بودن اون من پنچر بشم؟دیچرابا

 
 : لبخندشو جمع کردو گفتلدای
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  کردهری گفتم البد تو گلوت گيکردی که تو میی بااون نگاه هاخب
 
  خونهرمی زدم تو سرش و گفتم میکی بگم يزی بودم که بخوام بهش چی حوصله تر از اونیب

 
  ي دستت قلم بشه که کبابم کردشاالی اوونیاخ ح:لدای

  چرا خونه؟حاال
 

  کارم دارهـماکان
 
 مگه خونس:لدای

 
 گهی البد خونس دـاره

 
    شانسیبه خشک:لدای

  دلم گرفتي حاال چرا اخم کردرسونمتی مباشه
 

   ول کن جون منلدای يـوا
 
   گفت و بعدم به سرعتش اضافه کرديزی چهی لبش ریز
 

  خونهدمیبود که رس6ساعت
 بهم نگاه ی بود سرشو باال گرفت و بااخم وحشتناکشی ورود من ماکان که درحال ور رفتن با گوشبا

 کرد
 

 ت  اتاقم کج کردم بزنم راهمو به سمی حرفنکهی ابدون
 
  مانتوم بودم که اومد توي گوشه و درحال باز کردن دکمه هاهی پرت کردم فمویک
 

  النا خانومی سالم کندمینشن:ماکان
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 کننی سالم کردم مگه چند بار سالم می بار پشت گوشهیـ
 

 : اومد رو به روم واستاد چونمو گرفت تودستشماکان
  اون زبونتو کوتاه کنمدی باای پررو شدیلی خای تازگالنا
 
  تا دستش که درحال فشار دادن فکم بود ول بشهدمی نفرت بهش نگاه کردم و سرمو عقب کشبا
 

  هام ثابت موندنهی گردن و سي به سرتاپام انداخت و بعدم چشماش روینگاه
  جمعو جور کردم تو تنم و به سمت کمدم رفتممانتومو

 
  لباسامو عوض کنمخوامی مرونی بـبرو

 
  ندارمتیخب عوض کن من که کار:ماکان

 
 رونی گمشو بستی نتی حالزادی مگه تو زبون آدمید لعنت: بلند گفتمي تر کردم و با صداظی رو غلاخمم

 تنهام بذار
 
  رو پر کردنمونی بي به خودش گرفت و فاصله ي تري جدي افهیق

  گونم حس کردمي بود که روی بهم نگاه کردو بعدم سوزشباخشم
 

  لپم و حولش دادم به سمت عقبي گذاشتم رودستمو
   تکون خوردنهی از غی دراما
 

 ...رونی بهم زدو بعدم رفت بيپوزخند
 ...پژمان

 
   و به سمت خونه راه افتادمرونی مطب زدم باز
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  درآوردم و درو باز کردمبمی از جدویکل
  به اطراف خونه انداختم و بعدم به سمت آشپزخونه راه افتادمینگاه

 
  مامانشي اومد رفت خونه ادمی رو صدا بزنم که وای شخواستمیم

  حوصله دستامو شستم و به طرف اتاق رفتمی و بخسته
 

  دمی تخت دراز کشي عوض کردم ورولباسامو
   اومده بود مطبمضی که امروز همراهه مري ذهنم به سمت دخترناخودآگاه

  شددهیکش
 

  ست داده بودم بود که تمرکزم رو از درهی نگاهاش خاونقدر
 رونی از اتاق زد بوای کالفم کرده بود که خداروشکر با زنگ زدن به موقع شگهید

  بودمدهی بار اونو دنی چندي چرا برام آشنا بود انگاردونمی نماما
  خوابم بردادی بود و از فکر زجهی نتی کجا بادی بادمی به مغزم فشار آوردم تا یهرچ

 
 

  چشمامو باز کردمنمی سي رويزی گرفتن چباقرار
   روب رو شدمی با دوجفت چشم عسلکه
  اشکان لبخندم به لبام اومددنی دبا
 

 یکنی مکاری چنجای تو ایی پسر خوشگلم قربونت بره باباـسالم
 

  کرد که دلم براش ضعف رفتینیری شي خنده زدی ودست و پا مکردی که داشت تقال می درحالاشکان
 تم اونو بغل کردو کنارم گذاشآروم

 
 دادیشب رو نشون م9 ساعت نگاه کردم کهبه
 

  رونی بمی تخت برداشتم و باهم از اتاق رفتي رواز رواشکان
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 ن؟ی اومدی کزمی عزـسالم

 
 شهی می ساعتمی نهی:وایش
 

  دنبالتامی خودم بي زنگ نزدـچرا
 
  منم آژانس گرفتم اومدمکردی مي قراری اشکان بيزنگ زدم اما جواب نداد:وایش
 

   بردارمفمی از تو کموی رفته بود گوشادمی شرمنده خانومم ـآخ
  بابات خوب بودنمامان

 
 ششی پي حتما بري بابا گفت فرصت کردزمیاره عز:وایش
 

 میری آخر هفته باهم مزمی عزـچشم
  باهاشون اومده؟داداشتم

 
 ادی مگهی خورده بود به مشکل گفتن چند روز دزاشی وينه اون کارا:وایش
   شامایب

 
 ـاهان

 ؟يخوری تو شام نممگه
 
 : گفتگرفتی که اشکان رو از بغلم می درحالوایش
  من شام خوردم خونه مامانزمی عزنه
  کردیطونی شی اشکان رو بخوابونم امروز حسابرمیم
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 کنم بعد باهم ي باهاش بازکمی بمونه داریبذار ب: و گفتمی صندلي نشستم رودموی اشکان رو کشلپ
 مشیخوابونیم
 
  گذاشتزی مي زدو با گفتن باشه نشست رو به روم و اشکان رو روی لبخند مهربونوایش
 

  به گوشم خوردیفی ضعي که صداخوردمی شام مداشتم
 

 ه؟ی چي صداوایـش
 
 : تر به صدا گوش دادو گفتقی دقوایش

 تهی کنم گوشفکر
 ارمشی برات مبذار

  از جاش بلند شدو رفتبعدم
 
 

  رو به سمتم گرفتی برگشت و گوشیکی بعد بااخم کوچچندلحظه
  خانومس با تو کار دارههی:وایش
 

 : از تعجب دادم باال و گفتمابروهامو
 خانوم؟

 
  اوهوم:وایش

  کردمکی ازش گرفتم و به گوشم نزدویگوش
 

 ـبله؟
 دی خوبـسالم

  شما؟دی ممنون ببخشیلیـخ
  بودضتونی که امروز مری هستم همونی قاسمـمن
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 اوردم و گفتم به مغزم فشار کمی

  داشتتی که حساسی همونـاهان
  در خدمتمدییبفرما

 
 ... مزاحم شدم که بگمـراستش

 
 ...وایش

   دارهکاری وقت شب به پژمان چنی و اهی اون صدا مال کنمی نموندم ببمنتظر
  اتاقشي رو برداشتم و رفتم تواشکان

 
 بهش لبخند بزنم اما به جاش خواستمی که پژمان اومد داخل مکردمی صورت اشکان رو نوازش مداشتم

  کنم از جام بلند شدمی شونم توجهي به گذاشتن دستش رونکهی هم و بدون اياخمام رفت تو
 

  اشکان تازه خوابش بردهرونی بيای بهتره بی حرف بزنيخوای مـاگه
  به سمت در رفتموبعدم

 
 ؟یخانومم از دستم ناراحت:پژمان

 
 شم؟ که ناراحت بي کردي مگه کارـنه
 

  نکردميخب معلومه که کار:پژمان
  بودضامی از مریکی هم که زنگ زد ی خانوماون
 

 یکنی متیزی وضی نصف شبم مردونستمی جالب نمـچه
 

  داروشي ازم سوال داشت واسه استفاده زمیعز:پژمان
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  فردا ازت بپرسه اصال شمارتو از کجا دارهتونستیـنم
 

 تمهیزی کارت وي داروش مهم بود که زنگ زد خب شمارم روزمی عزوایش:پژمان
 

   اعتماد داشتمیلی بزرگش کنم چون به پژمان خيادی مسئله رو زنی نداشتم ادوست
 : زدم و گفتمی کمرنگلبخند

  خستمیلی خمی بخوابشهیم
 

 يدیاره خانومم حتما فقط قبلش بگو که منو بخش:پژمان
 

  زمی که ببخشمت عزي نکردي که کارـگفتم
  چشمامو بستمری با گفتن شب بخدموی بوسگونشو

 
  که تلفنم زنگ خوردکردمی مي با اشکان بازداشتم

  انداختم اما برام آشنا نبودی شمارش نگاهبه
  به گوشم خوردانی شاي اتصال رو زدم و منتظر موندم تا حرف بزن که صداي دکمه

 
 ؟ی داداشیی توانیـشا

 
  باشه؟ی کی بزرگ پس دوست داشتی سالم آبجکیعل:انیشا
 

 ه؟ی کي شماره نی؟ای خوبی داداشـسالم
 
   هم خستمی و حسابدمی و بنده تازه از سفر رسرانی که مال ایفهمی میاگه به کدش دقت کن:انیشا
 
  نگاه کردم وشماره رو از نظرگذروندمی گوشي به صفحه جیگ
 

 نجا؟ی ايای مي دارانیـشا
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 امی ني اونجام اگه دوس ندارگهیساعت د1خب معلومه حدودا :انیشا
 

 زمی قدمت رو چشم پس فعال عزهی چه حرفنی نه اـنه
 
 یفعال آبج:انیشا
 
 

..... 
  بره کاراشو انجام بدهی هم نکن تا مامانیطونی و شنی بشنجای شما ای ماماننفس

 
  بهم نگاه کردو عروسکشو به سمتم گرفتاشکان

 
 کنمی مي باهات بازامی مدمی قربونت برم پسرم کارامو زود انجام میاله

  شددنشی زدم که باعث خندشینی به بیکی کوچي باانگشتم ضربه وبعدم
 
 

  زنگ اومدي بودم که صداینیری  ظرف شنی تزئدرحال
 

  مرتب کردمو به سمت در رفتملباسمو
  عسل جا خوردمدنی با دکه
 

 ؟یی سالم عسل جون توـعه
 

  خب اره چطورزمیسالم عز:عسل
 ي بودی کسمنتظر

 
 ادی داره می حدس بزن کـاره

 
  بکن خودت بگوی لطفهی کنهیخب االن مخم کار نم: اومد تو و گفتعسل
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 انیـشا

 
   به تعجب به سمتم برگشتانی اسم شاباگفتن

 
  اون نوروژ نبود؟مگهیگی ميجد:عسل

 
  رانی اما درسش تموم شده اومد اـچرا

 
 یچه خوب به سالمت:عسل
  ادی منجای چرا احاال

 
 دمی نپرسيزی ازش چدونمیـنم
 

 اشکان کجاست؟:عسل
 

 کنهی مي داره بازهییرایـتوپذ
 

  صدام بزنی کارم داشتششی پرمیباشه من  م:عسل
 

  کمک بزرگههی خودش ی مراقبش باشنکهی همزمی عزـنه
  دوباره به آشپزخونه برگشتموبعدم

 
 
 

   بلند شدمی صندلي زنگ از روي کارام تموم شده بود که با صدابایتقر
  بودانی بار مطمئنم شانیا
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 .... جلوم ظاهر شدی باز شدن در دسته گل بزرگبا
 ...عسل

 
  ادی قرار بانی شادمی فهمیوقت
  سال قرار باهاش رو به رو بشم1 خوشحال شدم باالخره بعده یلیخ
 
 

 ي کارتونستمی اما نمدهی رنگم پردونستمی زد مخی در بدنم ي که  با صداخندوندمی اشکان رو مداشتم
 بکنم

  کردم حواسمو پرت کنم اما نتونستمیسع
  لبام نشوندم و به سمتشون رفتمي روی کم جونلبخند

 
  منو نشناخته بودي و موشکافانه  بهم نگاه کرد انگاررونی اومد بوای از بغل شانی سالم کردن من  شابا
 : شدم و گفتمکی بهش نزد قدمهی

  عسلم خواهر پژمانمن
 
  حرفم جا خوردو به زور لبخند زداز

 دی عوض شدیلیاوه شرمنده نشناختمتون خ:انیشا
 
 : خوش رنگش نگاه کردم و گفتمي چشمابه

 دی خوش اومدیلی نداره خاشکال
 

 : برگشتوای گفت و به سمت شیممنون
   منهی شبگنی کجاست که متی فسقلنی ایـابج
  همه راهو فقط به عشق پسرت اومدمنی امن
 
 : دلخور بهش نگاه کردو گفتوایش
  نهجمی وسط هونی داداش منم اگهیدستت درد نکنه د 
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 : دوباره بغلش کردو گفتانیشا
 گهی شدم خب خوشحالم دیی اما حق بده دای آبجی عشق منتو
 
 بلند شد اشکان ي هی گري بود که صداانی درحال حرف زدن با شاوایش
 

  خندهرهی زمی رو به رومون زدي صحنه دنهی که با دمی با شتاب به سمت اشکان هجوم بردهرسه
 
 رونی آوردش بزی مری به سمت اشکان رفت و از زوایش
 
  یشی جا مریاخه وروجک تو مگه اون ز:وایش

  گرفتانی اشکانو به سمت شابعدم
 
 یی شماگنی که می پس اشکاني نازنقدری قربونت بره که ایی دایاله:انیشا
 ایطونی شتیی دمت گرم وروجک مثل دایول

 هی گرری گرفت که باعث شد اشکان دوباره بزنه زیی گاز کوچولولپشو
 
 

  بودم که با گفتن اسمم از نگاه کردن بهش دست برداشتمانی شاي تماشامحو
 
 د؟یعسل خانوم ازدواج کرد:انیشا
 

  چطورمگه؟ـنه
 
 ي محض کنجکاویچیه:انیشا

 د؟یخونی که مدرس
 

  ترم دوممـاره
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 دیچه خوب موفق باش:انیشا
 

 یـمرس
  درستون تموم شد؟ی چشما

 
  بخونمنجای اشوینه اومدم که بق:انیشا
 

  دی خوب موفق باشـچه
 
  ممنون بانویلیخ: زدو گفتي لبخندانیشا

 وای ششی من برم پدیری اشکان رو بگشهی مدیببخش
 

  حتماـاره
  اشکان رو ازش گرفتمبعدم

 ... بود مخصوصا چشماشهشی صورت اشکان نگاه کردم  واقعا شبي به اجزابادقت
 ...النا
 
 لدا؟ی ي بهش زنگ زدي جدي جدیعنی

 
 خب آره مجبور بودم حالم اصال خوب نبود:لدای

  زن و شوهر راه انداختمنی بی اساسي دعواهی فکر کنم یول
 

 تتی حساسنیخاك تو سرت باا: سرموبراش تکون دادم و گفتمباتاسف
 يبری منو مي کجا دارحاال

 
 یفهمی صبر کن مکمی یزنیچقدر زر م,:لدای

 
  پس به خودت زحمت بده بگو کجاستی نمی من صبر حالیدونی که مـتو
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 : و گفتدی کشی کالفه پوفلدای

  سپهر امروز تولدشهشی پرمی مدارم
 

 ه دار نگه دار نگيـاوووو
 
 : شده بود زد کنار و گفتجی که از طرز حرف زدنم گی درحاللدای

 ی چچته؟واسه
 

 کار؟ی چيبری مي دوست پسر توء اونوقت منو دارـتولد
 
  گذرهی که خوش نمییخب باشه تنها:لدای

 
 امی نمـمن

 
 ای بارو کوتاه بنی اهی لدای جون گهی دای بیکنی متیاه چقدر اذ:لدای

 
 يری بميـا
 رفتمی وگرنه عمرا ميزی که برام عزفیح
 

  به گونم زدو دوباره راه افتادي ابوسه
 
   شاپ نگه داشتی کافهی ي گذشته بود که جلوی ساعتمین

 نیی نگاه کردم و اومدم پانهی و خودمو تو آدمی به شالم کشیدست
 

  مزخرفی شاپ گرفتی جشن تولدو تو کافهی تو هم که مثل بقلدای ـاه
 يدادی تنوع به خرج مکمی حداقل

 
 می قشنگ قشنگ بکني کارامیستی هم خوبه ما مثل شما بلد نیلی خادهی از سرش زنمیهم:لدای
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 کردمی شک مدی باي خب اگه بلد بودـاره

 
  گرفت و منو دنبال خودش به داخل بردفموی شده بود کی که از کل کل کردنام عصبلدای

 
 ازمون می شديکاوری با دقت رنکهیه طرفمون و بعد ا بدی سرا چرخي با ورودمون همه شهی هممثل

 چشم برداشتن
 کنهی شک مافشی ادم به قزننی جغد بهش زل منی عادی می ملت هرکضای مرکال
 

  باال هوم؟ي دنج اونم طبقه ي گوشه هی البد ي رو رزرو کردـکجا
 
  حس ششمولیبابا ا: گرد شده بهم نگاه کردو گفتي با چشمالدای

 
 گهی دشهی منی همي انجام بدي تکراري کارای وقتـخب

 
 
 هی چیدونیاصال م:لدای

 رمی شاپ جشن تولد بگی دوست داشتم تو کافبتوووووچه
 

  به طرف پله ها به راه افتادمشعوری باال انداختم و با گفتن بي اشونه
 
  نفس زنان خودشو بهم رسوندلدای
  نگفتميزی منکه چيریگی النا حاال چرا پاچه مي ادب شدی بیلیخ:لدای

 
  حرف نزن که اصال حوصله تو ندارمانی بشلدایـ
 
  حاال بگو چه مرگتهي حوصله ندارچوقتیتو که ه:لدای

 
  ماکانـخب
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  به گوشم خوردي مردونه اي که صدازدمی حرف مداشتم
  سپهردمی سمت صدا برگشتم که دبه
 

  سالمکیعل: بهش کردموگفتمیاخم
 

  نشست و بهم نگاه کردلداینار  باهمون لبخند مزخرفش کسپهر
 

  النا خانوممیدیچه عجب ماشما رو د:سپهر
 
  شماسهی اون ازکم سعادتگهیـد
  حرفمنی گفتن ابا

  دادیکی جاشو به اخم کوچدوی لباش ماسي روخنده
 
 : واسه عوض کردن جو گفتدونستی که اخالقمو ملدای
  بچه ها؟نیخوری میچ
 

  آبحای ترجـمن
 

 : انداخت و گفتی نگاهلدای سپهربه
 خورمی مي که توبخوری هرچمنم

 
   گارسون رو صدا زدولدای
 تانسکافه و آب سفارش داد2
 
 امی دستامو بشورم زود مرمیالنا جان من م:لدای

 ... تنهاگذاشتالی رفت و منو با اون گودزبعدم
 

  شدم که دوباره صداش به گوشم خوردي برداشتمو مشغول بازموی گوشلدای رفتن بعد
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 النا خانوم:سپهر

 
  نگاهش کنم جوابشو دادمنکهی ابدون

 
  آقا سپهرـبله

 
  بگميزی چهی خواستمیراستش م:سپهر

 
  دی بگـخب

 
 خب برام سخته:سپهر

 
 دی نگـخب

 
  بگمدیاما با:سپهر

 
 : دادم وگفتمرونی باصدا بنفسمو
 دی راحتهرطور

 
 ی وبهم شما نگی باهام راحت باششهیالنا م:سپهر

 
 : بهش انداختم و گفتمي تندنگاه

  که به شما بگم تونمیبی نمیلی دلچیه
 دی باهام داری چه نسبتمگه

 
  نشو بذار حرفمو بزنمی فقط عصبی باشه هرطور راحتخوامیمعذرت م:سپهر

 
   شدمرهی بهش خظی نگفتم وبا اخم غليزی چگهید
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 : آب دهنشوقورت و دادگفتسپهر

 من خب... النا منراستش
 

  حرفشو قطع کردلدایه که با اومدن  ادامه بدخواست
 
 

  گذاشتزی مي روکی سفارشاتمون رو همراهه کدوی گارسونم از راه رسلدای اومدن بعد
 

 : نگاه کردوگفتلدای باتعجب به سپهر
 هی چگهی دکی کنیا

 
 : به سپهر زدو گفتی لبخند خوشگللدای

  مبارك عشقمتولدت
 

 : گفتي خودشو جمع وجور کردو با تک سرفه اسپهر
  بمونهادتی کردمی شدم فکر نمزی واقعا سورپرازمی عزممنون

 
   برهادمی که دوسش دارم ی تولد کسشهیمگه م:لدای

  رو گذاشت جلوشی رنگی مشکي جعبه بعدم
 

  لبخندش رو پررنگ تر کردی ساز دهندنی با ذوق جعبه رو باز کردو با دسپهر
 

  دوست دارمی که ساز دهنیدونستی تواز کجا م خوشگلهیلی خنی اي چه کردنی دختر ببيوا:سپهر
 
 حاال بماند: بهم زدو گفتی چشمکلدای

 
  برداشتمزی مي آبو از رووانی گفتم و لکی سرد بهش تولدشو تبریلی خمنم
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  شونه هام گذاشته شدي رویکی که دست خوردمی آب مداشتم
 
  بوددهی نگاه کردم که از ترس رنگش پرلدای به
 ...وفتمی ماکان کم مونده بود پس بدنی به پشت سرم نگاه کردم که با ددی تردبا
 
 
 ...وایش
 

  قرار برن شمال زنگ زد گفت بهت بگمنای اانی شاـپژمان
 می ماهم همراهشون برکه
 

 رنیچند روز م:پژمان
 
  روز5ـ
 کنمی پژمان خواهش ممی ماهم برشهیم
 

 : زدو گفتي بهم لبخندپژمان
  بخوادو من انجامش ندم؟يزی خانومم چشهی ممگه
 انی به شازنمی بده خودم زنگ متلفنو

 
 : تلفن رو به سمتش گرفتم و گفتمی خوشحالبا
   دوستت دارم آقامونیلیخ
 
 
 

  گوش دادمشدی ردو بدل مانی پژمان و شانی که بیی به حرفابادقت
 

 می و از اونجا برمی مامانم جمع بشي همه باهم خونه گهی شد دوروز دقرار
 شمال
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  پژمان رو به رو شدمی خالي اشکان چشمامو باز کردم که با جاهی گري با صداصبح
 
  اتاق اشکان  جوابمو دادي پژمان رو صدا زدم که از توي گرفته اي صدابا
 

 پژمان دنی به سمت اتاق اشکان به راه افتادم و با دخوردمی مواری که از شدت خواب به درو دیدرحال
 تر کردمسرعتمو به طرفش تند

 
  شدهی شکلنی اافتی چرا قـپژمان

 
  اومدم تو اتاق اشکانادی نتونستم بخوابم زستی نيزی چزمینگران نباش عز:پژمان

 
 شدهی چدونمی چشمات قرمز پس منکه مـچرا

 
  دستاش گرفتنی صورتمو بدوی به صورتش کشی دستکالفه

 
 خانومم آروم باش من خوبم باور کن:پژمان
 ختمی بهم ردمی خواب دفقط

 
 يزی بهم برينجوری باعث شده ای؟چی خوابـچه

 
  چرا همش دلشوره دارمدونمی نممی بشالیخی مسافرت رفتن رو بشهی موایش:پژمان

 
 وفتهی بی اتفاقهی قرار یکنی فکر مشهی چرا همی هستی نگران چـنفسم

 شهی عوض متی مسافرت واسه خودتم خوبه روحنیا
 

 ...رونی بزنه از جاش بلند شدو رفت بی حرفنکهیکردو بدون ا بهم نگاه ی با ناراحتپژمان
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 شرشر آب به گوشم ي دادم دوباره به سمت اتاق خوابم رفتم که صداری به اشکان شنکهی ابعدهپ
 خورد

 
  به در زدم و از پشت در پژمان رو صدا زدمي اتقه
 

 ؟ي بهترزمی عزـپژمان
 

 : گفتي اهسته اي با صداپژمان
  رونی بامی االن مزمی عزآره

  برام آماده کنموی زحمت اون کت مشکیب
 
 رونی بدمی سمت کمد لباساش رفتم و کتشو کشبه
 ...زونهی آوبشی جي از گوشه ی دستمال خونهی دمی دکه
 
 

 ...پژمان
 
  واسی  دست شی دستمال خونهی دمی که درونی حموم اومدم باز
 

  دستت؟هی اون چوایـش
 
  کردمدای پبتی ازت بپرسم چون ازتو جدی سوال رو من بانیا:وایش
 

  تر شدم و دستمال رو ازش  گرفتم و بادقت بهش نگاه کردمکی نزدبهش
  از کجا اومدهنی که اومدی نادمی فکر کردم یهرچ

 
 ادی نمادمی وای شدونمیـنم
 
 : به لبم زدو گفتیکی کوچي شده بود بوسه می که متوجه سردرگموایش
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  نشهرتیبرو آماده شو د سرت يفدا
 ی فردا  خسته نباشي خونه که واسه ای زودتر بامروزم

 
  لباسامدنی گفتم و شروع کردم به پوشیچشم

 
 هم برندار يادی زلی خودتو خسته نکن وساادمی نره زادتی وای شای اشکان لباس گرم برداري ـواسه

 میممکنه ما از اونا زودتر برگرد
 
  چشم چشم چشممونهی مادمی چشممممم زمی عزیکنیچقدر تکرار م:وایش
 

  کردمی ازش خداحافظشیشونی پدنی کردمو بعد بوسي اخنده
 
 ...خورهی مشیشونی باشه که به پي بوسه انی ممکنه اون آخردونستمی نماما
 کردمو بهش گفتم ی خداحافظيدی از خانوم سعدنی کشی خوابی بی روز خسته کننده و کلهی بعد
  مطبادی بستیالزم ن اونم اموی نميروز3
  ازم دور شددی ازم تشکر کردو با گفتن خسته نباشی خوشحالبا
 
 

 چه دی بادونستمی برام زهر کرده بود نموی بودم که زندگی رو تا خونه همش به فکر خوابری مستموم
 گرفتمی جلوشو ميجور

  کردمی مي فکرهی دیبا
 

 دمی در خونه دي به خودم اومدم خودمو جلوی سفر فکر کردم که وقتنی به ااونقدر
 

  کم کردن استرسم خدارو صدا زدم و وارد خونه شدمواسه
 ...النا
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 به صفحش نگاه کنم نکهی اتاقم  مشغول خشک کردن موهام بودم که تلفنم زنگ خورد  بدون ايتو
 زنهی بهم زنگ نملدای جز ی کسدونستمی کردم چون میاوک
 

  مرگتهـچه
 
 : حا به جا شدم و گفتممی صندلي مردونه  رويم اونم با صدا گفتن سالبا
 

  شما؟دیـببخش
 یمن سپهرم النا شناخت:صدا

 
 : گفتمدموی گفتن اسمش اخمام رو تو هم کشبا

  امرتون؟ـبله
 دی منو از کجا آوردي شماره شما

 
   سخت نبودادمی کردنش زدایخب پ:سپهر

 نمتی ببخوامی مالنا
 
  دی که شما مزاحمم شددونهی ملدایـ

  بشه؟ی که چدینی ببمنو
 

 ستی برام مهم نگهی اگه بدون هم دی حتدونهینه نم:سپهر
  که حرفامو بهت بزنمنمتیبب
 
 :دمی ازش پرسي کنجکاوبا
 ستی براتون مهم نی چیعنی

 
  باهاش تموم کردمهیخب عاد:سپهر
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 ؟ي تموم کردلدای با یییییییـچ
 چرا؟

 
  رو دوست دارمگهی دیکیخب من :سپهر

 
  واقعا براتون متاسفمـهه
 دی چرا مزاحم من شدحاال

 
 ی بدوندی هست که باییزای چهی:سپهر

 
   ندارمدنشونی به شنیلی تماـمن

  سالمتبه
  گوشههی قطع کردم و انداختم وی گوشبعدم

 
  دوباره روشن کردم که در باز شدو ماکان اومد داخلسشوارو

 
 ؟يزدی حرف می داشتیبا ک:ماکان

 
  بتوچهی هر کـحاال

 
  داشتکارتی نه چيزدی حرف میبااون پسر داشت:ماکان

 
  ینستی ندادن فال گوش واادی که بتوچه بهت ـگفتم

 
  بمونه واسه بعدهی قضنی ندادن اادینه :ماکان

 میوفتی صبح زود راه م؟فرداي آماده کردلتویوسا
 

 رونی آماده کردم برو بـاره
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 رونی از اتاق رفت بشیشگی بهم انداخت و با زدن پوزخند همی نگاهمین
 

 ومدی باهام ملدامی انگار مجبور منم باخودش ببر شمال کاش حداقل ـحاال
  نجاتم بدهی عوضنی از دست اایخدا
 

 ... رفتمییرای سرم بستمشون و به سمت پذي کش محکم باالهی کردن موهام که تموم شد با خشک
 

 ...پژمان
 

    مسافرتمی برشهی بعداهم مگمی مـمنکه
 
 گهی خانومم می هرچی گفتي دادتی رضاي مگه خودت نبودگهی نکن دتیپژمان اذ:وایش
 

 ستی مسافرت رفتن به صالحمون ننی من بودم اما اـچرا
 
 پام انداخت و به طرف اتاق رفت و درو ي جلوفشوی شده بود کي از مخالفتام کفری که حسابوایش

 محکم  بست
 
 
  هی گرری بسته شدن در اشکان تکون خوردو از ترس زد زبا
 

  و به سمتش رفتم و بغلش کردمدمی کشیقی عمنفس
 

 مبل خودمم ي حوصلمو سر برده اشکان رو گذاشتم روگهی کردم نتونستم ساکتش کنم ديهرکار
 جلوش نشستم

 
 واسه ی راههی تا ی کمک کنیی وبه بابای مامانت باهردومون قهر پس بهتر ساکت بشی فسقلنیـبب
  باشهمی کندای پیآشت
 



 

@donyayroman 77 

 بغلش نکهی ای کرد به معنکی خودشو بهم نزددادی دستاشو تکون مکردوی مهی که گری درحالاشکان
 کنم

 
   دست بغلش کردم و به سمت اتاق خوابمون رفتمهی با

  درو چرخوندم اما قفل بودي رهیدستگ
 

  کردهی بچه هالك شد بسکه گرنی درو باز کن اای باری درني بچه بازوایـش
  دارهی به پسرمون چه ربطيباتوام تو از من دلخور...وایش
 

  رونی اومد بوای به در زدم که بالفاصله در باز شدو شی مشتیعصب
  بدهری تخت نشست تا بهش شي بهم انداخت و اشکان و ازم گرفت و  روی نگاهمین

 
   به سمتش رفتم و کنارش نشستممنم

 
  گهی دي اما چند هفته میری ممی نرگمی منکه نمزمی عزهی چاتی لجبازنی ای معنوایـش
 
 : بهم نگاه کردو گفتی مظلومي با چهره وایش

  گذرهی بهمون خوش می تازه همه هم هستن کلمی داره االن بری چه فرقحاال
 کنمی هاتو درك نمی نگراننی ای معنمن
 

 : بهش گفتمیی حالت عصبـبا
  پس گوش کنی درك کنيخوایم
   کردم نجاتش بدمی تصادف کردو من سعي موتورهی شی وقت پیلی خادتهی
 قرار تصادف کنه اما نتونستم نجاتش دونستمی که من مهی مال دختر بچه ای اون دستمال خونیدونیم

 بدم
 
 نمیبی چرا همش اتفاقاته بدو مدونمی فقط نموفتهی بی بفهمم قرار چه اتفاقاتتونمی باور کن موایش

 ستی خوب ني از اتفاقايوخبر
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 گمی بخدا راست مادی میی بالهی سر هر سه مون می مسافرت برنی باور کن اگه به اوایش
 
 : از حرفام جاخورده بود اشکان رو محکم تر به خودش چسبوند و گفتی که حسابوایش
 سفر نی ما به خاطر حال تو هم که شده به استی پژمان تو اصال حالت خوب نیزنی مهی حرفا چنیا
 میریم
 
 

 گمی بهت مقتوی لج نکن من حالم خوبه دارم حقکنمی خواهش مـخانومم
 
 ی کنه که تو نفر دوم باشینی بشی رو پيزی تاحاال تونسته چیاخه ک:وایش
 

  بودم که تلفن خونه زنگ خوردوای حرف زدن باشدرحال
 
 دیچی گوشم پي بابا تويلفن رفتم و جواب دادم که صدا و به سمت ترونی اتاق اومدم باز
 

 ؟یسالم پسرم خوب:بابا
 

  و عسل خوبن؟د؟مامانی باباجون خوبم شما چطورـسالم
 

  پسرم عروسم و اشکان چطورنمیما هممون خوب:بابا
 

  خوبن باباجانـاونام
 

 خداروشکر:بابا
 ي خونه می تا صبح همه بردیاری لوازمتون رو هم بنجای انیای مزاحمت شدم که بگم امشب شام بپسرم

 )وای شيبابا( یعی رفيآقا
 

  سفرمیای باهاتون بستی اما ما قرار نمیای واسه شام مـباباجان
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  اصال حرفشم نزنيای نيخوای اونوقت تو ممی سفرو راه انداختنی به خاطر شما ا؟ماهمهی چیعنی:بابا
  منتظرتم خداحافظامشب

 
  قطع کردوی حرف زدن بهم بده گوشي اجازه نکهی اوبدون

 
 : زدم و گفتمبی خودم نهبه
  راه نباشهي توی اتفاقچی هدی خواب و کابوس شاهی اون فقط دی پژمان شایدونی کجا ماز
 
 داره اما دلمو بهش خوش کردم و افتنی واسه تحقق ی حرفا درصد کمنی اي همه دونستمی منکهیباا
 رداشتم و بنی زمي رو از رووای شفیک

  اتاقي تورفتم
 

  میمونی امشب همون جا ممی ماماني پاشو لباساتو بپوش لوازماتم بردار شام خونه ـخانم
  اشکان رو تنش کنمي لباسارمی ممنم

 
  باشه به سمت کمدش رفت و منم با اشکان به سمت اتاقش رفتمهی از جاش بلند شدو با وایش
 

  تنت کنم حاالی پسر بابا چـخب
  کردمدای لباس نازو بامزه براش پهی نکهی لباساش شروع کردم به گشتن تا انیب

 
 
 

 : گرفتم و باخنده گفتمنهی آي رو جلواشکان
 .... مامانشی پمی خرگوش بابا بزن برخب

 
 

  واسه خوابمی بعد خوردن شام وشستن ظرفا آماده شدشب
 

   داده بودرشیی تغکمی اتاق خودم که مامانم بعد ازدواجم می رفتوای شمنو
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 میدی هم کنارش دراز کشوای و منو شمی تخت خوابوندي رو رواشکان
 
  رو از پشت بغلش کردم و محکم به خودم فشارش دادموایش
 : زدم و گفتمي موهاش بوسه انیب

  ببخش خانومم امروز ناراحتت کردممنو
 
 : به خودش بده گفتی تکوننکهی بدون اوایش

 ری شبت بخی بخواب که واسه فردا سر حال باشزمی نداره عزاشکال
 

 منصرف رشی باشمو باهاش حرف بزنم اما با گفتن شب بخداری بوای امشبو تا صبح باشخواستی مدلم
 شدمو چشمامو بستم

 
  چشمام رو باز کردمشدی که به انگشتم وارد می درد و سوزشبا
 دادیصبح رو نشون م8 رو به روم نگاه کردم که ی طوسيواری ساعت دبه
 

 نی دهن اشکان و بي که متوجه شدم انگشتم توهی درد مال چنی انمی به دستم انداختم تا ببینگاه
 دهیدندوناش گرفته و داره فشار م

 
  جمع کردهی که لباشو به حالت گررونی بدمی گفتم و آروم انگشتمو از دهنش کشیکی کوچآخ
 

 : کوچولوش و گفتمي دستايم تو گذاشتانگشتم
  تا دندونت4 با اون ي پدرمو درآوردی فسقلهی باباجون تو آخه

  دهنت هاي توی نکنگهید
 

 تپلش ي شروع کرد به دست و پا زدن به پاهادوی ذوق زده خندکردی که بهم نگاه می درحالاشکان
  اومد داخلوای که شدمیبوسه زدم و دوباره کنارش دراز کش

 
  فقطمیی منتظر تومی ما همه اماده ايعه پژمان تو که هنوز بلند نشد:وایش
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 : از جام بلند شدم و گفتمعیسر
 شمی منم اماده می اشکان رو عوض کني لباساتا

  میدی رسوای شي بابايبود که به خونه 10 حدودساعت
  می زنگ زدم و گفتم ما پشت درانی شاهی گوشبه

 می مختصر به راه افتادی احوال پرسهی و بعد رونی اومدن بنگی از پارکنی با ماشهی بعد چند ثاناونام
 
 
  می مسابقه گذاشتانی راه منو شايتو

  اون باشهي تر به جاده چالوس برسه ناهار پاری دی شد هرکقرار
  ام وی بانی من بنز بود ومال شانیماش
 
 رستوران هی و کنار دمی از سرعت داشت من زودتر به جاده چالوس رسوای که مامان شی خاطر ترسبه

 دنی از راه رسانینگه داشتم که چند لحظه بعدم بابا و شا
 
 : شدو گفتادهی پنی از ماشی عصبانیشا

  ی مسابقه رو گذاشتنی انی واسه همترسهی مامانم از سرعت میدونستی پژمان تو مستی نقبول
 : خنده گفتمبا

   بروروی بدو سفارشات رو بگی حاالم که باختيبودی زرنگ مدیره تو با دای ربطچه
 
  خوان رفت تا غذاهارو سفارش بدهشی ازمون سفارشات رو گرفت به سمت پنکهی بعد اانیشا
 
 ... بودمشدهی مطبم دي که توي که دوباره چشمم خورد به همون دخترمی تخت نشسته بوديرو
 
 

   می و به راه افتادمی شدنامونی خوردنه ناهار همه سوار ماشبعد
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  وای شي بابايالی به ومیدی شده بود که باالخره رسکی تارهوا
 

   داخلمی بردهی رو با کمک بقالی هم وساوای اومد و اشکان رو گرفت من و شوای به طرف شعسل
 
 

 نگاه لمی فموی نشستییرای تو پذونمی بعد عوض کردنه لباساشون به سمت آشپزخونه رفتن و ماآقاخانوما
 میکرد

 
 رهی خونیزی نشستن و به تلوانی منو شاکی و نزدرونی خنده کنان از آشپزخونه اومدن بوای و شعسل
  شدن

 
   گذشته بود که مامان صدامون زد واسه خوردن شامی ساعتمین
  

........... 
  میدی زود خوابادی زی و به خاطر خستگمی  خوردي رو با خنده و مسخره بازشاممون

 
......... 

   که کنارم خواب بود نگاه کردموای که به صورتم خورد چشمامو آروم باز کردم و به شي نوربا
  و به سمت حموم رفتمنیی حرکت از تخت اومدم پاهی با
 

  رونی حالم جا اومد حولمو دورم انداختم و اومدم بنکهی ابعد
 
  زمی باشه عزتیعاف,:وایش
 
  سمتش برگشتم و گفتمبه

  گلمی مرسی خانومي شدداری بـعه
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 لب می بعدش باهم برامی مشمیبروصبحونتو بخور منم اماده م: داد و گفتی به بدنش کش و قوسوایش
 ایدر
 
  رونی تنم کردم وبا گفتن چشم از اتاق اومدم بشرتی همراه سودموی سفشرتیت

 
 زنی همه سر مدمی شدن که دداری بای کنمی انداختم تا ببی دور به آشپزخونه نگاهاز
 
 : بلند گفتمبای تقري خنده به سمتشون رفتم و با صدابا

 ری صبحتون بخی به همگسالم
 

 : ادامه داددوی کنار کششوی کناری جوابمو دادو صندلیی باخوشرووای شيبابا
  نی پسرم کنار خودم بشایب

 
   همراه اشکان اومد داخل وسالم دادوای محض نشستنم شبه
  خودمشی پنی عروس گلم بشایب: کنار و گفتدی کششوی کناری بار بابام صندلنی اکه
 

 :  کردو گفتي خنده امامانم
   باشهری دکمی ي واسه حسودیکنی فکر نمروزی آقا پوا
 

 : گفتگرفتی موای که لقمه رو به سمت شی درحالبابا
  گهی خانوم عروسمم دل داره دهی چخب

 
 : لقمه رو از بابا گرفت و گفتوایش

   بابا جونممنون
 
 گرفت و با وای عسلم اشکان رو از شرونی تشکر کردن مختصر رفت بهی از جاش بلند شدو با انیشا

  رونیگفتن با اجازه رفت ب
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 )وایمامان ش( جوننیمی خوردم و بعد تشکر از مامان و سرموی شوانیل
  رونی بمی اومدالی از ووای شهمراه

 
  و عسلانی انداختم که چشمم خورد به شای اطرافم نگاهبه
 

 ....  رو  گرفتم و قدمام رو به سمتشون تند تر کردموای شدسته
 
 

 ... النا
 

  دمی بلند اهنگ از خواب پري با صداصبح
   درد گرفته بودي جام عوض شده بود اصال نتونسته بودم خوب بخوابم و بدنم بدجورچون

 
 رو به روم ي صحنه دنی  که با درونی دوش گرفتن از اتاق اومدم بهی از جام بلند شدمو بعد خوابالود

   برگشتم تو اتاقم و درو قفل کردمعی و سردمی کشیفی خفغیج
 

   زده بودخی بدنم دویلرزی و پام مدست
  ماکان بلند شدي در تکون خوردو صداي رهی بود که چند لحظه بعد دستگسادهی در واپشت

 
 ي درو قفل کردیالنا درو باز کن واسه چ:ماکان

 
 : گفتمدیلرزی که صدام میدرحال
 ي از کجا آوردگهی کثافت اون دختر رو ديکردی می چه غلطی شو داشتخفه

 
 : با داد گفتماکان

  درو باز کننی نداره ای تو ربطبه
 
  که به در زد آب دهنمو قورت دادم و قفلشو باز کردمی لگد محکمبا
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 : که اخم کرده بود به طرفم اومد و گفتی درحالماکان
 دستت از پا ای ي اطراف دور شدنی به حالت النا بفهمم از اي تا کارم تموم بشه وارونی برو بای بفعال

 يخطا کرد
 

  رونی زدم بالی بکنم شال و مانتوم رو برداشتم و از وی به خودش و حرفاش توجهنکهی ابدون
 

  بد بودیلیخ حالم دیلرزی بدنم مهنوزم
   بکناتوی گند کارنی روز بگذره بعد اهی حداقل بذار ی عوضي بهت بگه پسره ستی نیکی ـاخه

 
 بچه که هی که از دور چشمم خورد به دوتا مردو دوتا خانوم و زدمی قدم مای هدف کنار دری بداشتم

 کردنی ميداشتن آب باز
 
 افهی بهشون قشدمی تر مکی نزدی حسرت بهشون چشم دوختم و به قدم زدنم ادامه دادم که  هرچبا

  شدی از اون پسرا برام آشنا ترمیکی ي
 
 

    جا خوردمی رفته بودم مطبش حسابدای که با اي دکتردنی بودم که با ددهی رسکشونی نزدبایتقر
 
  داشت  نگاه کردمي بلوندي ك کنارش نشسته بودو موهای زنبه

   زنش باشهخوردی و ناز بود بهش مافهی قخوش
 

   کردم حواسمو پرت کنمی تخته سنگ نشستم و سعي ازشون برداشتم و لبه چشم
 

  دمی کشقی از هم باز کردم و چشمامو بستم و چند تا نفس عمدستامو
 
   از افکار پوچم نبودي خبرگهی آروم تر شده بودم و دکمی

  زنگ خوردمیو زانوهام که گوش گذاشتم رسرمو
 رونی نفسمو دادم بی سپهر اخم کردم و عصبي شماره دنی دبا
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  کردم و منتظر موندم حرف بزنهیاوک
 

 ؟ییسالم النا معلوم هست تو کجا:سپهر
 
   پررو شده بودیلی خگهی دنیا

 
  داشته باشهی به شما ربطکنمی سالم فکر نمکیـعل
 

  زمی عزی حرف نزنينجوری با من اشهیالنا م:سپهر
  از کوره در رفتم و بدون توجه به اطرافم صدامو بلند کردمزمی گفتن عزبا
 

 نی اخرنی سپهر خان انی ببستمی تو نزی بدونم من عزخواممی نميخوای می از من چدونمی من نمنیـبب
  گمیبار که بهت م

 کتک خوردم یکان عوض اشغال من به خاطر تو از اون مايخوای از جونم می چی نشو لعنتمزاحمم
  دست از سرم بردار

 بد
 قطع کردم و وی گوشکنمی مکاری دارم چدمیفهمی بودم که نمی نفس کم اورده بودم اونقدر عصبيجور

 ای دريانداختم تو
 
   خوردو افتادمزی که پام لنیی تخته سنگ اومدم پاي رواز
    بزنمغی مجبور شدم جدکهیچیپی مي مچ پام درد بديتو 
 
 کردنی دورم جمع شدن و بهم نگاه مانشی زدنم اون دکترو اطرافغی جبا
 
  نی زل زدی به چنیدی تا حاال آدم بدبخت ندهی داد زدم  چتی عصبانبا
 

 : گفتی دختر مو بلوند رو به روم نشست و با مهربوناون
  دستتو بده تا کمکت کنمزمیعز



 

@donyayroman 87 

 
  دم به طرفم دراز شده بود رو گرفتم و از جام بلند شدستشوکه

 ي شده بود و با بادسی رفت هوا و نشستم سر جام لباسام خغمی به مچ پام وارد شد دوباره جي فشاربا
  دیلرزی بدنم مخوردیکه به بدنم م

 
 کردی مهی بود و داشت گردهی بودم اون بچه کوچولو ترسدهی که کشیغی جبا
 
 : و گفتکمی بار همون دکتر اومد نزدنیا

   ممکنه شکسته باشهنمی پاتون رو ببدیبا
   نگفتم و گذاشتم کارشو بکنهيزی حرف زدن نداشتم چي چون حوصله منم

 
   رو اعصاب بودیلی بچه کوچولوء خي هاهیگر
 کردو رو به اون خانوم مو بلوند ی دستشی بهش بگم حداقل بره اونور تر که دکتر پي چجوردونستمینم

 : گفتواسی اسمش شدمیکه فهم
 
 يخوریااشکان برو داخل هوا سرد شده سرما م خانومم تو بوایش
 
 : با همون لحن مهربونش گفتوایش

  نباشه و بعدم رفتی خاصزی چدوارمیام,: و بعد خطاب به من ادامه دادزمی عزباشه
 

 ...هی گرری مچ پام اه از نهادم بلند شدو زدم زدنی شلوارمو داد باال با دي پاچه یوقت
 

 ...پژمان
 

   می به سمتش رفتدمشی همون دختره که چند بار دغی جي بودم که با صداوای حرف زدن با شدرحال
 
   نشستدوی کشغی به کمکش رفت و خواست بلند بشه که دوباره جوایش
  کردی مچ پاش گذاشته بود و از درد ناله مي دستش نگاه کردم و روبه
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   بره داخلواخواستمی از شنی بره واسه همنی اشکان باعث شده بود تمرکزم از بي هاهیگر
 

 مچ پاشه ي رویقی و زخم عمرهی ازش ميادی خونه زدمی شلوارشو دادم باال که دي پاچه وای شبعدرفتن
   هم که کرده بود حدس زدم شکسته باشهیبا ورم

 
 : بود نگاه کردم و گفتمهی دختر که در حال گربه

 د؟ی داری کجاست؟همراهالتونی وخانوم
 

 : گفتي گرفته اي پاك کردو با صدااشکاشو
  فکر کنم داداشم هستالمونی پارکه اون وي بلنده سرمه ای شاسنی ماشهی تر نیی پاالی چندتا واره
 
 : گفتمانی تموم شدن حرفش رو به شابا

 مارستانی هر چه زود تر منتقل بشه به بدی کن به داداشش خبر بده بادای پالشونوی برو وپاشو
 
 ند شدو رفت با گفتن باشه از جاش بلانمیشا
 

 : صورت دختر رو پاك کردوگفتي که کنار اون دختر نشسته بود اشکاعسل
  نگفتيزی تکون داد چي دختر سريبودی مراقب مشتری بدی بایشی زود خوب مشاالی ازمی نکن عزهیگر
 :دی دوباره عسل پرسکه
  اسمتو بدونمتونمیم
 

 : به عسل نگاه کردو گفتدختر
 ي هستم النا علوالنا
 

   به روش زدو گفت منم عسل خرسند هستمي لبخندعسل
 فی دکتر همه فن حرهی داداشم پژمان نمیا
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 : زد و گفتی بودم اسمش الناس لبخند کم جوندهی که حاال فهمدختر
   عسل جونخوشبختم

 
    شونه هاشي رو دراوردمو انداختم روشرتمیی سولرزهی از شدت سرما مدمی انداختم که دی النا نگاهبه
 
  لب ازم تشکر کردری انداخت و زی نگاهمی قرمز بهم ني لپابا
 

 دنی از راه رسیکلی پسره قد بلندو ههی و انی موقع شاهمون
 

 دستاش  و با همون اخمش ي بهمون سالم کنه به طرف النا رفت و گرفتتش رونکهی بدون اپسر
  ازمون دور شد

   شونشي بلندو محکم خودمو بهش رسوندم و دستمو گذاشتم روي قدمابا
  واستادو به سمتم برگشتکه
 

 دهی دبی آسي پاشون بدجورنی ماشي تودشونی بذاراطی بگم بااحتخواستمی اقا فقط مدیـببخش
 

 : زدوگفتيشخندی نپسره
   کنمکاری چدونمی دخالت نکن خودم مشما

  به راهش ادامه دادوبعدم
 

 ...الی داخل ومی و عسل راه افتادم و باهم رفتانیموندم و به طرف شا منتظر نمنم
 
 

   گفتم و به سمت اتاق به راه افتادمری و بابا شب بخانی تموم شدن فوتبال به شابعد
 

 داره؟ی چرا اشکان تا االن بوایـش
 
 : بهم نگاه کردو گفتی با نگرانوایش
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   حاله پژمانی تب داره بچم بیلی خدونمینم
 
  اشکانهیشونی پي نشستمو دستمو گذاشتم رووای کنار شنی زميرو
 
  اری مخصوصمو بفی تبش باالس برو کیلی خنکهیـا
 
   از جاش بلند شد و به سمت چمدون رفتوایش
  نکردداشی گشت پی هر چاما
 
   رفته برش دارمادمی یاه لعنت: سر جاش نشست و گفتوایش
 

 : داد زدم و گفتمیعصب
 اشپزخونه شربت ي تونی کنم برو ببدایشب از کجا دکتر پ2 که تب داره حاال ی از اون موقع نگفتچرا

 ی کندای پیتونیم
   نبوديزیرفتم اما چ: کالفه گفتوایش
 

   اشکان بود پس زدم و شروع کردم به دراوردن لباساشیشونی پي رو که رووای شدست
 
 خورهی که بدتر سرما مينجوری پژمان ایکنی مکاریچ:وایش
 

  اوردن تبش لباساشو کم کنمنیی واسه پاـمجبورم
 

  ومدی که نومدی ننیی کردم اما تبش پاومدی که از دستم برمي هرکارمیدی تا صبح نخوابوای شمنو
 

 نگاه می چشمامو محکم بهم فشار دادم و به ساعت مچسوختی میخوابی از شدت بي بدجورچشمام
  کردم

 
  دکترمشی ببردی با7 ساعت وایو ش اماده شـپاشو
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 نوشتم و هی واسه بقادداشتی هی منم رونی اشکان و بغلش کردو رفت بدوی خوابالود مانتوشو پوشوایش
   شدمنی و سوار ماشخچالیچسبوندم به 

 
   حال به خواب رفته بودی بود و بدهی به اشکان نگاه کردم که رنگش پرنهی آاز
 

 وای شی بچه مراقبت کنهی از ي تو عرضه نداریعنی بگم مراقبش باش ـچقدر
 
 خورهی سرما مگهی خب بچست دکردمی مکاری چدی باگهید:وایش
 

 گهی خب اره دـبچست
  سوزهی که داره تو تب مینیبی نمي کورمگه

 
   نشدهيزیگفتم که مراقبش بودم حاالم که چ: صداشو باال تر برد و گفتوایش

 ؟ی بکنی چه غلطیخواستی هان می چردکی تشنج مشبی اگه دوای نشده شيزیـچ
 
  بچه سر من داد نزنا پژمانهیحاال که نشد به خاطر :وایش
 

 نی همیعنی لباس گرم بردار گمی می وقتی و حرف گوش کنيری بگادی تا زنمی خوبشم مزنمی مـداد
 
  توءرهی همش تقصخواستمی پژمان اصال من بچه نمیدونیم.:وایش
 
 : سرش داد زدم و گفتمتی حرفش با بهت و عصباننی گفتن ابا
  ارمای بادتی اون شبو به ي هی تو؟نذار قضوای شیخواستی بچه نمتو
 
 به نی کنترلم رو از دست دادم و ماشونی که با بوق کامنمی اشکان رو ببتی عقب برگشتم تا وضعبه

 ... محضیکی بود و بعدم تاروای شغی جي صدادمی که شنيزیسمت چپ منحرف شدو تنها چ
 

 ...النا
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   زده نشدی منو ماکان حرفنی بمارستانی به بدنی رستا
 
   زدن و بعدم پامو گچ گرفتنهیتا بخ6 مچ پام ی علت پارگبه
 

 : خواست کمکم کنه که دستشو پس زدم و گفتمماکان
  رمی کن خودم مولم
   باال انداخت و سرعتشو  تند کردو ازم دور شدي شونه ااونم

 
   رسوندم و سوار شدمنشی خودمو به ماشی هزار بدبختبا
 

 م؟یری مـکجا
 

   تهرانمیری بردار بعدم مالتوی وساالی ومیریم:ماکان
 
  میوفتی بذار صبح راه مشهی شب ممی ساعتم نگاه کردم و گفتم االن که تا برسبه
 

  انداخت و با گفتن باشه به سرعتش اضافه کردی بهم نگاهیرچشمی زماکان
 

  رهیگی ادمو مي پاچه ی بارم مثل چهی بار آدم و هی نداره ی بشر تعادل رواننی ااصال
 

 شام مختصر به سمت  رختخوابم رفتم و به محض بست شدن چشمام به خواب هی بعد خوردن شب
  رفتم

 
 دورو ی شدم هرچرهیشدو با ترس به اطرافم خ بچه چشمام باز غی جي اوج خواب بودم که با صداتو

  ادی از بچه نبود با دقت به صدا گوش دادم که متوجه شدم صدا از کنار بالشم ميبرمو نگاه کردم اثر
  ماکان رو برداشتمی کنار زدمو گوشبالشمو

   صداشو قطع کردمدموی کشي کالفه اپوفه
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   بوددهیناپه خواب کاي به سمت ماکان رفتم که روزدمی که لنگ میدرحال
 

  میوفتی راه بدیصبح با6ماکان پاشو ساعت...ـماکان
 

 میوفتی راه مگهی بخواب بابا بذار دوساعت دریبگ: گفتي دورگه اي چشماشو باز کردو با صداماکان
 

   صبحونه رو واسه خودم اماده کردمزی پا داره به سمت آشپزخونه رفتمو مهی مرغش دونستمی که ممنم
 

 لقمه واسه خودش درست کردو هی صبحونه خوردنم تموم شده بود که ماکان به سمتم اومد و بایتقر
 :گفت

  کی به ترافمیخوری که باز ممی بسه پاشو برخوردن
 

   خارج شدمالی صبحونه رو شستم و ساکمو به دست گرفتمو از ويظرفا
 

 : عقبو باز کردمو نشستم که ماکان گفتدره
 ؟ی جلو نشستچرا
 
   راحت ترمينجوریـا
 

  رو روشن کردنی نگفت و ماشيزی چگهی داونم
 

 کمی دمی که درونی اوردم بشهی سرمو از شمی رو به رو شدینی سنگکی که با ترافمی جاده بوديوسطا
 سادنی امبوالنس واينای ادم جمع شده و ماشیجلوتر کل

 
  گل کرده بودمی فضوليبدجور

 
  اونجا چه خبر؟ـماکان

 
  تصادف شده فکر نکنم حاال حاالها راه باز بشه:ماکان
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  جونمـماکان

 
 نه:ماکان

 
  بگمخوامی می چیدونی نه؟مگه میـچ
 

 : گفتاوردی منو درمي که ادای بهم نگاه کردودرحالنهی از اماکان
 ی بگيخوای مگهی داره

  مراقب خودم باشمدمی کنم قول می من برم فضولشهی جونم مماکان
 

 : کردم وگفتمي اخنده
  زنمی حرف مينجوری خاك تو کلت مگه من اـعق

 
 : کردو گفتی خوشگلي خنده ماکان

  ارهیی جوراهی خب
 
  یشی خوشگل تر میلی با خنده خگمایـم
 

  ي برذارمی النا من نمزیبسه مزه نر:ماکان
 

  اگه نفهممترکمی می من از فضولیدونی تو که مکنمی خواهش مـماکان
 

  شدادهی پنی از ماشدوی به موهاش کشی دستماکان
 

 ....  شدم و همراه ماکان به راه افتادمادهی پنی از ماشی با خوشحالمنم
 

  شدی مشتری استرسم برفتمی جلوتر میهرچ
 ستادی انگشتاش قفل کردو از حرکت انی دستمو بماکان
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  دلخراش رو به روم زل زدمي و به صحنه رونی پشتش اومدم باز
 

 ك حالش شدی بود و مشخص می همه جاش خوني زنو گذاشتن که بدجورهیوالنس  آمبهی داخل
  ستیخوب ن

 
  کسالسی بای تقري بچه هی دست  پرستار  ي رودمی جلوتر رفتم که دکمی

  زندهای مرده بود دمی نفهمکه
 

   حالم گرفته شده بوديبدجور
   کوچولو سوختي به حال اون بچه دلم

  رو پاك کردمونیی اشکمو که بالجاجت از چشمم اومده بود پاي قطره
  سمت ماکان برگشتمبه
 
 نیی اون بچه صورتش جمع شده بود و سرشو انداخته بود پادنی از دشی ماکانم بااون همه سنگدلیحت
 

  نی تو ماشمی برشهی مـماکان
 

  راه افتادنی انداخت و بعد پاك کردن اشکام باهام به سمت ماشی نگاهمی به صورت اشکماکان
 

 می باز شدو ماهم به راهمون ادامه دادی لعنتکی باالخره اون ترافی ساعتمی نبعد
 
   فکرو ذکرم شده بود اون تصادف و اون بچهي چرا همه دونمینم

  سراز اتاق خوابم دراوردمی و کمیدی رسی کدمی غرق اون صحنه شده بودم که نفهماونقدر
 

  به خودم اومدمی مامان عاطيباصدا
 

  جونی عاطـجونم
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  باشهنی دخترم غمگنمینب: گفتدوی کشی به موهام دستی جون با مهربونیعاط
 زمی شده عزيزیچ
 
 

 بچه م هی تصادف شده بود که هی تو جاده میومدی ممی نشده فقط امروز ك داشتيزی قربونت برم چـنه
 ختمی بهم ردنشی بود بادهدی دبیاس
 

 : به چشمام زدوگفتي جون بوسه ایعاط
   هادهی نباش دختر اخر کار دستت می احساساتنقدریا

 
 ... و چشمامو بستم و به عالمه خواب پا گذاشتمدمی و با گفتن چشم پتورو روم کشدمی بوسدستشو

 
 ...پژمان

 
   چشمامو باز کردمدیچیپی سرم مي که توی مبهمي صداهابا

   اما کم کم اطرافم برام واضح و واضح تر شددمیدی همه جارو تار ماول
  مارستانمی بي اطرافم نگاه کردم که متوجه شدم توبه

 ادمی فکر کردم تا کمی شده بود  یچی از دستام تو گچ بود و سرمم باندپیکی کردی درد مي بدجوربدنم
  اومد که

   روز افتادمنیه ا افتاده و چرا بی اتفاقچه
   بلند پرستارو صدا زدم که باالخره اومدي صدابا
 
  نمشونی ببخوامی خبره زنو بچه م کجان منجاچهیـا
 

 : به طرفم اومدو گفتپرستار
 دینی اونا رو ببدیتونی دکتر حال هردوشون خوبه اما فعال نمي آقادی نباشنگران

 
 دونن؟ی خانوادم منجامی وقت اـچند
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 ادی بگم بدیخوای منجاسی خواهرتون ادوننی اره مدی هوشیروز که ب6االن:پرستار

 
   دادمهی اره تکون دادم و به تخت تکهی ب معنسرمو

 
 شمی رفت و چند لحظه بعد عسل اومدپپرستار

 
 : و ناراحتش نگاه کردم وگفتمدهی رنگ پري چهره به

  خدا عسل حرف بزن اشکان تو روای شده شی طوروای شی شده چرا ناراحتيزی چعسل
 

 : گفتکردی مهی که گری درحالعسل
  وایفقط ش... اشکان خوبه فقطداداش
   شدو حرف نزدادی زشی شدته گروبعدم

  سر زنم اومده؟یی عسل چه بالی چوایش: بلند گفتمي صدابا
 
 : داشت منو اروم کنه گفتی که سعی در حالوایش

   تو کماسژسی وي تورو خدا آروم باش تو بخش مراقبت هاداداش
 
   برام مهم نبود که چقدر درد دارمگهی زد دخی بدنم ي کما همه ي گفتن کلمه با

   و به سمت در رفتمنیی بود پس زدم و از تخت اومدم پانمی سي قفسه ي عسلو که رودسته
  تختي بلند پرستار رو صدا زدو بعدم چندتا از پرستارا به سمتم اومدن و به زور منو روي با صداعسل

 خوابوندن
 
   اما پرستارا اجازه ندادنشمی پارهی التماس از عسل خواستم که اشکان رو ببا
 
 : که اروم تر شدم دسته عسل رو گرفتم و گفتمکمی

  اروم باشمدمی قول منمشی زنم بذار ببشی تورو خدا منو ببر پیابج
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 : اشکاش لبخند زدو گفتنی بعسل
 و بعدشم دستشو از دستم جدا کرد امی داداشم بذار به پرستار بگم مباشه

   شدمرهی رو به روم خي و به پنجره دمی کشیآه
   که چقدر دوسش دارمیدونی می تو خودت بهتر از هرکسای خودت زنمو بهم برگردون خداایخدا
 
  افکارم پاره شدي عسل رشته ي افکار خودم غرق بودم که باصداتو

 دنی دهی  اما فقط در حد ششی پي اجازه دادن بریپاشو داداش:عسل
 

  به راه افتادمccu  گفتم و بعدم به کمک عسل به سمتهي اباشه
   کمتر بودتی تو اون وضعوای شدنی اما دردش از دکردی بدنم درد مي همه

 
   دستگاه بهش وصل بودی جونش نگاه کردم که کلی به جسم بی اشکيباچشما

 : لب گفتمرهیز
 همش می نری سفر لعنتنی چقدر بهت گفتم به اوای اومده اخه چرا ش آقاتوننی خانومم پاشو ببپاشو
  االن دستات تو دستم بودي بودشمی االن پکردمی منه اگه دعوات نمریتقص

 
   اشکانشی بد بود از عسل خواستم تا کمکم کنه و منو ببره پي بدجورحالم

 
 معجزس هی گفت شدی بود و مدهی ندي جدبی حالم بهتر شده بود خداروشکر آسکمی اشکان دنی دبا

   زدم و دوباره به اتاقه خودم برگشتمي بوسه اشیشونی به پکشهیکه االن داره نفس م
 شدی مدهی ديادی سالن رفت و امده زي مالقات شده بود و تووقت

 
  کردمی فکر موای بسته بودمو به شچشمامو

  مامان بابام به گوشم خوردي صداکه
 

  زهیری اشک مصدای مامانم داره بدمید باز کردم که مهی نچشمامو
  بهشون سالم دادم و جا به جا شدمی آرومي با صداتونستمی کردم بهش لبخند بزنم اما نمیسع
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   بااليدی تختو منی اکمی ـعسل
  عسل  تخت و برام باال دادي کردو به جای دستشی پبابا
 

  رو کنارم گذاشت و رو به روم نشستی صندلمامان
 

  حالت خوبه  پسرممیدی کشی چند روز چنی تو ایدونی پسرم نميخداروشکر که به هوش اومد:مامان
 
  بغض دسته مامانمو تو دستم گرفتمبا
 

   داغونهستی مامان حال پسرت خوب نـنه
 براش رونی بادی از کما بی کستی معلوم نگنی سرش اومده دکترا میی چه باليدی مامان ديدی دزنمو

 امان ميدست به دعا شد
 

اره قربونت بره مامان اره پسره گلم براش دعا : نکنه گفتهی داشت به خاطر من گری که سعیدرحال
   مامان غصه نخور تورو خدازی عزشهیکردم خوب م

 
 : گفتدوی رو بوسمیشونی شد و پکمی نزدی با لبخند تلخبابا

   هر چه زود ترادیکه به هوش م...  به خدا باشه انشاادتی گلم امپسر
 

 شدهی که چدوننی موای شي خانواده ـبابا
 

   اشکانشی رفتن پنجانیاره االن ا:بابا
 

 المی خينجوری خودم باشه پسرم اشهی پخوامی من مشی پارنی اشکان رو بی به دکترا بگشهی مـبابا
 راحت تره

 
  رونی گفت و رفت بي باشه ابابا
   اومدنوای شي رفتن بابا خانواده با
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  و به سمتم اومدهی گرری زد زدنمی جون با دنیمیس
 

  جوننیمی از دسته مامان جدا کردم و گذاشتم تو دسته سدستمو
 

 خوب بشه منو دی اون باشهی هم خوب موای حال من خوبه حاله شدی نکنهی جون تو رو خدا گرنیمیـس
  می دارازیپسرم بهش ن

  جونو ازم جدا کردنیمی اومدو سوای شي که باباومدی داشت اشک خودمم در مگهید
 

 : قرمز گفتي شونم گذاشت و با چشمايدستشو رو) وای شيبابا(یاقامرتض
 شهی به خدا باشه منم مطمئنم که دخترم خوب مدتی پسرم امي که به هوش اومدخداروشکر

 
 که بهم یی بود با حرفای و خوبي واقعا مرد قوی اون لحظه خداروشکر کردم واسه داشتن اقا مرتضتو

   کردمی تشکر ازشون خداحافظیاروم گرفتم و بعد کل کمیزد 
............ 

