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  خجسته حالانینوشته پرن|رمان پرستش
 

telegram.me/caffetakroman 
 / توری که من ازنقش غزدلی عزي اي آفرود
 / بااشک ندامت شستشو کردمدهی ديسرا
 

 / خلوت ما راالتی باخشبی بود دییصفا
 / ترا هم ، آرزو کردمی من باز پنهانیول
 

 / باغبان رفتمي بلبل مباش اي ازناله ملول
 / درغنچه بو کردمی گلی کن اگروقتحاللم
 اریشهر

 
  پرستش_
  پرستش پاشو دخترم_
 ادی من خوابم مالیخیمامان توروووخدااا ب_
   دنبال باباتدی پدرام اومده سراغت برنمیعه دختر پاشو بب_

 ای حاضر شو بزودباش： گفترفتیتاق م که به سمت درای مامان خنده کردو درحالدمی بابام اومد مثل فشنگ از جا پرتااسم
 . صبحونه بخور پسرعموتم منتظر نذار زشتهنییپا

  چشومم： گفتمزدمی و بلندم و عقب مشونی پري موهاکهیدرحال
  امدمنیی تخت پاي رواز
   اتاقم رفتمیی سمت دسشوبه

  دی خوابم پرشییی به صورتم اخدمی محکم ابو پاشمشت
   صورت پف کرده ام نگاه کردمبه

 پف نی بزرگ خوش فرمم پف کرده بود اوووف بااي شده بود لباشهی روشنم درشت تر از همي درشت و قهوه ايچشما
  برم فرودگاه؟تونمیم

 .. رفتمرونی و از اتاق بختمی اب به صورتم رباز
   بستمی بلندمو شونه زدمو دم اسبيموها
   و مداد به چشمم زدمملی ری و کمدمیرو پوش ی مشکنی قرمز و شلوارجيمانتو

   نبودشی به آرايازی بودمممم و نخوشگل
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 .. چقدر من اعتماد به نفس دارمجون
   رفتمنیی بغلم به صورت دوو از پله ها پاری زدم زفممیک.. رو دستم گرفتمی قرمز و شال قرمز مشککفش

   گفتمي اشپزخونه شدم و سالااام بلندوارد
   سرشو بلند کردپدرام

 ： گفشخندیبان
 ساعت خواب تنبل؟_

   رو دراوردم گفتمزبونم
  به توچه راننده_
 .. هاهاهاشهی دونستم از لفظ راننده ناراحت می قرمز شد متی عصباناز
  دمی جلوم دی مشکلهی دستم بود برگشتم و دوتا تری شوانی لهی

   نداشتم حرف بزنمقدرت
 ..شمی چشماش دارم غرق میاهی تو سکردمی م و احساسکردمی عطرشو حس مفقط

  شدرمونی برو دای نگاه کردن من تموم نشد؟بمادمازل： گفدادی انگشت اشاره شو تکون مکهی درحالپدرام
   از اونشتری و بدمی خودم خجالت کشاز

 ... کنهی خودش مشی پي حاال چه فکراووووف
   از ذهنم دور شهی تکون دادم تا افکار منفسرمو

  می گفتم مامااااان ما رفترفتمی به سمت در مکهی در حالبلند
 ..دی سالمت مواظب خودتون باشبه： هم بلند گفتمامان

   قشنگمون شدماطی بستم وارد حدرو
  نی از بکنمی عوض نمی بزرگ و دوس داشتناطی حنی با اارووی من دنيوااا

   و درو باز کرددمی کشقی نفس عمهی اطی بلند رد شدم و پشت در بزرگ حي هادرخت
   ی زده و دستش رو فرمون اووف عجب ژستنکشوینشسته و عmvm  شازده  توبعله

 . نکن پسرعمو جاني دل ما بازبا
 پرستششش سی ني که بچه بازی؟همچی بزرگ شيخوای تو نمواقعااا： درو باز کردم و جلو نشستم که داد زدهاهاها

  بفهممم
  خفته باشم که از خواب پاشه؟يبای از صبح از کارم زدم منتظر زم؟منی کردری چقد دیدونی ما مرسهی عمو ماالن

  دهی بعي بزرگ شدلی خانواده اصهی کارا از تو که تو نیسالته ا20 گهی کن دتمومش
   بوددنی در حال ترکبغضم
   که اروم تر از زمزمه بودیی با صدافقط
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  می کن برحرکت：گفتم
 .. تکون دادو حرکت کردسرشو

 
  شدم تا مجبور نشم باهاش کل کل کنمادهی زود پمیدی فرودگاه رسبه

   دارنفی ما تشري که دوردونه بابایی خلبان بود و امروز اقا پدرام از اونجاپدرم
   دنبال باباانی به ما دادن که بی افتخار همراهامروز

 ： شد و بلند گفتادهیپ
  نمی؟صبرکن ب!يری مي داریکجاسرتو انداخت_

 ：تو چشماش زل زدم و برگشتم
  مگه؟ی من هستیک. ی صبحت کنينجوری با من ايتوحق ندار_

  جلوتر اورد و گفتسرشو
 ادی دختر سربه هوا کنارم راه بهی خوامی من نمیحاال که بامن_:

   پسر عموووي اقاااي بهتره جداا راه برپس： شد سرمو تکون دادم و گفتمری سرازاشکام
 ： زد و بازومو گرفت وگفتيشخندین

   تحملت کنمدی که بخاطر عمو بافیح_
   خر زورگوي پسره： گفتم رلبیز

 دم؟ی؟نشنی گفتيزیچ： گفتپدرام
   پسیزنی باخودتم حرف ممی و ماخبرنداشتي که بودضمیمر

   توچه راننده فضولبه：گفتم
  حد خودتو بدوناایشی پررو  مي داریلیپرستش خ_
  بشه؟خوادی میندونم چ_

 ذارمی نرفته و مطمعن باش همشو کف دست بابامادمی امروزت ي هانیتوه
  سی مهم نبرام： گفتکردی که به جلو اشاره میدرحال
  ساکت شوگهیعمو اومد د..کنهی عمو باور نمچون
 رشدی ناخوداگاه اشکام سرازدمی دبابارو

   و به سمت بابارفتمدمی کشرونی پدرام بي از دستادستمو
 ؟یکنی مهی باباچطوره ؟چراگردختره： گفتدی منو تواغوشش کشکهیال درحبابا

  گهی دختره دعموو：گفت) پدرام( پرروي دهن بازکنم اقاااتااومدم
   پدرام دخترمن فرق دارهي ايا： و گفتدی مردونه خندبابا
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 ..یلی خاره： گفتي باال انداخت و بالحن موزیی ابروپدرام
 بودم میمن چون عاشق ا(ل؟ی هات تموم نشد خانوم وکنی فنیف： پدرام رو به من گفتمی حرکت کردنی سمت ماشبه
 )  شده بود سوژه پدرامنی توکنکور قبول نشده بودم ای شم وللیوک

  روشن کن بابام خستسنوی توچه راننده برو ماشبه： گفتم روبهش
  دهی تو دلش داره بهم میی که چه فحش هادمیدی چشماش متو

  هاهاهاذارمی سرم منم واسش کم نميفدا
  میدیتارس.. زده نشدی تا خونه حرفگهید

 گرد شده ي دودل بود رو بهش با چشمای پدرام برگشته وانگار تو زدن حرفدمی شم دادهی شد و من تا اومدم پدای پبابازودتر
 ه؟یها؟چ：گفتم

  نمی شو بادهی توچه مگه با توکار دارم بچه پررو پبه： و گفت اوردی نکم
 هاهاها.. راننده جانیمرس：گفتم

  اای هستیی عجب پررورنمی شو بادهیزهرمار پ_
   درو محکم به هم زدم و زود وارد خونه شدنتونستمی که میی شدم و تااونجاادهیپ

  شیییی اخدادی متشی پدرام خبر از عصباننی ماشي هاکی الستغی جيصدا
 ..ه شدم و وارد خوندمی خندزی حرصش دادم رکمی شدم راحت

 . من گرسنمهنییی هاااا کجاااانیخوب خلوت کرد...باباااااا...ماماااان
  دختره شکموووکشمی دارم غذارو مای مامان اومد بيصدا
  و وارد اشپزخانه شدمدمیخند

 
 ی داد بزنم اما انگاررر به لبام چسب زده بودن احساس خفگخواستمی ممیلرزدی از سرما مکردی بسته بود تنم درد مدستام

   اره منوومدی مي زمزمه واري صدازدمی فقط هق هق مکردمیم
 

 يدی و بعد در بازشد نورشددیکشی که پهلوشو گرفته بود درد مدمی پرستش سرمو چرخوندم پدرام و دپرستش：کردی مصدا
   به عقبمی چشمم وباعث شد که چشمم رو ببنم موهايخورد تو

 
 بلند و من یلی خي خنده هی رخندهی شم واون بلند بزنه زرهی  دوتا چشم سبز خي شد و باعث شد چشمام باز شن و تودهیکش
 .... دم؛محســــــــــنی کشغیج
 
  دمی از خواب پري بلندغی جبا
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 دی چشمانم ناپدي محسن از جلو چشمان سبز روشنهدیلرزی زنون به سمتم اومد تنم مغی به شدت بازشد و مامان جدراتاقم
 دی مامان به صورتم اب پاششدینم
  مادررر قربونت برم چت شد اخه دختررر پرستــــــــــش مامان.پرستش_

  ادی زن بده ابو بخوره نفسش باال بری اروم بگکمی چهریپر： تخت نشست و گفتنیی رو تکون دادم بابا پاسرم
 ..بعد

   اب به من داد و چشمانم را بستمی کممامان
   بهتره پرستش االن بخوابهخوب： بزنه بابا دستش راگرفت و رو به من گفتی تاخواست لب باز کنه و حرفمامان
  دخترم؟يدی دی بخوابم مامان؟اخه خواب چشتی شب پيخوایم： دستپاچه گفتمامان

   برهادشی خانوم انقدر نپرس بذار بچه گهیعههه بس کن د_
  شه باشهبا_

 دی پتو رو روم کشدمی و دراز  کشدی بوسمویشونی به سمتم اومد پمامان
  اومد صدام کن باشه؟شی پیپرستشم مشکل_

 ..ورفت..  تکون دادمسرمو
  دمی کشمی کرده بود دستم را به گلوری گيزی گلوم انگار چي نم گرفت توچشمانم

  محسن..محسن..محسن：کردمی اروم زمزمه مرلبیز
   شدری اشک هام سرازتمام

  از جلوم رد شدلمی خاطرات مث فوتمام
 

  سال قبل3 گذشتهزمان
  يپــــــــــر_

   شددهی ام با شدت  به عقب کشکوله
 .ينه پر!  من پ رس تِ شم،یهـــــــــ_

  بگم خوبه؟یخب حاالااا پرست_ گفتکردی و موهاشو داخل مقنعه مدیخندی مکهی درحالصدف
 ؟یکنی کوتاه مي اسم ها مشکل دارصدف تو کال با_
   صدات کنمخوادیدوس دارررم هرجوررر دلم م_

 ؟يدی کشفموی کیخوب حاالا واسه چ_ دمی خندبلند
  گهی دمیاهااا صبر کن باهم بر_
   خونشونيری مي کار دارشیمن فکر کردم تو با ستا_
  مینه باو بر_
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   صدف باارنج محکم زد تو پهلوممیکردی می  وشوخمیدیخندی که ميهمونجور
  چته ؟ییییاووو_
   چشاشوووویییییی پريوااا_
  و زهرماري و کوفتتت پريپر_
  خوووب پرستششش نگاهش کن_
   سبز روشن مواجه شدمي لهی چن متر اونور تر بادوتا تبایسرمو چرخوندم و تقر_

 ..باهمه فرق داشت کردمی من فکر مدمی بودم شادهی ندی به اون رنگي رنگ سبزتاحاال
  ومدی بزرگش به چشم مي و بازوهاکلی نظر اول بعد چشماش هتو
   پسره روي خوردیییضی تو چقد هیییی پريهوو_
 ها؟؟_
  ای برهی شده داره منشی اونم سوار ماشمی برای بیچی بابااا هيا_

  برددویمنوکش
 .... از اون روز  شروع شدی همه چوتازه

 
  حالزمان

   ساعت نگاه کردم از هفت صبح گذشته بودبه
   من هنوز تو گذشته غرق بودو

  رفتمیی به سمت  دسشوپاشدم
 ستادمی راه ايتو

  شدی مغزم مدام تکرار مي تویاهنگ
 ... واررونهید..تنهام نذار من عاشقتم.. نرونه： زمزمه کردمارام

   نشدی پلچوقتی هگهی دیی که از اون شب کذایاهنگ
   رفتم سمت کمدبه

  رو برداشتمکی کوچصندوقچه
   کردمبازش

  رفتملمی موبای رو برداشتم به سمت گوشیمی قدرم
   کف اتاق نشستمهمونجا

 و
 ... شدیپل
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  رو رنجوندم با حرفهامتو
  کنم تنهامی حس مچقدر

  دارمي احساس بدچه
 زارمی احساس بنی ااز
 
  واروونهی نرو، تنهام نذار ، من عاشقتم ، دنه
  واروونهینه نرو ، تنهام نذار ، من عاشقتم ، د نه نه
  چشماتو  رد کردم ؟شدیچ
  من باتو بد کردم؟شدیچ
  دونمی نمی دونینم
  مونمممی بدجور پشیول
   نرو تنهام نذار من عاشقتمنه
 )ي خسروروانیس..( وارونهید
 

   صورتم را شستمسوختی مچشمانم
  کردمی میبی عجي سرمااحساس

   رفتمی به ساعت نگاه کنم به سمت گوشنکهی ابدون
   صدف رو گرفتمشماره

 بلههه：دیچی خواب الودش پي چند بوق صدابعد
   گرفته گفتمییباصدا

 ..صدف_
  گفتی مکث کرد باتعجب و نگرانیکم
 .. باباشده؟مامانیپرستشش چ_

  حرفش گفتمنی بعیسر
   دنبالتامیحاضرشو م...نه نه_

  سی خوش نحالم
 ..امی م؟منی کنی رانندگيخوای حالت منیو بااباشه باشه ت_
  امینه خودم م_

   برداشتمنوی ماشچی مامان نوشتم و سوي برایادداشتی تنم کردم لباسمو
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   خونه صدف بودم تک زدميجلو
   اومدرونی خواب الود بافهی قبا

   گرفتخندم
  اوضاع بازهم همون خط چشم معروفش رو پشت چشممشنیتوا
   بود ودهیکش
   به لبش زده بودی پررنگرژ
  شده؟دم؟چتی؟ترسي پرشدهیچ_

 ..محسن： فرمون گذاشتم واروم زمزمه کردمي روسرمو
 گذشته که تو ی چنتونی اون شب بیگی ؟چرا نميدی عذاب مي سرباز کرد؟؟چرا خودتو داری زخم چرکنی باز ایییاوووف پر_

 ؟یستی ني اون پرگهیازاون شب شوم د
   من دوستتم به من بگوپرستش

 ..ی اتفاقاگه
 نه نه صدف_
 ؟یپس چ_

  سکوت
 پرستش_

  سکوت
   بودهتی سکوت لعنتنی سه سال انی ايباشه جواب من تو همه _

   حاالاا نروو تو فاز غمخوووب： انداختم دستمو گرفت و گفتنیی پاسرمو
  یی جاهی گشنمه برو من

   زدم وحرکت کردميلبخند
 

   چندساعت برگشتم خونهبعد
  ومدی سالن مي چند نفر از تويصدا
   اروم باز کردمدرو
  دمی خواهرش و شننازی خنده پدرام و پريصدا

   االن کم داشتمنوی همسییی اوووه
  داشتم برگردم برم کهمیتصم

  کجا ؟دهیبه به خاله سوسکه نرس_
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  بلند دادزدمدیجنبی دستش بودو دهنش مبی سهی دمی پدرامو دبرگشتم
  پسرتنیزن عموووو به ا_
  ؟با دهن پر حرف نزنه زشتهي ندادادی

 _ نازی پري خنده هايصدا
  به سمتم دستمو گرفتاومد

 به من زدو دستشو به ی ماشاالا االن وقت ازدواجتونه بعد چشمکگهی دد؟بسهی پدرام هنوز بزرگ نشدنیپرستشش تووا_
  سمتم دراز کرد

  کردمیم واحوالپرس دست دادم و سالباهاش
   تخس بشهي پسره نی که زن اي جون بدبخت دخترنازیپر_

 دی غرپدرام
   دادمی به سمتم پرتاب کرد جاخالبویپرستش چرت نگو س_
  کننیاق پدرااااام خاااان تمر_

 ... فهی ضعتیری گهدف
 مامان رفتمی از پله ها باال مکهیبعد درحال.  کنمی زدم و به سمت اشپزخونه رفتم تا با زن عمو ام سالم و احوال پرسيشخندین

  پرستش：بلند گفت
  ی مامان چرا نگفتی به فکر لباس باش بعد نگماای دعوتی مهمونفرداشب

  ااامی دوس ندارم و نمی مهمونیدونیمامااان شما که م_
 دنی خندزی بعد هم ريای به نفعته بمی واست دارزی سوپراهیدختررر _

 ... باال انداختم و به سمت اتاقم رفتمي اشونه
 

  هی واسه چدونمی جشن فردا که نمي برای رفتن به سمت کمدم رفتم تا لباس مناسبنای زن عموم انکهی از ابعد
 .. کنمدایپ

 ي اروزهی فی که چشمم خورد به دکلته آبکردمی به لباس ها نگاه مداشتم
 ..وفتمی گذشته بادی من باز  دست به دست هم داده بودن تازی همه چنکهی امثل

 
   گذشتهزمان

 کننمممیماااامااان خواااهش م_
  گفتم نه پرستش نه_
  شهی ناراحت مشیمامان بخدااا نرمم ستا_
  میشدی می بازم اگه جشن واسه صدف بود راضذارهی تو االن زوده بعدشم بابات نميبرا_
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  گهیخوووب مامان صدفم هست د_
   حد مظلوم باشمنی دور گردن مامان حلقه کردم و تمام قدرتمو جمع کردم تا اخردستمو

  ییییمامان_
  نه_
 امی جوننمممم بخدا زود مییییمامان_

  سکوت
  مامان جووون پرستششش_
  ی بزرگ تر شی باره هااا تا وقتنی اخرنی ایباشه برو ول. يدیعههه چرا قسم م_
   باالاادمیپر
 ¿  بپوشمی حاال چی ماميجووووون  وااا. مم مامان عاااشقتميوااااا_
  خدابهت عقل بده دختر_

   رفتدوی خندبعد
   بودمدهی خرهی که از ترکي اروزهی فی چشمم خورد به دکلته ابعی سمت اتاقم رفتم درکمدو باز کردم و سربه