   خوابم برده بودی کدمی که بهم زده بودن نفهمی خاطر ارامبخشبه
  دمی رو کنار تخت اشکان دانی چشمامو باز کردم شای وقتکه
 
  شدو با خنده اومد به سمتمدارشدنمی متوجه بانیشا
 
 دنی تو خوابي بابا تو که خرس رو هم شکست دادي شدداریبه به شادوماد چه عجب ب:انیشا
 

 : و گفتمدمی به چشمام کشیدست
 ومد؟ی بهوش نوایش
 

 : جمع شدو  گفتانی حرفم لبخنده شانی اباگفتن
  نههنوز
 کنهی  نمدتونی تهدي خداروشکر خطردیشی تو واشکان فردا مرخص میراست
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 : و گفتمدمی کشیاه
  شمی پياری اشکان رو بشهیم
 
  جا نگاهش کننی فعال از همارمشیباشه بذار سرمش تموم بشه بعد م:انیشا
 

 ان؟یـشا
 
 جانم پژمان:انیشا
 

 شهی می منواشکان چفی تکلادی وقت به هوش نچی هوای شـاگه
 
 : کردو گفتی اخمانیشا

  ادی به هوش ممی ابجهی چه حرفنیا
  خونتوننیگردی برمییتا3 مشخصه دوباره فتونمیتکل

   حرف نزنيادی زاالنم
 ارمی برات شام برمیم
 
 رونی بهم فرصت حرف زدن ندادو رفت بگهید

  رو گذاشت جلومینی ظرف غذا اومد و سهی بعد با قهیدق10
 
  بخور:انیشا
 

  ندارملی مخوامیـنم
 
 تو زمیری به زور مای يخوری ادم مي مثل بچه ای ندارم ي لوس بازي پژمان من حوصله نیبب:انیشا

 دهنت
 

  زدم و با گفتن باشه قاشق رو برداشتمي محولبخنده
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 ای غذاتو خورده باشدی باامی تا مرونی برمیخوبه من م:انیشا
 

  نگفتميزی چگهی تکون دادم و ديسر
 
 ...رونی سرم اشکان رو چک کرد رفت بنکهی بعد اانمیشا
 

 ...عسل
 

 : انداختم و جواب دادمی که تلفنم زنگ خورد به صفحش نگاهخوردمی صبحونه مداشتم
 دی خوبانی اقا شاسالم

 
  عسل خانومدیسالم خوبم ممنون ببخش:انیشا
  مارستانی تا بدییای سر بهیمزاحم شدم که بگم  
 
 :دمی ازش پرسی نگرانبا

  شدهيزی چچرا
 
  شنی فقط اشکان و داداشتون امروز مرخص مدینه نه نگران نش:انیشا
 
 : از جام بلند شدم و گفتمی خوشحالبا

  انی آقا شادیگی ميجد
 مارستانی بامی شکرت باشه االن مای خدايوا

   قطع کردم   و به سمت اتاقم هجوم بردمی بدون خداحافظوی ذوق زده بودم که گوشاونقدر
 
 

  مارستانی بدمیبود که  رس11ساعت
  انی با پژمان و شای اشکان رو تنش کردم و بعد خدافظيلباسا
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  خونهرگشتمب
 

   صورتش نگاه کردم و بهشون بوسه زدمي تختمو جلوش نشستم به زخماي رو گذاشتم رواشکان
   دلم گرفته بوديبدجور
   کردنهی اشکان و شروع کردم به گرکی کوچي گذاشتم رو پاهاسرمو

  ماما گفتن اشکان سرمو باال گرفتمي با صداکه
 

 : نگاه کردم و گفتمبهش
  ی گفتی بره عمه چقربونت

   دوباره حرفشو تکرار کردکردی مي که داشت با شالم بازیدرحال
 : رو تو بغلم گرفتم و محکم اونو به خودم چسبوندم و گفتماشکان

   رو بهمون برگردونوای خودت شایخدا
  طفل معصومم که شده برش گردوننی خاط ابه
 

 دنی کاش مامانتم بودو از شنیفت گرادیعمه فدات بشه که حرف زدن : و گفتم دمی اشکان رو بوسلپه
 ...شدیمامان گفتنت خوشحال م

 
 ...پژمان

 
  وای ششی پمی موندانمی شدن اشکان رو به عسل دادم تا ببرتش خونه و منو شاصی ترخبعد
 

 امی جا بمون من با دکترش کار دارم زود منی تو همانیـشا
 

   نشستی صندلي گفت و روي اباشه
 

   که قرار بود از زبون دکتر بشنومیی داشتم و نگران بودم نگران حرفايادی زاسترس
 

 : که از راه رفتنام کالفه شده بود گفتدکتر
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  تا منم بتونم راحت تر حرفامو بزنمدینی خرسند لطفا بشياقا
 
  حواسمو به دکتر دادمي نشستم و همه ی عذر خواههی با
 

 هی خانومت یاتی از عالئم حدی و خب شای همکارمونیی جوراهی پژمان جان تو خودت نیبب:دکتر
  ی سردرآورده باشییزایچ
 ... امامی تالشمون رو واسه خانومت کردي همه ما

  نگفتيزی چگهی و دنیی انداخت پاسرشو
   بگهی قراره چدونستمیم

  نیلطفا حرفتون رو کامل بزن:دکتر
 

 : گفتدوی کشی آهدکتر
 که به سرش خورده مرگ ینی سنگي متاسفانه به خاطر ضربه کنهی رو فقط معجزه خوب مخانومت

 ستی ساخته ني از ما کارگهی شده و ديمغز
 

 کدوم از چی هگهی دکتر و دي حرفش گوشام کر شده بود زل زده بودم ب لبانی با گفتن ايانگار
  دمیشنیحرفاشو نم

  رونی از اتاق زدم بی حرفچی گرفتم و بدون هزی به مدستمو
 
  متوجه حاله خرابم شده بود که انیشا
   خوردنم بشهنی سمتم اومدو از بازوهام گرفت تا مانع از زمبه
 

  صداش زدمشهی رسوندم و از پشت شوای که بود خودمو به شیباهرزحمت
 
 دکتر ندارم ي به حرفاي من کاروای شکنمیخانوم خوشگلم جون من چشماتو وا کن التماست م...وایش

 جز خودت چکسی کنه ههی پاشو اشکان منتظرته ها اگه گروای حرفاس شنی تر از ايزن من قو
  ساکتش کنهتونهینم
   شده بودمی فاصله انداخته بود عصبنمونی بی لعنتي شهی اون شنکهی ااز
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 : زدم و گفتمشهی به شیمشت
   برگردی بارو باهام لج نکن و به زندگنی اهی لحظه  هی فقط وای لحظه چشماتو وا کن شهی

 
 : شونم و گفتي دستشو گذاشت روانیشا

  ی استراحت کنکمی خونه می بهتر برپژمان
 

  مگه نهنیدونستی مـشماها
 
 : با تعجب نگام کردو گفتانیشا
 میدونستی مویچ
 
   شدهي مرگ مغزوای شنکهیا.....نکهیـا
 
  نیی سرشو انداخت پای باناراحتانیشا

 ی استراحت کندی باي خسته امی برـداداش
 

 : پس زدمو گفتمدستشو
  بمونموای ششهی پخوامی کن مولم
 
   خوبهمیای خونه استراحت کن  لباساتو عوض کن بعد شب باهم ممی برایلج نکن پژمان ب:انیشا
 
 : گفتمي بلندتري بار باصدانیا

  اونوقت من برم استراحت کنممارستانی زنم رو تخت بامی نمگمی میفهمی حرفامو نمچرا
 
 :مشت کردو گفت دستاشو ی عصبانیشا

   دارهاجی بهت احتگمی نفر دهی وای بدون به جز شی بمون ولنجای ايخوای هرچقدر که مباشه
 

 : زدو گفتي نگاش کردم که پوزخندگنگ
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 ی مراقبش باششتری بدی باوای که حاال در نبود شي پسرم دارهی فک کنم تو هه
 
 شتری اشکان روفراموش کنم اون االن بدی من نباگفتی گرفت راست مشتری دلم بانی گفتن حرف شابا

  دارهازی به من ني اگهیاز هر موقع د
 
 
 : انداختم و گفتمی نگاهانی شابه

 ... خونهمی باتوء برحق
 
   خونمونمیدیرس5ساعت  

  داخل و رفتومدی اصرار کردم نانی به شاهرچقدر
 

   زدم و چند لحظه بعد در باز شدزنگو
  شدمی تر مکی به اون خونه نزدی هر چي انگاردمی نفس کشقی فرو کردم و عمبمی جي تودستامو

  شدی سخت تر مدنممینفس کش
 
 
   مکث در سالن رو باز کردم و رفتم داخلبا
 

  نکردمدای رو پی به اطراف خونه انداختم اما کسینگاه
 

 نیی باباـعسل کجاـمامانـ
 نیستی نخونه

 
 دمی عسل رو از پشت سرم شني که صدادمی آشپزخونه سرك کشيتو
 

  يسالم داداش خوش اومد:عسل
 
  اشکان لبخند زدمدنی سمتش برگشتم و با دبه
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  ی ابجیـمرس
  کجاستمامان

 
 هفته س کار هرروزش شده رفتن به امام زاده1مامان ك االن :عسل

 
  رونی هم که کار داشت رفت ببابا
 

  مبلي رو از بغل عسل گرفتم و نشستم رواشکان
 

 ياری آب موانی لهی برام لـعس
 

  گفت و بعدم رفتي باشه اعسل
 

  وروجک هوم؟ي که نکردیطونی پسر بابا چطور شـخب
 

   کردیکی کوچي خنده کنان دستاشو بهم زدو عطسه اشکان
 

  نفس خوردمهی رو از عسل گرفتم و وانی زانوهام گذاشتم و لي رواشکانو
 

   نکردتتی که اذ؟اشکانی خبرا ابجـچه
 

 : اومدکه ذوق زده گفتادشی يزی نکرد بعد انگار چتینه داداش اذ:عسل
 شدهی چی داداش اگه بدونيوا
 

 شده؟یـچ
 

   گرفته حرف بزنهادیاشکان :عسل
 

  رو بغل کردم و روب روم گرفتمشاشکان
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 ی ابجیگی ميجد
 

 نیاره باور کن بب:عسل
 

 : کنارم اومد و رو به اشکان گفتبعدم
 

   هم بشنوهییتا بابا بگو مامان بگو اشکان
 
   اشکان شکسته به زبون آوردشکهی شدم مخصوصا وقتی کلمه عصبنی ادنی چرا از شندونمینم
 

 امی االن مری اشکان رو بگـعسل
 

   که از رفتار تندم جا خورده بود اشکان رو گرفت و به رفتنم نگاه کردعسل
 

  تخت نشستمي به اتاقم رسوندم و روخودمو
  دمی که اون اتفاق افتادو من نفهمشدی کنم اصال باورم نمکاری چدی بادونستمینم

  دمی به دعواهامون فکر کردم همون حرفا مرور شده بود و من احمق نفهمیوقت
   اخه چرا چرا منخدا
 

  اوردی دوشه آب سرد حالمو جا مهی دی لباسمو باز کردم و رفتم حموم شاي هادکمه
 
 ...ماه بعد1
 
   بودموای وقتموکنار شي گذشته بود وهمه ینتماه از اون اتفاق لع1
 اسم کردی مهی بودو هر وقت گرادگرفتهی اما چون حرف زدن دادمی متی اهمشتری به اشکان بلیاوا

  رمی مسئله باعث شده بود  که ازش فاصله بگنی و همشدمی داغون تر ماوردیمامان روب زبونش م
 

  زدمی و باهاش حرف مگرفتمی دستام مي جونشو توی و دست بوای ششی پرفتمی ساعت ممی نهرروز
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 وجود نداشت و گهی بدون اون دستگاه ها دوای که نبود شی باالخره الکيریی تغنیکتری از کوچغی دراما
   ممکن توقع ممکن بودن داشتمرهی غهیمن از 

 
 
  رونی زدم و از اتاق اومدم بي بوسه اوای دست شبه
 خو گرفته بودم و نه سردرد یخوابی با بگهی بودم اما ددهی هم خوابيو ماه چقدر رهی نی اي تو دونمینم
   داشتی قرمزم سوزشي نه چشماشدمیم
 
   کنارم نشستانسالی مبای مرد تقرهیزل زده بودم که Ccu  نشسته بودمو به دری صندليرو
 
 پام و شروع کرد به حرف ي شدم که دستشو گذاشت رورهی بهش انداختم و دوباره به در خی نگاهمین

 :زدن
  جوون؟یی شده شماي که خانومش مرگ مغزیی آقاـاون

 
 : به طرفش چرخوندم و گفتمسرمو

  منم چطوربله
 

  اسمتو بدونمتونمیخدا صبرت بده جوون م:انسالی ممرده
 
 : دادم و گفتمرونی حوصله نفسمو بیب

  هستم پژمان خرسندپژمان
 

 : به سمتم دراز کردو گفتدستشو
  جهان بخش هستم خوشبختمی علمنم

   ساکت شدمنی فشردم و با گفتن همچنی به ارومدستشو
  دوباره سکوت رو شکستکه
 

 : بخشجهان
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   دکترا جوابمون کردنضی دخترم مرمنم
 

  واقعا اونام تصادف کردنـمتاسفم
 

 ضهینه قلبش مر: بخشجهان
 

  خدا شفاشون بدهدوارمیـام
 

 ازم دور ی خدافظي حرفام با گفتن ممنون از جاش بلند شدو با نیاز ا حوصله تر ی متوجه شد بیوقت
  شد
 

 ...النا
 

 ي حاضر شدـماکان
 

 امی مکنموی منم موهامو درست منی تو ماشياره امادم تا بر:ماکان
 

   ماکان رفتمنی بود به سمت ماشمی ماکان که ناپدري از مامانمو بابای ازش گرفتم و با خدافظچویسوئ
 
 

 وپر عشق کی کوچي خانواده هی رو با ی نداشتم اما طعم خوشبختی رفاهچی هخواستی دلم مشهیهم
  دمیچشیم

 ی محبتی بهم بچوقتی اما هرونی و اکثرا باشوهرش بستی نشمی پادی ازدواج کرده زی که از وقتمامانم
  نکرده

  بگميزی چادی به مامان  زتونمی نمستی نمی اصلي چون بابامنم
  میی درندشت تنهاي خونه نی اي گفت منو ماکان توشهی مبایتقر

 رتشی وسطم که از شانس بدم غنی استی براش مهم نیچی  وهکنهی که بخواد می هر غلطواونم
 قلمبه شده رو من
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 ي رنگ روشن چسب که همه ي لباس مردونه هی بسته شدن در توجهم به سمت ماکان جلب شد با

 نقص ی بومدوی بهش مپشی تشهی کالج مثل همي و کفشای شلوار زرشکهیعضالتش مشخص بود با 
  بود
 

   ازش برداشتم و به رو بخ روم زل زدمچشم
 
   موندمرهی خورد ناخودآگاه بهش نگاه کردم و روش خمینی عطره ماکان که به بنی گرم و دلنشيبو
 

 : به منو خودش کردو گفتی نگاهماکان
  شده؟يزی به من؟چي زل زدی واسه چهیچ
 

 : زدم و گفتميلبخند
  شهی که روز به روز درشت تر مکردمی ناقصت نگاه مکلی هنی داشتم به انه
 

  رونی بيای از بغلم نمگهی اونوقت دادیهنوزبذار رو فرم ب: داد باال و گفتیی مغرورانه ابروماکان
   خودت ناقصهی فسقلکلی هدرضمن

 
 
 نیی گفتم و پنجره رو دادم پایشیا

 
 النا:ماکان

 
 ـبله؟

 
 ؟ي که واسه خودت درست کردیی با اون گچ پامارستانی بي برشهی تو روت مییخدا:ماکان

 
 کشنی می گچ پاشون نقاشي همه روهی مگه چشهی اره معلومه که روم مـخب
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  درستهکشنی لب گرفتن و دختر برهنه و فالن نمی اما طراحکشنیخب اره م:ماکان
 

 : کردم و گفتمیاخم
  فضول خاني چه بادقتم نگاه کردحاال

 
  در من اثر کرده متاسفانهنی کرد کمال هم نششهیچه م:ماکان

 
  حرصمو دراورده بودیحساب

 : بهم فشار دادم و گفتمدندونامو
  ی و کم حرف بزنیوفتی راه بشهیم
 
 

  یشی با نمک میلی خياری کم میالنا وقت:ماکان
 ... گفت و به راه افتادنویا

 
 ...النا
 
   بابت خوشحال بودمنی نه ماکان و از ازدمی نه من حرف مری مسيتو
 
  دادیصبح رو نشون م10 انداختم که ی ساعتم نگاهبه
 

  می شدمارستانی رو پارك کردو باهم وارد بنشی ماشماکان
 

 تخت نشستم و منتظر دکتر ي به ماکان دادم و روفموی شدم که پرستار بهم نشون  داد کی اتاقوارد
 موندم

 
 دستگاه وارد اتاق شدو بعد سالم کردن دستگاه رو هی پسر جوون با هی گذشته بود که ي اقهیدق10

   گچ پامدنیروشن کردو شروع کرد به بر
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 ی گچ پام حسابدنی تا برنی به پام بخور واسه همغشی ممکن تکردمی همش فکر مدمیترسی ميبدجور
   کردمیدکتر رو عصب

 
   باالخره راحت شدمیـآخ
 

 :هم نگاه کردو گفت بااخم بدکتره
   همه سروصدا و ترس نبودنی اهی يازی ندیدی دحاال

 
  دمی و کفشامو پوشنیی و با گفتن ممنون از تخت اومدم پانیی زده سرمو انداختم پاخجالت

 
 : که دکتر گفترونی بمیرفتی باماکان از اتاق مداشتم
 دیدی رو  روش کشی خوشگلي های نقاشدیبری گچ پاتون رو نمخانوم

 
   بااخم بهش انداختم که باعث شد خندشو جمع کنهینگاه
   خودتونشی باشه پریـنخ

 
 : بااخم بهم نگاه کردو گفتماکان

  نهیخواستی منویهم
 

   مگه جرم حوصلم سررفته بوددنی کشی نقاشهی چـخب
 

  تاسف برام تکون دادو منو دنبال خودش کشوندي از رويسر
 

 ی مانتوم خالي روشیدنی نوشي نفرو تموم محتواهیخوردم به  محکم هوی که رفتمی دنبالش مداشتم
  شد
 

 ...مگه کو: گفتمتی انداختم تو سرمو با عصبانصدامو
   نتونستم ادامه بدمگهی ددوی همون دکتر حرف تو دهنم ماسدنی با دکه
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 : گفتی ارومي بهم انداخت و بعدم با تعجب به سرو وضعم نگاه کردو با صدای نگاهدکتر

   خانوم متوجه نشدم متاسفم واقعاشرمندم
 

  قدم رفت عقبهی با دستش هولش داد که ماکان
 

 يدی ندی بزرگنی خانومو به انی ایی عمويمگه کور:ماکان
 

 کرد ی بهمون بکنه دوباره معذرت خواهی نگاهنکهی اصال حالش خوب نبود بدون اي که انگاردکتر
 ستی ول کن نای آسوننی ماکان به ادونستمیمنکه م

 :گفتم
   نبود من خوردم بهشونشونی اریتقص
   دنبال خودشدی بهم انداخت و دستمو کشی نگاه عصبهی اونم

 
 : که نشستم ماکان با پشت دست زد تو دهنم و گفتنی ماشيتو

  يدی زرت زرت دسته گل به آب می مردمو که هینیبی نممگه
  بپوشيزی چهی المصبت ي اون مانتو هاری چقدر بگم زبعدم
  کامال مشخصهرتی زلباس

 
 خودم تو اون دنی شده بود نگاه کردم و از دي که حاال قهوه ادمی سفي حرف به مانتونی اباگفتن

  برداشت و پرت کرد تو صورتمشرتشوی سونی داغ کردم ماکان از عقب ماشی کلتیوضع
 

   احمقيبپوشون خودتو دختره :ماکان
 

   بازم دسته گل به اب دادم اهایخدا
   دکتر رو به رو بشمنی باادیچرا همش با اخه

  سوختی ممینیی لبه پاي بدجوردمی لبم کشي رودستمو
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 نی خودم مچاله شدم اي تودموی کشیقی نفس عمنی کنم  واسه همهی ماکان گري نداشتم جلودوست
   بودمی تو دهننیبار واقعا مستحق ا

 
 

  ادی ممی سر زندگیی داره چه بالدونستمی بود نمری اخي اتفاقاری درگي بدجورفکرم
 ... خوابم بردی کدمی بودم که نفهمشی و شلوغابونی محو خاونقدر

 
 

   منورسوند خونه و خودش رفتماکان
  اتاقمو خودمو پرت کردم روتختي حال کفشامو در اوردم و رفتم تویب

 
   امروز چند شنبسدونستمی نمی انداختم حتی جلوم نگاهمی تقوبه
 

   رو گرفتم که بعد چند تا بوق برداشتی مامان عاطي برداشتم و شماره زی مي رو از روتلفن
 

 ؟ی جون خوبی سالم عاطـالو
 

 ؟یسالم دختر گلم خوبم تو خوب: جونیعاط
 

  خوبم قربونت برمـمنم
 گذرهی خبرا؟خوش مچه
 

  دی بودنجای کاش تو وماکانم اهی جات خالنجای النا واقعا ايوا: جونیعاط
 

 ي سفر بعدشاالی اگذرهی که بهتون خوش مـخوشحالم
  مامان جون؟يای میک
 

 می خوش گذشته و موندگار شدی فعال که به بابات حسابستیمشخص ن: جونیعاط
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  ستی جان چقدر بگم اون بابام نـمامان
  مراقب خودت باش خدافظدی خوش باشباشه

 
  قطع کردی بدون حدافظوی بعدم گوشدوی کشی جون اهیعاط

 
  کردنهی تختم غلط زدم و شروع کردم به گري طرف و روهی پرت کردم ویگوش

 
 
 سوزش داشت از اتاق ي چشمام بدجورکردوی چند ساعت تو همون حالت بودم سرم درد مدونمینم

  شب بودو هنوز ماکان بر نگشته بود11 و  چراغارو روشن کردم ساعت رونیاومدم ب
 ختمی واسه خودم رری شوانی لهی رو نگاه کردم و خچالی يتو
   و دوباره به اتاقم برگشتمدمی رو سرکشوانی لي نفس محتواهی

 
 نی شدن در اومد و ادهی بهم کوبي که صداکردمی نشسته بودم و داشتم به صورتم نگاه منهی ايجلو

  برگشتن ماکانیعنی
 

   دادم ازجام بلند شدمرونی بنفسمو
  ومدی نمیی صداچیه
   مبل لم دادهي حال روی ماکان بدمی که درونی اتاقمو باز کردم و رفتم بدر
 
  گند الکل صورتمو جمع کردمي انداختم که از بوی طرفش رفتم و بهش نگاهبه

  بازي خوردی گندت بزنن ماکان چـاه
 

 ادی تا حالم جا بای نرونمی اتاقت بيالنا برو تو: گفتی عصبماکان
 

   کرده بود گلمی لجبازی که حسابمنم
 :گفتم

  رهی حوصلم تو اتاقم سر مرمینم
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 مست بود تعادلش رو از دست دادو ی به زور از جاش  بلند شدو به سمتم اومد اما چون حسابماکان

 افتاد روم
 

  بکنمتونستمی نميچکاری بند اومده بود و هنفسم
 ماکان تورو خدا از روم بلند....ـماکان

 
 ...وفتهی می داره چه اتفاقدونستمی شد نمرهی خمارشو باز کردو به لبام خي چشماماکان

 
 

 دادی نفساش پوستمو قلقلک می که داغي جورشدی تر مکی ترو نزدکی هرلحظه داشت نزدسرش
   هلش دادمنشوی سي توانمو جمع کردم و دستامو گذاشتم روي همه

  بودمرشی خورد اما من هنوزم اسیکی کوچتکون
 

 : گفتمي مانندغی جيباصدا
 ی من لعنتي بلند شو از روای تورو خدا به خودت بماکااااان

 
   بارم نجاتم بدمنی کردم اي کردم که باهاش لجبازاغلطیخدا

  محکم به صورتش زدم و تکون خوردو با دقت بهم نگاه کردیلی سهی بستمو چشمامو
 از روم بلند شدو رفت عی کنم به چشماش شک کرده بودچون محکم بستشون و باز کردو بعدم سرفکر

  بااليطبقه 
 
 درو قفل شتری بنانی سردرگم بودم واسه اطمي خودمو لجاجتم فحش دادم و رفتم تواتاقم بدجوربه

 تا شدیورم نم کردم نتونستم بخوابم بايکردم و چند تا قرص خواب خوردمو چشمامو بستم اما هرکار
  وفتهی بی ممکن بود چه اتفاقشی پي قهیچند دق

  چشمام بسته شدگهی که دختمی به سقف زل زدمو اشک رنقدریا
 

   ماکان مثل جن زده ها توجام نشستمي خوابم برده بود که با صداتازه
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 : پشت درو گفتمرفتم
 يخوای می چهیچ
 

  کارت دارمی درو باز کنشهیالنا م:ماکان
 

 به؟ خوـحالت
 

 اره حالم خوبه نترس:ماکان
 

   درو باز کردم ورو به روش واستادمدیباترد
   صورتش بودي که به چشمم خورد رد انگشتام رويزی چنیاول
 

 هی بار تو عمرت نی واسه اولی ها ولنهیتو هم دستت سنگ: لپش گذاشت و گفتي دستشو روماکان
 يای البته مقصرم لجبازومدی مشی پی معلوم نبود چيزدی رو نمدهی اگه اون کشيکارو درست انجام داد

 خودت
 

 : و گفتمنیی انداختم پای با شرمندگسرمو
 ی داشتکارمی چحاال

 
 ی نتونستدی گفتم شای مدت خودت نگرفتنی مال توء توانیا: بسته رو جلوم گرفت و گفتهی ماکان

 
 ي از رودموی کشیفی خفغی جی گوشدنی رو ازش گرفتمو بازش کردم که با دیی کادوي جعبه باذوق

 دمی لپ ماکان رو بوسجانیه
 

 : منو از خودش جدا کردو گفتماکان
  باشاتی بازی لطفا مراقب وحشخرمی می که برات گوشهی بارنی اخرنیا

 
  داشتمازی ممنون واقعا بهش نزی مزه نريادیبسه حاال ز: کردمو گفتمیکی کوچاخم
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 : زدو گفتی لبخنده کمرنگماکان
  ندارهقابلتو

  ومدهی برو بخواب تا چشمات از جاش در ندرضمن
 

 يای واس ناهارمـباشه
 

 رونمینه با بچه ها ب:ماکان
 

   بگذرهـخوش
  فعال تا شبپس

 
 فعال:ماکان
  اطالع بدهرونی بي بری خواستاگرم

 
 ـباشه

 دلم براش ير بدجورونی بمی قرار گذاشتم تا برلدای بعدش با دموی خوابی رفتن ماکان منم چند ساعتبا
 ...تنگ شده بود

 
 ...پژمان

 
 وبعد شستن دست و صورتم به سمت نییصبح بود از تخت اومدم پا11 انداختم حدود ی ساعت نگاهبه

 رمی نسکافه بگوانی لهی رفتم تا واسه خودم مارستانی بيبوفه 
 
 ي بود و همه ری دیلی حواسم اومد سر جاش اما خيزی چهی راه برگشت بودم که با خوردن به تو

  شدی که رو به روم واستاده بود خالي دختري رووانی ليمحتوا
 

   بدهکی رکي فحشای منتظر بودم که بهم کلهرلحظه
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 چرا حرفشو خورد با تعجب بهش نگاه کردم که دونمی بگه که نميزی باز کردو خواست چدهنشو
   اون دختر شوکه شدمدنیخودمم از د

 دهی بود به وضوح بدنش ددیاغون شده بود و چون رنگ مانتوش سف به لباسش انداختم که دینگاه
  شدیم

   کردمی ازش معذرت خواهی و کلنیی انداختم پاسرمو
 : داداشش که مشخص بود دنبال دعواس هولم دادو گفتاون
 ینیبی رو نمی بزرگنی ادم به اي کورمگه

 : کردو گفتی دستشی بگم که دختر پيزی چخواستم
  منهری تقصنه
 

   حوصله نداشتم که کشش بدماصال
 مارستانی از کنارم رد شدن منم باالفاصله رفتم داخل بی حرفچی دست دختر رو گرفت و بدون هپسر

 
 
   شدهفی نشسته بودم که متوجه شدم شلوارم بااون برخورد کثی صندليرو

 ی بهداشتسی بلند شدمو رفتم سمت سروی صندلي از روکالفه
 
 بودنه رنگش رهی که خوشبختانه به خاطر تدمی شلوارم کشي پارچه يند بار رو چي دستمال کاغذهی با

  پاك شد
 
   شده بودختهی گود شده بود و موهام بلندوبهم ری چشمام حسابری به خودم انداختم زی نگاهنهیتوا

   نکرده بودمیماه اصال زندگ1 نی تو ايانگار
 
 ي دلم هواهویساله 4ـ3 ي بچه هی سالن چشمم خورد به ي که تورونی چشم برداشتمو زدم بنهی ااز

 اشکان رو کرد
 
  بود رفتموای که شی سمت اتاقبه

  انگشتام قفل کردمنی بوسه زدمو دستشو بشیشونی معمول به پطبق
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   خانوم خوشگلمـسالم

 ی بشداری بستی تو قرار نری بخصبحت
 تنگ دل اقاتون تنگ دلم بغلتو اتی خوشمزت تنگ شده دلم واسه لجبازي واسه صبحونه هادلم

 وای شخوادیم
  پسرمونم زدمدی قی به خاطر تو حتنی دلش برات تنگ شده بباشکانم

  نمشیهفته برمو بب2 بعد خوامی مامروز
  خانوممگردمی برمزود
 

  رونی نگاهمو بهش انداختمو از اتاق زدم بنی از دستش جدا کردم و اخردستمو
 

 ... و به سمت خونه راه افتادمرونی اومدم بمارستانی سفارش به پرستار از بی کلبعد
 

 ...پژمان
 

   رو زدمی رانندگدی گرفتم و قنی ماشهی نی رو اصال نداشتم واسه همی رانندگي حوصله
 
 دراوردمو درو بمی از جدوی کلهی مامانم نگه داشت و بعد حساب کردن کراي خونه يساعت بعد جلو1

  باز کردم
 
 

 یدگی وقت بود بهش رسیلی خي بودو انگارختهی رنی برگ رو زمی انداختم که کلاطی به حینگاه
 نشده

 
   برداشتم و رفتم داخلاطی از حچشم

   کوتاه به مامان و عسل سالم کردم و رفتم به طرف اشکانیلیخ
 
   مبل برش داشتم و محکم بغلش کردمي رواز
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   بوسه بارونش کردمدمشوی بوکشقیعم
 

   براش تنگ شده بودي بدجوردلم
 

  ي الغر شدنقدری چرا اـباباجون
  هی گرری و به صورت اصالح نشدم نگاه کرد و بعدم زد زنی زمي عروسکو پرت کرد رواشکان

 
  آشپزخونهي به طرفم اومد اشکان رو از بغلم گرفت و رفت توعی سرعسل

 
 : مبل نشستم و گفتميرو
 ظاهرا باباشو نشناخت 
 

 : انداخت و گفتیلخور و ناراحت بهم نگاه دمامان
  شناختمتی طفل معصوم بودم نمي اون بچه ي جامنم

   ي افتادي ك به چه روزيدی دافتویق
  به دركما

   روي پدری رو تحمل کنه هم بي مادری هم بدی کرده که بای بچه چه گناهاون
 

  به سمت اتاقم رفتمی خواه معذرتهی مامان نداشتم از جام بلند شدم و با ي واسه حرفایجواب
 
  از کمدم برداشتمو به سمت حموم رفتمرهی دست لباس تهی

 
  ری گغامی زنگ خورد وبعدم رفت رو پمی حموم بودم که گوشتو
 

   گرفتممارستانی خرسند جهان بخش هستم شمارتون رو از بي آقاـسالم
   باهاتون دارمی خدمت برسم کار واجبدی امروز وقت دارنمی ببخواستمیم

  خدانگهداردیری شماره تماس بگنی باادی حرفامو بشنودی خواستاگه
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 اما چه می  باهم اشنا شدمارستانی بي اومدکه توادمی بود و بعدم ی کنی اادی بادمی فکر کردم تا کمی

  با من داشته باشهتونهی میکار مهم
 
 

   بستمراهنموی پي دکمه نی  موهامو خشک کردم و اخرباحوله
   که روش افتاده بود نگاه کردمي برداشتم و به شماره امویگوش

  رونی از اتاق زدم ببموی گذاشتم توجلوی کردم و مبارهی ذخستمی لي توشمارشو
 

  با مني نداري کارـمامان
 

  استراحت کنکمی حداقل يریکجا م:مامان
 
 ششی قول دادم زود برگردم پوای به شستی نيازیـن

  خدافظدی اشکان باشمراقب
 

 .: گفتدوی کشي آه بلندمامان
  سالمتبه
 
 تا بوق جواب داد3 جهان بخش رو گرفتم که بعدي شماره رونیاز خونه که زدم ب 
 

 :جهانبخش
  منتظرتون بودمدی خرسند خوشحالم که زنگ زدي اقاسالم

 
  بله من در خدمتمـسالم

 
 نمتونی ببدی باشهیپشت تلفن نم: جهانبخش

 
  خوبه؟مارستانی بـهمون
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  بهترهمی خرسند اگه از اون محوطه دور باشينه اقا:جهانبخش

 
 مارستانهی که دوتا چهارراه باالتر از بي کافه ادیای پس بـباشه

 
   گفت و بعد تشکر کردن قطع کردي اباشه

 
   شده بودرشی ذهنم درگیحساب

  بگه؟ی چخواستی میعنی
 
 : بهش انداختم و گفتمینی جهانبخش نگاه خشمگي تموم شدن حرفابا
 

 ی دخترتون به زندگنکهی کنن  فقط واسه اکهی تکهی بدم خانومم رو تتی رضادی از من توقع دارشما
   باشهدارمونی  دنی آخرنی ادوارمی وامي اگهی دچکسیبرگرده قلب زنم فقط مال خودشه نه ه

 رونیزده بود از جام بلند شدم واز در کافه زدم ب ك باالتماس بهم زل یی بدون توجه به چشمابعدم
 
 

 دمی ساعت رسمی رفتم و کمتر از نادهی نبود پی راهمارستانی تا بچون
 
 وای ششی پرستار خواهش کردم تا بهم اجازه بده برم پاز

  نکردی خوشبختانه مخالفتکه
  نگاه کردم و بعدم  داخل شدموای به ششهی پشت شاز
 

 و ی پر بود از همه از زندگي زدمو نشستم رو به روش دلم بدجورشی زخمهیشونی به پیکی کوچي بوسه
   که برامون بد نوشتیسرنوشت تلخ

 
  زمی عزشتی اومدم دوباره پوایـش

  پسرمون اما منو نشناختشی پرفتم
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  هومستمی من باباش نمگه
 یه منو مگه من سهم نخوادی تورو مکنهی مهی گرفت چرا هروقت گرادی چرا اول مامان گفتن رو اصال

 ازش ندارم
 دل ی تخت لعنتنی کردنت باهام حرف زد چرا از اکهی تکهی اون اقاهه به خودش اجازه داد و سر تچرا
  ی که سالمیگی و به همه نمیکنینم

 دونمی نمگهی دارمی دارم کم موای بهت التماس کنم  شدی نازتو بکشم چقدر بادی چقدر باگهی دپاشو
  دونمی کنم نمکاریچ
 

  خوابم بردي و چجوری کدمی بهش گفتم و گفتم که نفهماونقدر
 ...النا
 

 امشب هی که به مهموندمیپوشی لباس مي جوردی بانی واسه همی قرار بود با ماکان برم مهمونامشب
 بخور

 
  داخلش نگاه کردمي سمت کمدم رفتمو به لباسابه

 می رو کردم که چشمم افتاد به لباس قرمز مخملروی لباسو زچندتا
 
  انداختمی به خودم نگاهنهی آي و گرفتمش جلوم از تورونی کمد اوردمش باز

  ومدی مدمی به پوست سفرنگش
 انتخاب کردمو بعدم رفتم سراغ دنی همون رو واسه پوشنی گشتن نداشتم واسه همي حوصله گهید

 موهام
   کنار سرم درست کردمونی سرمو مدل پاپي انداختم رورموی حری مشکشاله
   کردمحی ملشی آراهی جلومم رو هم فردرست کردم و کنارشم يموها

 
 نگاه انداختم رژ لب قرمزم رو نهی آي بار به خودم تونیشب بود که ماکان اومد دنبالم واسه آخر9ساعت

  دمی پوشممیسانت5 يپررنگ تر کردمو کفشا
  رونیتمو زدم ب برداشمی همراه گوشموی مشکفیک
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  پلکم نزدی مکث کردو حتدنمی بسته شدن در ماکان سرشو باال گرفت که با دبا
  بودمدهی حد به خودم رسنی بود که تا اي بارنی حق داشت اولی طفلخب

 : کردمو گفتمي تک سرفه انی داشتم واسه همي زل زده بود بهم احساس بدي اونجورنکهی ااز
 می ها بهتره برشهی مری داره دماکان

 
 : ازم چشم برداره به سمتم اومدو گفتنکهی بدون اماکان

  واقعای خودتنی االنا
 

  سوار بشمخوامی برو کنار مشهی که خودمم االنم اگه میشی متوجه می اگه دقت کنـخب
 

  رو برام باز کردبعدم خودش سوار شدنی دستمو گرفت و در ماشماکان
 

  يبلد کارانی تو هم از ادونستمیـنم
 

 کدوم کارا؟:ماکان
 

  باز کردننی احترامو در ماشنیـهم
 یشی آدم مي کم کم داريانگار

 
 که با یی تونی آدم بودم اشهی بشم ها بعدم من هممونی بار آدم حسابت کردم نذار پشهیحاال :ماکان

  یکنی خراب موی و همه چيندازیلجاجت کردنت جفتک م
 

 یوفتی که پس نی گرفتشی دست پـخوبه
 

 می امشبو زهر مارم نکن بذار خوش باشهیالنا خواهشا :ماکان
 

  ندارمتی خوش باش منکه کارـباشه
   کنمتی همراهی مهموننی تو ادی چرا بااصال
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 ومدهی به تو نشیفضول:ماکان

 
  االن دور بزن منو بذار خونهنی همرمی اصال من نمنطوری حاال که اـعه
 

 : کردو گفتي خنده اماکان
 ی بزرگ بشی تو کالنا
  کردمي کار بدی خب قهر نکن دوست داشتم امشب همراهم باشیلیخ
 

  نکنمونمی بزرگ هستم دوما حاالکه بهت افتخار دادم پشـاوال
 

  نگفتيزی به مقصد چدنی تا رسگهی نگاهم کردو دی چشمری زماکان
 

 ...النا
 

  کجانی ما کجا و ايای تعجب کرده بودم مهمونی اون همه آدم حسابدنیازد
 ی کندای پی رو با هرسرو وضعی هرجور آدمیتونستیم

  میالنا حواست کجاست لباستو عوض کن بر: دادو گفتیکی دستمو فشار کوچماکان
  می شدی از تنم درآوردم و دستمو دور دست ماکان حلقه کردمو باهم وارد سالن اصلمانتومو

  وبراندازمون کردندنی به سمتمون چرخای ورودمون بعضبا
 نی بذار من برم تو ماشکشمیماکان من خجالت م: آروم گفتمیلی ماکان رو محکم گرفتم و خدست

  ستمی اصال راحت ننجایا
 وفتی رو بذار کنارو راه بيبچه باز: بهم کردو گفتی خونسرد بود اخمیلی که خماکان

  بگم و دنبالش رفتميزی رفتنش منم نتونستم چبا
 که باالخره واستاد منم خودمو بهش رسوندم و شونه به رفتمی طور داشتم پشت سرش راه منیهم

  ی که با لبخند پهنيشونش واستادم که چشمم خورد به دختر
  ماکان زل زده بود و دستشو به طرفش دراز کرده بودبه

  بالبخند جوابشو دادو دستشو گرفتماکانم
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   شدم و بااخم به دختر نگاه کردمی چرا اون لحظه عصبدونمینم
 
 
  ماکان جونی کنی معرفيخوایمن_
 

 گهی می چنهی حرفم دستشو از ماکان جدا کردو بهش زل زد تا ببنی با گفتن ادختر
   ماهور دوستمهشونیا: بهم نگاه کردو گفتماکان

  دوستتی چیعنیدوستت : باال انداختمو گفتمییابرو
   دوست دخترشمیعنی: ماکان ماهور جواب دادو گفتي بار به جانیا

  درستی شمام خواهرشنمکیفکرم
 بله درست: گفتمدموی کشی حرص نفسي رواز
 

  نچسب و جلف ازم دور شدي و بعدم با اون دختره گردمی منم االن برمنجای انی بشایالنا ب:ماکان
   موضوع ناراحتم کرده بودنی گل کرده بود و امی چرا حسوددمیفهمی نماصال
 کردمی مي برداشتمو شروع کردم به خوردن اما هرکاریدنی نوشوانی لهی حواسمو پرت کنم نکهی اواسه

 شدیدوباره ذهنم مشغول ماکان وماهور م
  ومدی منتظر ماکان موندم نی سررفته بود و هرچحوصلم

  دستمو گرفتیکی هوی کردن که ي جام بلند شدمو شروع کردم به کنجکاواز
   و بانمک رو به رو شدمپی پسر خوشتهی که دستمو گرفته بود نگاه کردم که با ی به کسعیسر
 
  دی اشتباه گرفتی فکر کنم منو با کسدیببخش_
 

  هستم النا خانوم دوست ماکانیرعلیمن ام: صداشو صاف کردو گفتپسر
 

  کنمکاری باش من چيخوای که میهرک: و گفتمدمی از دستش کشدستمو
 
  باهاتون همراه بشم؟تونمی مدی هستیاوه عجب خانوم بداخالق:یرعلیام
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  انداختم که چشمم خورد به ماکانی اطراف نگاهبه
  ماکان خانشمی منم مثل خودت منجوریحاال که ا: خودم گفتمبا
 
  دییبله بفرما: انداختمو گفتمی نگاهیرعلی امبه

   لبام نشستي روي خنده ادیپرسی که ازم میی با سواالمی باهام هم قدم شدو به راه افتادبعدم
 
 دمی پرسي خنده دارزیچ: شدو گفتهری کنجکاو بهم خیرعلیام
 
   شدهدای از خودم فضول تر پیکی که رهیگی خندم منینه از ا_
 
 می داشته باشی نداشتم از سواالتم فقط خواستم باهم صحبتي النا خانوم من قصد بددیببخش:یرعلیام
 
   برم ممکن ماکان دنبالم بگردهدی من بادیببخش_
 
 نمشی ببخوامی منم ممیباشه پس باهم بر:یرعلیام
 

 ....می که نشسته بودم به راه افتاديزی گفتمو به سمت مي اباشه
  ازجاش بلند شدو رو به رومون واستادی علری منو امدنی با دماکان

 
  نجاسی ای کنیبه به بب:ماکان

 
  پسر دلم برات تنگ شده بوديچطور: بالبخند به سمتش رفت و ماکان رو بغل کردوگفتیرعلیام
 

 خبری ب؟چهی برگشتیک: رو از خودش جدا کردو گفتیرعلی امماکان
 
   کنی خانوم رو معرفالیخی رو بنای شد حاال اییهویبه جون جفتمون :یرعلیام

 کردی به ماهور اشاره کرد که نشسته بود و به من نگاه مبعدم
 

   کردو نشست منم نشستم کنار ماکانی مختصر ماهور رو معرفیلیمخ
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  امی سر جات تا بنی مگه نگفتم بشیشناسی رو از کجا میرعلیتو ام:ماکان

 
 اطراف بزنم در نی اي دورهی منم حوصلم سررفت گفتم برم يشما که با ماهور جونت خوش بود_

  شناختی منو مشونی اشناختمیضمن من دوستت رو نم
 

 نکنه هیچ ستی من به تو مربوط ني دوما کارايریگیاوال دفعه اخرت باشه که باهاش گرم م:ماکان
  شده؟تیحسود

 
  زشتتي عمرا اونم به تو و دوست دختراي من؟منو حسودیک_

 رمیگی گرم می نداره که من با کی به تو ربطدرضمن
  ماهور مانعش شدي بگه که صدايزی خواست چماکان

 
   باال کارت دارمي طبقه می برایماکان ب:ماهور

 
  ی جا بگنی همشهیم:ماکان

 
 خورنشی نترس بابا نميای نکنه به خاطر خواهرت نمی چقدر تنبلگهینه پاشو د:ماهور

 
 ی علری منو با اممی بگم که ماکان بلند شدو با گفتن بريزی مشت کردمو خواستم چتی از عصباندستمو

 تنها گذاشت
 

 : صدام زدی علری که امکردمی به رفتنشون نگاه مداشتم
 النا
 
 بله_
 
  مهمونت کنم تو کافهی بستنهی فردا تونمیم:یرعلیام
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  بخورمی بستنامی باهاتون بنمیبی نمیلینه فردا کار دارم بعدم دل_
 
   باهات آشنا بشمشتری بخوامیمن ازت خوشم اومده النا م:یرعلیام
 
 رو کنار دادمو به ی صندلتی آشنا بشم باعصبانشتری باهاتون بخوامی ونمومدهی من از شما خوشم نیول_

   خلوت به راه افتادماطیسمت ح
 بگه خواستی می ماهور به ماکان چنمی کنجکاو بودم ببي امشب چه مرگم شده بدجوردمیفهمی نماصال

  بااليکه اونو برد طبقه 
   باالمي به خودم اومدم متوجه شدم طبقه ی تو خودم غرق بودم که وقتاونقدر

  قدم برداشتمیروم شدم و به آرهی هم اتاق داشت خی که کلی اون سالن طوالنبه
 
   نبودي اتاق رفتم ودرشو باز کردم اما خبرنی سمت اولبه
 که ومدی مرونی که اونقدر ازش سروصدا باشمی قفل بود و بعضاشی سراغ اتاقا رفتم که بعضبی ترتبه

   داخلشو نگاه کنمیجرئت نکردم حت
 رو رهی دستمو جلو بردمو دستگومدی ازش نمیی کردم اما صدازی اول گوشامو تدمی  اتاق که رسنی آخربه

   که در باز شددمیکش
   خشکم زددموی کشغی رو به روم جي قدم برداشتمو بردم داخل که با صحنه هی
 رو به روم نگاه کردم که اشکم دراومد و بعدم از ي چشم بردارم اونقدر به صحنه تونستمی ماکان نماز

  دمی و به سمت پله ها دورونیاون اتاق اومدم ب
 بد بود داشتم تو یلی حالم خرونی زدم از اونجا بکردمی مهی که گری از خدمتکار گرفتمو در حالتومومان

 بهش یی توجهم رو جلب کرد نگاه گذرانی ماشهی که بوق ابونی خهی تا برسم به رفتمی رو راه مادهیپ
  باعث شد واستمیرعلی اميانداختمو سرعتمو تند تر کردم که صدا

 
 رسونمتی سوارشو مایس منم بالنا نتر:یرعلیام
 
  قبول کردمو سوار شدمنی واسه تعارف نبود واسه همیبود و زمان خوب12 انداختم ی ساعتم نگاهبه

  دادمهی تکشهی پاك کردمو با گفتن ممنون سرمو به شاشکامو
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 یکنی مهی شده النا چرا گريزیچ:یرعلیام
 
 د؟یآدرس رو بلد_
 
  شدهی بپرسم چتونمیبله بلدم حاال م:یرعلیام
 
 دی رو روشن کننتونی ضبط ماششهیم_
 
   بدم ضبط رو روشن کردو ساکت شدی جوابخوامی نمدی که فهمیرعلیام
 

 بار برام فرق نی بودم اما چرا ادهی مختلف دي صحنه رو از ماکان با دخترانی تاحاال بارها و بارها امن
  داشت چرا نتونستم از ماکان دل بکنم چرا

 بدون نگاه کردن نی ماکان واسه همدونستمی زنگ خورد ممیر رفتن باخودم بودم که گوش کلنجادرحال
 به صفحه جواب دادم

 
 بله ماکان_
 

   وقت شبنی ای رفتيمعلوم هست کدوم گور:ماکان
 
  خونهرمیدارم م_
 

  وقت شبنی ای نشستی کنی تو ماشيری مي داریباک:ماکان
 
 ی نداره عوضی به تو ربطنیی پااریصداتو ب_
 

  دمی بودن رو نشون میتو خونه منتظرتم اونوقت بهت عوض:ماکان
  قطع کردوی گوشبعدم

 
 : گفتیرعلی که امرونی و دستمو بردم بنیی رو دادم پاشهی شیعصب
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  تو دختر خطر ناکهاری دستتو بیکنی مکاری چي النا دارعه
 
 ی توجه کنتی و به رانندگی نگيزی چشهیم_
 
  رو داد باالشهی گرفت و دستمو اورد تو بعدم شنمی از استیرعلیام
 
  نگفتم و چشمامو بستميزی چنی حوصله کل کل با اونو نداشتم واسه همگهید
 
 
 بودم ماکان دواری منو تا دم در رسوند و بعدشم رفت با استرس درو باز کردمو رفتم تو فقط امیرعلیام

  باشهدهیزودتر از من نرس
 در کار ی مطمئن شدم که ماکانی سالن رو باز کردمو رفتم داخل همه جا رو بادقت نگاه کردم و وقتدر
  به سمت اتاقم رفتمستین

  سرم بستمي شلوار اسپرت عوض کردمو موهامم باالهی و شرتی تهی با لباسمو
 در اومد ي دستام که صدانی نشستم رو تخت و سرمو گرفتم بی حوصله و عصبی پاك نکردم بشمویآرا

  ماکانيو بعدم صدا
 

 ییالنا کجا...النا:ماکان
 

  ازجام بلند شدمو خودمو بهش رسوندمعیسر
 نجامیبله ا_
 

 : دستاش گرفت و به صورتم زل زدو گفتنی بازوهامو بماکان
 به خرج تی حساسنقدری اصال چرا امشب ای رفتی گذاشتی واسه چهی رفتارات چنی ای معنی بگشهیم

 نیی با گفتن حرفاش سرمو انداختم پاامی هرزه بازنی به اي عادت کردگهی به قول خودت تو که ديداد
  خودم بود که بهش زده بودمي نداشتم چون همش حرفاگفتی که میی واسه جمله های جوابچیه
 

  ي بددهی عقریی باعث شده که تغی چشدهی النا بگو چستمیمگه با تو ن:ماکان
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 شدمو سکوت کردم رهی خشی آبي چشمابه

 ي چم شد که چشمامو بستم و لبامو گذاشتم رودونمی نگفت نميزی چگهی بهم نگاه کردو دماکانم
 توان ي بکشم کنار اما انگارخواستمی خوردو بعدم باهام همراه شد میکی کارم تکون کوچنیلباش با ا

   رو نداشتمي کارچیه
 نگذشته بود که ماکان ازم جدا شد و يادی ززی بار احساس آرامش بهم دست داده بود چنی اولواسه

  دوباره بهم نگاه کرد
   بهم زدی لبخند کم جوندوی کششی رژي به لبایدست

 نگاهش کنم واستادم که نکهی و خواستم برگردم تو اتاقم که دستمو گرفت بدون انیی انداختم پاسرمو
 : گوشم زمزمه وار گفتي و تودیماکان اومد از پشت بهم چسب

  وستت دارم دمنم
 

 ي به خاطر نفسانمی سي داشتم که قفسه جانی از دستش جدا کردم و اومدم تو اتاقم اونقدر هدستمو
  شدی منییکوتاه و پشت سرم باال و پا

 
   بستم و به حرفش فکر کردمچشمامو

 حسم دوست نی چرا گفت منم دوستت دارم منکه بهش نگفتم دوسش دارم اصال مگه اسم ااصال
  داشتن
 پاك کردم و به سمت تخت شموی رفتم با دستمال مرطوب آرانهی باال انداختم و به سمت آي اشونه

 ...خوابم رفتم
 

 ....پژمان
 
 اصال گهی دیکی قلب زنمو بدم به يخوای تو از من میگی می چي داریشیمامان جان شما متوجه م_
   رووای شي درکتون کنم نه شما رو نه خانواده تونمینم
  دی کنرونی رو از ذهنتون بی به کسنی بدم قلبشو بدتی من رضانکهی اگمی بار دارم منی واسه آخرنویا

  رونی از خونه زدم بهیبعدم بدون توجه به بابا و بق
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   عوض کردمو به سمت خونه رفتمرموی خودمو کرده بود مسي خونه ي هوادلم
   خونهدمی ظهر بود که رسکینزد

  اتاق خوابي اپن و رفتم توي انداختم روچمویگذروندم سوئ خونه رو از نظر ي جاهمه
    خاطراتم غرق شدمي بود بادقت بهش نگاه کردمو تومونی قاب عکس عروسدمی که ديزی چنیاول
 
 گهی دنمی بذار منم لباستو ببوایش_
 
 ینیبی مگهی خودت تا چند شب دگهی نکن دتی پژمان اذشهینم:وایش
 
  برهی خوابم نمي که از کنجکاوگهیخب من تا چند شبه د_
 
  تا خوابت ببرهخوابمی کنارت مامیخب من م:وایش
 
   باشه قبولهينجوریخب اگه ا_
 
 ییالحق که پررو:وایش
 
   دوست دارم خانومم کنارم باشههیخب چ_
 
  تا آخر عمرم کنارتمشهی واسه همگهی تا چند شبه دی صبر کنکمیاگه :وایش
 

 لب هاشو از ذهنم گذروندم و بعدم به سمت کمدم رفتم حولمو برداشتم و رفتم تو دنی بوسي صحنه
  حموم

 بار به قاب عکسمون نگاه کردمو از خونه زدم نی واسه آخررونی گرفتمو اومدم بي اقهیدق5 دوش هی
  رونیب

 



 

@donyayroman 136 

 انداختم و بعدم سرمو گذاشتم ی جلوم نگاهنی سنگکی وجودمو فرا گرفته بود به ترافي بدي دلشوره
 صاف جلوم ي و اون بوق و خطای اون دستگاه لعنتي فرمون و چشمامو بستم که دوباره صدايرو

  ظاهر شد
 

  برداشتم و به عسل زنگ زدم اما جواب ندادمویگوش
 پشت سر هم شروع کردم دموی فرمون کوبي روی رو گرفتم که اونم جواب نداد عصبانی شاي شماره

 گذشت که باالخره راه باز شد و تونستم به ی ساعتمی تموم بشه نکی ترافنی ادی زدن تا شابه بوق
 سرعتم اضافه کنم

 
 نگاه کردم که اعتمی رفتم به وای و با شتاب به سمت اتاق شمارستانیساعت بعد خودمو رسوندم به ب1

  دادی ظهر رو نشون مي قهیدق3:45
 
   رفت و افتادمیاهی رو ب روم چشام سي صحنه دنیکه باد ساعت شتاب زده درو باز کردم دنی دبا
  پاش زانو زدمي بود خودمو به دکتر رسوندمو جلوی هرزحمتبا
 اون به من قول داده که دی نشدی ناامنی واسش انجام بددیتونی که مي هرکارکنمیدکتر التماست م_

  ذارهیتنهام نم
   تا پرستار به سمتم اومدن و کمکم کردن تا پاشمدو
 

 غم آخرتون باشه بعدم با می تالشمون رو کرديمتاسفم واقعا ما همه : و گفتنیی سرشو انداخت پادکتر
   تنها گذاشتوای و منو با شرونیپرسنلش رفت ب

  رفته بود اعصابمي اون بوق ممتد روي نگاه کردم صدارفتی دستگاه رژه مي که روی صافي خطابه
 
 بکنم اروم اروم به ي کارچی هتونستمی بودن نگاه کردم نمدهی کشوای شي که رويدی سفي مالفه به

   صورتش پس زدميسمت تخت رفتمو مالفه رو از رو
 
 مگه تو قول يشنوی شده چرا صدامو نمنی هوم؟چرا خوابت سنگیکشی خانومم چرا نفس نموایش_

   همش دروغ بودشدی پس چی آقاتون باششهی پشهی همينداده بود
  ي ازم خسته شدي زودنی ابه
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   که بغلش کنهستی مامانش نگهی بهش بفهمونم دی بگم با چه زبونی برم به اشکان چحاال
 

  اومدوای که پرستار اومد داخل دستگاه رو خاموش کردو به طرف منو شزدمی حرف موای با شداشتم
 

   سرد خونهمینازه رو انتقال بد جدی کنار بادی خرسند لطفا بريآقا:پرستار
 
 اون ذارهی شد جنازه اون خودش گفت که تنهام نمي زودنیبه هم: بهش نگاه کردمو گفتمهی گربا

 گردونمی برش می هم حق نداره بهش دست بزنه خودم به زندگی منه کسهی زن منه زندگستیجنازه ن
   قلبشيبعدم مالفه رو کنار دادم و شروع کردم به مشت زدن رو

 
 شدی مکهی قلبم هزار تزدمی که مي اباهرضربه

 ببرنت جون پژمانت چشماتو واکن نذار تو رو ازم دور خوانی اومدن دنبالت منای تورو خدا پاشو اوایش_
  نفس بکشی د پاشو نزار تو رو ببرنت لعنتیستی نیی سرد مگه تو سرماي جاهی ببرنت خوانیکنن م

 
  با باال رفتن صدام چند تا پرستار رو صدا زدکردی که تااون لحظه مات و مبهوت بهم نگاه مپرستار

 
 بعده جدا کردن دستگاه ها از شونمی بعدي جدا کردو دوتاوای از پرستارا به سمتم اومدو منو از شیکی

 ... بدنش اونو از اتاق خارج کردن
 

  دادمی ادامه ممی تر از قبل به زندگین تر و عصب گذشته بود ومنم هرروز داغووای روز از نبود شهفت
 

 نی بشهی وحواسم به اطرافم نبود مثل همکردمی قرمزرو پر پر مي نشسته بودمو گالوای قبر شسر
  شونمي دستشو گذاشت رویکی جوابم گم بودم که ی بيسواال

 
  تلخ عطرشو استشمام کردمي و بودمی کشیقی عمنفس
   بردارمی سنگ سرد ومشکي رووای شي چشم از اسم هک شده نکهی ابدون
 انیبگو شا:گفتم
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 : فشار داد و گفتی شونمو به آرومانیشا
 می منتظرتن پاشو برنای جان همه رفتن مامانت اپژمان

 
  تنها باشمکمی خوامی منی شما برامی بعدا مـمن

 
 م دور شد گفت و ازي نداره باشه ادهی اصرار کردن فادونستی که مانیشا
 

 غی جي زانوهام چشمامو بسته بودم که از دور صداي دوره پاهام قفل کردمو سرمو گذاشتم رودستامو
  دمیشن
 
   شده بودم سرمو باال گرفتم و به اطراف نگاه انداختمی ارامشم بهم خورده بود عصبنکهی ااز
  ساله باشه22 جوون هی خوردی جنازه اورده بودن که به عکسش مهی

   لبام نقش بستي رويپوزخند
 : باال گرفتم و گفتمسرمو

 قای دقي باخودت چند چندخدا
 
 سنگ قبرو ي رودنی بارون شروع کردن به چکي و دونه هادی نگذشته بود که آسمون غريزیچ

  صورتم
 

 دی دستم چکي هم باز کردم که چندتاش رودستامواز
  ازجام بلند شدمدموی کشی حسرت آهبا

   فرو کردم وشروع کردم به قدم زدنبامی تو جدستامو
  شدن بودنسی پدر حال فرار از خایلی شده بود وخادتری شدتش زبارون

 
   به راهم ادامه دادميزیی سرد پاي توجه به هوایب
 : لبم آروم وزمزمه وار گفتمریز
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 که ستی دستات نگهی اما حاال من تنهام دي عاشق بارون و قدم زدن دونفرمون بودشهی هموای شادتهی
 طنتی ازش ششهی که همیی اون چشماي بدشی که به شونم تکستی سرت نگهی فرو بره دبمیتو ج

  بسته شدهشهی واسه همدیباریم
 

  رفتمنمی قدمام رو تند کردم و به سمت ماشکالفه
   خونهدمی باالخره رسنکهی چقدر گذشته بود تاادونمینم
 

 : به سمتم اومدو گفتعی بود سرری که اب از سرو کولم سرازتی تو اون وضعدنمی با دمامانم
 

 يلرزی مي مادر داري کردکاری تو سرم پژمان با خودت چخاك
  بلند عسل رو صدا زدي با صدابعدم

 
 چشماش از تعجب درشت تر شد به سمت دنمی و با درونی بعد چند لحظه از آشپزخونه اومد بعسل

  سمتم اومداتاقش رفت وچندلحظه بعد با پتو به
 

  ارمی داغ بری شوانی لهی رو مبل تا برات نی داداش بشایب:عسل
 

   دادم و چشمامو بستمهی نشستم و سرمو به مبل تکی حرفچی هبدون
 : همون حالت به مامان که رو به روم نشسته بود گفتمتو

  اشکان کجاستمامان
 

 : گفتي بغض داري با صدامامان
 کنهی مي قراری بیلی جون خنیمی سشی پبرتشی اومد دنبالش گفت مانیشا
 

 دمی کشي به اطراف تکون دادم و نفس صدادارسرمو
 

  عسل باعث شد بازشون کنمي که صداشدی چشمام گرم مداشت
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 ي خسته ایلی بخور بعدم برو بخواب خنوی داداش اایب:عسل
 و به دمیچیرم پ محتواشو خوردم پتو رو محکم تر دوي همه نکهی ازش گرفتم و بعده اروی شوانیل

 سمت اتاقم رفتم
 

 ... خواب پا گذاشتميای به دنی کدمی تخت پرت کردم و نفهمي عوض کردم وخودمورولباسامو
 
   شدمداری از خواب بکردمی بدنم احساس مي که توي لرزبا

  کردی بدنم درد مي تب کرده بودم و بدجوریحساب
  دادیشب رو نشون م3 تخت بلند شدم به ساعت نگاه کردم که عقربه هاش ي حال از رویب

  شدم و به سمت حموم رفتمرهی خسی خابونی پنجره به خاز
  دمی رو پر اب سرد کردم و بالباس رفتم توش و دراز کشوان

  رو نداشتميچکاری هي شده بود اما حوصله شتری تنم بلرزش
 دمی نفهمیچی شد و کم کم از حال رفتم و هشتری بدنم بی تو همون حالت بودم که داغی ساعتمین

 
 ...عسل

 
  دمی زنگ زدم و حال اشکان و مامانشو پرسانی به شانکهی ابعد
  سمت اتاق پژمان به راه افتادمبه
  کردم لبخند بزنمی انداختم و سعي رو به روم نگاه مختصرینی سبه

  به در زدم و رفتم داخلیکی کوچي تقه
 الغرش کلی شده بود به سقف و چشماش قرمز بود به هرهی خشهی پژمان نگاه کردم که مثل همبه

  نگاه کردمدشی و صورت رنگ پرشینگاه کردم که قبال چقدر قشنگ بود به ته ر
 رو ینی کردم نقاب لبخند به صورتم بزنم آروم کنارش نشستم و سی اما سعدادی گلوم رو فشار مبغضم

 زی ميگذاشتم رو
  صورتش تکون دادمي جلوتمودس
  پلک زدو بهم نگاه کردکه
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   قربونت برميـبهتر
 

   کهینیبیم:پژمان
 

  و قرص رو به طرفش گرفتموهی آبموانی لبخنده تلخ لهی تکون دادم و بعد يسر
 

   قرصتو بخورـپاشو
 

  خوبمخوامیقرص نم:پژمان
 

 : صدامو باال بردم و گفتمیعصب
  ي تو اتاقت االن مرده بودومدی مامان نمشی اگه دوشب پیدونیم

 نه مارو عذاب بده نه اتی و حالت بهتره پس با لجبازي بود االن تازه به هوش اومددهیرس40 به تبت
 خودتو

 
  نفس خوردهی و قرص رو ازم گرفت و وانی لی عصبپژمان

 
  حاال حالم خوب شد ارهیکشی حاال عذاب نمي شدیخوردم حاال راض:پژمان

 
 : و گفتمنییانداختم پا سرمو

 نمونده بس کن تو رو یچی خودتو ازت هیکنی نابود مي نکن دارينجوری جون بچت با خودت اداداش
  بوده فداتشمنی سرنوشتش هموامیخدا ش

 
  نی رفتی اصال چرا به اون سفره لعنتي زودنی سرنوشتش مرگ باشه چرا به ادیچرا با:پژمان

 
  ته شدو نفس کم اوردم حرفاشو با داد گفت که خساونقدر

  رونی از اتاق زدم بهی رو برداشتم و با گرینی سومدی برنمي کارازدستم
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 : به سمتم اومد و گفتدنمی با دمامانم
  مامانیکنی مهی جان چرا گرعسل

 
   افتادهي به چه روزيدی مامان پژمان و دیچیـه

 شهی تو رو خدا برو باهاش حرف بزن داره نابود ممامان
 : گفتدوی منو بوسمامانم
 می بهش زمان بددی بادسی فای بیدونی که مخودت

 
 ی تا کـاخه

 
 دونمی دخترم نمدونمینم: صداش گفتهیشگی با غم هممامان

 
  اشپزخونه به سمت اتاقم رفتمي توینی پاك کردمو بعده گذاشتن ساشکامو

 
  رونی از خونه اومدم بدموی پوشمی و شال مشکی با شلوار لموی مشکيمانتو

 
   زنگ زدم و گفتم اشکان رو اماده کنه تا معطل نشمانی راه به شايتو
 

 رونی با اشکان اومد بانی دوتا بوق شابعد
  شدم و رو به روش واستادمادهی پنی ماشاز

 ی خوبانی اقا شاـسالم
 
  چطوره؟پژمانیسالم من خوبم تو خوب:انیشا
 

 ستمی بد نـمنم
 ستی پژمان اصال حالش خوب ناما
 
 : صداشو صاف کردو گفتنایشا
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  واسه همه خوبهينجوری اکنمی فکر ممیرینگ40وای واسه شگهی دمی گرفتمی ما تصمراستش
 شهی هم خوشحال موای مطمئنم که شينجوریا

 
 : نگاه کردم و گفتمشی خاکستري به چشمای ناراحتبا

  خانانی شارهی منی داره از بمی به حال پژمان بکني فکرهی دی به نظر منم خوبه فقط بااره
  و دوباره رو به روم واستادنی ماشي اشکان رو که خواب بود گذاشت توانیشا

  تار کرده بوددموی دخوردوی گونه هام سر مي لجبازم پشت سر هم روياشکا
  کردمدای پانی خودمو تو آغوش گرم و داغ شاهوی که شدی چدونمینم
  بکنمي کارتونستمی تعجب مغزم هنگ کرده بود و نماز
 
 : سرشو به طرف گوشم خم کردو آروم گفتانیشا
  دوباره اون اشکاتونمینب

  به روم زدی با ناراحتي با شصتش اشکامو پاك کردو لبخند محوبعدم
 رفت تو خونه ي اگهی حرف دچی ازم جدا شدو بدون هی عذر خواههی به چشمام نگاه کردو بعدم با کمی

 دیو درو بهم کوب
  دمی اشکان رو شني هی گري بودم که صدارهی شوك زده به رو به روم خهنوزم

 
 رفتم و بعدم به سمت در برگشتمو بازش نمی دادم و عقب عقب به سمت ماشیکی فشار کوچچشمامو

 کردم
 

 دمشی رو بغل کردمو بوساشکان
 

  قربونت برمیکنی مهی دلم عمه چرا گرـجون
   ساکت شدقهیکه بعد چند دق تکونش دادم کمی بغلم فشردمو ي تواونو

   کنارم و کمربند رو هم بستم و به راه افتادمی صندلي رو گذاشتم رواشکان
 

   بودانی کار شاری ذهنم درگي همه
   واسه بغل کردنم داشتیلی بفهمم چه دلتونستمینم
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  داشته باشهتونستی می معنچه
   کالفه شده بودمخوردمی هربار با فکر کردن به در بسته منکهی ااز
  بلند شدمی گوشامکی پي که همون لحظه صدادمیچی پی فرعي انداختم و توی تابلو نگاهبه

  به صفحش نگاه کردمبااسترس
 
 انی  از طرف شاامی پکی
  متنش زدم رو ترمزدنی لرزون بازش کردم و با دي دستابا
 

 ی نداد عصبامشوی تمرکز و دوباره خوندن پي پشتم بهم اجازه ينای پشت سره همه ماشي هابوق
 ... رو داشبورد پرت کردمو  به راهم ادامه دادمویگوش

 
 ...النا
 

  رفتمفونیرو خاموش کردم و به طرف آTv  زنگيباصدا
   درو باز کردمی رو به روم نگاه کردم وباخوشحالری تصوبه
 
 آشفته مو مرتب کردم نفسمو ي موها انداختم وی بود به خودم نگاهي در ورودي که جلوي انهی آتو

   دادم و منتظر موندم تا در باز بشهرونیلرزون و صدادار ب
 
  تر شدقی جون لبخندم عمی عاطدنی دبا

 : ازهم باز کردم و به طرفش رفتم محکم بغلش کردم و گفتمدستامو
    برات تنگ شده بودیلی قربونت برم دلم خي اومدخوش

 
 : جون محکم تر بغلم کردو گفتیعاط
  طور دختر گلمنی هممنم

 
 می رفتییرای صورتش ساکشو ازش گرفتم و باهم به سمت پذدنی بغلش جدا شدمو بعد بوساز
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  مامان جون آقا شهاب کجاست؟یـراست
 

  جا کار داشت منو رسوند خودش رفتهی: جونیعاط
 

 ت خوش گذشنی کجاها رفتنمی کن ببفی مامان جون تعرـخب
 

 : گفتجانی با هاوردی خز دارشو درمي قهوه اي که پالتوی جون در حالیعاط
 میزنی بعد مفصل باهم حرف مرمی دوش بگهی بود فقط بذار ی عالیلی بگم کم گفتم خی النا هرچيوا
 

  گفتم و بعد رفتن مامان منم به سمت اتاقم رفتمي اباشه
  بودزی مي گشتم که رومی چشم دنبال گوشبا
  ماکان رو گرفتمي سمتش رفتم و شماره به
 
  رونی زنگ زده بود دعوامون شده بودو از خونه زد بشی ك به گوشي سر دخترشبید

  و بعدم خاموش کردي چند تا بوق زد رو ردبعد
  رونی رو تخت انداختم و از اتاق رفتم بوی گوشیعصب

 باز يضرب گرفته بودم که در ورود ذهن آشفته رو مبل نشسته بودم و با دستم روش هی حوصله با یب
  شدانی ماکان تو چارچوب در نماکلیشدو ه

 
   شدمکی بهش نزددی زدم و با تردی ماکان لبخند کم جوندنی دبا

 : بهم نگاه کردو با اخم گفتماکان
 

  نهی سالم کنی نگرفتادی هنوز
 م فاصلمون رو پر کردم سالهی خوشحال شدم لبخندمو پررنگ تر کردمو و با زدی باهام حرف منکهیازا
 

 یکنی نگاه مي چرا اونجورهیچ:ماکان
 

 ؟ي دوست دارم تو مشکل دارـخب
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  ي بهم بدهکاری معذرت خواههیاره دارم فکر کنم :ماکان