   به خودم نگاه کردمنهی خودم گرفتم و تو اي جلولباسو
 .ی مدل عروسکنشمیی دکلته بود و کوتاه پاباالش

 .. گرفتم شبو زودتر بخوابم و فردا سرحال باشممیتصم
 
 
 
   تعجب کردمدمیدی منهی که تو ايزی چاز
   منمممیییعنی نی صددددف ايوااا_
  نه عممه_
  کوفت_

  دیرسی کمرم مي تا روشی بلندقای صاف صاف شده بوده حاال دقموهام
   وسط فرق باز کرده بودماز

 .. تررییی عالیی شده بود و لبام بااون رژ براق صورتباتری بود زدهی که صدف کشی با خط چشممی درشت و قهوه ايچشما
 
 دی کشی صدف سوتمیدی محل جشن رسبه
   روونااای ايپر_
 پرستش_
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  اسمتنیاه توام باا_
  می راه افتادمی شدادهی پنی ماشاز

   خدمتکار مانتو و شال مونو گرفمی که شدوارد
 ي پريوااااااااااا_

   سمت صدامیبرگشت
   بودشیستا

   سوخته شده بودگی برنزه کرده بود که شکل ته دشی اراانقدر
   زدمي زور لبخندبه
   تولدت مباركزمیسالم عز_
  عشقممممیییی مرسيواااا_

  تازه االن وقت شد تا بهتر بتونم دورو اطرافو نگاه میشست از مبال نیکی ي کرد رویی گفت مارو راهنماکی بهش تبرصدفم
  کنم
   اشنا سرشو باال اوردهی چشمم خورد به کردمی که داشتم همه رو نگاه مينجوریهم
 ..دادی مری دخترونمو تعقيای سبزش داشت دني بود که چشماي همون دلبرنی ااره
   پسرهنیصدف ا_
   اوردهری خوشگل پسرارو از کجا گنی رو صدا کنم ادهی ورپرشی ستانیعههه اره صبر کن ا_
  عه االن نه_
   پسمی برقصمیپاشو بر..باشه بابا_
  میباشه بر_
   سر جامون صدف نشستمی اخرش اومدمی اون وسط قر دادیکل
   شربت بخورمهی گرفتم برم می من تشنه ام شده بود تصمیول
 سالم_
   کلفت و مردونهي صداهی

   فکر کنم مخاطبش من بودمکه
   بلند کردمسرمو
   سبز قصد گرفتنه جون منو داشتي چشمانی اانگار

   گفتمی اروميباصدا
  سالم_

   ترشدکی نزدبهم
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  کردمی سرمو کامل بلند مدی راحت نگاش کنم بانکهی اي بازم برای که کفشم پاشنه بلند بود ولنیباا
   به سمتم دراز کرددستشو

 ..محسن هستم_
   به چهره ام بزنمی تفاوتی کردم نقاب بی سعارمی در بي بازجی بود گکی شدم نزدهل
 .پرستش_

   زدی برقچشماش
  بای خانوم زیچه اسم قشنگ_
 ... دلم قند اب شدته

  می اهنگ مالتمی و رشدی سالن داشت خاموش مي هاچراغ
   رقص شدنستی ها دونفر دونفر وارد پزوج

   سمتم برگشتبه
  پرستش جان؟يدیافتخار م_

 .. بدمی باز سوتدمیترس.. کنم لپام قرمز شدفکر
   کردمیی تکون دادم ودستش را پشت کمرم گذاشت و به جلو راهنماسرمو

 .. کردمی پارچه ام حرارت دستش رو حس مياز رو.. داغیلیخ.. بودداغ
   از دستانم رو تو دستش گرفتیکی
   کمرم گذاشتي دستش رو رویکی اونو

   شونه اشي دستم رو روومنم
 تر صی مرا حریکی همه نزدنی ادیلرزیته قلبم م..نفس کم اورده بودم.. بهم زل زده بوددادی اهنگ تکونم متمی اروم باراروم

 .. اغوششي براکردیم
   به سمت صدف رفتمدمی کشرونی زدم و دستم را از دستش بي به هم لبخندرهیباز خ.. تمام شداهنگ

   بله بلهدمی  شربتتم دي شربت بخوری؟رفتيکردی میپرستش تو اون وسط چه غلط_ کنانغی جغیج
   دنبالمون کهادی به بابا زنگ بزنم که بخواستمی در اروم کردنش داشتم تولد تمام شد می وسعدمیخند
   چشم سبز من باز به سمتمون اومدمرد

 س؟ی نلهی برسونمتون؟اگه وستونمیم
 صدف گفت لب باز کنم که خواستم

 میشیاره ممنون م_
   و خودش عقبنمی زورم کرد که جلو بشصدف

 دی ازمون پرسروی مسمحسن



  رمان پرستش                                                  اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 15 

   کردادهی تر بود اول صدفو پکی صدف نزدچون
 .. به سمت خونه ما حرکت کردبعد
  پرستش خانوم من راستش چطور بگم_
  شمی ستاي که من پسرخاله دیدونیم
  میدیاره امشب فهم_

 .. رو گونش افتادییبای زد که چال زيلبخند
 ..می باهم اشنا ششتری بخوامی پرستش من مگمی بدون مقدمه منیبب_
 

   بودی جمله کافنیهم
 .. کنهریی من تغی زندگی کلتا

 ... حس کردممیشونی پي را روشی لب هاهی حرکاتم نداشت فقط داغي روی فرمانچی همغزم
 

   حالزمان
   مزاحمي اشکانی به العنت
  لعنت

   رفتمیچی جام پاشدم و به سراغ قاز
   رنگم رو تکه تکه کردمي اروزهی لباس فتمام
  خوردی بهم مي اروزهی از رنگ فحالم

  بودن بهم دست دادفی حس حقارت و کثبازهم
 ..هی و باز گرهی گرباز
 
   زود باشنااای اتیی خونه دامی بردی دخترررر امشب باگهی ددارشووویپرستششششش ب_

   حوصله داشت اخهی امشب حالم بد شد اه کی مهمونياداوری با اوووف
   از خوردن ناهاربعد

   رو برداشتمی پررنگ گردنی بلند ابراهنی سمت کمد پرفتم
   رو فر کردممی و موهادمیپوش

   کردمشی ارای زدم و کمی مشکالك
 ... می مانتو راه افتاددنی پوشوبعد
  مانی پیی  به عمارت دامیدیرس
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 و چن یی شدم با داالیخینجاس؟بی که انقدر مهمون اشدهی چیعنی شدم وارد عمارت که شدم پره مهمون بود ادهی پنی ماشاز
   کردم و رفتم تا مانتومویتا مهمون ها سالم و احوال پرس

 
  برگشتم دوتا دست از پشت چشمامو گرفتی وقتارمیدرب

  تاش بزرگ بود و با دست دختر فرق داشت رو دستاش گذاشتم  خب دختر نبود چون دسدستامو
 ...يعطررر اشنااا..اما
  رهام：دمی کشي بلندغی جهوووی

   و بغلم کرد بلندم کردبرگشتم
   خودش چرخوند داداشمدور
   برگشتهکردمی چند سال واقعا نبودشو حس منی که ایکس

   دادو اون شد  داداشمری مامان من به رهام شرنداشتی شمیی نبود درواقع چون زندامی واقعداداش
   بودرانی ای وقتتا

 کردی متمی حماشهی خوب بود واون همی چهمه
  گذاشتنیی بغلش منو پااز
  اااای شدنیپرستش سنگ_
   ذره شده بودهی رهام دلم واست يوااا_
  کهی کوچی ابجنطوریمنم هم_
 
  میدی که دمی رفتنی تموم شد و سمت ماشی مهموننکهی واقعا لذت بردم تا ای طول مهمونيتو
   هاش شکستهشهیش

   شدهوداغون
  ادی بسی و بابا نگران بود زنگ زدن تا پلزدی مغی جمامان

  که من نشسته بودمیی جاقای عقب دقی صندلي افتاد رودی کاغذ سفهی چشمم به من
   نشه کا غذو برداشتمی دستمو تو بردم تا زخماروم

 ： کردمبازش
  یحصارچوب_جنگل_آغوش

 
 
 ... منیجی اغاااز مرگ تدریعنی چند کلمه نی او
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  اطرافم واضح نبودفی ضعيصداها
  چشمام بذارمي دستمو روعی باعث شد سردی را باز کردم نورشدچشمانم

 شدی هرلحظه واضح تر مصداها
 دخترم پرستش_
 دمی پرسیجیباگ
 .. مامان_
 يدی دنوی ماشی وقتي قش کردهوی زمیعز_

   شدياداوری باز ی همه چتازه
 ..یحصارچوب_جنگل_اغوش.. سه کلمهاون

   رفت اما محل نذاشتمجی سرم گپاشدم
  عه پرستش کجا دختر_
  مامان ولم کن ولم کن_

   از دردش چهره ام جمع شددمی رو از دستم کشسرم
  رهام رهام.. نمیصبر کن بب_
   عمه عهههه پرستششدهیچ_
  نی نشکی بهم نزدنی ولم کندمی کشغیج

   از اونو برداشتمي اکهی رو شکوندم تزی مي روگلدون
 دیدونی خودتون منیایطرفم ب_

  به هق هق افتاده بودمامان
  ارام گفترهام

  باشه..باشه_
   بده رهامچویسو_
  ایباشه ب_

   امدمرونی بمارستانی گرفتمو از بچویسو
 رفتم؟ی مدی باکجا

   شده بودمجیگ
  دمیکشی مغی و جزدمی مشتمو به فرمون ممحکم

  ی لعنتی لعنتیعنتل_
 ... به منلعنت
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  لعنت به تووو... به تو محسنلعنت
 

 ：پدرام
   که دراومدم خراب شدهنشی برد االنم با ماشنوی بهم بگه ماشنکهی صبح بدون انازی پرنی ازدست ااه

 زدمی منی ماشکی به الستی مغزم داغ کرده با پام محکم هیحساب
  سرمو چرخوندم.. اومد  و بعد ترمز ینی ماشکی الستغی جي صدااووف

  سی کردم حال راننده اش خوش ناحساس
   زدهيزی زدم حتما راننده اش چيپوزخند

  ومدی مي دخترونه اهی و گرغی جيصدا
 .. خوردی از دخترا بهم محالم

   نشستمنی ماشي درو باز کردم و توالیخیب
 هی اومدو گرغشی جيباز صدا 

   قفل فرمونو برداشتمیلعنت.. جونش در خطر بوددی شم شادهای مجبور بودم پگهی داووف
  دمیی دونی شدم به سمت ماشادهیپ

  دمی رسنی کردم به ماششتری سرعتمو بومدی نفر مث مرد هم مهی ي صداحاال
   بود سکته کنمکی نزددمیدی که ميزی چاز

 ..پرستش
   به سمتم اومد چاقو دستش بوددیمرد ترس.. نی ماششهی با قفل فرمون زدم تو شدمی بلند کشداد
  جلو رفتم تا خورد زدمشدمی من از اون گنده تر بود نترسکلیه
 دادمی دستم فرار کرد مدام فحشش مری شدم اززالشیخیب

   سمت پرستش رفتمبه
   پاره شده بودلباسش

 ..دی بار دلم لرزنی اولواسه
   داشت با دستش باال تنه اشو بپوشونه به سمتش رفتمی قرمزه قرمز شده بود سعهی از گردشی سفصورت
   کردمبغلش

 دیلرزیم
  شتمی پرستش منم پدرام نترس دختر نترس من پسیه_

   گذاشتمشی صندلي  رودی لب نالری زاروم
   پرستشامیاالن م_
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  دی رو محکم گرفت و کشدستم
  نه نه توروخدااا_

   بودلی دنده و لجباز فامهی پرستش نی اشدی نمباورم
  جانی جام همنیپرستش هم_

  دمی دونی اروم شد به سمت ماشیکم
  ی رو برداشتم با گوشکتم

 
 

   پرستش نشستمنی قفل کردم و خودم پشت فرمون ماشنازوی پرنی دوش پرستش گذاشتم ماشي رو روکت
   نپرسميزی اتفاق فعال ازش چنی دادم راجب احیترج

  خش دار گفتي صدابا
 .. خونه نروکنمیخواهش م_

   بود که نتونستم بگمي جورلحنش
  نه

 .. خودم حرکت کردمي گفتم و به سمت خونه ي لب باشه اری زاروم
 

  قبلچندساعت
 پرستش

 
 .. خلوته خلوت بودابانیخ..  فرمون گذاشتمي بستم سرم رو روچشمامو

   زدشهی به شیکس
   رو بلند کردمسرم
   بودشهی شيساله اون سو40_35 بای تقريمرد

  دمی کشنیی رو پاشهیش
   خانومدیببخش_
  بله_

   به اطراف نگاه کردو درو باز کردیکم.. خواستمیم...من
 . رو گرفتم و چاقورو بهم فشار دادپهلوم

  بکشم که دهنمو با دستش گرفتغی جخواستم
   داد اونور وخودش پشت فرمون نشستهلم
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   خواستم درو باز کنم قفل و زدتا
  سر دادي بلندي خنده

  نه؟یخانوم کوچولو زرنگ_
   بلندي هم خنده هاوباز

 ... چندش اورش بودي  فقط جوابم خنده هادادمی فحش مدمیکشی مغی جزدمی هامو گرفتم و فقط داد مگوش
   گفتی مانتومو گرفت بالحن خاصي به سمتم دراز کرد پسش زدم جلودستشو

 بر دار دستتو_
  بلند گفت. زدم پسش

  بردار دستتو_
   بلند تري افتاد و باز خنده ی و هر دکمه مانتو طرفدی کشمانتومو

  خداروصدا زدم کمک خواستم باز دستشو سمتم اورد گازش گرفتم.. زدم غیج
  زدی داد می خاکي تودیچیپ

 . رو ترمز به سمتم حمله کردزد
   تنم بود باز کردنش راحت تر بودشبی دی لباس مجلسچون
   اومدیی اشناي تا  لباسم پاره شدصداکردمی متقال

از ترس و خجالت تو خودم مچاله شدم اون مرده اشغالو زد و بعدخواست .. خوشحال نشده بودمدنشیتاحاال انقدر از د...پدرام
 .. دستشو گرفتمدمی  ترسارهیبره تا کتشو ب

   ارام تر شدمی کمارهی کتشو بخوادی گفت که مبهم
   شدنی که سوار ماشبعد

 ... قبول کردی حرفچی چرا بدون هدونمی گفتم نره خونمون نمبهش
 

 ..کردی می بود که پدرام تنها زندگی پارك کرد  اخه چند سالی اپارتمانيجلو
  شم اماادهی پخواستم

  پدرام_
   سمتم برگشتمبه
   سرووضعنیمن باا_
   باالبرمتی اوقات خلوته زود مشتری بنجای اایاشکال نداره ب_
  می خونه شدردوا
  بوديست کامل مبلمان سالنش کرم و قهوه ا.. بزرگ و قشنگ بودیلیخ

 ... بودواری عکس خودش به دکردمی رو که نگاه مهرطرف
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  یسی سرپا واينجوری هميخوایم_
   به سمتم گرفتی ابوانیل

   خوردم و رو بهش گفتمابو
  من..پدرام من_
  نی حاال بشمیزنیحرف م_
  اخه لباس_

   بردارخچالی از ی خواستيزیچ.  نگران نباشرمیگی واست مرمی ماالن
  هی راهروي ام انتهاییدسشو

   و رفتامی زود ممن
 ...  شدنی و پلکام سنگدمی مبل دراز کشيرو.. بوداوردهی اتفاقو به روم ننی ممنون بودم که اازش
 مثل فشنگ پاشدم عی سردمیست بود ترس دهی دستمو بلند کردم روش گذاشتم کنهی گوشم حرکت مي رويزی کردم چحس

 ...  حد باز شدنیچشمام تااخر
  دی ترسپدرامم

   چته تو پرستشيهو_
 توچته؟دستت چرا رو گوشم بود_
  سوسک بود اونو برداشتم_
   مبلي رودمی و پردمی کشغی ماماااااان جي سوووووسک وااااااییییییچ_

   گفتدهی بردهی بردیخندی بلند بلند مپدرام
   خوب بودیل_یرستش خ_  پيوا_
  دمی هم خندباز

   به سمتش رفتمتیباعصبان
 کو سوسک؟_
 کو؟_
 ش؟کو؟یکجاست مگه تو نگرفت_
  به توچه_
  پررو_
  دمینشن_
  سرم سمعک بخريفدا_

   اشاره کردی زدو به سمتيپوزخند
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   اندازه استنی خاله سوسکه ببدمی لباس خرواست
  خاله سوسکه عمه اته_
  ي بهش ارادت دارگمیبه عمه م_
 

   رفتم لباس هارو در اوردمی گرفتم جوابشو ندم به سمت اتاقمیتصم
   کوتاهنی بود با چن تا آستدهیخر. چه خوش اشتهااا سه تا شلواركسی اوه
   داد زدمبلند
  ان؟ی چنااای پدرررام خاااان اياقاااا_
  ؟لباسهيکور_
 ؟ي فرصت طلب شلوار نداشت واسم بخريخوش اشتها_
 نه_
  دروغگو_
   غذا بخور غر نزنایپرستش ب_
 
 ..می حمام رفتم غذارو خوردنکهی لب گفتم بعد از اری زیشیا

   به پدرام گفتمرو
 ؟ی نگفتيزی که چنایبه مامان ا_
  سوال بعد_
  دمی کشي بلندغیج
   قرارمون نبودنیپدرررااااام نههههه ا_
   بذاریی چاهی..ادی نمادمی يمن قرار_
  مگه من خدمتکارتم؟؟یییییچ_
  نه_
  پس خودت بذار_
   گفتدهی و باحالت کشی لحن محکمبا
  پرستششش_
  باشعههههه_

 ：پدرام
   بانمک شده بودیلی شلوارك خبااون

 ..  تخسي دختر بچه هاهیشب
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  مت صورتش دستم رفت سدهی اونقدر مظلوم خوابدمی اومدم و دی چرا وقتدونمی نمادی مادمی چم شده بود هنوزم دونمینم
  شهی داره چم مدونمی نماوووف

  نجاسی زنگ زدم گفتم پرستش انامی عمو ابه
  ی ولننشی ببخواستی دلشون میلیخ

   خودش خواسته تنها باشهگفتم
   گذشتری ندادم خداروشکر بخحی بدو بهشون توضي اون اتفاقاالبته

   رو؛روبروم گذاشتیی فکر خودم بودم که پرستش چاتو
   زرد زرد بودییچا
   که من بخورميخوری میی چاينجوری تو خودت ایه_
  ستمی بلد ننی بهتر از انهیهم_
  برو عوضش کن_
  نچ_
  پرستش_
  نچ نچ_
  تخس_
  هاهاها_

 .. بودم که باز شده همون پرستش لجبازخوشحال
   رو که خوردم پاشدم تا برم شرکت وقت رفتن برگشتم سمتشو گفتمییچا
  نطوری ام در زد همی تلفن زنگ زد جواب نده کسیینجای خبر نداره ایکس_

   شدی چراغونچشاش
  ییییی پدرررااام واقعااا؟مرسيوااااا_

   گرممممدمت
   ام گرفته بودخنده

 ... لب گفتم ودرو بستمری زیخدافظ
 

 پرستش
  دلمون شاد شهمینی ببکی پدرامم که ماهواره نداره حداقل دوتا موزنی اشی رو روشن کردم اونی مبل نشستم تلوزيرو

 .. کردمنیی باال پاکاناالرو
   نداشتیچی هررررینخ

   به سمت اتاقش راه افتادمرونی زده بود بمی فضوليشاخک ها.. کردمخاموشش
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   فرق داشتهی اتاق بود که رنگ درش با بقهی
  اتاقه پدرامهنی خودشه مطمعنن ااره
 باز کردم درو
  ادم فکر کنم عاشق خودشهنیا. بود دی وسفي سرمه ای اتاقش ابکل
   خودش بودي همه جا عکسابازم

 بغلم کرده ونجاتم داده از نظرم نی که تو ماشی چم شده بود از وقتدونمینم..دادی عطر تلخشو مي بستم کل اتاق بوچشمامو
 .استی عطر دننی عطر ارامش بخش ترنیا

 .. چقدر نرم بوددمیبه سمت تختش رفتم روش دراز کش..دمیبلعی عطرشو مدمی نفس کشاقی اشتبا
 .. تو شکمم جمع کردمپاهامو

 .. سراغم اومدی لعنتي باز فکرارمی خواستم ارامش بگي لحظه اتا
   گشت زدن مدام تو گذشتهبا

 ... مقصر بودمدنبال
 

 ： گذشتهزمان
   منتظرمهی گفته بود بعد مدرسه تو کوچه پشتبهم

 .. بلندمو ببافهي ذوق داشتم صبح به مامان گفته بودم موهایکل
   بلندمهي تو اس هاش گفت عاشقه موهاشبی محسن داخه
 ... دلم قند اب شدته
 ..دمی خندزیر

   کردمی مدرسه که خورد زود از صدف و بچه ها خدافظزنگ
   داشتماسترس
   وارد کوچه شدمادی و خوشش ننتمی با لباس مدرسه ببدمیترسی مهمش

   داده بودهی تکنشی ماشبه
   و جلو رفتمدمی کشیقی عمنفس

  سالم_
  بلند کردسرشو

 به به سالم خانوم خانومااا_
  دستمو گرفت.. به سمتم دراز کرددستشو
   از حس خوبپرشدم
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   شمنی زدم ازم خواست سوار ماشلبخند
   سوار شدم گفتیوقت
  نمی پرستش برگرد ببيوا_
 چرا؟_
  تو برگرد_

  دادی شدمو نوازش مسی گي که موهاکردمی بهش کردم انگشت هاشو حس مپشت
  چه خوشگلن_
  یمرس_
   تو لباس مدرسهیشیتو چه کوچولوموچولو م_

   سردادمي اخنده
  پرستش_
 جانم_
   نخندينجوری ای کسي جلوچوقتیه_
 چرا؟_
 شهیچون عاشقت م_

  تمام تنم گرم شد.. شدمداغ
 کردی می چون تنها زندگششی اصرار داشت که برم چند ساعت پیلیخ

 ...کشهی طول نمادی زدونستمی و نرفتم از دستم ناراحت شد اما مدمی ترسامامن
 

   گذشت کهدارمونی روز از دچند
   مطلبو  گفتمنی روز بهش اهی بهم بگه يزی اصرار داره چیلی کردم محسن خاحساس

 خب یول.. تنها برمخوامی دعوت کرده منم نمی مهمونهی از دوستام منو واسه پنجشنبه یکی پرستش راستش： گفتاونم
   شبودی شهره شارونیاخه ب..شنی نمی خانواده توام راضدونمیم
 

 ..می برگردمینتون
 
    بندازمنی محسنو زمي روشدی و نمخواستمینم..تونستمینم
 ..زنمی حرف منایمحسن جان من با مامان ا_

 ..دی دستامو بوس زد ويلبخند
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  ی چیعنی بزرگ شدم گهیمامان من د_
  بفهمه؟خوادی از کجا مسی تولد سادس باباهم که نهی بابا
   نهیعنی دختر گفتم نه ي پرستششش سرمو برديواااا_

   خونهادی داره دختر شب نی معنچه
 .. از بابات پنهون نکردمویزی من تاحاال چبعدشم

  نیدی ممی از خونه فرارنی دارتونی الکي دادنااااری گنیمامان تمومش کن باا_
  پرستش؟؟یکنیصداتو چرا بلند م_
  خودم شک کردمتی چه طرز حرف زدنه؟ به تربنیا

  اره شک کن  شک کن_
   بسمهگهی دمامان

  دیکنی کالفم منیدار
 ... بذارم و برمشهی واسه همدی نکنيکار
 
 ..بخاطر محسن.. من بلند نشده بود حاال شديو که تاحاال دستش ریمامان.. طرف صورتم سوختهی

   خانوم بزنچهریهه بزن پر_
  برو تو اتاقت پرستش_
 ری جلومو بگیتونی رو برم توام نمی اون مهموندیمن با_

 .. بزنه و به اتاقم رفتمی نموندم حرفمنتظر
 .. راحت برمتونستمیم.. داشت واسه اون روز ونبودی پرواز خارجهی بابا
   خاله زنگ زدمبه

   کنه و باالخره تونستی مامانو راضخواستم
  دمی پوشی مشککی لباس بلند شهی

   داشتی تضاد قشنگدمی با پوست سفرنگش
 ..  صاف کردم چون محسن دوس داشت موهام باز باشهموهامو
   کردی سرد باهام خدافظی بالحنمامان
   محسن شدمنی ماشسوار

 به به سالااام خانووووم_
  اام اقااااسال_
  يچه خوشگل شد_

   کردم و گفتمي اخنده
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 ..بودم_
   نزدی طول راه حرفي کرد توحرکت

  می از شهر فاصله گرفته بودیلیخ
  انقد دوره؟یمحسن؟مهمون_
  اره خوشگلم_

   کردادی زسرعتشو
   نگاهش کردمی سوالمیدی متروکه رسبای تقريالی وهی دور افتاده به ي جاهیتو

   شوادهیپ：گفت
   شدم عشقم بود بهش اعتماد داشتمادهیپ

 ..کردی ترسناك ترش مالی سگ تو وي و ترسناك بود وصداکی تاراطشی باز کرد حالروی ودر
  روبهش گفتمباترس

 ..محسن_
   برو تو  پرستشسسسسیه_
   مشروبشهی شگاروی پربود از ته سنی زمي بود روی خالهی شدم خالالی ووار

   طرف ظرف غذاهی
   سرخ پرپر شدهي گل هاو

   جلوشي اشهی شزی مي بزرگ وسط سالن بود و روي مبل دونفره کی فقط
   تعداد عکسهی

   رفتمجلوتر
  جلوتر
 ...جلوتر
   من بودي عکساهمه

 بود و وصلش کرده بود به عکس بابا و بعد دهی قرمز خط کشکی دوره من با ماژی عکس خانوادگهی مختلف و ي هاهی زاواز
  چه خبر بود؟نجای ای ضربدر مشکهیروش 

 
   شکمم گذاشتي دستشو  رودی برگردم که محسن از پشت بهم چسبخواستم
   چاقو بودگشی تو دست ددی کشقی گردنم فرو کرد نفس عمي تو گودسرشو
 دادی کمرمو فشار مي چاقو روبااون

  به خودش فشار دادمنو
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 .. لباسمو پاره کنهخواستی و چاقو انگار مکردی دندوناشو رو گردنم حس محاال
   گفتماروم

  محسن_
   گوشم اروم زمزمه کرددم
 ...... ی حصارچوبيعروس مرده ..  سیه_

  دی از پشت کشموهامو
  دمی کشغیج
 یکنی باهام منکاروی ايچراااا چرااا دار_
 ببند دهنت رو_
   پشت دست محکم به دهنم زدبا

   شور خونو تو دهنم حس کردمطعم
   افتادمنی هلم داد کف زممحکم

   روم باز دستش رفت سراغ موهاماومد
  يخوای از جونم میولم کن اشغال چ_
  ببر صداتو_
  دمی کشغی جباز

   سمت کمر بندش رفتدستش
  رمی سرم اومد ترس برم داشت حاضر بودم بمي که تويازفکر

  رهی روازم بگمی نذارم پاکاما
   بند شو باز کردکمر

  دی کشدستمو
   کردبلندم
 .. پاره شده بودلباسم

  کردی مهی برد حاال اسمونم به حال من داشت گراطی به سمت حمنو
 .. بودکی تارکی ساعت چند بود اما هوا تاردونمینم

   گلي باغچه هلم داد افتادم تونی و برد بدی کشمنو
   محکم زد به کمرمباکمربند

  یولم کن عوض_
 دی بلند شدم سمتش حمله ور شدم موهامو گرفت کشاشغال
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   که دوستت داشتم اشغاااله؟هاا؟منی تاوان چنایمحسنننن ا_
  ستادی از حرکت ادستش

 .. فرو رفته بوديزی چشمام زل زد اما انگار تو فکر چتو
  زمزمه کردرلبی زاروم

  اره...اونم دوسش داشت_
   سر دادي بلندی عصبي خنده
  خنده
  خنده

  دهخن
   خنده باز به سمتم حمله ور شدانی مهویو
 ..تف به روت دختر_

   تووخانوادتي به روتف
  دی کنی تظاهر به عشق و عاشقنی مث هم خوب بلدهمه

  ه ها_ز_ر_ه
   به خانواده مو نداشتمنی تحمل توهنه
   زانو محکم زدم به شکمشبا

   ودی کشي بلندداد
 .. کشون کشون بردالی منو زدو تا داخل وباز
   منو بستی چوبی صندليرو

   دراوردبلوزشو
 .. روشن کردگارشویس

  رونی زد به بزل
   زدمداد
 دم؟؟ی رو دارم میمن تاوان چ_

  رووو؟هان؟؟ی چتاوان
  نی افتادم رو زمی به سمتم اومد با پاش لگد زد و من با صندلدیدادکش
  کردی پر مشروب موانشوی داشت لکهیدرحال
 ： گفت

   و لجنفی کثيادم ها_
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   چند ساعت عشق و حالشونواسه
  انشونی خودشون و دورو اطرافی عمر زندگهی گند بزنن به حاضرن

   بود به سمتم اشاره کردگاری انگشتانش سنی که بی با دستبعد
  و اماتو_

   ها محاله ول کنمی راحتنی به همتورو
   از مشروبش خوردو ادامه دادیکم
  ردنهمه حالشونو ب_

  ببرم هان؟چطوره عشقم؟ی حالهی منم بذار
   سردادي اوقهقهه

  یعوووض_
 زد و بلند ي چشمک چندش اورکنمی داغونت کنم من تن داغون و زشت و لمس نمنی از اشتریخفه شوووو پرستش نذار ب_

  شد سمت پنجره رفت
   انداختنی زمي روگارشوی ته سبرگشت

 ؟ی اخره قصه روبدونيخوایعروس مرده م_
   ارام به سمتم اومدارام

  ستادی اجلوم
   کل ماجرا رو بشهیوقت_

 )  لحظه دستشو مثل اسلحه کردو بغل سرش گذاشتنیدهم( ما ي دختر قصه بعد
   اغوش جنگلي عروس مرده شهیم..    تق_
  صداشو اروم کردو
 ...شهی ازش باخبر نمچکسی هچوقتیو ه_
  گلم ؟ي دوس دارانشویپا
 
   اشغالهی ی اشغاليتو_
  يری رو مخم مي دارگهی دواشیهوششش _
  یتف به روت عوض_
   بازم کردی صندلي سمتم حمله ور شد از روبه

   کردبلندم
   شکمم نشستي مبل پرتم کردو رويرو
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  ي خودت دوس دارنکهی نه مث ای نداشته باشم ولتی حاال حاال کارخواستمی اره؟؟؟مهی کی کنم عوضی بهت حاليخوایم_
   تمامو

   لبهام گذاشتي هاشو رولب
 دادی تو دستاش فشار مشتری و  چونه مو بشدی  حرکت لب هاش تند و تند تر مدادی تمام به کارش ادامه مي گری وحشبا

   شدری سرازمی هااشک
  شدمی خفه مداشتم

   زنگ در امدي صداکه
  خوردی تکوندی ترسمحسن

   روم بلند شداز
   کارت تمومهادی در بکتیج_

  رفتمی از حال مداشتم
   اشناي صداکی نی و اون بدمی شنی مبهمي صداهافقط

   صدارو نداشتمصی و توان تشخوفتادی هم مي پلک هام داشت رواما
   که گفتدمی شنفقط

 ؟یفهمی محسن؟هنوززود بود میکنی می چه غلطيتو دار_
   ندارهیی گناهچارهی دختره باون
  اوردن؟یی رفته سره ستاره چه بالادتی نکهیمث ا_
  خفه شو_
   قد بلند وارد شدي در باز شد و پسرو
 ...  مطلقیاهی وبعد اون سدی داد زد و به سمتم دوو

  ادمهی پسر ي که از صدايزی تنها چفقط
 )غ( بود که رو حروف نیا
 ..  گفتی داشت و بالحن خاصکیت
 ... ادم که صدرصد اشنا بودهی از ی شد تنها نشوننیا

  موووش بود.. چشمامو باز کردمی به سخترهی داره رو پام راه ميزی بود احساس کردم چسردم
   شد به دورو اطراف نگاه کردمری و اشکام سرازدی کشری بکشم و بلند شم اما کمرم تغی جخواستم

 دم؟یدیخواب م...نه
   ممکنهری غنیا

   کوچه مون بودمتو
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 خش دار  مامان يال شدم که پاهام جون گرفت بلند شدم و به سمت خونه حرکت کردم زنگو فشار دادم صدا خوشحانقدر
  اومد

 ه؟یک_
 ..مامان_
   پرستشششدی کشادیفر
   و از حال رفتمدمی پا شني صدااطی حي فقط از تو و

   بودمهوشی اون اتفاق دوروز ببعد
  گفتمی نميزی چدی ازم پرسی هرچیهرک
 شدم   ی روانمارستانی بي چن ماه بستری اتفاق اونه حتنی مقصر اگفتی مزدیبابا چند وقت با مامان حرف نم. ف به صدیحت

  کردمی مهیو گر... دمی مکشغی تمام مدت جومدیبارون که م
 

 .. شستمی بود شب وروز مدام لبامو مدهی چون لبامو بوسفمی کثکردمی ماحساس
  دمی شب تو خاطره همه مون و بعد سه سال من هنوز نفهمنیاون شب شد شوم تر.

   زدبشی غهوی بود که جونه منو نجات داد  و محسن چرا ی پسر کاون
   شدهدای مطمعنم باز سروکله اش پاما

   کاغذ نوشته بودي اون چند کلمه که روچون
  بود کهنی انشون

   بدهیلی خنیو ا...برگشته
 .. که روانپزشک داده بود راحت شدمیی ساله از شر قرص هاهی تازه

 .. کردمدای ساله که باز خودمو پهی
 .. سراغم اومدهی خاطرات لعنتنی باز ااما
  زخم سر باز کردهنی اباز

 .. نجاتم بدهااایخدا
 

 ：پدرام
   خونه رو باز کردم چراغ ها خاموش بوددره

   کردمصداش
 پرستش؟

   هارو روشن کردم به سمت اتاق ها راه افتادمچراغ
 دمی ناله شنيصدا



  رمان پرستش                                                  اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 33 

  کنهی از اشکه داره ناله مسی که پرستش پاهاشو تو شکمش جمع کرده و صورتش خدمی ددمی اتاق خودم رسبه
   داغ بود اروم صورتشو نوازش کردمتنش

   صداش کردم چشماشو باز کردو
  کردی لب زمزمه مریز
  یعوض...یعوض_

   داشت به من مشت بزنهی به سمتش رفتم با دستاش سعدی کشغیج وبعد
   زور تو بغلم گرفتشبه
  اروم باش اروم_

  يدی دخواب
  سسی هزمیعز
   هق هق گفتبا
  ؟ارهی منو بزنيخوایم_
   پرستشیگی مي داریچ_

   فشار دادنمی مث بچه ها تو سسرشو
   شده بودسی از اشک هاش خلباسم
   دمی اگاه رو موهاشو بوسناخود

  کردی مي قراری بیلیخ
   تر شده بودری از قبل درگذهنم

   از اتاق ها رفتگهی دیکی اغوشم در اومد به سمت از
  درو بستو

 ..ارهی دختر سر در نمنی اي از کاراادم
   پرستش اومددمی نشستم که دونی تلوزيجلو 

  خواستی انگار مکردی مي با انگشت هاش بازستادی روم اروبه
   بگه رو بهش گفتميزیچ
 ؟يخوای ميزیچ_
  زهیاممم چ_
 ؟!زهی چیچ_
  بمونم ؟نجای اشتری بکمی من شهیم_
  نه_
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  عهههه چراااا_
  ی پس چنای که بابات اشهینم_
  گهی دیکنی مشونیخوب تو راض_

   اشاره به سمتش اشاره کردمباانگشت
  رمی تورو به عهده بگتی عمرا مسولمن
 وااا دلتم بخواد مگه چمه؟_
  دمی ندونم بهت اجازه نم؟تای بموننجای ايخوایخوب چرا م_

   انداختنیی پاسرشو
   روزا چم شده بودنی ادونمی منم نماوووف
  سی نی گفتم باشه مشکلبهش
  اای غذا درست کندی بای ولبمون

   و مث سربازادی از جاش پرعیسر
  گفت

  قربانچشمممم
 : چپ نگاش کردم و گفتمچپ

  سره جاتنی بشهی چای بچه بازنیا -
 . و نشستدیخند
 :برداشت. برداشتم و زنگ زدم به عمومویگوش

  جانم-
 سالم عموجان-
  چطوره؟پرستشیسالم پسرم خوب-
  عمومیماهم خوب-
  پسرم؟یگردونی برش میچه ساعت-
 . بمونهنجای اي دو هفته اهی پرستش نیاگه اجازه بد.  موضوع صحبت کنم عموجاننی راجب همخواستمیم-
  شدهيزیچرا ؟مگه چ-
 خونه برسمو غذا درست کنم ي به کاراکنمی شلوغه وقت نمیلیمن تا دو هفته سرم خ. دی نشده نگران نشيزینه عمو جان چ-
  کمکم کنهکمی پرستش نی خواستم که اجازه بدنی هميبرا
 گه؟ی می خودش چیرم ولباشه پس-
 .قبول کرد عموجان-
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 دیلیباشه هرجور ما-
  خداحافظ.  عموجانیمرس-
 .خداحافظ پسرم-