 
 ؟ی من؟اونوقت بابت چیـک
 

 اونم دمی نرفته مگه بهت نگفتم من دور همه رو خط کشادتی که شبویبابت بد حرف زدن د:ماکان
 فقط به خاطره تو

 
 : زل زدمو گفتمشی ابي چشمابه

 ي بهشون کار نداریگی نمخوان؟مگهی می دوست ندارم بهت زنگ بزنن ازت چخب
 

 زننی زنگ می کنم وقتکاریخب چ:ماکان
 

  خطت رو عوض کنـاصال
 

 کردمو به سمت مامان شتری فاصلمو با ماکان بنیی بگه که مامان از پله ها اومد پايزی خواست چماکان
   برگشتمکردیکه حاال داشت به منو ماکان نگاه م

 
  پسرميسالم ماکان جان چطور: جون یعاط

 
 : کردو گفتي مردونه اي خنده ماکان
 نی برگشتی کری جون خوبم سفر بخی عاطسالم

 
 : گفتدادی لختش با دست حالت مي که داشت به موهای جون درحالیعاط

  امروز
  مینی بشمی برنیای بچه ها بنیسادی واچرا

  هاتون رو بهتون بدمی سوغاتخوامیم
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 ی زدمو کنار مامان عاطرجهی بودم با ذوق به سمت مبل شهی و هدی عاشق سوغاتی از بچگچون
 ...نشستمو چشممو به چمدون قرمز دوختم

 
 ...پژمان

 
  شدمی م سردو سرد تری منم هرروز نسبت به همه چشدوی مي سپری هدفچی بدون هروزام

 خواب گهی دی برام مهم نبود حتیچی هگهی با همه سر جنگ داشتم و دکردی خوشحالم نمیچی هگهید
 دادمی نمیتی اهمدمیدی و اگرم مدمیدیهم نم

 
 چمدونم رو بستمو نی همه کس دور باشم واسه همزوی مدت از همه چهی گرفتم می قبل تصمشب

 گذاشتم  کنار
  بمی انداختم و بعدم گذاشتم تو جی نگاهدادیظهر رو نشون م11 که ساعتمی گوشي صفحه به
 

  نیی بار به اتاقم نگاه کردمو چمدون به دست از پله ها اومدم پانی آخرواسه
   اشکان بوددی که منو دی کسنیاول
   شوق و ذوق به سمتم اومد و با گفتن بابا پامو بغل کردبا

   کردمو بغلش کردمخودموخم
   بودوای شهی صورتش شبي اجزاي هی صورتش نگاه کردم که جز چشماش بقي دقت به اجزابا

  نشستمیشونی پي رویاخم
 

 دمی عسل رو از پشتم شني گذاشتمو به سمت در رفتم که صدانی زمي ببوسمش اونو رونکهی ابدون
 

 یکجا به سالمت:عسل
 

 : برگردم و نگاهش کنم گفتمنکهی ابدون
 ری ددی زود برگردم شادی شاستی مدتشم مشخص نرمی می شهر لعنتنی کال از ارمی منجای از ادارم
   برنگردمچوقتی هدمیشا
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 : مانند گفتغی حرفم عسل جنی گفتن ابا
 که دل ی مامانفی خانوادت تکلفی تکلشهی می بچت چفی پس تکليری مي داری چیعنی؟ییییییچ

  شدهرتری که به خاطرت پیی بابافینگرانته تکل
 

 : تر کردمو با تحکم گفتمظی غلاخمامو
  خوامی نموای اون بچه رو بدون شمن
  کدوم خانواده اخههه
   کن و بگو نگرانم نباشنی طرف من از مامان بابا معذرت خواهاز

 نشی تو سی عشق و احساسچی هگهی زده و دخی که قلبش ی کسهی ی آدمه سنگهی شده پژمانشون
 نمونده
 رونینه زدم ب از خوی بدون معطلوبعدم

 
   مرورش کردمگهی بار دهی نامم رو که قبال نوشته بودم از داشبورد دراوردمو استعفا

 مارستانی کنم رفتم داخل بدی تردنکهی بدون ادموی کشیاه
 
 و تاسف بهم نگاه کردو ی زده شده بود با ناراحترتی حدیدی استعفامو مي برگه نکهی ازای حسنيآقا

 :گفت
   مثل تو رو از دست بدمي دکترخوادی من اصال دلم نمی فکر کنگهی دکمی يخوای خرسند نميآقا
 
 : بهش نگاه کردمو گفتمي خونسردو جدیلیخ

   به شغل و کارم ندارمیلی مچی هگهی اما من دی حسني اقامتاسفم
  مرخص بشمدی نداري امراگه
 
 خواستی بود دلم نمی مرد خوب و باانصافکردمی بود ك من توش کار میمارستانی بری مدی حسنيآقا

  نداشتمي اگهیناراحتش کنم اما راه د
 
  خدانگهداردی خرسند موفق باشي اقاریخ: نگاهشو باحسرت به برگه انداخت و گفتنی اخری حسنياقا
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 هی به سمت یخی قلب هی وبا رونی زدم بمارستانی از بی خداحافظهی فشردم و با ی به ارومدستشو
 ... رفتمدی جدهیشروع و زندگ

 
 

 آقا رو دهیی تاي  پشت در منتظرموند تا صدادیلرزی و از ترس مزدی که نفس نفس می خانوم درحالمهناز
  بشنوه

 
  سردو خشن اونو به خودش آوردو درو باز کردي صدارفتی که داشت با انگشتاش ور میدرحال

 
 :رس گفت و با استسادی رو به روش واری معمول سر به زطبق

 د؟ی داشتي آقا با من کاربله
 

 سادی مهناز خانوم واي به خون نشسته رو به روي با همون چشماپژمان
 

   جاهاشون رو عوض نکنیکنی اتاقمو مرتب می بگم وقتدیچقدر با:پژمان
  رو جلوش گرفت و ادامه دادشی نفتی کت وشلوار آببعدم
 به گهی تو دی نگرفتي منو جدي حرفاي به دستم برسه اما انگاردهی اتو کشزوی تمروزی دنی بود اقرار

   تر جمع کن و بروعی هرچه سرلتوی وسايخوریدرد من نم
 

 تفاوت و سنگدل جلوش دوخت ی بود نگاه مظلومش رو به مرد بسی خهی که حاال صورتش از گرمهناز
 :و با عجزو ناله گفت

 نکنم ی اشتباهگهی ددمی به بعد قول منی ندارم از اییجا گهی دنجای من جز ادی تورو خدا بهم رحم کنآقا
  دی کارو با من نکننی اکنمیخواهش م

 
 بگه کت و شلوارش رو به سمت يزی چنکهی مهم نبود بدون ای کسختنی که براش اشک رپژمان

 :مهناز پرت کردو گفت
  کمدم باشهي مرتب توزوی کت و شلوار تمنی اخوامی مگهی ساعت دمی نتا
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 رونی گفت و رفت از اتاق بی چشمی اشکاشو تند تند پاك کردو با خوشحالمهناز
 

 رو مرور ریسال اخ1 خاطرات گارشی دود سي بود و توشی مبل راحتي درحال استراحت روپژمان
 ی محبتچی هي بسته بود و گرماخی که قلبش ي مرد سنگدل ساخت مردهی که ازش ی خاطراتکردیم

 تالش ی با کلکسالی نی عادت کرده بود تو ادنی کشگاری و سیی به تنهاگهی ذوبش کنه دتونستینم
 و خوبش فرسنگ نیری شی کارخونه وشرکت بزنه که مالک همشون خودش بود از زندگندتاتونست چ

 تفاوت از ی درهم بشکنه  و بشیخی ي رو با نگاه های هر ادمتونستی میها فاصله گرفت بود به راحت
  کنارشون رد بشه

   له کرديگاری جا سي زدو بعدم اونو توگارشی به سیقی عمپک
 

   پنجره واستادي رو باز کردو رو به رودشی سفراهنی پي دکمه
  رفت و روشن کردشی انداخت به سمت گوشای که به دریی بعد نگاه گذرادوی کشینفس
   و تماس از دست رفته داشت که همش متعلق به عسل  بودامی پی کلشهی هممثل

 
  عسل روباز کردي هاامی پ ازیکی

 
 ری تماس بگی خاموشه نگرانتم هروقت تونستتی داداش چرا گوشـپژمان

 
  رو لباش نقش بستيپوزخند

   بشنوهی قرار با زنگ زدن چدونستیم
  ازشدی و تمجفی و تعراسمنی حرف ازدواج دوبار حرف دوباره

 او کجاس و فقط به دوننی نمنکهی داشت خطش رو هم عوض کنه اما هممی تصمشی وقت پیلیخ
   شدن منصرف شدی صداش راضدنیشن
 

  انداخت و به سمت لب تاب رفتزی رو موی گوشکالفه
   حذفشون کردیکی یکی هاشو پشت سر هم چک کرد و لیمیا

 
   اومددی جدلیمی اهی خاموشش کنه که براش خواستیم
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   چشمش به عکس جلوش افتادنکهی توجه بازش کرد اما همیب
   چشماشو گرفتي جلوخون

  حمله ور شدو شماره رو وارد کردشی سمت گوشبه
 دیچی پی بعد چند تا بوق باالخره صداش تو گوشکه
 

 : بلند گفتي با صدازدی نفس نفس متی ك از عصبانی در حالپژمان
 

 هی باشه قبال می تو زندگيزی چچی ازش هخوامی نمگهی دنمشی ببخوامی نمگهی صدبار بهت نگفتم دمگه
 صدامم به دنی شني نکن که آرزوي عسل کارنی ببخوامی گفتم بهت من اونو نمشهی هميبار واسه 

   برام مردشیسال پ1دلتون بمونه اون بچه همراه مادرش 
 اومده ی مبل ولو شد دوباره اون سردرد لعنتي قطع کردو رووی بگه گوشيزیکلمه چ1 ی نداد حتاجازه

  بود سراغش
  رفتزی مي فشار دادو به سمت کشوشیشونی پي رو رودستش

 تا رو بدون خوردن اب قورت داد3 کردو دای رو کردنش باالخره آرامبخش رو پروی زبعد
 ... به سمت تخت رفت و خودشو روش رها کردو بعدم خوابش بردخسته

 
 ...النا

   جارو دوست دارمنی کردن تو ای فرانسه من زندگامی باهاتون بتونمی جان متاسفم اما من نمـمامان
 خوامی که کجا فقط مستی برامم مهم نی آپارتمان نقلهی دی که ازتون دارم خري تنها خواسته اراستش

  رو سرم باشهی سقفهی
 

 : بهم زل زدو گفتی اشکي جون با چشمایعاط
  ازت دور بشمشهی تنهات بذارم و واسه همتونمی مي چجورمن
 

  ختمیکردم و اروم اشک ر به حرفاش بدم بغلش ی جوابنکهی ابدون
 

 منو بهش گفت و اونم قبول کرد ماکانم که خودش خونه ي که اقا شهاب اومد مامان خواسته شب
  بکنهي براش کاری نبود کسيازیداشت و ن
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 الزم رو زدن به سمت ي سفارش کردن و حرفای اقا شهاب و مامان به منو ماکان کلنکهی ابعد

 اتاقشون رفتن تا بخوابن
 

   بخوابمتونستمی و نمذاشتنی مختلف راحتم نمي به سمت اتاق خوابم رفتم و نشستم رو تخت فکرامنم
  لدای با ي شروع کردم به اس ام اس بازرونی بدمی شلوارم کشبی از جمویگوش

   که در اتاقم باز شدو ماکان اومد داخلگفتمی مممی از تصملدای واسه داشتم
 

 نجا؟ی اي موقع شب اومدنی چرا اشدهیـچ
 

 : گفتکردی مي که داشت با موهاش بازی درحالماکان
   تو بخوابمشی اومدم پبردی نمخوابم

   تعجب چشام گشاد شداز
   جام بلند شدم و رو به روش واستادماز

   نهي شدوونهی کال دیگی می چي داریفهمی مچیـه
  رفته که مامان باباهامون باال خوابنادتی

 
  صبح زود برمدمی توام قول مشی من پفهمنی اونا که نمیکنیاه النا چقدر شلوغش م:ماکان

 
 : بهش کردم و گفتمیاخم

  تموم بشهی ب خوبی همه چي اخر کارنی لطفا بذار ارونی حرفشم نزن برو باصال
 

 : بهم انداخت و گفتي نگاه کالفه اماکان
 رمای در بغتوی نکن جي کارایزنی حرف مي داريادی زالنا
 

   به خودم گرفتمی مظلومي به بازوش زدم و چهره یمشت
 

 .... کنمی جونم ازت خواهش مـماکان
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   لبام گذاشتي و لباشو رودی کشواری نذاشت ادامه بدم منو به سمت دگهید
 
  خواهدداشتی اگه بخوام ادامه بدم چه عواقبدونستمیم
 

 ي و منو انداخت رودی بار دستمو کشنی و هولش دادم ازم جدا شد اما انشی سي گذاشتم رودستمو
  تخت

   زدمهی روم خشرتشی بعد در اوردن تخودشم
 
   توان تکون خوردن رو نداشتمکردمی مشی و منم همراهدیبوسی ولع لبامو مبا

 بادستش دادو بعدم لباسمو ی قرار گرفت فشار ارومنمی سي ماکان به سمت لباسم رفت و بعدم رودست
 باال داد

 
 ت جا به جا شدو لباشو از لبام جدا کرد حرکهی تو

 دنی خم کردو شروع کرد به مکنمی به سمت سسرشو
   دگرگون شده بود و بدنم داغ کرده بودحالم

 : به ماکان گفتمي اروم و خش داري صدابا
 هی جا کافنی بس کن ماکان تا همکنمی خواهش مازت

 
 : که رو بازوش بود پس زدو گفتدستمو
 زمی خودم مراقبم عزنترس
  شدی مشتری و ترس منم بشدی بود انگار ماکان هرلحظه تشنه تر مدهی فای من بيتقالها

 
 دادی پوست گردنم رو قلقلک مزبونش
  پسش بزنمشدی موباعث

   بود واسه خودشی بود که تکون بخوره هرکولی کاما
   واسه دفاع نداشتی توانگهی بدنم دشدمی خود می از خود بداشتم
 ,: بهم انداخت و با لبخند گفتی نگاهماکان
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   ندارمتی موش کوچولو نترس کاردهی رنگت پرچرا
  بلوزت رو تنت کنم بخواب منم برم بخوابم خوابم گرفتهپاشو

 
   تخت نشستمي بدن لرزون رو با

 رونی بوسه رو ب لبام زدو رفت بنی لباسمو تنم کردو اخرماکان
 
 چراغ دموی کشي پوف کالفه ادادنیرو نشون م3 کهیی عقر به هادنی انداختم با دی ساعت نگاهبه

 خوابمو خاموش کردم
 
 

   بشمداری به خاطر همراه شدن با شهاب و مامان مجبور شدم زود بصبح
  دادمی تو دلم به ماکان فحش مدمویکشی مازهی خمنی ماشهی تو

  رو نگه داشتنی ماشکی اپارتمان شهی يساعت جلو1 بعد باالخره
 
 ,: رو از چشماش برداشت و گفتنکشی شهاب عاقا

   النا خانومدتی جدي از خونه نمیا
 
 : گفتمجی و گدمی به چشمام کشی حرفش هم خوشحال شدم هم شوکه دستاز

 هی چمنظورتون
 

 : با لبخند بهم نگاه کردو گفتشهاب
 دشی کلنمی طبقه ها مال خودته انی از ایکی خب
 هک شده بود5 به سمتم گرفت که روش عدد یی طالدی کلهی بعدم

 
 ... ساختمون رفتمي و به سمت در ورودنیی پادمی پرنی کردم و از ماشي ذوق ازش تشکربا
 

 ...النا
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 از نرفتن با مامان ی قرار و دلتنگش بود گاهی و من هنوز بگذشتی از رفتن مامان مي روزچند
   هم از موندن تو تهران خوشحال بودمی و گاهشدمی ممونیپش
 
  و باعث درهم شکستنم بشهوفتهی برام بی با نرفتن من قرار چه اتفاقاتدونستمی نماما
 

   پشت سر هم زنگ خونه منو به خودم اورد از جام بلند شدم و درو باز کردميصدا
 بگم اومد داخل و يزی من بهش چنکهی جا خوردم بدون ای حسابونی گري اونم با چشمالدای دنی داز
    مبل نشستيرو
  نگاه کردمشی اشکي رو به روش نشستم و به چشمای نگرانبا
 
 ؟یکنی مهی شده چرا گريزی چزمی عزلدایـ
 
   ب شهیچ...ی چي خ و ا س ت ی مگهید...گهید:لدای

 ی ب خ ت ش د م البد
 
   پاهام جلوش نشستمي مبل بلند شدم و روي شد  از رو شتری بمی حرفش نگراننی  گفتن ابا
 
  ابو بخور حالت بهتر بشهوانی لنی اای بی گفتی چدمی منکه نفهمشدهی چی مثل آدم بگشهی ملدایـ
 
 نفس هی رو ازم گرفت و وانی لکردی اشکاشو از صورتش پاك مي که با دستمال کاغذی در حاللدای

 خورد
 

 ي چرا بدبخت شدشدهی چنمی و کامل بگو ببقی حاال بهم دقـخب
 
 : گفتدوی کشیقی نفس عملدای

 سپهر ازدواج کرده... سپهر
 

 نی ازدواج کرده باشه  بتوچه مگه شما از هم جدا نشده بودـخب
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 می ما از هم جدا شدیدونیتواز کجا م:دی با تعجب پرسلدای

 
  رو جمعش کنمهی قضي جورهی کردم ی فحش دادم و سعمی دلم به حواس پرتتو
 

 شی پدی خاموش بود کارت داشتم به سپهر زنگ زدم گفتم شاتی که گوشلی اون اوایدونیخب م...خب
 ی مخفيخوای مدمی فهمی اما وقتی منم منتظر بودم بهم بگنی اونم گفت که از هم جدا شدیاون باش

  و ساکت موندماوردمی رو به روت نهی قضیکن
 
  کردنهی دوباره شروع کرد به گرلدای تموم شدن حرفام با
 

 کنهی که داره ازدواج ميدیره شروع نکن اصال از کجا فهم دوبالدای يـوا
 
 : گفتدوی ب چشماش کشی دستلدای
  رو اورد دم خونمونشونی کارت عروسروزی هام ازدواج کرده دی از همکالسیکی با
 

   که مجبور شد بلند بشهدمی رو هم با خودم کشلدای از جام بلند شدم و دست یعصب
 
  بهش نگاه کردمی به روش واستادمو عصبرو

 ماه ولت کرده نی که چندی اونم به خاطره کسیکنی مهی گري مثل احمقا دارقی هر چه القیـخال
  برو صورتت رو بشور تا منم ناهارو اماده کنمای بي اوونهی دهیبخدا تو 

  کردم خودمم به سمت آشپزخونه رفتم تا غذادرست کنمتشی بازوشو گرفتم و به سمت توالت هدابعدم
 
 ی با خوشحالسی تا باال  با دقت نگاه کردم که چشمم خورد به چند تا سوسنیی رو از پاچالخی

   و بعدم شروع کردم به خورد کردنشونرونیاوردمشون ب
   نبوددی به خريازی الزم رو داشتم و ني لوازماي همه خداروشکر

  
  خونهادی دادم و گفتم مهمون دارم و نامی در اوردم و به ماکان پبمی از جمویگوش
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  رفتم و نشستم کنارشلدای گذاشتم و  به سمت زی مي روویگوش

 
 می دختر پاشو بریکنی نگاه مهی چرت و پرتا چنیا: رو به روم انداختم و گفتملمی به فی حوصله نگاهیب

  امادسمیناهار بخور
 
  تو آشپزخونهمیبرداشت و باهم رفتtv  کالفه چشم ازلدای

 :دی مقدمه پرسی بلدای حال خوردن ناهارم بودم که در
 ؟ي داری خاصي تو با ماکان رابطه یال
 
 ی چند جرئه آب خوردم و سععی سروفتمی توگلوم و باعث شد به سرفه بدی گفتن حرفش لقمم پربا

 کردم خونسرد جوابشو بدم
 

  چطور مگه؟ـنه
 
  فراموشش کنیچیه: باال انداخت و گفتي شونه الدای

  شروع ب خوردن کردي اگهی بدون حرف دبعدم
 

   کردو رفتی ازم خداحافظلدایبود که 6 کی نزدساعت
   دادم و گفتمامی به ماکان پمنم

 ای بی اگه خواستتنهام
 

  دمی به سمت اتاقم رفتم و روش دراز کششهی تر از همخسته
  ادی شدنم باعث شد دوباره دلتنگ مامان بشم و اشکم در بتنها

 
 
   بسته شدن در اومدي چقدر گذشته بود که صدادونمینم
  و اشکامو پاك کردمنیی حال از رو تخت اومدم پایب
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 : گفتمیفی ضعي صدابا
  تو اتاقنجامی من اماکان

 
  شدخکوبی سر جاش مدنمی لحظه بعد ماکان اومد داخل و با دچند

 
 شده؟ی چیکنی مهی چرا گري که واسه خودت درست کردهی اافهی چه قنیالنا ا:ماکان

 
   کردن داشتمهی گري هواهنوزم

  بغض به سمتش رفتم و بغلش کردمبا
 

   تنگ شدهیدلم واسه مامان عاط...ـدلم
 

 : کردو گفتي بلندي خنده ماکان
 نی تا االن به اي باهاش بریخواستی خب میکنی مهی از مامانت گري که واسه دوري مگه بچه ااخه

  خانوم کوچولویوفتیروز ن
 

 : ازش جدا شدم و دلخور گفتمستی دادن ني ماکان اهل دل داردونستمی ممنکه
  تنها باشمخوامی مرونی بخوره تو سرت نخواستم برو بتیهمدرد

 
   خندش بلند شدکی شلي صدادوباره
  دستش دور کمرم حلقه شدبعدم

 
 رونی برو آماده شو ببرمت بی واسه من قهر کنخوادیانوم کوچولو نم خب خیلیخ:ماکان

 
 ... بهش نگاه کنم دستشو از دور کمرم باز کردم و به سمت لباسام رفتم تا اماده بشمنکهی ابدون

 
 

 ...پژمان
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  اومد داخلی که منشکردمی و رو مری کارم نشسته بودمو پرونده ها رو زتواتاق
 

 نهی شما رو ببخوادی اومده متای خانوم به اسم بهی خرسند ي آقادیببخش:یمنش
 
 
   نگرفتمي اجهی ذهنم اسمشو مرور کردم اما نتتو

  توادی بـبگو
 

  گفت و درو پشت سرش بستی چشمیمنش
 
 پرونده ها شدم که ی جا به جا شدم و دوباره مشغول بررسی صندلي لباسمو مرتب کردم و روي قهی

  به گوشم خوردي پر عشوه اي بازو بسته شدن در اومد  و بعدم صدايصدا
 

  انداختمی کردم و بهش نگاهشتری رو باخمام
 

 دیی خانوم بفرماـسالم
 

  شدکی لبخندش رو جمع کردو بهم نزدمی جدي صورت و چهره دنی با ددختر
  و با اعتماد به نفس بهم زل زدو دستشو به سمتم گرفتستادی به روم ارو
 

  صدر سهام داره شرکتتوني صدر هستم دختر اقاتای بـمن
 
 : تفاوت بهش نگاه کردم و گفتمیب

 دی داشتي خانوم صدر با من کاردینی بشدییبفرما
 

 رنگ نشست و ی مشکی مبل راحتهی و رو نیی نشست دستشو اورد پاشیشونی پي رویکی کوچاخم
  پاش انداختيپاشو رو

 
   کردنفی تعریلی پدرم ازتون خنمتونیشده بودم بب کنجکاو یلیخب نه راستش خ:تایب
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   صدر به من لطف دارنيـآقا
  شلوغهیلی ك سرم خدینیبی ماما
 
  کارت سمتم گرفتهی از جاش بلند شدو تایب

 دیای بشمی داره خوشحال می مهمونهی پدرم گهی کارت دعوت سه شبه دنیـا
 

   بهش نگاه کنم کارت رو ازش گرفتمنکهی ابدون
 امی بکنمی می خانوم صدر سعـممنون

 
 رونی از اتاق رفت بی خداحافظهی گفت و بعدم با ی ذوق زده ممنونتایب

 
  انداختممی نقره ای به ساعت مچی گوشه انداختم نگاههی کارت و دموی کشي کالفه اپوف

مت  کردم و به سی از منشي مختصری خداحافظرونی از اتاق زدم بفمی رو بستمو همراه کپرونده
 رستوران راه افتادم

 
  به اطرافم انداختمی سفارش زرشک پلو با مخلفات نگاهبعد

  
 دختر امی ها با خانواده هاشون بودن و بعضیلی خخوردی اون همه آدم فقط تنها بودن من به چشم منیب

 دنیخندی بودن که عاشقونه بهم زل زده بودن و می جوونيپسرا
 

  نیی پوزخنده تلخ سرمو انداختم پاهی با یعصب
  خاطرات جلو چشمام جون گرفتدوباره

  اومده بودم رستوران افتادموای که با شی روز اولادهی
 
 غرغر کردن چند مدل رو ی که دوست داره سفارش بده و اونم با کلیی زور ازش خواستم از هر غذابه

 سفارش داد
  ی مختلف و رنگيا پر شده بود از انواع غذاها و دسر هزمونیم
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 شدوی و اونم هزار رنگ مذاشتمی موای غذا رو تو دهن شگرانی دي رهی خي توجه به نگاه هابدون
 :گفتیهمش م

  خورمی زشته بذار خودم می ابرو واسمون نذاشتکننی همه دارن نگاهمون منی پژمان بباه
 

 بزارم بذار نگاهمون کنن من دوست دارم خودم تو دهن خانومم غذا شهی نمـنه
 
 رونی شونم گذاشته شد از خاطراتم اومدم بي که روی دستبا
 

 : غذارو گذاشت کنارم و گفتیی با خوشروگارسون
 دی اقا چند بار صداتون زدم متوجه نشددیببخش

 دی الزم ندارگهی دزیچ
 

 ي بریتونی ممنون مـنه
 

 رونی منو گذاشتمو از رستوران زدم بي شدم پول رو الری معمول با خوردن چند لقمه سطبق
 

   به راه افتادمای رو روشن کردم و به سمت درنی گرفته بود ماشدلم
 
  ساعت بعد لب ساحل بودممین

 به طرفه ی درشت پر کردم با مروره هر خاطره  سنگزوی ري تخت سنگ نشستم و مشتمو از سنگايرو
 شدنی منم غرق م و با غرق شدن سنگ خاطراتکردمی پرت می طوفانيایدر
 

   غروب بود و حالم بهتر شده بودکینزد
 ... خونه رو انتخاب کردمری شدم و مسنی سوار ماشدوباره

 
 

 ...پژمان
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  کالفه کنندهي های انداختم بازم جمعه و بازم دلتنگی نگاهمی تقوبه
 
  بودم و به عکس رو به روم زل زده بودمدهی تخت دراز کشيرو

  بهم نداشتی شباهتچی که حاال هیعکس
   درآوردمبمی دعوتم از رو تخت بلند شدم و کارت رو از جی مهمونهی افتاد امشب به ادمی هوی

  انداختمی ادرس و ساعت نگاهبه
   مجالس مختلط متنفر بودم اما واسه گذروندن وقت بد نبوداز
 
  دمی محی ترجگهی ديها پی بودن رو به تی رو آماده کنه رسممی مهناز گفتم تا کت و شلوار مشکبه

  وقت داشتمیچند ساعت9 تا ساعتهنوز
  بخوابم و به ذهن خستم استراحت بدمکمی دادم حی ترجنی همواسه

 
    به خودم زل زدمنهی آي بارتونی و واسه آخردمی خوش دوختم رو پوشی مشککت
  کردم و ساعتمو دور مچم بستمتی و لختمو به سمت باال هدای مشکي موهاشهی هممثل

 رونی کردم و بعدم زدم بی خودم خالي و گرمم رو رونیری شعطره
 
 

  ترمز کردمکی عمارت بزرگ و شهی يشب بود که جلو9 راس قی دقساعت
   محکم و آروم به سمت عمارت راه افتادمي پارك کردم و با قدمانگی پارکي رو تونیماش
 

  مختلفادوی زي نه رفت و اومد هاخوردی به گوش میی بود نه سروصدابی عجبرام
  بود بندازمنی ماشي ك توهی به کارتی لحظه به ادرس شک کردم و به عقب برگشتم تا نگاههی

 
 ستادمی از حرکت اي و زنونه افی ظري قدم رو ك برداشتم با صدانیاول
 

  که پشت سرم واستاده بود برگشتمي به سمت دختری مکث کوتاهبعد
 

  ي خانوم صمدـسالم
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 : داشت نشون نده ذوق زدس گفتیع که سی در حالتایب

  دی خوش اومدیلی خرسند خي آقاسالم
 دیرفتی میی جادیداشت

 
  لحظه به درست بودن مکان شک کردمهی ری ممنون خیلیـخ
 
 : ابروهاشو باال داد و گفتتایب

  مگه؟چطور
 

  ساکت و خلوت باشهنقدری توقع نداشتم اـاخه
 

  داخلدمی محی تو هوا سرده بهتون توضمی بردییبفرما: به روم زدو ادامه دادي وبا مزه انی نمکلبخند
 

   گفتم و بعدم باهاش همراه شدمي اباشه
 

 ازمون دور شد بعدم وارده سالن یی کردو بعد خوش امد گومی خدمتکاربهمون تعظي دره وروديجلو
  که چند تا زن و مرد در حال حرف زدن باهم بودنمی شدیبزرگ و مجلل

 
 
 و کنار گوشش زمزمه ستادی که پشتش از ما بود تند کرد و بعدم کنارش اي قدم هاشو به سمت مردتایب

 وار حرف زد که باعث شد به سمتم برگرده
 
  شدم و دستمو به طرفش دراز کردمکی بهش نزدتای پدره بدنی دبا
 

  جناب صدر حالتون چطوره؟ـسالم
 

  گرفت و گفتی دستمو به ارومصدر
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 ي خوش اومدنمتیبی خوشحالم که میلی پژمان جان خوبم خسالم
 

 نی ممنون همچنیلیـخ
  گفت و دوباره شروع به حرف زدن با من کرديزی کنار گوش دخترش چصدر

 
  ماي طرفايومدی وقته نیلی خیخب پژمان جان چه خبر از کارو کاسب:صدر

 
  دی هستانی که بهتر در جرـشما

 رونیرم برم ب عادت نداادی زدیدونی مخودتون
 

 : شونم و با خنده گفتي دستشو گذاشت روصدر
   آشنات کنمهی با بقمی برای بدونمی ماره

  امشبو به اعصابم مسلطهی کردم ی حوصله باهاش همراه شدم وسعیب
 باشم

 
 

  صدر و حرف زدن راجبه کاريالی آشنا شدن با فامبعد
  اومد کنارمتای تا گلومو تازه کنم که بیدنی نوشزهیرفتم کناره م 
 
  خرسندي آقانیخسته که نشد:تایب

 
  بودهی خانوادگهی مهمونهی نی ادیگفتی فقط کاش بهم مـنه
 
 : و گفتنیی شرمنده سرشو انداخت پاتایب

  براتون مهمهدونستمی نمدیببخش
 

 ی کارت دعوت به کسدی بایی چه جاهادی به بعد بدوننی از ادوارمی خانوم صدر فقط امستی نیـمشکل
 دیدب
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  کار دارمکمی شمی از حظورتون مرخص ماالنم
 
 دی بعد شام بردی شام بمونکیاالن که نزد:تایب

 
  ندارم خانوم صدرلی مـممنون

 
  رونی از اون عمارت زدم بی خدافظهی با بعدم

   بوددهی به اوجش رستمی عصباندوباره
   تو جاده بودمی سرعت در حال رانندگنی شب بود و منم با آخرمهین12 ساعت

 
 
  از جاده که مد نظرم بود نگه داشتمي شدم و بعدم گوشه ارهی دقت به جلوم خبا
 
   افتادادمی خانمان سوز ي شدم و دوباره اون حادثه رهی درخت رو به روم خبه
 

  زدمششی و آترونی از تو داشبرد اوردم بگاری سهی دموی کشیقی عمنفس
 کردی آرومم می بود که گاهيزی تنها چگاریس

  خونهدمی بود که رس1کهی نزدساعت
 که رو  به روم واستاده بود اخم ی کسدنهی که از دکردمی متی هدانگی رو به سمت پارکنی ماشداشتم

 ... نقش بستمیشونی پي رویظیغل
 
 

 ارمی خودم ني کردم به روی مشت شده بود اما سعتی از عصباندستم
  رو باز کردم و به سمتش رفتمنی ماشدر
 

  ینیبی بد منمتی ببگهی بار دهی مگه نگفتم نجای اي چرا دوباره اومديخوای میـچ
 

 : به عقب برداشت و گفتی بود قدمدهی قرمزم ترسي چشمادنی که از دآرش
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   فکر کننی بنجامشنهادی رو پشتری بهت بگم باومدم
 
 برو به اون گمی مشهی همي بار براهی ارش نیبب: اوردن اسمش دندونام رو بهم فشار دادم و گفتمبا
 درست از نظر همه ستمی نفی کثي کارانی احمق تر از خودت بگو دست از سرم برداره من اهل اسیرئ

 يختراد  مثل شمایی ادماي به خاطر هوساتونمی و نممهی حالتی اما هنوز انسانستی ننمی تو سیقلب
 مردم رو بدبخت کنم

 
 

 : به روم زد و گفتيشخندی نآرش
  ی خرسند پس خودت خواستي آقاباشه

 
 : بهش زدم و گفتميپوزخند

  حرفامم به اون حرومزاده بگونی اي همه اره
 

  رو زدمموتی رو بردم داخل و رنی ارش ماشي به خون نشسته ي توجه به چشمای ببعدم
 

 دمی چراغا رو روشن کنم رفتم داخل اتاقم و رو تخت دراز کشنکهی ابدون
 
 عموم واسه پول دار شدن با ي از دوستایکی قی اومد که با خودم لج کردم و از طرادمی ي روزاز

 اولش هی خارجي کشور هاي مختلف براي فروش دخترادوی کارش خردمی فهمی آشنا شدم وقتنیبنحام
 ه واسخورهی کارا نمنی به امی گروه خونشدمی متوجه مکردمیکر م فشتری بیبرام مهم نبود اما هرچ

  شدم اماهنوز که هنوزه دست از سرم برنداشتهمونی بهش گفتم که پشنیهم
 

   از جام بلند شدمدموی تخت کوبي مشت شدمو رودست
   به سمت باغ به راه افتادمگارمی سي عوض کردم و با بسته لباسامو
  دی کردو به سمتم دوی پارس کوتاهدنمی با درکس

   رو لبام نقش بستي لبخنددنشی دبا
 دمی سرو بدنش کشي پاهام نشستمو دستمو نوازش وار رويرو
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  پسريـچطور
 زدمی شبا باهاش حرف مرفتموی سختم مي بود که تو روزای سگ گرگ خوشگلرکس

   ترهي ادما قویلی از خوونای کارم احمقانه به نظر برسه اما از نظر من احساسات حدیشا
  زرنگ بودیلی رکس که خمخصوصا

 
   وقتم با اون سگ گرگ وفادار گذشتکمی نکهی ابعد
  خاموش کردم و به سمت اتاقم به راه افتادمگارمویس
 
   انداختمی تو دستم نگاهی خالي جعبه به

 نی غمام شدکیساعت همتون شر1 هی تو ـبازم
 ه سمت سطل زباله رو تو دستم مچاله کردم و پرتش کردم بجعبه

 ...النا
   هام کمتر شده بودیهفته از رفتن مامان گذشته بود و با وجود ماکان دلتنگ2

  بابت خوشحال بودمنی تر شده بود و من از اقی ترو عمي قورابطمون
 جز من دمیترسی مزدوی خودش رو داشت اما هنوزم دلم شور ميای بدش خوبي با تموم اخالقاماکان
  باشهشی زندگي هم توي اگهیکس د

 
   من و ماکان خورده شدنی که بدون حرف زدن بی شامبعد

  می قدم بزنکمی تا رونی بمی رفتباهم
 

 ـماکان
 

  جونم:ماکان
 

  دوس دارم هرچه زودتر همه بدوننم؟منی ادامه بدی پنهوني رابطه نی قرار به ای کـتا
  که من مال توامبدونن
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  ه سمت صورتم چرخوند از حرکت واستادو سرشو بماکان
  رو ندارمشی من امادگی فکر نکنزای چنی فعال به اشهیـم
 می االنشم هردومون مال همنی ضمن همدر
 

  راحت تو بغلت بخوابمالتی با خخوامی من مـاما
 

 ست؟ی راحت نالتی االن خیعنی:ماکان
 

 ترسمی می اما گاهـچرا
 

 : نگاه کردابونی کالفه چشم ازم برداشت و به خماکان
 ؟ی از چی بگشهیـم
 

 : حرفم رو خوردم و گفتمدمی ماکان رودهی کالفگیوقت
  ستی مهم نیچیه

  دستشو محکم تر تو دستم گرفتمبعدم
 

 هم هستم وگرنه تا االن ی من اگه تو بغلتم مراقب همه چی مسخره نزني حرفانی از اشهیم:ماکان
  يدختر نبود

 قط بهم فرصت بده کنارتم مطمئن باش فشهی من همالنا
 

 : به روش زدم و گفتميلبخند
 زمی عزی تو بگی هر چچشم

 
 اما قدم زدن خوردی به چشم میاهی سي قرمز بود و ابراي زده نشد اسمون از سردی حرفنمونی بگهید

   برام لذت بخش بودیلی خلوت اونم کنار ماکان خيابونایتو خ
 
  ب بدنم افتادي که شروع شد لرزه اي بادبا
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  سردته؟یخانوم:ماکان
 

 کمی ـفقط
 

 ؟یمطمئن:ماکان
 

  چطور مگه؟ـاره
 

  اخه دماغ کوچولوت قرمز شدهشتری ذره بهیفکر کنم از :ماکان
 

 ستی سردم نرینخ: دستمو دور بازوش محکم تر کردم و گفتمي حلقه
 

 : لبخندشو جمع کردو گفتماکان
  خونهمی من سردمه بهتره بریول
 

  خونهمیدی ساعت بعد رسمی گفتم و ني باشه اناراحت
 امی مرمی منم دوش بگی تا گرم بشنی بشنهیبرو کنار شوم:ماکان

 
 : بهش نگاه کردم و گفتممظلوم

 ی باششمی و پي نرشهیم
 

 : زدو گفتي لبخند دلبرانه اافمی قدنی با دماکان
 می برزمی دست تو باشه عزاز

  می و کنارش نشستمی رفتنهی به سمت شومباهم
 

 دنی پهن ماکان گذاشتم و چشمامو بستم اونم شروع کرد به نوازش کردن و بوسي نهی سي روسرمو
 موهام
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 مرد نی نوازش و انی ارامش و انی اي روزهی دونستمی اما نمشدی مقی بهم تزری وصف نشدنارامش
 ...می کابوس زندگشهیم
 

  و پشت سره هم ماکان چشمامو باز کردمقی  عمي با بوسه هاصبح
 

 شده؟ی چهیـچ
 

  پاشو صبح شدهزمی عزیچیه:ماکان
 

   بخوابمادی زشبی دی تو که نذاشتادی بخوابم خوابم مـبذار
 

  مردونش کنار گوشم زمزمه کردي کردو با اون صداي مستانه اي خنده ماکان
  هوم؟ی بازم نذارم بخوابيخوایـم
 
 دمی حرفم چشمام گشاد شدو از جام پرنی ابا

 دارشدمی بستی الزم نزمی نه عزـنه
 

  زنگ خورد و دوباره نشست سره جاششی که گوشرهی برداشت تا دستمو بگزی به سمتم خماکان
 
  رونی از اتاق زد بی تابلو ومصنوعیلی لبخند خهی و با دی رنگش پردنشی بود که با دی کدونمینم
 

 تالش ی که بدجور کنجکاو بودم پشت در واستادم اما هر چیی کنم اما از اونجای فضولخواستی نمدلم
 دمیکردم صداشو نشن

 
 آب حالمو ي سردشهی دوش آب سرد رفتم همری پنچر شده بودم کالفه به سمت حموم رفتم وزیحساب

 کردیخوب م
 
 
   کالهم پنهون کردمي فرمو توي موهادموی پوشی با شلوار لموی خاکستری صورتوریپل
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 حالم ی ماکان رو به رو شدم حسابی خالي با جای اما وقترونیردم و از اتاق اومدم ب کیحی ملشیارا

  گرفته شد
  ماکان رو گرفتمي مبل نشستم و شماره ي رویعصب
 دیچی پی چند لحظه صداش تو گوشبعد
 

 بله
 

 ؟ی رفتیبله و زهر مار کجا گذاشت: گفتمیعصب
 
 دمی که از زبون ماکان شنیی گفتن شمابا
 

  کرددنی اشکام شروع به جوشي از دستم افتاد و چشمه یگوش
 
   چشمام پف کرده بود و سرم در حال انفجار بودادی زهی گراز
  افتاده بودی چه اتفاقدونستمینم
 

 ی لعنتي بار گرفتم اما بازم همون جمله نی ماکان رو واسه چندمي شماره
  تلفن مورد نظر شما خاموش استدستگاه

 
  مبل پرت کردم و به سمت پالتوم رفتمي رومویگوش ادی زتی عصباناز
 

 يمای ماکسهی که اقا شهاب بهم داده بود رو هم برداشتم ینی ماشچی سرم کردم و سوئموی مشکشال
  خوشگلهیسرمه ا

 
 که امکان داشت ي لغزنده ايابونای تو خی سرعت شروع کردم به رانندگنی شدم و با اخرنی ماشسوار

  باشهدهی فایترمز کردن ب
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  تر کردمادی درجه باال بردم و سرعتمو زنی ضبطم رو تا اخريصدا
  تار تردمی و دشدی مری گونه هام سرازي با هر کلمش رواشکام

 
  زنگ خوردمی حس و حال خودم بودم که گوشتو

  نگاه کردممی گوشي رو ترمز زدم وبه صفحه ابونی خکناره
 دنی لرز اسم و عکس ماکان دستام شروع کرد بهدنی دبا

  کردم صدام نلرزهی پاك کردمو سعاشکامو
 ـبله؟

 
 ؟یستی اخه چرا خونه نییالو النا تو کجا:ماکان

 
 ؟ي دارکاری بخرم چيزی چرونی بـاومدم

 
  خونه کارت دارمای بی هستیی االن هرجانیهم:ماکان

 
  ندارمي با تو کارـمن

 
 : گفتي بلندتري بار باصدانیا

 ي خونه اگهی دي قهی که گفتم تا دودقنیهم
  ممتدي بوق هاي صدابعدم

 
 سرد برخورد کنم از خودم متنفر بودم با تونستمی بودم و نمفی همه ضعنی در برابر ماکان انکهی ااز
  شدو نتونستم خودمو اروم کنمی اتفاقات دوباره چشمام بارونياداوری

 
 ... ماکان مواجه شدمیو عصب ي جدي افهی خونه و با ترس درو باز کردم که باقدمی ساعت بعد رسمین

 
 ...پژمان
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   که به در اتاقم خوردي ضربه ابا
   رو قطع کردمکی موزيصدا

 
  توایـب
 

 ننی اومدن شما رو ببتای به اسم بی خانومهیاقا :مهناز
 
 : کالفه از جام بلند شدم و گفتمتای بردن اسم ببا

 امی بگو منتظر باشه تا ببرو
 
 نیی دو تا اومدم پایکی و پله هارو دمی پوشمی قرمزم رو همراه شلوار اسپرت مشکی مشکشرتیت

 
 دمی داغ کردم و اخمام رو تو هم کشی اونم با اون سرو شکل حسابتای بدنی داز
 

  کردم که باعث شدي سرفه اتک
  سمتم برگردهبه
 
 دیسالم آقا پژمان خوب:تایب

 
  که حالم خوبه؟دینیبی خانوم مـسالم

  خونم؟ي وقت روز تونی اونم ادی داشتي من کاربا
 
 : کردو گفتی که از لحنم خشکش زده بود اخمتایب

 ؟ی اومدم واسه عذر خواهبله
 

 ؟یـعذرخواه
 شبی دیبابت مهمون:تایب

 گفتمی بهتون مدی بامن
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 نجای ادیای همه راه بنی بود و همون جا هم تموم شد الزم نبود اشبی مال دهی قضـاون

 
 دمیاما من الزم د:تایب

 
 دی بردیتونی خانوم صدر حاالم مدی اوردفی که تشرـممنون

 
 رونیخانوم صدر؟برم ب: ابروهاشو داد باال و گفتتایب

 
 : حرفش جا خوردم ابروهامو باال دادم و گفتماز

 دی داشتي اگهی انتظار دبله
 
 دی صدام بزنتای لطفا بستمیمن خانوم صدر ن:تایب

 میر رو باهم بخور دوست داشتم ناهامن
 

 خوشحال خورمی من اکثرا  ناهار نمدی بعد بردی ناهار رو با مهناز خانوم بخوردیتونی متای خانومه بـباشه
  خدانگهداردارتونیشدم از د

 
  رفترونی بگه از سالن بيزی چنکهی حرصش گرفته بود بدون ای که از حرفام حسابتایب

 
  به رفتارا و چراغ سبز نشون دادناش زدم ودوباره به اتاقم برگشتميپوزخند

 
  توش دفن شده بودمی زندگي که همه یاتاق
 يراو
 
   پژمان ناراحت بودی همه گستاخنی از اتایب

   شددشی سفي  و سوار فراررونی از عمارتش زد بفشی بهش انداخت و همراه کی ناراحتنگاه
 باشه سر به تن پژمان نخواستی مدلش
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  فرموني هم فشار داد ومحکم زد روي حرص دندوناشو روبا
  اگه تو رو مال خودم نکنمستمی دختر بابام نیکنی و اخم ميذاری من کالس مـواسه

 
 مالک قلبش دی که بادونستی رو منی شده فقط ایخی مرد مغرورو نی چرا  جذب چندونستی نمخودشم

 بشه
 ستی ننشی سي توي قلبه تپنده اچی طرف که هي با مرددونستی نماما
 
 

 یلی به پژمان خدونستی رو گرفت که می شخصي و شماره رونی بدی قرمزش کشفی رو از کشیگوش
 کهینزد
 

  که خند رو به لباش آورده بود به سمت خونه راه افتاد تا واسه امشب اماده بشهي مکالمه ابعد
 

  برددشیخشک ي اب رو به سمت لباوانی رو پاك کردو لشیشونی پعرق
 

 دادیشب رو نشون م2 خمارش به ساعت رو به روش نگاه کرد که ي جرئه اب خوردو با چشماچند
  خوابش بردهی کومدی نمادشی

 
  از باغ نداشت راه افتادی که کمیاطی رو برداشت و به سمت حگارشی و سفندك
 ي که روی سمجي توجه به دونه های کرده بودند اما اون بسی مردونش رو خي بارون شونه هاقطرات

 رو مجسم شیشگی هميای رو که حاال شده بود روي دخترری تصودویکشی مگاری سختیریصورتش م
 کردیم

 وفتهی بی زود قرار اتفاقیلی خدونستی که مکردی فکر مي اندهی به اجی و گمبهم
 
 ي شهی که از رگ و ري شد پسردهی ذهنش به سمت اشکان کشهوی ي همه مشغل فکرنی انیب

   کرده بودي که مالکش بود و اون ازش دوريخودش بود پسر
   واسه خانوادش سرکوب کنه و موفقم شدگشی ديای رو مثل تموم دلتنگشی کرد دلتنگیسع
  پاش له کردری بود گرفت و بعدم زدهی که به ته رسيگاری کام رو از سنیاخر
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  شدکیرکس نزد کنار زد و به شیشونی رو از پسشی خيموها

 
 دی به سرش کشی دستدی باز سگ گرگش رو دي چشمایوقت
  ظاهراي خواب شدی هم مثل من بـتو
  ي قراری چرا بگهی دتو
  نهای وجود دارن ستی که معلوم نی هستي هم مثل من دلتنگ خانواده اتو
 

  به سمت خونش رفتدوی کشیکی کوچي سرشو باال گرفت و زوزه رکس
   از جاش  بلند شد و دوباره شروع کرد به قدم زدنپژمانم

 ادی و قصد نداشت بند بدیباری دوباره بارون سرسختانه میی طلوع فرداتا
   روشن شده بودهوا
 ... بلند شدو واسه خوردن صبحونه وارد سالن شدی صندلي از رودوی قرمزش کشي به چشمایدست

 
 د گذشت که ماکان قلبش رو شکسته بویهفته از اون شب1

   خوشرنگشي کردن با موهاي زانوهاش گذاشت و شروع کرد به بازي رو روسرش
 
   بودری خودش درگبا
  ماکان باشه که اونم مجبور بشه پشت تلفن بهش بگه شماشی پتونستهی می کیعنیـ
 
  بد فکر کنهيزای به چخواستینم

  ت کرده بود رو کنار زدو به سمسی سرخش رو خي که گونه های اشکشبنم
  بخورهيزی رفت تا چاشپزخونه

 
  اس ام اس اومدشی بود که واسه گوشکشی کروی خوردن شدرحال

 
  ساختمون منتظرش باشهاطی ازش خواسته بود لباس گرم همراه دستکش هاشو بپوشه تو حماکان
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 ی مخملي چکمه هادنی رو که ازش خواسته بود انجام داد و بعد پوشي با شوق و ذوق کاراونم
 شیمشک

 رونی خونه زد باز
 ی اهی ضرب گرفته بود و هراز چندگاهيزی از تمزدنی که برق ميدی سفي برفاي نوك کفشش روبا

  دیکشیاز ته دلش م
   خسته شده بودی حسابدنی انتظار کشاز

  از پشت چشم هاشو گرفتیکی بره تو که خواست
 

 الشی ماکان خي که با خنده زدی فقط دست و پا مدویرسی به ذهنش نمیچی حول کرده بود که هاونقدر
 آسوده شدو اروم گرفت

  شدرهی خی ابي لهی لبخند به دوتا تبا
 

 ي کردری ماکان چقدر دمیـترسوند
 

  موندمکی خانوم خوشگله تو ترافخوامیمعذرت م: دستاشو برد باال و گفتمی به حالت تسلماکان
 

 نجای اامی بی حاال چرا گفتـخب
 

 : گفتکردی که داشت دستکشش رو دستش می خونسرد درحالیلی خماکان
 می کني برف بازمیخوای نابغه مگهی معلومه دخب

 
  النا از تعجب باال رفتي حرفش ابروهانی ابا

   وقت شبنی ا؟اونمي باز؟برفیـچ
 

  باشهبمی مثل تو رقیی دوس دارم مخصوصا اگه خانوم کوچولویلی منکه خهیاره مگه چ:ماکان
 

 رو به سمت ی برفي گوله نی شدو اولگهی ديزای ها و چهی همساالیخی کرده بود بیبی که ذوق عجالنا
 ماکان نشونه گرفت که خورد به هدف
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 غی جغی شروع کرد به جدوی دستاشو بهم کوبی به صورت ماکان النا از خوشحالی برفي برخورد گلوله با

  کردن
  به صورت النا برخورد کردي محکم تري کردو ضربه ی دستشی ماکان پنباری اکه
 

  بهش زل زده بود نگاه کردثانهی که خبی مثل جن زده ها سر جاش خشکش زدوبا اخم به ماکانالنا
 

  یزنی برات اقا ماکان  منو مـدارم
  و درشتزی رهی برفي شروع کرد به درست کردن گلوله هابعدم

 
   بوددهی فای ها هم بهی همسادادیب دادو ي بهشون خوش گذشته بود و غرق لذت بودن که صدااونقدر

 
 : گفتزدی نفس نفس مادی زجانی و هتی که از فعالالنا
  م توي ه ب ر ي گ ه ك ا ف ي م ا ك ا ن د يوا
 

 النا هم ي کردو بعدم دست النا رو گرفت و باهم به سمت خونه دیی تادهی بردهی حرفاش رو برماکانم
 قدم شدن

 
 ...پژمان
  داشتمدی تردکمی که گرفته بودم یمی تصمواسه

  دادمرونی عسل رو گرفتم و نفس حبس شدم رو بي مکث شماره با
 بوق1
 بوق2
 بوق3
 بوق5

  جواب نداد که نداداما
 رونی کاپشنم از خونه زدم بدنی رو کنار بالشم گذاشتم و بعد پوشیگوش
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 دنی کش ماسه ها شروع کردم به خطي ك تو دستم بود روي و بلندکی چوب باربا
  بودي گرفته و ابری حسابشی به خاطر سردهوا
   شدمرهی قرار خی بي سنگ نشستم و به موج هاهی ماسه ها کنار يرو
  فکر کردمشتری که داشتم بیمی تصميرو
  نهای ازش مراقبت کنم تونمی  اصال مادی مشی پی خودم چشی با آوردن اشکان پدونستمینم
 

  همه فکرنی شده بودم از اخسته
 دنی دراوردم و شروع کردم به کشبمی از جگارمویس
 
   گذشتای شدن به دررهیساعت با خ1

  بلند به سمت خونه رفتمي تکون دادم وبا قدماشلوارمو
 
 چند بار بهتون زنگ زدن و ي آقا جناب صمددیـببخش: محض ورودم  مهناز به سمتم اومد و گفتبه

 دیریون تماس بگ ظاهرا باهاتون داشتن گفتن حتما باهاشیکار مهم
 

  زود جواب دادیلی گفتم و به سمت تلفن رفتم و شمارشو گرفتم که خي اباشه
 

 ؟يسالم پژمان جان چطور:يصمد
 

  ظاهرادی خوبم با من کار داشتي صمدي اقاـسالم
 
 

 هی ازت ستمی ني خارج از کشور و چند روزرمی  دارم مي کاري پروژه هیاره راستش من واسه :يصمد
 درخواست و خواهش دارم

 
  بهش گوش دادمقی تر کردم و دقکی رو به گوشم نزذیـگوش
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 برام ی نگراني پس جاشناسمی خوب میلی من تو رو خامی تا من می باشتای مراقب بخوامیازت م:يصمد
 یستی منظورمو نیدونی ك خودت مییزای اهل چدونمی ممونهینم
 

 ....ي صمدي اقایـول
 :ادن نداد و گفت ادامه دي اجازه بهم

   خونه تنها بمونهتای هم دوست ندارم بی رو ندارم از طرفی کسنجای من استی نيادی زي خواسته نیا
 
  کرده بودی بگم به هر حال اون سهام داره شرکتم بود و در حقم خوبدی بای چدونستمینم
 
  گفتم و تلفن رو قطع کردمي بهم قفل شدم باشه اي دندوناي الاز
 

  احمق کار خودش رو کرد پوووووفي ـدختره
 دختره اومد صدام نزن خودم هر وقت نی درست کن اگرم اشتری شام بي امشب مهمون دارمهناز

 نیی پاامیخواستم م
 

   باال رفتم و بعدم وارده اتاقم شدمچی مارپي بشنوم از راه پله های نموندم که جوابمنتظر
  بکنمي کارتونستمی بودم اما نمی عصبیلیخ
 
 ....رمی دوش آب سرد بگهی دادم برم حموم و حیجتر
 

  در اومدي که صدادمیپرسی و راجبه اوضاع کارخونه ازش مدادمی مامی پای به ارشداشتم
 
  توایـب

 : چشم بردارم گفتممی ازگوشنکهی ابدون
 شدهی مهناز باز چهیچ
 
 بود نگاه ستادهی ك رو به روم ای گرفتم وبه شخصی که به گوشم خورد نگاهمو از گوشی سالمبا

 .کردم
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  شدمرهی خمی گوشي حوصله جواب سالمشو دادم و دوباره به صفحه یب

 
 : جلوتر اومد و گفتکمی تای بنباریا

 نمی بشتونمیـم
 

 دیی بفرماـبله
 
 رهی دلگيادی اما زدی داریچه اتاق خوشگل:تایب

 
  نقش بستمیشونی پي رویکی کوچاخم
 شهی متونی اگه باعث ناراحترونی بدی بردیتونیـم
 
  نبود اصالنینه نه منظورم ا:تایب

 
   رو کنار زدمی زرشکي از جام بلند شدم و پرده هاتای بي توجه به حرفایب

  هام فرستادمهی رو تو رای دري رو باز کردم و بوپنجره
  سرد بود هوا اما با وجود اون دختر الزم بوددرسته

 
  با روشن شدن اتاق از جاش بلند شدو کنارم واستادتایب

 
  منظرهنی من چقدر خوشگله ايخدا:تایب

 : بهم نگاه کردو گفتبعدم
 بازبشه اما خب ای اتاقم به سمت دري دوست داشتم پنجره شهی من همستی نری اونقدرام اتاقتون دلگنه

 نشد
 

  زدم و ازش فاصله گرفتمی مسخرش نداشتم  لبخند کجي واسه حرفای جوابمنکه
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 : انداخت و گفتی رنگش نگاهیی به ساعته طالتایب
 شده3 کی ساعت نزددیخوری ناهار نمشما

 
  دیتونی ندارم شما ملی من فعال مـنه
  تا براتون ناهار رو اماده کنهدی مهناز بگبه
 
 هم زل زد رنگ نشست و بي چرم سرمه ای صندلي حرفا بود دوباره رونی که سمج تر از اتایب

 
 
  انداختم و از جام بلند شدمزی مي خودکارمو روی نگاهم کنه متنفر بودم عصبرهی خیکی نکهیازا
 
 کجا؟:دی با تعجب پرستایب

 
 ستی ننطوری برم نهار ظاهرا گرسنتون بود اخوامیـم
 
 رونی بمی شدو بعد باهم از اتاق اومدتای بي حرفم لبخند مهمون لبانی ابا
 
 

 ي های از صندلیکی ي رفتم و روي نهار خورزی به مهناز گفتم ناهار رو آماده کنه به سمت منکهی ابعد
  نشستمشیچوب
 

  قرار از سفر برگردن؟ی کـپدرتون
 
 گردنی بر مگهیروز د4تا:تایب

 
  قابل تحملری دختر غهی روز کم نبود اونم با 4 من واسه

 
 : تر از قبل کردمو گفتمي رو خشک ترو جدلحنم
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 توش ی قانونی و بی که تا حاال توش رفتي اگهی دي هرخونه ای خانوم برعکس خونتون تایب نیبب
 يدید
  قانون خاص خودش رو دارهنجایا

 
 : حرفم حالت صورتش رنگ تعجب گرفت و گفتنی با گفتن اتایب

 
 قانون؟

 
  قانونـبله

 ي که بهش احترام بذاری موظفوشما
 
  تکون دادو بهم نگاه کردي سرتایب

 
 نی خودم اجازه بدم که خب فکر نکنم همچنکهی مگر ادی وارد اتاقم بشي حق ندارگهی عنوان دچی هبه

 ي چون اصال حوصله وفتهی بي تا اتفاق بدرونی بدی لطفا نریینجای که ای تا وقتنکهی و اوفتهی بیاتفاق
 دردسر ندارم

 
 شمیتون م اورادی رو ي بعدنی قواندمی ديزی اگه ازتون چهی کافنجای تا افعال
 دی  ممکنه سرد بشه و دوست نداشته باشدی نهارتون رو بخوراالنم

 
 نگفت يزی نگاهم چي با بلند شدن من به خودش اومد اما با سردکردی می که هاج و واج بهم نگاهتایب

 و ناراحت شروع به خوردن ناهارش کرد
 
 

 و به سمت کارخونه به راه رونی از خونه زدم بدی دست کت و شلوار سفهی عوض کردن لباسام با بعد
 افتادم

 .... لحظه موندنم تو اون خونه رو نداشتمهی تحمل یحت
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 تایب

 
 برام کسل آور بود اما خب برام مهم نبود یی پژمان اونم تنهاي خونه ي بعد خوردن شام توشب

 وفتهی خوب بي اتفاقانمونی بی روز کل4 اون يباالخره قرار بود تو
 

  ادی زانجی از استرس و هشب
  تا ظهر فردا خواب بودمنی نبرد واسه همخوابم

 
 از جام بلند شدم و عی سردادیرو نشون م2 انداختم که ی به بدنم دادم و به ساعتم نگاهی و قوسکش

  به سمت اتاق پژمان رفتمظی نسبتا غلشی آراهیبعد شستن صورتم لباسامو عوض کردم و بعد 
 

  هی اتاقش چه شکلنمی کنجکاو بودم که ببي بدجوردادیانتقال م رو به آدم یبی حس غرهی خونش تموم
  دونستن برام جذاب ترش کرده بودنی و همدونستمی از پژمان می کلای لطف ارشبه
  بزرگـهی در مشکهی به دمی باال رفتم و باالخره رسچی مارپي پله هااز
 دی مردونه و خشکش به گوشم رسي به در زدم که بعد چند لحظه صداي تقه افمی ظري انگشتابا
 
   باالرهی به خودش زحمت نداد سرشو بگی جلوتر واستادم اما اون حتکمی استرس رفتم داخل و با

 : کنم فکر کرد خدمتکارش چون گفتفکر
 شدهی مهناز باز چهیچ
 
  حرفشنی ابا

  دادم تا متوجه حظورم بشهي بلندسالم
  دادی انداخت و سالم کوتاهی تا پام نگاه جا خوردو بعدم به سرکمی دی صدامو شنیوقت
  بودمی حرصی همه غدو مغرور بودنش حسابنی ااز
 
   شدمکی نزدزشی چند قدم به مبا

 نم؟ی بشتونمیـم
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 دییبله بفرما:پژمان

  شده بودی از دستم عصبي تو اتاقش بودم بدجورنکهی از اي انداختم انگاری درهمش نگاهي افهی قبه
  باشهی حق داشت که عصبدادی می و دلتنگی ك به ادم حس خفگیبی و غربی با اون اتاق عجالبته

 
   بودي و سرمه ارهی تی از آبیبی هاش ترکيواری دکاغذ
   قسمتشهی بودن ي که اوناهم سرمه اکی چرم و شي هامبل

  داشتی و آبی از مشکی مخلوطشی بود که رو تختي نفره اکی تخت
  شده بودندهی مرتب کنار هم چزوی که تمخوردی به چشم میی کارو پرونده هازهی قسمتم مهیـ
 
 : زدن دست برداشتم و گفتمدی داز

 رهی دلگيادی اما زدی داری قشنگاتاق
 
 کنهی برم اگه ناراحتم متونمی گفت ملکسی ریلی حرفم حالت چهرش عوض شدو خنی گفتن ابا
 

   مغرور باشهتونهی پسر تا چه حد مهی کنم اخه  خفشخواستی رفتاراش رو مخم بود دلم ميبدجور
  حد اونو سنگدل کرده بودنی تصادف ساده تا اهی یعنی

 
 رنگش رفت که تضاد ی زرشکي دل کند و به سمت پرده هاشی که از صندلزدمی باهاش حرف مداشتم

   رنگا داشتي هی با بقیبیعح
 
 اتاقش روشن تر شدو مجبور شدم ي فضاکمی رو کنار داد که می بلندو ضخي حرکت پرده هاهی با

 رمی چشمام بگيدستمو جلو
 
 جهنم پنجرش رو به هی تعجب کرده بود که از ي کرده بودم اما بدجورفی کی اون منظره حسابدنی داز

 شدیبهشت باز م
 

  بودبی مرد برام عحنی ازی چهمه
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 نداره منم لج کردم و درست رو به روش نشستم و بهش لی گفت می گرسنم شده بود اما وقتيبدجور

 زل زدم
 
  دیرسی خودش کالفه به نظر مي رورمی خي نگاه هااز

  انداخت و بلند شدزی مي با ضرب روخودکارو
 

 ـکجا؟
 ستی ننطوری برم نهار ظاهرا گرسنتون بود اخوامیم: انداخت و گفتی نگاهبهم

 
 خوشحال بودم از جام بلند شدم و همراهش رفتم از اتاق می شده بود باهم نهار بخوری راضنکهی ااز
 ...رونیب

  نشدن به اتاقش بودکی نزدشیکی کرد ك نیی نهار برام چند تا قانون تعزی مسر
 یلی از غذاشو بخوره رفت باال و بعد چند لحظه خکمی ی حتنکهی حرفاش تموم شد بدون انکهی ابعد
 رونیب زد دی کت و شلوار سفهی با ی و رسمکیش

   کور شده بودي بدجورـاشتهام
   رفتماطی رو کنار گذاشتم و بعد تشکر کردن از مهناز خانوم به سمت حقاشقم

   که چه عرض کنم بهتر بود بگم باغاطی حالبته
  و حسش کرددی صداشو شنشدی می بود که حتکی نزدای اونقدر به درخونش

 
   که کنار اتاق پژمان بودي که چشمم خورد به پنجره ازدمی قدم مداشتم
  بودای زدن واسه من محدی از پردش کنار رفته بود و راه دي اگوشه

 
 نمی کج تر کردم تا بهتر ببسرمو
  و عروسکي توش پر بود از اسباب بازشدی نمباورم

  بهم گفته بود که بچشم همون موقع فوت شدهای ارشاما
  داشته باشهگمی دي بچه هی نکنه
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 راحت شد که مهناز خانوم حواسش المی خی اومدم داخل و وقتعی شدم سراطی تو ح قدم زدنالیخیب
  توقف کردمدی در سفهی هی از پله ها رفتم باال و رو به روستین

   خورد تو ذوقمي قفله بدجوردمی فهمی لرزونم گرفتم اما وقتي رو تو دستارهیدستگ
 
  کردمی مدای پدشوی هرجور که بود کلدیبا
 

 ی به اطراف نگاهی چشمری زنییبود که باالخره پژمان از اتاقش دل کندو اومد پا12 حدود شب
 اطی حي که تو دستش بود رفت توگاری بسته سهیانداخت و با 

 
 یی با کفشش به سنگادویکشی مگاری ناآروم بود پشت هم سیلی پنجره واستادمو بهش نگاه کردم خکنار

 زدیکه جلوش بود ضربه م
 
 کاری نداشت نتونستم بفهمم داشت چدی اما چون داطی پاش محکم له کردو بعدم رفت ته حری زگارویس
 کردیم
 
 رونی منتظر موندم که از اون ته اومدو درو باز کردو رفت بی ساعتمین

 
   رهی سرد با اون لباس نامناسب داره کجا مي تو اون هوادونستمینم
 
  دنبالش برم و رفتمخواستی دلم ماما
 

 رونی از خونه رفتم بمی صورتی لباسام و کاله بافتندنیش پوبعد
  نیی نشسته و سرشم پاای با فاصله از دردمی کنم که دداشی تا پدمی سرك کشهی اول
 
  آروم به سمتش رفتم و کنارش نشستمي قدمابا
 

  ندادو تو همون حالت مونده بودیتی حضورم شد اما اهممتوجه
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  شده بودم که باالخره سکوت رو شکسترهی محض اونجا خیکی و به تارگفتمی نمیچی همنم
 

  از خونه؟رونی بدیای وقت شب بنی گفت ایک:پژمان
 

  کردم؟ي منم اومدم کار بدرونی بي تو اومددمی سر رفته بود دـحوصلم
 
   شدرهی تموم شدن حرفم پژمان سرشو گرفت باال و به چشمام خبا

 دمی گفت که من نفهميزی لبش زمزمه وار چری و زنیی سرشو گرفت پاهی چند ثانبعد
 
  بپرسميزی ازت چتونمیـم
 

 اره بپرس: گفتی ارومي با صداپژمان
 

 ؟ي بچه دارـتو
 

 : بهم نگاه کردو با مکث گفتدوباره
  ندارمنه

  از جاش بلند شدبعدم
 

  برات بازش کنهستی نی تو چون اگه درو ببندم کسای بخوادیاگه دلت م: پژمان
 
 تند خودمو بهش ي از جام بلند شدم و با قدماعی حرفش سرنی چرا امشب اروم تر بود با ادونمینم

 رسوندم
 
  بخورهچی و پام پوفتمی پام اومد و باعث شد که بری سنگ زهی قدم مونده بود که بهش برسم اما هی
  شدکی به سمتم برگشت و بهم نزدعی که گفتم پژمان سری آخبا
  زدیج م موی چشماش ترس و نگرانتو
  چرادونستمی نمو
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 : با زوهام قفل شد و گفتنی دستاش بهوی
  زمی نخور عزتکون

  شدمرهی گشاد خي رفت و فقط بهش با چشماادمی دردمم ی جملش ابروهام کامل رفت باال حتنی ابا
 
 

 ...پژمان
 

  به گوشم خوردوای شي صداهوی سمت خونه که رفتمی مداشتم
  که به سمت صدا برگشتمشدی چهوی دونمینم
 از دست رفتم داشت زی عزي به صدایبی بود فقط شباهت عجتای نبود بلکه اون صدا متعلق به بوای شاما