 لباشو از رو عیسر.  چرا نفس بند اومده بود دونمی پرستش رو گونه هام  خشک شدم نمي لبای قطع کرد که با داغویگوش
 :صورتم برداشت و گفت

 ییییی خوبیلی پدرام خی مرسیییییوااا
 : بهش نگاه کردمو گفتممشکوك

  ؟شهاب سنگ خورده سرت مغزت تکون خورده؟ي شده مهربون شدیچ-
 نه واال اتفاقا سالمه سالمم-
 : شدمرهی چشماش ختو
 ؟یمطمعن-
 کامال-

 .ی حال دوست داشتننی بود و در عبی برام عجرفتاراش
 . چم شده بوددونمی فکرم تعجب کردم نمنی ااز

  استراحت کنمیم درست کنه منم رفتم تو اتاقم تا کم بلند شد تا شاپرستش
 کل خونه رو پر کرده بود که باعث شد لبخند رو لبام ي قرمه  سبزي بودمی خوابمو روشن کرد م و رو تخت دراز کشچراغ

   مثلدی دست پختشو بچشم باخواستمی بار بود که منیاول.نهیبش
 

 . باشهی عالبوش
 .  شدن و روهم افتادننی کم پلکام سنگکم
 

 پرستش
 

 رفتم و رونیاز  اتاق ب. خسته بود یلی خومدی دلم نی شام رفتم تو اتاقش تا صداش کنم ولزی مدنی از آماده شدن غذا  و چبعد
 . رو مبل نشستم

  بودمدهی کرد هم ترسری فکر محسن تموم ذهنمو درگدوباره
 . بگميزی چی به کستونستمی نمهم
 . که کل وجودمو پر کرده بودی گرفت از خودم و از ضعفدلم

 : اومده بود به خودم اومدمرونی پدرام که از اتاقش بي صدابا
 .يغذا حاضر شده؟چرا صدام نکرد-پدرام
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 ی گفتم بذارم بخوابيخسته بود-
 . نشستي غذا خورزی سرتکون داد و رفت پشت مآروم
 . از جام بلند شدم و رو به روش نشستممنم

 
 : غذاش رو تموم کرد و گفتقهی از چند دقبعد
 دستت درد نکنه.  خوشمزه بود یلیخ-
 . تعجب کردمیلی حرفش خنی ابا

 بلند شد و رفت رو مبل نشست و مشغول زی کرد و از پشت مي بلندي خنده دی پرتقال شده بود و دي چشامو که اندازه یوقت
  شدونی تلوزيتماشا
 : زنگ خورد مامان بودجواب دادممیگوش

 جانم مامان-
  ؟ي مادر بهترزهی عزيچطور-
 آره مامان-
  خونهيگردیچرا برنم -
 مامان مگه بابا بهتون نگفت. وااااا -
 ....یچرا ول-

   باال رفتصدام
 گهی پدرامم دشی مامان پی چیول-
  نگرانتمی دخترم ولدونمیم-
 گهی مامان گفتم حالم خوبه دینگران چ-
 .باشه دخترم تو فقط آروم باش...باشه -
 . قطع کردموی داغون گوشی اعصاببا

 . دستام گرفتمنی و سرمو بی رو صندلنشستم
 .ومدی دارم و جلو نماجی احتیی به تنهادونستی خوب بود که پدرام میلیخ
 

 و همونجا زهی نبود که سرم رو مادمی انقدر تو فکرام غرق بودم که شبی اومدم تو اتاق دي چطوردونمی باز کردم نمچشامو
 .خوابم برده بود

 .واقعا ممنونش بودم.  پدرام منو آورده بود تو اتاقحتما
 ي هم روی مفصليصبحونه .  شامم شسته شده بودنيکل خونه مرتب شده بود ظرفا.  و  تعجب کردمرونی اتاق رفتم باز
 . شده بوددهی چزیم
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 : خودمو گفتمیشونی زدم به پآروم
 . دستو پا دراوردني کتري فکرات انگار خود  جارو و دستمالو قورنی سرت با ا توخاك
 . گهی کامال معلومه که کار پدرامه دخب
 .ی انقدر تو خنگچرا
 .  رفتم و شروع کردم به خوردن صبحونهزی سمت مبه

   درست کردممهی قناهار
  ومدی منتظر پدرام موندم اما نیلیخ

   بودادی کارش زالبد
 ..  از کتاب هاشو بردارم بخونمیکی گرفتم برم می تصممنم

 ... کهی پاشدم ساعت دوازده شب بود اووف دختر دست خرسو از پشت بستی خوابم برد وقتی کدمینفهم
   دست نخورده استی نه همه چدمی دپاشدم

  ومدهی هنوز پدرام نپس
 ... شد منگرانش

   گرفتم بهش زنگ بزنممی شد تصمکی موندم ساعت منتظر
   که با خنده گفتدیچی پی دختر تو گوشهی ي دوبوق صدابعد
  الووو_

  رو به زور قطع کردم ههی بند اومد گوشنفسم
  گذرهی به اقا داره خوش مبله

  وفتهی پرستش بدبخت نمادهی هاش که ی خوش گذروننیب
   کاراتو کنه اقا پدرامادی اشغال بير بگو همون دختره  خدمتکار استخدام کرده انگاشعوری برفتمی مدی برم باخواستمیم

  کج کردم و صدامو شکل اون دختره کردم الودهنمو
   چندشعوق
 ..کردمی مدای به پدرام پیی حس هاهی بگو که تازه داشتم منو
 محکم یکی دمی بهتر بود رفتم بپوشم که دیچی جا مونده از هنجای انازی گفته بود مانتو وشلوار پرادمهی سمت اتاقش رفتم به

  کوبهیبه در م
  دمی به سمت در دودی لرزتنم

   بازش کردمو
   گنده هلم دادکلی مرد با ههی

   دستشو گذاشت رو دهنمواروی چسبوند به دمنو
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   به حالتي وای بزنغی جدارمی دستمو بر مسسیه_
   دستش اسلحه بودتو

 ..رفتیم گرفته بود خون داشت ازش پهلوشو
  گفتمدهی بردهیبر
 ؟ی هستیتو ک..تو_
  پرسمی فقط من سوال منجایا_

 ه؟ی واسه تونگی تو پارکنی ماشاون
   به نشونه  نه تکون دادمسرمو

   ام گذاشتقهی شقي رو رواسلحه
   کنحرکت： گفت و

  امی جا نمچی گفتم تا ندونم چه خبره هدمیترس
   ندارهی ربطچیبه تو ه_
  وفتی راه باالااید ..کردمی خالصت مری تهی بانجای کنم وگرنه همی رانندگتونمی و نمسی که حالم خوش نفیح

  می حرکت کردنیی سرم گذاشتم و به پاي روشالمو
   راحت باز کردیلی خدرو
   کنم دزد بودفکر

   ادم دزددمی شاای
 ..خوردی نمکلشی و هافهی و قپی به تاما
   روشن شدنیپشت فرمون نشست و بعد ماش..وفتهی واس من بدی اتفاقه بده بای هرچهه
 ؟ي کردکارشی تعجب گفتم چبا
   از درد صورتش جمع شده بودکهی حالدر

  گفت
  سی حالم خوش نمی برنیبش_

 ... پهلوم بوديو اون همچنان اسلحه اش رو ... فرمون نشستم و حرکت کردمپشت
 .. نقطه شهرنی ترنیی در پايخونه ا.. ترمز کردمي خونه اي که داد رفتم و جلوی ادرسبه
  دهی حال و رنگ پری صورت مرد نگاه کردم خسته و ببه

   من گفتروبه
   شوادهیپ_
   کمرم گذاشتيرو' بهم اسلحه روکی شدم و خودش نزدادهیپ
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   زددودر
   امدي مرديصدا

  هیک_
   گرفته جواب دادییوباصدا

  انیمنم شا_
   بودانیه شا پس اسم اقا دزداووو
   من تعجب کرددنی دروباز کرد از دی چاقمرد

   چشماش بزرگتر شد و به سمتش اومد تا کمکش کنهدی دانوی زخم شای بعد وقتو
   تو پسر؟اوه اوهي باخودت کردکاریچ_
   دختره باشه در نرهنیحواست به ا_
  سپرمیاالن به بچه هام م..حواسم هست _

   خونه شدماطی حوارد
  نشسته بودنشی گنده دور اتي هاکلی سه تا پسر با هومدی کفتر مي بودو صدافیکث
   گفتدی دانوی تا شاشونیکی

 شده؟یعه قربان چ_
   رو به پسر گفتبردی به سمت اتاق مانوی مرد که داشت شااون
   دختره باشهنی نکن حواست به ایفضول_

   سرشو بلند کردپسر
   گفتخندشی زد و با نی من چشماش برقدنی دبا
 ... به چشميا_
 
 

 پدرام
   شدن به من دست بردارهزونی از اوخوادی می احمق کشیای ننی ااه

   خودش کردهشی فکرا پیلی حتمااا پرستش خااای خداي کرد واخستم
 . بدمحی بهش توضدیبا

  کردمی می سرعت داشتم رانندگنیباااخر
   با دو پله هارو باال رفتمدمی خونه رسبه

   باز کردم چراغا خاموش بوددرو
 ... باهمدیپرستش پرستش ما با_
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   تر خوردظی غلعی ماهی ای مث اب یسی خهی لحظه احساس کردم پام به نی همتو
  دمی کف پارکت پر از قطرات خون بود به سمت اتاقا دواااخداااای

   امازدمی داد ماسمشو
   از پرستش نبودي خبرچیه

   سالن افتادمکف
 .. بدمی زده؟جواب عمورو چبشی دختر کجا غنی ایعنی.زدمی خدا رو صدا مفقط
 ...ااایخدا

   بهم نگاه کنهنکهی از اون پسرا بدون ایکی بودم ستادهی ااطی حگوشه
  گفت

 ؟یسی اونجا وايخوای می تا کگهی دنی بشایب_
   نشستم  پسري های از صندلیکی ي ترس به سمتشون رفتم روبا
   ل زده بهم زشخندی نبا

   بندازمنیی دادم سرمو پاحی ترجومدی از نگاهش خوشم نمبود
 ؟ي با اقا داریتو چه نسبت_
 اقا؟؟_
  انهی منظورم اقا شاگهیاره د_
  از خودش بپرسي کنجکاویلیخ..اها_
  عه نه بابا_
 خوب؟_
 ؟یخوب که چ_

  دمی کشی حوصلگی از سر بیپوف
 ؟ي نداري اگهی امر دگمیشازده م_
  پررو  زبونت واشده هايدختره _
  هه از اول وا بود_
  گمیعه االن بهت م_
   پاشدمتا

   همون مرد چاق اومديصدا
  دختر_

  ستادمی روبه روش اپاشدم
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   کارت دارهانی تو شاایب_
    لب گفتمری زي اباشه
 ه بود شدیچی بود و پهلوش رو باند پدهی لخت دراز کشي تخت با باال تنه ي روانی اتاق شدم شاوارد

 .. بستهوچشماش
   کنار تخت نشستمی صندليرو

   باز کردچشماشو
 ؟ی داشتيبا من کار_
  يدی بکشمت درسته؟چون تو هم منو ددی دختر جون من قاعدتأ بانیاره بب_

  يدی اسممو فهمهم
  ی گرفتادی ناروی اي جاهم
 خب؟_
  هوم؟چطوره؟می  پس بهتره باهم معامله کنذاشتمی پامو تو خونت نمچوقتیاگه ام حالم اونقدر داغون نبود ه_
 ؟يچه معامله ا_
 ...ی بامن کار کندیبا_
 ؟یییییچ_
  ستادمی جام بلند شدم و روبروش وااز
   وقت حرف زدندادمی استرس مدام دستامو تکون ماز
 ؟ی خودم چیزندگ... ؟پدر و مادرمی خانوادم چ؟پسی چیعنی_
 ..ی شرط رو قبول کننی ادی بای زنده بمونياگه دوس دار.یچیه_
  رازی شمی بردی چون فردا بای فکر کني فردا صبح وقت دارتا

 ... اگه جوابت مثبت بودالبته
  شهی می چیدونیخودت م.  ام نبود کهاگه

  استراحت کنمخوامی برو ماالنم
  اومدمرونی در اتاق باز

 ه؟ی چه حکمتنی اااایخدا
 .. شدری سرازاشکام
 پدرام
   دنبال پرستش گشتمی تا حاال کلشبیصبحه از د7 ساعت االن

   هامارستانیب
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  يکالنتر
   چقد رو پرستش حساسنیدونی کمکم کن خودت مااای جلو خونه عمو هستم خدااالنم
  کنهی بفهمه سکته معمو
 ..  زدم و در بازشد وارد خونه شدمزنگو

 
  صورتش قرمز قرمز شده بودعمو

  صورتم باال اوردو زد تو دستشو
   انداختمنیی پاسرمو
  کردی و ناله مهی ومدام گرزدی رو پاش مزنمو

  عرضهی احمق من دخترمو دست تو سپردم بيپسره _
   مو تو دستاش گرفت و باالا اوردچونه

  باتوام پدرام_
  ي مثل پسرم بودتو
 ..عمو بخدا_
  رونی برو بکنهی از گناهت کم نمیچی مزخرف تو هي هالیدل_
 

 ...یذاشتی اونو تا اون ساعت تنها مدیتو نبا.. اعتماد کردی به کنی من ببي چارهی بدختره
 ...عمو_

 دی کشي بلندداد
 ...نمتی ببخوامی نمچوقتی هگهی درونیخفه شوو برو ب_
 
 

 پرستش
 

   کرده بودمهی از بس گرچشمام
   مامان بابام جلو چشمم بود و پدرامری تا صبح فقط تصوکردی مدرد
  رهی پدرام مي بابا بفهمه ابرواگه
 .. کمکم کنایخدا

 .. دختر اومد توهی رو زانو هام گذاشته بودم که در اتاق باز شد و سرمو
 .. بهم سالم کردفشی ضري صدابا
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بهش نگاه کردم قدش از من کوتاه تر بودو ..رمی بگناروی اي امار کاراکمی تونستمی منی از ادی تو دلم روشن شد شادی نور امکمی
  پر تر

  ی مشکهی وابروهاش مشکموهاش
 ..ومدی می نظر ادم خوببه

   سمتم دراز کردو گفتدستشو
  اتنا هستم_
  پرستش_
 ...زمی عزیچه اسم قشنگ_

   گرفتم و گفتمدستشو
 ..ممنون_
 ..گری قراره خوشگل ترت کنم جمورمیمن گر... رفت بهت بگم ادمیخوب _

  زدیوچشمک
 ؟یواسه چ_
   خواستننطوری اقاانکهیواس ا_
 اد؟ی سرم بییقراره چه بال_

  باز کردفشویسرشو تکون دادو ک..یانگار دودل بود واسه گفتن حرف.. تو چشمام نگاه کردیکم
  رفت سراغ صورت و ابروهاماول

   نکرده بودمزشی تمادی کلفت بود زابروهام
  ومدی درشت تر به نظر مي کردو مدلشو کلفت و روبه باال کرد چشام اونجورزشی اون کامال تماما

  نطوری بلوند کرد و ابروهامم همبعدموهامو
   تو چشمم گذاشتی لنز ابهی اخرسر

  من بودم؟؟نیا..  داد دستمنهی او
  شناختی نمدیدی اگه مامانمم منو میحت

 .. بودستادهی جلوم ای دختر خارجهی انگار
   نبودي خبری شرقي از اون پرستش موقهوه اگهید
   گلمي شدیعال_
  چه خبرهنجای بهم بگو اکنمیخواهش م.کنمیاتنا جون خواهش م_
 ..من اخه_
 کنمیخواهش م_



  رمان پرستش                                                  اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 44 

 اد؟ی سرم بیی چه بالقراره
  کردي انداخت و باانگشت هاش بازنیی پاسرشو

  منو بابام سر قمار فروخت به اقا_
 نمیبی نمشوی و اسای رنگ راحتچوقتی هگهی فکر کردم  دمن
  بدهادی يشگری و ارامی که بهم گرگهی خانوم دهی شی نداشت منو فرستاد پي نبود اقا بهم کارينجوری ااما

  شنی به اقا فروخته ميادی زيدخترا
  کنهی استفاده می کاراش تو دبي براای
 .. به عرب هافروشهی سرتق باشن میلی خااگهی

   نگهداشترانی داشت که منو ااجی بهم احتدی شاایلش سوخت  ددی شادونمی نماما
  ستمیتااخر عمرم ازاد ن.. هم بهت بگمنوی ااما
 ... در انتظارمهی چسی کنم معلوم نیچی مال اقام واگه ام از دستورش سر پشهیهم

   نباشنگران： زدي بلند کرد بهم لبخندسرشو
  باهات ندارهي کاري بزرگه اگه توام سربه سرش نذارخدا
   کردو رفتشمی لباس بهم داد و ارابعد
   تو بدنم نبودگهی اون حرفااا انگار خون ددنی بعد شنمن

 .. کنمهی گرتونستمی داشتم اما نمبغض
  که اگه بخواد منو بفروشهنی افکر

 ....کردی مونمی دداشت
   دستام گرفته بودمنی رو بسرم
   وارد شدانی در اتاق باز شد و شاکه
   شدمندبل

   جا خورددنمی باداول
   کنمری همه تعقنی اکردی تصور نمدیشا
   بعدهی چن ثاناما

 .. به چهره اش زدی تفاوتی بنقاب
 ه؟یاسمت چ_
  پرستش_
 ..ی ترسا جهانییخوب تو از امروز ترسا_

 دی تعجبم را دیوقت
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 گفت
  حاال واسه تعجب زوده_
   واسه شناسنامهرنی ازت عکس بگابرویب

   شدمگری اتاق دوارد
   بهم مقنعه داديمرد

   بعد ازم چند عکس گرفتو
  ادی منتظرش بمونم تا باطی گفت تو حانیشا

   همش بهم زل زده بودروزی احمق که دي پسره اون
 .. تعجب کردی کلدنمی دبا

   اميروزی شک داشت که من همون دختره ددیشا
   اومدانی فکرا بودم که شانی همتو

  اد دستم دي اشناسنامه
   روبه پسر گفتو
  اماده است؟نیماش_
  بله قربان_

  ادهی زدتی واسه نگاه کردن به شناسنامه جدوقت： تکان داد و بعد رو به من گفتيسر
 ..رازی به سمت شمی حرکت کندی که باوفتی براه

 .  مشخص نبودانشی پاچجورهی که هي اندهی به سمت امی کردحرکت
  می حرکت کردرازی سمت شبه
   اقا راننده داشتهه