  رهی و ترس رو بخودش بگی باعث شد که چهرم رنگ نگراننیو هم
  رو بهش گفتمزمی عزي بازوهاش قفل شدو کلمه ي اراده دستام رویب

   چه مرگم شده بوددونمینم
 ازش فاصله گرفتم و دوباره اخمام عی به خاطر تعجب قطع شد منم به خودم اومدم سرتای بي صدایوقت
  نقش بستمیشونی پيرو
 

 بکن شی کارهی االنم خودت وفتهی نی تا اتفاقرونی بای گفتم ني درست راه بریتونی نمهوی شد ـچت
 ادی برنميچون از دست من کار

 
  انجام دادم مشت کردمو از کنارش بلند شدمشی ك چند لحظه پي به خاطر کاردستمو

 
 : گفتي بغض آلودي با صدانباری اتایب
   پاشمتونمی نمینیبی نمي باشه مگه کوری سنگدل و عوضتونهی آدم تا چه حد مهی
 ی پدرم مسئولشی تو پوفتهی برام بی بدون اگه هر اتفاقنویا

 
 
  خونمادی دختر بنی دلم خودمو لعنت کردم که قبول کردم اتو
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  شده بود به سمتش رفتمشتری ك حاال بی دادم و با خشمرونی بتی با عصباننفسمو
 

  بده به منـدستتو
 ؟:تایب

 
  خودتي پاشمی بقرمی مذارمی می هم معطل کنيادی دستتو بده تا کمکت کنم زگمی مي کرـمگه

 
  دستميو پاك کردو دستشو گذاشت تو اشکاشتای حرفم بنی ابا
 
 که لنگ ی گفت و بعدم درحالي آخ بلندستهی پاهاش واي که مجبور شد رودمی حرکت دستشو کشهی با
  باهام همراه شدزدیم
 

  به سمتمون اومدعی افتاد زد رو دستشو سرتای تا چشمش به بمهناز
  ورم کرده بودکمی انداختم ك ی بعدم به پاش نگاهنهی مبل بشي کمک کردم تا روبهش

 
 شهی بذار رو پاش تا فردا خوب مخی سهی کهی ـمهناز

 
   گفت و رفتی چشممهناز

  مچ دستمو گرفتتای بلندشم و سمت اتاقم برم که بخواستم
 
 کنمی خواهش می بمونشمی پکمی شهیم:تایب

 
  کردمکی به خون نشستم دستشو پس زدم و خودمو بهش نزديباچشما

 خام ورت نداره الی اون کار احمقانه ازم سر زد خشی اگه تا چند لحظه پي صمدي دختر آقانیــبب
 خوب تو گوشات فرو کن من پژمان خورسند متعلق به نوی احمقانه توهم زدم پس ایلی لحظه خهیفقط 

   و نخواهم بودستمی جز خودم نیچکسیه
 

 ی گند زده بودم به همه چی راهمو به سمت راه پله ها کج کردم امشب به قدر کافبعدم
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   اتاقو با ضرب بستمو لباسمو از تنم دراوردمدر
  رونی بدمی رو از تو کشو کشوای کارم رفتم و عکس شزی سمت مبه
 : با تموم خشم بهش زل زدمو گفتمدی دلم نلرزگهی نگاهم رنگ غم نگرفت دگهی دنباریا
 بعدم قاب عکس رو به ی لعنت به تو که منو از خودم گرفتيخندی به لجن بودنمم می حتی لعنتینیبیم

   شدمی تقسکهی اش به هزار تشهی پرت کردم که شواریسمت د
 ی و کالفگی از خستگیی جوراهی که سراغم اومده بود به سمت تخت رفتمو ي و بدبی سردرد عجبا
  هوش شدمیب

 
 
 ...تایب

   شدمداری که به گوشم خورد بي دادي با صداصبح
   از درد نبودي اثرگهی انداختم که دی پام نگاهبه
 

  رونی از اتاق اومدم بمیی طالي شستم و بعد شونه کردن موهاصورتمو
 

  گرسنم بوديبدجور
   داخل آشپزخونه که چشمم خورد به برج زهر ماررفتم

 فقط به مهناز خانوم سالم کردم و نی ازش ناراحت بودم واسه همیلی خشبشی دي خاطره حرفابه
   پژمان صبحونمو خوردمي توجه به پوزخندهای صبحونه و بزینشستم سر م

 
  رونی که گذشت قهوه شو خورد و از جاش بلند شدو رفت بکمی

 
   به گوشم خوردو مطمئن شدم ك رفتهنشی ماشکی الستي صدایوقت
 : به مهناز خانوم گفتمرو
 
   بودی برزخينجوری چرا انیا
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 : گفتکردی مزی تمزوی که داشت می خانوم درحالمهناز

 از آقا اجازه گرفتم واسه رفتن اما دلش پر بود سر ي کارهی تهران واسه دبرمی خانوم من باتای بگم بیچ
  بعد که آروم شد گفت برمی کرد ولیمن خال

 
  قبول کردهوی که شدیـچ
 

 ادی و کم کم کوتاه مکنهی بعدش خودشو قانع می ولکنهی مدادی اول دادو بهی جورنی همشهیآقا هم:مهناز
 ستی نينجوری از موارد ایلیاما تو خ

 
  برپا شده بودی دلم به خاطره رفتن مهناز خانوم عروستو

  خواستمی که مي من بود لمس کردن آغوش مرديروزی شدن با پي مساورفتنش
 

 دی قرار بری خانوم کمهناز
 
  رمیا درست کنم بعدش م واسه شام و نهار آقا غذدیبا
 

 : از جام بلند شدمو گفتمعیسر
   شما فقط زحمت نهاررو بکش شامش با منستی مهناز خانوم الزم ننه
 

  کردمی دستشی بگه ك پيزی خانوم خاطت چمهناز
 

  ستی اونقدرام دستپختم بد نکنمی شامم خودم درست مادی نهار که قطعا نمـواسه
 

  صبحونهي تشکر کردن ازم شروع کرد به شستن ظرفای زدو بعد کلي خانوم لبخندمهناز
 

 شه؟ی مدای نرفته قرص خواب تو خونه پادمی تا یـراست
 
 



 

@donyayroman 193 

  ارمی خانوم االن از اتاق آقا براتون متایبله ب: مهناز
 

  ارمی مرمی شما جاشو بگو خودم مستی الزم نـنه
 

  خانوم دستپاچه به سمتم   برگشتمهناز
  ورود به اتاق رو ندادني اقا بهتون اجازه دیدونی خانوم جان شما که منه
 

 امی و مدارمی قرص بر مهی رمی بفهمه مخوادی مهناز خانوم از کجا مری نگـسخت
 

  نکرد و ازم خواست زود برگردمی مخالفتگهی دمهناز
 

   دوتا کردمیکی زدمو پله ها رو ي اروزمندانهی پلبخند
  جا خوردمی اتاقش شدم که از شلوغ بودنش حسابوارد

 
 نجای افتاده ای من چه اتفاقيخدا
 
  کردمدای  پنشونی خواب رو از بي قرص روش پخش بود رفتم و قرصای ك کليزی سمت مبه
 

   کناره اتاق توجهم رو جلب کردي هاشهی برم که خورده شخواستم
  گوشه افتاده بود رفتمهی ك يدی سمت قاب سفبه
  انداختمی عکس داخل قاب نگاهبه
 
  دی درشت و پوست سفهی قهوه اي خوشگل با چشمایلی دختر خهی

   زنش باشهدی زدم شاحدس
   قاب عکسش شکسته بودنکهی ااز

   داشتمی خوبحس
  شهی به زنش کمتر بشه راه واسه منم باز مشی دلبستگاگه
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  رونی پررنگ تر کردمو قاب عکسو سر جاش گذاشتمو رفتم بلبخندمو
 

   خوردن ناهار باالخر مهناز خانوم رفت و تنها شدمبعد
 

   رو که واسه نقشم همراهم اورده بودم تنم کردمی به سمت اتاقم رفتم و لباسعیسر
 دیکشی بدنمو به رخ مي های ك برجستگدی شلوارك چسب سفهی تاب چسب قرمز با هی

   نگاه کردممی ابي بار به چشمانی تر کردم و اخرمی مالشمویآرا
 

  کردی تر مکی و منو به آرزوم نزدگذشتی هرلحظه مساعت
  سفارش دادمي شب از رستوران مرغ سوخارواسه

  ختمی جام ري و نوشابه ها رو تودمی با دقت چزویم
 
 رمای تا به موقش از تنم در بدمی لباس با حجاب تر پوشهی لباسام يرو

  باهام شام بخورهشدی حاضر نمينجوری اوگرنه
 
  اومدن پژمانیعنی نی و ادادیرو نشون م11 ساعت نگاه کردم که به
 

  نشستمزی و خودمم پشت مختمی نوشابش روانی لي قرص خواب توچندتا
 

 شتری تر شدن صدا بکی استرسم با نزددیچی سالن پي قدماش توي لحظه بعد درباز شدو صداچند
  کردمی خودمو کنترل مدی اما باشدیم
  ورودش به آشپزخونه از جام بلند شدم و بهش سالم دادمبا
 

 : کردو گفتی کوتاهسالم
  کجاستمهناز

 
   داشتن رفتني کارهی تهران ـظاهرا
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 ي از مرغ سوخارامیلباسامو عوض کنم م: شام گفتزی بعد نگاه کردم به مدوی کشي کالفه اپوف
 ي شانس آوردنباروی اهی بگذرم تونمینم
 
 دمی و دستامو بهم کوبدمی رفتن پژمان ذوق زده خندبا
 

 .... پژمان خانبرهی باالخره تو بغلت خوابم مامشب
 
 
  شدمرهی پژمان جا خوش کرده بود خي که تو دستایوانی لبه

   مرغ رو هم گذاشت تو دهنشي کهی تنی و آخردی جا سر کشهی همه رو باالخره
  رونی از جاش بلند شد و از آشپزخونه رفت بی حرفچی هبدون

 
  جمع کردم و به سمت اتاقم رفتمزوی معی سرمنم

 
  قرمزم رو پررنگ تر کردمرژ
   ساعت نگاه کردمي عقربه هابه

   از تنم درآوردم و تابمو تو تنم مرتب کردملباسمو
  کنندمم زدمو منتظر شدمکی تحرعطر

 
  اومديزی شکستن چي باال صداي از طبقه هوی تخت نشسته بودم که رو
   دمی خودمو به اتاق خوابش رسوندم و درو باز کردم که دعیسر

   تخت افتادهي حال روی بپژمان
  دمی بدنشو بدون لباس دیوقت

   شدشتری هوس تو وجودم بي هاشعله
   رو تند کردم و به سمتش رفتمقدمام

   باز بودمهی نچشماش
   نشستم و دستامو دو طرف شونش گذاشتمکنارش
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   نگفتیچی بار صداش زدم اما هچند
   خودشو گذاشتهرهی من مطمئن شدم که قرصا تاثو
 

  دمی پهن و برجستش کشي نهی سي نوازش وار رودستمو
 ي شدم و بعدم لبامو رورهی خوشگل ترش کرده بود خیلی داشت و خشی صورتش که حاال ته ربه

 لباش گذاشتم
 
 ي اتفاق بددونستمی بودم ك مختهی خورد اما اونقدر قرص خواب اور ریکی کارم تکون کوچنی ابا
 وفتهینم
 
  حرکت لباسمو از تنم درآوردم و تنه داغمو به تنش چسبوندمهی با
 

 تر نیی و پانیی بدنش به حرکت درآوردم و پاي و بعدم دستمو رودمی گردنش کشي رو اروم روزبونم
 رفتم

 
   شده بودمخودیز خود ب ايبدجور
 دادمی بدنش تکون مي روی به آرومبدنمو
   رو نداشتي کارچی بود که توان هنی اما اونقدر چشماش سنگخوردی تکون می هر از چند گاهپژمان

 
   حس شدن بدنم رو حس کردمی شل شدن و بیوقت

 : گوشش گفتمکی و آروم نزددمی دراز کشکنارش
   دارهی بودن باتو چه لذتی بدوناگه

 يزدی نمشمی سردت آتي با نگاه هاچوقتیه
 
 ... خوابم بردی کدمی چشمامو بستم و نفهمی خستگاز
 

 ...پژمان
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   چشمامو به زور باز کردم و به اطراف نگاه کردمی آالرم گوشي صدابا
   کنارمهیکی متوجه شدم که
   خوابالود بودمو سردرديادی چون زاما

  مو گذاشتم رو بالش کردم توهم زدمو دوباره سرفکر
  به کار افتادشتری مغزم بي چشمام بسته شد انگارنکهی هماما

  که برهنه کنارم خواب بود نگاه کردمي باز کردم و به دخترعی رو سرچشمام
 

   دستام گرفتمنی و سرمو بدمی به چشمام کشیدست
  چشمم به خودم افتاد آه از نهادم بلند شدتا
   افتادهی چه اتفاقشبی دیعنی خودم گفتم با

 : گفتمي بلندي لباسامو تنم کردم و با صدایعصب
  تختمي از رونیی پاای گمشو بیکنی می چه غلطتی وضعنی تو اتاقم اونم رو تختم با انجای اتو
 
    تخت نشسته بودي حرفم مثل جن زده ها روي کلمه نی که با اولتایب

 تاد لرزون رو به روم واسدویچی رو دور خودش پمالفه
 
 ستی نادتی چطور می که با ـهمـباشي ازمـ خ و ا س ت شبـیخودت د..خو... یول...ول:تایب

 
 باهات تونمی مي که ازت متنفرم چطوری منادی نمادمی آشغال پس چرامن ي خفه شو دختره ـفقط

  معاشقه کنم
 
 : شد و به چشمام زل زدکی جسورانه بهم نزدتایب
  شکستن اومدي از اتاقت صداهوی تو اتاقت من تو اتاقم بودم که ی بعد شام رفتشبید
 زتهی شکسته کنار موانی هنوزم اون لنیبب

 خب منم به آرامش ي دارازی به آرامش نی گفتکنهی درد مي سرت بدجوری که گفتشدهی چنمی بباومدم
 رسوندمت
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 حالم بد بود و شبی داره اما د بوهی قضنی اي جاهی دونستمی برام سخت بود مدمیشنی که میی حرفاباور
  قدم شدمشی هم خواب داشتم نکنه واقعا من پیبیسردرد داشتم به طرز عج

  افکارم سردرگم بودم که صداش منو به خودم آوردتو
 
 ادی بادتی هم يادی ززی حالت بد بود و فکر نکنم چشبی دیرسی نمیی فکر نکن چون به جايادیز:تایب

 
  تموم خشم و نفرت بهش نگاه کردمبا

  هرزهرونی گمشو بذارمی بخدا قسم زندت نمکشمتی منمتی ببنجای اگهی دي هیثان2 تا ـاگه
 
  رونی محکم خوابوند تو گوشمو بعدم از اتاق رفت بتای حرفم بنی ابا
 

   بودنی زمي روتای بي شدمـ لباسارهی رو به روم خي به صحنه دوباره
  ادی نمادمی بود ـپس چرا خودم ختهی بهم ری که حسابتختمم
 زدمو بعدم به سمت حموم رفتم من از خودم مطمئن بودم اما حاال کدومو باور کنم واری به دمشتمو

   زدتای ك بیی حرفاای داشتن به خودم مانیا
 

   نگاه کردمنهی آي توخودمو
  من بود هی برعلزی نبود همه چی خوبي نشونه نمی گردنم و سي روي کبوديجا
 

  رشی سردو باز کردمو رفتم زآب
   پس زدم دنبال راه چاره گشتمافکارمو

 
  فکر کنميزی چچی به هتونستمی دوش بودم و نمری هدف زی که بشدی می ساعتمین

 
  که به در خورد به خودم اومدمي ضربه ابا
   آب رو بستمو به سمت در رفتمریش

   گرفتشی بدنم آتي دوباره همه تای بدنی که با درونی آوردم بسرمو
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  تو اتاقميای بي مگه نگفتم حق نداريخوای میـچ
   هم افتاده باشه هنوزم سر حرفم هستم و ازت متنفرمی اتفاقنمونی اگه بی خانوم حتنیبب
 
 : گفتداشتی برمنی زمي که داشت لباساشو از روی درحالتایب

  هشی به وقتش درست مزی خورسند همه چي نکن آقاعجله
  رونی زدو رفت بي لبخندبعدم

 
   حالمو بهتر کردکردمی بود که داشتم تحملش مي امروز روز آخرنکهی ااز
 

 دمی تخت دراز کشي رودموی پوشلباسمو
 ... زنگ خوردمی گوشکه
 
 

 ...پژمان
 

   باشهي که صمدزدمی حدس مدمی حوصله برداشتمو جواب می بویگوش
 

 ي صمدي آقاـسالم
 

  اوضاع خوبهيسالم پژمان جان چطور:يصمد
 

 شهی بهتر نمنی رو به راه از ای بله همه چـخوبم
 

  رسمیخوبه من امشب پرواز دارم و فردا صبح م:يصمد
   خاموشهزنمی زنگ مشی به گوشی هرچستی نشتی پتایب

 
 رنی بگم باهاتون تماس بگدی داري اگه کارننیی کجان حتما پادونمی نمـنه
 

   بگمنوی فقط خواستم همستی جان الزم ننه پژمان:يصمد
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 خدانگهدار
 

 ـخدافظ
 

   بخورميزی چهی تا نیی تخت انداختم و رفتم پانیی پاویگوش
 
 تا داغ کروفری و بعدم گذاشتم تو مارونی بدمی رو ازش کشي رو باز کردم و برنج و قرمه سبزخچالی در

  بشه
   شددهی صبح کشي ودوباره فکرم به سمته صحنه زی نشستم پشت مخودمم

 
 بشقاب رو ازش دموی به گوشم خورد از فکر کردن دست کشکروفری که از مایکی زنگ کوچي صدابا

  و بعدم شروع کردم به خوردنرونی بدمیکش
 

   شدمری زود سیلی خشهی هممثل
 داخل سطل که چند بسته قرص توجهم رو به زمی غذا هارو برهی سمت سطل آشغال رفتم تا باقبه

  خودش جلب کرد
  رونی شدم و بسته هارو از سطل اشغال آوردم بخم
 

   بسته قرص خواب آور بودهردو
  کنهی استفاده نمي قونقدری نوع قرص اونم انی جز من از ای خونه کسنی اتو
   خوابم نبودي از قرصاي شدمو خودمو به اتاقم رسوندم اما اثرزای چي هی بشقاب غذا و بقالیخیب

 
  واستادمکردی نگاه ملمی که داشت فتای بي و رو به رونیی از پله ها رفتم پاعیسر
 

  یکنی قرص خواب مصرف مـتو
 
 چطور....چ....نه...ن: و با لکنت گفتدی حرفم رنگش پرنی ابا
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 : زدمو گفتميپوزخند
  یچیه
 

  شدی داشت برام روشن می کم همه چکم
 
  کردمیدگی بودم و به اوضاع درختا و گال رساطی عصرو موقع برگشتن مهناز تو حتا
 

  به سمتش رفتمدمی در باز شد و مهناز رو دیوقت
 

  کن مهنازـصبر
 

  به طرفم برگشتمهناز
  سالمدیستی فکر کردم خونه ندی ببخشدیینجای آقا شما اـعه
 

  سوال دارمهی اشکال نداره ازت ـسالم
 

  تر به حرفام گوش دادقی دقمهناز
 

 ؟ی خوابم رو برداشتي تو اتاقم و قرصای رفتـتو
 

 مصرف ی من قرصدیدونینه آقا بخدا من نرفتم شما که م....نه: بود گفتدهی که رنگش پری در حالمهناز
 کنمینم
 
 

 ادی مشی پی و خودم بفهمم چی اگه دروغ بگیدونی زده تو که مبشونی قرصام کجا غی بگشهی مپس
 
 : گفتي بغض آلودي و با صدانیی بار مهناز سرشو انداخت پانیا

 ....دی خانوم گفتم اگه شما بفهمتای بخدا من به بآقا
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   نذاشتم ادامه بدهگهید
 يزی چهی قضنی من از ای بهش بگي به حالت اگه بري بشنوم فقط وايزی چخوامی نمگهی دهیـکاف
  ی کنی خونه خداحافظنی از اشهی واسه همدی اونوقت که بادمیفهم

  گفت وبه داخل رفتی چشمـمهناز
 
 

  مشت شدمو محکم تر فشار دادميدستا
 رو بهت ي شب باهام باشه حاال هوس بازهی خورم کرده تا بتونه زی چی عوضي دختره نطوری اـکه

 حاال که یوفتیه به دست و پام ب ککنمی مي خانوم کارتای بي بدبخت کردي خودتو زددمینشون م
  کنمی قبول ملی منم با کمال ميخوایخودت م

 
   رو لبام نقش بستیثی خبلبخنده

 ... قدمام رو تند کردمتای درختا و باغچه ها رفتم داخل  و به سمت بياری آببعد
 
 ...تایب

 
   که پژمان اومد و رو به روم نشستکردمی رو چک ممی گوشيامای پداشتم

 
  کنارم گذاشتمموی مبل جا به جا شدم و گووشيرو
 

 ؟يـبهتر
 

 : بهم انداخت و گفتی نگاهپژمان
 ي تو چطورمی عالاره
 
 : بهش زدم و گفتمي جا خوردم لبخندی حسابدیپرسی حالمو منکهیازا

 ی خوبم حاال که تو خوبمنم
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 چطوره یینجای که اهی حاال که امشب شب آخرنجاسی بابات زنگ زد گفت فردا صبح ایراست.ـخوبه
 ه؟ی نظرت چی خوش گذرونمیامشبو باهم بر

 
 

  زنهی حرفا رو پژمان داره بهم منی اشدی نمباورم
 : ذوق از جام بلند شدم گفتمبا
  آماده بشمرمی پژمان جونم پس من مهی عاليوا
 

  باشنی تو ماشگهی ساعت دمی تا نـباشه
 

  دمی رو پوشدمی به سمت اتاق رفتم و مانتو شلوار سفعیسر
 هم موی و زرشکرهی رو زدم رژ لب تملمی و بعدم خط چشم و ردمی کشی مداد مشکهی می آبيتوچشما

  به لبام زدم
 

   تو صورتمختمی سرم بستم و جلوشو به طرف چپ کج کردم و ري کش باالموهاموبا
  رونی از خونه اومدم بمی ساعتمو دستم کردم همراه گوشنکهی بعد ادموی پوشموی مشکشال
   پژمان به راه افتادمي به سمت  پورشه دموی اسپرتمو پوشی مشکيکفشا

 
  سوارشدن من پژمان چشم از رو به روش برداشت و بهم نگاه کردبا
 

 قهیدق45 ساعت نه میخوبه گفتم ن:پژمان
 
 

   به موقع آماده بشمکنمی می به بعد سعنی از ازمی عزدیـببخش
 

   رو روشن کردنی گفت و بعدم ماشي اباشه
 

 م؟ی بريخب کجا دوس دار:پژمان
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 می بعدم برمینی بازش بشي توفضامیتونی مهیی با صفاي جایلی که خشناسمی رو میی جاهی من ـآمممم
  میداخل رستوران و شام بخور

 
  باشه آدرس رو بده:پژمان

 
ز  آهنگ اهی ضبط رو برد باال که ي گفتن آدرس پژمان سرعتش رو تند کردو صدابعد

  رفت بوددیبه اسم باWantonsگروهه
 
   خوشحال بودمیلی خومدی باهام راه می پژمان داشت حسابنکهی ااز

  میدیبود که باالخره رس9 حدود ساعت
 

  شدادهی پنی رو پارك کردو از ماشنی ماشپژمان
 

  نگفتيزی کرد اما چیکی واستادم و دستشو گرفتم اخم کوچکنارش
 
  ی اون اخماتو باز کنشهی مگمیـم
 

   اخمو به صورتم دوختننینه ا: انداخت و گفتی نگاهبهم
 

  نگفتميزی چگهی باال انداختم و دي اشونه
 

 به دوی انداخت و بعدم دستمو کشی پژمان به دور و اطراف نگاهمی باز رستوران که شدي فضاوارد
   که اطرافش خلوت بودمی تخت رفتهیسمت 

 
 
  ؟دی دارلی میچ: از اون خدمه ها به سمتمون اومدوگفتیکیذشته بود که  از نشستنمون گکمی

 
   ازم نظر بخوادنکهی بدون اپژمان

  سفارش دادکی نسکافه با کدوتا
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  ی باشقهی تو هم با من هم سلدیمن عاشق نسکافم گفتم شا:پژمان

 
   منم دوست دارم عشقمی که تو دوست داشته باشیهرچ: به روش زدمو گفتميلبخند

 
 
  رونی بدی کشگارشی از پاکت سگاری سهی زدو بعدم يشخندین

 
 ی نکشگاری سشهی مـپژمان

 
 .... پرت کردرونی به طرف بگاروی بهم انداخت و بعدم سي کالفه انگاه

 
 ...پژمان

 
  میدی  داده بود رستای که بیساعت به آدرس1 بعد باالخره

   دستمو تو دستش گرفتتای لحظه بعد ب که چندنیی اومدم پانی ماشاز
 تموم بشه ي بازنی اي زودنی به اخواستمی اما نمرونی اون لحظه دستمو از دستش بکشم بخواستمیم

 قشنگ و آرامش بخش بود یلی که خي بازي اخم کردن اکتفا کردم و باهم وارد فضاهی به نیواسه هم
  میدیرس
 
 ستی بد نقشی گفت سلشهی مي هاش اگه بگذري بدي همه از
 

 که مد ی کردم بعدم دستشو گرفتمو به سمت تختدای جا رو پنی به اطراف انداختم و خلوت ترینگاه
  مینظرم بود رفت

 
 دی دارلی میچ: از خدمتکاراش به سمتمون اومد و گفتیکی از اومدنمون گذشته بود که قهی دقچند

 
  ارش دادم سفکی بخوام دو تا نسکافه با کي نظرتای از بنکهی ابدون
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  می باشقهی هم سلدیمن عاشق نسکافم گفتم شا: نگاه کردم و گفتمتای رفتن خدمتکار به ببعد
 

 : به روم زدو گفتيلبخند
   منم دست دارم عشقمی ك تو دوست داشته باشیهرچ

 
 با هوس اشتباه گرفته شهی عشق که همچارهیهه ب: زدم و گفتمي عشقم تو دلم پوزخندي کلمه با
  شهیم
 

   نکشمگاری ازم خواست ستای لبم گذاشتم که بي روگاروی آروم کردن خودم سواسه
  ارمی سرش نیی با خودم کلنجار رفتم تا امشب بالکمی

  پرت کردمرونی به بگارموی گفتم وسي اباشه
 

   زنگ خوردتای بهی خوردن نسکافه بودم که گوشمشغول
   دارهدیسه جواب دادن ترد و وادهی رنگش پردمی بهش نگاه کردم که دی چشمریز
 
   شستن دستام تنهاش گذاشتمي جام بلند شدمو به بهونه از
 

   متوجه من نشدهتای بود واستادمو مطمئن شدم که بکی که به تختمون نزدی درختنی اولپشت
 

  کردو بعدم شروع کرد به حرف زدنی اوکشویگوش
 
 ی خوبزمیسالم عز:تایب
  دمی محینفسم اروم باش داد نزن بخدا بهت توض:تایب
  از دوستامیکی يخونه :تایب
 شیشناسی تو نمایهل:تایب
 ی دوستامو بشناسيمگه قرار تو همه :تایب

 
 رونمیاالن ب:تایب



 

@donyayroman 207 

 
  ادی دوستم از پسرا خوشش نميای بشهینه نم:تایب
  زمی خدافظ عزمیزنی خونه بعد باهم حرف مرمی جان فردا مایآر:تایب

 
 فشی کي خاموش کردو انداخت تووی گوشعی سربعدم

 
  اسی اسمش آرـپس
 ی که به هوسات نگدمی بار بهت نشون منی اکنمی می تالفي کارتو چجورنی ببتای منتظر باش بفقط

 عشق
 
    و بعدم نشستم سر جامرونی پشت درخت اومدم باز
 

  بود؟یـک
 
   برات تنگ شده منم گفتم باشه دلمشمی پای دوستم بود گفت فردا بایهوم هل:تایب

 
  من اجازه دادم؟ـمگه

 
   باهات هماهنگ کنمدی بادونستمی نمدینه ببخش: تر شدو گفتکی بهم نزدتایب

 
 با نمی ببخامی دوستت مشی پبرمتی تکرار نکن فردا هم خودم مگهی ديدی حاال که فهمستی نـمهم

  يگردی مایک
 
 : شدو گفترهی  به چشمام خینی ترسو ببیتونستی می چشماش به راحتي که توتایب

 ننی نداره مارو باهم ببتی هستن خوبنای خونشون مامانش ارمی من مستی الزم نزمی عزنه
 

   بشنوميزی چخوامی مسئله نمنی راجبه اگمی درسونمتی خونشون مي پس تا جاـباشه
 
  گفت و رفت تو فکري باشه اتایب



 

@donyayroman 208 

 
   منو دور بزنهي که فردا چه جورکنهی فکر منی داره به ادونستمیم
 
   شاممی انداختمو گفتم اگه گرسنته بری ساعتم نگاهبه
 
   به لبام بوسه زدمی کردو بعده گفتن برکی صورتشو به صورتم نزدتایب

 
 : گفتمیظی  بزنم تو گوشش اما بازم کوتاه اومدم و با اخم غلخاستمیم
 
  ـی بکنیی کارانی همچابونی تو کوچه و خادی خوشم نمچیه
 

 ... کفشاش شددنی ازم چشم برداشت و مشغول پوشناراحت
 

   خونهمیدی باالخره رستای بيای خوردن شام و جلف بازبعد
 

   خوش گذشتیلی خری بخـشب
 
   باشمشتی من پستی قرار نیعنیر؟یشب بخ:تایب

 
  ستی ننطوری فکر کنم به جفتمون خوش گذشته ای به قدر کافشبی دـنه
 
 : کردو گفتي مستانه اي خنده تایب

   خوش گذشت عشقمیلی به من که خاره
 

   شب خوشـپس
 
   گفت و به سمت اتاقش رفتيری شب بختایب
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  باز شدن در اومدي که صداکردمی لباسامو عوض مداشتم

 
   چشامو خون گرفتي حلوری شنل و لباس زهی با تای بدنی به سمت در برگشتم که با دعیسر

   باال و به سمتش رفتمدمی کششلوارمو
   بهمدی بغلم کردو چسبتای بردم باال که بخوابونم تو گوشش که بدستمو

 
 

   رو تو دستام گرفتم و از خودم جداش کردم که از درد اخماش رفته بود تو همتای  بيبازوها
 

 و ی کن سوء استفادهتی که از موقعادی خوشم نمچی درست که من باهات راه اومدم  اما هتای بنیـبب
 هر وقت که روزش برسه خودم بهت ي وضع ول بگردنی تو اتاق خوابم با اای ی لبامو ببوسایهمش 

   خستمیلی بخوابم خخوامی مرونی االنم برو بگمیم
 
 امشب تو بغلت بخوابم بذار امشب که شبه خوامیاما من م: و گفترونی بدی بازوهاشو از دستام کشتایب

  کامل بشهمونی خوش گذروننجامیآخر و من ا
 
   بردمش تو اتاقشدمیکشی ك دستشو می خشم بهش نگاه کردمو دستشو گرفتمو درحالبا
 
 بخوابم فردام هروقت خوامی متای خواهشا با من بحث نکن بنجاسی تو اي جاینیبی تخت رو منیـا

 ي دنبالت شمارمو که دارامی جونت زنگ بزن بای هلشی پي بریخواست
 
  دی تخت دراز کشي روری بود سرشو تکون دادو با گفتن شب بخدهی ترسمی که از حرکات عصبتایب

 
 .... دمی تختم دراز کشي بعدم رودموی کشقی چند بار نفس عمومدی و خشم نفسم در نمتی عصباناز
 

 ...پژمان
 

  نموندمي منتظر صمدگهی و درونیصبح از خونه زدم ب8 ساعت
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  اشناس بود زنگ خورد شماره نمی ظهر بود که گوشکهینزد 
  به گوشم خوردتای بي پر عشوه ي مکث باالخره جواب دادم که صدابا
 
 ی رفتی معلوم هست کجا گذاشتچی هریسالم عشقم صبحت بخ:تایب

 
  زدمو گفتمي عشقم پوزخندي دوباره دنی شنـبا

  باشمي اگهی دي جادی مگه باشرکت
 
 ی کنی باهام خدافظيموندی حداقل منتظر مي بدیلیخ:تایب

 
 ؟یی اما کار دارم االن کجادیـببخش

 
  با بابام تو راه خونم:تایب

 
 اوردمی خودم ني جا خوردم اما به روکمی زدی راحت باهام حرف مينجوری اي صمدي جلونکهی ااز
 
 

   درستهی دنبالت فکر کنم قرار بود با اون دوستت باشامیم5 تا عصر ساعت ـباشه
 
  رمی نمگهی خونمون من دادی قرار اون بهی چیدونینه م...نه:تایب

 
  بهتـزنمی سر مامی پس مـباشه

 
  قطع کردی گفت و با خدافظي نداره باشه اي راه فرارچی که متوجه شده بود هتایب

 
 فقط چند مدت مجبورم گردونمتی لب چشمه و برمبرمتی تشنه می عوضي دختره کنمی مـرسوات

 تحملت کنم
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   اتصال رو زدمي کردم و دکمه دای پخواستمی رو که مي دوباره برداشتم و شماره اویگوش

 
 

  پژمانمی شناختي  چطورای پورـسالم
 

 ي نشناسم چطورقموی رفشهیسالم پژمان جان مگه م:ایپور
 

 ؟یکنی می زحمت داشتم هنوزم عکاسهی داداش راستش برات ـخوبم
 

 آره چطور:ایپور
 

  دارم باهاتی کار واجبنجای اای سر بهی ي اگه وقت داري شرکتم رو که دارـآدرس
 

 امی مگهیساعت د1اره دارم باشه تا :ایپور
 

  همراهت باشه داداش فعالنتمی دوربـباشه
 

 چشم فعال:ایپور
 
 
  حی توضای رو واسه پورانی جرنکهی و بعد اامی بتونمی نمي دادم و گفتم به خاطر فشاره کارامی پتای ببه

  دادم
 رهی رو دادم و گفتم از تک تک کاراش برام عکس بگتای بي خونه آدرس

 
 
  وارد شدی شده بودم که منشرهی نشسته بودم و به عکس رو به روم خمی صندليرو
 

  به اسم آرش اومدن مالقاتتونیی خورسند آقاي آقادیببخش:یمنش
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  آوردن اسم ارش ناخودآگاه دستم مشت شدبا
 

  توادی بـبگو
 

 ...رونیاتاق رفت ب گفت و بعدم از ی چشمیمنش
 
 ...تایب

 
  تماس گرفتمای زدم و با آري که پژمان بهم داده بود لبخندیامی پدنی دبا
 

 یی کجازمی عزـسالم
 
  خونه چطور؟یسالم خانوم:ایار
 
  دنبالم اومدم خونهيایـم
 
  اونجامگهیساعت د1 تا لیچشم با کمال م:ایار
 

 ي عشقم منتظرتم بوس باـباشه
 
  عشقميبا:ایار
 
  کردنشی شروع کردم به ارادموی پوشدموی   با شلوار سفموییموی لي سمت اتاقم رفتم و مانتوبه
 

  رونی بمی اومد دنبالم و باهم رفتای بود که آرمیون6 حدودهساعت
 
   بدهحی بهم توضي چند روز کجا بودنیخب تو ا:ایآر
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   دوستم بودمي بهت گفتم بابا رفته بود مسافرت منم خونه ـمنکه
 
  فهممی نمنوی خاموش بود من اتیخب چرا گوش:ایآر
 

   رو کش بدههی قضنی کردم حاال همش ای معذرت خواهـمنکه
 
 : گفتدوی کشی آهایآر
   باخبر باشمندمی زن آي من حق دارم از کاراهی چقدر دوستت دارم وقصدمم چیدونی تو متایب

 
 : و گفتمدمی بوسلپشو

  شهی تکرار نمگهی ددونمی عشقم مبله
 
 
  لبام راه افتاددنی اخماشو باز کرد و بعد بوسایار
 
  خونه؟میبر:ایار
 

   خستمي بدجورمی برـاره
 
  خونهيری می کی به بابات گفتیباشه خانوم:ایار
 

  گردمی برم10 تا ـگفتم
 
  می بزن برمیساعت وقت دار3 پس هنوز ایار
 

 زمی عزمیـبر
 
 حاضر بود باهام رابطه نداشته ی دوسال بهم ثابت کرده بود که عاشقمه و حتنی بود تو ای پسر خوبایآر

   خودمتیباشه مگر با رضا
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   بودگهی دزی چهیاما پژمان  
 
  به خودم اومدممیدی که گفت خانومم رسای اري صدابا
 
  میدی رسزمی عزگهی دنیی پاای بیکنی نگاه میبه چ:ایآر
 

  شدمادهی پنی زدم و با گفتن باشه از ماشيلبخند
 
  به سمتم برگشت و بغلم کردای خونه آري محض ورودم توبه
 
   چقدر دلم برات تنگ شده بودیاگه بدون:ایآر
 یلی دوستت دارم خیلی من ختایب

 
 .... می به لباش زدم و بعدم هردو غرق لذت شدي جواب محبتاش بوسه ادر
 

 ...النا
 هروقتم که ازش زدی که ماکان رابطش باهام سرد شده بود و کمتر بهم سر مشدی مي روزچند

  وقتش رو گرفتهي داره که همه ی چه کار کوفتدونستمی سر کارم و منم نمگفتی کجاست مدمیپرسیم
 
 
  کردی رشد مشتری تو مغزم بدی شک و تردي هاشهی داشت رگهید

  زدمی محض متی خودمو به خرشهی من همدادوی عطر زنونه مي لباسش بوشمی پومدی که مهربار
   به ماکان عادت کرده بودم و دوسش داشتميبدجور

 
  بودمی گوشای کاناپه و زل زدن به در ي مدت کار هرروز و شبم نشستن رونی اتو
 

   حوصلم سر رفته بوديبدجور
  دی خرمی بری دادم و گفتم اگه موافقامی پلدای به
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  امی چند لحظه بعد سردرد رو بهونه کرد و گفت نمکه
 
 ماکان ي از جام بلند شدم و رو به روعی بازشدن در اومدـسري که صداومدی داشت اشکم در مگهید

  واستادم
 

  ی خسته نباشـسالم
 

   کاناپه رها شدي دادو بعدم روی سرد سالمیلی خماکان
 

 ي خوردـنهار
 

   باهات حرف بزنمخوامی منی بشای ندارم بلینه م:ماکان
 

  دهنمو قورت دادم و با استرس رو به روش نشستمآب
 

 شنومی مـبگو
 

   مدت برم مسافرتهی دی بهت بگم اما بادی باي چجوردونمی النا من نمنیبب:ماکان
 

 ییهوی چرا ؟مسافرت؟کجا؟اخهیـچ
 

 ي سفر کارهی:ماکان
 
  تو کار خالفی ماکان نکنه رفتیگی ك به من نمهی چه کارنیـا
 

  خالف کجا بود باباي شدوونهید: کردو گفتي خنده اماکان
 ستی سفره مدتشم معلوم نهی فقط

 
  یدونی خودت بهتر مـباشه
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  از جام بلند شدم که ماکان دستمو گرفت و از پشت بغلم کردی ناراحتبا
 

  دادی رو می لعنتي هام بفرستم اما بازم اون بوهی عطرش رو تو ري بوخواستم
   قرار از دستش بدمدونستمی کردم بغضم رو قورت بدم می و سعنیی آوردم پاسرمو

 
   بد بودیلی خحالم

 : گفتمي گرفته اي صدابا
  ی ولم کنشهی مماکان

  
 

  النا هنوز حرفم تموم نشده: کردو گفتکی لبشو به گردنم نزدماکان
 

   شدسی سمتش برگشتم و نگاهش کردم که بغضم سر باز کردو بعدم گونه هام خـبه
 

  يزیری اشک مينجوری برم وبرنگردم که اخوامی نکن مگه من مهیالنا گر:ماکان
 
  نگفتميزی فقط سرمو تکون دادم و چهی شدت گراز
 

  سرمو باال گرفت و حرفشو ادامه دادماکان
روح تو 1 می قبل رفتنم بشخوامی میعنی می که مال هم بشخوامیم....خوامیمن م.... النا منیدونیم:ماکان

  دوتا بدن
 

  کارو بکنمنی اتونستمی اما چطور مدمیفهمی خوب میلی خمنظورشو
 
 

 : پاك کردم و گفتماشکامو
 شهی نمیدونی اما خودت میگی می چفهممی ممن
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 ی که ککنهی به حالمون می پس چه فرقمی ما که اول و آخر مال همشهی نمی چیعنیشه؟ینم:ماکان
 وفتهی اتفاق بنیا

 
   نگفتميزی و چنیی واسه گفتن نداشتم  سرمو انداختم پایحرف
 کرده بود و دی منو دچار تردرشی اخي دوست داشتم و باورش داشتم اما رفتارایلی ماکان رو خمن
  بگمی بهش چدونستمینم
 

 : گفتدی ك سکوتم رو دماکان
 ی تو هم باهام موافقنکهی اي پاذارمی مویزنی حرف نمنکهیا

 
 

 سمی ماکان باعث شد واي برم سمت اتاقم که دوباره صداخواستم
 

  خوامی من گرسنمه نهار میکجا خانوم:ماکان
 

 ی نداشتلیتو که م: بهش نگاه کنم گفتمنکهی ابدون
 

  که پشت سرمهدمی فهمدمی ماکان رو کنار گوشم شني صدایوقت
 

  شکمهي روح مهم تر از غذاي فعال غذایگیراست م:ماکان
 .... و آسمون توآغوش ماکان معلق شدمنی حرکت رو زمهی تو بعدم

 
   نهای حرف دلمو بهش بزنم دونستمینم
  رو گرفتم و صداش زدمممی تصماما
 

 ـماکان
 

 جونم خانومم: گفتي دورگه اي خمار دست از بوسه زدن بدنم برداشت و با صداي با چشماماکان
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  می باهم حرف بزنشهیمـ
 

 دی کنارم دراز کشدوی به صورتش کشی دستماکان
 

 شنومی حتما بگو مزمیاره عز:ماکان
 

 تهی هم تو زندگي اگهیجز من کس د...ـجز
 

 : نگاهشو ازم گرفت و گفتماکان
  نفسمدمی وقت  دور اون کارارو خط کشیلی که نه منکه گفتم خمعلومه

 
 ده؟ی موی چی معنراهنتی پي اون عطر زنونه روـپس

 
 : بدنم به حرکت دراوردو گفتي دستشو نوازش وار روماکان

 ی رو خودش خالی ساعته عطرش دستش ه24 که باهام همکار خانومه شوهرم داره ي از افرادیکی
  کنهیم

  ؟گهی درمیگی منم بو مزمی عزهی من چری تقصخب
 

 ؟یکنی مکاری چیگی چرا نمـخب
 

 کنمی کار مکی تو بوتیفروشندگ: ساکت شدو بعد چند لحظه گفتکمی ماکان
 

 ه؟ی وسط چنی اتی انداختم و گفتم پس سفر کاری نکاهـبهش
 

  گلمارمی برم جنس بخوامیخب م:ماکان
 
  راحت شدالمی احمقانه گول خوردم و خیلی حرفا خنی گفتن ابا
 

  حاال اجازه هست به کارم برسم,:ماکان



 

@donyayroman 219 

 
 رو گرفتم و با گفتن اره ممی تصممی منو ماکان تا اخر باهمدونستمی شده بود و م راحتالمی که خحاال

 خودموبهش سپردم
 
 

   داشتميادی زاسترس
 : پهن ماکان گذاشتمو گفتمي نهی سي رودستمو
  واسه وقت خودشمی بذارشهی نمترسمی من مماکان

 
 ي مگه منو دوس نداري مگه بهم اعتماد نداریترسی میاه النا از چ: کالفه بهم نگاه کردو گفتماکان

  یترسی میپس از چ
 

  نگفتميزی ساکت شدمو چبازم
 

  شهی زود تموم مدمیبشمار بهت قول م3چشماتو ببند و تا :ماکان
 

 زدو بدن داغش به پوستم خورد کنترلم رو از دست دادمو شروع کردم به مهی ماکان روم خیوقت
   لباشدنیبوس

 شدمی  و غرق لذت مدمیوسبی با ولع ملباشو
 

  ي انگشتام قفل کرد و با گفتن آماده انی انگشتاشو بماکان
  بدنش رو تکون دادی آرومبه
 
  دخترونم نابود شديای دندمی بدن ماکان کامل به بدنم خورد فهمی درد چشمام رو بستم و وقتاز

   وجودم مخلوط شده بودي دردو لذت توحس
   عرق نشسته بودشیشونی پي انداختم که چشماش بسته بود و روی ماکان نگاهبه

  کردميزی از هر چی بهش زدمو کامل خودمو بهش سپردم و افکارمو خاليلبخند
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  مطمئن باشم حالت خوبهرمیالنا من دارم م:ماکان
 

 شهی راحت فقط زود برگرد دلم برات تنگ مالتی خزمی عزـاره
 

  کردو رفتی گونم زدو با گفتن چشم خداحافظي بوسه رو رونی اخرماکان
 

   آب زدمدمی رفتم و به صورت رنگ پریی رفتنش به سمت دستشوبعد
   خودم جمع شدمي تخت توي از درد روو
 
 

 پژمان
 
 گرفتم زودتر از دستش می شده بود و تصمشتری بتای برام آورده بود تنفرم از بای که پوریی عکسادنی دبا

 خالص شم
 
 

   زنگ خوردمی پنجره واستادم که گوشي کمدم پرت کردمو رو به روي کشويتو رو عکسا
 
 

  زنگ زده عسل خانومی  کنی به ببـبه
   عجبچه

  ي هست کجا بودمعلوم
 

   حرف نزنی پس الکشدهی چیدونیتو که نم: عسل
 

   بگو بدونمـخب
 

  انگار برات مهمهیزنی حرف ميجور:عسل
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 دمیپرسی نبود نمـاگه
 

 اونا ری چند مدتم همش درگنی استی کرده حالشم اصال خوب نی قلبي جون سکته نیمیس:عسل
   بهتر شدهکمی امروز میبود
 

  بهتر بشندوارمی امـخداروشکر
 

 ی داشتکاریخب چ:عسل
 
  خودمشی پارمشی بخوامی دنبال اشکان مامی مگهی دي بگم تا هفته خواستمیـم
 

 چقدر به وای شي هم ما هم خانواده یدونی پژمان مینی تو خوابت ببنکهی ا؟مگرياشکانو ببر:عسل
  میاشکان وابسته شد

 ؟ي افتاده که به پسرم دارادتی تازه میسال و ن1 بعد حاال
 ادی اشکان باهات نمي اگه تو بخوایحت
 
 

 : زدمو گفتمي اقهقه
  رهی بگیمی تصمچی هتونهیساله نم2 ي بچه هی
 ی دنبال پسرم اون حق منه کسامی مگهی دي بحث کردن ندارم فقط تا هفته ي عسل حوصله نیبب

  منو از حقم محروم کنهتونهیهم نم
 

  رفتمگارمی سي قطغ کردم و به سمت جعبه وی گوشبعدم
 
 

   خوردن شامبعده
  گوش دادمای دري ها نشستم و به صدازهی سنگ ري و رورونی از خونه زدم بیشگی ساعت همسر
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  خواستی بود و ازم کمک می بار صورتش داغون و خوننی اومد اما اادمی اون دختر ری تصوبازم
 

  يداری چرا دست از سرم برنميخوای می ازم چی هستی تو کیـلعنت
 

   شدمنی ماشهی ي پاهام بود که متوجه ي روسرم
 
   رنگ نداختمی مشکنی به ماشی که زد نگاهی بوقبا
 

 یکنی مکاری چنجای تو ایـلعنت
 
  رسوندمنی خودمو به ماشعی جام بلند شدم و سرزا

 
  کجا؟نجای شما کجا اسی رئي به آقاـبه
 

 : به طرفم فوت کرد و گفتگارشوی کلفتش دود سي درهم و صداي بااخمانیبنجام
   سوار شوزی مزه نريادیز
 

  ندارمي با تو کارـمن
 

   به زور متوسل بشمخوامیگفتم سوار شو نم:نیبنجام
 

  حرکت کردنی ناچار سوار شدم و بعدم ماشادی ازش برمي هر کاردونستمی ممنکه
 

 م؟یری ممی دارـکجا
 

 ارمی سر عقلت بخوامی مبرمتی نمي بدي جايدی ترسیآخ:نیبنجام
 
   خودمو پرت کنمنی خواستم از ماشامی جا نمچی من باهات هینگه دار لعنت: گفتمي بلندي صدابا
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  میشونی پي اصلحه رو گذاشت روکه
 

  از دستت بدمخوادی چون اصال دلم نمیبهتر خفه بش:نیبنحام
 
 

   نگفتم و گذاشتم راهشو برهيزی منم چنی نبود واسه همی اصال اهل شوخنیبنحام
 

 با ته اسلحه به سرم ضربه نی  بنجامهوی که می درحال حرکت بودی حرفچی  بدون هشدی می ساعتچند
 ...دمی نفهميزی چگهیزدو د

 
 يراو
 
  چشماشو باز کردکردی سرش  احساس مي که تویبید عج دربا
 

  که داشت افتادي تاردهی و دجهی گذاشت و بلند شد که به خاطر سرگشی سره خوني رودستشو
 
   کرد بلند بشهی وارد کرد و دوباره سعی چشماش فشار آرومبه
 

   گرفت و شروع کرد به نگاه کردن به اطرافشواری به ددستشو
  کی کوچي پنجره هی سرد با يمتر9 اتاق هی

 
  خوردی جز کوه و خاك به چشمش نميزی به پنجره رسوند اما چخودشو

 
 دی جونشو بهش کوبی بود خودشو به در رسوند و مشت بی هر زحمتبا
 

  ستی نی خراب شده کسنیتو ا:پژمان
  خراب شده رو باز کننی در اای بی عوضنی بنجامییکجا

 
  نشستنی زمي به در زدو بعدم روي لگدتی عصباناز
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  نفر اومد و بعدم در باز شدهی ي قدماي نگذشته بود که صدايزیچ

   رفته بوديادی آرش از جاش بلند شدو به طرفش هجوم برد اما چون ازش خون زدنی با دپژمان
   که آرش به چشم پژمان زدی مشتبا
  حال رفت و افتاداز

 : زدو گفتي اروزمندانهی لبخند پآرش
 ي شدفی ضعنقدری جناب خورسند چرا اشدیچ

   نداره باهاتی شوخنی گفته بودم بنجامبهت
 ي اما گوش نداددهی رو ك بخواد انجام ميزیچ
 

 : به ارش انداخت و گفتی نگاهی حالی با بپژمان
   هنوزم سره حرفم هستممن
 

   مطمئن نباشادیز,: زدو گفتي پوزخندآرش
 رش بست و قفل کرد رفت و درو پشت سبعدم

 
  چشمش و از درد صورتشو جمع کردی پاره گي دستشو گذاشت  جاپژمان

 
   کنهکاری چدونستی افتاده بود و نمي بار تو بدمخمصه انی اولواسه
 شی از زندگشدی وقت میلی بود که خیی متوسل شدن به خدادی که به ذهنش رسيزی تنها چفقط

 حذفش کرده بود
 

 گنده کلی شده بود و پژمان کالفه تر از قبل به در زل زده بود که باالخره در باز شدو هکی تارهوا
  شدانی تو چهارچوب در نمانیوالغر بنجام

 
 کردمی که فکرشومی هستیسخت جون تر از اون:نیبنجام

 
 ي ارور بده مغزت از دست برترسمی فکر نکن مادیتو ز: زدوگفتي پوزخنده صدا دارپژمان
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 سر حال تر ي کتک بخوری هر چينه زبونتم دراز تر شده انگار: کردو گفتی عصبيخنده  نیبنحام

  یشیم
 

  کتک زدن پژمان آماده بشهي بود با سر اشاره کرد تا براسادهی که پشتش واي از افرادیکی به بعدم
 
  خودش جمع شدي بعدم تودوی کشادی به پهلو و شکمش فری در پی پي لگدو ضربه هابا
 

   دستش گرفتي شدو موهاشو توکی جون پژمان نزدی به جسم بنیبنجام
 

   متاسف شدم واسه فوت زنتیراست:نیبنجام
 ی داشتی و خوردنبای زن زیلیخ
 
 : بلند گفتي پژمان فوران کردو با صدارتی حرف غنی گفتن ابا

 کشمتی که مخورمی قسم می ازش بگگهی دي کلمه هی شو آشغال اگه خفه
 

  واقعادمی ترسيوا: زدو گفتي قهقه انیبنجام
 ي اگهی دزی نه چدنی همشون مثل همن فقط واسه ارضا شدن مفزنا
 

   اما مثل خودت لجباز و پرروءي داری پسر بامزه و خوشگلیراست
 
 : گفتي رفته الی تحلي با صدادوی آوردن اسم اشکان پژمان رنگش پربا

  دست از سرشون برداري دارکاری تو به خانوادم چآشغال
 

 واسه پسر کوچولوت ی که اتفاقدمی قول نمي جفتک بندازي ندارم اما اگه بخواشونیفعال کار:نیبنجام
 وفتهین

 
 : گفتشهی درمونده تر از همپژمان
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 ی چی لعنتيخوای میچ
 

 .... شد حرف حساب خوب گوشاتو وا کننیا: پژمان رو ول کرد گفتي موهانیبنجام
 

 ...پژمان
 
 طعم از خواستمی نمگهی بودم ددهی به جنون رسارهی سر اشکان بیی بالی عوضنی بنجامنکهی فکر ااز

  دست دادن اشکان رو بچشم
 
   جز قبول کردنش نداشتمي دقت به حرفاش گوش دادم چاره ابا
 

   انجامش دادم راهمون جداسنکهی اما بعد اکنمی مـقبول
 
 

   که دلت خواست بکنیغلط هر ي کارو درست انجام بده اگه زنده موندنیباشه تو ا:نیبنجام
 وفتهی که ازت سر بزنه جون بچت به خطر می نره که با هر اشتباهادتی فقط

 
  شدمی زندونی اون اتاق لعنتي سرمو تکون دادم و بعدم دوباره توی حرفچی هبدونه

 
 کردمی انجام بدم فکر مخواستمی که مي هم نذاشتم و همش به کاري صبح چشم روتا
  قبول کنمنکهی واسه فرار نداشتم جز ای راهچیه

   شدم که هوا روشن شدرهی رو به روم خي به منظره اونقدر
 

 حوصلم سر رفته بود از جام بلند شدم تا برم سمت در که در باز شد و دوباره آرش جلوم ظاهر يبدجور
 شد
 

 ی نکنی فقط حواست باشه غلط اضافی آماده بشي بردی باایب:آرش
 

  گذاشت و پشتمو به سمت راه رو هلم داد اصلحه روبعدم
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 هی یتونی مي چطوري تو که بهم اعتماد ندارکنمی رو به خودم وصل نمی اس لعنتی پی اون جـمن

 ي رو دستم بسپاری به اون مهميمحموله 
 

  که از صحبتام کالفه شده بودنیبنجام
 : داد گفتبا
 ازت سر بزنه خانواده و خودتو با خاك یی خطانیکتری اما پژمان کوچدی براش نصب کنخوادی درك نمبه
 کنمی مکسانی

 
   بلند شدمی چوبهی صندلي دندونام رو بهم فشار دادمو از روادی خشم و نفرت زاز
 
 نمتیبی مگهی روز ددو
 

 رسوننتیکجا صبر کن بچه ها م:نیبنجام
 
   منتظرمرونیـب

 رونی رفتم بي اگهی حرف دچی از محافظاش گرفتم و بدون هیکی از دست کتمو
 

   برسونهخواستی طور که انتظار داشتم آرش منو مهمون
 نیی رو دادم پاشهی شدم و شنی بهش نگاه کنم سوار ماشنکهی ابدون

 
  روشن کردنوی لبخند مسخره نشست پشت فرمون و  ماشهی با اونم

 
  بود که باالخره آرش اونو شکستنمونی بي کننده اي کالفه اسکوت

 
 ؟ي درد داریلیـخ
 

 ستی مهم نـهه
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 به خاطر اون ضربه متاسفم:آرش
 

  تاسفت رو الزم ندارمـمن
 

 وفتهی بی واسه خانوادت اتفاقذارمی بشه نمی اگه هر چی اما بهتر بدوندونمیم:آرش
 
 : بهش نگاه کردمو گفتماوردمی حرفاش سر در نماز
  متنفرم برو سر اصل مطلبيری مهی حاشنکهی ااز
 

   بدم و بگم نگران نباشيدواری بهت امتونمی بگم فقط ميزی چتونمیمتاسفم اما فعال نم:ارش
 
  همه فکر نداشتنی از اي واسه آزادی راهچی مغزم هگهی کردو دجمی گشتری حرفاش ببا
 

 : انداختم و با تعجب گفتمی باالخره آرش نگه داشت  به اطراف نگاهی چند ساعت رانندگبعد
 ؟ی واسه چمارستانیب

 
 هم که اون یی چشمت پاره شده با اون ضربه هاری رفته هم سرت شکسته هم زادتیظاهرا :آرش

 ی سالم باشادی بهت زده فکر نکنم زیابونیغول ب
 

  خوبمامی نمـمن
 

 يای اما به نفعت که باهام بی خوبدونمیم:آرش
 
  فتادم راه امارستانی کنار گذاشتم و باهاش به سمت بوی که داشتم لجبازي دردبا

   بوددهی ترستی تو اون وضعدنمی با دی حسابدکتر
 ؟ي سرت اومده کجا بودییچه بال:دکتر

 
  تو بزنهی بوده لطفا بخيری درگهی دکتر ستی نيزیـچ
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 دی خبر بدسی به پلدیاما با:دکتر
 

   به خودم مربوطهشی کارتو بکن بقشهیاگه م: باال بردم و گفتمکمی گرفتمو يصدا
 

  زدنهی رو بش دادم و شروع کرد به بخلی گاز استربعدم
 
 

 ... جواب تنهام گذاشتی سوال بی داروهامو گرفت و منو رسوند خونه و بعدم با کلصمی بعد ترخآرش
 

 ي که تو دستش بود رو انداخت روی حول کرده بود  دستمالی حسابدنمی خونه  که شدم  مهناز با دوارد
  و به سمتم اومدنیزم
 
 

 شده؟ی بال رو سرتون آورده؟چنی اي خبریخاك به سرم آقا کدوم از خدا ب:مهناز
 
 

   بود که تموم شديری در گهی نشده يزی باش چـآروم
 

   دلم هزار راه رفتدی که نبودشبیاز د: مهناز
  ارمی براتون بدی الزم نداريزیچ
 

  نهـفعال
  زنگ نزد؟یکس
 

  خانوم اومد و رفتتاینه فقط ب:مهناز
 

  ی که بهش نگفتيزیـچ
 

  راحتالتونینه آقا خ:مهناز
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  گرسنمهي اتاقم بدجوراری تو هم نهارو آماده کن برمیگی دوش مرمی تا من مـباشه

 
 چشم آقا:مهناز

 
   دوشرهپی رو باز کردمو رفتم زایچی باندپعی اتاق که شدم سرواردهپ

 خاطر کار اشتباهم پسرم تاوانم رو  بهخواستی گند نزنم دلم نمی تا به همه چکردمی خودمو آروم مدیبا
  بده
 
 تخت نشستم و شروع ي روی نفسم بند اومده بود به ارومدیچیپی شکم و پهلوهام مي که توي دردبا

  که مهناز برام درست کرده بودي دودیکردم به خوردن ماه
 

  بودو حرف نداشتی پختش واقعا عالدست
 

 گرفتم و همه رو دادم دست مهناز و گفتم لمی فهی نامه نوشتم و از خودم هی ناهارم رو خوردم نکهی ابعد
   نشديهفته بعد رفتنم ازم خبر1اگه تا 

   که روشون نوشتم پست کنهیی ك بهش دادمو  به آدرساییزایچ
 

 رونی گفت و رفت بی هاج و واج چشماونم
 

   کنمی فرصت هست تالف تادی انداختم و گذاشتمشون کنار بای نگاهتای بي به عکسادوباره
 

 وفتادهی اشکان ني واسه ی راحت بشه که اتفاقالمی عسل رو گرفتم تا خي شماره
 

 ؟ی عسل خوبـسالم
 

  چطوره؟؟اشکانیسالم خوبم تو خوب:عسل
 
  زد پس اون حرومزاده کار خودشو کرده بودخی آوردن اسم اشکان بدنم با
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 یالو پژمان چرا ساکت:عسل

 
  جون چطوره خوبه؟نیمی سمی اره خوبیچی هـها
 

 اره خوبه:عسل
   دنبالش اونم خودتيای مگه قرار نبود که دوهفته بعد بیراست
  دنبالشي رو فرستادی که دوتا هرکول وحشمی بچتو نديدی ترسنکنه

 
  شرکت رو بفرستمي بود مجبور شدم دو تا از بچه هاادی فقط کارام زستی ننطوری اـنه
 

  خالفکارانهی دارن و شبي گنده ايکالی هنی افراد شرکتت همچيهمه :عسل
 
  ی تو کار خالفدمی من نفهمي فکر کردتو
 

  بهشوني چرا اشکان رو دادیدونستی اگه مستی من به تو مربوط نيـکارا
 

   کردندمیچوم تهد:عسل
 

 ؟یـچ
 

 کردمی فکر نمچوقتی به خودشون دادن هي اجازه انی بهشون و خودشون همچینکنه تو نگفت:عسل
 واسی شادگاری بکشه فقط مراقب اشکان باش اون تنها نجایکارت به ا

 
   نداشتم که بزنمی بودم حرفی عصبي بدجورزدی منی بنجامي  که عسل راجبه نوچه هایی حرفااز
   آرش رو گرفتم اما جواب ندادي تلفن رو قطع کردم و شماره ی خداحافظهی با

  بند نبودیی هم  دستم به جایی دست بذارم  از جاي دست روتمتونسی کرده بودم و نمقفل
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 تر وونهی آروم بشم دنکهی اي و شکستم اما جاختمی اتاق بود رو بهم ري که توی هر چتی عصباناز
   کنمدای از اشکان پي بتونم رددی تا شارونیشدم و از خونه زدم ب

 
 ...پژمان

 
 ـکجاست؟

 
  کجاست؟یک:نیبنجام

 
   کجاست آشغالگمی م پسرموـاشکان

 
 منکه بهت گفتم جاش امن:نیبنحام

 
 کنمی تباه متوی و زندگشمی می همه چالیخی مو از سرش کم بشه اونوقت که بهی خوادی دلم مـفقط

 
 : کردو با اخم به سمتم برگشتی کوتاهي خنده نیبنجام

 
 پس االنم وفتهی نمی اتفاقچی هي اگه کارتو درست انجام بدذارمی نمي اونموقع منم برات خانواده او

 گورتو از شرکتم گم کن و واسه فردا آماده شو
 
 
   داغون بودمي جلوش مقاومت کنم بدجورتونستمی جوره نمچی هنکهی ااز

   داشتمي افکارم پر بود از اشکان استرس بدتموم
 
   و به سمت خونه راه افتادمرونی شرکت زدم باز
 ر در برداشتم و قفلش رو باز کردم اتاق اشکان رو از تو گلدون کنادیکل
 
   چاپ کرده بودم زل زدمشی که چند روز پی سمت عکسبه
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  جبران کنمدمی رو ببخش قول میی نبودم  بابای برات پدر خوبـمن
 

  به عکسش زدمو به طرف اتاقم رفتم تا واسه فردا خودمو اماده کنمي ابوسه
 
  چشمامو باز کردم و خوابالود جواب دادممی زنگ گوشي صدابا
 

 ـبله؟
 

  منتظرتمنیی آماده شو پاعی خوابالو سريآقا:آرش
 
  حوصله پتو رو کنار زدمو به سمت حموم رفتمیب
 برانداز کردم  نهی خودمو تو آنکهی تنم کردم و بعد اموی گرفتمو کت شلوار مشکي اقهی دوش چند دقهی

 رونیاز اتاق اومدم ب
 
  نشستمنی سالم کوتاه تو ماشهی انداختم و با یگاه آرش نبه
 

  ریسالم صبح بخ:آرش
 

   تموم بشهی لعنتاتی عملنی تر اعی هر چه سرخوادی دلم ممی زودتر حرکت کنشهی مری بخـصبح
 

  زودیلی اونم خشهی تموم مینگران نباش همه چ: زدو گفتي لبخنده دوستانه اآرش
 

 ... نگفتميزی چگهی باال انداختم و دي اشونه
 
 : انداختم و گفتمی رو جلوش نگه داشت نگاهنی که ارش ماشی مکانبه

  ؟می موادا رو جا ب جا کننی ماشنی نکنه قرار با ای نگه داشتنجای اچرا
 

  یفهمی خودت ممی برایعجله نکن ب:ارش
  رنگ شدی انداخت و سواره ون مشکی با دقت به اطرافش نگاهبعدم
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   شدم که توش مواد بودینی ذهنم مرور کردم و سواره ماشي آرش رو توي حرفاتموم

 
 تمرکز کنم تا گند تونستمی اشکانم امن راحت تر مي و جاهی نفوذسی پلهی بودم آرش دهی که فهمحاال
  نزنم
 ي اتصال که روي  دکمه هی اومدن با یی موادا و جا به جادهی واسه خردارای خرنکهی شد به محض اقرار
  نصب بود خبرشون کنممیگوش

 
 کار رو ي هی بقیی و من مجبور شدم تنهانی بانده بنحاميری دستگي رفته بود براژشی با گروه وآرش

  تموم کنم
 
   نبود که نبوددارای از خري اما خبرمی که تو جاده منتظر مونده بودشدی میساعت2
 
 نیظا اسلحه به دست منو از ماش از محافیکی باز شد و نی در ماشهوی که شدمی داشتم کالفه مگهید

  چسبوندنی ماشي و سرمو رورونی بدیکش
 
  بودشدهی چیعنی کنم کاری چدونستمینم
 
 : هزار زحمت سرمو به سمت راست کج کردمو گفتمبا
  یکنی می چه غلطي معلوم هست دارچیه
 

 : سرم محکمتر فشار دادو گفتي رو رواسلحه
  متی بکشدهی رسدستور
 باعث نی ما پارك کردن و انی ماشکی نزدنی شد که چند تا ماشکی شلي آماده دوی ماشه رو کشبعدم

 ...وفتهیشد که زمان مرگم عقب تر ب
 
 دهی روشن کردم و کلموی گوشي که مرد بلند قد و چهار شونه به سمتم برداشت صفحه ی قدمنی اولبا

  صفحم نقش بسته بود رو لمس کردمي ك رویقرمز رنگ
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  شدی مشتری و استرس منم بجانی هشدی سمتم برداشته م که بهی هر قدمبا
  و مجبور بودم منتظر بمونموفتهی بی قرار چه اتفاقدونستمینم

 چشم بهم زدن محاصره هی بلند شد و بعدم تو سی پلری آژي گذشته بود که از دور صداي اقهی دقچند
  میشد
 
 پناه گرفتن و من اون وسط بهت زده به نای طرف رفتن و پشت ماشهیهر کدوم از ادما و محافظا  

  کنمکاری چدی بادونستمی و نمکردمیاطراف نگاه م
 

  دیچیپی از بلندگو مدی   شمی تسليصدا
   نداشتن و دنبال راه فرار بودنمی قصد تسلچکدومی هاما
 

م  و بعد اونيراندازی شروع کردن به تنی بنجامي جا غرق سکوت شده بود که چند تا از محافظاهمه
   کردني اندازری تسایپل
   رو باز کردم و کنارش نشستمو پناه گرفتمنی ماشدر
   چند ساعت تو همون حالت گذشته بود که باالخره صداها قطع شددونمینم
 

  انی به طرفمون ماطی آروم و با احتي با قدمادمی بودن خم کردم که دسای که پلی به سمتسرمو
 

   زدم که کارشون تمومهحدس
   دادمریی تغسای سمت پلرموبهی جام بلند شدمو مساز

 وفتمی که باعث شد بدیچی بدنم پي توي اومد و بعدم درده بدکی شلي که از پشت صدارفتمی مداشتم
 
   آشنا بود چشمام رو آروم باز کردمیلی که برام خي اهی گري صدابا
 

 تی واقعی همه چيم اما نه انگار چشمامو محکم بستم و باز کردنی فکر کردم  توهم زدم واسه هماول
  داشت اون اشکان بود
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   و به سمتش رفتمنیی تخت اومدم پاي از روآروم
 