 .. اون رانندتو مرده شور ببره من راحت شمخودتو
 وفتهی نحسش نافهی فکر نکنم و چشمم به قی چچی دادم چشامو ببندمو بخوابم و به هحیترج
 
   شدمداری بدی شدي چقدر خواب بودم که با تکون هادونمینم
  چتهيهووو_
  یخوابی مراقب حرف زدنت باش  خرس چقد میه_
  نمی تورو ببافهی تا قشدی چشام باز نمچوقتیکاش ه.. بخوابمدی موندن نداشته باشم باداری واسه بیلی دلیهه وقت_

   شددهی شدم دستم به عقب کشادهی پنی از ماشعی سربعد
  ستاااای خالت ني خونه نجای ایه_
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  در انتظارته؟؟ی اتنا بهت نگفت چمگه
  ياری در ني کله شق بازبهتره

 
 ده؟ی منو اتنارو از کجا شني از تعجب گرد شد اون حرفاچشمام
   زد و گفتيپوزخند

  من به دوتا دختر اعتماد کنم؟يتوکه انتظار ندار_
   اتاقم شنود گذاشته بودتواون

 
   کتش رو گرفتمنی به راهش ادامه داد استبعد

  دمیوکش
  برگشت

 ... اتنايبرا_
 ...  ندارمشیاشم کار داشته باجی احتینه نگران نباش تا به کس_
 

  ي وااانمی تونستم اطرافمو ببتازه
  قصر شاه؟ای خونست نجایا

   بشرنی اشهی پول داره خفه متو
  یکنی نگاه مي رو داری چگهی دایب_

   تند تر کردمپامو
 ..می خونه شدوار

 )خخخخخ(ستادنی الی گورنی در واسه استقبال از اي و جلودنی فرم دوي تا دختر با لباس هاچن
   پسر گنده تر از خودش با کت شلواردوتاهم

  صدا کردبلتد
  وشااای نوشاین_
  بله اقااا_
 ...میترسارو اماده کن امشب مهمون دار_
 ... زدي لبخند مرموزو

 کردمی می بدنمو گرفت احساس خفگیفی خفلرزش
 ..دمیترس
 ستادمی و روبروش ادمی سمتش دوبه
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   گفتمدهی بردهیبر
 یره چ_امشب قرا_
  حرفم اومد و گفتونیم
 .. استراحت کنمدی ام نکن من بای برو کنار فضولیفهمیخودت م_
  
 
  راهش ادامه دادبه

 ينجوری کنه ای زندگلی گورنی باایهه هرک.. روحی ساده بود و بیلی خافشی بود به سمتم اومد قوشای که اسمش نيدختر
   شهیم

 ر بود ازم بزرگ تی چند سالهی کنم فک
 .. اتاقتو نشونت بدمایدنبالم ب_
  می اتاق شدهی وارد می باال رفتدی سفي پله هااز

 ..ی همون رنگلی بود و تمام وسادی و سفی بزرگ بود رنگش صورتبایتقر
 .. که بخواد فرار کنهیفکر فرارم به سرت نزنه اقا رحم نداره به کس..  تو اماده کنملی تا من وساری دوش بگبرو
   تکون دادميسر

   حموم شدم ابو باز کردم ووارد
   شکستبغضم

 .. کردمهی گرتونستمی تا مو
 
 ... در زدبه
 ..شهی مری دگهی دای ؟بیکنی مکاری اون تو چيدار_
 ..امیاالن م_
 

 . اومدم به صورتم نگاه کردرونی بیوقت
  روشنهیشی خوب نمشی ؟چشات پف داره اراي کردهیاه چرا گر_
 به درك_

  و بعد فر درشت.. و خودش دست به کار شد موهامو خشک کردنمی بششی ارازی مي جلوی صندلي خواست روازم
   کرديادی زشی سراغ صورتم و ارااومد

  شدی مدهی دي به لبام زد که فکر کنم از چن متري قرمزرژ
 .. خودممنی کرده بود که شک کرده بودم اشمی اراانقد
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   لباستنمی اایب_
  کردمی دستم مدی گوشه اش داشت و دوتا ساق باي که چاك بلندی لباس بلند مشکهی

  دمیپوش
  خوش بو بودیلی خشیی خدایول.. کردی عطر روم خالیکل

  ستادی اروبروم
 .. دنبالتامی منتظر بمون تا بنجایهم..خوبه _

 .. تکون دادميسر
 ..مشنوی نمی اگه ام بپرسم جوابدونستمی نکردم چون می سوالازش
 ...کردمی لب فقط خدارو صدا مری ساعت منتظر موندم و زمی نحدود

   در انتظارم بودی چدونستمینم
 .. در اتاق بازشدباالخره
 .. گرفتدستمو

  هی شبه مهمیلی امشب خنیی پايری اروم و باوقار از پله ها میلی خنیبب_
 ..ری لبخندم بزن انقدر عزا نگهی

 
 

 .. چقد واسم سختهینی ببي من نبوديتوکه جا..هه
 نی رفتم اروم و سنگنیی پله ها پااز

 . بودنیی پاسرم
  دمی پله رسنی به اخریوقت

 ستادمیا
   لب گفتری زاروم

 ..یه.. باالاریسرتو ب_
  باال اوردمسرمو

   ام چاقیو کم..ی ابي و چشمای جوگندميساله روبروم بود با موها60 بای تقررمردی پهی
  زدو بعد کف زديلبخند

 .. قهقهو
  انی شانیافر.نیافر_

 .. پسرکنمی افتخار مبهت
   گفتی بالبخند چندشکردی به کنارش اشاره مکهی در حالبعد
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 ...زززززمممی عزنجای اایب_
 دی کشادی فرانیشا
   ترسااااهیباتو_

   گفتانی روبه شامرد
 ادی خودش مي دارکارشیچ..عه سرش داد نزن _

   افتادانی به شانگاهم
 ...خوردی م خونشوخون
   ارام قدم به سمت مرد برداشتمارام

   نشستمکنارش
 اوردی بود و ارام ارام دستشو به سمت صورتم مرهی تو صورتم خکهیدرحال
  گفت

  رام شد؟؟يدید_
   موهامو کردي الدستشو
  دمی به عقب کشسرمو

 .. زديپوزخند
 نترس خوشگلممم... ندارمتیکار_

  انگشت اشاره اش روبعد
 ..کردی منیی بازوم باال و پايرو

 ... مور مور شدتنم
   حرف زدنانی حالت شروع کرد با شاتوهمون

 خب چند؟؟_
  دمی که پسندمن
  روشن کردگارشوی سانیشا
  داستی مث ترسا کم پیدونیخودت م_
 

  زدي چونمو گرفت و باال اورد لبخندمرد
   شدرهی توچشمام خو
  دونمیمعلومه که م_
  ی اون چن تا دختر قبلنیبب
 ... ملکه استنیا
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   باالستمتشمی که قی بدوننوی ادیپس با...یدونیخوبه که م_
 ..دمی باشه میهرچ_
 

  زدنی حرف مينجوری انگار من کاالم که داشتن راجب فروختنم اااایخدا
 .. هوس رانرمردی پنی دسته اری نذار برم زی االن منو بکش ولااایخدا
   صدا زدوشاروی نانیشا
 ببرش باال..وشاین_

  دی دستمو کشمرد
 ... من امشبانی شایگی میکجا؟چ_
 دی حرفش پرونی مانیشا
 .. تورج خانگهینه نشد د_

 ...مونهی منجای اون همي تا تمام و کمال جنس ها پول هارو ندیدونی خوب مخودت
   اسمش تورجهدمی که االن فهممرد

 ..دی لب غرریز
  کردکیشو به صورتم نزد پاشم لبانکهی از اقبل
   گوشم گفتری و زدی بوساروم

 ... ترسابرمتیم_
   شدچندشم

   عق بزنمخواستمیم
 .. سرنوشت شوم و بده خودمنی اي روارمی باال بخواستمیم

 ..  شدری تخت پرت کردمواشکام سرازي اتاقم رفتم خودمو روبه
 ... اتاق بازشددر
 ..وشاستی تختم تکون نخوردم فکر کردم ني رواز

  شونم قرار گرف برگشتمي رویدست
  بودانیشا

  کردي بلندي خنده
   دراکوال  نگاش کننمیپاشو ب_

   پاك شدهشتی اراهمه
   لحنش تعحب کردماز

   دلش به حالمدیشا
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   بود نشستمسوخته
  دمی به صورتم کشدستامو

 ..اه پرستش حاال بدتر شد_
   زدميلبخند

  دمی من تورو به تورج نمنیبب_
  ی دست از پا خطا کنی تا بدونی فقط خواستم حواستو جمع کنامشبم

 ادی سرت  میی بالچه
  دی خوشحال شدم باالخره دعا هام گرفت باالخره خدا صدامو شنیکم
 
  ی کندی باي کارهیاما _

  ستادی اپاشد
   خونه تورجي بردیبا_
 ؟؟یییییچ_
  همش نقشه است نگران نباش من هواتو دارم_

   زدميپوزخند
 کنه؟یاون تورج به نظرت به من رحم م_
   دارهی قانونهی تورج نیبب_

  برهی که مي نداره هردختري روز با دخترا کاردوسه
   دختره رو رام کنه بعدخوادیم

   هر دو لذت ببرندکه
   اما کارتوو

  از من چن تا مدارك دارهتورج
  وياری تواونارو برام بدی باو
   ام هستگهی دزی چهی

   بزرگي محموله نقشه
   همه دنبالشنکه
 
 ...از کجا معلوم؟اون_
  حرفم اومدونیم
   ادم دارمی من اونجا کلنیبب_
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 ارنیپس بگو اونا برات ب_
  کوچلوي نسازي اومدی هیه_

  شترهی عقلم از تو بمن
  ی خامش کنیتونی مست کنه توراحت با عشوه می وقتی به اونا اعتماد نداره ولتورج

 اگه بفهمه؟_
  سی نیهه از تورج هوس باز تر کس_

  سی نشی حاليزی چنهی ببدختر
 ي بردی و هواتو دارن تا صبح فکراتو بکن فردا باکننی هارو قطع منی دوربگمی  منم بچه ها مو
 ..من..من_
 ؟یتوچ_
 ... اونترسمیمن م_
 
  روبروم نشست و به چشمام زل زدانیشا

   مهربون تر شده بودانگار
   من اعتماد کنبه_

   باهات ندارهيکار
    کارو زودتردی بافقط
 ..ی کنتموم
  از اتاق خارج شدانی انداختم و شانیی پاسرمو
   بودانی شاشنهادی پری شب فکرم درگتمام
   نداشتمي اچاره

 ...ذاشتمی بشر منی پارو دم ادینبا
 
 

 پدرام
  ستی ني دوروزه که از پرستش خبراالن

 ومدهی نچکدوممونی به چشم هخواب
  منمی و مقصر اصلمیری درگهمه

 
 پدرام؟_
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  شهی نمالی خی دختره چرا بنی ااوف
  غزل؟یگی میچ_
  يزدی چند روزباهام چرا حرف نمنیچت شده تو ا_
 زدم؟؟یمگه قبلش حرف م_

 یچسبی و بهم میکنی دعوت می نبوده تو خودت منو همش مهمونيزی ما چنی بیشی می زود خودمونچرا
   کنتمومش

  رفتی پرستش نميدادی و جواب نمیگرفتی به زور نمموی اون شبم گوشاگه
  ههههی توری تقصهمه

 . مهم نبوديزی واسم چگهی و حواسم به اطراف نبود دزدمی وسط کارخونه داد مداشتم
  کردی مهی داشت گرغزلم

  ؟هیپرستش ک_
  برو بابااااا اه_
   رفتم و نشستمنمی سمت ماشبه
  ي کالنترزدمیروزم سر م امدیبا

 ... بشهی فرجدیشا
  پرستش

 
   جوابو دادمانی به شاباالخره

   گردنبندهی
   زده بودکروفنی مهی داد پشت پالکش بهم
  گوش زد ووی باز همه چبهم

   دادی مخفی گوشهی بهم کردو
  ي فقط در مواقع اضطرارگفت

  یکنی مروشنش
  یزنی زنگ مو
   کنهشمی خواست تا باز اراوشای ناز

   کنمي باز دلبردی بااخه
  می سمت منزل تورج راه افتادبه
  دمی رسو

 .. بودانی عمارت شادوبرابر
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   زدبوق
  می درو باز کرد و وارد شدنگهبان

   درخت داشتیکل
   بشهکوفتت

  تورج
   بهشت بودمثل
   اطراف بودمي تماشا محو
   شوادهی گفت پانی شاکه
   افتادم به سمت پشت باغراه
   بهبه
   اقا تو استخر بودهه
   گفتبلند
  انی شايخوش اومد_
   کهي منم اوردي به فرشته به

  گذرهی خوش مدیای بدی لباستونو عوض کندی خواستاگه
  يای تا شما بمی منتظرنجاینه تورج خان فعال هم_
  امیاالن م_
   اومدرونیب

   شورت پاش بودهی فقط
  ای حیب

   رو دورش گرفتحوله
   اومدو

   به سمتم دراز کرددستشو
   نگاه کردم سرشو تکون دادانی شابه
   دست بدهیعنی که

   دادمدست
   زديلبخند

 ..یفی ظري جان چه دستايا_
  

   به زور زدميلبخند
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   رو بهم گفتتورج
 زمی اتاقتو بهت نشون بدم عزمیبر
 

  شدم پشتش راه افتادمبلند
   بودبای اش انقد زخونه

   دهنم باز موندکه
 دی ام خندافهی قدنی دبا
   عشقمایب

  می طبقه دوم رفتبه
   بزرگ تر بودانی شاي از اتاق خونه اتاقم

   تخت نشستيرو
   پاش اشاره کردبه
  نجای اایب

   بودممجبور
   نشستمی پاش به سختيرو

  گردنمي تو گودسرشو
  دی کرد بو کشفرو
   لبام نگاه کردبه

   تر بشهکی نزدخواست
  اومدانی شاي صداکه

 دی لب غرری زتورج
 
 ..اه لعنت به تو_
   وارد اتاق شدانیشا

 . تورج بلند شمي پاي از روخواستم
  تی صورتش قرمز شده بود از عصبانانیشا.نذاشت

 م؟ی به حساب کتابمون برسدیاری نمفی خان تشرتورج： تورج گفتروبه
  گفتضیرو با غ)دیاری نمفیتشر( قصد از

   گفتتورج
 پسر عجول نباش..امیاالن م_
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   و اتاقو واست اماده کردمدمی واست خری من گفت همچروبه
   بگو گلمی داشتاجی احتيزیچ

   لب گفتم و رفتنری زي اباشه
   تخت انداختمي خودمو رواوف
 .. دارهنی اتاقم دوربنی گفته بود اانیشا
 ...مش کنم فردا شب کارو تمودیبا

  دمی رو شنانی بلند شاي که صداشدی داشت تازه گرم مچشمام
  زدی صدام مکه
  یستی اونقدراك واسه تورج خااان مهم ننکهی مثل اایترسااا ترساااا ب_

   گفتتورج
  انی تو شایگی میچ_

  شهی باورش ماالن
   پسریگی مادی پول زي دارتو
   حرفاسنی از اشتری ترسااا بمتی قیدونیتورج خان خودتم م_
 باشه باشه فردااا_
  اگه فردا نشه _

  خوامی ترسارو سااالم ممن
  دنی پول باالش می کلگهی دي هاکس

  که؟؟یانی جردر
 .. دی کشی پوفی از سر کالفگتورج

 ..باشه باشه فردا_
  تکون دادي شرانیشا
   عزم رفتن کردو

   رفتیوقت
 .. تمام وجودمو گرفتترس

   دارهنجای ادم ای کلدونستمی منکهیباا
   نداشتي تا وقت شام بهم کارتورج
   شاموقت

  بفروشه؟گهی دیکی منو به خوادی منمی به اتاقم فرستاد اوووف نکنه اویکی
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   به سمتم اومددختر
  دستم دادیولباس

  کتهی بود و با ی شلوارك مشکهی
   کردشی صاف صاف کرد و صورتمم اراموهامو

   گفت دنبالش برمو
   نشستهزی و پشت مدهی تورج قشنگ به خودش  رسدمید

 .. نکنه امشبااایخدا.. دستشهومشروب
   تورج به خودم اومدميباصدا

   عروسکنجای اایب_
   پاش اشاره کردبه
   باز تنم بهش بخورهخواستمی نمنه

   گرفتم رفتارمو عوض کنممیتصم
  کنار بشقابشقای نشستم دقزی مي رفتم روزی سمت مبه

   شدمرهی برداشتم و تو چشماش خمشروبو
  ختمیری براش مشروب مکهیدرحال
  ؟دیدی کنم اجازه میی ازتون پذراخوامیتورج خان م_ گفتم
   زدی گاز گرفت و چشاش برقلبشو

  لیاره عروسک با کمال م_
 

   اره خودشهاره
  دادمی  کارمو ادامه ملهی با مکر و حدیبا
 ..کنمی احساس گناه مستادمی لباس جلوش انی که بااشمینحوری دستشو بهم نزنه  همشتری بتا

 ..دی نفس سرکشهی مشروبشو
   دونه انگور بهش دادمهی زدم ی چشمکي به سمتم دراز کرد با عشوه گردستشو
   لرزش گرفته بودصداش

  ااایکنی داغونم ميدختر دار_
 

  ختمی و براش سوپ ردمی خندباعشوه
   پر سوپ کرد تا سمش دهنش ببره دهنمو جلو بردم و سوپو خوردمقاشقشو

   زدي بلندقهقه
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 . شدرهی قاشق رو زبون زد و توچشمام خيرو
 .. جز مقاومتم نبودی راهی عق بزنم ولخواستمیم

   خواست تا منم غذا بخورمازم
   نشستمی صندلپشت

  نداشتمیی اشتهانکهی بااو
    غذا خوردمیکم

  کردی داشت خفه مگهیمشروب د خودشو با تورج
   بس خورده بوداز
  دیخندی مست شده بود و مو

 ... االن وقتش بود که قرص رو به خوردش بدماره
  ونی و به سمت تلوزخوردی ه شام پاشد داشت تلو تلو مبعد

  ي و به چه ترفندي بود که چجورنی اریفکرم درگ. رفتیم
   بهش بدم تا بخورهقرصو

  نمی خواست کنارش بشازم
  رفتی و قربان صدقه ام مدیخندی واسه خودش می و گاهکردی منیی را باال پاي شبکه هاداشت

   صورتش نگاه کردم و گفتمبه
  من هوس اب پرتقال کردم_

 ؟يخوری مشمام
   گرفت و تو چشمام زل زدچونمو

  عروسکخورمیاز دست تو زهرم م_
   هههه

   احمقمردك
 

   از خدمت کارا اصرار داشت خودش شربت هارو ببره نذاشتمیکیشپزخونه رفتم  و سمت اپاشدم
   رو گرفتمینی ازش سو