  شد خواستم بغلش کنم که در باز شدشتری بشی شدت گردنمی با داشکان
 
   تعجب کرده بودمی خونم حسابي آرش اونم تودنی داز
 

 ؟ي ندار؟دردي بهتريسالم پژمان جان خداروشکر که به هوش اومد:آرش
 

   ممنون اره خوبمـسالم
  خراب شد؟شدی چتیمامور

 
 رفت و بعد چند سال باند بزرگ شی خوب پی تو همه چينه خداروشکر و به لطف کمک ها:آرش

  می رو گرفتیموادو قاچاق انسان
 

  خوشحالم که تونستم کمکتون کنمـخوبه
 نمی زنده بمونم و بتونم دوباره پسرمو ببکردمی فکر نمراستش

 
 جادی کتفت اي روقی خراش نسبتا عمهی که بهت داده بودم فقط ي ضدگلوله اي قهیبا اون جل:آرش

  یشی خوب مگهیشده بود که تا چند وقت د
 

 در ضمن مراقب پسر ی موفق باشکنمی من زحمت رو کم می و خوبي حاال که به هوش اومدخب
   باشطونتمیش
 

   کردمی خداحافظ تشکر ازشهی دوستانه فشردم و با دستشو
 

 ي اون همه اسباب بازدنی ك سالم بود بغل کردم و به سمت اتاقش بردم که با دی رو با دستاشکان
 نی تا بذارمش زمدیپری منییذوق زده تو بغلم باال پا
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  کني بازيخوای همش مال خودته هر چقدر منای ایوفتی االن مينجوری نکن ایی اشکان باباـعه
 

   که کناره اتاقش بود رسوندی بزرگنی که تلو تلو خوران خودشو به ماشنی زمي گذاشتمش روآروم
 
 رونی حال اشکان خوب بود خداروشکر کردم و اومدم بنکهی ااز

   به مهناز سفارش کردم مراقب اشکان باشهنکهی بعد انی واسه همخواستی تازه مي هوادلم
   و شروع کردم به قدم زدنرونی خونه زدم باز
 

   لبام نقش بسته بودي داشتم و خنده روی بار احساس خوبنی اولواسه
 

   زنگ خوردمی که گوشرفتمی خونه بود مکی که نزدی به سمت فروشگاهداشتم
 

  جناب صدر  حال شما؟ـسالم
 

  چند وقتنی ایی معلوم هست کجامیدیسالم آقا پژمان چه عجب ما صداتو شن:صدر
 

  برگشتمشبی رفته بودم سفر دي کارهی جناب صدر واسه ـمتاسفم
  افتاده؟یاتفاق

 
  می ورشکست بشنکهی و قبل اي بردارحی عقب افتاده بهتره دست از تفری شرکت کلينه اما کارا:صدر

 ؟ی کني کارهی
 

 شده؟ی مگه چ؟ورشکستیـچ
 

 من و ي امضای کگهی باشه دی هر معامل و چکي تو پاي امضای بشه وقتی چیخواستی مگهید:صدر
  و قبول داره رهیبق

  ي هم طلبکار داری و کلهی خالحسابت
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  فعال خدانگهدارکنمی درست موی خودم همه چامی فردا مـباشه
 

 منتظرتم خداحافظ:صدر
 
 منو تو هی مهم نبود که بقگهی چند مدت به کل  شرکت و کارخونه هارو فراموش کرده بودم دنی اتو

 رفتمی مدی  باننی ببتیاون وضع
 

 ....  کردن از فروشگاه به سمت خونه راه افتادمدی گذاشتمو بعد خربمی تو جمویگوش
 

 ...النا
 رابطمو ازش تونستمی نمگهی دشدی مي سپرلدایروز از نبود ماکان گذشته بود و منم اکثر روزام با 5

   گفتمزوی زدمو همه چای  دلو به درنی شک کرده بود واسه همیپنهون کنم چون حساب
 

   کردي کنجکاوی ازم دلخور شد اما بعدش کم کم باهام حرف زدو کلاول
 

  زنگ خوردمی که گوشکردمی مي شب رو هم تنها و بدون ماکان داشتم سپرنیپنجم
   لبام نقش بستي روی اسم ماکان لبخند کم جوندنی دبا

 دختر به گوشم هی ي خنده ي ماکان صداي گرم ومردونه ي صداي اتصال رو زدم اما به جاي دکمه
  خورد
 حواسش دمی حرف زدن نداشت شاالی اونم خي بگم انگاريزی چتونستمی قفل شده بود و نمزبونم

   شمارمينبوده و دستش خورده بود رو
  کردی موونمی صداها و ناله ها داشت داون
   رو قطع کنمی نداشتم که اون تماس لعنتنوی قدرت ایحت
 

  کردمی میچارگی ضعف و باحساس
   اونجا چه خبرهدونستمیمن

   خاموش کردمموی گوشدموی کشیقی عمنفس
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   رفته بودم تو حالت کماي بکنم انگارتونستمی هم نمهی گریحت
   شدمرهی نقطه خهی کاناپه انداختم و به ي سوال خودمو روی و سرگردون با کلمات
  ی پوچ و خالي پر بود از فکرامغزم

   اونام قصد حرکت کردن نداشتني انداختم انگاری ساعت نگاهي عقربه هابه
 

   بودمی دوراهسره
 تی باز خودمو بزنم به خرای بهش زنگ بزنم دونستمینم
 

   خودمو گرفتممی تصمباالخره
   ماکان رو گرفتمي برداشتمو بعد روشن کردنش شماره موی لرزونم  گوشيبادستا

   جواب نداداما
 باالخره جواب داد بار شمارشو گرفتم که نی دهمواسه

 
 بله؟:ماکان

 
 ؟ي ماکان کجاـالو

 
 ؟یهتل واسه چ:ماکان

 
 شتهی پیـکس

 
   معلومه که نهی ازم بپرسنوی که ايشب زنگ زد2نگو :ماکان

 
 ؟يگردی برمیـک
 

  فعال خدافظگردمیفردا برم:ماکان
 

   بازم نذاشت حرفمو بزنمیـلعنت
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 دادی منوی ای گرفتش فقط معني تو تک تک کلمه هاش حس کرد اون حال و اون صداشدی رو مدروغ
   به تاراج بردهیکیکه تنشو 

 
   شده بودسی که گونه هام خکردمی رو حس متی و داشتم واقعرونی تازه از شوك اومده بودم بدیشا
 

   مامانمم فراموشم کرده بودی گرفته بود حتي بدجوردلم
  رفتمی باهاش مدی بادیشا

  کردی موونمی مسخره داشت ديفکرا
  دوش نشستمری اهسته خودمو به حموم رسوندم و با لباسام رفت زیلی خي قدمابا
 

  خوامتی و بگه نمی همه چری بزنه زـنکنه
  تنهام بذارهـنکنه

 
 خوامتی نمگهی بگه دـنکنه

 
  شده باشهگهی دیکی عاشق ـنکنه

 
   بوده باشهي همش بازـنکنه

 
   و جا بزنهادی نگهی دـنکنه

 
  زدنغی و شروع کردم به جدی افکار بهم فشار آورده بود که زورم به پاره کردن هنجرم رسنی ااونقدر
 ....دادی هقهقم باهاش مخلوط شدو تو سرم اکو مي زدم که صداغی جاونقدر

 
 ...النا
 

 : به سمتم اومدو گفتتی با عصبانماکان



 

@donyayroman 241 

 تو نجای منو ایگی من سفر بودم بعد تو میگیچرت و پرت م النا چرا یگی مي داری چیفهمی مچیه
  يدی دابونیخ

 ؟ي رو از کجات در آوردزای چنی داستان سرو صدا و پختر و انی به کنار انی احاال
 ياری بهونه مي که داري ازم خسته شددمی شاي کرددای بهتر از من پیکی نکنه هیچ
 

 ی کنهی توجنکهی اي جایوفتی که پس نيریگی مشی دست پیگی می چي داریفهمی شو مـخفه
  راستشو بهم بگو

 
   ارهی بدونيخوایراستشو م:ماکان
 ؟ي داردنشوی شنطاقت

 
  دارم فقط بگو ماکانـاره

 
  باشه پس خوب گوش بده:ماکان

 خواستمی اما من نمرونی بکشم ازش بتونمی جوره نمچی و هرهی کردم که جبران ناپذي کارهیمن ....من
 خواستمی النا باور کن نموفتهی اتفاق بنیا

 
 ؟ي کردکاری مگه چیگی می اتفاق درست حرف بزن بفهمم چـکدوم

 
  النا من متاسفم:ماکان

  ذارمی بشه دوستت دارم و تنهات نمی بدون هر چنوی ااما
 
 از ي اثرچی افتاده با استرس به چشماش زل زدم اما هي بدیلی اتفاق خهی مطمئن بودم که گهید

 گفتنی ميزی چهی نداشت هر کدوم ی حرفاش با چشماش همخوني نبود انگاریناراحت
 

 ی چه غلطدونمی نمشدی چدونمی نممی روز که باهم بودهی دوست بودم یکیمن قبل از تو با :ماکان
 ... زده شد و حاالشیکردم که دختر
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 ي اشکم روي که قطره های در حالدمیشنی نمیچی هگهی حرف تمومه بدنم سرد شد دنی گفتن ابا
   از جام بلند شدم و به سمت در رفتم که ماکان خودشو بهم رسوندختیریلباسم م

 
   من هنوز حرفام تموم نشدهيری ميکجا دار:ماکان

 
  برگردم به سمتشنکهی ابدون
 :گفتم
 ي نامردیلی خوی ماکان همه چي نابود کردوی هم مونده همه چی حرفمگه

 هی ثانهی ی حتتنمی ببخوامی نمگهی به بعد دنی ااز
 
  که حاال نابودم کرده بود برام کشنده بودی تحمل کردن اون خونه با وجوده ماکانگهید

 ...رونی زدم بزدی توجه به ماکان ك صدام می و پالتوم رو برداشتمو بشال
 

 ...پژمان
 

 هی که خودش وادارم کرد وارده بازي بود شبه انتقام از دختری برام شبه سرنوشت سازو مهمامشب
 هوسش بشم

 
   برسونهای اون بسته رو به دست آرکی نگاهمو به ساعت انداختم و منتظر موندم تا پنیآخر
 

  گرفتی اومد دم درو  بسته رو از پست چای گذشته بود که باالخره آري اقهی دقچند
 
  نهی صبر کردم تا بتونه عکسارو کامل و با دقت ببی ساعتمین

  بوق جواب دادنیم و بعدم شمارشو گرفتم که با اول انداختی نگاهمی گوشي صفحه به
 
 بله؟:ایآر
 

  درسته؟ی پناهای؟آری هستی پناهي شما آقاـسالم
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  بله درسته خودمم:ایآر

  ؟شما
 
  گمی هستم رو بعدا بهت می من کنکهیـا

 د؟ی به دستت رسبسته
 
 ؟ي عکسا رو از کجا آوردنی ای هستی تو کدیاره رس:ایآر
 

  که عجله نکن فقط گوش کنـگفتم
 
 ي لهی وسهی براش شهی تو همیستی و ني عشقش نبودچوقتی عشق تو باشه اما تو هدی شاتایب

   هاشازی ني فرد واسه ارضاهی بود یسرگرم
 ی و از رفتن منصرف بشياری تو در بي بهتره اون کت و شلوار دومادپس

 
 نی اصال از کجا معلوم که ایشناسی رو از کجا متای تو بی عوضي کهی مرتیگی می چیفهمی مچیه:ایآر

    داشته باشهتیعکسا واقع
 

 از خوابهی و مکنهی می که با ولع باهام همراهیی عشقتم از اونجاي که من معشوقه یی اونجاـاز
   که عاشقمه بازم بگمییاونجا

 
  سکوت شدنمونی بهی ثانچند
   کردنش براش سخت بودهی تجزيانگار

 
 من خراب ي اونو جلویتونی مگه نه تو نمی رو بهم بزننمونی که بیگی مي دروغا رو دارنیا...يا:ایآر
 ستی نی آدمنی من همچيتای بکنمی چون حرفاتو باور نمیکن
 

 ستی اره نـهه
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  چطوره؟کنمی بهت ثابت مي حاال که باور ندارباشه
 
 : گفتدی با تردایآر

  و کجا؟ی کباشه
 

  ی پناهي فعال شب خوش آقادمی و کجاشو بهت اطالع میـک
 
   رو خاموش کردم و انداختم  تو داشبوردی بگه گوشيزی نذاشتم چگهید
 

 ي هم پافشارتای بهی سومي معشوقه ي عکسادنی با دی حد عاشقش باشه که حتنی تا اکردمی نمفکر
 کنه و باورش نشه

 
 ...کردمیش م تحملشتری چند روز بدی نداشت فقط باي کارادمی کارم سخت شد اما زکمی

 
 ....پژمان

 
 

  امی کردمو گفتم شب نمی اشکان رو به مهناز سپردم ازشون خداحافظنکهی ابعد
 

   دکه در منتظرشمگهی دي قهی اس دادم و گفتم تا چند دقتای شدم و به بنی ماشسوار
 

   دادم و آدرس رو براش ارسال کردمامی پای به آربعدم
 

   خونشون پارك کردمي رو جلونیماش
   و سوار شدرونی اومد بتای که زدم بی بوقنی اولبا
 
 ی خسته نباشزمیسالم عز:تایب

 
  ممنونـسالم



 

@donyayroman 245 

 
 ؟يچطور:تایب

 
 ؟ی تو خوبـخوبم

 
   کنار تو باشم و حالم خوب نباشهشهیمگه م:تایب

 
 ـخوبه

  خونه؟يری امشب نمی بابات گفتبه
 
  اره گفتم:تایب

   امشب قرار تو بغلت بخوابمنکهی چقدر خوش حالم ازایدونی نميوا
 

 : زدمو تو دلم گفتمی کجلبخنده
  کنممونتی خوشحال نباش چون قرار از اومدنت پشادیز
 

   رستوران رو انتخاب کردو نشستي جانی دنج ترتای بمی رستوران که شدوارد
  می غذاهامون رو سفارش دادنکهی ابعده

 :م که در حال خوردن آب بود نگاه کردم و گفتتای ببه
  برات خواستگار اومدهشبی ددمی شني چه خبر از خواستگاریراست

 
   تو گلوش و به سرفه افتاددی حرفم آب پرنی ابا

   به پشتش زدم تا نفسش باال اومد و بهتر شدکی کوچي تا ضربه چند
 

 ؟ی نگفتـخب
 
   بعدشم زنگ زدن گفتن کنسلهزمی نبود که بهت بگم عزی مهمزهیچ:تایب
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  مهم نبود؟یگیار اومده بود اونوقت تو م خواستگـبرات
  کنسل بشه؟چرا
 
   برات مهمهدونستمینم:تایب

 هی همون بهتر که کنسل شد چون جوابم منفدونمینم
 

 ـچرا؟
 
  خوامی نمویچرا نداره من جز تو کس:تایب

 
 ) احمقيهه دختره (
 

  امی دستامو بشورم زود مرمی من مـاهان
 

  اس دادمای اوردم و به آررونی کتم ببی از جمویگوش
 ی کندای پنیقی تا ی بهش زنگ بزنیتونی با منه معشقت

 
   به راه افتادمزی شستمو به سمت مدستامو

 
  زنگ خوردتای بهی محض نشستنم گوشبه
  قصده جواب دادن نداشتي انگاراما
 

  بد خودشو کشتـجواب
 
 زنمیولش کن عشقم دوستمه بعدا بهش زنگ م:تایب

 
   کارش واجب باشهدی جوابشو بده شاـخب

 
   جواب دادشوی لرزون گوشي با دستادی که اخمام رو دتایب
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 ی خوبزمیالو سالم عز....ال:تایب

 
   شام بخورمرونی اومدم بامینه نم:تایـب
 

  بود که صدامو برسونمی وقته مناسبحاال
 
 ه؟ی کزمی عزتایـب
 
  نگفتيزی نگاهم کردو چدهی و رنگ پری با نگرانتایب

 
  خدافظزنمیباشه بهت زنگ م:تایب

 
  بود؟ی گفتم کيدیـنشن

 
 گفتم که دوستم بود عشقم:تایب

 
   جوابشو بدم که غذا رو آوردنخواستم

 
  ي دوست ندارای يری سيخوری نمـچرا

 
  االنخورمی مزمی عزچکدومیه:تایب

 
  پس بخورـخوبه

 
  به راه افتادم) ي شراکت کارقـیرف(اءی ارشيالی شدم و به سمت ونی سوارماشتای خوردن شام با ببعده

 
 اومدم نی از ماشعی سرنی واسه همنهیبی اونجا منتظره و مارو مای که آردونستمی ممیدیساعت بعد رس1
  باز کردمو به دستش بوسه زدمتای بهی و درو وارونیب
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  ثابت کنم بهشخواستی اما خودش مدی رو دای آري به خون نشسته ي چشماشدی از دورم میحت
 
  مانتو و شالشو در اوردو به سمتم اومدتای وارد شدنمون ببا
 

 : نگاه کردمو گفتمبهش
 می خستم بهتره بخوابیلی باال خمی برایب

 
 : لبخندش رو پررنگ تر کردو گفتتایب

   عشقممیبر
 
 و دی که به رنگ سفزی مهی کمدو هی تخت دونفره هی نگاه بهش انداختم هی اتاق رو باز کردمو در
  شده بوددهی و ساده چکی شیلی بودند و خییمویل

 
    بعدم بغلم کرددوی دستمو کشتایب

 
   تختي از خودم جدا ش کردمو خوابوندمش روعیسر
 دمی دست لباسمو از تنم دراوردم و کنارش دراز کشهی با
 
  کردکی صورتشو به صورتم نزددوی خودش رو باالتر کشتایب

 .... و کالفه بشمی کمتر عصبشدی باعث منی و اشدمی تر مکید لحظه داشتم به هدفم نزهر
 يراو
 
 رنگ ي لرزون خودشو به در قهوه اي شدو با قدماادهی پنی که پژمان بهش داده بود از ماشیامی با پایآر

 رسوند  که درش باز بود
 

  شدو اطراف رو نگاه کرد بعدم رفت داخلالی وارده وآروم
  نکرددای پتای جز مانتو و شال بيزی دقت به سالن نگاه انداخت اما چبا
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  از پله ها رفت باالصدای مانتو و شالش رو برداشت و بدهی پری رنگبا

 شدی مشتری ناله ها هم بي صداشدی تر مکی نزدی چهر
 

   در اتاق مکث کرد دودل بودپشت
 که ستی نی اونشی زندگکی شردیفهمی مدی باکردی رو مشخص مفشی تکلدی نه اما باای بره دونستینم

 کردیفکرشو م
 

   داد و درو با شدت باز کردرونی حبس شدش رو بنفس
 
   نداشتيچکاری که رو به روش بود جا خورد قدرت هي صحنه ااز

  زنهی داره نفس نفس مبهی غرهی ری که عشقش زشدی نمباورش
 ....   بذارهی اسمشو چدی بادونستی که حاال نمیعشق

 
 کرده بود رو پاك کرد و سی ك چشماشو خی اشکي سرشو پشت سره هم تکون داد و قطره هاایآر

  رونی شکسته از اون جهنم زد بی با قلبی حرفچیبدون ه
 

  دادی مراژیتو جاده ها و120 رو فرمون و با سرعتزدی مدادی و دادو بهی مشخص نبود فقط با گرمقصدش
  و هوس بودهی دو سال عشقش پوشالیکی نی بود تو ادهی فهمحاال

 
 گفت؟ی می به خانوادش چدی باحاال

   جلوشون واستاده بوداقتی لی دختره بهی که به خاطر ي خانواده ابه
   هاشو از دست داده بودتی موقعي که به خاطرش همه یهمون

  جنون رسونده بود و اونو به مرزبستی گوش و ذهنش نقش مي اون صحنه و صداها توهرلحظه
 

   عشق خالصانههی جز خواستی نميادی ززی که چاون
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 ی و صداشو رها کرده بود با باز شدن ناگهاندیپبچی که داشت از لذت و هوس به خودش می در حالتایب
   خفه شدو خشکش زدای آردنیدر و د

 
   وغم به اونو پژمان زل زده بودی اشکي نگاه کنه که با چشماییای به آري با ناباورتونستی مفقط

 
  محوشددشی دي نگاه کرد که مانتو و شالشو انداخت و بعدم از جلوای لرزون اري دستابه
 ...شهی همي رفت اونم براایار
 
 خونسرد رو به روش نشسته بود چشم یلی گشاد شده  به پژمان که خي و چشماي با همون ناباورتایب

 : گفتدهی بردهیدوخت وبر
   ك ر دي ك ا ر م ي ن ج ا چ يا  و ن ا

 
 : زدو گفتي پورخندپژمان

   خانوم صدر ارهي تعجب کردهیچ
   افتادهی چه اتفاقی خوب گوش بده تا بفهمپس

   و رغبت خودملی اونقدر احمقم که باورم بشه من با تو رابطه داشتم اونم با مي فکر کردتو
  ي احمق هوسبازهی که یی تونی جونم من احمق نبودم انه
 رفتم تو اتاقمو ی وقتکنهی استفاده نمي حز خودم از قرص خواب اونم اونقدر قوی من کسي خونه تو

 وی کردم همه چدای سطل آشغال پي قرصارو توي جعبه ی شدم اما وقتالیخی اول بدمیقرصامو ند
  دمیفهم
 اون واقعا عاشقت ي کردچارهی بي ای که تو با اري کنم درست کاري گرفتم باهات بازمی شب تصماون

   یاقتی لی بهیبود اما تو
 

  ازت عکس گرفتمیگرفتی و قلوه ميدادی دل مدتی با دوست پسر جدی تو اون کافه داشتیوقت
 
 نی و اي هرزه اهی بود اما بازم باور نکرد تو دهی عکسارو دای کنسل شد چون ارتی چرا خواستگاریدونیم

  امی بالی ونیشد که مجبور شدم واسه اثبات اشغال بودنت به ا
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   پژمان به هق هق افتاده بودي حرفادنی با شنتایب
 : سرده پژمان دوخت و گفتي قرمزش رو به چشمايچشما

 یفهمی مي حرومزاده اوونی حهی متنفرم تو ازت
 

 ..... گرفتتای بي حرفش از جاش بلند شدو از موهانی با اپژمان
 يورا
 موهامو یولم کن لعنت: گفتدوی کشغی بلند جي که از درد صورتش جمع شده بود با صدای در حالتایب

  آشغاليخوای میولم کن ازم چ
 

 چهی دور دستش بپشتری که موهاشو بشدی باعث منی همشدوی تر می عصبتای بي با حرفاپژمان
 

  تو؟ای خوامی می تو ؟من ازت چایمن آشغالم :پژمان
 
 : گفتیفی ضعي با صدادیلرزی که بدنش می در حالتایب

  دمی بهت بگم قول موی همه چدمی فقط موهامو ول کن قول می حق باتوئه لعنتباشه
 

  جلوش گذاشت و روش نشستی اتاق و به صندلي موهاشو ول کردو پرتش کرد گوشه پژمان
 

 جا چالت نی همیوغ گفت به حالت بفهمم که دري وایگی موی همه چقی فقط دقشنومیبگو م:پژمان
 وفتهی می ك چه اتفاقستی برام مهم نگمی دکنمیم
 
    کردنفی اتاق زانوهاشو بغل کردو شروع کرد به تعري اشکاشو پاك کردو گوشه تایب

 
   بشهی عصبای تعجب کنه دی بادونستی نمتای بي حرفادنی از شنپژمان

   گفتراهی اعتماد کرده بود  به خودش بدو بای به ارشنکهی دلش ازاتو
 

 : دستاشو از هم باز کردو گفتکالفه
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صدم 1 واسه ی حتنمتی ببخوامی نمگهی گورتو گم کن دشهی همي لباساتو بپوش بعدم واسه هی کافگهید
 هیثان
  
رو  خونه ی لبری زی خداحافظهی خودشو جمع و جور کردو به سمت لباساش رفت  و بعدم با عی سرتایب

  ترك کرد
 

   بد بودي پژمان بدجورحال
 الی االن خودشو برسونه ونی دادو بهش گفت همامی پایبه ارش 
   خوابالود زنگ زدو مخالفت کردای ارشی وقتو

   گفت و اخراجش کردراهی چشماشو بست و از پشت تلفن عربده کشون بهش بدوبپژمان
 

  رفتی منیی از شدت خشم باال پانشی سي قفسه
 ی حتکردی آرومش نميزی چچی زد  هشی نخشو آتهی بود که باز کردو يگاری سي بسته نی دومنیا

  گاریس
 
 به طلوع ومدی بود که صداش در نمدهی  پژمان اونقدر کشگاری پر بود از خاکستر و ته سيگاری سجا

   زل زد و باال اومدنشو تماشا کرددیخورش
 
 اشکان حالش رو خوب دنی ددیت خونه راه افتاد شا و به سمرونی زد بالی صورتش آب زدو از وبه
 ....کردیم
 
 ....النا 
 

    به جواب دادن نداشتمیلی مچی اما ههی کدونستمی رو مخم بود مي بدجورمی زنگ گوشيصدا
  هی احمق بودن کافگهید
  کردمی به نبودش عادت مدی باگهید
   که شده نفسمی  همون ماکانگرفتمی مادی متنفر بودن از ماکان رو دیبا
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   هاشو نخونده حذف کردمامی بار هزارم به تماسش رد دادم و پواسه
 
   تا تهش برمدی درسته و الگفتی بهم می که انتخاب کردم درسته با نه اما به حسی راهدونستمینم
 

   خواب به سمت اتاقم رفتمي شام بخورم واسه نکهی خاموش کردمو بدون امویگوش
  دمی موهامو باز کردم و دراز کشکش
   شدسی که  بالشم از اشکام خدی نکشیطول

 شدی مشتری و شدت اشکام باوردمی وار اسم ماکان رو مزمزمه
  کردی و حالمو بدتر مومدی اشکام مادی لبام بي با خاطرات خوبمون خنده رونکهی اي جاحاال

   امروز چند شنبس و ساعت چندهدونستمی نمیحت
   شدو خوابم بردنی به ماکان فکر کردم که چشمام سنگاونقدر

 
 لبام که باعث شد اونم بهم ي صورتم چشمامو باز کردم اول لبخند اومد روي رويزی چهی حرکت با

  دمی به خودم اومدم و اخم کردمو صورتمو کنار کشعیلبخند بزنه اما سر
 

 هر ذارمی مي تمومه فکر کردی همه چیگی به دل خواه خودته که م؟مگهی چیعنی کارا نیالنا ا:ماکان
   پس خوب تویمونی و مال منم می تو مال منری نخی بکنيخوای که میغلط

  فرو کننوی اگوشات
  کنارت بخوابمخوامی برو اونور تر محاالم

 
  تخت بلند شدمي از رودموی دستش گرفته بود کشي که تودستمو

 
  چرا چشات پف کرده:ماکان

 
 ـبتوچه

 
  مثل قبل بشهیالنا نذار سگ بشم بذار همه چ:ماکان
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  شهی و نمستی مثل قبل نیچی هیدونی خوبه خودتم مـهه
 

   قدم عقب رفتمهی بشه که کی به سمتم اومد خواست بهم نزددوی کشیقی نفس عمماکان
 

  خوبه؟زنمی بهت دست نمي که نخوای ندارم تا وقتتینترس کار:ماکان
 

  ی بهم دست بزنذارمی مطمئن باش تا آخر عمرم نمهی عالـاره
 
   طرف صورتم سوختهی هوی تموم شدن حرفم با

  رونی بگم از اتاق رفتم بيزی چنکهی صورتم و بدون اي گذاشتم رودستمو
 .... که دست ماکان بهم نرسهکردمی مي و کارکردمی مدای پگهی دي خونه هی تر عی هر چه سردیبا
 

 ...النا
 
 وی ماکان زنگ خورد اما رد دادو بعدم گوشی که گوشکردمینگاه مTv  کاناپه نشسته بودم و داشتمرو

 زی ميانداخت رو
 

   اومدامی لحظه بعد  براش پچند
   نگاش کردمی چشمریز

   دودل بودي بدجورشی نگاه کردن و برداشتن گوشواسه
 

 : زدمو گفتمي صدا دارپوزخنده
   دلش برات تنگ شدهای داره ازین بهت دی شاي جوابشو بدبهتره

 
 یلمی و تماشا کردن فینیری برداشت و شروع کرد به خوردن ششویی چاوانی توجه به حرفم لی بماکان
  دمی ازش نفهمیچیکه ه
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 نسبت بهش ندارم بلکه ي تنفرچی هدونستمی ازش دلخور بودم اما هنوزم دوسش داشتم و منکهی ابا
  احمق بودنتوی خود خرنیهنوزم عاشقشم و ا

 
 :  کاناپه خونسرد نشسته بود نگاه کردمو با خودم گفتمي که روی ماکانبه
 ی و باهاش حرف بزنشینی هم ببهی ثانهی ی حتيخوای نمی که گفتهی همون مردنی النا خانوم اینیبیم

 ي لبخند کم جون بهش زدهی و یختی هم ریی واسش چای حتیزنیاما االن تو خونته و باهاش حرف م
  ادی کجا مرهی کجا مزنهی زنگ مشی به گوشیالنم برات مهمه که کو ا
 
 سال دوباره انی اگه رفته باشه و بعد سالی حتفنی که دوستش دارن ضعی در برابر کسشهیآدما هم(

 )�برگرده
 
  که تموم شد ماکان از جاش بلند شدلمیف

 رونی بمی آماده شو برگهی ساعت دمی توهم نرمی دوش بگهی رمیمن م:ماکان
 

  رمی نمیی با تو جاـمن
 

 يای خوبم ميایم:ماکان
   رفتدوی راهشو کشبعدم

 
  ماکان بلند شدی گوشي کنم که دوباره صدازشی رفتم تا تمزی رفتنش به سمت مبعد
 

   فعال شده بودمی حس کنجکاويبدجور
  شدمرهی نقش بسته بود خی گوشي صفحه ي که روی رو برداشتم و به اسمیگوش

 ...فرنوش
   کردم اما حرف نزدمیاوک 
  که به گوشم خورد نفسم حبس شدي و زنونه افی ظري صدابا
 

  دادم و جوابشو دادمرونی بی اسم ماکان رو اورد اخمام رفت تو هم نفسمو به ارومیوقت
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 ـبله؟

 
  جز ماکان جواب بدهی توقع نداشت کسيانگار

 
 ؟ی مگه با ماکان کار نداشتی ساکتـچرا

 
  ظاهرا اشتباه گرفتماره اما:فرنوش

 
 بگو ي داري حمومه اگه کارستی اما االن ماکان نی هم درست گرفتیلی خی جونم اشتباه نگرفتـنه

 گمیمن بهش م
 

 کنه؟ی مکاری شوهرم دسته تو چی گوشی هستیتوک:فرنوش
 

 با تو ازدواج ادی باورت شده که ماکان به خاطر اون کار اشتباه مي جدي جد؟شوهرت؟نکنهیـچ
 کنه؟یم

   زنشممن
 

  ماکاني دخترهزن بابایینکنه تو همون النا: فرنوش
 
  شدمی عصبگفتی می کلمه ها رو با لحن خاصنی انکهی ااز

   خودشمـاره
 

   تر از قبل شده بودي بار لحنش جدنی افرنوش
 

  ي خبر نداریچی تو از هي با ماکان دعوا کردم اما انگاریلی موضوع خنی النا من سر انیبب:فرنوش
 

  شمی و من منظورتو از اشتباه متوجه نممیساله که باهم ازدواج کرد2 ماکان منو
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 که یی تونی کردو منم بهش جواب مثبت دادم حاال اي با باباش اومد منو از خانوادم خواستگارماکان
  نه مني شدمیمزاحم زندگ

 یی جوراهی که نهیاسه ا اگرم االن تو خونت فقط ویزونشی و تو آوي نداری حسچی بهت هگهی مماکان
 خانوادت مراقبت باشه  پس لطفا حسشو با عشق و عالقه ي به گفته دی و بايایخواهرش به حساب م

  ریاشتباه نگ
  مامانمي دنبالم منو ببر خونه ادی بود که بهش بگم فردا بنی اگه زنگ زدم واسه ااالنم

 
   قابل باور بودرهی برام غدمیشنی رو که مییزایچ
  مونهی تنها مای رهیمی مای لمی که ته فی بوده و من شدم همون آدمي همش بازیعنی

 
 ماکان از دستم افتاد به زور خودمو به آشپزخونه رسوندم و به صورتم آب هی که گوشدیلرزی بدنم ماونقدر

  زدم
   سرم اومده بودیی شده بود و چه بالی چدونستمینم

  ستی موندن ني جاگهی دنجای که ادمیفهمی مفقط
 

   قورت دادم و رفتم تو اتاقبغضمو
  ختمی توش رصدای برداشتمو لوازمام رو با عجله و بکموی و چمدون کوچفیک

  رونی بعدم از خونه زدم بفمی عکس ماکان رو هم برداشتم و گذاشتم تو کقاب
  شدمو بدون هدف به راه افتادمنی ماشسوار

   کجا برمدونستمینم
  شب بود10ساعت

   زنگ زدملدای برداشتمو به مویگوش
 

  نیی پاادی بهش تک زدم تا بلدای ي دم خونه دمی رسیوقت
 

  رونی خندون اومد بي با چهره لدای گذشته بود که باالخره در باز شدو ي اقهیدق15
 
   نفس خوردم تا بغضمو فرو بدم اما موفق نشدمهی آب رو به لبام چسبوندم و ي شهیش
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  تو صورتش نقش بستیبهم نگاه کرد که حالت چهرش عوض شدو نگران درو بست و لدای

 
 ؟يلرزی م؟چرایالنا خوب:لدای

 
 بوده می که زندگی بگم کسشدی روم مي چه جورگفتمی می نداشتم که بهش بدم اخه چی جوابچیه

   رو براش داشتمی نبودم و حکم سرگرمشیزندگ
 
 

 : گفتمي گرفته و بغض آلوديباصدا
  فقط دلم گرفتهستی نيزیچ
 
   جون به لب شدمشدهی چنمی بگو ببي روز افتادنیدلت گرفته و به ا:لدای

 
   نگاه کردمو بعدم بغلش کردملدای به می اشکي چشمابا
 
   بغضم اجازه دادم تا سر باز بکنهبه
   شده بودسی از اشکام خلدای کوتاه لباس یلی خي قهی چند دقتو
   کنمهی و بهم اجازه داد تا راحت گرگفتی نمیچی هلدای

 
 : کمرم حرکت دادو گفتي نوازش وار رودستشو

   حال و روز در اوردهنی تورو به ای چشدهی قربون اون اشکات برم بگو چالنا
 

   برداشتمو از بغلش جدا شدمهی از گردست
 

 لدایبرم ....دیمن با...ـمن
 
 ي بردی چرا با؟اصالي بردیکجا با:لدای
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   بهت بگمیی با چه رودونمی نمیعنی بهت بگم تونمی چون نملدای نپرس يزی چکنمی مـخواهش
   کنمی و ازت خدافظنمتی بار ببنی اومدم واسه آخرفقط

 
 : بهم نگاه کردو گفتتی با عصبانلدای
 ؟یزنی که مهی حرفا چنی ایگی می چي داریفهمی مچیه
 
  رو که انتخاب کردم اشتباههيری مسدمی  نشده فقط فهمیچیـه
  دونمی کشور نمنی از ادمی شهر شانی برم از ادی قراره کجا برم اما بادونمینم
 
 یگی می چي داریفهمی نمستی ما بمون تو حالت خوب ني تو امشب خونه می برایالنا ب:لدای

 
  کنمی مکاری کجامو دارم چدمی اتفاقا تازه فهملدای ـنه
 

   دوباره بغلش کردمبعدم
 
  هی گرری هم زد زلدای بار نیا
  ندارهدهی مخالفت فادونستیم
 
 امی مي بریی داغون نکن اصال منم هر جاينجوریتو رو خدا النا مراقب خودت باش خودتو ا:لدای

 
  بهش زدمي اشکام لبخندنیب

  تنها برمدی راهو بانی انباری اما اي بودی واسم دوست خوبشهی همـتو
 
 شدهی چیگی چرا نمی پس ماکان چي بذارم بري اخه چجوربرهیاما امشب خوابم نم:لدای

 
   برام مردهگهی دـماکان
  زمی عززنمی نباش بهت زنگ منگران

  ومدهی مامانت در ني تا صداي بربهتر
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  باشهي ازم نداری ماکانم بهت زنگ زد بگو اطالعاگه
 
 : گفتدادی که محکم منو تو بغلش فشار می در حاللدای

  النای نره بهم زنگ بزنادتی دمی قول مباشه
  پول همراتیراست

 
 زنمی زنگ مـباشه

   هستاره
  خدافظ

 
  شدو رفتادهی پنی از ماشهی زدو با گرسمی خي به گونه هاي بوسه الدای

 
   عاشقش بودمشهی که همیی بالفاصله حرکت کردم به سمت شمال همون جامنم

 
   ختمی چه شاد اشک رنی مختلف چه غمگياهنگا تا شمال با روی اون مستموم

   کردنش رو نداشتمی گرفته بودم اما قصد عملمی تصمیکل
   شدم و به راهم ادامه دادمالیخی شدم اما باز بمونی راه چند بار از رفتن پشوسط

 
 راحت بود که المی خرونی بدمی کشفمی به مامانم داده بود رو از کشونیی که بابام روز جداییالی ودیکل

  گردهی دنبالم نمی حتدادمی هر چند که احتمال مستیماکان جامو بلد ن
 
 خوابم ادی و سردرد زی مبل و از خستگي ول کردمو خودمو انداختم روییرای و چمدونمو وسط پذفیک

  برد
 
  دمی از خواب پردمی که دی کابوسبا

   گرفته بودیاهی و سیکی خونه رو تاري پف کردم زدمو آروم بازشون کردم که همه ي به چشمایدست
 
  دادمی نمتی اهمیچی بودم اما اونقدر داغون بودم که به هدهی ترسکمی
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   برق گشتمدی رسوندم و دنبال کلواری به دخودمو
   کردم و برقارو روشن کردمداشی پقهیدق1 بعد باالخره

 
 داشتم چند بار مامانم زنگ زده لدای از ماکان و امی پی مبل برداشتم و روشنش کردم کلي از رومویگوش

  بارم ماکان100بود حدوده 
 
 دمی نگفتم که کجام ترسيزی فرستادمو گفتم که حالم خوبه و جامم امن اما بهش چلدای ي براامی پهی

   زحمتام به باد برهيبه ماکان بگه و اونوقت همه 
 رو به روم يتا اتاقا4 از یکی و چمدونم رو برداشتم و به سمت فی خاموش کردم و کموی گوشدوباره
  رفتم

 
 ي برای اشکچی منو ومامان و بابام دوباره بغضم گرفت اما هينفره 3 عکس دنی اتاق که شدم با دوارد

   نداشتمختنیر
 

   جا رو گردو خاك گرفته بودهمه
   سر نزده بودنجای به ای کسشدی میسال5,4 بود چون یعیطب
 

   اتاقمي وجمع کردم  انداختم گوشه لی وساي هی کمدو تخت و بقي رو از رودی سفي هامالفه
 

  کمدي لباسامو مرتب کردمو گذاشتم تونکهی رو باز کردمو بعد اچندونم
  دمی تخت دراز کشي رو کنار زدمو رویروتخت 

   اومد سراغم و باعث شد که حالم بهم بخورهي ضعف بدکه
 
 دادیشب رو نشون م8 ساعت نگاه کردم که به
 خرت و پرت کمی کنم و دای پيزی چي مغازه اهی شدم تا نی و سوار ماشدمی حوصله مانتوم رو پوشیب

  بخرم
 

   فروشگاه خوردهی نکرده بودم که چشمم به ی رو طيادی زمسافت
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   کنمو  دنبال مغازه بگردمی رانندگيادی سردرد زنی الزم نبود با اخداروشکر
 
   وارد فروشگاه شدمختهیضع بهم ر شدمو با همون سرو وادهی پنی ماشاز
 

  حالت چهرشون عوض شددنمی زن داشت که با دي تا  فروشنده چند
 انمی به نگاه کردن اطرافتی اهمیب

 برداشتمو بعد حساب گهی دزی رفتم و چند بسته کالباس و نوشابه و نون و چند چخچالی سمت به
  رونیکردن زدم ب

 
  رو ببرم داخل که چشممنی شدم تا درو باز کنم و ماشادهی پنی ماشاز

   آدمهی به خورد
   چهرش مشخص نبودیکی تارتو

   سگم کنارش نشسته بودهی ساحل نشسته بودو یکینزد
 
   دلشری زده زيادی زی خوشای نصفه شب اومده دروونهید: خودم گفتمبا
 

 م رو بردم داخل و پارك کردنی از اون ادم برداشتمو ماشچشم
 

   که تو دستام بود زل زدميگاری سي اپن و به بسته ي گذاشتم رودارویخر
   گوشههی بهش نگاه کردم که کالفه شدمو انداختمش اونقدر

   برداشتم و کالباس و مخلفاتش رو توش گذاشتمو شروع کردم به خوردننتی کابي ظرف از توهی
   نداشتملی شدم گرسنم بود اما مری زود سیلی خاما
 

   نشستمی صندلي رویی گذاشتم و بعده آماده کردن چاخچالی ي دست نخورده رو توبای تقرظرف
 
 کردمی مي بازوانی شده بودم و با دستم با لرهی خیی بخار چابه
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 ي کدر و کسل از موجودری تصوهی و نهیی اي جلويری شده،می روز که اسمون جلو چشم خودت ابهی-( 
 ...یچی و نه هدنی کشي برايگاری سست،نهی نادشی اسم خودشم ی حتگهی که دینیبیم

  ی که قبال داشتیی و چشماخوادی قبل کما مي استکان چاهی روز فقط دلت اون
 .....) تولدت باشهيکای حال بهم زنه مخصوصا اگه وسط تابستون و نزدیلی روز خاون
 

   خستک رو بستمي گذاشتمو چشمازی مي خوردم سرمو رومویی چانکهی ابعد
 ... بازم با فکر ماکان به خواب رفتمو
 

 ...النا
 
   شمال گذشته بودي هفته از اقامتم توهی

   اوردنی و افکار احمقانه به مغزم هجوم مشدمی دلتنگ مشتری بگذشتی روز که مهر
 
   بدنمي رودنی و خط کشدنی کشگاری هفته کارم شده بود سهی نی ايتو
 

  دیدی کرده بودم که چشمام تار مهی گراونقدر
   آبوانی لهی شده بود غذام

   بهم زنگ زده بود اما جوابشو ندادمي متحرك و تنها مامانم چند باري مرده هی
   راحت بشه که حالم خوبهالشی خنکهی حرف زدم واسه الدای دوبار با فقط

 
   تخت نشسته بودم و به پنجره زل زده بودميرو

   شدداشی لب ساحل پنمشی ببچوقتی که موفق نشده بودم هي دوباره همون مرد12 ساعت راس
   همراهش بودکمی کوچي بچه هی نباریا

   همون حس مسخره اومد سراغمبازم
 که لبه ساحل نشسته بهش نگاه کنم و حس ی ساعتکی تو اون کردی که منو کنجکاو میحس

  خفه کنممویکنجکاو
 
   قدم زدن بچه رو بغل کردو رفتمکیساعت گذشت و بعد 1
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  دمی بعد رفتنش قرص خواب خوردم و دراز کشمنم
 

 دادی که عذابم می و خاطراتی کسی و بیی تنهانی بودم از ای که به فکر خودکششدی مي روزچند
  خسته شده بودم

 
 .... خودم به خواب رفتمهی و با فکر نابوددمی کشگارممی نخ سنیاخر
 
 ...تایب

 
   داده بود و نابودم کرد برام سخت بودي پژمان منو بازنکهی باور کردن ایحت
 

   خاموش بودشی گوشزدمی زنگ مای به آری چهر
   ساده از دستش دادمیلی واقعا دوستم داشت و من خای سرش اومده باشه آریی که بالدمیترسیم
 

   کار روز و شبم شده بود انتقام از پژماننی ببخشم واسه همی نبودم که به راحتیآدم
  دی کششی به آتموی بود منو پس زدو زندگي پسرنی اولاون
 

   کردمی خوش گذرونکمی و رونی رفتم بمی واسه عوض شدن روحشب
 

   زنگ خوردمی بودم که گوشی رانندگدرحال
 
  نگاه کردمای آري تعجب به شماره با

  ضبط رو کم کردم و زدم کناريصدا
 

 ـبله؟
 

 :  زن به گوشم خوردهی ي لحظه بعد صداچند
 د؟ی داری نسبتی پناهای آري شما با آقاـسالم
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   نهای بگم اره دونستمینم
 بله من نامزدشم: گفتمدی تردبا
 

 بود شونی که تو گوشی تماسنی هستن اخرمارستانی کردن و االنم بی خودکشی پناهي آقاـمتاسفانه
   شما بوديشماره 

 
 : و گفتمدمی پر حرفشوسط

 مارستان؟ی ب؟کدومی؟خودکشیچ...چ
 

   رو گفتمارستانی ادرس بیوقت
  راه افتادممارستانی سرعت به سمت بنی قطع کردم و با اخرویگوش

 
 دمیی دومارستانی رو به گوشه پارك کردم و به سمت بنی عجله ماشبا
 

   کجاستی پناهي خانومــــاتاق آقادیببخش...بخ...ـب
 

 : نگاه کردو گفتدمی به صورت رنگ پرپرستار
 کشون؟ی کوچاسم

 
  نجای کرده آوردنش ای خودکشی پناهایآر.ایـار
 

   نگاه کردو چند لحظه بعدتوری ماني ابروشو باال داد و به صفحه هی پرستار
  اتاق رو بهم گفتي شماره

 
  رسوندم و وارد شدم26 بلند خودمو به اتاق ي قدمابا
 
   انداختمی بود نگاهی بود و صورتش زخمدهی تخت خوابي که روای اردنی دبا

   شدممونی بشم اما پشکی بهش نزدخواستم
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   به پژمان زنگ زدمکردمی مهی که گری ودرحالرونی از اتاق زدم بتی عصبانبا
 

  اول رد داد اما اونقدر شمارشو گرفتم تا باالخره جواب دادي دفعه
 

 ؟يخوای میچ:پژمان
 

  کردمی مهی که گری بستمو در حالچشمامو
  کردم به حرف زدنشروع

 
  ارهخوامی میـچ
 ي اوردای به سر اریی چه بالي که کردي با کاریدونی موونی حی کثافتهی یفهمی پژمان می آشغالهی تو

  مارستانی کرده االنم رو تخت بیاون خودکش
  ي تقاص کاراتو بددوارمی متنفرم امازت

 
 ي بلندي با صداخوردی به گوشم مقشی عمي نفس هاي که تا اون لحظه ساکت بود و فقط صداپژمان

 :در جوابم گفت
 روز افتاده نه من نی تو به ايای هرزه بازدنی رفته اون بادادتی نکهی من تقاص پس بدم مثل امن؟چرا

   داد نه منی و خواهيدی تقاص مي که داریی تونیا
 ممکنه نهی تو رو نبادی به هوش می وقتای در ضمن بهتره اریحرف بزن بعد ی فکر کنکمی بهتره پس

  حالش بدتر بشه
 

  قط کردوی کردو گوشي داری معني خنده بعدم
 
   فکر کردمری نشستم و به تموم اتفاقات اخمارستانی بی صندليرو
 ...ی تا اون شبه لعنتای با آرمیی اشناي لحظه از

 يراو
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  موندمارستانی بي به هوش اومد توای ارکهی تا وقتتایب
 

   رفتای دکتر بهش خبر به هوش اومدنش رو داد با استرس به سمت اتاق آریوقت
   باشهی چتونهی واکنشش مدونستینم
 

   و وارد شدرونی داد بقی عمنفسشو
 
 و داره نگاهش سادهی کنار در وایکی که متوجه شد رهی بود وبه سقف خشیشونی پي دستش روایآر
  نهکیم
 
  گفتی آرومیلی خي هاش فرستادو با صداهی به ردنی مست کنندش رو با نفس کشيبو
 
  کنمدای نجات پکردمی فکر نمی حتنمتی ببنجای برات مهم باشه و اکردمیفکر نم:ایآر
 
  شدرهی مغموم مرد رو به روش خي به چشمای شدو با خجالت و شرمندگکی نزدای به تخت آرتایب

 
   بگم و از کجا شروع کنمی چدونمی نمایمن واقعا متاسفم آر:تایب

   رسوندمي خودمو چه جوردمی نفهمي کردکاری گفتن که چیوقت
   مقصرش منمی هستتی وضعنی اي تو تواگه
 
   نگاه کرد ته دلش هنوزم عاشقش بودتای به بایآر

 دیرسی داشت نه مثل قبل مغرور به نظر میشی که حاال نه اراي جونشو به سمته صورت دختری بدست
 برد و اشکاشو پاك کرد

 
 نبودم چون اگه بودم یخواستی که مینه مقصر خودمم که انتخابم اشتباه بود مقصر من بودم که اون:ایار

   پس بدون من برات کم گذاشتميشدی نمدهی کشي اگهیتو به سمت کسه د
 باور خوامی چون بازم نمی چون باورش برام سخته که دوستم نداشتکنمی رو بهونه منای چرا ایدونیم

   هوسات شدمي چهیکنم که باز
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 گفتی نمیچی هکردوی هق هق مصدای بای اري با گفتن حرفاتایب

   رو از دست دادهییزای بود که با کاراش چه چدهی داشت که بگه اون تازه فهمیچ
 
  دی رو دتای که سکوت بایآر

 :و گفت کردي سرفه اتک
   باشهدارمونی دنی آخرنی ادوارمی امي بهتره برگهی دي اومدنجای و تا اي که نگرانم بودممنون

   باز شدقی از حقایلی خي که چشمام روي با من کردي کارتو
  ممنونتمیی به جوراو
  يری نگي رو با هوسات به بازی عشق کسگهی و ديای روز به خودت بهی دوارمیام

   دارمی خوشبختي آرزوبرات
 خدافظ

 
  ی خداحافظهی شدو با مونی اما پشرهی رو بگای دست آرخواستی نزد می کلمه هم حرفهی ی حتتایب

  دور شدای از آرشهی همي واسه
 ...النا
 
   خسته شده بودمگهی و سکوت شبش دی لعنتيالی تنها نشستن تو اون واز

  ری سرد بود و آسمونش دلگی بهمن ماه حسابيهوا
 
   انداختمرونی به بی پنجره نگاهاز

   شلوغ بودکمی کنار ساحل امشب
 
   انداختمی ساعتم نگاهبه

  بود10 ساعت
  رونی موهام انداختم از خونه زدم بي رنگمو رویاسی شال بافت نکهی و بعد ادموی پوشدموی سفيپالتو

 
  کردمی بود که من فکرشو ميزی تر از چهواسرد
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    ماسه ها نشستمي جا روهی آهسته به سمت ساحل رفتم و آهسته

 
  دمیکشی می ماسه نقاشي با دستم روداشتم

   احساس کردم چند نفر پشت سرم واستادنکه
   تر شدکی هاشون بهم نزدهی سای توجه نکردم اما وقتاول

  ترس به پشت سرم نگاه کردمبا
   حرکاتشون ندارن زل زدن بهمي توی سه تا پسر که تعادلدمی دکه
 

   از جام بلند شدمعی دهنمو به زور قورت دادم و سرآب
  بودری دیلی کار خنی بدوام اما واسه اخواستم

  دی داشت مچ دستمو گرفت و منو به سمت خودش کشی از اون پسرا که تپل بود و قد کوتاهیکی
  جلو دهنمو گرفتشی بکشم اما پسر کنارغی جخواستم

   نبودي خبری اطرافو نگاه کردم اما از کس چشمبا
   ساعت و مکان نشده بودمي تو خودم غرق بودم که متوجه اونقدر

 
 دادیتا نجاتم م3 نی از دست اشدوی مداشی پیکی کردمی ساعت چند بود فقط خدا خدا مدونستمینم
 

   خوابونده بودن و دست و پامو محکم گرفته بودننی کامال رو زممنو
  هی بکنم جز گرتونستمی نمي کارچیه
 

  بوددنی کشغی که برام مونده بود جی راهتنها
   دادش رفت هواي دهنم بود رو گاز گرفتم که صداي رو که جلوی بستمو با تموم قدرتم دستچشمامو

 نگام کردو بعدم دیباری متی که ازش عصباني خماري پاهاش گرفت و با چشمانیدستشو محکم ب 
 مشروع کرد به کتک زدن

 زدمی مغی منم جزدی که به صورتم مي نگرفته بود با هر ضربه ای جلو دهنمو کسگهی دخداروشکر
   صدا از دور بگوشم خوردهی گذشته بود که باالخره ي اقهی دقچند

   صدا تمرکز کردمي بستمو روچشمامو
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  شدی مشتری منم بيدواری امشدی تر مکی نزدی صدا هر چاون

   که حاال کنار من بود چشمامو باز کردمی پارس سگي صدابا
 

  شدننشونی سگ منو ول کردن و سواره ماشدنی با دپسرا
 

 دمیچی سر جام نشستمو پالتوم رو دور بدن برهنم پی رمقی با بمنم
  دیلرزی مي بدجوربدنم
  دمی تارم دي چشماي که جلويزی چنیآخر

  دمی نفهميزی چگهیسته شدن چشمام د و با بومدی و قد بلند بود که به طرفم میکلی مرد ههی
 
 

 ....النا
 
   باز کردمعی چشمامو سردمی که دی کابوسبا
   خواب بودههی ی مطمئن شدم همه چی اطراف نگاه کردم و وقتبه

   دوباره چشمامو بستمدموی کشی راحتنفسه
  ستی اتاق خودم ندمی که خوابیی متوجه شدم جاهوی اما
 

   دور اتاق رو نگاه کردمهی تخت نشستمو با ترس و دقت دوباره ي روعیسر
 شدن کی چشمام جون گرفت و اون شب اون پسرا اون سگ و بعدم نزدي جلوزی لحظه همه چهی تو

  اون مرد
   و به سمت در رفتمنیی عجله به از تخت اومدم پابا
 
   کرده باشهمی زندونای باشه دهی خودم گفتم نکنه منو دزدبا

   بهم دست زده باشهشبی دهنکن
 

  کردمی مفی فکرارو واسه خودم ردنی داشتم اي جورنیهم
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   بازش کردیکی درو باز کنم که زود تر از من خواستم
   مرد وارد شدهی و
 
   قدم رفتم عقب و بهش نگاه کردمهی خاطر ترسم به
  دمی نرسجهی فکر کردم به نتی آشنا بود اما هر چیلی برام خافشیق
 

  دمی ازش ترسدی داونکه
  اخماشو کمرنگ تر کردو درو بستکمی

 
 ؟ی هستیشما ک...کنم؟شمای مکاری چنجایمن ا...ـمن

 
 : که به حرف اومدو گفتيدی بگم منو دزدخواستم

 ادته؟ی شبوی از من نترس دلطفا
 

   اره تکون دادمی بزنم سرمو به معنی حرفنکهی ابدون
 

 چهرش ي توشدی رو می اما کالفگدونمی فکر بود نمي تودمی حرف زدن براش سخت بود شايانگار
  دید
 
 : تکون دادن سرم حرفش رو ادامه دادبا

   شما شده بود و به نجاتتون اومديغای ظاهرا متوجه جگمیسگمو م... رکس شبی دخوبه
   خودمي خونه ارمتونی و مجبور شدم بي هوش شدی شما بدمی من سررسیوقت
   هم زدن جز صورتتوني بهتون صدمه ااونا
 
   که پشت سرم بود برگشتمي انهی به سمت اعی سرنی گفتن ابا
 

   لبمم پاره شده بودي صورتم کبود شده بود و گوشه دمیدی می من چيخدا
 



 

@donyayroman 272 

 : و گفتمهی گرری زدم زشبی دهیاداوری خودمو به ری تصودنی دبا
 ومدی سرم میی بود االن معلوم نبود چه بالدهی رسری نتونستن اگه سگتون دنه
 
   من حالت چهرش عوض شدي هاهی گربا

  دارهی بدم چه حسصی تشخی به راحتتونستمی نمشیخی بااون نگاه اما
   کنمی رفت خودمو معرفادمی من دیـببخش

  پژمانممن
 

  دمشی کجا ددمی برام آشنا بود اما بازم نفهمیلی اسمش خپژمان
 

 : گفتمی ارومي پاك کردمو با صدااشکامو
  دی بهتره بگم نجاتم دادای نی النا هستم و ممنون که کمکم کردمنم

 
  رونی نکردم از اتاق رفت بي از چشمام دل کندو با گفتن کارپژمان

 
 
   به خودم نگاه کردمنهی اي رفتنش دوباره توبا

   پشت سرم مانع شدي کنم که صداکی دستمو به صورتم نزدخواستم
 

   جا خوردمي خاکستري پسر کوچولو با چشماهی دنی به طرف صاحبه صدا برگشتم که با دعیسر
 

   پاهام نشستمي بهش زدمو کنارش روی کم جونلبخند
  رفترونی از اتاق بی تاتی به صورتم نگاه کرد و بعدم با گفتن بابا تاتکمی اول
 

  رونی برام گشاد بود رو تو تنم مرتب کردم و از اتاق رفتم بکممی که مال من نبود و یلباس
 
  ساله40,42 زن هی چشمم خورد به رونی اتاق که اومدم باز
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  بهم زدو به سمتم اومدی متوجهم شد لبخند خوشگلیوقت
 

  يدی نخوابی و درست و حسابیگفتی مونی تا صبح هزشبی که حالت بهتره دـخداروشکر
 نجای من مهنازم خدمتکار ایراست

 
   با لبخند جواب دادملبخندشو

   باعث زحمت شدمدی النام ممنون ببخشـمنم
 

 : گفتی دستمو گرفت و با مهربونمهناز
   دخته گلمی رحمتشما

  برات غذاتو گرم کنممی برایب
 

  بهتر برمشمی مزاحمتون نمنی از اشتری بگهی دـنه
 

 : گفتدوی دستمو کشمهناز
 که یی نهارتو بخور بعد هر جاای بي سرحال نشدي هنوز اونقدریینجای شما مهمون اهی حرفا چنی اوا

   برویخواست
 

   تعارف رو کنار گذاشتمو با مهناز وارده آشپزخونه شدمنی ضعف کرده بودم واسه همي بدجورخودمم
 

 ...پژمان
 

   اشکان رو خوابوندمنکهی بعد اشب
   از خونهرونیرفتم ب تنم کردمو با رکس موی مشکيپتو
 
   اتفاقات امروز برام آشنا بودي چرا همه دونستمینم
   امواج غرق کرده بودم کهي ماسه ها نشسته بودم و خودمو تو صدايرو

 دیی جهت نامشخص دوهی به يادی شروع کرد به پارس کردن و بعدم با سرعت زرکس
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   از جام بلند شدم و دنبالش رفتمعی سرمنم
  کنهی بلندو خشن پارس مي که احساس خطر بکنه با صدایقع مواشهی همرکس

 
 از سرعتم کم کردم اما حواسم نی نفس کم اورده بودم واسه همگهی ادامه داد که درشی به مساونقدر

  رهیبود که داره کجا م
 
 دوباره شروع کرد به پارس کردن بعدم سادوی باالخره وانکهی که دنبالش بودم تا اشدی مي اقهیدق5

  باال اومدیلی با سرعت خنی و حرکت ماشکی شدن الستدهی کشيصدا
 شدی اون صحنه ها برام اشنا تر مي شدنم انگارکی هر لحظه نزدبا

   که رکس واستاده بودیی به جادمی رسنکهی رو تند تر کردم تا اقدمام
 
 ي افتاد با عجله به سمتش هجوم بردم و باالنیم زي بود و روی که صورتش خوني دختردنی دبا

  سرش نشستم
  زدی نبضش بود کندو نامنظم مدی که به ذهنم رسيزی چنیاول
 دادی تجاوز خبر مهی لباس پارش نگاه کردم که از به
 

   ولش کنمي جورنی همتونستمی شده بود و نمهوشی بچارهی بدختر
  بغلش کردمو بردمش خونهناچار

 
  بود2 کی نزدساعت

   کردن مهناز شدمداری بالیخیب
  دمی تخت خوابوندمش و پتو رو روش کشي اتاق مهمان و روي توبردمش

 
 جادی لپش که خراش اي صورتش رو پاك کردم و روي روي رو اوردمو خوناهی اولي کمک هاي جعبه

 شده بود چسب زدم و خودم کنارش موندم
 

 همون نی بودم و ادهی خوابم دي اتفاقات رو تونی ايمه  اومد هادمی شدم تا رهی به صورتش خاونقدر
   بودمدهی کنارشم خوابی خواب حتي که تويدختر بود دختر
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   صبح باالسرش نشستم و چشم رو هم نذاشتمتا
  کردی مکاری اون وقت شب اونم تنها اونجا چنمی کنجکاو بودم ببیلیخ

   نهای دهی رسبی اسبهش
 

  رونی پس زدمو از اتاق زدم بافکارمو
  بود ومهنازم مشغول اماده کردن صبحونه بود8 ساعت

 
  ری سمتش رفتم و با گفتن صبح بخبه
 دادم و ازش خواستم بره و لباسشو عوض کنه بهش بگه خودش شبی مختصر راجبه اتفاق دحی توضهی

 باال سرش بوده نه من
 رونی با گفتن چشم از آشپزخونه زد بمهنازم

 
   خودمو پسرمو برداشتمو به سمت  اتاق اشکان به راه افتادمي صبحونه شهی هممثل

  میخوردی خودم باهم صبحونه مشی که اشکان رو اورده بودم پی وقتاز
 

  بغلش کردمزی مي روینی بازش بهش لبخند زدمو بعد گذاشتن سي چشمادنی اتاق شدم که با دوارد
 

   که وقت صبحونسمیور صورتتو بشمی پسر بابا برری بخـصبح
 

  اره تکون دادی با خنده سرشو به معندوی کوچولوش لپمو بوسي با لبااشکان
 

 ...النا
 

   نهاره خوشمزه و مفصل خوردمهی نکهی ابعد
 خوشمزس از آشپزخونه اومدم ي پلوي تشکر از مهناز به خاطر سبزهی بلند شدم و با ی صندلي رواز
 رونیب
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   کارو بکنمنی اتونستمی ازش نمی و قدر دانی اما بدون خداحافظرونی  از اونجابرم بخواستمیم 
 
   کهدمی کشییرای سرك تو پذهی
 ننیبی مبل لم دادن و دارن کارتون مي با پسرش رودمید 
 
  سادمی آهسته به سمتشون رفتم و کنار پژمان واي قدمابا
 

 دیـببخش
 
  رگشت خونسرد به سمتم بیلی صدام خدنی شنبا
 

 بله؟:پژمان
 

   ازتون تشکرکنمدی کمکم کردنکهی حالم خوبه و خواستم بابت ارمی دارم مـمن
 

 کمکم ي رودیتونی اومد مشی پی نکردم خوشحالم که حالتون خوبه اگه بازم مشکليمن کار:پژمان
  دیحساب کن

 
  ی احساسش ته وجودش پر بود از مهربونی بي لحن سردو اون چشمابرعکس

   بهش زدم و با گفتن بله حتمایکی کوچلبخند
  سمت پسرش رفتمبه
 

   بانمک و ناز بودي بدجوردمی شدمو گونشو بوسخم
 

   خودم به راه افتادميالی و به سمت ورونی زدم بالی از وبعدم
 
 
   و درد از بدنم خارج بشهی که کردم  به سمت حموم رفتم تا اون کسلي کارنیاول
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  د گرفتم و سرحال تر شدم دوش آب سرهی نکهی ابعد
  رفتم و روشنش کردممی سمت گوشبه
   نگرانم شدهي دو روز بدجورنی تو ادونستمی بود ملدای که زنگ زدم ي نفرنی اولبه
 
 دیچی گوشم پي که خورد صداش توی بوقنی اولبا
 
   تو اخه احمق نصف جون شدم دختري کجا بودیالو النا خوب:لدای

 
 

  خوب بودم نگران نباشي جاهی سالم دوما خوبم سوما ـاوال
 
  که بهت خوش گذشته؟ي بودیکدوم قبرستون:لدای

 
   کردن ماجرافی حرفاش به خنده افتادم بعدم شروع کردم به تعري لحن بامزه از
 
 
 به دمی بهت قول مشتی پامی آدرس بده بنیی پاای بطونی قربونت برم النا تورو خدا از االغ شیاله:لدای

   نگميزی چیکس
 

  دمیترسی بهش بگم اما هنوزم مخواستی مدلم
 

  دهی اما هنوز وقتش نرسلدای دیـببخش
 ؟ي از ماکان خبر داریراست

 
 : کردو گفتي سرفه الداتکی

 فراموشش ستی قرار ني دارکاری حتما با زنش خوشه تو به اون چستی ازش ني وقت خبریلی خنه
  در حقت نکردهي اون کم بدیکن
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  نکنحتمی پس نصتونمی که نمیدونی خودت ملدای کن ـبس
  بهم زنگ بزن باشهی داشتي کارای شد ي ـاگه خبرکنمی خاموش نمگهی دموی گوشمن
 
 ي فعال بازمیباشه عز:لدای

 
 يـبا
 

 ... در اومدي که صدانمی ببلمی مبل نشستم تا في قطع کردم و روویگوش
 
 

 ...پژمان
 
 کردمی فکر می جز خوابام اما هر چیی جاهی دمی دیی قبال النا رو جادمکری چرا احساس مدونستمینم
 ومدی نمادمی

 
   بعد متوجه حضور النا شدمقهی کارتون که چند دقي به تماشامی فکرا شدم و با اشکان نشستنی االیخیب

 
   صداش ضربان قلبم شدت گرفت و بدنم سرد شددنی شنبا
  وفتهی می که داره چه اتفاقاوردمی سردرنمچیه

   رو کمکم حساب کنهتونهی کنه بهش گفتم می که خواست خدافظیوقت
  حرفم گونه هاش رنگ گرفت و با گفتن بله حتما به سمت اشکان رفتنی ابا

   بهم انداخت و رفتی نگاهمی ندوی بوسگونشو
 
 
   از رفتنش گذشته بودیساعت1

  شدی مدهی فکرم به سمت النا کشکردوی مي قراری بدلم
  دمیپرسی ازش چندتا سوال مشبی راجبه ددیبا
  وفتادهی براش ني اتفاق بدشدمی مطمئن مدیبا
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  به راه افتادمالشی و به سمت ورونی اومدم بالی رو دادم بغل مهنازو بعدم از واشکان

 
   باشه که اون اتفاق براش افتاده بودی همون سمتالشی وزدمی محدس

 
   بودالی انداختم  که فقط دوتا وی به اطراف نگاهدمی رسنکهی رو راه رفتم تا ای ساعتمین

   بودم که درست باشهدواری راه افتادم که رو به روم بود و امییالی به سمت وی معطلبدون
 

 تعجب رو تو شدی می رو نداشت چون به راحتدنمی توقع دي چند بار در زدن باالخره در باز شد انگاربعد
 دیچشماش د

 
 دتا سوال ازتون بپرسم من اومدم چندیـببخش

 
 د؟یی بفرماکنمیخواهش م:النا
 
   بپرسمنجای ایعنیـ
 

  از نگاه کردن به چشمام دست برداشت و به خودش اومدالنا
 

   متوجه نشدمدی تو ببخشدیی بفرماکنمینه نه خواهش م:النا
 

 ـممنون
 

 نفرم به هی ی اما حتکنهی می زندگی بزرگ با کسيالی تو اون وکردمی فکر ممی وارد خونه شدباهم
 چشم نخورد

 
  یکنی می تنها زندگنجای اـتو
 

 : و گفتنیی سرشو انداخت پاالنا
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 نجای که اومدم اشهی ميهفته ا2 بله
 

   اومدنترونی مخصوصا اون موقع شب بییالی ونی تنها تو همچی هستی دختر شجاعـپس
 

 : بهم نگاه کنه گفتنکهی بدون االنا
 شلوغ بود اما اونقدر تو خودم غرق بودم که بای تقررونی من اومدم بی بد بود وقتیلی حالم خاونشب

  همه رفتن و من تنها اونجامدمینفهم
 
  سواال رو بپرسم اما خب واجبهنی االن ادی نبادونمیـم
 

  وفتادهی نی خونتون بهتون گفتم که اتفاقي اما تودی بپرسی چدیخوای بتونم حدس بزنم مدیشا:النا
 

 د؟یئنـمطم
 

  بله:النا
 

 ادی آدما زنی اطراف از انی ادی نررونی اون موقع شب بگهی دشهی اگه مکنمی من زحمت رو کم مـپس
  شنی مدایپ

 
 : سرشو باال گرفت و بهم نگاه کردالنا
   درستهبله
 

   شدمالیخی اما بیی جاهی میدی بهش بگم قبال همو دخواستم
 
  يگاری مبل بلند شدم که چشمم خورد به جاسي رواز
 

 ستی اونقدرام تنها نپس
 

 : رد نگاهمو دنبال کرد و دستپاچه شدو گفتیوقت



 

@donyayroman 281 

 راستش...را
 

 : گفتمدموی تو هم کشاخمامو
  نداره خدانگهداری شما به من ربطی نخواستم زندگحی محترم من از شما توضخانوم