   بود قرص رو انداختم توش و با قاشق توش بهمش زدمنی که پشت به دوربيجور
  زدی می خوردمش به تلخکمی

  دیفهمی اون انقدر مست بود که مطمعناا نماما
  فتادم جابه جا کردم و راه اوانارویل

   خماره خمار شده بودچشماش
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   خم شدمروبروش
   بر داره اهوانوی لتا

  یلعنت
   رو برداشتیکی اون

  کردمی مي کارهی دیبا
  اره

   تمام نقشه هامونوگرنه
 ...شدی بر اب منقشه

   به لبشوانوی نشستم و تا داشت لکنارش
   صورتش کردمکی لبمو نزدکردی مکینزد

  دمی کردم و اب پرتغالو نوشکی دستش نزدي تووانی تو چشام زل زد لبمو به لبرگشت
  ذاشتی کمرم مي دستشو روکهیدرحال
   نه؟ي از دست من غذا بخوري داردوس：گفت
    غنچه کردملبامو

 ؟ي بخوريزی از دست من چي دار؟دوسیتوچ_
   تکون دادسرشو

 ..دی اخر سر دستمو بوسدوی پرتغالو به سمتش گرفتم و نوشاب
 

   کنهي اگهی پوست کندن نذاشتم کاره دوهی گذاشت به بهونه میکم
  رفتی کم کم چشاش داشت مکه

   به سمتشم رفتمکردی قرص خوابه اثر خودشو داشت مهخخخ
  دی بهتره بخوابدیفک کنم خسته ا_

   به سمت پله ها رفت و گقتپاشد
  برهیتنها خوابم نم..تنها نه_

   گفتمي و باشه ادمیش کیپوف
  می و به اتاقش رفتمی سمت پله ها راه افتادبه

   جلو من لباسشو عوض کنهخواستی احمق ممردك
  دی برگردوندم که خندسرمو

  دی تخت دراز کشيرو
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  به بچه هایعنی تک زدم انی رو روشن کردم و به شای طولش دادم و گوشکمی رفتم و رونی بهونه لباس خواب از اتاق ببه
   هارو قطع کنننیبگه دورب

   دادی اس ام اس خالبهم
   حلهیعنی

     سمت اتاق خوابش رفتمبه
   خوابش برده بودهخخخخخ

 ..  و به سمت اتاق کارش راه افتادمدمی خندزی رزیر
   روشن نکردمچراغو

   باخودم چراغ قوه بردمو
   سمت کشو رفتمبه

  گشتمی اروم داشتم ماروم
   مدارك  و چک و سفته بودپره

   سفته گرفتهیی هاچارهی از کدوم بسی نمعلوم
 .. رو شونه ام قرار گرفتی که دستگشتمی مداشتم
   حبس شدنمی تو سنفسم
   زورمو جمع کردمتمام
   فقط برگردم برگشتمکه
   احمقي بزنم پسره غی جخواستمیم
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا_
  ي نری ابری اومدم سر بزنم بهت که زسیه_

    تاسف تکون دادمي از روسرمو
   ازش رو برگردونمو
 واقعا که_
   روی اخه به نظرت مدارك مهمنوریاایب_

  ذاره؟؟ی میی جانی همچتورج
  گفی مراست

  کجا گذاشته که به گاوصندوق اشاره کردیعنی چشاش نگاه کردم که تو
 ؟یدونیتو مگه رمزشو م_

  به نشونه نه تکون داديسر
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 ؟ی بازش کنيخوای ميوااا پس چجور_
 سای زد و گفت بلدم گاو صندوق باز کنم وايلبخند
  می ساعت معطل شدمی نحدود

   باز شدتا
   خبر بود توووش پر مدراكچه

  پول و دالرو
    برداشتوانی تا کاغذ شاچن

    اسلحه اشو در اورد هلم داد داخل کمدانی تورج اومد شاي صدامیشدی از اتاق خارج مکهی در حالمی برگفت
  وفتادمی ترس داشتم پس ماز

 ...شدی تر مکی و نزدکی تورج نزديصدا
   داشتقلبم

  شششششی اتدی کشادی نفر فرهی هوی شد کی که صداش نزدنی همکردی پاره منمویس
  شششیییات

  میدی پا شنيصدا
 منو فرستاد و انی برم شارونی حفظ ظاهر بهتره منم با ترس بي که تورج رفته بهم گفت برادی اروم درکمدو باز کرد و دانیشا

  هی دمی دواطی منم به سمت حرهیگفت که خودش از پنجره م
 

 ... گرفته بودشی اتاطی حقسمت
 
 
 نشست ی حرفچی هی صبحونه منتظرش بودم اومد بزی منم سر مرهی و صبح تورج رفت دوش بگمی بودری درگشی صبح با اتتا

  خوردی صبحونه اشو مکهیو در حال
   وارد شدانی و بعد از اون شامیدی نفرو شنهی داد يصدا
   تورج گفتگاردیباد
 .. حرفموای گفتم بهش تو نیاقا هرچ_

  حرفش اومد وگفت بروونی متورج
 
  می بهم گفت برو لباستو بپوش برانیشا

  کجا؟ستادی پاشد اتورج
   زد و گفتي پوزخندانیشا
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  ان تورج خنمیبی نمیپول
   داغ کردتورج

 کنمی و ازاد مخرمی  من ده تا مث تورو می پسر پول پول راه انداختهیچ_
  ره؟هانی گششی خودت پي گلونکنه

   بلند داد زد ترساااانیشا
  اشو گرفتقهیتورج  

  صداتو تو خونه من بلند نکن_
  شدنقهی باهم دست به دمی دی ووقتدمی به طبقه باال رفتم  و از فرصت استفاده کردم لباسمو پوشمن
   سمت اشپزخونه رفتمبه

   خودشون بودندي در حال انجام کاراخدمتکارا
 ....دمی دورونی اشپرخونه رو باز کردم و به بی پشتدر

   زنگ زدمانی شدم به شامی از درختا قایکی پشت
  دی دورونی که از خونه به بدمی دانویشا

  دی که به کنارم رسزدی نفس منفس
   گفتدهی بردهیبر
 ... تورج....تورج _
 ؟؟یتورج چ_
  قلبشو گرفت افتاد_

  زود باشمی بربدو
  و گفت تند ترررردی دستمو کشدمی دوپشتش

 
  کردی نگهبان درو باز نممیدی در رسي جلوبه

   بحث کردباهاش
   پشت فرمون نشست و منم نشستمعی سرانی و شادی باالخره بازش کرد ترستا
   حرکت کردو
 
 شه؟ی میحاال چ_
 ؟یچ_
  تورج_

   زد و گفتيپوزخند
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   اشغال کمترهی یچیه_
   چپ چپ نگاه کردمبهش

  واقعا که_
  نکنه ازش خوشت اومده؟هیچ_
   از دست تو خالص شمخواستمی فقط م؟نهییییچ_
  دی ترمز زد به سمتم چرخرو
  ده کارام هنوز باهات تموم نشیینجای خانوم کوچولو تو حاال حاال انیبب_

  خوب؟؟ي پا رو دمم نذاربهتره
   زدميپوزخند
   با فشار به سمت خودش برگردوندچونمو

  خورهی من از پوزخند حالم بهم میییییه
   نگاه کردم پوزخند زدمتوصورتش

   طرف صورتم سوختهی
 ... تو چشام جمع شداشک

   لب گفتمریز
  خورهی ازت بهم محالم
  پدرام
   منشتری ازهمه بمی واقعا همه داغون شدسی پرستش نشهی مي چند روزاالن
  کالفه دستمو تو موهام کردم.. ازش نبودي اومدم اوف بازم خبررونی بي تازه از کالنتراالنم
   نشهداشی کنم اگه پکاری چااایخدا

   نهيوا
 ..  گاز گرفتمزبونمو

  زنگ خوردمیگوش.. شدمنیسوارماش
 بله؟_
   معرفتیسالم پدرام ب_

 ...فشار اوردم اما باز نشناختمش به ذهنم یکم
 شما؟_

   کردي بلندي خنده
 .. خنگيسپهرم پسره _
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  ییییی برگشتی ک؟؟پسرررتویییچ_
  ؟ی خودتي جدي جدشهی نمباورم

 !!نه پ عممه_
  دمیخند

 ؟ي منو ازکجا اورد؟شمارهی برنداشتای مسخره بازنیتو هنوز دست از ا_
 حاالااا_
  کوفت_
   دادززززمی عزززيدخترخاله _
 دخترخاله؟؟_
   شما غزل خانوميبله عاشق دلخسته _

   تو هم رفتاخمام
 ... پسرالیخیباو ب_
 ..خوادی دخترخاله هه بدجور خاطرتو  مالیخی بیچ_
 ؟.به من چه_
   رفتادمی يانقدر حرف زد..پررو_

  يای بدیبا.. تازه اومدمنکهی واسه ارمیگی دارم می مهمونهی شب فردا
 ... دارمی مشکلهیراستش سپهر االن _
 شه؟ی می چگهی چند ساعته ديای بدینه نه با_
 یاوک..هووووف _
  کنمی فردا شب منتظرتم ادرسم اس ميفعال با_
  یاوک_

   کردمقطع
  بذارم؟ی پامو تو مهموني پرستشه چطورری دلم بذارم؟من فکرم درگي کجانوی احاال

 پرستش
  میدی به تهران رساالن
 برهی مکشهی منو مخوادی ام هرجا دلش مي شب بازمهی احمق انگار من عروسک خي پسره

   اتاق باز شددر
   اومد توانیشا
  ی دعوتی مهمونهیامشب _
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 سکوت
 ؟يدی باتوام شنیه_
 خب؟_
  ی چیعنیخب _
   بشناستتیس چون تو تهرانه ممکن کی مهموننیا.. واست اوردمموری گری باشنیی حاضرو اماده پادی باگهی ساعت دهی

  ي بریرابی زي به حالت بخوايوا.. به حالتي ضمن وادر
  بروبابا_
 ؟؟؟؟؟یچ_
  یچیه_
   دختر خوبنیافر_
 
 انیشا
  هی عکس المعل پرستش امشب چدونمینم

 شه؟ی می بفهمه چاگه
 .. راههنی بهترنی بدم اره احی بهش توضوی همه چدیبا..کنهی تعجب میلی خمطمعنم

 
 پرستش

   روشن تریلی کرده بود خیی بودم موهامو بازم طالستادهی انهی اجلو
 .. به چشام بودی باز لنز ابیول.. باالتر رفته بودسنمم
  زدی اومد اسممو صدا مانی شايصدا

   رفتمنیی و به پادمی و برداشتم و مانتومو پوشفمیک
  میدی عمارت مورد نظر رسبه
 ..یدونی خودت مي رو به من گفت از کنارم جم بخورانیشا
 
 

 پدرام
   منو محکم تو اغوشش فشردسپهر

  پسر دلم واست تنگ شده بود_
  نطوریمنم هم_

   غزل بازومو گرفتنی حنیتوهم
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   گفتوبازناز
  ادهیپدرام جان حاال وقت ز_

  هان؟می برقصمی برچطوره
 ...ستمی من رقص بلد نیدونیخودت م_
 ی بود و چشاش ابیی طالیلیر به سمتمون اومد دختر موهاش خ دختهی با کلی و درشت هپی پسر خوشتهی نی حنی همتو
 ...ومدی اشنا میلی چرا به نظرم خدونمیاما نم...اما
 
 

 .پرستش
  نجاستی پدرام پدرااام اااای خدايوا

   نگاش کنستادمی سست شد اپاهام
   جواب دادشی بودکه اون شب گوشنیهه حتما هم.. دختر بازوشو گرفتههی

 ؟يستادی چرااگهیادیب_
 ...اون_
 ؟یاون چ_

   انداختم و اشک تو چشمام حلقه زدنیی پاسرمو
 ... اون پسر عمومه_

  گرد شدچشماش
  ؟کدومیییچ_
  هیاون که کت و شلوارش طوس_

 .. و نگاه کردبرگشت
   تکون داد گفتيسر
 ...شناستتی نممی گرنی نترس بااایب_

  پدرام
  به نطرم اشنا تر بود اومد جلوشدی تر مکی اون دختر نزدیهرچ
   پسرو تو دستاش گرفته بوديبازو

 .. سرخ بودشی ابي زل زد تو چشمام چشادیبه جلوم رس.. گره کرواتمو شل کردمکمی شد ي جورهی حالم
  سالم_

 .  پسر به خودم اومدميباصدا
   کردی سپهر سالم و احوال پرسبا
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   روبهش گفتسپهر
 ؟یکنی نمیمعرف_

   من من کرد و گفتکمی کرده بود ی معرفانی که خودشو شاپسر
  نامزدم ترساا_

   بگه کهيزی تعجب کرد خواست چدختر
   گفتغزل

  چه جالب منم نامزد پدرامم_
  دستشو سمت دختر دراز کردو
 
 

  پرستش
 

   پدرام نامزد کردی کشدمی خفه مداشتم
 به پهلوم زد به خودم اومدم و با  اون انیشا..ننیبی همه رو از چشم اون منای منو بگو فکر پدرام بودم که تاحاال حتما بابا اهه

  دختر دست دادم دوست داشتم دست هاشو خورد کنم
 ...اه
   از سالن رفتي معذرت خواست و به گوشه اانیشا

 ..کردندی داشتن قمار مزوی مي مشروب روي هاشهی گرد نشسته بودند و شزی نفر مرد و دختر دوره مچند
   جاهاستنجوری پدرامم اهل ادونستمی بود نمی وضععجب

 ..هه
 پرستش؟_
 بله؟_
  امی من منی بشنجای تو همیی دسشورمیمن م_

   تکون دادم و رفتيسر
   زدادی فریکی منتظر بودم که قهی دقده
  سسسیییییییپل
 .. اومدسی پلنی ماشروی اژي صداو
 ...ختنی مامورا تو خونه رو

   نبودي خبرچی هانی بود که از شانی ابی کردند و عجرمونیدستگ
   پدرامم اورده بودندی حتکندمی لبمو مپوست
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 ي گذاشتم حس بدزی نشستم سرمو رو می توش بود رو صندلی و دوتا صندلزی مهی اتاق که هی برد تو ی خانومهی منو االن
   زده بودخیداشتم تنم 

   اومدی صندلي هاهی شدن پادهی کشيصدا.. باز و بسته شدن در اومد  سرمو بلند نکردم يصدا
 اترسا؟ی..خب خانوم پرستش راد_

   با سرعت بلند کردم چشام اندازه گردو شده بود زل زدم تو چشاشسرمو
   لب زمزمه کردم توووریز

   مرموز زديلبخند
   دادهی تکی صندلی پشتبه
 ...می باهم حرف بزندیبا_

   جلوم نشسته بودسی با لباس پلانی شاشدی نمباورم
   و داد دستمختی اب روانی لتو
   اروم شدم  و گفتمکمی

  سی پلياقااا..شنومیم_
   از دستم رفت و داد زدماریاخت
  هان؟؟ي کرداتی بازفی کثنیچرااا منو وارد ا_

   شدزی سرامی بود؟؟؟اشک های گناهم چمن
   انداختنیی سرشو پاانیشا
 .. دمی محیتوض_
 ..انیشا
 ,  دختری خالفکاره بزرگ که قاچاقچهی

   انسان و مواد مخدر بودبدن
 ... که تورج بودمی تا به رئیسش برسمی چند سال دنبالش بودما

   اون کردنهی منو شبمی بفهمه و با گری کسمی و نذاشتمی کردرشی دستگاونو
 .. اما توو
  ي نشده بودینی بشی پزی چهی و ی اصال قرار نبود باشتو
   شدم و مجبور شدم پامو تو اون خونه بذارمی زخماتی من تو عملنکهیتاا

  سمی پلگفتمی مطمعن باش مشدی ام اوضاع خطرناك تر ماگه
  ي که ناخواسته وارد شدبعدشم

  يکردی کارو قبول منی اگفتممی بودم اگه بهت ممطمعن
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 درسته؟؟
   زدميپوزخند
  پاشدم

   زدمداد
  سهی دارم اقا پلتیمن ازت شکا_
  ی چیعنی

  ی روز منو به زور نگه داشتچن
   حداقلدادمی منم به خانوادم خبر میگفتی بهم متو

   برات متاسفمواقعا
 .... سرمیی اون تورج بالاگه
 

   به عالمت سکوت باال اورددستشو
  يری تند مي دارگهید_

  گرفتنی اون عمارت همه از من دستور مي ادمانصف
   نقشه بودي سوزشی اتاون
   مواظبت باشمشتری شبم خودم اومدم تا باون
 ... زود قضاوت نکنپس
  ی خوشحال باشدی بااالنم

  ي به ما و مردم کشورت کمک کردیلی ختو
 ..فروختنی بچه تر رو می حتای چند تا دختر مثل خودت ي روزاونا

 ..کردنی مي و تو بدنشون مواد جاسازکشتنی مای
  ي خوشحال باش که کمک کردپس

   گفتمرلبیز
 ... برمخوامیم_

 ..پرش کن_ گذاشت زی مي روي و خودکارورق
   در ارتباط بودهی پسر عموتم بااون سپهر قاچاقچدرضمن

 ه؟ی عموت کارش چپسر
  مهندسه_
   زدي پوزخندانیشا
  ؟قاچاق مواد؟ی مهندس چهه
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 ..دم شیعصبان
  ی کننی به پسر عموم توهي حق ندارتو
   پسر عموت اون شب اونجا بودهنیبب_
  داره؟یخب چه ربط_
   بشه به هرحالیی بازجودیبا_
   باهاش حرف بزنمدیمن قبلش با_
  کوتاه_

   رفتمرونی تکون دادم بيسر
   بودستادهی سرباز اهی پدرام کنار

  کردم برگشتصداش
  کردی تعجب و پرسش نگاهم مبا

   در اوردملنزامو
  پرستشم_
 ؟یییچ_

   هاشهی به جز حاششدی دادم که چند روز چحی نشستم واسش توضکنارش
 ... بوده وبعد بردنشرستانشی و اون دوست دوران دبکارسی سپهر چدونستهی اونم گفت که واقعا نمو

   دنبالمادی تا به بابا زنگ بزنم که برفتم
 ..دمی محی و باز به سکوت دعوتشون کردم و گفتم بعد بهشون توضکردی مهی نشناخت  مامان هم همش گردی منو دیوقت

  گذرهی چند روزه که از اون ماجرا ماالن
 رفتن مشهد و چون تنها بود نای چون زن عموم اادیامروزم قراره پدرام ب. خواستم نجوری من ایعنی.  ازش نشدی حرفگهی دو