 
  رونی از خونش زدم ببعدم

 
  زدمیخودم حرف م راه به يتو

 ندار ی و باهام نسبتشناسمشی که نمی کسي اونم تو خونه گاری ته سهی تعجب اور بود که برام
   کرده بودمی عصبينجوریا

 کردی متمی اذنای اي و همه کردمی می خاصی احساسه راحتباهاش
 

 ...النا
 
   حوصلم سررفته بودي خونه بدجورتو
  امی در بی حوصلگی بنی از اکمی درست و کی گرفتم کمی فکر تصمکمی با
 

    و به سمت فروشگاه رفتمدمی رو پوشپالتوم
  گهی ديزای و خامه و چوهی گرفتم و چندبسته کاکائو و مکی پودر کدوبسته

 
  کردمی قبل حالم بهتر شده بود و به ماکان و اون اتفاقات کمتر فکر ماز
 
   آماده کردمری شوانی و پودر رو با چند لدمی کشرونی بنتی بزرگ رو از کابي ذوق کاسه با

   فري ظرف قلب شکل و قرارش دادم توي توختمی ربعدم
 

 واسه پژمان و اون پسر کوچولو درست کنم خواستمی اونو مي بعدکی رفتم سراغ آماده کردن کبعدم
  دنی که برام کشییبابت زحمتا
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   بودننی تزئي آماده کی رو درست کردم و حاال هر دو کی شکالتي خامه
   درست کردمیی رو کاکائویکی زدم و اون دی سفي قلب رو خامه هی

   کردمنی تزئی رنگي و شکالتای رو هم با توت فرنگروش
 
  دمی و  لپه خودمو کشدمی خوشگل با ذوق دستامو بهم کوبيکای اون کدنی داز
  دی هم خودتونوونهید(

 )�م بره؟ خودشي  قربون صدقه تونهی آدم نمواال
 
 دادیظهر رو نشون م12 انداختم که ی ساعت نگاهبه

  رونی بود اومدم بکی پژمان نزدي به خونه یلی که خی از در پشتکی و همراه کدمی پوشلباسامو
 
   که زدم در باز شدو وارد شدمی زنگنی اولبا
 

   منتظر بودیی خانوم دم در واسه خوش آمد گومهناز
   به سمتش رفتمی رو به سمتش تند تر کردم و با خوشحالقدمام

   مامانم انداخته بودادی بودمش منو دهی که دي لحظه ااز
 

   گونش بوسه زدمي بغلش کردم و روآروم
 

 نهی اگه آقا ببیکنی مکاری چيخدا مرگم بده دخترم دار: با خجالت منو از خودش جدا کردو گفتمهناز
  شهی ناراحت میلیخ
 

 : ببرم گفتمنی لبخندمو از بنکهیا بدون
 نسبت بهتون ی خاصي عالقه دمتونی که دي از همون لحظه ادی مادرمهی شبیلی نداره شما خاشکال

   کردمدایپ
  خوشمزتوني با اون غذاهامخصوصا

 
   بهم نگاه کردو منو به داخل دعوت کردی با قدردانمهناز
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  شخصا بدم به خود پژمانخواستمی روگذاشتم کنار دلم مکی نشستمو کییزای پذي مبل تورو
 

  از اومدنم گذشته بود که باالخره صداش بگوشم خوردي اقهیدق10
 

   باعث شد که دستام بلرزهنی استرس گرفته بودم و ايبدجور
 

  تا نشونت بدمسای واي اگه مثل بابات مرديذاری پدرسوخته سر من کاله مسایوا:پژمان
 

   بغلمدی محکم پردونستمی که هنوز اسمشو نمکهی اون پسر کوچهویبود که  به صدا حواسم
 

 گمید م:پژمان
   ساکت شدو اومد رو به روم واستادهوی حرفشو ادامه بده که خواست

 
  نیی پاای بغل خانوم بدو بیعه اشکان چرا رفت:پژمان

 
 
   نداشتمي رفتارام تمرکزي که روی حالدر

  مونه اشکال نداره ن بيب ز ا ر ...نه ب:گفتم
 

   گرفته بودم رو از بغلم گرفتادی تر شدو پسرشو که حاال اسمشو کی چند قدم بهم نزدپژمان
 

  شهی ول کن نمادی نادمی تا نباری عطرش برام آشنا بود اي بوچقدر
 

   که صداش منو به خودم آوردرفتمی با خودم کلنجار مداشتم
 

 دینی بشدیی بفرمادیسادیچرا وا:پژمان
 

   کردم از استرسم کم کنمی و سعدمی کشقی نفس نسبتا عمهی بستمو چشمامو
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 ...پژمان
 

   که متوجه حضور النا شدمذاشتمی و سر به سرش مکردمی دنبال اشکان مداشتم
 

  نهی که از دستم به آغوش النا پناه آورده بود رو از بغلش جدا کردم و ازش خواستم بشاشکان
 

  دیلرزی قرار بود و دستاش میاه نبود ب رو به رادی حالش زيانگار
 
 : بلند گفتي النا با صداهوی اشکان کردم که ي کردن با موهاي به روش نشستمو خودمو مشغول بازرو

  اومدادمی باالخره
 
 : تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
  اومدت؟ادتی ی؟چیچ
 

   تازه متوجه شده بود کجاستيانگار
 : زده لبشو به دندون گرفت و گفتخجالت

 
  فکرمو بلند گفتمدیببخش

 
   جملشو بانمک گفت که نتونستم بهش لبخند نزنمنی ااونقدر

 
 دی ذوق کردنقدری اومد که اادتونی ی چدی بگشهی مـحاال

 
 :  شروع کرد به حرف زدنی ازم گرفت  و با دودلنگاهشو

  دمی فهمنکهی ایعنی...زهی چدیدونی مخب
 

   بودمدهی که شما رو قبال کجا ددمیب فهم خاوم
 

  دی بوددهی کجا دـخب
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 ي  قبلشم که تودی کردنمی خورد شما معاچی شمال بعد من پام پمیپارسال منو داداشم اومده بود:النا

   بودمتوندهیمطب با دوستم د
 
  دی حرفا ناخودآگاه اخمام رفت تو هم و لبخندم ماسنی گفتن ابا
 
  اومدمادمی فکر کردن باالخره منم کمی با

   روز نحس رواون
 

 ستنی خانومتون کجان ؟نیراست:النا
 

   کردم خونسرد باشمی کردمو سعدستمومشت
 

  گهی دیعنی ستی نـنه
 

  ادامه ندادگهی ددی شده بود اما حالمو که دجی از حرفام گيانگار
   بودکیرفت که توش ک ظرف رو به سمتم گهی به جاش لبخندشو جمع و جور کردو اما
 

  بلند شدم و ظرف رو ازش گرفتمازجام
 

  داره؟ی چه مناسبتنی اما اـممنون
 

   واسه تشکر بابت اون شبنیا:النا
 

   کار نبودنی به اازی ممنون واقعا اما نـاوه
 

  ادی خوشتون بدوارمیخودم درستش کردم ام:النا
 

   پس خوردنش واجبهدی درستش کردقهی ؟چه باسلـواقعا
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 ارهی ظرف رو باز کردم و از مهناز خواستم چند تا ظرف و چنگال بهی اشهی سر جام نشستمو سر شدوباره

 
   برداشت و خوردشوی گفت و توت فرنگی اخجونی شکالتکی کدنی با داشکان

 
 : شده بود پاك کردمو گفتمی لبشو که شکالتي گوشه

 
   صورت النا جون رو ببوس و ازشون تشکر کنبرو
 

  به سمتم اومدی گفت و با خوشحالی ملسهی لپش دنی به سمت النا رفت و بعد بوسعی سراشکان
 

 ...پژمان
 
   کردو رفتی کوتاه خداحافظي خنده هی کردم اونم باي خوشمزس تشکرکی النا بابت کاز
 

  کردم نتونستم بخوابم تالش ی بود هر چي برام روز خسته کننده اامروز
  یشگی همي مجبور شدم بازم برم جاو
 
 ي دلشوره نی از دست اخواستمی نبود فقط ممی حاليزی و چزدمی ماسه ها با چوب داشتم خط ميرو

   خالص بشمیلعنت
 

   پرت کردمای اون چوب رو حرکت دادم تا خسته شدم و چوب رو به سمت دراونقدر
 

 رشیسال گذشته بود و من هنوزم درگ2 که از رفتنش حدوده ی دلتنگ شده بودم دلتنگ کسدوباره
  دادمیم
 

  حواسمو پرت کردفی ظري صداهی کلنجار رفتن با خودم بودم که درحال
 

   خوبهیلی ختونی نقاشدیدی کشی قشنگي چشماـچه
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  رو شدم بود برگشتم ك با النا رو به سادهی که پشته سرم وای به سمت کسعیسر
 

   خلوتتون رو بهم زدمدیببخش: النا
 

 دی اومدنجای اون همه راه رو تا ايد؟چجوریداری موقع بنی اشکال نداره شما تا اـنه
 

 شما يالی به ویلی خي بگذردی داره که از تو باغ باالی هم اون وگهی  در دهی خواب ندارم ادیشبا ز:النا
  کهینزد
 

  خوب؟ـچه
 

  درستهدی داری دستهی هم ي هنري تو رشته ي اما انگاردی شما دکتر بودادی مادمی که ییتا جا:النا
 
  کردی شده بود نگاه مجادی که با چوب ای حرفش رد نگاهشو دنبال کردم که داشت به اون خطوطنی ابا

 بودم که تو خوابم بود اما حاال صاحب همون چشما دهی رو کشیی همون جفت چشماگفتی مراست
  جلوم واستاده

 
 

   برهنی به ماسه ها زدم تا اون طرح از بيلگد
 

 ستی خوب نمی نقاشادمی زدمی کشي جورنی همـنه
 

 نجای ادیای بپرسم چرا هرشب مشهیم:النا
 

  ارمی پناه منجای که کالفم به ایی وقتادهی بهم آرامش مای راستش درـخب
 

 نم؟ی بشتونمیم: بهم نگاه کردو گفتدی با تردالنا
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 دیی بفرماـالبته
   شدرهی ازم نشست و به رو به روش خبافاصله

 
  دیکنی می تنها زندگـشما

 
 : گفتدوی کشی آهالنا
 کنمی کردن عادت می زندگیی تازه دارم به تنهایعنی آره
 
 

  ستی اونقدرام ترسناك و سخت نییـتنها
  ي رو نداریچی ترس هگهی دينجوریا

 ي ندارویچی نه ترس شکسته شدن دلت ترس هی رو نه ترسه دل نگرانی ترس از دست دادن کسنه
 

 ستی اونقدرام دلچسب نیی هم تنهای درسته اما گاهـآره
 تنها موندن بدون اون شخص برات ي بسازتوی و باهاش زندگی عادت کنی به بودن کسی وقتدیدونیم

ت تو  تو قلبت تو فکرتی تو زندگيزی چهی بازم تا آخر عمرت ادی هم که بي نفر بعدی حتشهیسخت م
  وجودت کمه

 
 که کنهی مي کارکنهی احساست می بکنهی سردت مسازهی مگهی نفر دهی نبودنا از آدم نی درسته اـآره

 ی عادت کننهی آي تودتی جدي افهی تا به قکشهی طول میلی و خیشی مبهی با خودتم غریحت
 

 ه؟یخی که چشماتون نهیواسه هم:النا
 
  نگفتميزی تعجب بهش نگاه کردم اما چبا

   واقعا حق با اون بوددیشا
 
    زده نشدنمونی بی حرفگهید

   در اومده بودمی بهتر بود و از اون کالفگحالم
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   از جام بلند شدمدی که النا کشي اازهی خمبا
 

  وقتهری دمی بخوابمی برـبهتره
 

  از جاش بلند شددوی به چشماش کشی دستالنا
 

 ری که خلوتتون رو خراب کردم شبتون بخدیبازم ببخش:النا
 

 ری شب بخی نداشتم که خرابش کنی من خلوتـنه
 

  می هر دومون از هم جدا شدبعدم
 

 ...النا
 

 دهیچی پژمان رو بشناسم به نظرم مرد پشتری بنکهی واسه اشدمی منم کنجکاوتر مشدی روزا رد میهرچ
   بوديا

   نداشتی از رفتاراش باهم همخونیلیخ
 
  طالق گرفتندمی زنش کجاست و چرا از هم جدان شادونستمینم
 
   اومدم کنار و بعد عوض کردن لباسم رفتم تا بخوابمنهی آي جلواز
 
 
  که بهم زنگ نزد؟مامانیگی مي داری چلدایـ
 
  تهران دنبالت بگردنانی راست دارن مهی که نیاونقدر از دستت عصب:لدای

   تموم بشهیخوب به ی توروخدا برگرد بذار همه چالنا
 

   رفته اون همه دروغ گفتهي به چه اجازه ای اون ماکان عوضارمی شوهر از کجا بـحاال
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  ي وقت داريری گمیروز واسه برگشتن و تصم3 النا تو فقط دونمیمن نم:لدای

 
 

  فعالزمیری تو سرم می خاکهی ي که خبر دادی مرسـباشه
 
 زمی عزيبا:لدای

 
   کردمی مکاری چدی زدم تو سرم حاال بای قطع کردم و دو دستویگوش

 
  صداشو بشنومخواستمی به ماکان زنگ بزنم اما نمخواستمیم
 

  برداشتمو شماره شو گرفتموی باالخره گوشنکهی موندم تا ای سر دوراهاونقدر
 

 دمی که خورد جواب دادو صداشو شنی بوقنیپنجم
 

   بازم ضربان تنده قلب و من من کردن بازم ضعف بازمباختمی داشتم خودمو مبازم
 

   حبس کردم و چشمامو بستمنمی تو سنفسمو
 

 ـسالم
 

   زنگ زده النا خانومی کنیبه بب:ماکان
  ؟دی داشتي کاردی از ما کرديادی عجب چه
 

  زدی مشمی به تک حرفاش آتتک
 :  گفتمی لرزوني بغضم گرفته بود با صدايبدجور

 ؟ی تونستي چطوری لعنتی دروغ گفت؟چرای گفتی مامانم چبه
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 نمتی ببدی باهات ندارم بای من االن حرفمیزنی خونت خبرم کن باهم حرف میهروقت برگشت:ماکان
 
 

  ادی که داره می گفتی فقط بگو به مامانم چنمتی ببخواممی ندارم نمي با تو کارـمن
 

 ستی نتیانگار حرف حال:ماکان
  منتظرتم خدافظفردا

 
 

 دادی پشت سر هم آزارم مي بوق هايصدا
 

 خوردی و با نفرت به خودم نگاه کردم حالم از ساده بودنم بهم منهی جلو آرفتم
 چشم هی بردمو تو رمی مشتمو به سمت تصوی شدم که عصبرهی نگاه کردم اونقدر خمی اشکي چشمابه

  شدکهی هزار تنهیبهم زدن آ
 رهی نقطه خهی بودمو به سادهی من همچنان وسط اتاقم وادویچکی و لباسم منی زمي خون روي هاقطره

  شده بودم
 
   بودم از سرنوشتم گله داشتمی دست قلبم و خودمو مامان و بابام و ماکان عصباز

  رونی بزنه بنمی هرلحظه امکان داشت از سقلبم
 

  دادی اون خونه داشت آزارم مزی چهمه
  کردنهیزدن و گر غی روس سرم گذاشتم و شروع کردم به جدستامو

 
   پرت کردمواری قاب عکس از خانوادمو ماکان بود رو به سمت دی شکستم وهر چزموی مي روگلدون

  شکسته بودی رو شده بود همه چروی چشم بهم زدن کله خونه زهی تو
 
   نفس کم آورده بودمگهید
  کردمی مکاری چدی بادونستمی گوشه نشستمو زانوهامو بغل کردم نمهی
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  کردی مکاری ماکان چگشتمی فردا برماگه
  داشتم در برابرشی چه واکنشمن
 

 ...پژمان
 

   گرفتم برم و به النا سر بزنممی از شرکت برگشتم تصمنکهی ابعد
 

  پارك کردم و زنگو زدم اما باز نکردالشی دره وي روجلونیماش
 
  ستی خودم گفتم حتما خونه نبا
   شد در بازهوی شده بودم که دی ناامگهید
 
   سمت دربرگشتم و رفتم داخلبه
 

   صدا زدم تا متوجه بشه منم و اگه لباسش نامناسبه عوض کنهاسمشو
 

   جواب ندادی صداش زدم کسی چهر
 
   درو باز کردمی نگرانبا
  رونی بود چشمام بزنه بکی نزددمیدی که ميزی چاز

   زلزله اومده بوديانگار
   کردمداشی گوشه پهی نکهی چشم دنبال النا گشتم تا ابا

   سرش آوردهیی اومده خونش و بالی بود فکر کردم کسختهی خون ری کلنی زميرو
 

   رو بلندتر برداشتمو کنارش نشستمقدمام
 

 ؟يشنوی ؟النا صدامو مهی دستت خونشده؟چرای چـالنا
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   نزدی بهم زل زد اما حرفشی اشکي باز و بلندش رو کنار زدو با چشمايموها
  ومدی خون ميجور دستش بداز
  کنم اما نبوددای رو پهی اولي کمک هاي جام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم تا جعبه از
 
   کنم اما موفق نشدمدای پارچه پکهی تهی اطراف نگاه کردم تا به
 قسمتشو پاره کردم و دور هی انداختم  لباسمو از تنم دراوردم و ی نگاهدمی سفي لباس مردونه به

  دستش بستم
 

  ی بلند بشیتونی مـالنا
 

  گرفت و بلند شدواری سرشو تکون داد و دستشو به دالنا
  

  شدی سرم متی از انسانيزی چهی تنهاش بذارم هنوزم تی وضعنی تو اينجوری اتونستمینم
 

 نجای ایتونی نمتی وضعنی رو مرتب کنه تو انجای اادی مهناز بگمی خودم مي ببرمت خونه خوامی مـالنا
  باشهیبمون

 
  رمشی بگوفتهی تا اگه خواست برفتمی نگفت پشت سرش راه ميزی چبازم

 
   رو براش باز کردم و بعدم به سمت خونه حرکت کردمنی ماشدر
 

 شسی چون پره شاری کن فقط کفشاتو درنزی النا و اونجا رو تمي کارات تموم شد برو خونه ـمهناز
 

 رمیچشم آقا االن م:مهناز
 

  خوابهـاشکان
 

  نیخوایکمک نم.کنهی مي اتاقش داره بازينه تو:مهناز
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   بعدم به کارات برساری لباس بهی فقط برام ـنه
 

   گفت و رفتی چشممهناز
 

  نشوندم و خودمم رو به روش نشستمی صندلي النا رو رومنم
 

  ؟شدهی چی بگيخوایـنم
 

   شدرهی رو به روش خی نقاشي و به تابلودی کش به صورتشی دستالنا
 

   کمکت کنم بهم بگویتونی میکنی فکر مـاگه
 

  چشم از تابلو برداشت و بهم نگاه کردالنا
 

  مثل من کمک کنه؟ی به ادم بدبختشهی حاضر میک:النا
 

  دارهی راه حلی هر مشکلشدهی چی بگشهیم: گفتمدموی رو تو هم کشـاخمام
 

 .... کردنفی و شروع کرد به تعرنیی سرشو انداخت پای با دودلالنا
 

 ...النا
 
 ادهی گفتم از دوست داشتن ماکان از مامانم از بابام از وی چرا به پژمان اعتماد کردم و همه چدونمینم

 فموی تا تکلنجای اانی که ماکان به مامانم گفته بود و باعث شده بیی از زن شدنم و فرارم و دروغامیلوح
  نروشن کن

 
  و تو فکر بوددادی پاشو تکون متی و فقط با عصبانگفتی نميزی چپژمان
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 کنه اما ظاهرا میی راهنماای بده دهی اهی بود کالفه شده بودم دوست داشتم بهم نمونی که بی سکوتاز
   نداشتیحرف

  که من کردمیی حماقتانی با اگفتی نميزی چدمیبا
 خواستم از جام بلند شم و برم خونه که پژمان به حرف اومد 
 

  من حاضرم بهت کمک کنم:پژمان
 
 : حرفش دوباره نشستم سر جام و با تعجب نگاهش کردمنی ابا
 

  کمک کنم؟ی بخوام به کسادیبهم نم:پژمان
 

 یوفتی شما تو دردسر بخوامیاما من نم...ـاما
 

  به تموم عواقبشم فکر کردمیعنی کنمی رو قبول مي کارهی یوقت:پژمان
 

 : بهش زدمو گفتمی کم جونلبخند
  بگمدی بای چدونمی واقعا نمممنون

 
 ستی پس تشکرم الزم نکنمی کردن شما به خودم نمونی کارو واسه مدنیمن ا:پژمان

 
 د؟ی کنکاری چدیخوای اشکان رو مـفقط

 
  اونجابرمشی مکننی میمامان بابام تهران زندگ:پژمان

 
  می فردا حرکت کندی ما باـباشه

 
 ری شب بخمیوفتی راه مکنمی مدارتی جا استراحت کن صبح  بنی شما همستی نیمشکل: پژمان

 
 ری بخـشب
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 بزرگ رو سکی رنی باعث شده بود که حاضر بشه خودشو به عنوان شوهرم جا بزنه و ای چدونستمینم

   دلش برام سوخته بوددمی شارهیبپذ
 

  برداشتمو چشامو بستمالیبح نمونده بود دست از فکرو خ تا صيزیبود و چ3ساعت
 ...النا
 

   کرد تا آماده بشمدارمیپژمان ب7 ساعتصبح
 

 می باهم خونم و لباسامو برداشتمو بعدم به سمت تهران راه افتادمی رفتاول
 

 تا سر فرصت رهی دم درو پژمان رو بگادی بده گفت بیحی توضنکهی به خواهرش زنگ زدو بدون اپژمان
   بدهحی بهش توضویهمه چ

 
   بدون چون و چرا قبول کردو بعد گرفتن پژمان رفتاونم

 
 

  شناسنامت همراهته؟می جا و عقد کنهی می بردیخب اول از همه با:پژمان
 

  همراهمهـاره
 

  خوبه:پژمان
  کجاست حرکت کرددونستمی که نمیی به سمت جابعدم

 
   بشمادهی نگه داشت و ازم خواست پی دفتر اسناد رسمي رو جلونی ساعت بعد ماشمین

 
  افتادادمی يزی چهی هوی ی چرمي های صندلي و نشستنمون روباورود

 
 م؟ی کنکاری پژمان حلقه رو چيـوا
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 : دراوردو گفتبشی جعبه رو از جهی خونسرد یلی خپژمان
  نباش من گرفتمنگران

 
 : نگاهش کردمو گفتمباتعجب

  ی  شما که اصال وقت نداشتيچجور
 

 : گرفته شدو گفتکمی صورتش
 هی کافوفتهی که کارمون راه بنی همواسی خودمو شي حلقه

 
   کنجکاو بودم اما گذاشتم واسه بعدي بدجوروای شراجبه

 
  رونی بمی تشکر زدهی با می کردو حلقه ها رو دست هم کردي رو جارغهی عاقد صنکهی ابعد
 

   با ماکانداریاسه د داشتم ويادی زاسترس
 ... کهی تنهام درصورتکنهی فکر ماون
 ؟یکنی فکر می چـبه
 
  حرف پژمان به خودم اومدمبا

 یچی هـبه
 

 ؟ی تو خودتقی عمنقدری و ایکنی فکر میبه چ:پژمان
 

 دونمیـنم
 

 ؟یترسیاز واکنش ماکان م:پژمان
 

 ـآره؟
 



 

@donyayroman 298 

 منم قبول کردم که کمک کنم پس جا ی تو ازم کمک خواستوفتهی بي اتفاق بدذارمینترس نم:پژمان
  و هستمزنمینم
 
  لبام نقش بستي از استرسم کم شدو لبخند روکمی حرفاش نی ابا
 
   قفل جا بندازمي تودوی کلتونستمی نمدویلرزی دستام ممیدی لرزون پشت در خونم رسي قدمابا
 

  ازم گرفت و دستمو آروم فشار داددوی کلپژمان
 

 ستی ننمونی بيزی چفهمنی همه مافهی قنی با اينجوریآروم باش ا:پژمان
 

   با گفتن باشه پژمان درو باز کرددموی کشي صدا دارنفس
 

   من رفتم تو بعدشم اون اومد داخلاول
 
   از ماکان نبودي اطراف نگاه کردم اما خداروشکر خبربه
 

  مو نشون دادم اون اتاق بعدم با دست اتاقي حموم تونیری دوش بگنیخوای اگه مستی نـماکان
 

  به سمتم اومدو منو به سمته خودش چرخوندپژمان
 

  شما؟ی هم بهم بگهی بقيتوقراره جلو:پژمان
 

 می نه االن که خودمونـخب
 

  ی  با ادبفهممی میبا من راحت حرف بزن شما هم نگ:پژمان
 
  نذاشت جوابشو بدم چمدون خودمو خودشو برداشت و رفت تو اتاق و درو بستگهید

  آماده کنم واسه خوردنيزی چهی به سمت آشپزخونه رفتم تا منم
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 ...پژمان

 
  دمی تخت دراز کشي دوش گرفتن روهی اتاق النا شدمو بعد وارد

 
 بهم ی حسهی نکرده بودم فقط دای قبول کردم به عنوان شوهرش خودمو جا بزنم رو پنکهی علت اهنوز

  قبول کنگفتیم
 

  در اومدي برداشتمو تا به عسل زنگ بزنم و با اشکان حرف بزنم که صدامویگوش
 
   تو الناایـب
 

  ارمی برات بای تو آشپزخونه يای سر هم کردم واسه خوردن ميزی چهی:النا
 

 امی ممنون االن خودم مـنه
 

  رونی گفت و رفت بي باشه االنا
 

  ایشی متیتنگ اذ مانتو و اون شلوار نی با لی لباساتو عوض کنيخوایـنم
 

 : رنگ گرفته گفتي لقمه رو گذاشت تو دهنش و با لپاالنا
 کنمی بخورم عوض منوی اچرا
 

  دمی نداشتم و بعد خوردن چند لقمه کنار کشلی مادی زمن
   به سمته اتاق رفتنگی سي نخوردو بعده گذاشتنه ظرفا توادی زالنام

 
   اومدي چاهینی که النا با سکردمی نگاه ملمی مبل نشسته بودمو داشتم فيرو
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 هم نداشت که جلوم لباس آزاد یلی نگفتم دليزی شال سرش اما بهش چدمی بهش انداختم که دینگاه
  بپوشه

 
  زنگ اومدي گذشته بود که صدایساعت1
 

  رفتفونی به سمت آدوی از جاش پردهی پری با رنگالنا
 

 : گفتم کنار گوششدموی پشت سرش رفتم و شالشو از سرش کشمنم
 ی خودتو باختومدهی باش هنوز ني قوکمی درضمن ی باشدهی پوششهی اونا نمي اما جلومتاسفم

 
 : دوباره شالشو سرش کردو گفتالنا

  نهی ماکان منو آزاد ببگهی ندارم ددوست
 
   حق داشتدمی افکارش خندم گرفته بود شانی ااز

  می جمع کردمو هردو منتظر به در چشم دوخته بودعی سرلبخندمو
 

   شددای چارچوبه در پي ماکان توکلی باالخره هکه
 

   من جمع شدو جاشو به اخم داددنی پهنش با دلبخند
 

 سالم:ماکان
 

 می النا هم هردو باهم سالم کردمنو
 

 : به سرتاپام نگاه کردو رو به النا گفتماکان
 ؟ي با خودت آوردی ور داشتهی کگهی دکهی مرتنیا

 
 : تر کردو گفتظی اخماشو غلالنا
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   شوهرمهشونی اسم داره اسمشم پژمان دوما اکهی مرتنی ااوال
 

 خنده و شروع کرد به دست ری حرفش اول جا خوردو ساکت شد اما چند لحظه بعد زد زنی بااماکان
 زدن

 
   بود واقعای جالبینه خوشم اومد شوخ:ماکان
 : شد و گفتي دوباره جدبعدم

  یکنی می تو چه غلطي تو خونه هی ککهی مرتنی اگمیم
 

   بگهی چدونستی خودشو باخته بود و نمی که حسابالنا
  بار من رفتم جلو دسته النا رو گرفتمنیا

 
   محترمي آقادی دارفی کر تشرـظاهرا

  يدی خانومم فهمشونمی که من شوهرشم اگفت
 

 ی عوضي خوردی گوهنی همچی کي با اجازه ي کردی تو چه غلط الناگهی می چنیا:ماکان
 

 : صداشو برد باال و گفتنباری االنا
  ي خوردشیسال پ2 خوردم که تو وی همون گوهمن
 و ازم استفاده ي بدمی بازیخواستی بازم مگفتی نموی و زنت همه چدادمی جواب نمتوی اون روز گوشاگه
  یکن

   که ازدواج کردمي به مامانم نگفته بودتی خود عوضمگه
   شوهرمه خب ازدواج کردمنمیا
   شرعا عرفا قانونا همسرمهنیا

 
   دستشو برد باال تا النا رو بزنه اما دستشو گرفتمو حولش دادمماکان

 
 يدی فهمی فقط دستت بخوره بهش با من طرفـاگه
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 کنمی اتاق خودم حلش مي تو برو توالنا
  رونی دستمو ول کردو رفت بعی سرالناهم

 
 ...النا
 

  اوردمی از رفتار ماکان سردرنماصال
  ي النا رو طالق بددی خودش به مامانم گفته بود من ازدواج کردم و حاالم به پژمان گفته بااون
 

   و به سمت پژمان رفتم که پشتش از من بودرونی از رفتن ماکان مطمئن شدم از اتاق اومدم بیوقت
 

 م نبود و مجبور شدم صداش بزنم بهحواسش
 

 ـپژمان
 

 هی دماغش خوندمی به سمتم برگشت که دعی سرپژمان
 

 د؟ی شدری باهم درگادی خون متینی چرا از بشدهی پژمان چـاااا
 

  ارهی که هرکار بخواد سرت بیستی که تو عروسک نکردمی مشی حالدی باستی نيزیچ:پژمان
 
  بهش نگاه کردمی و با مهربونشینی بي برداشتمو گذاشتم روي دستمال کاغذهی

 
   پاك کردمشینی که دستشو پس زدم و خودم خون رو از برهی رو خواست ازم بگي کاغذدستمال

 
   به ساعتش نگاه کردو از جاش بلند شدپژمان

 
 ؟يری مـکجا

 
  شهی نمداشی اطراف پنی اگهی نگران نباش امشب دامی مامانم فردا صبح مي خونه رمیم:پژمان
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 ؟ی بموننجای امشب اشهیم...شیـم
 

  گذاشت و به سمت کاناپه رفتی صندلي فکر کردو بعد کتشو روکمی پژمان
 

  ری تو راحت باش شب بخخوابمی جا منیپس من هم:پژمان
 
 
   گفتم و به سمت اتاقم رفتمری جوابش شب بخدر
 

  رام انتخاب کرده باشه رو بی که معلوم نبود قرار چه راهي اندهی آدمیترسی مندمی از آيبدجور
 
   کردم خوابم نبردي صبح هر کارتا

   صبح بود که هوا سرد تر شده بودکینزد
   پژمان پتو ببرمي تا برانیی تخت اومدم پااز
 

 دیدی داشت خواب مي انگاردیکشی نا منظم مي بهش  انداختم که چشماش بسته بود و نفساینگاه
 دمی شدمو پتو رو روش کشالیخی کنم اما بدارشیخواستم ب

 
 دمی کشیفی خفغی که با صداش از ترس جرفتمی به سمت اتاق مداشتم

 
 ؟يداریچرا هنوز ب:پژمان

 
  دی کردم ببخشدارتی سردت باشه برات پتو اوردم ظاهرا بدی گفتم شابردی نمـخوابم

 
   شدمداریخودم ب:پژمان

 
  صبحونه رو آماده کنمیخوابی نمگهی دـاگه
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 شهی باورت مدمی بود که راحت خوابی شبنی اولشبیدنه :پژمان
 

 کنمی منم صبحونه رو اماده ميشوری پس تا صورتت رو مـخداروشکر
 

 ... گفت و از جاش بلند شدی ممنونپژمان
 

 ...پژمان
 

   مامانم به راه افتادمي و به سمت خونه رونی النا اومدم بي تشکر  از خونه هی خوردن صبحونه با بعد
  دنی بهم نشون می چه واکنشيسال دور2  بعد دونستمی استرس داشتم نمیلیخ

   برام مهم نبوداما
 

   رو به صدا در اوردم و منتظر موندم تا باز بشهزنگ
   در باز شدو وارده خونه شدمنکهی گذشته بود تا اي اهی ثانچند

 
   میدیشنی خودمم صداشو می ضربان قلبم باال بود که حتاونقدر
 بس کردمو به سمت در سالن رفتم حنفسمو

 
   هاش خونه رو پر کرده بودهی گري محض ورودم مامانم به طرفم هجوم آوردو بغلم کرد صدابه
 

   لحظههی نی نکن منو ببهی قربونت برم گری جان الهـمامان
   توجه به حرفام منو محکم تر به آغوشش فشار دادو هق هق کردی مامانم باما

   بکنمي کارتونستمی قلبم اب بشه اما نمي هاخی خواستی دلم مکردی داشت خفم مبغض
 

   به سمت مامان اومد و به زور ازم جداش کردعسل
 

 : صورتمو غرق بوسه کرد و گفتمامان
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 ي که ممکنه توي هم داري خانواده اهی یگی تو نمي مدت کجا بودنی مادر قربونت بره آخه تو ایاله
   دق کننتیدور
 

 : و گفتمدمی مامانم رو بوسدست
    اما مجبور بودمخوامی واقعا معذرت ممن

 : داغ به سمتم اومدو گفتری شوانی با دو تا لعسل
  مونهیشی مهم االن که اق داداشم برگشته و پدی رو فراموش کنزای چنی احاال

 
  دمی عسل رو بوسي برداشتم و گونه روی شوانیل

 
  ی آبجـممنون

 
  نوش جون:عسل

 
 اد؟ی می بابا کی راستـمامان

 
  ادی رفت به بابات زنگ بزنم بگم بادمی ذوق کردم که دنتی از دنقدری مادر ايوا:مامان

 
   زنگ خوردمی جواب مامانم رو بدم که گوشخواستم

 
   صفحش نگاه کردمبه
   آشپزخونهي از مامان دور شدمو رفتم توی معذرت خواههی بود با النا
 

 کنهی مهی جواب دادم و منتظر موندم تا النا جواب بده که متوجه شدم داره گرویگوش
 

 ؟یکنی مهی چرا گرشدهیـالنا؟چ
 ...پژمان
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   به سمت مامان رفتمعی قطع کردم سروی گوشنکهی ابعد
 

  کار مهم و واجب دارم فعالهی االن شتونی پامی من شب مـمامان
 
  رونیونه زدم ب حرف زدن بهش ندادم و از خي اجازه گهید
 
   ساعت بعد دم خونش بودمی النا حرکت کردم و ني تموم سرعت به سمت خونه با

  بار زنگ زدم تا در باز شد و وارد شدمچند
 
  دهی رو تخت دراز کشدمی چشم دنبال النا گشتم و بعدم وارد اتاق خواب شدم که دبا
 

 ؟یکنی مهی چرا گرشدهی بگو چـالنا
 

 : گفتدوی کششی اشکي به چشمای دستالنا
 ارهی سرمون میی بالهی رمی کردو رفت گفت اگه ازت طالق نگدمی بود اومد تهدنجای اماکان

 
 یکنی عرضم اره؟باشه اگه فکر می بنقدری ایعنیکارم؟ی بکنه؟پس من چخوادی می چه غلط؟مثالیـچ

  میکنی رو تموم مي بازنی محضرو امیری االن منی برات  بکنم همتونمی ب نميمن کار
 

 : و گفتدی حرفم اخماشو تو هم کشنی با گفتن االنا
 میشی االن جدا منی همستی به بودنت نيازی االنم نی بشي بازنی وارد ای نره که خودت خواستادتی

  دوست ندارم سرم منت باشه
 

   به سمت کمدش رفتتی با عصبانبعدم
 

  به سمتش رفتم و از بازوش گرفتمیعصب
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 يری اره خودم خواستم اما منت نذاشتم فقط دوست ندارم منو دست کم بگ؟یکنی می چه غلطيـدار
  یفهمیم
 

 گهی نه کس دنمی وسط خودم صدمه ببنی ادمی محی ترجستی مهم نگهید: برگرده گفتنکهی بدون االنا
  يا

  رونی از خونه برد بدوی دستمو کشبعدم
 

  ندارم شناسنامت همراهته؟ي منم اصراريخوای که خودت مـحاال
 

  میاره هست بر:النا
 

  رو روشن کردم و به سمت محضر راه افتادمنی ماشبعدم
 ...پژمان

 
  میری بگمی تصمي و لجبازتی عصباني از روخواستی نمدلم

   دادمریی و مد نظرم بود تغخواستمی که میی راهمو به سمت جانی همواسه
 
 : سکوت رو شکست و گفتنکهی تا ازدی نمی و النا حرفمی راه بودي که توشدی میساعت1 از شتریب
  میری کجا ممی داردی بگشهیم
 

  یفهمی نکن مـعجله
 

  میری ممی کجا داردی لطفا بگستمیمن صبر کردن رو مثل شما بلد ن:النا
 

 تر ي که هم تو هم من حالمون بهتر بشه و جدیی جاهی ببرمت خوامی بدزدمت مخوامی نمـنترس
  میری بگمی تصممیبتون
 

  نگفتيزی چگهی انداخت و دی بهم نگاهی چشمری زالنا
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 : النا انداختم و گفتمي به صورت تعجب زده ی نگاهمی ندمی از دور تابلو رو دیوقت
 
 نی امیومدی که باهم میی از جاهایکی به آرامش داشت  ازی بد بود و نیلی حالش خی وقتشهی هموایش

  ی کندای پنجای آرامش رو انی تو هم ادیامامزاده بود گفتم شا
 

 : زدو گفتي لبخند محوالنا
 نی اون االن کجاست؟چرا جداشدشدی شما و خانومتون چي فرصت نشد ازتون بپرسم رابطه چوقتیه
 ؟
 
   تصادف از دست دادمشهیفوت کرده تو : و گفتمدمی کشی تموم شدن حرفش آهبا
   شوادهیپ

 
 نی شد و با گفتن متاسفم از ماشرهی رو به روش خي شده بود به امامزاده شتری که تعجبش بیدرحال النا

   شدادهیپ
 

 مینیبی حوض همو منی تموم شد بهم زنگ بزن کنار همارتتی زـهروقت
 

 .... می بزنه سرشو تکون داد و از هم جدا شدی حرفنکهی ابدون
 

 ...النا
 

   جز متاسفم نتونستم بهش بگميزی که زنش مرده باشه واقعا براش ناراحت شدم اما چکردمی نمفکرشو
 

 بارم هی ی رو به سمتم گرفت که حتيزی چنی شدن از ماشادهی چند برابر شد که موقع پی وقتتعجبم
  لمسش نکرده بودم

 
   خوشگل بودیلی خی صورتزی ري با گل هادی چادر سفهی
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 بعدم به دوی اونو بو کشقی عمکیباشه چون موقع برداشتن از تو پالست وای ماله شزدمی حدس مدیبا
 سمتم گرفت

 
   رو سرم کردمدی گذاشتم و چادر سففمی داخل کمویگوش

   داشتمیبی دست و پام  اما حس عجری زرفتی برام سخت بود و همش مگرفتنش
   دوسش داشتم و ازش خوشم اومده بودیی جوراهی

 
 سبز ي رنگ که با نورهایی طالحهی دادم و به سمت ضری اون بارگاه مقدس که شدم سالم کوتاهوارد
  شده بود رفتمنیتزئ
 

   رو لمس کردمی آهني هالهی به سمتش  دراز کردم و اون مدستمو
   شدقی به بدنم تذریبی عجآرامشه

 
   انداختمی شلوغ نبود به اطراف نگاهادی زارتیز
 

  خوندی دعا میکی اون کردوی مهی گریکیو عبادت خودشون بودن  حس و حال ي توهمه
 ری نشسته بود و ضجه زنان زحی کنار ضرضهی و الغر که مشخص بود مرفی ظري بچه هی هم با یکی

  کردی رو زمزمه مییزایلبش چ
 

 فرود اومدن ي بود رها کردم و به اشکام اجازه يری فکرو درگی گوشه نشستمو خودمو از هر چهی منم
  دادم

 
   و حاالم وقتش بودخواستی دردودل مدلم

   گفتمی همه چاز
   کردمی گفتمو گفتم تا احساس سبکاونقدر
  دمی مینیری که اونجان شیی کساي و به همه امی قول گرفتم اگه مشکلم حل بشه خودم مازش

 
   حواسم به ساعت نبوداصال
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 مقدس ي نگاهمو به اون جانی تو همون حس و حال بودم از جام بلند شدمو اخری کنم دو ساعتفکر
  رونیانداختم و زدم ب

 
   دستاش گرفتهنی نشسته و سرشو بدمی که پژمان گفته بود رفتم که دی سمت حوضبه
 

 : گفتمکردمی که داشتم چادر رو تا می شدمو درحالکی نزدبهش
 ؟ی وقت منتظرمیلی باشه خقبول

 
  لبش جون گرفتي گوشه یکی خندونم کردو لبخند کوچي به چهره یگاه نپژمان

 
  االن اومدمنینه منم هم:پژمان

  تو هم قبول باشهاز
 م؟یبر
 

 می برـاره
 

  می و راه افتادمی سالم رو هم کنار هم به امامزاده کردنیاخر
 

  کجا برم؟دیـحاال با: که پژمان گفتمی راه بودوسط
 
 : مکث کردمو گفتمکمی هی منظورش چدونستمیم

  می بري اگهی دي خونه مگه قرار بود جامی گرسنمه بعدم بري که بد جورمی ناهار بخورمی براول
 

 ....مینه بزن بر: جا به جا شدو گفتشی صندلي روپژمان
 

 ...النا
 

 : و گفتزی ها رو گذاشت مدی خرپژمان
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 ؟ي الزم نداريزی چگهی،دی خواستی که مییزای از چنمیا
 
 : بهشون انداختمی رفتم و نگاهزی مي رنگارنگ روي هاکی سمت پالستبه

 .... ور،کره،کاهو،پرتقالیگوشت،پن
 

 : بهش زدم و گفتمیی هست لبخند دندون نمای مطمئن شدم همه چیوقت
   ممنونی رو گرفتی همه چنه
 

  نبالشون فرودگاه دمی و آماده بشم که باهم بررمی دوش بگهی پس من برم کنمیخواهش م:پژمان
 
 : به سمتش برگشتم و گفتمی کفي حرفش با دستانی ابا

   دنبالشونرهی قبل بهم زنگ زد گفت خودش مقهی ماکان چند دقمی برستی نالزم
 

  کردو با گفتن باشه رفتیکی اخم کوچپژمان
 

 هاش کی اونا رو از پالستیکی یکی رفتم و زی مي روي هادی ظرفا که تموم شد به سمت خرشستن
  درآوردم

 
 ي وهی ظرف مي کردم و بعد خشک کردنشون توی و با دقت آبکشختمی رنگی سي ها رو تووهیم

  دمی چستالیکر
 
   گذاشتموهی و کنار ظرف مدمی ظرف خودش با دقت چي تر و خشک رو هم توي هاینیریش
 
ست کردم و  شربت دروانی لهی می گذاشتم و واسه رفع خستگخچالی رو هم داخل لی وساي هیبق

  ی صندلينشستم رو
 
  ، نگاه انداختمواری دي رنگ رویی ساعت طالبه
   کارداشتمیبود وهنوز کل4 من ساعت ي خدايوا
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   آشپزخونه خارج شدم و به سمت  اتاق خواب رفتماز

 رو شی حالت داره مشکي و داره موهاستادهی انهی اي پژمان جلودمی در زدم و بعدم وارد شدم که داول
 .کنهیخشک م

 : گفتي نسبتا بلندي بهم نگاه کردو با صدانهی آي تواز
 ؟یخواستی ميزیچ
 

 : تر شدم و گفتمکی نزدبهش
 ؟ی تو مرتب کردن خونه کمکم کنکمی شهیم
 

 ...رونی سشوار رو خاموش کرد و با گفتن آره حتما باهام از اتاق اومد بپژمان
 

   خونه رودنینم جارو کش کردن رو به عهده گرفت و ميری گردگپژمان
 
  ساعت تموم کارام به لطف پژمان تموم شد1 تو
 

 : بهم انداخت و گفتی که پژمان نگاهمی کاناپه نشسته بودي دو روهر
   به اومدنشون نموندهيزی برو آماده شو چي نداري کارگهی داگه
 
   از جام بلند شدم و به سمت حموم راه افتادمی خستگبا
 

 ي افهی از قگهی کمتر شده بود و دمی قهوه اي چشماری زي انداختم؛گودی به خودم نگاهنهی آيجلو
   نبودي خبرشیداغون چند هفته پ

   بلند بپوشمنی آستهی و مجبور بودم ومدی دستم هنوزم به چشم مي روي خطااما
 
   شامپو زدمسمی بلندو خي کنار رفتم و به موهاي قدي نهی اي جلواز
 .بردمی لذت مشهیهم شستن موهام از
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  رونی و اومدم بدمیچی پدمی رنگم رو دور بدن سفی آبي ساعت بعد حموم کردنم  تموم شد، حوله مین
 
 ... رنگم رفتم و درشو باز کردمی سمت کمد مشکبه
   نکردمدای خواستم پی رو که ميزی گذروندم اما اون چی چشم لباسامو از نظر مبا
 

   کاور لباس شدمهی تخت نشستم که متوجه ي و رودمی درشو بهم کوبکالفه
 
 ، تخت برداشتمي جام بلند شدم و اونو رواز

  بازش کردم؛ي بهش انداختم و با کنحکاوینگاه
   دونستم از کجا اومدهی بود اما نمیی کت دامن خوش دوخت و خوشگل به رنگ آلبالوهی

  رونیرو برداشتمو از اتاق رفتم ب رفته بود هنوز حوله دورمه،لباس ادمی کنجکاو بودم که اونقدر
 

 ه؟ی کت و دامن مال کنی اـپژمان
 

 نگاهشو ازم گرفت و دوباره به عی گرفت و سرشو به طرفم چرخوند اما سرونیزی نگاهشو از تلوپژمان
  شدرهی خونیزیتلو
 

 ی الزمش داشته باشدیاونو واسه تو گرفتم گفتم شا:پژمان
 
 . خودم نگاه کردم بهنی رفتارش تعجب کردم واسه هماز
   به اتاقم برگشتمعی بگم سريزی چنکهی زدم تو سر خودم و بدون ای دستدو
 
 )یکنی فراموش موی همه چی کنجکاو بشی خنگ خاك تو سرت که وقتي النايا(
 
 از قصد کنهی پژمان رفتم حاال حتما با خودش فکر مي بودم که با اون وضع جلوی دست خودم عصباناز
   کار رو کردمنیا

 
 ....دمی رنگ رو تنم کردم و بعدم کت و دامن رو پوشی رو از دورم برداشتم و تاپ مشکحوله
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 ...پژمان

 
   کردمدای اکشن پلمی فهی کردم تا باالخره نیی شبکه ها رو باال و پااونقدر

 
   جلوم بودمری تصوي تماشامحو

 و تصادف وفتهی ترمزش از کار مهوی اتوبان بود که ي سرعت تونی با باال تری مرد در حال رانندگهی(
 )وفتهی اتفاق میداخراش

 
 رنگ که ی ابي حوله هی با دمی رو به روم برداشتم و نگاهش کردم که دری النا چشم از تصوي صدابا

   گذاشته بود جلوم واستادهشی به نمای رو به خوبدشیبدن سف
   برگشتم و جوابش رو دادمونیزی به سمت تلوعیسر
 
   تعلق دارهی که به چه شخصکنهی و حتما ازم سوال مشهی اون لباس کنجکاو مدنی با ددونستمیم
 
   نگاهش کنمتونستمی نه چون با اون وضع نمای بهش گفتم مال اونه خوشحال شد ی وقتدونمینم
 
   و صدام زدرونیب باالخره اومد نکهی اتاق گذشته بود تا اي از رفتنش توی ساعتمین

 
   النا رفتمشی خاموشش کردم و پنی خسته شده بودم واسه هملمی از تماشا کردن اون فگهید
 
 که فقط چشماش رو درشت تر کرده حی ملشی واقعا خوده النا بود با اون ارانی ادمیدی می من چيخدا(

 عوض شده بود و همون طور که حدس زده بودم رنگ یلی گذاشته بود خشیبود و لباش رو به نما
 )ومدی واقعا بهش مییالبالو

 : به سرتا پاش کردم و گفتمی شد نگاهی می طوالنيادی داشت سکوتم زگهید
  خوشحالم که خوشت اومدهادی بهت میلیخ
 

 : گفتدوی به کت و دامنش کشی دستالنا
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  حرف ندارهقتی خوشگله ممنونم ازت سلیلیخ
 

   رو نداشت توـقابل
 

   کاراشو انجام بدهي هی گفت و به سمت آشپزخونه رفت تا بقی ممنونالنا
 
  خوبه؟میدی سفارش مرونی از بی خواد شام درست کنی امشب نمگمیـم
 

  کنمی خودم درست مستینه الزم ن:النا
 

  میری گی مرونی از بی خواد شام درست کنی نميدی از خودت کار کشيادی امروز زـتو
 

 . نگفتيزی چگهی ددسی فای با من بي بود لجبازدهی چند مدت فهمنی که تو االنا
 

  شب بود که زنگ به صدا در اومد8 ساعت
 و ستادمی شد ،رو به روش ارهی و حول زده به در خدی زنگ از جاش پري خودش بود با صداي که توالنا

 : زد گفتمی مادی و استرس رو فریبه چشماش که نگران
  رهی مشی خوب پزی همه چدمی نباش بهت قول ميزی نگران چیرو با خت که خودت بازم

 
   رو سرش کردشی براق مشکي نگاهشو ازم گرفت و روسرالنا

 ....  به سمت در رفتم و بازش کردممنم
 

 ...پژمان
 
 . ماکان بوددمی که دي نفرنیاول
 از خانوم ها هم یکی زد،پشت سرش دو تا خانوم بودن و کنار ی پلکم نمی اخم بهم زل زده بود و حتبا
   مسنبای مرد تقرهی
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   اون ها رو به داخل  دعوت کردمحی لبخند ملهی کردنشون دست برداشتم و با يکاوری راز
 

 و دسته ینیری شي الناس جعبه ي نا پدردی فهمشدی به ماکان داشت و میبی که شباهت عجی مسنمرد
 .  قرمز رو به دستم داديگل بزرگ رز ها

 
   بهش نگاه کردم و ازش تشکر کردمی قدردانبا
 

 ... پوش بود رفت و صورتش رو بوسه بارون کردی که مشکی با گفتن مامان به سمت  آغوش زنالنا
 
 . به شهاب داد و بهش خوش آمد گفتی اغوش مامانش که جدا شد سالم گرماز
 

 :النا گفت شونم گذاشت و رو به ي دستش رو روشهاب
 ؟ی کنی رو بهمون معرفپی آقا پسر خوشتنی استی نقرار

 
 : کرد و گفتی بهم نگاهالنا

   همسرم آقا پژمان هستنشونیا
 
 : حرف چهرش رنگ تعجب گرفت،دستشو به طرفم دراز کرد و گفتنیبا گفتن ا 
   خوشبختم پژمان جان من شهاب پدر النامتیی آشنااز
 

 : خودش گفتمي فشردم و با همون لحن دوستانه ی به آرومدستشو
 .  گفتنادی طور بله النا جان از شما برام زنی هممنم

 
 : به النا کرد و گفتی نگاهشهاب

   به من لطف دارهالنا
 

 : انداخت و گفتی النا دستش رو ول کردو به سمتم اومد به سرتاپام نگاهمامان
 ؟ی مني تو شوهر الناپس
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  دین اگه قابل بدوـبله

 
 ، بگه که ماکان جلو اومديزی خواست چمامانش

  دینی بشدیی بفرمادی بعد االن خسته اي واسه دی حرفا رو بذارنیبهتره ا:ماکان
 
 که ماکان به می برمیخواستی راه افتادن منو النا هم مییرای حرف شهاب و زنش به سمت پذنی ابا

 ... النا زل زديسمتمون برگشت و به چشما
 

   فرنوش همسرم هستنشونی ایراست:ماکان
   که غرور از چهرش مشخص بود اشاره کردي بعد به دخترو
 

 و به دمی النا که خودشو باخته بود حلقه کردم و با گفتن خوشبختم النا رو کشي رو دوره بازوهادستم
  رفتمییرایسمت پذ

 
   منو النا نشستي از عمد  با زنش رو به روماکان

 
 : انداختم و آروم در گوشش گفتمیش نگاه ناراحتي چهره به
   باشهستی االن نه االن وقت باختن نکنمی خواهش مالنا
 

  دی بخشي شادنشی غمگي فشار دادو به چهره ی به آرومدستمو
 

  دی کنییرای لطفا از خودتون پذنی خوش اومدیلیخ:النا
 

 بشنوند هی که بقي و جوردمی ها رو آماده کنه که دستشو کشیدنی از جاش بلند بشه تا نوشخواست
 :گفتم

 
   خانوممارمی من منی بشتو
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   قرمز ماکان از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتمي توجه به چهره یب
 که ي اشهی شي ها وانی و داخل لرونی آوردم بخچالی  که النا آماده کرده بود رو از ییموی لشربت

 ختمی داشت ریروش طرح توت فرنگ
 

 ...النا
 

 از یکی به پژمان که در حال تعارف شربت بهش بود انداخت و بدون تشکر ی جون با اخم نگاهیعاط
   گذاشتزی مي ها رو برداشت و بعد مزه کردنش رووانیل

 
   با زنش مشغول پچ پچ کردن بودن و تموم توجهم رو به خودشون جلب کرده بودنماکان

 
 :و به روم برداشتم و اروم گفتم رری که به دستم وارد شد چشم از تصوي فشاربا

 ؟ي الزم داريزی چجانم
 

 : بهم کردو گفتی اخم وحشتناکپژمان
  کنهی مامانت چه بد بد بهمون نگاه منی بارم که شده چشم ازشون بردار و به اطرافت توجه کن ببهی

 
   شربتم رو برداشتموانی گفتم و لی چشمدمی ترسي اخم پژمان بدجوراز
 

 : دهنش و گفتي رو گذاشت توشینیری ششهاب
  می آشنا بششتری از خودت بگو بکمی آقا پژمان خب

 
 :  کردو گفتي تک سرفه اپژمان

 و کردمی کار ممارستانی تو بشیسال پ2 راستش من مدرك دکترام رو گرفتم ودرسمم تموم شده خب
   اطرافم مطب داشتم از خودمنی و همدادمی انجام میجراح

 ی اونجا با کلی کار و شغلم رو زدم و رفتم شمال واسه زندگدی اتفاق افتاد که قهی شی دوسال پاما
 چند تا شرکت که توش سهام دارم و يزحمت و تالش تونستم چند تا کارخونه رو راه بندازم به اضافه 

   مال خودمهشمیکی
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  دی جون دی صورت شهاب و عاطي تو تک تک اجزاشدی رو منی و تحستعجب
 . کردی جمع رو بدست گرفته بود نگاه میط با نفرت به پژمان که حساب که فقماکانم

 
 : گفتکی پژمان دست زدو بهش تبري براشهاب

   گمی مکی انتخابش تبرنی آقا پژمان به النا به خاطر اي دارولی اواقعا
 ؟ي با النا آشنا شدي چجوری نگفتیراست

 
 .... پژمان چشم دوختم و منتظر نگاهش کردم که گفتي بگه با استرس به لبای قرار چدونستمینم

 ...پژمان
 
  کردم خونسرد باشمی فکر کردم و سعکمی بدم ی در جواب سوال شهاب و چدونستمینم
 

 میدی جشن همو دهی منو النا تو ـخب
 

 : به منو النا انداخت و گفتی نگاهمامانش
  ي که شمال بود؟شمای جشنچه
 

 قبول نکنم تونستمی دوستام دعوت کرده بود و نمنی از بهتریکی که  جشن دعوت شدمهی من به ـخب
   که با دوستش اومده بود  و همون جا هم ازش خوشم اومددمیالنا جان رو هم همون جا د

 
 : جون رو گرفته بود  گفتی ك دست عاطی درحالشهاب

  می آشنا شدي جورنی همقای جالب منو مادر النا هم دقچه
 گمی مکی هر صورت من به هردوتون تبردر
 

 قهی آروم کنار گوشم ازم خواست تا باهاش برم تو آشپزخونه بعدم از کنارم بلند شد و رفت دو دقالنا
  الناشی گفتم و رفتم پيبعدم با اجازه ا
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 ی النا؟کارم داشتـبله
 

 : انداخت و گفتی بهم نگاهالنا
 بپرسن که نتونم جواب بدم ی دروغ اگه ازم سوالی اگه بفهمن همه چترسمی میلی من خپژمان

  کنم؟کاری چدی؟بایچ
 

   بفهمنذارمی من نمي استرس دارنقدری کنم اخه چرا اکاری النا من از دست تو چيـوا
 

 چرا اون لحظه حس دونمی بگم نمی چدونستمی نمگهی قرار تر از قبل بهم چشم دوخت دی بالنا
  م رو ببندم و لباشو ببوسم بهم دست داد و باعث شد چشمایخواص

   اما کوتاهقی عمي بوسه هی
 : خجالت زدش نگاه کردم و کالفه گفتمي ازش جدا شدم و به چهره عیسر

  ی نگران نباشگهی دشهیم
 

 : و گفتدی لبام کشي دستش رو آروم روالنا
  شک کننيزی خوام به چی نمششونی پمی بهتره برشهی مآره
 

  می دستمو گرفت و باهم وارده سالن شدبعدم
 
 خواستمی که من می آرامشکمی اونم به دی به کارم نشون نداد خوشحال بودم شاي واکنش تندنکهی ااز

   بوددهیرس
..... 
 و با اصرار خودش برنج رو خودش درست کرد و منم می النا کباب و جوجه سفارش دادشنهادی به پشام

  نگفتميزیچ
 

  می رو جمع کردزی با النا کمک کردم و م خوردن شامبعد
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 آزاد ي فضاهی خوابم گرفته بود و سر درد بودم دلم ي بدجورمیشب مشغول حرف زدن بود2تا
  خواستیم

 : که متوجه حالم شد رو به جمع گفتالنا
   خوابش حساسهي رویلی پژمان بره بخوابه آخه خدی اجازه بداگه
 
  از جمع مون رفتی عذر خواههی نکرد وپژمان با ی مخالفتچکسیه
   هر چه زودتر برنخواستی داشتم دلم مي رفتنش احساس بدبا
 

   بهم نگاه کردشخندی رفتن پژمان ماکان دستش رو دور گردن فرنوش انداخت و با نبعد
 

 ن؟یشما قصد رفتن ندار: انداخت و گفتی به ماکان نگاهشهاب
   ندارم البته اگه النا اجازه بدهی بمونه منم مخالفتنجای اخوادی خستم عاطفه میلی خمن
 
   منزل خودتونهکنمیخواهش م: انداختم و گفتمی نگاهی مامان عاطبه
 

 : و ماکان از جاشون بلند شدند و ماکان رو به شهاب گفتفرنوش
  می موندی وگرنه تا االن نمدیای منتظر شما بودم فکر کردم همراهمون ممن

   کردو همراه زنش رفتی از همه خدافظی تشکر خشک و خالهی و با  به سمتم اومدبعدم
 

 ... بخوابمدی اتاق با پژمان باهی تو ي که چه جورخوردمی منوی اي غصه منم
 

 ...النا
   و به سمت اتاق خواب رفتمدمی بعد حرف زدن با مامان گونشو بوسشب

 
 راحت شد که خوابه به سمت کمده المی خی و وقتدهی انداختم تا مطمئن بشم خوابی پژمان نگاهبه

   دخترونه عوض کردمدی دست لباس خواب سفهیلباسام رفتم و کت دامنم رو با 
 

   تخت نشستم و موهامو باز کردمي لبه آروم
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   کنمکاری اشکان رو چمی خواستگاريای بدی مامانم گفته باگفتمی به پژمان مي چه جوردی باحاال
  خودت کمکم کنایخدا
 که دی نکشی و طولدمی تخت دراز کشي و با فاصله از پژمان رودمی و فرم کشی مشکي موها بهیدست

 ................................. خوابم برد
 

 ...پژمان
 
  صبح بود8 انداختم می گوشي به صفحه ی چشمامو باز کردم و نگاهمی آالرم گوشي صدابا
 

   واز سرما تو خودش جمع شدهدهی تخت خوابي النا رودمی که دنیی آلود از تخت اومدم پاخواب
 . دمی شدم و پتو رو روش کشخم
 

 ی ساعتمی مشغول درست کردن موهام شدم ،ننهی آي و جلودمی شستن دست و صورتم  لباسمو پوشبعد
   کنمادهی موهام پي تا باالخره موفق شدم مدل دلخواهم رو رودیطول کش

 به خودم انداختم که متوجه شدم النا نهی آي نگاه رو تونی آخر دستم کردم وموی اسپرت مشکساعت
 . کنهی خواب آلودش نگام مي شده و داره با چشماداریب

 : سمتش برگشتم و گفتمبه
  ری صبح بخسالم

 
 : گفتومدی منیی که از تخت پای درحالدوی کشي اازهی خمالنا

 ؟يری کجا مي دارری صبح تو هم بخسالم
 

 گردمی کرده زود برمتشونی اذکمی مامانم اشکان ي سر خونه هی رمی مـدارم
 

   موندنشبی مامان و شهاب دایباشه واسه ناهار حتما ب:النا
 

  کجان؟؟االنيـجد
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   خوابنییرایآره تو پذ:النا
 

 رمی برم بگي الزم نداريزی چامی مـباشه
 

 ...نه ممنون فقط:النا
 

 . راه افتاد نگاش کردم اما منصرف شد و به سمت درمنتظر
 

 ؟ی فقط چـالنا
 

   نبودی مهمزهی چیچیه:النا
 

  رو پر کردم و از پشت دستش رو گرفتمنمونی بي فاصله
 

 ؟ی بگیخواستی می من مهمه چـواسه
 

  صورتش روبه طرفم چرخوند؛دوی دستش رو از دستم کشالنا
 

 هی کنه قی تحقشتری شهاب راجبت بدی باهام راجبه تو حرف زد گفت بای مامان عاطشبیراستش د:النا
  می خواستگاريای دوباره با خانوادت بدیاون گفت که با... گفت،اونگمی دزیچ

   خانوادت خبر ندارندونهی جون که نمیعاط
 ؟ی بفهمن چزوی همه چقی اگه با تحقپژمان

 
  زنمی نباش النا امروز راجبت با خانوادم حرف مـنگران

 
  بهشون؟ی بگزوی همه چيخوای میعنی:النا
 

 خوام باهاش ازدواج کنم ی خوشم اومده و میکی که من از گمیخب م... که منگمیم...گمی مـنه
   ندارن چون دوس ندارن تنها باشمی مخالفتچیمطمئن باش خانوادم ه
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   از هممی جدا بشمیتونی نمگهی دينجوریاما ا:النا
 

  برم فعال خدافظگهی من دمیکنی مي فکرهی اونجاشم ـواسه
 

   کوتاه در رو پشت سرم بستی خدافظهی از سر راه کنار رفت و با النا
 

 ...پژمان
 

   هردوشون نشستمنی مبل بي بغل کردن مامان و بابا روبعد
 

 : دستم گذاشت و گفتي دستش رو روی با مهربونمامان
  ی بگيزی چنکهی بدون ای رفتی گذاشتهوی ي دو روز کجا بودنی امادر

 
 : به صورت چروکش زدم و گفتميلبخند

   عجله نکنادی مامان جان زگمیم
 

  نگفتيزی منتظر نگام کردو چمامان
 
  االن بگمدی بایعنی نگاه کردن نجوریـا
 

 : شونم گذاشت و گفتي دستش رو روبابا
 کنهی ولت نمی باباجان تا حرف نزنیشناسی که مادرت رو متو
 

   شروع کنمدی از کجا بادونمی بابا راستش نمیگی مـراست
 

  پشتمهشهی باشه مثل همی زد و با اون نگاهش بهم فهموند که هر چی لبخند پهنبابا
 

   مبل بلند شدم و رو به روشون واستادمي و از رودمی کشیقی عمنفس
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   خوام ازدواج کنمی من مـراستش

 
 .دیم رو بوس هردو خندون شد و مامان به سمتم اومد و گوني حرف چهره نی گفتن ابا
 

  هست؟ی دختر خوشبخت کنی پژمان؟حاال ایگی مادر قربونت بره راست میاله:مامان
 
 : و گفتمدمی مامانم رو بوسیشونیپ
   هامضی از مریکی

 
 : نگاهم کردو گفتی با مهربونبابا

  پسرم؟دونهی رو مگذشتت
 

   نگفته هنوزيزی اما به خانوادش چدونهی مـآره
 

 چرا؟:بابا
 

  قبول نکننترسهی مـآخه
 

 : به سمت پله ها به راه افتاد و گفتدی حالمو دی که آشفتگبابا
   اتاقم کارت دارمي توای چند لحظه بپسرم

 
  امی بابا االن مـچشم

 
   به مامان گفتم و بعدم از پله ها باال رفتمي اجازه ابا
 .  نهای دونستم بهش بگم اصل موضوع رو ی خودم سر جنگ داشتم نمبا
 

  نشستم و منتظر نگاهش کردمی صندلي بابا روي روهروب
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 ...پژمان
 
   بوددای بابا پي صحبت و چهره ي که توینانی اطمبا

 ... حرفام گوش دادي به همه قی به بابا بگم اونم دقوی گرفتم همه چمی تصمباالخره
 

 رو کردم که ي اما من کارشهی کنم بابا اگه مامان بفهمه ازم دلخور مکاری چدی به نظر شما باـحاال
   بودیعقل و دلم راض

 
 کاری چگمی بهت مایتا امشب بهم فرصت بده فردا صبح ب: بهم انداخت و گفتي نگاه متفکرانه ابابا
 یکن
 
 تا اتاق بابا ي و به سمت اتاق عسل که فاصله ارونی جام بلند شدم و با گفتن باشه از اتاق زدم باز

  نداشت رفتم
 

  هست؟ـاجازه
 

 : بلند شدو گفتشی صورتی صندلي از رودنمی با دعسل
  ی تو داداشایب

 
 کهی کوچی آبجیـخوب

 
  داداش بزرگهیخوبم تو خوب:عسل

 
  نبود؟نیی خوبم اشکان کجاست عسل پاـمنم

 
  رونی خواد ببرتش بی اومد دنبالش گفت مشییدا:عسل

 
  برمگهی پس من دـباشه
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 : ابروش رو داد باال و گفتهی عسل
  زن داداششی پي بري خوایم
 
 :دمی تعجب بهش نگاه کردم و پرسبا

  داداش؟زن
 

   بودنتی تو ماششی منظورم اون دختر خوشگلس که چند روز پگهیآره د:عسل
 

 ؟ی دوما مگه تو فضولستی معلوم نیچی هنوز زن داداشت نشده و هـاوال
 

 . باال انداختي زد و شونه اي لبخنده مرموزعسل
 

  به هر حال خوش بگذره ستمینه ن:عسل
 

 .  اومدمرونی به صورت خندونش زدم و از اتاقش بي غره اچشم
 
 

 ؟ي نداري سر بزنم با من کاریی برم چند جادی جان من باـمامان
 

 ی مونی نمشمونینهار رو پ:مامان
 

   باشمشتونی حتما فردا ناهار پدمی تونم اما قول می مامان جان نمـنه
 

 باشه پسرم برو به سالمت:مامان
 

   شدمنمی و سوار ماشرونی با مامان از خونه اومدم بی خدافظبعد
 

   بشممی دلتنگالیخی اما وقت نداشتم و مجبور شدم بوای خواست برم سر قبره شی مدلم
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  الناي خونه دمیظهر بود که رس2 ساعت
 . که بهم داده بود درو باز کردم و وارد شدميدی کلبا
 

   کردم آشفته بودن حالم رو با لبخند پنهان کنمیسع
   سالم کردم تا متوجه اومدنم بشني بلندي بستم و بعده عوض کردن کفشام با صدادرو
 
 ... به گوشم خوردو باعث شد لبخندم جمع بشهیی آشناي سالم کردنم صدابا
 

 ...پژمان
 
   سمت صاحب صدا برگشتمبه

 : زد و گفتي پوزخنددنمی با دماکان
  ای يای از سر کار می سالم شادوماد خسته نباشکیعل
 