 ..نجای اادیمامان گفت ب
  پرستششش_
 ..بله مامان ؟اومدم_
  تا به مامان کمک کنم..  کردم و وارد اشپزخونه شدميسالم بلند.. اومدمنیی پله ها پااز

 ：  دادامی که رهام بهم پمیزدی و حرف ممی خوردن نهار تو سالن نشسته بودبعد
 ن؟یخونه ا_
  اره_
  امی بدیشا_
 ..باشه_
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  بلند شدم.صداخورد  فونی که امیخوردی موهی ممیداشت
 بله؟_
 منزل خانوم پرستش راد؟_
  دییبله بفرما_
   دم دردیاری مفیتشر_
 .. چند لحظه_

   گفتبابا
  بود؟یک_

   گفتمرفتمی به سمت اتاقم مکهیدرحال
  با من کار دارن_
 
  رونی شدم بدهی و بازش کردم و کشدمی دواطی سمت در حبه

 ... تلخ اشناعطر
 .. تووفتی براه

 .. داد داخل خونه و پشتش چند نفر اومدنهلم
   بزنم که دستشو جلو دهنم گذاشتغی جخواستمیم

  دنی و بابا و پدرام به سمت ما دودی کشغی با من وارد خونه شدند مامان جهمراه
 ..می شفشونیاما اونا چند نفر بودند و نشد حر..زدی پدرام داد مو

 .. ههمون نشستي برداشت و جلوی صندلهیسن  مح..شدی ها باورم نملمی مونو بستن مث فهمه
  روشن کردگارشویس
 ؟؟يخوای میازجون منو خانوادم چ_
   جناب راااادهیسوال خوب_

  کردی منی نفرکردوی مهیمامان گر.. فحش داددی بهش زد پدرام داد کشیلی سهی و ستادی پدرم اي و جلوپاشد
  داد زدمحسن

 ...  بابا گذاشتقهی شقي و اسلحه رو روددددیخفه ش_
  دی کثافت به گندش کشهی داستان عاشقانه که هی کنم فی داستان تعرهی واسه همتون خوامیم_

 ..  باز بابا رو زدبعد
  ی دوردونه حاجزیپسر عز..فرخ راد_
  دهی و دورو اطرافش عاشقش شدن مهندس بودو فرنگ دلی فامي تازه از فرنگ برگشته و همه دختر هاکه
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  ادامه داد زدو يپوزخند
  تر از خودش داشتکی بود و دوتا برادر کوچی دختر زحمتکش که دختر اولهی اقا نیدختر باغبون حس..ستاره_
 
  شدرهی خي نقطه ابه
 ...29سالش بود و تو 16اون موقع ستاره فقط _

   داد زدبابا
  تووو؟؟یگی مي داریچ_

   شو گرفتقهی دی سمت بابا دومحسن
  وووخفه شو خفه شو خفه شو_
   کردبشی دستاشو تو جستادی اشو ول کرد و باز اقهی

  شهی می ادم عوضهی بود عاشق يستاره که دختر چشم گوش بسته ا_
 .. بودو دور عشقش پره دختری تو عمارت مهموننکهی شبونه اش تو گوشمه واسه اي هاهی گري هنوز صدامن
   پاکه،من لباس نداشت و درحد اونا نبود برهي ستاره یول
   شروع شدییزای چهی نکهیتاا

  اطی تو حیواشکی يقرارها
 .. زدن ستارهبی غهوی شب نصفه

 ... شبهی یول
 بود اما لبخند داشت و اون شب تا شونی رفت و چند ساعت بعدش اومد حال و اضاعش پررونی خواب بودند که ستاره بهمه

 .. شدداریصبح ناله کرد که مادرم صداش ب
 ... الغر شده بودگرفتیمدام حالت تهوع م وقت گذشت و ستاره چند

 ... سبزش باز نشدي چشماگهی شب رفت تو باغو و دهی نکهیتاا
   به مامان برگشترو
  چرا؟؟یدونیم_

  دی کشادی فربعد
   تو حامله بوددددیچون اون از شوهر عوض_

  دروغهههه_ زد ادی فربابا
  ییی عوضادمهی و اون لبخند احمقانه تو افهی هان؟؟ من هنوز قیچه دروغ_

  يری انتقام بگيباشه باشه تو اومد_ باباگفت
 ..ی منم گوش کني به حرفادی بااما

   زمزمه کرداروم
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 .. من نبودم برادر دوقلوم فرهاد بوداون
   زد و گفتي قهقه امحسن

 .. بودي بامزه افهیلط...خوبه_
  تهههههی واقعنیامااا_ زد ادی فربابا
 که بابام از ارث کردی مي پدرام از وجود فرهاد خبر ندارن چون اون از بس لجن و اشغال بودو هرکاری دخترم و حتسرمهم

 ..محرومش کرد و اسمشو از شناسنامه اش پاك کرد
   باز داد زد و بابا رو زدمحسن

  دروغههههه_
 ستادی اما اون کنار محسن ا و صداش زدمدمی کشی از خوشحالیغی جدنشی بازشد و رهام اومد تو باددر
  نی کثافت و زورگو بودیشما خانوادگ_

 ي بازنی و دلش به حالت سوخت اما امشب اي تو از دستم در برالی که گذاشت اون شب تو ویهمون کس... برادره منهرهام
 ..شهی تموم مشهیواسه هم

 رونو؟ی ما از اون عمارت باانداختنی به بابام رو بگم ؟نی که بخاطر رهام دادی فرخ اون دوقرون پولاقااا
 .. و بابام سکته کردنی رهام و به زور ار ما گرفتشدی حامله نمی خواهر جناب عالچون

  اونا خودشون با پول عوضش کردن_ گفت بابا
   المصبببببییییگی دروغ ميده دار_
  کردمی مهی و فقط گرزدمی مغیج

  دی باز کرد و بازومو گرفت و کشی به سمتم اومد منو از رو صندلمحسن
   گفترهام

  محسن_
  خفه شو_

  دمیدادکش
 مامانم هم حال روزش بهتر از زدمی مغی و جکردمی مهی رسمش بود  گرنی ای عوضيرهام تف به روت تو مثل داداشم بود_

 .. من نبود
   بابا نگه داشتي جلو منو
  جلو چشمات با دخترت کنم؟؟ي که با ستاره کردي همون کارخوادیدلت م_

 .. داشت بلند شهی سعدادوی لب فحش مریپدرامم هم مدام ز.. افتادی و با صندلدی داد زد خودشو به جلو کشبابا
 
 
  انیشا
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  نجای  تااامی بکوبم بدی خانوم بانی کن توروخدا واسه ساعت انگام
   در خونه و ادرس تو دستم نگاه کردم اره خودش بودبه

   خونه بودنی اومد مطمعن بودم از همری تي بردم که صدافونیمت ا به سدستم
 .. لب گفتم و از در باال رفتمری اطراف نگاه کردم بسم اهللا زبه

   بسته شده بودندی هم به صندلهی مردم وسط بقهی بودند و ستادهی وارد خونه شدم سه مرد ااروم
   مو در اوردم شدم و اسلحهمی قرمز قرمز شده بود پشت ستون قاپدرام

   افتادنی به وسط زمنگاهم
  ارمی بود نفس کم بکی پرستش بود نزدیچ

 .. اس زدم به همکارمهی در اوردم و موی گوشزود
 .. اش گذاشتمقهی شقي رفتم از پشت پسرو گرفتم و اسلحه رو روجلو
 
 

  پدرام
 .. اشغالي چرا پرستش رو زدیپرستشلعنت

   کنمي کارتونستمی عشقم تو خون جلوم افتاده بودو من نمرفتمی تا مرز جنون مداشتم
  کردی هوش شده بود و عمو هم مدام تقال می عمو بزن
   رهام قرار گرفتقهی شقي روي اسلحه انکهیتاا
  ااانیشا
   شده بودداشی کجا پاز
   به محسن گفترو
    تا دوستتو نکشتمنییاسلحه تو بنداز پا_

   رو به اون دوتا مرد که همراهش بودند گفتمحسن
 ..نشیری بگنی هستیمنتظر چ_
   برنانی خواستن به سمت شاتا

   پاشون زد و اونا عقب رفتني به جلوری تهی انیشا
  دی لب غرری زمحسن

   بدبخت و خودش جلو رفتيترسوها_
 .... که وارد خونه شدندیی هاسی  اومد و بعد پلکی شلي صداهی شدن و اون وسط باز قهی دست به انی شابا
   هفته گذشته و پرستش هنوز تو کما بودکی دیترکیسرم داشت م.  نشستم پاهامودراز کردممارستانی سرد بنی زميرو

 .. مشهد کرده بودمنذر
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   شونه ام قرار گرفتي رویدست
  بودانیشا
  سالم_
 ؟يسالم پسر چطور_
  دمی کشیاه
 خوبم دستت چطوره؟_
   اومدری تي که صدااخه اون روز(
 ) انی شاي خورد به بازوریت

 ..پرستش..خوبه _
 ...یچیه_

 .. انداختنیی پاسرشو
   ؟ي خورديزیچ_
  رهی نمنیی پايزیاز گلوم چ_

   دستام گرفتمونی نشستم و سرمو میروصندل
 دی اروم پرسانیشا
 ؟يدوسش دار_

   گفتمرلبی داشت اروم زدنی قصد ترکی بغض لعنتنیبعد چند سال انگار ا.. حبس شدنفسم
 ...دوسش دارم_
  زدو گفتي لبخندانیشا
 ..پس دعاش کن..مبارکه_

   بودم کهانیدرحال حرف زدن با شا.   گذشتقهی دقچند
  دنی به سمت  اتاق پرستش دودکتررا

   لب گفتم و به سمت اتاق رفتمری زینیاحسی
   برم توخواستمی ندادن فقط مراهم

   بدهمیت دلدار قصد داشدی منو کشانیشا
 دمیشنی من اصال صداشو نمیول

   مطلقیاهی رفت و بعد اون سیاهی سچشمم
  فکر کردمیکمی.. به دورو اطراف نگاه کردمکردی مینی سنگسرم

 ...ي واپرستش



  رمان پرستش                                                  اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 76 

 نازی و به سمت در رفتم درو باز کردم پردمی سوزنو کشالیخیب.. رفتجی پاشدم تو دستم سوزش احساس کردم و سرم گزود
   در بودرونیب

   به سمتم اومددی دمنو
  سالم داداش_
 ...سالم پرستش_
  بهوش اومد داداش_
   شکرتتتتااایخدا_

  دمی به سمت اتاق پرستش دواوردمی بال درمی از خوشحالداشتم
 ..کردی حال همه رو نگاه می لبخند بهی دورش بودن و اون باهمه

 
 

  پرستش
  گشتمی نفر مهی چشمام فقط دنبال با
 ..اما نبود.. پدرامونما

   شدهيزی چدی شور زد شادلم
   نخواستم به دلم بد راه بدماما
  پرستش_

   و به سمت صدا برگردوندم  پدرام بود بالبخند گفتمسرم
 .. سالم راننده_

   کردو گفتي اخنده
  پس هنوز زبونت سرجاشه_

   عمو به سمتش برگشتميو بعد با صدا..هی فقط چند ثانمی شدرهی به هم خدمیخند
 

   کسو ندارمچی جا  و هچی هفته است تو خونه ام حوصله ههی االن
 اه... صدف گور به گور شده  فکر کرده مغزه کله امروز واسم وقت مشاوره گرفتهنیا

  خبرتههیییاوووو
  نکبت ؟یکنی فکر میبه چ_
  شهی مياداوری عمت چقدر بخاطر تو نکهیبه ا_

  ي منو در اورد و بعد جلويدا لبشو کج کردو اصدف
 ..می شدادهی نگه داشت و پمطب
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  دیترکی داشت مسرم
  اوردمی سر درنمیچی بودو منم که خنگ هی حرفاش علمهمه
 ...ی خودتو سرگرم کندی بای باشگاهی رقصای مث نوشتن زای چيسری با دی که گفت بادمی فهمنوی افقط

  شدمیخودمم سرگرم م... ام نبودي خب فکر بدی ولزای جور چنی مثل دلنوشته و انوشتمی  میی هايزی چهی ی بچگاز
 سمی بنویتو فکر بودم که چه داستان... دمی شام خوردم رو تخت دراز کشنکهی کردم و وارد خونه شدم بعد ای صدف خداحافظاز

 ..کردی مدای طرفدار پشتری بنوشتمی میبه نظرم اگه واقع
   اومد واسه نوشتننهی گزنی به نظرم صدف بهترکهنی تو فکر بودم تاافقط
   ارهاره

 .. بوددهی کشی سختیلی چون اون خشدنی طرفدارش می دخترام کلمطمعنم
   بهش اس دادم و گفتمپس
 می تا شروع کنادی صبح بفردا

  ختی قطره بارون روش رهی در اوردم و موی اومدم گوشرونی درانتشارات باز
 .. فصل بودمنی بود و من عاشق ازیی پااول

   زنگ خوردمی که گوشرمی صدف رو بگي شماره خواستمیم
 بله؟_
 خانم پرستش راد؟_
 ..دییبله بفرما_
  ي کالنتردیاری بفی تشردیشما با_
 ؟؟يکالنتر_
 بله_
 ؟یواسه چ_
 .. خانومدیشی متوجه مدیایشماب_
 ؟يباشه کدوم کالنتر_

   صدف رو گرفتمشماره
 الو سالم_
 
  امی بتونمینه نه نم_
 
 .ي برم کالنتردی بادمی محیبهت توض_
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   فعالرمیگی باهات تماس مدونمی نمدونمینم_
   رفتمي رو قطع کردم و به سمت کالنتریگوش

 ... دادمی راهرو نشسته بودم و پاهامو از استرس تکون مي توی صندلرو
  برم توتونمی اومد و گفت مرونی از اتاق بسرباز
  دمی دزی و پشت مانی اتاق شدم و شاوارد

  نیسالم بش_
  باز؟شدهیسالم چ_
  شدنی محسن و رهام چی بدونيخوای نشد نمداتی و پی رفتگهی تو دیچیه_

  دمی اشاره و شصتم گوشه چشامو مالباانگشت
  رفتی مادمیتازه داشت _

 ؟!ي دارياداوری به ي عالقه اچه
  کردی جابه جا مزشوی مي روي پرونده هاکهیدرحال
  شدنی که اونا چی بهتره بدونی و عذاب دادن تو ندارم ولياداوری به يعالقه ا_ گفت

 شدن؟ی بگو چسیخب جناااب پل_
   بوداهی سیلیمحسن که پرونده اش خ_

   کردمتعجب
 چطور؟؟_
  مواد فروشم بوده_

   گفتدی نگاهش کردم تعجبمو که دباتعجب
  اقا رهامم باهاشون همکار بودن_
   رهام که اونور بودیول_
  گهی دکردیخب از اونور هماهنگ م_

   دستام گرفتم و گفتمنی بسرمو
   بود بهمنی ترکیرهام نزد... خورهیحالم داره از همه بهم م_

  کردمیفکرشو نم.. نداشتموی کارنی ازش انتظار همچچوقتی داشتم هدوسش
   پاشدزی پشت ماز
   پر کرد و به دستم دادمی برای ابوانیل

   ابو به سمت لبانم بردمکهیدرحال
  دمیپرس
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 کنن؟؟یاعدامش م_
  اره_
 ...دمی متیمن واسه رهام رضا_
  یفهمی بودن می قاچاقچنای استی تو کامل نتی پرستش فقط رضانیبب_

   گرفتمنییسرمو پا.. شدری سرازاشکام
 .. اومدمرونی لب گفتم و از اتاقش بری زیظ اروم بلند شدم و خداحافقهی از چند دقبعد

   برم تا فکر کنم و با خودم خلوت کنمادهی گرفتم تا خونه پمیتصم
   بودم داغونه داغونداغون

   جانی از اری جا غهی دارم به ازی سفر نهی به کردمی ماحساس
 .خوردی بهم مابونای خنی و انجای از احالم

  رفتمیاز پله ها باسرعت باال م 
    دستامورو زانوهام گذاشتم و نفس نفس زدمستادمی از پله ها ایکیسر
   زنگ و پشت سره هم زدمي و دستمو گذاشتم رومیدی در رسي ادامه دادم جلوباز

   درو باز کردصدف
  هوووو چته_

  زدمی نفس نفس مکهیدرحال
   گفتمدهی بردهیبر
  به__سورتون خرا_اسان_
  توای دنبالت کرده مگه؟بیخب کس_

   و رفتم تودمی کشیقی عمنفس
  دمی مبل انداختم و ابو سرکشي اب اورد و خودمو رووانی لهی برام

   گفتذاشتی موهی برام مکهیدرحال
  حذف کردن ازش؟يزیچ_

 ..  دادمسرتکون
  نای صفحه اهیکم درحده _
   به گردنش داد و پاش رويقر
    پاش انداختيرو
  سندهیخب دستمزدم کو خانم نو_

  دی خندبعد
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  کوفت و زهر مار_
   خوب داستان منه هاهیچ_
  خب باشه_

   دستم گاز زدمي توبی به سبعد
   بادهن پر گفتمو
   تو از سرم بردار زنگم نزنهی چند روز ساهی شمال رمیدارم م_
  کجا بدون من؟يغلط کرد_
  رمیخره با خانواده ام م_

    و گفت زدي غره اچشم
   بعدرمی سرم منم ميفدا_
  پاشدم و گفتم. یاوک_

   فعال عشقمرمی دارم ممن
   تکون دادم وزبونمو در اوردمدستمو

  دمی به طرفم  پرت کرد به سمت در دوبویس
  ییییی خریلی داد زدم خو
 .. شمالمیرفتی مدی خوشحال بودم چون فرداش بایلیخ...  رفتم و حرکت کردمنی اومدم به سمت ماشرونی ساختمون باز
 
  دمی سمت ساحل دوبه

  ومدی مامان از پشت سرم ميصدا
   ااایپرستش زودد ب_

 ,  شلوارمو زدم بااليکفشام رو در اوردم و پاچه ها.. گفتم و قدم هامو تند تر کردمي بلندي باشه
   ابو حس کردمي از سرم برداشتم چشمام و بستم و سردشالمو

  دست دادی احساس خوببهم
 .. شدی حالم بهتر مومدویبادم
  شدی مکی کم کم داشت تارهوا
   بخونمخواستی نشستم دلم می تخته سنگيرو
   نخونده بودميزی وقت بود چیلیخ
   ترانه افتادمهی ادهی

 : دوختم و شروع کردمای اشک جمع شد نگامو به درتوچشمام
  زده سردهخی پنجره که نی اپشت
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 گردهی اون نرفته بر مسمی نویم
  پا توي صداشنومیم
 ی انصافی بیلیخ
 ی انصافی بیلیخ

  عاشقت هستمگفتم
 یبافی قصه میگفت
 یاسی احسی بیلیخ
 ی احساسی بیلیخ
 يدی دی من مگه چاز