  شدرهی خدهی رنگ پري النا ماکان ساکت شدو باهمون لبخند مسخره به الناي صدابا
 

  کشمی منم نهارو می تا لباستو عوض کني به موقع اومدزمی عزیخسته نباش:النا
 

 . ممنونی خانومـباشه
 
 . حال عوض کردن لباسم بودم ك النا وارد اتاق شد و درو پشت سرش بستدر
 

 ؟ي اختهی شده النا چرا بهم ريزیـچ
 

 ماکان: گره خوردش رو ازهم باز کرد و گفتي دستاالنا
 

  النا؟ی چـماکان
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 قی رفته راجبت تحقي اومده که تو شمال کمکم کردادشی تو رو دونهی راجبت مویماکان همه چ:النا
  خواد به مامانم بگمیه و االنم مکرد

 
   اشکش رو پاك کردمي رو پر کردم و با انگشتم قطره نمونی بي النا فاصله ي تموم شدن حرفابعد

 ي تا واسه گفتمی رو به عاطفه و شهاب مزی بهتر بود همه چدی کنم شاکاری چدی دونستم بای نمگهید
  شدی تموم می همه چشهیهم
 

   فکر کنم دست النا رو گرفتم و با خودم به سمت آشپزخونه بردمگهی ديزای به چنکهی ابدون
 

   و بلند شددی رو کنار کشی صندلدنمی با دشهاب
 

 . دستش رو به طرفم دراز کرد و بهم خوش آمد گفتشهاب
 
   گفتم و کنار النا نشستمی ممنونشیی جواب خوش آمد گودر
 

 .... دی چند لحظه به حرفام گوش بدشهیم: هم فشار دادم و رو به جمع گفتمي رو روچشمام
 

 ...النا
 

 بگه و ی رو به مامان عاطتی واقعي که پژمان همه دمیترسی منی داشتم واز اي نهار استرس بدزی مسر
   اتفاقم افتادنیهم
 
   و به پژمان نگاه کردندندی گفتن حرف پژمان همه به جز ماکان دست از غذا خوردن کشبا
 

   آب شروع به حرف زدن کردوانی لهی از جاش بلند شد و بعد خوردن پژمان
 
 شد منم سرم رو ی تر مقی و لبخند ماکانم عمرفتی تو هم مشتری مامانم بي هر کلمه از حرفش اخمابا

   مامانم نگاه کنمي کردم کمتر به چهره ی می و سعنییانداخته بودم پا
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 .  پژمان تموم شدي گذشته بود که باالخره حرفای ساعتمین
 

 تونستم ساکت بمونم فقط ی می نگاه کنم اما تا کهی و به بقرمی جرئت نداشتم سرم رو باال بگهنوزم
  خداروشکر کردم که علت ازدواجمون رو بهشون نگفت

 
 و ی عصبي جواب نگاه هاای االن با پژمان دعوا کنم دی دونستم بای بودم اما نمی دست پژمان عصباناز

  جون رو بدمی عاطیسوال
 

 ...پژمان
 

 . قصد حرف زدن نداشتی کسيانگار
   کردی متی اذیلی منو خنی شد و ای تر منی هر لحظه سنگنمونی بسکوت

 . دور بشمکمی و از جام بلند شدم تا از اون فضا دمی به موهام کشیدست
 
   عاطفه باعث شد برگردمي حال رفتن بودم که صدادر
 

  درسته؟يری ميه دار نزدم کیمن هنوز حرف:عاطفه
 
 بله حق باشماست: اومدم و گفتمزی حرفش به سمت منی ابا
 

 .رونی نشستن من عاطفه از جاش بلند شد و همراه النا از آشپزخونه رفت ببعد
 
  شدمی قرار تر می شد و من هر لحظه بی می داشت حرف زدنشون طوالنگهید

 از رونی تشکر رفت بهی برنج و فسنجونش رو خورد و با ي لقمه نی آخرشی با همون خونسردشهاب
 .آشپزخونه

 
 .می فقط منو ماکان مونده بودحاال

 .زی مي روي انداختم و بعدم شروع کردم به جمع کردن ظرفای بشقاب دست نخوردم نگاهبه
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 . رو شکستنمونی بودم که ماکان سکوت بخچالی ي گذاشتن ظرف ساالد تودرحال

 
 و بابا شهاب دست به کار ی مامان عاطنکهی قبل از اي و درخواست طالق بديبهتره خودت بر:ماکان
  بشن

 
 ی فضولشهی وسط برام روشن نمنی که ايزی دم فقط تنها چی النا رو دوست دارم طالقشم نمـمن

 شما ازدواج ي بدون اجازه ی و گفتي که به   مامان النا زنگ زدي توئه مگه خود تو نبوديکردن ها
 ی اگه مامان عاط؟حاالي و زنش کردی گرفتي که احساساتش رو به بازي تو نبودنیکرده ،مگه ا

 ي زنت بفهمه که هنوزم دست از هوس بازشه؟اگهی می چي سر دخترش آوردیی که چه بالفهمهب
 ی حتشه؟توی می چي رو که به قول زنت مثل خواهرت بوده رو بردی کسي و آبرویهات برنداشت

 ی غلطط واستي که پاياونقدر مرد نبود
 

 به ي بود مشت کرد و با چشمازی مي زد دستش رو که روی مي به قرمزتی ماکان از عصبانصورت
 .رونی از خونه رفت بی انداخت و بدون معطلیخون نشسته بهم نگاه

 
 با گفتن باشه  عاطفه منمشی از رفتن ماکان گذشته بود که النا اومد و ازم خواست برم پي اقهی دقده

 ... رفتمییرایازجام بلند شدم و همراه النا به سمت پذ
 

 يراو
 

 . مبل نشسته بود رفت و رو به روش واستادي به سمت عاطفه که روپژمان
 

 د؟ی داشتيبله عاطفه خانوم با من کار:پژمان
 

 ، گذاشت و جلوم واستادزی مي نسکافه رو رووانی  لعاطفه
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 طالق و از اون لحظه به بعد من هم مادرش شدم هم پدرش يسالش بود شد بچه 8 یالنا وقت:عاطفه
 . بکنمي هرکارشی ازم خواسته بهش نه نگفتم حاضرم واسه خوشحالیتاحاال هرچ

 
 پژمان انداخت و بعدم به النا نگاه کردو لبخند ي به سرتا پای و نگاهدی دست از حرف زدن کشعاطفه

 : رو ادامه داد به دخترش زد و حرفشیکم جون
 

 ی نداره حرفی مخالفم چون النا دوستت داره و با ازدواج و بچه داشتنت مشکلنکهیحاالم با ا:عاطفه
 می هم که ما هستی تا وقتدی بای  ولي خواستگاريای چند روز  با خانوادت بنی تو همیتونیندارم م

  خودشي خونه شی و ببريری بگیعروس
 

 داد و به رونیند رو مهمون لباش کرد النا هم نفس حبص شدش رو ب اخماش از هم باز شد لبخپژمان
 عاطفه لبخند زد

 
 ...پژمان

 
   مامان رفتمي و به سمت خونه رونی النا اومدم بي از خونه ی خدافظهی با
   که بود حالمو خوب کرده بودی داشت اما هر چی چه علتی خوشحالنی ادونمینم
 

   قرمز گرفتمدوی دسته گل رز سفهی نگه داشتم و ی گل فروشهی ي رو جلونی راه ماشسر
 
   قفل چرخوندم و درو باز کردمي رو تودیکل

   تنم صاف کردم و وارد شدمي رنگم رو توی مشککت
 

   دست گل رو ازم گرفتي به استقبالم اومد و با کنجکاویی با خوش روعسل
 
   کنم اما نبوددای تا بابا رو پدمی سرك کشییرای پذيتو
 

  مامان بابا کجان؟ـعسل
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   شدهکی لباساش براش کوچياشکان روبردن براش لباس بخرن همه :عسل

 
  خودمبردمشی مومدمی میگفتی بابا اخه چرا اونا خب بهم ميـا
 

 بهت خبر ي چه جوري خانومت بودشی بعدم شما پدی واسه نوه شون رفتن خري دارکارشونیچ:عسل
  دادم؟یم
 

 : بهش رفتم و گفتمي غره اچشم
   کنارم کارت دارمنی بشای بزی نمک نرنقدری اعسل

 
 . گفت و کنارم نشستی چشمعسل

 
  درسته؟می کردی بهم کمک مطی و تو هر شرامی باهم راحت بودشهی و همی تو خواهرمـعسل

 
 شده؟یخب آره درسته حاال مگه چ:عسل

 
 ی با مامان حرف بزنی موضوعهی خوام راجبه یـم
 

 ی داداشکنمیباشه اگه بتونم حتما بهت کمک م: کنجکاو نگاهم کردو گفتعسل
 

 حاال که خانوادش از خارج از می باهم عقد کردشی خواستگارمی که قرار بري و النا همون دخترـمن
 میری ممی و دارمی اگه مامان بفهمه عقد کردي خواستگارمیایکشور اومدن اصرار دارن دوباره ب

  که واسهیی آرزوي داره باهمه يدی چه عقاشیشناسی خودت که بهتر مکنهی مخالفت ميخواستگار
 ؟یتونی کن مشی حساس باهاش حرف بزن و راضیلی شدنم داره اما خدوماد

 
 : و گفتدی کردن صورتم رو بوسچی براش مهم بود بدون سوال پمی که فقط خوشبختعسل
   تا آخر هفتهکنمی مشی راضدمی بهت قول می داداشحتما
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  ممنون قربونت برم: و گفتمدمی حرفش لپش رو کشنی ابا
  سالت شده24گهی بندازه دی خواد ترشی مگه مامان می ازدواج کنستی تو قرار نیراست

 
 : و گفتنیی خجالت زده سرش رو انداخت پاعسل

 دای آلم رو پدهی بعدشم هنوز مرد اادهی سن و سالم زیلیسالمه انگار خ24 یگی منی داداش همچوا
  نکردم

 
 ستی نانی شاانای آلتون احدهی مرد انی بعد اونوقت انطوری که ايـجد

 
 نه چطور مگه ؟... نان،یشا...ش: و گفتدی عسل رنگش پرانی آوردن اسم شابا
 

 رهی گانی شاشی دلت پدی گفتم شاي جورنی همدی چرا رنگت پرـچته
 

 میخور ینه داداش ما به درد هم نم: و گفتدی نگاهش رو ازم دزدعسل
 

 کی ترافي توروزی دنی خوره همی اون به درده تو نمنی البته نظر منم همی دونی خودت بهتر مـباشه
   دختر بودهی نشی تو ماشدمشیبودم د

 
 ؟دختر؟کجا؟یچ: حرف عسل بهم نگاه کردو گفتنی گفتن ابا
 

  که برات مهمه؟ی تو فضولشـمگه
 

  خودش رو لو داده لبش رو به دندون گرفت و از کنارم بلند شددی که تازه فهمعسل
 : مچ دستش رو گرفتم وگفتمعیسر
 

  ي خواستم مطمئن بشم که دوسش داری بود عسل می شوخهی فقط
 

 : گفتی آرومي و با صدادی مچش رو از دستم کشعسل
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 ؟ي بود که کردی چجور شوخنی داداش اخه اي نامردیلیخ
 

 گهی دشهی منی هميبه داداشت بد جواب سر باال یـوقت
 

 ...النا
 
 !  کردمی داشتم به سالم بودن گوش هام شک مگهید

 یلی بابت خنی با ازدواج منو پژمان نداشت و از ای مخالفتچی قبول کرد وهي جدي جون جدیعاط
 . خوشحال بودم

 
 ي بار واقعا حالم خوبه با فکرانی و دوست نداشتم حاال که واسه اولدونستمی نمموی خوش حاللی دلاما

   خرابش کنمخودیب
 

 ی خداحافظهی لباش نقش بست و بعدم با ي رویقی نداره لبخند عمی مامانم مخالفتدی فهمی وقتپژمانم
 . تنهامون گذاشت

 
 !  نهای پژمان با خبر بشم و بدونم اونم خوش حال ی دوست داشتم از حس درونیلیخ

 .... تموم بشهي و قراره به زودي بازهی همش یت خوشحال باشه وقدی چرا بااما
 

 ...پژمان
 
   که از النا دور بودم و فقط چند بار بهش زنگ زدمشدی مي روزدو
 گم کرده بودم اما يزی چهی ي قرار و بد اخالق انگاری دو روز دوباره شده بودم همون پژمان بنی اتو
 !هی اون چدونستمینم
 " ك گم کردم الناسيزی خودم بارم که اون چي خواستم به روی دونستم و نمی مدمیشا"
 

 و قبول ادی کرد که با موضوع کنار بی باالخره مامان رو راضشی و چرب زبونادی زي با اصرار هاعسل
 .ي خواستگارمیکنه بر



 

@donyayroman 336 

 
 نمیحس تی متاهل بودن و بچه دار بودنم قرار دادم کلانی النا رو در جري به بابا گفتم که خانواده یوقت

 . رو برام داشتهشنهادی پنیکرد و گفت خودشم هم
 

 ی اون شب لباس مناسبي بود و منم واسه کی رفت پنجشنبه شب نزدی مشی داشت خوب پی چهمه
 ...دی خرمی با عسل رفتنینداشتم واسه هم

 
  ادی بهت میلی به نظر من که خهی چی نفتیپژمان نظرت راجبه اون کت و شلوار اب:عسل

 
 . می به کت و شلوار انداختم و با گرفتن دست عسل وارده مغازش شدي موشکافانه انگاه

 
 که ي به کت و شلوار توجه کنم به چهره انکهی از اشتری انداختم اما بی به خودم نگاهي قدي نهی ايتو
   دقت کردمدمیدی منهی آيتو

 !  شناختمشی نميانگار
 
 رگ هاش ي و خون توشهی ذوب مخشیره ذره ذره  دایخی که اون قلب کردمی باور مدی باگهید"

 "شهیپمپاژ م
 
 خودم اومدم ، پرده رو کنار زدم و شد؟بهی پس چيدیداداش چقدر طولش م:گفتی عسل که مي صدابا

 . بغلمدی و پردی ذوق زده خنددنمیرو به روش واستادم که با د
 

  ي ذوق زده شدينجوری که اي مگه بچه اهی چه کارنی عسل اـعه
 

 : از بغلم جدا شدو گفتعی سرعسل
   چقدر خوشحالمی دونی خوام داداش اما نمی ممعذرت

  مشیخری مادی بهت میلی کت و شلوارم خنی ضمن ادر
 

 . خودمو بپوشمي تا لباسادمی گفتم و پرده رو کشي اباشه
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 رو به  رنگی کت و شلوار مشکهی کنار دادو ی بستن کمربندم بودم که عسل پرده رو به آرومدرحال
 .سمتم گرفت

 
 : تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
  هی چگهی دنیا

 
 : کردو گفتی اخم مصنوععسل
 آقا تازه اولشه هنوز رینخ. خونهمی راست برهی و بعدم می دست کت و شلوار بخرهی که فقط ي ندارتوقع

  موندهدی خریکل
 

 . رو از دستش گرفتمی و کت و شلوار مشکدمی کشي کالفه اپوف
 

 .......... بروپوشمی از دست تو دختر،باشه االن ميـوا
 ...پژمان

 
 من عسل کوتاه اومد و ي  مختلف باالخره با اصرار هاي مغازه هاي تودنی و سرك کشدی خری کلبعد

 . خونهمیقبول کرد بر
 
 . بودم که عسل صدام زدرهی خشدندی که پشت سر هم عوض مي قرمزي عدد هابه
 

 ؟ی آبجـجونم
 

 : انگشترش برداشت و گفتنی با نگيکث کرد و دست از باز مکمی عسل
   داداش بذار واسه بعدیچیه
 

 . پدال گذاشتم  و با سرعت راه افتادمي سبز شد وپام رو روچراغ
 
  ی حرف بزنهی با حاشی کسادی بدم میلی خیدونی خودت می حرفت رو بگشهیـم
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 وا؟ی ششی بهشت زهرا پي قبلش بري خوای نمیکنی ازدواج ميخب حاال که دار:عسل

 
 : و گفتمدمی کشی به خودشون رنگ گرفتن،آهامی دوباره دلتنگوای آوردن اسم شبا

  رمی بعد مرسونمی تو رو مرمیچرا،م
 

 : دستم گذاشت و گفتي رو روفشی دست ظرعسل
 ام؟ی منم باهات بشهیم
 

 .زمی عزشهیمعلومه که م: گرفته و ناراحتش کردم و گفتمي افهی به قینگاه
 

 .  شدرهی زد و با گفتن ممنون، به رو به روش خیحی لبخند ملعسل
 
  میدی گذشته بود که باالخره به بهشت زهرا رسیساعت1
 

 شدمی تر مکی نزدیم،هرچی گوشه پارك کردم و همراه عسل دست تو دست به راه افتادهی رو نیماش
 .  شونش گذاشتي رو رو که عسل متوجه شد و دستمي جورشدی راه رفتن برام سخت تر ميانگار

 
 رنگ خاك گرفته گذاشتم ی سنگ قبره مشکي که عسل سر راهش گرفته بود رو  روي قرمزي هاگل

 صاحبش جون ي روزهی که ی سنگ رو لمس کردم همون اسمي رويو با دستم اسم حک شده 
 .  بودمی خوب زندگي اتفاقاي همه لیداشت و دل

 
 بتونم کمی اروم ازم دور شد تا يدستش پاك کردو با قدما ي اشکش رو با دستمال توي قطره هاعسل

 .با خودم خلوت کنم
 

 . محو شدرشی و تصودمشی دی واضح نمگهی به رفتن عسل نگاه کردم تا داونقدر
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 نگاه کردم و شروع کردم به درد و وای بودم گرفتم و به سنگ قبر شرهی که بهش خي از نقطه انگاهمو
 .دل کردن

 
 دمی شای از اومدنم خوشحال باشدی بگم،شای چدی بادونمیسال برگشتم،نم2باالخره بعد .وای شـسالم

 تو من مرده ي کاش جاکردمی با خودم تکرار مشهی بودم همدهی بری که از همه چیینه،اون موقع ها
 فس نلی بره،حاال دلتونهی نمی دست خداست و تا خودش نخواد کسی مرگ و زندگدمیبودم،اما فهم

 . که ازت موندهيادگاریپسرمونه تنها  دنمیکش
 . اما خب،گذشتوای بهم سخت گذشت شیلی دو سال خنی اتو

 که به قلب ي همون دختریشه،حتی من تو نمي براچکسی ها نه هرهی جاتو بگتونهی می کسی نکنفکر
 که النا رو تو دونمی منوی فقط ادونمی رو نمکنه،علتشی مي قراری نفوذ کرد و حاال دلم واسش بمیخی

 بدم اب رو عذانمی اطرافخوامی نمگهی اما ددمشی که خودم به گند کشی کم دارم همون زندگمیزندگ
 کردمی که فکر مي پسرمون فکر کنم همون پسري ندهی به آخوامی کنم مي خواد لجبازی دلم نمگهید

 . نفر اونم منم،منهی زنده موندن لی که خودش دلدمیبا اومدنش تو رو از من گرفت اما حاال فهم
 

 .  دلتنگ نبودمگهی بهتر بود دیلی تموم شد حالم خوای حرفام با شیوقت
   کردمزی گالب  شستم و تمختنی سنگ قبر رو با ري هاخاك

 
   سنگ قبر گذاشتم و از جام بلند شدمي گوشه هی رو هم گال
 

 . دور شدموای از شی خدافظهی فاتحه رو هم خوندم و با نیدوم
 

 ...النا
 

 : رو جلوم گرفت و گفتيدی لباس سفمامان
 اد؟ی خوشت منی ااز
 

  خوشگله مامانیلی خنی ايـوا
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  نمی برو بپوشش  تو تنت ببدمی واسه تو خرنویا:  جون لباس رو به دستم دادو گفتیعاط
 

 . گفتم و لباس به دست  وارد اتاق خواب شدمیچشم
 
 . رو درآوردممشرتی رو که کنار لباس بود باز کردم و تیپیز

   به لباس انداختمی نگاهپی و بعد بستن زسادمی وانهی آيجلو
   نداشتی صاف بود و طراح خاصقشی

 تا شمی دستام مشخص نشه،بلندی که لختشدی کار شده بود و باعث منی بود ،روش با نگری حرناشیآست
   زانوم بوديباال
   بودی کل ساده و خوشگل بود و صد البته واسه امشب عالدر
 

 . جونم نظر بدهی تا عاطرونی به لباسم انداختم و از اتاق رفتم بنهی آي نگاهمو تونیآخر
 
 .دی پسندی مایچطوره مادمازل؟آ: جلوش واستادم و گفتمی ژست خاصبا
 

 نمیبچرخ بب: بهم انداخت و گفتيزی آمنی جون نگاه تحسیعاط
 

 .دمی کردم و چرخیکی کوچمیتعظ
 

  النا مبارکت باشه مامانادی بهت میلی خهی عالنیا: جونیعاط
 

 ی ممنون ماماني ذوق کردينجوری برم که اـقربونت
 

 : کردو گفتي جون خنده ایعاط
  هاي وقت ندارشتریساعت ب2 نکن برو کم کم آماده شو طنتی شبسه

 
 ای از من عجله دارشتری شما بي انگاریچشم ول: بامزش رو با خنده جواب دادم و گفتملبخند
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  نه خودتگمیمن به خاطر خودت م: جونیعاط
 

 ؟ی ساق جورابای لباسم شلوار بپوشم نی اي آماده بشم فقط رورمی جون االن می عاطـچشم
 

 تختت گذاشتم اونو ي هم روي روسرهی یساق جوراب: تنم کردو گفتي به لباس توی جون نگاهیعاط
  نکنشی آرامیادیبپوش ز

 
 ست؟ی ني چشم امرـبازم

 
 . بروزمیعزنه : جونیعاط

 
 ي روموی صورتدی سفي آورده بود رو دستم کردم و روسری که شهاب برام سوغاتی رنگیی طالساعت

  سرم صاف کردم
 

 .  اکتفا کردمی رژ گلبههی نکردم و به زدن شی خوب بود آرای چهمه
 

 .رمی باعث شده بود که حالت تهوع بگنی داشتم و همي بداسترس
 احوال ي بعدم صداقهی که زنگ به صدا در اومد و چند دقدادمی تخت نشسته بودم و پامو تکون ميرو

  ها بلند شدیی و خوش آمد گویپرس
 

 ...پژمان
 

 ، تا کرواتم رو برام ببندهسادمی عسل واي و رو به رودمی رو پوشی نفتی و شلوار آبکت
 

  ی داداشي شدیعال: به سرتا پام انداخت و گفتی نگاهعسل
   مامان باباشی پرمی منم ميری تو با عطرت دوش بگتا
 

   بروـباشه
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 بود رو دادم ختهی که تو صورتم ریی انداختم و چند تا تار موی به خودم نگاهنهی آي رفتن عسل توبعد
   زدممیشگی بود رو دستم کردم و از عطر همدهی که عسل برام خريساعت مردونه ا.باال

 .رونی و از اتاق اومدم بدمی کشیقی نفس عماوردمی خودم نمي استرس داشتم اما به رويبدجور
 

 شدن که ی من راضي اما با مخالفت هاشیی داشی پمشی و بذارمی ازم خواست اشکان رو نبربابا
  ادیهمراهمون ب

 "دنشیدی مدیباالخره که با"
 

 .نیی رو بغل کردم و از پله ها اومدم پااشکان
 

   قربون صدقم رفت و چند بار صلوات فرستاد و دورم فوت کرددنمید با مامان
 

 ری پسرم داره دمیبر: کمرم گذاشت و گفتي گودي تر کردو دستش رو روقی هم لبخندش رو عمبابا
   هاشهیم
 

 .می رنگ بابا شددی و سوار بنز سفرونی بمی همه از خونه اومدمی و با گفتن بردمی رو بوسدستش
 

   شدی من طي عسل و چشم غره هاي انداختن هاکهی با تریمس
 
 ي صورتمو پاك کردو جعبه ي عرق هاشی انداختم عسل با دستمال کاغذی ساختمون جلومون نگاهبه
 .  و دسته گل رو داد بهمینیریش
 
  شدی مشتری ضربان قلبمم بشدمی مکی النا نزدي وبه خونه داشتمی که بر می هر قدمبا
 

  د و بابا درو باز کرد از حرکت واستاآسانسور
 : که رو ب رومون  باز بود اشاره کردو گفتي به درعسل
 نی کنم همفکر
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 .می آره تکون دادم و باهم به راه افتادی به معنسرمو
 
 . که به استقبالمون اومد عاطفه بود،پشت سرشم شهابی کسنیاول
 
 . به خودم گرفتمي جدي ماکان لبخندم جمع شد و چهره دنی دبا
 . سرد بهش دست دادم و پشت سر عسل به راه افتادمیلیخ
 

 تک نفره ي مبل هاي بابا کنار هم نشستن و شهاب و عاطفه و ماکانم باهم،منو عسل هم رومامان
 ،می بهم نشستکینزد
 
   جمعمون رو گرم کردی که بابا مجلس رو به دست گرفت و حسابدی طول نکشادیز
 
 درآوردم بمی از جموی گوشنمیست داشتم هر چه زود تر النا رو بب از اومدنمون گذشته بود دوی ساعتمین

  دادم؛امیو به النا پ
 " حوصلم سررفتيای چرا نمییپس کجا"
 

 رو انداختم تو می گوشدی خورد تو ذوقم و ناامی اومد حسابونیزی تلوزی النا از کنار می گوشي صدایوقت
 .بمیج
 

 : بلندش رو به جمع گفتي صداش رو صاف کردو با صدادی رو دمی که کالفگعسل
  گلومون خشک شد هاانی عروس خانوم بستیقرار ن.دمی وسط حرفتون پردیببخش

 
 .گهی می با خودش حرف زد که حدس زدم چی لبری تو هم رفته بهم نگاه کرد و زي با اخماماکان

 
  هاری بگمیچرا که نه االن م: انداخت و گفتی به عسل نگاهعاطفه

 : النا رو صدا زد و ادامه دادبعدم
 . اری رو بیی جون چامامان
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 شدم تا موقع رد شدن رهی به اتاق خستی جز ماکان و عسل حواسش به من نی مطمئن شدم کسیوقت
 .نمشیبب
 

 .  آشپزخونهي رفت توعی و سررونی رنگ اومد بدی لباس سفهی بعد در اتاق باز شد و النا با هی ثانچند
 

 :توجه من بود با آرنجش اروم به پهلوم زدو گفت که معسل
 .  چه با وقار و آقا کنار بابا نشستهنی ببری بگادی خودت رو کنترل کن زشته از بچت کمی داداش

 
 اشکانم چون هنوز روش باز نشده ومدهی به تو نای فضولنیا,: هم فشار دادم و گفتمي رو رودندونام

 ارهی دم در منهیساکت بذار النا رو بب
 

 ي بانونی اي فتهی پس پدر و پسر هر دو باهم شاسینجوریآهان ا: تر شدو گفتکی بهم نزدعسل
 !دی شددهیرنگ پر

 
 . حرف رد نگاهش رو دنبال کردمنی گفتن ابا

 . شده بودرهی بود و بهم نگاه خسادهی به دست ته سالن واینی سالنا
 
  به سمتمون اومد و با گفتن سالم توجه همه  رو بهش دادم و بعدمی قلبنانی نگاهم و لبخندم اطمبا

 .روبه خودش جلب کرد
 

 ...پژمان
 

 . ازمن نشستی کمي هارو واسه همه تعارف کرد با فاصله یی النا چانکهی ابعد
 

 گذاشت،به من و زی مي که النا براش درست کرده بود  رو مزه کرد و فنجونش رو روي قهوه اعاطفه
 : انداخت و رو به جمع گفتیالنا نگاه

 .ی اصلي سره صحبت هامی بهتره برخب
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 مبل بلند شدم و به طرف بابا رفتم تا اشکان رو ي روه،ازی گرری جواب بده که اشکان زد زخواستی مبابا
   اما النا زود تر از من خودش رو به بابا رسوند و اشکان رو بغلش کردرمیازش بگ

 
 بودنشه نگاه کردم و با گفتن ممنون سر جام یه خاطر خحالت صورت قرمزش که مشخص بود ببه

 .نشستم
 

 .  بغل النا آروم گرفت و ساکت شدي زود تویلی خاشکان
 

 . سر اصل مطلبمیمنم موافقم بهتره بر: خورد و گفتشویی از چاکمی بابا
 : به شهاب نگاه کردو بعدم شروع به حرف زدن کردعاطفه

 حرفا تمومه نی و اهی دو نفر باهم عقد کردند پس بحث مهرنی که ادی هستانی خرسند شما در جريآقا
 دو نی ای که طمیخوای برگردم اروپا،من وشهاب هم مگهی دي تا دو هفته دی ندارم و بايادیمن وقت ز
 .شونی و برن سر خونه و زندگرنی بگیهفته عروس

 
 دو هفته زمان دی کنی فقط فکر نممی نداریما مشکل: رنگش رو صاف کرد و گفتی کرمي روسرمامان

   باشهیکم
 

 دو نی از نظر من امیکنی کردن رو شروع مدیاز فردا خر: خونسرد به مامانم نگاه کردو گفتیلی خعاطفه
 .ادهی هم زیلیهفته خ

 
 هست و مخالفت ی براش فرصت کمدمی دو ماه خری که داره حتی مامانم با وسواسدونستمیم
 . رو درست کنهزی خودش همه چشهی پر خواهشم رو به بابا دوختم تا مثل همکنه،نگاهیم

 : تکون داد و گفتدیی تای سرش رو به معنبابا
 ی باشن از طرفشی حق با عاطفه خانومه به هر حال  النا جان تک فرزنده و آرزو دارن تو عروسخانومم

 . کارامونشهیهفته هم تموم م1 تو می کنيزی اگه برنامه رمی درکشون کندیهم وقت ندارن پس ما با
 : انداخت و گفتی با اخم به بابا نگاهمامان

 ؟ی نشه چاگه
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 . نباشيزیتو نگران چ: با محبت دست مامان رو گرفت و گفتبابا
 

 . نگفتيزی چگهی بابا و محبتش رام شده بود ساکت شد و دي که با حرفامامان
 : شهاب گفتنکهی سکوت بود تا انمونی بي اقهی دقچند
 رو ینیری بعدم از جاش بلند شدو ظرف شدی کننیری دهنتون رو شدیی حاال که همه موافقن بفرماخب

 به سمت مامان و بابا گرفت
 

 ...النا
 

   آروم تر راه برو خسته شدمکمی پژمان يـوا
 

 ، و به سمتم برگشتسادی که از من جلوتر بود واپژمان
 ي کارهی شمی غر نزن وگرنه مجبور منقدرمی دستت رو بده به من ا تو خانوم کوچولویچقدر تنبل:پژمان

 .ی دوست داشته باشادیکنم که فکر نکنم ز
 
 کنه اصال براش مهم ي اگه بخواد کاردونستمی خوب پژمان رو شناخته بودم،میلی چند مدت خنیتوا

 .کنهی که کجاست فقط کار خودش رو مستین
 .می رفتی مردونش و با هم شونه به شونه به سمت طال فروشي دستاي دستم رو گذاشتم توناچار

 
 که کنارم بود و شده بود ي مردي منم زل زده بودم به چهره کردی رو با دقت نگاه منیتری وي توپژمان

 . نجاتميفرشته 
 به من نگاه ای ی حلقه پسند کنيتو اومد: خودش شد بهم نگاه کردو گفتي متوجه نگاهم رویوقت
 . مونه ها النا خانومی ازم نميزی چي ادامه بدير جونی همیکن
 

 : گفتمی زده چشمم رو ازش گرفتم و با دست پاچگحول
 کردمی داشتم فکر مکردمی بعدم من به تو نگاه نمکنمی باشه االن انتخاب مهوم؟خب

 
 ؟ی اونوقت به چنطوریاهان که ا: کنترل شدش گفتي با خنده پژمان
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 که باهم یی که قرار شروع بشه به اون قول و قرارای مشترکی به زندگمونیخب به عروس....ـخب
 میگذاشت

 
 جوابمو بده دستمو تو نکهی رفت،بدون انی حرفام لبخنده پژمان محو شد و برق نگاهش از بنی گفتن ابا

 . مغازهيدست سردش گرفت و برد تو
 
 . بوددهی فایب کنم اما ب کردم توجهش رو به خودم جلی انداختم و سعی اخموش نگاهي چهره به

 جلوش برداشت و به سمتم گرفت اما همه ي انگشتر هانی انگشتر از بهی از دستش جدا کرد و دستمو
 . توش خونه کرده بودي حواس من به اخم و اون چشماش بود که باز سردي
 

  اندازتهنی دستت کن ببنوی اي زل زدیبه چ:پژمان
 

  خوامیمن اصال حلقه نم.خوامیـنم
 
 . دندون هاشو بهم فشار داد و دستمو گرفتی عصبمانپژ
 

 . خوام دستمو ول کنی پژمان گفتم که من حلقه نمیکنی مکاریـچ
 

 : حلقه رو از انگشتم درآورد و به مرد رو به رومون که محو مادو تا شده بود داد و گفتپژمان
  دیاری مردونتون رو هم بي لطفا حلقه هاخوامی رو منیهم
 

 .  حلقه ها رو جلومون گذاشتنیتری وي گفت و از توی فروشنده چشممرد
 داشت انتخاب کرد نیتا نگ3 ساده که روش ي حلقه هی بهشون انداخت و باالخره یی نگاه گذراپژمان

 .و به فروشنده داد
 

  دی تشکر ازش گرفت و منو دنبال خودش کشهی ها رو با حلقه
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 . نگفتميزی منکه چیکنی ميجورنی چرا اییهوی شدی چی بگشهی مـپژمان
 

 ی گوشامو آزار مشی و عصبقی عمي نفس هاي گفت فقط صدای نميزی بازم ساکت بود و چپژمان
  داد
 
   دلم به خودم لعنت فرستادم که روزمون رو خراب کردمتو
 

 ...النا
 
 بخار ي شهی تالش کردم تا پژمان باهام حرف بزنه موفق نشدم،سرم رو به شی هر چنی ماشيتو

 .هی گرری گرفته بود و هر لحظه ممکن بود بزنم زیلی داده بودم،دلم خهی تکنی ماشيگرفته 
   به طرفش برگشتمعی پژمان سري صدابا
 

 ـجونم؟
 

 : زدو گفتي بود با جونم گفتن من پوزخندرهی سرد به رو به روش خیلی خپژمان
 .میدی شو رسادهی گفتم پي نگفتم که ذوق کردی خاصزیچ
 

 شدن درو محکم ادهی شدم و بعد پی منت کشالیخی بنی خواست غرورم شکسته بشه واسه همینم دلم
 . شد و در رو محکم تر از من بستادهیبستم،پژمانم پ

 
 ازش ی کمي منم با فاصله کردی که پژمان توقف میی و هر جامیرفتی پاساژ راه مي حوصله تویب

 . کردمیتوقف م
 
 کلمه حرف هی بود که با ی رنگا رنگ نگاهم فقط به پژماني اون پاساژ بزرگ و اون همه مغازه يتو

 . قبلریمن شده بود همون پژمان سرد و نفوذ ناپذ
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به اطرافم نگاه کردم و با چشم دنبال . درد گرفته بودي بلند چکمه هام پاهام بدجوري خاطر پاشنه هابه
 . کردم و رفتم به سمتشدای رو پیی جاهیباالخره  نکهی جا واسه نشستن گشتم تا اهی

 
 زی از هر چشتری کردم هنوز غرورم رو بخودی بيزای دستام گرفته بودم و حواسمو پرت چنی رو بسرم

 . که کمکم کرده بودی کسی دوست داشتم حتي اگهید
 
 . منو به خودم آوردبهی غري صداهی خودم در حال کلنجار رفتن بودم که با
 . پسره دختر نما بود نگاه کردمهیدا که  صاحب صبه
 . نکردمداشی صورتش بود اخم کردم و دنبال پژمان گشتم اما پي که روی لبخند پهنبه
 "ستم؟ی حواسش نبود که من کنارش نیعنی"
 

 و محکم دستم رو از دمی تو هم کششتری از جام بلند بشم که مچ دستم رو گرفت،اخمام رو بخواستم
 : بلند گفتمي و با صدارونی بدمیدستش کش

 ی عوضي پسره یکنی می چه غلطيدار
 

 هی مواجه شد و تو ی بگه که مشت محکميزی با همون لبخند مسخرش جلوم واستاد،خواست چپسره
 . شدنیچشم بهم زدن پخش زم

 قرمز و دست ي زدم و به پژمان نگاه کردم که با چشماغی از ترس جدمی دنی زمي خون رو رویوقت
 .مشت شده بهم زل زده بود

 
 ...پژمان 
 
 بودم من فقط قصدم کمک به النا بود اما حاال بهش دل بستم ،فکر ی شاکیلی دست خودم خاز
 .  کردمی داره اما اشتباه می النا هم بهم حسکردمیم
 
 . کنه وکار دستم بدهشهی حسم رنی از اشتری بدارم بدی نباگهید
 

 . غرق حرف زدن با خودم بودم که متوجه نبودن النا نشدماونقدر
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 ي پسردنی النا شدم،با دي باال که متوجه صدارفتمی از پله ها مدمش،داشتمی اطرافم نگاه کردم اما ندبه

که دست النا رو گرفته بود دستم مشت شد،خودمو بهشون رسوندم و با همون مشت پسره رو نقش 
 . النا شدندی کشغی کردم که باعث جنیزم
 
 .رونی بمی النا دستش رو گرفتم و با هم از پاساژ اومدي توجه به اشکایب

 : از حرکت واستاد و با ناله گفتالنا
 ی پسره رو کشتياری که در مهی ها چي بازوونهی دنیا

 
 ي هم بدهکار شدم فکر کرديزی چهی نکهینه مثل ا: به خون نشستم نگاهش کردم و گفتمي چشمابا
  دستت رو گرفته بود؟ير چجودمیند
 

 : اشکاش رو پاك کردو گفتالنا
  یکنی که تو کارام دخالت می مني کاره ی بتوچه مگه چاصال

 
 بهم زل ی اشکي و چشماي که دستم باال رفت و بعدم النا با ناباورشدی چدمی حرف نفهمنی گفتن ابا

 ..... صورتش گذاشتيزد ودستش رو رو
 

 ...النا
 ي بهش چشم دوختم انگاري من دست بلند کنه،با ناباوري کردم که پژمان روی فکرش رو هم نمیحت

 . نگهيزی بود اما اونقدر غرور داشت که چشمونیاز کارش پ
 

 سوار شدن ي شد منم پشت سرش رفتم اما به جانی کالفه نگاهش رو از من گرفت و سوار ماشپژمان
 . شدمی پژمان سوار تاکسنی ماشيتو
 

 رو نشی نگاهم رو به اطراف چرخوندم ماشی نه اما هر چای ادی دنبالم منمی سرم رو نگاه کردم تا ببپشت
 . نکردمدایپ
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 رو به روم هم ي رهی مات و تری اون تصوي توی رنگ خودم رو نگاه کردم حتي دودي هاشهی شيتو
 . صورتم مشخص بوديقرمز

 
 هی شدن کراادهی آپارتمانم نگه داشت،بعد پي جلوی و خسته کننده باالخره تاکسی طوالنکی ترافهی بعد

 جلوم ترمز گرفت،از ترس نی ماشهی ساختمون قدم برداشتم که يرو حساب کردم و به سمت در ورود
 . قدم رفتم عقبهی و دمی کشي بلندغیج
 

 ی مسخ دوتا چشم مشک بگم کهراهیجلوم بدو بB.M.V  حواس پرتي باز کردم تا به راننده دهن
 .شدم که با اخم بهم زل زده بود

 
 نای اي هست که همه ادمیدرضمن من .ی نکني طرفداربهی غرهی از گهی رو زدم تا دیلیاون س:پژمان

 کنه به محض رفتن مامان بابات ی بهت اثابت نمگهی دکممی انگشت کوچی مطمئن باش حتي بازهی
 .واست بکن اون موقع هرکار دلت خمیشیاز هم جدا م

 
 . رفتی حرفاش تموم شد نگاهش رو ازم گرفت و بدون خدافظیوقت
 . کوب شده بودمخی پلک بزنم سر جام منکهی  بدون اي جورنی هممنم

 خواد اشتباه کنم و داغون ی دلم نمگهی نداره منم به حسم ادامه بدم دیلی پس دلخوادیاون که منو نم"
 "بشم

 
 . دلم زدم و به سمت خونم به راه افتادمي حرف ها رو تونیا

 
 ...النا
 

 . صورتم رو فراموش کرده بودمي پژمان بود که قرمزي حواسم پرت حرف هااونقدر
 جون دستش رو ی کرد  که عاطی مي باززی مي روي نسکافه وانی کاناپه نشسته بودم و با ليرو

 ، شونميگذاشت رو
 

  شده؟يزی چی خودتيالنا چرا تو: جونیعاط
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  خستمکمی فقط ستی نيزی جون چی عاطـنه
 

 ن؟یدیحلقه خر: جونیعاط
 

  پژمان جاموندنی ماشي توارمی رفت با خودم بادمی ـآره
 

 . نهی جون شونم رو آروم فشار داد و کنارم نشست تا بهتر بتونه منو ببیعاط
 
 ، جون به سرفه افتادمی حال خوردن نسکافم بودم که با حرف عاطدر
 

 ه؟ی کدوم آدم نامردي ردانگشتانیشده؟ایالنا صورتت چ:عاطفه
 

 جون با دستش چند تا ضربه به پشتم  زد که حالم ی سرفه کردم که صورتم قرمز شده بود،عاطاونقدر
 .رو بهتر کرد و سرفه هام قطع شد

 
  سوء تفاهم بود که حل شدهی. مامانستی نيزی چـخب

 
 ک خوردن تو شده؟پژمان دست روت بلند کرده؟ بوده که باعث کتی سوء تفاهم چنیا:عاطفه

 
 .می راجبش حرف نزنگهی دشهی مامان مستی نيزی که چـگفتم

 
 االن زنگ نی نشده دست روت بلند کرده هميزی هنوز چزنمینه معلومه که راجبش حرف م:عاطفه

 .نجای اادی بیزنیم
 

  دمی محی جون شلوغش نکن باور کن بهت توضیـعاط
 

 ؟.زنمی خودم بهش زنگ مای یزنی زنگ مای ی که ازش دفاع کني بدحی توضيخوایاره م:عاطفه
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  فقط شلوغش نکنزنمی مامان زنگ مـباشه
 

 ...پژمان
 
 ی نگاهمی گوشي زنگ خورد،به صفحه می کردن با اشکان بودم که گوشي اتاقم مشغول بازيتو

 . اتصال رو زدميانداختم و بعدش دکمه 
 

  النا؟ـبله
 

 زمی عزیسالم خوب:النا
 

 :دمی النا جا خورده بودم با تعجب پرسي مانهی از لحن صممنکه
  شده النا؟يزیچ
 

  خونمون مامان عاطفه کارت دارهيای سر بهی شهینه م:النا
 

 . فعالامیباشه االن م...با: بودم گفتماوردهی النا سردر ني از حرف هايزی چمنکه
 

 : با لحن با مزش گفتشمی دارم آماده مدی که داشکان
 ؟یلی کجا می دالییبب
 

 : بهش زدم و گفتميلبخند
  خاله الناشی پرمی مدارم

 
 ییمنم ببل بب:اشکان

 
  پس بدو به عمه عسل بگو آمادت کنهـباشه
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 .رونی از اتاق رفت بدنمی شد و بعد از بوسزونی از گردنم آواشکان
 
 اشکان رو بغل می کت اسپرت مشکدنیعده پوش رنگم رو درست کردم و بی لباس آبي قهی نهی آيتو

 .رونی بمیکردم و از خونه رفت
 

 ...پژمان
 

 .می شدادهی پنی پارك کردم و همراه اشکان از ماشنگی پارکي رو تونیماش
 

 طنتی ضمن از ش،دریکنی مودبانه به عاطفه جون سالم میلی داخل خمی االن که رفتـاشکان،بابا
 .ي برمت شهر بازی وگرنه امشب نمستی نيکردنم خبر

 
 : دستمو محکم تر گرفت و گفتاشکان

 یی ببباجه
 

 . پسر گلمنیـآفر
 
 . در اوردم و در رو باز کردمبمی رو از جدیکل
 

 . النا دستمو ول کرد و به سمتش رفتدنی با داشکان
 
 "ییباشه بب: بهم گفتی که الکزدمی حدس مدیبا"
 

 مبل نشسته بودن و با هم در حال حرف زدن ي دستم انداختم،عاطفه و النا روي رو دراوردم و روکتم
 .بودند ،اخمام رو از هم باز کردم و به سمتشون رفتم

 
 د؟ی عاطفه جون خوب هستـسالم

 
 .به مرحمت شما: انداخت و گفتی با اخم بهم نگاهعاطفه
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 .شمی اومد پ من شده بود اشکان رو از بغلش جدا کردوی که متوجه سردرگمالنا
 

 .نی کتت رو بده من برو بشیسالم خسته نباش:النا
 

 . عاطفه نشستمي کتم رو به النا دادم رو به رونکهی گفتم و بعد اي اباشه
 
 : کرد و گفتکی محض نشستنم عاطفه خودش رو بهم نزدبه

 ؟ي دونم بلند کردهی یکی دختر ي دست روي صبر کردن رو ندارم تو به چه اجازه اي حوصله من
 
 بگم،دنبال جواب ی چدی بادونستمی جا خوردم،نمدی بحث رو وسط کشي زودنی و به همییهوی نکهی ااز
 : که النا اومد و گفتدمیچی ذهنم کلمه ها رو کناره هم مي تا بتونم قانعش کنم،داشتم توگشتمیم
 

 ....پژمان
 

 بهش نکهی بدون انی خسته شده بودم واسه همیلی من خدی خرمیمامان جان منو پژمان رفته بود:النا
 پسر مزاحمم هی وسط سالن نشستم بعد ي های از صندلیکی ي بگم ازش جدا شدم و رفتم رويزیچ

 بود که ی من بلند شد واسه اشتباهي کرد اگرم دستش روییرای پذیشد که خب پژمانم ازش به خوب
 . کردمودمخ
 

 : کرد و به النا گفتزی چشماش رو رعاطفه
 شده؟ی خود پژمان بگه چدمی محی بود اما ترجی قشنگداستان

 
 اعصابم خورد شد یلی اون پسره دست النا رو گرفته خدمی دی حق با الناس وقتدی جون باور کنـعاطفه

 . خوامی کردم من واقعا معذرت مکاری چدمینفهم
 

 .یکنی من دست بلند مي النايبارت باشه که رو نی حق با هردوتون باشه و البته آخردوارمیام:عاطفه
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 .وفتهی اتفاق نمنی اگهی ددیمطمئن باش: زدم و گفتمي لبخندبالجبار
 

 بود به سمتم اومد و نشی کردن با ماشي بود و مشغول بازدهی نفهميزی ما چي که از حرفااشکان
 :گفت

 یی،ببییبب
 

 شده؟ی بابا چـجونم
 

 ي شهل باژمیلی میک:اشکان
 

  شب بشهـهروقت
 

 :دی دستمو گرفت و پرساشکان
 می کاله النا لو هم ببلجهیم
 
  مشیبریمعلومه که م: و گفتمدمی اشکان رو کشینیب

 : به عاطفه نگاه کردم و گفتمبعد
 .دی اگه شما اجازه بدالبته

 
 چرا که نه حتما: و گفتدی اشکان کشي به موهای دستعاطفه

 
 حله بزن قدش پسرم: که منتظر بهم چشم دوخته بود نگاه کردم و گفتمی اشکانبه
 

 میدی دست کوچولوش رو مثل من مشت کرد و بعدم مشتامون رو بهم کوباشکان
 

 ...پژمان
 

 .رونیشب بود که باالخره النا و اشکان از اتاق اومدن ب7 ساعت
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 .می برمیپژمان ما آماده ا:النا
 

 .رونی بمی و همراه النا و اشکان رفتدمی با عاطفه کتم رو پوشی خدافظبعد
 
 . النا خودش پشت فرمون نشست و من و اشکانم کنارشي خواسته به
 

 .  شدی اشکان طي هاطنتی با شرمونیمس
 .می شدادهی رو پارك  کرد و هر سه پنی ماشاطی با احتالنا
 

 و میزدی الناهم حرف نمکرد،منویه اطراف نگاه م دست منو النا رو گرفته بود و با ذوق و شوق باشکان
 .میکردیفقط به اشکان نگاه م

 
 ي تاب و سرسره هادنی پارك،اشکان با دي تومی و بعدشم رفتمی گذروندي شهر بازي رو تویساعت1

 ي که به محل بازیی هامکتی از نیکی ي منو النا هم رودیمختلف دستمو ول کرد و به سمتشون دو
 .می بود نشستکیبچه ها نزد

 
   اون اتفاق متاسفمـبابت

 
 : و بزرگ بود بهم نگاه کرد و گفتکی کوچي کردن بچه هاي حواسش به بازي که همه النا

  اتفاق؟کدوم
 

 . نگفتميزی و چدمی برجستش کشي گونه ي رودستمو
 

 : و گفتدی صورتش رو کنار کشالنا
 . خودم بودي هاي تخس بازری تقصستی نيزیچ
 

 داشی اما پکنهی مکاری داره چنمی سکوت برقرار شد،با چشم دنبال اشکان گشتم تا ببنمونی بدوباره
 :نکردم از جام بلند شدم و به النا گفتم
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 ؟يدی رو نداشکان
 

 . هم از جاش بلند شد و به اطراف نگاه کردالنا
 

 .دمی خودم دنجای اکردی مي االن داشت بازنیهم:النا
 
 داشی قد دنبالش گشتم اما پمی قدو ني بچه هانی که النا اشاره کرد رفتم و بي سمت سرسره ابه

 .نکردم
 

 ...النا
 

 ی شده بودند و گاهرهی که بهمون خیتی جمعنی و بمیزدی بلند اشکان رو صدا مي و پژمان با صدامن
 .میگشتی زدند دنبالش می حرف میباهم در گوش

 
 . از اشکان نبودياثر اما می نصف اون پارك بزرگ رو گشتبایتقر

 : نگرانش رو بهم دوخت و گفتي و سرگردون چشمای عصبپژمان
  کجا رفته؟یعنی!ستی کنم اشکانم نکاری چالنا
 
 حلقه شی عضالني دستم رو دور بازودمی هاش رو دي قراری بی ازش دلخور بودم اما وقتنکهی ابا

  کردم
 : گفتمو

 . خودش دوباره برگردهدی کرد شای مي که اشکان داشت بازیی اونجامی برگردای اروم باش بکمی پژمان
 

 . روش نشستی حالی تند تر کرد و با بمکتی بزنه قدم هاش رو به سمت نی حرفنکهی بدون اپژمان
 

 .دادی دستاش گرفته بود و دائما پاش رو تکون منی به خاطر حال بدش سرش رو بپژمان
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 به يادی زیلی که شباهت خي نگاه آخرم رو به اطراف دوختم که چشمم خورد به پسر بچه ايدی ناامبا
 .خوردی زن نشسته بود و پفک مهیاشکان داشت و کنار 

 
 : ازش چشم بردارم پژمان رو صدا زدم و گفتمنکهی ابدون
 . کردمدای کنم اشکان رو پفکر
 ش؟یدی؟کجا دکو کجاست النا: و گفتدی حرفم پژمان از جاش پرنی ابل
 

 مکتی اون ني اونجاست درست رو به رومون رومی برایآروم باش پژمان ب: رو گرفتم و گفتمدستش
 .یصورت

 
 ...پژمان

 شتری دادم که چرا بی شده بودم و تو دلم به خودم فحش مدی برم دنبالش ناامدی کجا بادونستمی نمگهید
 .مراقبش نبودم

 
 حرف با نی کردم،با گفتن ادایفکر کنم اشکان رو پ: که النا صدام زد و گفتومدی داشت اشکم در مگهید

 که کنار ی زندنی و باددنمی محض رسدم،بهی که النا اشاره کرد دوییعجله از جام بلند شدم و به جا
  چطور ممکن بود؟یعنی امکان نداشت؟نیاشکان نشسته بود خشکم زد،ا

 چی قدرت هسادمی سر جام واي اگهی حرکت دچی بدون ه لبم زمزمه کردم وری اسمش رو زی آرومبه
 . رو نداشتميکار
 

 حالت خوبه؟حواست هویپژمان چت شد : حالتم شده بود رو به روم واستاد و گفتریی که متوجه تغالنا
 کجاست؟

 
 : و به سمتم اومد،دستم رو گرفت و گفتدی پرمکتی ني خواستم جوابش رو بدم که اشکان از رویم
 .،مامانییبب
 
 . که با تعجب به من زل زده بود برگشت و نگاهش کردی حرفش النا به سمت زننی ابا

 ...پژمان
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 . شونم و تکونم دادي رو ندارم دستش رو گذاشت روي کارچی بود قدرت انجام دادن هدهی که فهمالنا

 : رو به روم چشم بردارم به النا گفتمری از تصونکهی ابدون
 اما چطور ممکنه؟ واسی خودش النا،اون شاون
 

 اونه هی فقط شبستی نوای پژمان اون شیکنی اشتباه ميدار: کرد و گفتکی سرش رو به گوشم نزدالنا
 . تورو خدامی برایب

 . تا از اونجا دورم کنه اما موفق نشددی رو کشدستم
 

 : حرفامون بود از جاش بلند شد و گفتي زن که شاهد همه اون
 که شما فکر ستمی نی من اوندی شما و پسر کوچولوتون دچاره سوء تفاهم شدکنمی آقا فکر مدیببخش

 !د؟یکنیم
 
 : صداش سکوتم رو شکستم و گفتمدنی شنبا

 که من از دست دادمش دی هستی اون شخصهی حق با شماست متاسفم خانوم محترم شما فقط شببله
 .نی همي تشابه ظاهرهیفقط 

 
 .رونی بمی زور نگاهم رو ازش گرفتم و همراه النا و اشکان از پارك اومدبه
 
 هی حد شبنی نفر تا اهی چطور ممکن بود یعنی رفت ی چشمام کنار نمي لحظم از جلوهی رشیتصو"
 " من باشه؟نکنه خودش بوده؟يوایش

 . که حرف النا حواسم رو پرت کردزدمی با خودم حرف مداشتم
 

 رو قبول نی تشابه بود اهی اما فقط يری با خودت کلنجار مي اون خانوم داردنیسر د دونمیپژمان م:النا
 .کن

 ! بود که اشکانم اشتباهش گرفتي النا چطور ممکن؟اون شباهت در حدـاما،اما
 

 .گهی از هموناس دیکی چندتا هم شکل خودش رو داره البد اونم ای دني توی هرآدمگهیمامانم م:النا
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 . و آرامش بخش بودفی ظریلی خوای شيصدا. فقط تنها تفاوتش صداش ـآره

 
 . شددایمهم اشکان بود که پ. بهش فکر نکنگهی پس دي شدنیخب خداروشکر که متوجه ا:النا
 
 : گم شدن،اشکان رو روبه روم گرفتم و با اخم بهش گفتمي هی قضيادآوردی با
 هم بغض نکن چون دلم ي پارك اونجورارمتینم گهی وروجک دمی منو النا چقدر دنبالت گشتیدونیم

 . سوزهینم
 
 .هی گرری باعث شد که بزنه زنی بود و همدهی ترسیلی بلندم اشکان خي خاطر لحن تندم و صدابه
 

 : اشکان رو ازم گرفت و گفتالنا
 درست حرف بزنه بعد مثل آدم بزرگا دعواش تونهی نمی حتنی اقا پژمان ارسهی بچه منی به ازورت

  گهی بچست د؟خبیکنیم
 . شونشي تند تند اشک هاش رو پاك کرد و سرش رو گذاشت روبعدم

 
  گهی دوفتی راه بيچرا منتظر:النا
 

 ؟ي حاال تو چرا دعوا دارـباشه
 

 .می امشب بحث کردی ادامه نده به قدر کافگهیخواهشا د:النا
 . رو روشن کردمنی گفتم و ماشي اباشه

 ...النا
 

 . سرد رفتی خداحافظهی منو رسوند خونه  و با پژمان
 

 . خلوت پشت ساختمون کج کردماطی راهم رو به سمت حنی حال خونه رفتن رو نداشتم واسه هماصال
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 پنهون رهی تي که پشت ابرهای رنگ دونفره نشستم و به ماهدی تاب سفي دلم گرفته بود،رويبدجور
 .شده بود چشم دوختم

 خودش برام ي قهی جون به سلی که عاطی بهمن ماه بود و هواهم سرد تر شده بود،شال بافتنيآخرا
 گاری سيدوباره حال و هوا. دادمرونی و نفسم رو بدمیچی دور خودم پشتریدرستش کرده بود رو ب

 . بکشمتونستمی جون و شهاب نمی زده بود به سرم اما به خاطر عاطدنیکش
 گرفتم که شی تاب بلند شدم و راه خونه رو در پي بهتر بود از روکمیبود حالم 12 کی نزدساعت
 . ماکان خشکم زددنی که با دهی کنمی پشت سرم شدم،با وحشت برگشتم تا ببهی ساهیمتوجه 

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:دمی بهم قفل شدم پرسي دندون هانی باز
 

 .نمتیاومدم ببنترس فقط دلم برات تنگ شده بود : تر شدو گفتکی بهم نزدماکان
 

 ست؟ی نبی عجکمی من؟ياونم برا!ی و دلتنگـتو
 

  وگرنه من هنوزم دوستت دارمی و رفتیخودت گذاشت:ماکان
 

 االن منم ي جون زنگ نزده بودی اگه تو به عاطستمی احمق ني اون الناگهی خفه شو من دـفقط
  ازم؟يخوای می چگهید.کردمی نکبت بار خودم رو میداشتم زندگ

 
  می االن باهم بودي کردی و بهم اعتماد مي خودته اگه نرفته بودری تقصیهمه چ:ماکان

 
ـبه من دست : قدم رفتم کنار و گفتمهی دستش رو به طرفم دراز کرد تا صورتم رو لمس کنه،ماکان

 ی زندگهی که خودت ی در حالی حرف از دوست داشتنم بزنیتونی مي تو چطوری عوضينزن هرزه 
 ؟يجونت دارمستقل با فرنوش 

 
 من تو خوامش،النای من نمگمی بار گفتم بازم مهیاه بس کن واسه من فرنوش فرنوش راه ننداز :ماکان

 .رو دوست دارم
 . گفت که خودمو باختم و اخمام رو از هم باز کردمی آخرش رو اونقدر آروم و احساسي جمله نیا

  حالتم شد سرشو آروم آروم به سمت لبام خم کردریی که متوجه تغماکان
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 ...النا

 . ماکان کم آوردمي کنترل خودمو از دست دادم و جلوبازم
 .دمی رو مکنشیی لب پای و به آروماوردمی اما طاقت نمی کنشی همراهدنی بوسي توخواستی نمدلم
 بگم با سرعت ازش يزی چنکهی که ازش جدا شدم و بدون امی اون حالت بودي توقهی چند دقدونمینم

 .دور شدم و به سمت آسانسور رفتم
 . انداختم و با حرص پاکش کردمی لبام نگاهي روي رو به روم به رژ پخش شده ي نهی آيتو
 
 . آپارتمان رو به شدت باز کردم و بعد درآوردن چکمه هام به سمت اتاقم رفتم و درو قفل کردمدر

 ي صدادنی صورتم گذاشتم تا مانع رسيم،بالشت رو رو تختم ولو شدي عوض کردن لباسام روبدون
 . کردنهی جون و شهاب بشه و بعدم شروع کردم به گری هام به گوش عاطهیگر
 چون هنوزم ي تو پژمان رو دوست ندارشهی که فقط ادعات می احمقهی النا،تو يبازم اشتباه کرد"

 "ی خودت رو گول بزني داری و فقط سعيخوایماکان رو م
 
 ، هام گم شده بودم که چند تقه به در خوردهی وجدان و گري صدانیب

 . جون به گوشم خوردی عاطي که صداهی گرفتم گفتم کي کنار زدم وبا صدای رو به آرومبالشت
 

 ! يالنا مامان چرا درو قفل کرد: جونیعاط
 

 .ری شب بخمیزنی صبح باهم حرف مکنهی مامان فقط سرم درد مستی نيزیـچ
 تخت بلند شدم و به سمت کمدم رفتم تا لباسام رو ي جون مطمئن شدم از روین عاط از رفتیوقت

 .عوض کنم
 

 ...پژمان
 

 ی کسل و بیمنم که امروز حساب. نکنمشونی همراه النا داخل مزون رفت و ازم خواست تا همراهعسل
 . موندمنیحوصله بودم قبول کردم و داخل ماش

 . شماره ناشناس ارسال شدهی که برام چند تا عکس از کردمی رو چک مامامی بوك پسی في توداشتم
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 . رفتم سراغ عکسانی باشه رو نداشتم واسه همتونهی می کنکهی فکر کردن به احوصله
 شدی شدم،باورم نمرهی و دوباره به صفحش خدمی به چشمام کشی شک کردم دستمیینای لحظه به بهی

 . رو کرده باشهي کارنیکه النا همچ
 .  داشبوردي رو خاموش کردم و پرتش کردم توی گوشي صفحه یعصب
 . تموم نشهدشونی کردم که عسل و النا االن خری به جوش اومده بود و خدا خدا مخونم

 رفتم حواسم به اطرافم نبود که با ابونی که اون طرف خي و به سمت مغازه ارونی اومدم بنی ماشاز
 .دمی کنار کشابونی خودمو از وسط خعی به خودم اومدم و سرنی ممتد ماشيبوق ها

 باور تونستمینم.دمی خرگاری بسته سهی رفتم داخل مغازه و دی پراي گفتن راننده راهی توجه به بدو بیب
 .بوسهی رو می عوضيکنم که اون شخص الناس که داره اون پسره 

 
 ي بودم که دوباره صداگاری نخ دوم سدنی پام له کردم و نشستم پشت فرمون،درحال کشری رو زگاریس

 لمی فهی عکس ي جانباری بوك شدم اسی قفلش رو باز کردم و وارده فدی بلند شد ،با تردمیگوش
 .فرستاده بود

 ) بوسهی و مرهیگی دستاش منی دوست دارم الناهم صورت ماکان رو بگهی ماکان منکهیبعده ا(
 محو شد نتم رو خاموش کردم و سرم گارمی دود سنی بدنشونی بوسری زدم،تصوگارمی به سیقی عمپک

 ...  رو کم داشتمیکی نی همقای فرمون،دقيرو گذاشتم رو
 

 ...النا
 

 . خوشم اومدیکی پرو کردن چند تا لباس عروس باالخره از بعد
 عسل که م،بهی عسل به سمت فروشنده رفتم و بعد از حساب کردن پولش از مغازش خارج شدهمراه

 گه؟ی دمی بریکنی نگاه مي داریبه چ: ها بود تلنگر زدم و گفتمدرحال نگاه کردن به مغازه
 

 .دی بود کشی کفش فروشي که مغازه ی دستم رو گرفت و منو به سمتعسل
 ؟ي توچقدر از پژمان کوتاه تریشه،راستیالنا حواست کجاست مگه لباس عروس بدون کفشم م:عسل

 
 . دقت نکردمدونمی خب نمـآمممم
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 چقدر کوتاه ی که متوجه بشنیدی رو نبوسگریتا حاال همد: کرد و گفتکی سرش رو به گوشم نزدعسل
 !! ازش؟يتر

 !دونمیخب واقعا نم.یزنی که مهی چه حرفنیوا عسل جون ا: رو به دندونم گرفتم و گفتملبم
 ، پاشنه بلند رفتي تکون داد و به سمت کفش هاي کالفه سرعسل
  چطوره؟نیالنا ا:عسل
خوشگله فقط فکر : کار شده بود انداختم و گفتمزی ري هانی که روش با نگيدی به کفش سفینگاه

  بلند باشه؟يادی زیکنینم
  نه بپوش خوبه: بهش انداخت و گفتي نگاه موشکافانه اعسل

 
 مطمئن شدم که پام داخلش راحته ی گفتم و کفش رو ازش گرفتم،چند قدم راه رفتم و وقتي اباشه

 .دم نشستم و درشون آوری صندليرو
 .میخری رو منی اندازم همنی اـعسل
 ؟ی چندتا رو امتحان کنيخوای انتخابمون بود نمنی اولنیوا ا:عسل

 . چرا حالم بدهدونمی نممی حساب کن برـنه
 .ی هرجور راحتزمیباشه عز:عسل
 دوباره حس تهوع اومده بود سراغم و ممکن بود کار رونی و از مغازه رفتم بدمی اسپرتم رو پوشيکفشا

 .دستم بده
  و کنارم واستاد؛رونی به دست از مغازه اومد بکی پالستعسل
 ده؟ی رنگت پر؟چرایالنا خوب:عسل

 . پژمانشی پمی برایب. چم شدهوی دونمیـنم
 کی پالستارمی که احساس کردم دارم باال ممی راه افتادنی گفت و باهم  به سمت ماشي باشه اعسل

 . که رو به رومون بودیرو دادم دست عسل و به سرعت خودمو رسوندم به سطل آشغال
 

 ....النا
 بلند خودش رو بهم رسوند و کمکم کرد تا بتونم صاف ي که از دور شاهد حال خرابم بود با قدماعسل
 .واستم
 ؟ي صبحونه خوردنمیهو؟ببی شدیالنا بدنت سرد آخه چ:دی دستم رو گرفت و پرسی با نگرانعسل
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 . رفتمنی آره براش تکون دادم و به سمت ماشی سرم رو به معنیحالی ببا
 جلو گذاشت و ی صندلي هارو رودی فرمون بود و متوجه اومدنمون نشد،عسل خري سرش روپژمان

منم که حالم بده بدون مخالفت قبول کردم و دراز .بعدم در عقب رو باز کرد و ازم خواست دراز بکشم
 .دمیکش

 : کردو گفتمی تنظنهی که منو ببي رو جورنهی آپژمان
 ده؟ی رنگت پرشده؟چرایچ

  چرا حالم بهم خورددونمی نمستی نيزیـچ
 ؟يصبحونه خورد:پژمان

  خونه؟می برشهی خوردم مـاره
  تموم شد؟داتونیاره خر:پژمان
رکت کن داداش  زودتر حمیدی که مهم بود رو خرییزایچ: حال جواب دادن ندارم گفتدی که دعسل

 .ستیحالش خوب ن
 

 . گفت و بعدم حرکت کردي باشه اپژمان
 بود و ی که رفتاراش عصبکردمی به پژمان نگاه می چشمری گذاشته بودم و زمیشونی پي رو رودستم

 . کردی نگاه می وحشي منو با اخم و چشمانهی آي از تویگاه
 گرفتم و نشستم عسل سرش رو به ی بدن لرزون دستم رو به صندلخورد،بای داشت حالم بهم مدوباره

 :عقب چرخوند و گفت
 ؟يخوای ميزی؟چي بلند شدچرا
 

 .خورهی جا نگه دار حالم داره بهم مهی ـلطفا
 و خودم دمی پررونی بنی از ماشعیسر. گوشه پارك کردهی از سرعتش کم کردو بعد از راهنما زدن پژمان

 .رو به سطل آشغال رسوندم
 

 ...پژمان
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 رو از شیدستم رو بلند کردم و گوش. بلند شدشی گوشي از رفتن النا گذشته بود که صداي اقهی دقچند
 اتصال رو زدم و ي نداشت دکمه ی اسمچی به شماره انداختم که هی عقب برداشتم،نگاهی صندليرو

 . نزدمی کردم اما حرفکیتلفنش رو به گوشم نزد
 حال ی شدم و به سمت النا رفتم که بادهی پنی ماکان از ماشدونستمی که مي  مردونه اي صدادنیباشن

 .کناره درخت نشسته بود
 ي من چجوري بدونم جلوخواستی رو به سمتش گرفتم و خودمم رو به روش واستادم دلم میگوش

 .زنهیباهاش حرف م
 

 .  جواب بده پشت خط منتظرتهیکنی نگاه می چـبه
 .فت و بعدم بهم نگاه کرد لرزون الو گيالنا با صدا 
 

 زنهی فقط داره بوق منکهیا:النا
 

  خسته شده قطع کرده؟ـحتما
 

  بود؟یحاال ک:النا
 

  مردهی دونمیـنم
 

  مرد؟هی:النا
 

 .ـآره
 

 !هی کدونمیمن نم:النا
 

 منتظر موندن ي حالت خوبه زودتر سوار شو حوصله ست،اگهی چون به من مربوط نهی کدمی نپرسـمنم
 رو ندارم
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  شده؟يزیچ:دی که از برخوردم جا خورده بود بلند شد و پرسی درحالالنا
 

 می سوارشو برـنه
 

 سرعت نی چسبوند،منم سوار شدم و با آخرشهی ادامه بده سوار شدو سرش رو به شنکهی بدون االناهم
 ........ النا حرکت کردميبه سمت خونه 

 
 ...پژمان

 
 . بعدم اومدقهی کرد و چند دو دقی النا رو تا خونش همراهعسل

 
 ؟ی بود که با النا داشتي چه رفتارنیپژمان ا:عسل

 
  باهاش رفتار کردم؟ي چجورـمگه

 
  شده پژمان؟يزیچ! باال شی نه بردي رو دادشینه جواب خداحافظ:عسل

 
 .ستی فقط حالم خوب نـنه
 

 با النا دعواتون شده؟:عسل
 

  اهیپرسی عسل چقدر سوال مـنه
 

  با منم دعوا کن خجالت نکش خواهشاای بخوادیه دلت ماگ:عسل
 

  نه؟ای ی خفه بشقهی دقیتونیم: و با داد گفتمدمی فرمون کوبي دستم رو رویعصب
 

 . نگفتيزی به خونه چدنی بود ساکت شد و تا رسدهی که از لحن صحبتم ترسعسل
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 ي رو از رووای دادم و به سمت اتاقم رفتم،عکس شی مامان که درحال خورد کردن ساالد بود سالمبه
 . نشستمی صندلي برداشتم و روزیم

 زمان برگرده عقب اما خواستی ممکن بود،دلم مرهی عکسش باهام حرف بزنه اما غخواستی مدلم
 .شدینم

 کردم،در اتاق رو قفل کی رنگمو بهش نزدیی لبم گذاشتم و فندك طالي رو گوشه گارمی نخ سنیآخر
 . کردمی پلموی گوشي از آهنگ هایکیو کردم 

 
 )نهیپازل بندــــحقم ا(
 
 گوشه لش کرده هی به خودم اومدم اتاق غرق دود بود و منم ی حالم رو خوب نکرد وقتگارهمی سیحت

 شدن از چشمام بود رو با دستم پاك کردم و از جام بلند شدم،به ری که در حال سرازییقطره ها.بودم
 و رفتم آوردم دری کمک گرفتم و خودم رو به حموم رسوندم لباسام رو به سختواری تارم از ددهیخاطر د

 چشمام جون گرفت،دستام رو ي النا جلودنی بوسری آب سرد بدنم رو نوازش داد تصویوقت. دوشریز
 : صورتم گرفتم و با خودم زمزمه وار گفتمنیمشت کردم و ب

 ،حاالياوردی رو از پا در می که با نگاهت هر آدمی هستيپژمان حواست کجاست،تو همون مرد"
 " کنه؟ي دخترباهات بازهی ي چرا اجازه دادیفی ضعنقدری که اشدهیچ

 کرد ضربان قلب منم منظم ی اب به بدنم نفوذ مي قلبم گذاشتم هرچقدر سرماي راستم رو رودست
 .یخیان و همون قلب بازم همون پژم) صفریمنف(خواستی بود که قلبم میی همون دمانی اشدیتر م

 
 ....النا
 

 . به سواالش جواب بدم رو نداشتمنکهی بابت خوشحال بودم چون اصال حال انی خونه نبود و از امامان
 

 .یی لباس شونی ماشي عوض کردم و انداختمشون توی بافت وشلوارلهی رو با لباسام
 

 و با ولع شروع کردم به خوردن،درحال ختمی بزرگ روانی لهی داغ شد واسه خودم رکاکائوی شیوقت
 . له شماره نگاه کنم جواب دادمنکهی بودم که تلفنم زنگ خورد،بدون ارمیخوردن ش
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 ...دییالو،بفرما
 ؟ی النا خوبـسالم

 . بلند شدمی صندلي ماکان از روي صدادنیباشن
 

 ؟ي زنگ زدي دارکاریـخوبم؟چ
 ؟يخونه ا:ماکان

 نه چطور؟:اه گفتم مکث کوتهی فکر کردم و بعد کمی
 ؟ییکجا:ماکان
  ندارهی به تو ربطـهرجا
 . بگوي دارم النا اگه خونه ایکار مهم:ماکان

  ندارمي خونم اما من با تو کارـاره
 . و بعد هم قطع کردامیباشه االن م: به حرفم توجه کنه گفتنکهی بدون اماکان

 . کردی واقعا داشت کالفم مگهید
 اتصال رو ي دکمه دی زوم کردم و با تردکمی اسمش ي پژمان گشتم،روي دنبال شماره نمی مخطابنیب

 . که به عسل زنگ بزنمدی له ذهنم رسهویچند بار شمارش رو گرفتم اما جواب نداد .زدم
 . برداشتم و شمارش رو گرفتمموی گوشباشوق

 ؟ی سالم عسل جون خوبـالو
 

  حالت چطوره؟زمیسالم عز:عسل
 

  گلم،عسل پژمان خونست؟ـبهترم
 

 ؟ياره اما االن خواب کارش دار:عسل
 

  اخه جوابم رو نداد نگرانش شدمـنه
 

 : کردو گفتي خنده اعسل
  نباش بادمجون بم افت ندارهنگران
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 . کردمی تشکر ازش حداحافظهی کردم و با ی مصنوعي خنده

   باعث شده بود که پژمان باهام سرد شدهی چدمیفهمی مدیبا
 

 ...نپژما
 . در چشم هام رو باز کردمي خوابم برده بود که با صداتازه

 
  شده ؟يزیـچ

 نگرانت ي باهات تماس گرفته جواب ندادی کردم النا زنگ زد بهم گفت هرچدارتیببخش ب:عسل
 . شده

 .ششی پرمی استراحت کنم مکمی یممنون که گفت: صورتم برداشتم و گفتمي رو از رودستم
 

 ؟یکشی مگاری سده،توی مگاری سيپژمان اتاقت بو:عسل
 

 .دمی کشیی چند تاهی حالم خوب نبود ـآره
کامال مشخصه که فقط چند تا : انداخت و گفتی کنار تخت نگاهيگاری با اخم به جاسعسل

 حتما ي شديگاری اگه بابا بفهمه سدهی می کارات چه معننی واقعا ایکشیپژمان تو خجالت نم.يدیکش
 کنهی ميباهات برخورد بد

 
 . چشمام برداشتم و به عسل نگاه کردمي مچم رو از روکالفه

 
 . االننی عسل همرونی برو بی دخالت نکنمی تو زندگشهیـم

 .رونی تاسف برام تکون داد و دلخور از اتاق رفت بي سرش رو از روعسل
 تخت اومدم ي چشمام رو بستم تا بتونم بخوابم اما موفق نشدم،پتو رو با حرص کنار دادم و از رودوباره

 .نییپا
 . وتنم کردمرونی بدمی رو از کمد کشمی قرمز مشکراهنیپ

 .رونی و از خونه اومدم بدمی آشوفتم کشي به موهایدست
 . پارك کردمنگی پارکي رو تونمی و ماشدمی باالخره رسنی سنگکی ترافکی گذشتن از بعد
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 جز ماکان ی افتاد،صاحبش کس رنگدی سفي فرارنی که چشمم به ماششدمی خارج منگی از پارکداشتم
 . بود که االن باالستنی اشی باشه و معنتونستینم

 .رو فشردم6ي طبقه ي سوار اسانسور شدم و دکمه عیسر
 آروم به ي کردم،با قدمازونشی آوی جالباسي در رو باز کردم و داخل شدم،پالتوم رو دراوردم و رواروم

 . النا و ماکان کنار هم نشستنددمی رفتم که دییرایسمت پذ
 . آورد و از کنارش بلند شدرونی که متوجه حضورم شد دستش رو از دست ماکان بالنا
 . خواست ماکان رو به هدفش برسونمی کردم خونسرد باشم چون اصال دلم نمیسع
 . مبل نشستمي صورتش رودنی شدم و بعده بوسکی بود نزدسادهی النا که رو به روم وابه

  خانومم؟یـخوب
 : که از عکس العملم جا خورده بود کنارم نشست و گفتی در حالالنا
 ؟ی خوبم تو خوبآره
 
 و نمی تو رو ببشهیمگه م: انداختم و با پررنگ تر کردن لبخندم گفتمی ماکان نگاهي اخموي چهره به

 .ارمی درش بیی تا از تنهاومدمی وگرنه زود تر منجاستی آقا ماکان اینگفت.خوب نباشم
 

 . رفتی داشت مگهیاومده بود بهمون سر بزنه د: به ماکان نگاه کرد و هول زده گفتالنا
 
 .رفتمیاره حق با الناس داشتم م: گفتن حرف النا ماکان از جاش بلند شد و گفتبا
 

  بودهنی قدم من سنگي بد انگارـچه
 

 .ي مزاحم شدی بد موقع آخهیدونی بود منی سنگیلیآره خ: گفترفتی که به سمت در می درحالماکان
  و رفتدی جوابش رو بدم که در رو محکم کوبخواستم

 
 ...النا
 
 . کاناپه لم دادي رفت و روییرای رفتن ماکان پژمان بدون توجه به من دوباره به سمت پذبا
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 ارم؟ی برات بيخوری ميزیـچ
 

 نجاست؟ی ایاز ک. ندارملینه م:پژمان
 

 ؟یـک
 

  چطوره بگم عشقت،هوم؟،اصالي که دستش رو گرفته بودیهمون:پژمان
 
  ستی عشق من نشد،اونی می ساعتکی هیـ
 

 . از نظر من هستی اگه بد موقع مزاحم شدم،ولدیببخش:پژمان
 

 جواب ی حتی انداختکهی و تي کردي پژمان؟تو چت شده؟امروز همش باهام بد رفتارهی چـمنظورت
 .يتلفن هامم نداد

 
 و دستش رو يدی کمکم کن اونوقت تو خونت راهش میگی تو؟مایمن چم شده :پژمان

 ه؟ی کافای بگم ش،بازمیبوسی و میکنی نگاهش م،عاشقانهيریگیم
 
 دونست؟ی تعجب کردم اون از کجا مي بدجوردمی که شنییزای چاز
 

  دمی من از کجا فهمستی درضمن مهم ني دنبال جواب بگردستیالزم ن:پژمان
 ـپژمان،من،من

 
 ؟یستی افتاده تو نی اون عوضي که به جون لبای اونای ی گناهی؟بی النا؟تو چیتو چ:پژمان

 
 دمی محی بذار بهت توضیکنی اشتباه ميباور کن دار: لرزونم که به خاطر بغضم بود گفتمي صداـبا

 پژمان فقط راجبم بد فکر نکن
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 بعد کنمی فکر نمگهی النا من بهت دستی نحیض به تويازین: رو به روم واستاد و گفتی عصبپژمان
   متنفرمی که از بدقولنی واسه ازنمی رو نمزی همه چدی اگر هم االن قيرفتن مامان بابات تو آزاد

 
   تا بتونم بغضم رو مهار کنمدمی کشقی بار نفس عمچند

 .م و درو بستم رسوندیی خودم رو  به دستشوعی استشمام کردن عطر پژمان دوباره حالم بد شد،سربا
 

 رو باز کردم و صورتم رو زدم،آبی و فقط عق مشدی از معدم خارج نميزی بود چی شکمم خالچون
 .ادی گرفتم تا حالم جا برشیز

 . نداشتم در رو باز کردم که با پژمان مواجه شدمي انرژچی بدنم هيتو
 

  دکترمیبرو آماده شو بر:پژمان
 

 . فکر کنم مسموم شدمستی نـالزم
 

 ي بدشی ازمادیگفتم اماده شو با: داد زدي بلند تري بار با صدانی اپژمان
 

  چرا؟ش؟اخهیـآزما
 

 یفهمیفعال برو اماده شو خودت م:پژمان
 ...النا
 مربوط به ي و کارهادیپژمان شده بود مثل سابقش و فقط موقع خر. دادنم گذشته بودشیهفته از آزما1

 ،دمشیدی میعروس
 . زنگ خوردمی بودم که گوش شونه زدن موهامدرحال

 
 ـبله؟

 
 . دنبالتامی آماده باش مگهی دي قهیدق5سالم تا :پژمان
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 . فعالـباشه
 
 هی رنگم رو برداشتم و ی مشکي شونه کردن موهام شدم و به سمت کمد لباسام رفتم،پالتوالیخیب

 .نیی از مامان رفتم پای زدم و بعد از خدافظی مشکپیدست ت
 . بهش کردم و کمربندم رو بستمی کوتاهد،سالمی گذشته بود که پژمان رسي اقهیدق2

 م؟یری ممی دارـکجا
 

  حاضرهشتیجواب آزما:پژمان
 

 ؟ي زودنی اـبه
 

 .اره من ازشون خواستم زودتر جواب رو آماده کنن:پژمان
 . سوال دارمهی ازت

 
 ـبپرس

 
 ؟یبعده اون  اتفاق بازم با ماکان رابطه داشت:پژمان

 
 هی چـمنظورت

 
  نه؟ای يدیمنظورم واضحه،بازم باهاش خواب:پژمان

 
 ؟یپرسیچرا م.ـنه
 

 ه؟ی مربوط به چشی ازمانی ایدونیم:پژمان
 

  چکاپ بدنـخب
 

 ي النا تو حامله اي باردارشیآزما: زد و گفتي پوزخندپژمان
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 : به پژمان نگاه کردم و گفتمیظی نفسم بند اومد ،با اخم غلي بارداري کلمه دنیباشن

 که حاملم نهی اشی معنرهی مجی چون حالت تهوع دارم و سرم گ؟حاالیگی مي داری چیفهمی مچیه
 .؟واقعا برات متاسفم

 
 کرد،دوباره حالم بد شد اما کی نزدمینی و سرشو به برونی عطر آورد بشهی شهی داشبورد ي از توپژمان

 . عطر رو ازم دور کردو گذاشت سر جاشعیسر
 

 که خودت مطمئن نی واسه اي رو دادشی اگرم اون آزماستی ني حالت هات عادنی اینیبیم:پژمان
 .یبش

 شدی نابود مدی هم درکار بود باي اگه بچه ای که برام افتاد حتی چطور ممکنه با اون همه اتفاقـآخه
 

 کنمی تعجب منیمنم از هم:پژمان
 .میدی شو رسادهیپ

 امی من نشهیم: به پژمان نگاه کنم گفتمنکهی اما جراتش رو نداشتم،بدون انیی پاامی بنی از ماشخواستم
 .ستیحالم خوب ن

 امیباشه من زود م:پژمان
 

 هی گرری از رفتن پژمان زدم زبعد
  شکمم پرورش دادم آخه چطور ممکن خداي حرومزاده رو توهی دو ماه نی تو ایعنی

  اومدي گرفته اي گذشته بود که پژمان با چهره ي اقهی دقچند
 

 شد؟یـچ
 

 شهی زنده مگمیبچت سالمه تا چند روز د:پژمان
 

 خوام؟ی حرومزاده رو منی من اي فکر کرد؟تویگی مي داریـچ
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 دی کرده که به خاطر اشتباه شما دو تا بای حرومزاده مگه چه گناهی بهش بگیتونیتو چطور م:پژمان
 نابود بشه؟

 
 شکم منه پس منم ي تونی ایکنی که سر زنده بودنش باهام بحث می بزرگش کنيخوای تو مـمگه

 . حقش مرگهگمیم
 

 . تاسف برام تکون داد و راه افتادي از روي سرپژمان
 ...پژمان

 
   بودنمونی بي کالفه کننده اسکوت

 .دادی النا گوشام رو ازار مي هی گريصدا
 

 ؟ي ازش بچه داریگی م؟بهشی کنکاری چيخوای مـحاال
 

 . از وجودش مطلع بشهی نداره کسیلی قراره نابود بشه دلیوقت:النا
 

 . بهتره بدونهـاما
 

 ی دخالت نکنمی تو مسائل شخصشهیم:النا
 
 . بکني که دوست داري بازم هرکارشنهادهی پهی ستی دخالت ننیـا
 

 دا؟ی آي خونه ي منو ببرشهیم:النا
 
 ه؟ی کدایـآ
 

 دوستم:النا
 

  ادرس بدهـباشه
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  به چپچی بپيدی که رسی رو تا تهش برو سر دوراهابونی خنیهم:النا
 

 .ـباشه
 

 : نگه داشتم و به النا گفتمیمی قدییالی وي خونه هی ي رو جلونیماش
  دنبالتامی تموم شد بگو مکارت

 
 گردمی برمیتو برو خونه من خودم با تاکس: اشکاش رو پاك کرد و گفتالنا
 

 امی زنگ بزن مستی نـالزم
 

  باشه فعال:النا
 

 .ـفعال
 . النا رفت داخل منم راه افتادم به سمت خونهنکهی از ابعد
 
 . جوننیمی سادتی عوای شي باباي خونه میقرار بود بر. منتظرشونمنیی عسل زنگ زدم و گفتم،پابه
 

 نکهیباا. بود که بچه سالمهبیهنوزم برام عج. نگاه کردم و با دقت خوندمششی آزماي به برگه دوباره
 . نکنهی مراقبش بودم تا کاره اشتباهدی نداشته باشم اما با وجود بچه باي گرفته بودم به النا کارمیتصم

 
 . بودم که متوجه اومدن عسل و مامان نشدمشی عرق خوندن جواب آزمااونقدر

 
   سالم شادومادکیعل:عسل

 
 . متوجه نشدمدین؟ببخشی اومدی کـسالم

 
  بهشي زل زدينجوری نوشته که ای کاغذ چکهی تهی تو اون ستی معلوم نی متوجه نشدمیبا:عسل
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 . راه افتادمی عذر خواههی و با بمی رو تا کردم و گذاشتم تو جبرگه

 ...پژمان
 دمی و دستش رو بوسیشونی جون رفتم،پنیمی کردم و بعد هم به سمت سانی با شای گرمی پرساحوال

 .و کنارش نشستم
 : و شکسته اش انداختم و گفتمری پي به چهره ینگاه

 .دی عوض شدیلی خنی کردکاری جون با خودتون چنیمیس
 
 ی غم کموایاز دست دادن ش: اش گرفت و گفتدهی لرزون و چروکي دست هانی دستم رو بنیمیس

 ، دل من و باباش بودزی خونه بود عزنی تک دختر اوای پسرم،شستینبوده و ن
 
 . گفتن نداشتمي برای رو فشردم اما حرف دستشي هم درديبرا
 

 رو از ی عروسي از کارت هایکی جون گذشته بود که مامان نیمی سي از اومدنمون به خونه یمدت
 . جون گرفتنیمی درآورد و به سمت سفشیک
 
 :دی پرسي جون کارت رو از مامان گرفت و با کنجکاونیمیس
 ه؟ی کی  عروسیبه به،به سالمت_
 

 : گفتکردی مي بشقابش بازي توي وهی که داشت با می در حالمامان
 .کنهی پژمان داره ازدواج مراستش،راستش

 
 . کردی خوشبختي برام آرزوی جون نگاهم کردو با ناراحتنیمی تموم شدن حرف مامان سبا
 

 . بودم که تلفنم زنگ خورد و مجبور شدم از جمع خارج بشممیی خوردن چادرحال
 

  النا؟ـبله
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  برم؟ای تموم شده منتظرت بمونم لدایمن کارم با :النا
 

 . فعالامی مگهی ساعت دمی نـتا
 

 . کردم و به راه افتادمی خداحافظهی کوتاه از بقحی توضهی رو قطع کردم و بعد از تلفن
 
 رو جلوش نگه داشتم و نیماش. سرعتم کم کردم و خونه ها رو از نظر گذروندم تا چشمم به النا خورداز

 .م سوار شداون ه
 

 وفتهی بی چند روز اتفاقنی تو اخوادی و اصال هم دلم نممونی مراسم عروسگهی که پنج روز دیدونی مـتو
 ه؟ی که منظورم چیفهمیم
 

 ه؟یاما منظورت از اتفاق چ.فهممیآره م:النا
 

 ی نکن به من دروغ بگی پس سعگذرهی سرت مي توی راجبه اون بچه چدونمی مـمنکه
 

 . دعوا رو ندارم پس دوباره شروع نکني پژمان اصال حوصله نیبب:النا
 

 . رو شروع نکردم که بخوام تموم کنميزی چـمن
 

 ستی خونه نری مسنکهی امیری ممیکجا دار:النا
 

   جونم زنگ زدم اطالع دادمی اونجا به عاطمیری امشب شام دعوتت کرده مـمامانم
 

  ضبط رو بلند کردي کالفه بهم نگاه کرد و با گفتن باشه صداالنا
 ...پژمان

 
 : به اطراف خونه نگاه کردو گفتالنا

 .ستی نی که کسنجایا
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 انی می تحمل کنکمی روننی آره بـخب

 
  باشمنجای اخوامیمنو ببر خونه پژمان نم:النا
 

 .شهی ناراحت میلی مامان بفهمه خـچرا؟اگه
 

 .ستیحالم خوب ن:النا
 

 کنهی مطمئنا حالت رو خوب مارمی بيزی چهی تا برات نی بشـباشه
 

 . مبل نشستي گفت و روي باشه االنا
 

 .ختمی هم داخل شربت رخی کهی رو با هم مخلوط کردم و چند تموی و آب لعسل
 
 .شهی بخور حالت بهتر منوی اایـب
 

 ه؟ی چنیا:النا
 

  عسلـشربت
 

 : صورتش رو جمع کردو گفتالنا
  از عسل متنفرممن
 

 یدونی شام حالت بد بشه و،خب مزهی سر مي تو که دوست ندارادی بار بهتره خوشت بنی اـاما
 

 خورمیباشه باشه االن م: شربت رو ازم گرفت و گفتعی سرالنا
 دی شربت رو سر کشي چشم هاش رو بست و همه بعدم
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 . دختره خوبنیـآفر
 ؟ی گرفتشگاهی وقت ارایراست

 
 ؟يتو کارات رو کرد.آره عسل برام وقت گرفت: رو داد دستم و گفتی خالوانی لالنا
 

  زنگ زدم به فرجام گفت خونه امادسروزی دـاره
 

 . نگفتيزی و  چدی کشی آهالنا
 

 ؟يای باال استراحت کنم تو نمرمی خستم مـمن
 

 . جوابم رو بده از جاش بلند شد به سمت پله ها رفتنکهی بدون االنا
 

 .دمی تخت دراز کشي اوردم و رورونی لباسم رو از تنم بمیشگی عادت همطبق
 : انداخت و گفتی به اتاقم نگاهالنا

  تفاوت دارهیلی خدمی شمال دي که توی اتاقت با اوننیا
 

 . ارهـخب
 . تخت نشست و نگاهم کردي اتاقم برداشت و کنارم روواری چشم از درو دالنا
 
 ه؟ی چي زخم جانیپژمان ا:النا_
 
 زخم؟کدوم _
 

 ! کتفتهکی که نزدینیهم:النا
 
 . بهت بگمدی مفصله بعدا شاشی قض،خبیگیاها اون رو م_
 

 : زخمم رو لمس کردو گفتي جاالنا
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 ؟ی االن بگشهیم
 
 خب نه_
 

  نیی پارمی مشمیپس مزاحم استراحت کردنت نم.باشه :النا
 

 . که در اتاقم باز شد و اشکان داخل شدرمی دستش رو بگخواستم
 : چشماش  گرفت و گفتي کوچولوش رو جلوي من دستادنیباد
 ی چال لباش ندالییبب

 : زدو بعد از بغل کردنش گفتیقی اشکان لبخنده عمدنی با دالنا
   دلمزی عزنیی پامی برای دارن بفی ادب تشری بتیی باباچون

 
 النا فیکه ک بالشت جا به جا کردم و خواستم چشمام رو ببندم ي رفتن النا و اشکان سرم رو روبعد

 .توجهم رو جلب کرد
 

 ...النا
 

 .می از خوردن شام بزرگتر ها به سمت سالن رفتند و من و عسل هم باهم ظرف هارو شستبعد
 

 اری رو بوهی و مینیری عسل جون تو هم ظرف شبرمی ها رو میی چاـمن
 

 برداشت،باورود ما به سالن پژمان زی مي و با گفتن باشه ظرف ها رو از رودی بوسی گونمو به آرومعسل
 . رو ازم گرفتینیاز جاش بلند شد و س

 
 کنمی خودم تعارف منیتو بش:پژمان

 
 : گفتی به سمت پژمان برگشت و با لحن لوسي با دلخورعسل

 .ری رو ازم بگنای اای بشمی منم خسته م،خبی داداش پس من چعه
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 کار کمی حاال یکنی مي سنت هنوز حسودنیخجالت بکش با ا: زد و گفتیی لبخند دندون نماپژمان

 . هاشهی نميزی چیکن
 

 . جون و شهاب گذاشت بعدم کنارم نشستی عاطي رو جلوینیری و شوهی ظرف معسل
 

  خورداری ظرف هارو خودم شستم و خانومت فقط نشست خيحاال خوبه همه :عسل
 

 ، بوده هااری دونه خهی عالمه کمکت کردم،حاال خوبه هی منکه ی لوسیلی عسل جون خـااا
 

 . من روجلوم گذاشت و کنارم نشستیی چاپژمان
 

  خوب کرد نوش جونش:پژمان
 

 : جون گفتایمی خواست جواب پژمان رو بده که کعسل
 .دی از سن و سالتون خجالت بکشکمی مهمون ها زشت ي جلودی ها بس کنبچه

 
 : دهنش و با خنده گفتيرو گذاشت تو بشی از سي اکهی تی عاطمامان
 .  جون بذار راحت باشنایمی نداره کاشکال

 
  گذشت؛ی هم من می عسل و پژمان، گاهي با بحث هاساعت

 که فردا خواب بمونم و به قرارم دمیترسی منی زود تر برم خونه،از اخواستی خسته بودم و دلم میلیخ
 .نرسم

 
 . فهموندم که واسه رفتن آماده بشهیگاهم به مامان عاط نگاه کردم و بعد هم با نمی ساعت مچبه

 . گفت و از جاش بلند شدي بعد شهاب با اجازه اقهی دقچند
 

 .دی خسته ای که شماهم حسابمی رفع زحمت کنگهیخب د:شهاب
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 واقعا کنمیخواهش م: شهاب و مامان واستاد و گفتي خرسند با همون لحن مهربونش رو به رويآقا
 دی آوردفی که تشردیخوشحالمون کرد

 . کردی از همه خداحافظکنمی خرسند رو گرفت و با گفتن خواهش مي آقاي دست دراز شده شهاب
 .دمی جون و عسل رفتم و صورت هر دو رو بوسایمی به سمت کمنم

 
  خوش گذشت ممنونیلی خدیدیواقعا زحمت کش_
 

 ری گلم مراقب خودت باش شب بخيدی زحمت ها رو خودت کشيهمه :عسل
 
 .زمی عزریشب بخ_

 . شهاب رفتمنی کردم و به سمت ماشی نفر که پژمان بود خداحافظنی و از آخردمی رو پوشکفشام
 

 ...النا
 

 .دمی پرنیی به بدنم دادم و از تخت پای چشمام رو باز کردم،کش و قوسمی زنگ گوشيباصدا
 
 . از خونه خارج شدمی جزئي صبحونه هی رو زدم و بعد از خوردن می مشکپیت

 
 . اس دادم و آدرس رو ازش گرفتملدای به
 . بودشی که داشتم نابودی داشتم اما تنها راهدی رفتن ترديبرا
 
 . شدمادهی رو حساب کردم و پهی راننده چشمام رو باز کردم،کرامیدی گفتن رسبا
 خواستمی بر گرفت،م وجودم رو دري ترس همه چی در پچی پي و کوچه هایمی قدي اون محله دنی دبا

 .برگردم اما نصف راه رو اومده بودم
 

 که جلوش واستادم ي برام فرستاده بود نگاه کردم تا مطمئن بشم خونه الدای که ی به آدرسدوباره
 .درسته
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 اومد و بعدم سرو غی جي که صدادی نکشی خدا رو زمزمه کردم و زنگ رو به صدا در آوردم،طولاسم
 . مشخص نبودادی که زییصداها
 بای و تقریکلی زن هکی رو پاك کردم و دوباره زنگ زدم که باالخره در باز شدو میشونی پي روعرق

 .سادیچاق جلوم وا
 : گفتي و مردونه ای کردو با لحن التی اخم به سر تا پام نگاهبا
 ؟امرتون؟يخوای میچ
 

  به اسم ستاره است؟ی م،مطب خانومنجای ادیب،ببخش: دهنم رو به زور قورت دادم و گفتمآب
 و به داخل خونه هلم داد،خواستم برگردم که منو محکم به دی دستم رو کشهوی تموم شدن حرفم با
 : چسبوند و کناره گوشم گفتوارید

 ؟ي مامور؟نکنهي کرددای رو از کجا پنحای فرستاده؟اي رو کدوم خرتو
 

 : گفتمدمی شنی که خودمم به زور می اروميا اشکم دراومده بود با صدادی که از ترس زیدرحال
  از دوستام برام وقت گرفتهیکی روزی منو نفرستاده دی کسبخدا

 ؟ی چه اسم؟بهیک:دی دستاش محکم تر فشار دادو پرسنیگردنم رو ب 
 

 یـالنا،الناپناه
 : مکث کرد و از فشار دستش کم کردو گفتکمی

 ش؟ی بندازيخوای مچرا
 
 د،لطفای اول ولم کنشهیـم
 

 : به سمت خودش برگردوند و گفتمنو
  بنالحاال

 : فکر کردم و در جوابش گفتمکمی دروغ ای راستش رو بگم دونستمینم
  نه شوهرمخوامشی من مناخواستس،نه

 
   برهنی از بخوامی فقط مدمی میپول خوب: گفتمنی باورش نشده واسه همدونستمیم
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 : و چند لحظه بعد گفتدی کشیو به روم سرک ریمی قداطی پول که به گوشش خورد به حاسم

 ؟ي فهم شدری دنبالم نه به پشت سرت نگاه کن نه به اطراف شای آروم بیلیخ
 

 . تکون دادم و بعد هم پشت سرش راه افتادميسر
 

 ی گرفت و از رفتن منصرف می رنگ مشتری بمیمونی شدم پشی تر مکی به اون خونه خرابه نزدی چهر
  کشهی انتظارم رو می چدونستمی که نمی برگشت شدم درحالالیخی کردم و بيشدم اما بازم لجباز

 ...پژمان
 ، شدمرهی که خوردم چشمام رو باز کردم و به عسل خی تکونبا

  نکن؟دارمی بينجوری عسل ؟چند بار بگم اهیـچ
 

 هم عجله یلیعاطفه خانومه با تو کار داره،خ: گفتی ارومي دستاش گرفت و با صدانی تلفن رو بعسل
 داره

 
 . الو گفتمي خواب آلودي رو ازش گرفتم و با صدایگوش

 
  شده ؟يزیممنون خوبم عاطفه جون،چ_

  توء؟شیآره،النا پ:عاطفه
 
 ست؟ینه مگه خونه ن_
 

 ازش خبر ندارم گهی به دوستش هم زنگ زدم اما مرونیبود که از خونه رفت ب8نه صبح ساعت:عاطفه
 .دی باهم باشدی گفتم شازنهی دلم شور مکمی

 
 .یی نگفت که قراره بره جايزی شما،به منم چشی پامیمن االن م_

  اون باشهشی پدی شادی به ماکان زنگ زدیراست
 



 

@donyayroman 388 

 .اره زنگ زدم گفت ازش خبر نداره:عاطفه
 
  فعال خداحافظشتونمی پگهیربع د1 تا دیباشه نگران نباش_
 

 . و به راه افتادمدمیم رو پوش تخت انداختم و بعد از شستن صورتم لباساي رو رویگوش
 

ساعت از نبودن 8 که ممکن بود النا رفته باشه فکر کردم یی و به جاهارفتمی عاطفه راه مي جلوکالفه
 ماکان دی رسی که به ذهنم مي فردم،تنهایدی نرسي اجهی نتچی گذشت و نه من نه عاطفه به هیالنا م

 .بود
 .رونی بگم از خونه زدم بيزی به عاطفه چنکهی از راه رفتن برداشتم و بدون ادست

 . النا رو گرفتم اما بازم خاموش بودي بار شماره نی راه واسه چندميتو
 .  زنگي ماکان پارك کردم و انگشتم رو گذاشتم روي خونه ي رو جلونیماش
  که در باز شددی نکششترطولی بهی ثانچند

 اش رو قهی رو به روم واستاده بود رسوندم و نهی که دست به سی بلندم خودم رو به ماکانيبا قدما 
 :گرفتم

 ؟ي کردکاری چ؟الناروی عوضـکجاست
 

 : جدا کرد و گفتقشی دستام رو از ماکان
 ي من باشه؟نکنه به زنت شک دارشی پدی زنت کجاست؟اصال چرا بادونمی من چه مي شدی وحشچته

  منه؟شی پیکنیکه فکر م
 
 رو چند برابر کرد،دستم رو مشت کردم و به سمت صورتش نشونه تمی زد عصبانی که میی حرفابا

 . شدنیگرفتم که پخش زم
 

 ، زانوهام گذاشتم و خم شدمي رو رودستام
 ) کجاست؟یعنی(
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 فرمون ضرب گرفته ي انگشتم رورون،بای نکردم و از خونش زدم بی کردن ماکان توجهی فحاشبه
 دونست ی مدی افتادم اون بالدای ادی به نکهیم تا ا گذروندی آدم ها رو از نظرم میکی یکیبودم و 

 .......دونستیکجاست،اره حتما هم م
 

 ...پژمان
 . زدم تا اشکش دراومدادی داد و فرلدای اونقدر سر نی ماشيتو
 
  ؟یستیساعت که از نبودش گذشته تو نگرانش ن9 النا کجاست االن يمن مطمئنم تو خبر دار_
 
 ش قول دادمچرا بخدا هستم اما به:لدای

 
 کجاست هردوتامون رو ی قسم اگه نگ؟بخدای لعنتي دادی بگو کجاست ،چه قولریپس خفه خون نگ_

 .ی امتحان کنیتونی مي باور نداردمیبه کشتن م
 

 . رو به سمتم گرفتشی که هول کرده بود اشکاش رو تند تند پاك کرد و گوشی در حالالنا
 
 ه؟ی چگهی دنیا_
 
   که النا واسه سقط بچه اش رفتهی همون آدرسنین،ایا:لدای

 
 آدرسش رو از ی و زودتر بهم نگفتیدونستی تو می؟سقط؟عوضیچ: بهش نگاه کردم و گفتمي ناباوربا

 ؟يکجا آورد
 
 . کردمدای پتی ساهیاز،ازتو :لدای

 
  تا خودم نکشتمتنیی برو پانی هان فقط گمشو از ماشی هاش الکیلی خیدونی نم،مگهي،وااايوا_
 
 . شد و به سمت خونشون رفتادهی پنی از ماشعی سرلدای
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 که حفظش کرده ی پرت کردم و با تمام سرعت به سمت آدرسرونی رو از پنجره به بشی گوشمنم
 .بودم راه افتادم

 . باشهوفتادهی ني که براش اتفاق بدکردمی دلم خدا خدا متو
 

 ...النا
 
 . شدميمتر50 اتاق هی رفت وارد ی اون خانوم که جلوتر از من مبا

 ، خونه هم نبودی حتای مطب هی به اطرافم انداختم،اصال شبینگاه
 . شدمنی از پشت بهم ضربه زد و پخش زمیکی برگردم به سمتش تا ازش سوال بپرسم که خواستم

   اطرافم رو بشنومي صداهایبه خوب تونستمی بودم و نمجی که به سرم خورده بود گي خاطر ضربه ابه
 ، مرد داخل شد و به سمتم اومدهی از جام بلند بشم که خواستم

 . کردمی مهی گرصدای قدرت پس زدنش رو هم نداشتم و فقط بیحت
 سفت بای تقری شهی ي و هوام و بعدم به شدت رونی زمنی درد چشمام رو بستم که احساس کردم باز

 دمیفهمی شدم و می مارتری گذشت هشی میپرت شدم،بعدم دست و پاهام رو با چسب بستن،هر چ
 .وفتهی میاطرافم داره چه اتفاقات

 
 .ادی سرم میی کردم تا بفهمم قرار چه بالزی صداها برام واضح شد گوشام رو تیوقت
 
 چندش آور و ي همون خنده  از حرف زدنشون گذشته بود که مرده پرده رو کنار زد و باي اقهیدق5

 ، به سمتم اومدشیصورت زخم
 . صورتم گرفتم و خودم رو جمع کردمي بستم رو جلويدستا

 . به من دست نزنیگمشو اونور عوض.دی دارکاری آشغال با من چيخوای میاز من چ_
 
 هر  بدنم به حرکت درآورده بود وي دستاش رو روکردی ترش می ها و التماس کردنم انگار وحشهیگر

 ...... شدی تر مکی شلوارم نزديلحظه به دکمه ها
 

 ...پژمان
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  باز شدي بدي زدم و بعد هم با صداي که رو به روم بود لگدي در کهنه ابه
 

  از النا نبودي اما خبرکردمی باز میکی یکی رو ی چوبيدرها
 . به گوشم خوردیفی ضعي که از خودم سراغ داشتم اسمش رو صدا زدم که صدایی صدانی بلندتربا
 
 ! النا خشکم زددنی که با ددمی سرعت به سمت صدا دوبه
 . پام گذاشتمي آروم به سمتش رفتم و سرش رو روي لحظه به چشمام شک کردم،با قدماهی

 
 ؟ي شنویصدام رو م_
 . دستم رو گرفت و سرش رو تکون دادالنا

 .رونی بغلش کردم و از اون خونه زدم باطیبااحت
 . تا نخوابهزدمیباهاش حرف م راه مدام يتو

 . رو برداشتم و به عسل زنگ زدممیگوش
  خونست؟یسالم عسل ک_

 سالم داداش من تنهام چطور؟:عسل
 .  فعالدمی محی توضامیم_

 . دوباره النا رو بغل کردم و بردمش داخلنی از پارك کردن ماشبعد
 

 : گفتدهی دستام به سمتم اومد و با رنگ پري النا رودنی با دعسل
  روز افتاده؟نی داداش چرا النا به اشدهیچ
 

 : بهش گفتمزدمی که نفس نفس میدرحال
 اری نپرس بدو برو لوازمم رو بسوال
 . گفت و با شتاب از پله ها باال رفتي باشه اعسل

 
 بدنش رو بادقت نگاه کردم،تا مطمئن بشم ي و نبضش رو گرفتم،همه جانی زمي رو گذاشتم روالنا

 . باشهدهیصدمه ند
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 . کردم و سرم رو به دستش وصل کردمقی آرامبخش براش تزرهی کمک عسل به
 

  شده؟ی چی بگي خواینم:عسل
 
 . بشهداری صبر کنم تا بدی دونم بایفعال خودمم نم_
 

 ...النا
 بار هی کرد اگه دمی و تهدی از دستم عصبانیلیخ.دی از م سوال پرسی به هوش اومدم پژمان کلیوقت

 ... فاجعه بودهی برام نی باردارم و اگهی اشتباه کنم به همه مگهید
 
  خودم شدم و خودم رو دست سرنوشت سپردمی افکار بالیخیب

...... 
 . موندهی باقي کارهاي هی و خودش هم رفت دنبال بقشگاهی من رو رسوند آراپژمان

 
 به صورتم انداخت و شروع کرد به ی نگاهشگریدم،آرای دراز کشی صندلي رو درآوردم و رومانتوم

 .برداشتن ابروهام
 .ومدی بهم میلی استفاده کنه چون خرهی صورتم ازش خواستم تا از سبک تشی آراي واسه

 
 داشتم گهینم،دی ببنهی  آي داد خودم رو توی دستش بودم و بهم اجازه نمری شد که زی میساعت2

 درست کردن ي باال برايم خواست برم طبقه  و با لبخند ازدی شدم که دست از کار کشیکالفه م
 . باالي و رفتم طبقه دمی از شاگرد هاش لباسم رو پوشیکیموهام،قبلش به کمک 

 . باعث شده بود از دستم کالفه بشننی اومد و همی منم در مغی جي شدن موهام صدادهی هربار کشبا
 
 . دونم چقدر گذشته بود که باالخره کارم تموم شدینم
 : و گفتدی کشیقی بود نفس عمونینی که مخصوص شيشگریآرا
  باالخره موفق شدم چطوره؟ی داشتي بلند و پر دردسري چه موهايوا
 

 . به موهام انداختم و از جام بلند شدمینگاه
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 . خوب شدمیلی ممنون خی عالنی ايوا_
 .زمی عزی هستیخوشحالم که راض: بهم زد و گفتی مهربونلبخند
 . آوردم و به پژمان زنگ زدمرونیب فمی کي رو از تومیگوش

  دنبالم؟يای میسالم من آمادم ک_
 .زمی عزامیدارم م:پژمان
 .دمی گفتم و شنلم رو پوشي اباشه

 اتصال رو ي انداختم و بعدم دکمه می به گوشی زنگ خورد،نگاهمی گذشته بود که گوشي اقهیچنددق
 ...فشردم

 
 ...پژمان
 . کردمی مي لباس عروس لحظه شماري النا تودنی دواسه
 . پارك کردم و به النا زنگ زدمشگاهی آراکی رو نزدنیماش

 که در باز شد و النا جلوم دی نکشی برداشتم و چشم هام رو به در دوختم،طولنی گل رو از تو ماشدسته
 نی شد که ای نم النا چشمام گشاد شد و باورمدنی دنه،بای باال داد تا منو بهتر ببکمیواستاد،شنلش رو 

  دی کشی خودش رو به رخ مشتری بتشی و ساده معصومرهی تشیالناس بااون آرا
 .دمی تر شدم و گونش رو بوسکی بهش نزدناخودآگاه

  الناي عوض شدیلیخ_
 

 ي جذاب و دختر کش شدیلیتو هم خ: کردو گفتینیری خوشگل و شي خنده النا
  رو براش باز کردمنی بهش زدم و بعد از دادن دسته گل در ماشيلبخند

  مادمازلدییبفرما_
 . بهم انداخت و سوار شدي داری نگاه معنالنا
 
 گوش هامون رو ي شدی آروم مدنشی که با شنیمی آهنگ مالي سکوت بود و فقط صدانی ماشتو

 . دادینوازش م
 

 دیش رو روشن کرد و شنلش رو عقب کنی ماشي بخارالنا
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  حوصله اسی بود کالفه و بمشخص
  بخار گرفته به حرکت درآورد و نوشتي شهی شي رو روانگشتش

 » دارمدوستت«
 :دمی ازش پرسي کنجکاوبا
 ه؟یتی دوستت دارم متعلق به چه شخصنیا_
 

 فرصت گهی دهی نگفت،به اعداد چراغ قرمز نگاه کردم هنوز ده ثانيزی و چنیی سرش رو انداخت پاالنا
 »النا«: کنارش خم کردم و کنارش نوشتمي شهیداشتم؛خودم رو به سمت ش

 
 : تعجب نگام کردو گفتبا

  اون دوستت دارم مال خودم نبوداما
 

  ها حواسم رو پرت کردندنی ماشی در پی پي جوابش رو بدم که بوق هاخواستم
 ...النا

 . نبوددای خندونش پي چهره ي توی حسی و بي دلخورگهی کرده بود و دریی تغیلی رفتارش خپژمان
  

 . زد و دستم رو گرفتی شد،بهم چشمکادهی رو پارك کردو پنی باغ ماشي در وروديجلو
 ؟ياسترس که ندار:پژمان

 
 ؟ی چاد،توینه ز_
 

   خوبهیلیمن که حالم خ:پژمان
 
 آره کامال مشخص_
 

 ، امشب رو بزار بهت خوش بگذرههی کن حالت خوب باشه،یخب تو هم سع:پژمان
 
 . کنمی خودم رو می دادم که سعنانی زدم و بهش اطمي فشاردادن دستم لبخندبا
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 ، باغ رو پر کردي دست و سوت همه فضاي شدن من و پژمان صداباوارد
 ، گفتنکی و بهمون تبردنی جون به سمتم اومدن و صورتم رو بوسی و عاطعسل
 .می و نشستمی رفتگاهمونیبه جا با مهمونا ی احوال پرسبعداز

 
 :  به طرف پژمان خم کردم و گفتمی داد سرم رو کمی ها آزارم می بعضي ها و پچ پچ کردن هانگاه

 
  زشت شدم؟یلی خمن

 : با تعجب بهم نگاه کرد و گفتپژمان
  چطور مگه؟نه
 
 کننی نگاه مي جورهی اخه من و تو رو یچیه_
 

  تو باشني که آرزو داشتن جا هستنیلیتو توجه نکن امشب خ:پژمان
 
 چطور مگه؟_
 

  بکنني حاضرن واسه پول هرکارلمونی فامياخه دخترا:پژمان
 
 نجام؟ی که االن منم به خاطر پولت که انیمنظورت ا_
 

 ي آدم هاي رو بدون که تو با همه نی بود،اگهی دزی چهینه منظورم : به چشمام نگاه کرد و گفتپژمان
 ي فرق دارنجایا

 
 به خاطر امشب دمی شده بود،شاشیزی چهی شکم هزار برابر شده بود،حتما گهی حرفاش دنی گفتن ابا

 . کردیداشت رامم م
 

 ، رو به سمت پژمان چرخوندمم،نگاهمی رقص دونفره آماده بشي اعالم کرد که برای جي دیوقت
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 .ستمیاما منکه بلد ن! گفت؟رقص دونفره؟ی االن چنیا_
 

تو نگران نباش اون با من،تو فقط خودت رو بسپار دست :جاش بلند شدو گفت از ي با خونسردپژمان
 من باشه؟

 
  نگاهم رو ازش گرفتم و با گفتن باشه همراهش شدمکالفه

 
 ...النا

 ، پهن و مردونش بذارمي شونه هاي کمرم رو گرفت و ازم خواست دوتا دستام رو روپژمان
 ، بشه بشم تا از استرسم کمرهی کردم به چشماش خیسع

 ، دادم و خودم رو سپرده بودم به پژمانی گفت انجام می که اون ميهرکار
 اون مه و رقص ي زد توی که توش عشق و محبت موج میی بودم چشم هاشی پژمان خوشحالشمحو

 .می نداشتی و به اطراف توجهمی سپرده بودکینور هر دو خودمون رو به موز
 

 ، آغوشش گم شدمي دور چرخش توهی از دستام رو باال گرفت و بعد از یکی پژمان
 بود که جو رو به خودش غی داغش رو حس کرد و بعدم دست و جي تموم شدن آهنگ دستم لب هابا

 .آورد
 

 ! شدی پس چي تو که رقص بلد نبودگمیم:پژمان
 
 نی دونستم ا؟تا ای کردم،نمیم تو نبود حتما خراب ي هایی دونم البته اگه راهنمایراستش خودمم نم_

 يحد ماهر
 

 ؟ی،موافقی خواد امشب بدونی اما دلم می دونی هست که نمگمی ديزای چیلیخب خ:پژمان
 

 بدون نی به خاطره همهی امشبش چي بدونم علت رفتار هاخواستی مدم،دلمی رو درست نفهممنظورش
 .فکر کردن موافقتم رو اعالم کردم
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 ...پژمان
 . رفتن شدندي مهمون ها آماده ي خوردن شام،همه بعداز

  خونه؟می زودتر برشهیم: و گفتدی رو پوشدشی حوصله شنل سفی بالنا
 . ناراحتش کردمي به چهره ی مبل بلند شدم و نگاهي رواز
 
  شده؟يزیچ_
 .  خسته شدمیلی خوام برم خونه خینه فقط م:النا
 ؟ي گردابونی خالیخی پس بزمیباشه عز_
 . رو به روش دوختي نهی توجه به حرفم دسته گلش رو برداشت و منتظر نگاهش رو به آی بالنا
 

  و به سمتم اومد؛دیی رفتم که عسل از دور دونی به سمت ماشباالنا
 ؟ی دور بزني کجا ها بري خوایم:عسل

 
 . خودمون النا خستسي خونه میری ممیراستش عسل جان مستق_
 

 . فعالنمتونی بی بگم،مهی به بقرمیباشه پس من م: به النا زد و گفتی چشمکعسل
 
 .یفعال آبج_
 دیمنم دوست نداشتم سکوتش رو بهم بزنم،شا! بودی دونم تو فکره چی النا ساکت بود و نمنی ماشيتو

 . داشتازی سکوت ننیبه ا
 

 دیاختمون سف سي پشت سرمون جلوي هانی ماشي ساعت بوق بوق کردن و سروصدا هاکی از بعد
 . مشترکمون بود نگه داشتمي که خونه یرنگ
 . شدند و به طرفمون اومدندادهی هاشون پنی از ما همه از ماشبعد
 نی کردند سوار ماشی خوشبختي برامون آرزونکهی جلو اومدند و بعد از اانی شاي از همه خانواده اول

 .شدند و جمعمون روترك کردند
 

 . النا گذاشتي بازو هاي دست شهاب رو رها کرد و دو دستش رو روعاطفه
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 بهتر از محبت و صادق یچی باشه،هداری پاتونی تا ابد زندگدوارمیام. از امشبنمیخب دختر نازم ا:عاطفه
 .ستیبودن ن

 . سازهی رو می تفاهم هاست که زندگنی همیدگاهی تفاهم داشته باشزی همه چي تودی نباحتما
 .دی هم رو داشته باشي در دو بدن،پس هوادی شی روح مکی امشب به بعد شما دو تا از
 

 . پاك کرد و مامانش رو بغل کردی اشک هاش رو به آرومالنا
 .دی رو بوسشیشونی النا رو از بغلش جدا کرد پقهی از چند دقبعد
 

 کادو هم از نیدر ضمن ا ی کنهی گرنکهی نه ای خوشحال باشدی باتهیالنا مامان جان شب عروس:عاطفه
 .  پاکت به طرفش گرفتهی بعد هم ادی خوشتون بدوارمیطرف من و شهاب،ام

 
 . کردي و ازش ازش تشکردی دوباره صورت مامانش رو بوسالنا
 . النا بشهی باعث ناراحتيزی لحظه به بعد چنی از اذارمی مدی ممنون عاطفه جون مطمعن باشیلیخ_
 

 سپارم برات  ی می دونم دخترم رو دست آدم درستیم: دستم رو گرفت و گفتی با قدر دانعاطفه
 . دارمتی موفقيآرزو

 .دی داشته باشی سفره خوبدوارمی ممنون عاطفه جون امیلیخ: بهش زدم و گفتميلبخند
 کردو همراه عاطفه رفت و ی کرد باهامون خداحافظحتی منوبغلش کردو چند تا نصنکهی بعد از اشهابم

 .......دی من رسي خانواده نوبت به
 

 ...پژمان
 

 . من و النا مامان و باباهم کادو شون رو دادند و رفتني آرزو برای بعد از کلباالخره
 .می سرد النا رو گرفتم و باهم وارد خونه شديدستا

  قشنگ شده کار خودته؟یلی خنجایا: به دور تا دور خونه انداخت و گفتی نگاهالنا
 . رنگ هاش آره کاره خودمبیمن که نه اما خب ترک_
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 . دهی میبنفشش به آدم آرامش خاص_دی قشنگ رنگ سفنجا،واقعایا:النا
 

 . شدمکی از پشت بهش نزدونمی رو از تنم در آوردم و بعد از شل کردن پاپکتم
  النا؟ي خسته ایلیخ_
 ؟ي داريچطور مگه؟کار:دی به سمتم برگشت و پرسالنا
 .می باهم حرف بزنکمی خواستم یخب م_
  شه؟ی مدای قهوه هم پنجایا: مکث کرد و گفتکمی النا
 ؟ي خوای می شه واسه چی مدایمعلومه که پ_
 ؟ی شه زحمت درست کردنش رو بکشیم:النا
 .چرا که نه حتما: کردم و گفتمی خوابالودش نگاهي چشمابه
 

  کردو به سمت اتاق به راه افتادي تک خنده االنا
 ی صدام بزنی اگه کمکم خواستیبرو تو اتاق سمت چپ_
 

 . گفت و رفتي برگرده باشه انکهی بدون االناهم
 

 ....النا
 
 . که بود لباسم رو درآوردم و به سمت کمد رفتمی هر زحمت و سختبا
 . بود و مارك داشتدی نکردم چون همشون جددای از لباس هام رو پچکدومیه

 .دمی کردم و پوشدای پی و شلوارك لشرتی تهیخره  بهشون انداختم تا باالینگاه
   شده بود انداختمدهی که رو به روم چی رنگا رنگي به رژه لبای  واستادم و نگاهنهی آيجلو

 .رونی رو برداشتم و بعد از پررنگ کردن رژم از اتاق اومدم بی صورترنگ
 سرش نی زمي رویدن صندل شدهی مشغول درست کردن قهوه بود و متوجه اومدنم نشد،با کشپژمان

 ی اولت کلي کشوي راحت تر نبود؟تونیلباس از ا: به سرتاپام کرد و گفتیرو به طرفم چرخوند،نگاه
 ومد؟یخوشت ن.لباس خواب بود
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   ها راحت ترمنیممنون باهم: بهش کردم و گفتمی کمرنگاخم
 

 . گفت و شونه هاش رو باال انداختي باشه اپژمان
 معذب یلی گذشته بود که پژمان قهوه به دست رو به روم نشست و دوباره زل زد بهم،خي اقهی دقچند

 . جلوم مشغول کردمی انداختم و خودم رو با فنجون صورتنیی سرم رو پانیبودم واسه هم
 ... شد که با حرف پژمان تعجب زده بهش چشم دوختمی می داشت طوالنيادی زنمونی بسکوت

 
 ؟يبا من بود_

  هم هست؟ي اگهی کس دنجایره مگه جز تو اخب آ:پژمان
 . نبودنینه،اما قرارمون ا_

 : قهوه اش رو مزه کرد و گفتپژمان
 اما می زندگي تويای مي روزهی دونستم تو ی النا من منیبب! شدی چای ي دونم چجوری اما نمدرسته

 .ي رو عوض کردمی تو با اومدنت زندگمی ری مشی حد پنی دونستم تا اینم
 

 ...النا
 :دمی پرسدمی فهمی نمیچی پژمان هي که از حرفامن

 ؟ی دونستی ميچجور
 : با حلقش برداشت و گفتي واسه حرف زدن دو دل بود دست از بازيانگار

 نمیبی رو مندهی خواب آي توی گاهدم،منی خواب هام تو رو دي دونم باورش سخته اما من تویم
 . بکنمي ازش کاريری که نتونستم واسه جلوگیدرست مثل اون تصادف

 
 دوستم ي تونم بگم حق نداری من نمی که دروغ بگیستی نی دونم آدمیخب باورش سخته اما م_

االن تنها فکرم . ندارمی چون من بهت حسی رو فراموش کنزی گم بهتره همه چی اما میداشته باش
 ؟ی فهمی می لعنتي بچه نیا

 اون بچست،امشب نگاهت رو يبه نظر من تنها فکر تو بابا: رو ازم گرفت و گفتنشی نگاه غمگپژمان
 و يای ندارم باالخره با خودت کنار می النا من مشکلنیبب. هنوزم قلبت مال اوندم؛توینسبت به ماکان د

 . هم نهدی داشته باشم شای فرصتدی اون موقع شای کنیراهت رو انتخاب م
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   آروم کنار تو و پسرمی زندگهی خوام جز ی نمای دننی از ايزی چگهیسالمه،د31 من
 ،ي و جوابم رو بدی دم که فکرات رو بکنیهفته وقت م1 بهت من
 کنه رو غرق ی شکمت رشد مي که داره توي هم تو رو هم اون بچه ای عشقم رو قبول کناگه

 ي هرکاری تونی اونوقت مرمی متی از زندگشهی باشه واسه همیاما اگه جوابت منف. کنمی میخوشبخت
 .ی و اون بچه بکنی با زندگي خوایکه م

   وناراحت پژمان برام سخت شده بودی مشکي دونم چرا نگاه کردن به چشم هاینم
 . بزنم سرم رو تکون دادم و فنجون قهوه ام رو برداشتمی بهش نگاه کنم و حرفنکهی ابدون

 
 شبت ی که تو راحت باشی تو اتاق سمت راسترمی دو تا اتاق داره من منجای رم بخوابم ایالنا م:پژمان

 .ریبخ
 
 .....ری ممنون شب بخیلیخ_
 
 .هی چممی دونستم تصمی که پژمان بهم مهلت داد گذشته بود و من هنوز نمي هفته اکیروز از اون 5
 

 داشتم نه اون با من،صبح صبحونه اش رو ی شده بود سکوت کردن نه من باهاش حرفکارهرروزمون
 . کردیتماشا مTv ای دی خوابی مای گشت بعد از شام یشب هم که بر م. رفتید و م خوریباهام م

 . آورد خونهی نمگهی اشکان رو هم دیحت
 . زنگ خوردمی کردم که گوشی منیی رو باال و پاونیزی تلوي کالفم کرده بود،داشتم شبکه هاییتنها

 . حوصله دکمه رو فشردم و جوابش رو دادمیب. انداختم،ماکان بودی صفحه اش نگاهبه
 
 ؟یممنون خوبم تو خوب_

 رونی بيای بی تونی خوبم النا مزمیاره عز:ماکان
 ؟ینه واسه چ_

 . چون کارت دارمای بی تونی کنم اگه میخواهش م:ماکان
 . شهی می چنمیباشه بذار بب_
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 خونت امی من مای مون یشگی شاپ همی کافيای فردا مای: صداش رو باال برد و گفتی ماکان عصبنیا
 .دنمی خوشحال بشه از دادیاما فکر نکنم پژمان ز

 .امی باهم رو به رو بشن قبول کردم و گفتم که منکهی ترس ااز
 
 .قرار بود امشب جوابم رو بهش بگم. که پژمان بهم مهلت داده بود تموم شد يهفته ا1

 . سر قرار باشمگهی ساعت دکی ظهر بود که ماکان زنگ زد و گفت تا کی ساعت
 دمیرس2 ساعت رون،درستی کردن از خونه اومدم بشی آراکمی و بعداز دمی رو پوشمی قرمز طوسيمانتو

 . که ماکان گفته بودییجا
 ، کردمداشی پنکهی نشسته بودند چرخوندم تاازهای که پشت مي چند نفرنی رو بنگاهم
 .د رسوندم و رو به روش نشستم که وسط سالن بويزی تند خودم رو به مي هاباقدم
 . زد بهم سالم کردیی لبخند دندون نمادنمی بادماکان

 ، زود برگردم خونهدی من بای شه زودتر کارت رو بگیم.سالم_
 ي سفارش بدم بخوريزی چهی فعال بذار ادهیوقت ز: خونسرد بهم زل زد و گفتماکان

 . رمی مای حرفت رو بزن ای ندارم لیمن م_
 ي لجبازي هنوزم همون جورممیباشه،باشه من تسل: باال برد و گفتمی دستش رو به حالت تسلماکان

 . بچه مون به من برهدوارمیام
بچه : تر کردم و گفتمظی بگم،اخمام رو غلی دونستم چی بدنم سرد شد نمي آوردن اسم بچه همه با

  بچه مون؟یگی وجود داره که مییمون؟مگه ما
 

  واضح تر؟نی من و تو از اي بچه یعنیآره بچه مون،: اخم کرد و گفتماکانم
 . ي که بودی  هستیی اشتباه کردم که اومدم تو همون آدم عوضي شدوونهی پاك دتو

 . بلند بشم که مچ دستم رو گرفتخواستم
 .ی که برات افتاد تو هنوزم عاشقمی اون اتفاقی دونم حتی رو مزیالنا بس کن من همه چ:ماکان

 
 . باشهری خيدی تو خواب دي داری نفسچه اعتماد به_

 ؟یکنی باهام بحث مي االن دار؟چراي چرا اومدیستیاگه عاشقم ن:ماکان
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 . احمقمهیچون : کرده بود گفتمسی که اشکام گونه هام رو خی رو از دستش جدا کردم و درحالدستم
 

 من اومدم کنمی نکن النا جون من خواهش مهیگر: بعد از پاك کردن اشکام گفتدی دستم رو بوسماکان
   سندشنمی انی ببمیواسه جبران منو مهرنوش ازهم جدا شد

 .  کاغذ رو جلوم گرفتهی بعدم
 که شدی دونم چینم. ستی در کار نی که از دادگاه خانواده بود مطمئن شدم که دروغي کاغذدنی دبا

 .ذره فکر کنم هی نکهی حرفاش رو قبول کردم بدون ايآروم شدم و همه 
 

  دنبالت باشهامی زنگ بزن مدیفردا که از هم جدا شد:ماکان
 

 . قفل انداختمي رو تودی کلی گفتم و بعداز خداحافظي اباشه
 ی بگم دلم می دونستم چی کردم،نمی مي پژمان نشسته بودم و با غذا بازي با استرس رو به روشب

 . کار رو نکردنی ببره اما انی رو از بنمونیخواست خودش سکوت ب
 
 .می باهم حرف بزندیبا_

 دی لقمه اش رو قورت داد و دست از غذا خوردن کشپژمان
 

 .باشه بگو:پژمان
  من،اما،اماي ها درحقم کردي فداکاریلی،خی خوبیلی دونم از کجا شروع کنم،تو خینم_
 

 . و خودش شروع کرد به حرف زدندی ادامه بدم که پژمان وسط حرفم پرخواستم
 :پژمان

 سوءاستفاده کنه،الزم خوادارتی که فقط مي رو خوردی کسيگول حرفا. الناي بازم گول خوردپس
 و يدی شنی شاپ چی اون کافي تونکهیا. دونمی رو مزی من خودم همه چهی جوابت چی که بگستین

 مونی وقت پشچی همتی تصمنی از ادوارمیام. متعلق به خودتهتی چون زندگستی مهم نی گفتیچ
 .ینش
 رم،واسه شام خوشمزت ممنون ی مشهی واسه هممونیی جمع کردم فردا بعد از جداشبی لوازمم رو دمن

 . الناجان



 

@donyayroman 404 

 که پژمان درست کرده بودرو ي شدم و بعد از خوردن صبحونه اداری تاك ساعت بکی تي با صداصبح
 .ونده بود چسبنهی آي که پژمان آدرسش رو برام رویخوردم و بعد از آماده شدن رفتم به دادگاه

 
 .می پرونده رو هردو امضا کردي طالق رو انجام داد و پاي کارهاعی سریلی پژمان خلیوک

 . پژمان باعث شد واستمي از دادگاه که صدارونی برفتمی مداشتم
 

 ی دونی خودت ممی مامانم نبودي من و اشکان اگه خونه شی پيای بی تونی می که خواستیهرموقع
 .ی کندامیکجا پ
 . ماکان رفتمنی بهش بدم به راهم ادامه دادم و به سمت ماشی جوابنکهی ابدون

 
 ...ماه بعد1
 
 یلی من و ماکانم درست شده بود مثل قبل و حالم خي من و پژمان گذشته بود،رابطه ییماه از جدا1

 . و ناراحت نبودمی از بودن بچه هم ناراضگهی دیخوب بود حت
 

 کردن اتاق خواب مون بودم،ماکان اومد خونه و زی روز که در حال تمکی نکهی خوب بود تا ای چهمه
  ازممهیسراس

 
 ، جون به اسمم کرده بود رو خواستی که عاطي و خونه انی ماشسند
   گفت واسه درست کردنبهم
 ، قبول کردم و بهش دادمعی دونستم سری نميزی چادی  چند تا سند ببره من هم که زدی نامه باعقد

 . کردمی گفت امضا می رو که ماکان بهم ميزی و هر چی دفتر اسناد رسممیصبح باهم رفت8 ساعت
 

 و مکررش کالفم کرده ی در پی پي شد که ماکان کارهاش مشکوك بود و تلفن های مي روزچند
 .بود

   کارام رو انجام بدمی تونستم به راحتی شد  شکمم بزرگ شده بود و نمی مي سپري جورنی همروزها
 ي آورد و به فردا و هفته های مي بهونه اهی زدم ی که از ازدواج و محرم شدن با ماکان حرف مبارهر

 . کردیبعد موکولش م
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 . گذروندی مرونی وقتش رو بشتری باهام سرد شده بود و برابطش
 مشخص ي برای رو نداشتم حتي کارچی هي کنم،حوصله کاری چدی دونستم بای بد بود ونمیلی خحالم

 . نرفته بودمی بچه هم سونو گرافتیشدن جنس
 شاخه هی ورقه همراه هی بالش ي و روستی ماکان ندمی چشم هام رو باز کردم که دي با درد بدصبح

 گل گذاشته شده
 ، کاغذ رو برداشتم و شروع کردم به خوندني کنجکاوبا
 . دادهمی بازنی دوميد که ماکان برا شی شدم باورم نمرهی سر جام نشستم و به رو به روم خيبا ناباور 

 دمی آقا و خانوم داخل شدن شال و مانتوم رو پوشهی زنگ از تختم دل کندم و درو باز کردم که يباصدا
 ،و به سمتشون رفتم

  کمکتون کنمتونمید؟مییبفرما_
 ؟دی کنی می زندگنجای خانوم شما ادیببخش: بود جلو اومد و گفتسادهی که پشت سر خانوم وايمرد
 بله چطور؟_
   شدههی کردم تخلی فکر ممیدی رو خرنجایما ا_
 د؟یدی رو خرنجای اي شما چجورنجامیاما من مالک ا:دمی تعجب پرسبا
   مالکش نبودنشونی مگه امیدی به نام ماکان خرییما از آقا_

 .دندی پرسی و مدام حالم رو مدندی حالم بد بود که زن و شوهر هردو ترساونقدر
 . خاموش بودشی رو برداشتم و چند بار به ماکان زنگ زدم اما گوشمیگوش

 .ختمی سمت کمدم رفتم و لباسام رو چمدونم ربه
 از ارث شی عوضياگه اون بابا. رو با خودش برده بودمیی بند نبود تموم دارایی جاچی به هدستم

 .ومدی ی بال سرم نمنیمحرومش نکرده بود ا
  جا رو نداشتم که برمچیه
 .  رو باهم از دست دادمزمی همه چختمی ری رفتم و اشک می راه مابونای خيتو

 برم من در تونستمی پژمان بود اما نمي خونه دمی شده بود و سرما هم چند برابر تنها امکی تارهوا
 غرور و احساسات مسخرم پا ي رونکهی کرده بودم،اونقدر با خودم کلنجار رفتم تا ايحقش نامرد

 . پژمان به راه افتادميگذاشتم و به سمت خونه 
 . لرزونم زنگ رو فشردم وداخل شدميبادستا
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 . به سمتم اومد و بعد از بغل کردنم منو برد داخلیی با خوشروعسل
  عسل جان؟ییتنها_

   مامان بابا رفتن سفرزمیآره عز:عسل
 با پژمان رفتن؟_

 . از تو با اشکان رفتیی بعد از جدازمینه عز: کنارم نشست و گفتیی چاوانیل2 همراه عسل
 کجا؟_

 ن؟ی که از هم جدا شدشدی دونم،النا چینم:عسل
 .گفتمی مدی بای نداشتم که بدم چیجواب

 دی دونن شما از هم جدا شدیمامان بابا هنوز نم: دستم رو گرفت و گفتدی که سکوتم رو دعسل
  پژمان نگفت؟اخه چرا؟یعنی_
 يگردی داشت که برمدی داداشم هنوز امیطفل:سلع

 بلند عسل سر جام ي جام بلند شدم تا برم صورتم رو بشورم که با صداکردازی درد میلی خچشمام
  شدمخکوبیم
 

 ؟يالنا تو،تو حامله ا:عسل
 . نگفتميزی و چنیی حواسم به شکمم نبود خجالت زده سرم رو انداختم پااصال
  بچه مال پژمان مگه نه النانی دونه؟ایپژمان م:عسل

 . کردمدیی حرفش رو با سر تانی سرم اومده واسه همیی نداشتم بهش بگم چه بالدوست
 . شهی خوشحال میلی حتما به پژمان بگم حتم دارم خدیمن با:عسل

 . کردداشی پشهی دونم کجا می مششی خوام خودم برم پینه عسل فردا م: رو گرفتم و گفتمدستش
 .دی از حاش بلند شد و صورتم رو بوسی با خوشحالعسل

 
 . می و به سمت شمال راه افتادرونی بمی با عسل از خونه زدصبح

 . گرفتم جبران کنممی رو از دست دادم وتصمی که چه کدمی که عسل زد فهمیی با حرفاشبید
 .میدی رفت شب رسی که عسل می سرعتنی و آخرنی سنگکی ترافبا
 ه؟ی من چدنی دونستم واکنش پژمان با دی استرس داشتم ونمیلیخ
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 : شدم و گفتمکی آرومم از پشت بهش نزدي قدم هابا
 ؟ینیبی خواب هات مي عوض کرد تواتوی که دنیی اون چشم هاهنوزم

 
 ي بسته به سمتم برگشت،فاصله ي از جاش بلند شد و با چشم های شوك زده شده بود به آروميانگار

 .  اما من برگشتم حق با تو بود پژمان من اشتباه کردمرهی دنکهیبا ا: رو پر کردم و گفتمنمونیب
 : گفتی چشم هاش رو باز کرد و با خوشحالپژمان

 .  نشدمیاالتی من خی خودتپس
 . انداختمنیی به ذوق کردنش زدم و سرم رو پايلبخند
 : موهام به حرکت درآورد و آروم گفتي دستش رو الپژمان

  خانوممي خودت خوش اومدي خونه به
  سردم رو نوازش دادي داغش بود که لباي لباوبعدهم

 ...انیپا
telegram.me/caffetakroman 