 يسازی با من نمچرا
  انصافی آدم بتو
  احساسی دل بنی ابا
 یفهمی و نمنی وقت اچیه

  تو چه تنهاستی بقلبم
 يریگی فاصله متو
 امی همه دنشهی میخال
 نمیبی خواب تو ممن
 اااامی به رويخندی متو
 ي واای رحمی بیلیخ
  ی رحمی تو بیلیخ

  وي بردآبرومو
 یفهمی نمهنوزم

 ی انصافی بیلیخ
 ی احساسی بیلیخ

   که عاشقت هستممن
 ....يسازی با من نمچرا
  چقد صدات قشنگه_

   دخترونه برگشتمفی ظري پاك کردم و به سمت صدااشکامو
  زدم به سمتم اومد دستشو دراز کردو گفتيلبخند
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 ارام_
  پرستشم خوشبختم_
   قشنگهیلی صدات خنطوریمنم هم_
  يممنون لطف دار_
 د؟یشما مسافر_
 اره شما چطور؟_
  المونهیاره ماهم اون و_

   نشون دادالروی وهی بادست
  یی بود و موهاش طالی چشماش ابومدی تر مکی زدم به چهره اش نگاه کردم به نظر از من کوچيلبخند

  زهی مزهیور
   صداش کردی بگه که کسيزی سمتم برگشت که چبه
  ارام_
   پرستش جوندیببخش_

   زنهی برم داداشم صدام مدی بامن
   برگشتهوی که رفتی مداشت

  میشی خوشحال مای بی خواستنجای امیای مگهی ما و چند نفر دازدهی ساعت یراست
    زدم و دستمو تکون دادميلبخند

 ..حتما_
 منو ونمی دي دوستانی که ای مزخرفيبعد خوردن نهار و چند ساعت چت کردن تو گروها.. رفتمالمونی به سمت ومنم

 .. بردنیم
   به سمت کمد رفتمعیمنم حوصله ام سررفته بود سر.. چند نفر کنار ساحلندمی شب بود دازدهی سمت پنجره رفتم ساعت به
   و سفت بستمدمیموهامو کش.  دی سفی نخي مانتوهی بادمی روشن پوشی ابنی شلوار جهی
   رفتمنیی رژ قرمز زدم و به پاهی

  شدی مشتری خنده هاشون بي سمت ساحل رفتم صدابه
  پرستشش_
  به سمت صدا برگشتم 

  ود بارام
  يسالااام خوش حال شدم که اومد_

 ..شدنی و منو به جمع شون برد چهارتا پسر و دخترا  با من سه تا دختر  مدیدستمو کش...  زدميلبخند
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  بچه ها  پرستش_
 .. خندوندی همه رو مکردوی مفی بود مدام جک تعردی اسمش امدمی که فهمي پسرمی زدم و گفتم خوشبختم نشستيلبخند

   از پسرا که اسمش ارمان بودیکیو
   اورد که بخونهتارشویگ
   ارام به سمتم برگشت و گفتدفعهی

 ؟یخونیم_
  نه..من _
 .. و گفت پرستش صداش معرکه استهی برگشت سمت بقینه نگو بع_
  خونهی بخونه اگه بلد بود می چدیبگ

  نه ؟؟مگه
   بخونمومدی بدم نمخودمم

 .. به عالمت بله تکون دادميسر
  ： بستم و شروع کردمشماموچ
 

  تـو بـودميــای روي حرف تازه تـوهی دنـبالِ
  تـرانـه رو سـرودمـنی ابــراز عالقــم اواسـه

 گشتـمی مـِـشی عـبور واژهـا که پـشت هــم پِـتـو
  حرف دوست دارمو نوشتمنی به ادی رسآخرش
  دارمو نوشتمدوست

  دوسـت دارم قـدرهمن
 امی که سمت تو مي پر ستاره ، جورآسمون

  اشـــارهی اراده بـی اشــاره بــی ارده بـیبــ
  دوست دارم قدرهمن
  که بگم تا ابدي قدریدونی که تو نميقدر
 یمونی خاطرم مي تویمونی خاطرم ميتو

 زمی عـشق تو عزـرِی من نشونه رفته تـسمت
 ـزمی من اومده انگار بسته شد راه گـردخـل
 م هـمتا نداره اصالندونـسی یکی من عشق

  بارهی دل تو مي مثل بارون روشهی همتا
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 .. بارهی دل تو ميرو
   خوندن ترانه همه دست زدنبعد

  بی و غربی داشتم بعده اون همه مشکل و اتفاقات عجی خوبحس
   حالم بهتر بودکمی حدااقل االن
  ذوق کنمشتری بشدی باعث منی و اکردنی مفی ازم تعرهمه

   و همه کم کم عزم رفتن کردنمی با بچه ها حرف زدگهی دکمی
   جدا شدمازشون

   دوست نداشتم عوض کنمیچی اون لحظه رو باهی در اوردم و اروم اروم کنار ساحل قدم زدم سکوت دوست داشتنکفشامو
   غرق تو اون سکوت شدمشتری و بستادمیا

 ..ارامش بخشه_
   باز کردم و سرمو چرخوندمچشامو

  داداش ارام بود اراد
   تکون دادمسرمو

 ؟ی ناراحتيزیازچ_
   سوالش تعجب کردماز
   کردبشی نگاه پر از سوال بهش زل زدم   دستاشو تو جبا
   گفتو
 ..نهیمن روانشناسم کارم ا_
 ..اها_
  خب_
 خب؟؟_
  ناراحتت کرده ؟یچ_

   بودمی عصبشی همه فضولنی از ادمیخند
  شب خوش جناب دکتر_
   بذاره وسطش برهزنمی حرف می با کسادیخوشم نم_
  دمی نپرسيزی شما چقیمن از سال_

   زديپوزخند
  ی حاظر جوابي که افسرده انی  خوبه بااادی سرتق و حاظر جواب بدمم نمياز دخترا_

   شدم انگشت اشاره مو تکون داد  و گفتمیعصب
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   شب خووووشی باشدهی فهمدوارمی؟؟اميدیفهم..دمی به خودمو نمنی بهتم اجازه توهستمی دکتررررر من افسرده نياقااا_
 .. منتظر جواب باشم حرکت کردمنکهی ابدون

 
 

   بهم گفت مادر ارام اومده و مارو دعوت کردهدارشدمی بدادی مامان که نازم مي با دستاصبح
   مردمشنی می چه زود خودمونوااا

  ادی بدم مانقدر
   خوردن صبحونه رفتم حاظر شمبعد

   ام کردمیظی غلشی و ارادی با شلوار سفدمی کمرنگ پوشی صورتي مانتوهی
   بودانسالی مبای خانوم تقرهی مادر ارام میدی رسمی حرکت کردالشونیبه سمت و.. شدم منيگری چه ججوووون

   خوش برخورد بودنیلی خوده ارام پدر مادرش خهیشب
 ..  رفتهی به کی اون دکدونمی نممن

 ختی برام شربت اورد که ری ارام دست و پاچلفتنی بهش گفتم  ای فرما شدند سالم ارومفی که جناب شاهزاده تشرمینشست
   باال اومديرو لباسم اه اه عجب گند

 ...  گل کرد وارد اتاق شدممی اتاق بازه  فضولهی دره دمی برداشتم رفتم دفموی کرد برم باال اتاق ارام کمیی راهنمامادرش
  نجای که اهی به اتاقه دکبه

  ی شه عجب اتاقکوفتت
   کرده بودتی کرم وجودم شروع به فعالیی جوراهی

   سراغ بالششرفتم
   چسبوندم روشدمیی برداشتم جوفمی ادمس از تو کهی

  نطوری هاشو برداشتم از تو بهش ادامس زدم همی از لباس ورزشیکی رفتم سراغ کمد لباسش بعد
   جفت کفشاشکی

 ️☹ تموم شدمی تا ادامس بادکنکشیش
  ادی اراد داره از پله ها باال مدمی دگشتمی داشتم برمی اومدم و به اتاق ارام رفتم وقترونی از اتاق بزود
   رفتمنیی از کنارش گذشتم و به پاعیسر

 ... زدی اراد اومد که ارامو صدا می عصبي که صدامی بودنشسته
   زدمیطانی شلبخند
  ارام اومد قهی چند دقبعده

 دی پرسمادرش
 شده؟یچ_
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  دهی ادمس چسبشی به لباس ورزشیچیه_
   خنده همه سرها برگشت سمتمرهی ززدم

  خوردی داشت خون خونشو ممامان
   خنده مو جمع کردم و گفتمهوی

  رهی از لباسش مخیبا _
  رفتمی مزی به سمت می عصابش خورد بود وقتنیی ناهار  اراد اومد پاسره

   اروم گفتپشتم
   خانومه زرنگمیرسی مبهم
   دادشنهادی خوردن غذا ارام پبعد
 ي کنار ساحل بزرگ ترهام اومدن و گوشه امی منم موافقت کردم و همه رفتمی کني بازی و وسطمی بچه هاروهم صدا کنهیبق

  نشستن
   شد دخترا وسط بمونن و پسرا بزنننی قرار بر اباالخره

   زد اما محل نذاشتمینطای لبخند شهی اراد دمید
 .. بتونه منو بزنهی بود  و محال بود کسی عالمی وسطمن
   شروع شد و همه دخترا رو زدن موندم منيباز
   به پسرا زد و شروع شدی چشمکاراد

   امینی توپ محکم خورد به بنکهی دادم تاای جاخالدوبار
  دنی همه به سمتم دونی افتادم زمو

   ام گرفتهی گرومدی بردم خون ممینی سمت بدستمو
   به سمتم اومدنناهمی امامان

  ومدی واقعا داشت اشکم در مگهید
  ی چشدی کج ممینی باگه
   خواستمنهی زور پاشدم و آبه

   خنده اشون گرفته بودبای تقرهمه
   ارهی بخی بود رفت که کی از پسرا که خونشون نزدیکی عیسر

   رفت هواغمی گذاشتم جمینی بي رو روخی
   کنه ارادخدالعنتت

   دوروم خلوت شد که اومد سمتم بالبخند مسخره گفتکمی
  ياووف شد_
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   شهينجوری اخواستمینم
 ..ي واايا
   گفتمي اونهی لب دریز

 ...   چند ساعت ارامش داشته باشمای چند وقت هی ومدهی به من نعجبااا
 .. خونهمی و رفتمی کردی باهاشون خداحافظباالخره

 .. زنگ اومدي که صدامیکردی  ملی تو جمع و تحلي خانم هاي و من مامان رفتارا و حرفامیخوردی موهی ممیاشتد
   دهن پر گفتمبا
  باشه؟؟تونهی می کیعنی_

   گفتمامان
  عههه پرستش دهنت پره ببندش حالم بد شد_

  هی کنهی رفت تا ببفونی وبابا به سمت ادمیخند
   باز کردن در گفتبعده

 ..پدرامه_
 اد؟یوااا بابا مگه قرار بود ب_
 ..نه_
  شیا_

 ... اومدي زنونه اي خنده ي که صدارفتمی   منیی لباسم مناسب نبود رفتم باال و عوضش کردم داشتم از پله ها پاچون
   تند تر کردمپامو
   بودنی کنای اواااا

   بلند کردم و همه به سمتم برگشتنسالم
 .. پسره و دوتا دخترهی بودو پدرام

  به سمت دخترا رفتم و باهاشون دست دادم 
  ننی دعوتشون کرد بشمامان
  اوردی کت شو در مکهی درحالپدرام
  گفت

  می شد که مزاحمتون شدنی ادیینجای ادمی چرا ابش قطع شده بود از باباهم شندونمی نمالی ونیببخش عموجان ا_
   تااومد دهن باز کنه من گفتمبابا
   بعد ابرومو باال دادم وهی چه حرفنیا_

  گفتم
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  پسر عمو؟؟یکنی نمیمعرف_
 .. گفتمی حالتهی عمورو با پسر

   چهره اش عوض شد و گفتپدرام
  نی رامدوستم

  تاای و خواهر خانومشون رزحانهی رخانومشون
 عههه خوشبختم_
 

   دوس دخترمتااای رزیگفتی مهه
   مسخره اه اهي پسره

   شدنی قرار بر امی که بخوابمیرفت
   جا واه واههی تاااای رزنی عووق من باامی جا بخوابهی سه تا دخترا ما

   دستم گرفتمموی و گوشدمی به اتاق رفتم رو تخت دراز کشزودتر
  دی پرسحانهی وارد شدن ردوتاشون

 ...پرستش جون از کجا_
  تو کمدن_

    بخوااابمنی رو زمتونمی من نمدااایببخش
   نازکش گفتي بااون صداتایرز
  اشکال نداره گلم_
  عوووق گلم اه اه 

  ي و چشماش قهوه ای عملشینی چهره اش نگاه کردم سبزه بود ببه
   و عمل نکرده بودشینی بی بود خواهرشم شکل خودش بود ولبانمک

  دنی دراز کشنی زمرو
  دی پرستایرز
 ؟یخونیشما درس م_
  رریخ_
   وکالتميمن دانشجو_

   پاشدمدرجا
   پدرااام زرنگگگگيا

  گفته ؟يزیهوووم پدرام بهتون چ_
  ی انداخت  اروم گفت راجع به چنیی سرشو پاتایرز
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   شملی منم قرار بود وکنکهیراجع به رشته اتون  و ا _
  سرشختنی رخی اب انگار

  هخخخ
 کرد؟؟ی مهی گرنی زمدیکوبی وکالت قبول نشد پاشو میاها شما همون دختر عموش_
 

   نگاه کن فقطااارمی ام زبون داره پدرام پدرتو در می دماغ عملتاای رزنی نه بابا پس اعههه
   داغ کرده بودمتی عصباناز

   گفتمرفتمی به سمت در مکهی در حالپاشدم
   گرفتم و گفتمشوینی بعد نوك بزمیاره عز_
   هاا بد عمل کردننیی پاوفتهیعههه داره نوکش م_
   شهکی جا نداشت کوچگهی بود دی و عقابی استخونادی زدمیاشای

 ..  رفتمرونی کردم و از اتاق بی عصبخنده
   پشت در اتاق پدرام و دوستش و در زدمرفتم

   درو باز کرددوستش
 ست؟ی مزاحم شدماااا پدرام ندیببخش_
   پدرام رفته حمومدی دارارینه اخت_
 .. یاهاا مرس_

   بلهههه اقاا پدرامدمی رفتم پشت پنجره که دنیی از پله ها پارفتم
   دارنفی تشراطی تو حنشونی ماشکنار

   اومد تو سرمیطانی فکر شهی
   رفتم تو اشپزخونهفورا

   اب باهم مخلوط کردمکمی و بااهی قرمز و سفلفل
   کنمی شامپو رو خالشدی کردم تا اونجا که می تو حموم سعدمی زود دوو
  رونی شامپو و اومدم بي جاختمی ام که درست کرده بودم ريزیاون چ..  دارهتیلفل حساس پدرام به فدونستمیم

   خانومم دارم به وقتشتای واسه رزحاال
   باالي شدم پدرام وارد شد و رفت طبقه می مبل قاي گوشه رفتم
 داد پدرام ي که صدامیی بنمالی رفتم اشپزخونه و خواستم اب پرتغال مدمی خندزی رزیو ر.دمی بسته شدن در حموم رو شنيصدا
  اومد

 و بعد زدی که مدام به در حموم مومدی دوستش ميصدا.. تک پسره سرتقت سوخت هخخخینی ببیی زن عمو کجایییاوووخ
  رد شدم و وارد اتاق شدمالیخیاونم بابا بهش ملحق شد منم ب
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   خانوم نگران بودتای رزیییییاخ
   و گفتمستادمی اکنارش

  یزنی جوش می سیحرص نخور س_
   بوس واسش فرستادمهی لبامو غنچه کردم و بعد

 ...خوردی خون خونشو مداشت
 
   وارد شدن چراغ و خاموش کردني افسانه اي خواهراي نرفتم تا دوتارونی بگهی اتاق داز
  بردی من خوابم نماما
  خوردی کرم تو جونم داشت وول مهی باز
 قورباغه گرفتم و انداختم تو هی بودم ای کنار دری داشتم وقتيادی زي عالقه واناتیر ح جونی اونجاکه بنده به قورباغه و ااز
  شهیش
 

  نه ؟؟کهی رمانتیلی پتو خری قورباغه زاوووم
   رو برداشتمشهی هخخخ  به سراغ کمد رفتم اروم بازش کردم و شي چقدر تو بدپررستشش

   رفتمتای به سمت رزواروم
 روتخت و دمی بکشه منم زود پرغی تا جدی باال دادم و قورباغه رو ازاد کردم که زود پرواشی بود پتو رو دهی خوابروشکمشم

   که من اصالا خبر ندارم و الال کردهدنی کشغیشروع کردم به ج
 

 ...بودم
 اونور در اتاق بازشدو نوری ادنیپری و منم از همه بدتر دوتا خواهرا با قورباغه کوچولوم همش ممیدیکشی مغی جمی داشتهمه

  نکهی تااکردی مغی جغی تو مامانه منم از همه بدتر جختنیهمه ر
 

   به زور قورباغه رو گرفتپدرام
  رونی پدرام قورباغه رو از پنجره انداخت بدمیخندی مزی  رزیر

   کوچولومي قورقوریاوخ
   پدرامووو نگاهي شده واااامی جون پشت اقا پدرام قاتاااای رزنجاروی اهههه
   دلم سوختی زده بود اوخری تمام صورتش قرمز بود و کهنمی فرصت شد تا صورتشو درست ببحاال

  چارهیب
 ..  باالخره فلفل ها کاره خودشونوکردن به ماچهگهید

   تکون دادي کرد و سری سمتم برگشتم اخمپدرام
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   کاره من بوددی کنم فهمفک
 ..  واه خوب به دركواه

  کردم و گفتم ي اسرفه
  دی ببرفی تشرونی اقاادیاوووم من خوابم م_
   گفتتایرز
  ترسمی نه من ميوا_
   حوصله گفتمی به گردنم دادم و بيقر
   برو اتاق پسراايخوایم_

   گفتتی با عصبانبابا
  هی چه حرفنیعههه پرستش ا_
 ه؟؟ی کارش ترس واسه چی قورباغه هه که رفت پگهیواا خوب پدره من د_

   گفتپدرام
   خوبترسهیم... دختره حساسهتایرز. یترسی نمي جونورچی مردونه ندارن که از هيهمه مثل تو خو_
 

  شدیتو چشمام داشت اشک جمع م.. تو جمع خوردم کنهکردمی تنم گر گرفت فکر نمتمام
 .. رفتمرونی از اتاق ب به درك گفتم وهی نزدن به سمت تخت رفتم بالش و پتومو برداشتم و ی مامان باباهم حرفیحت

 .. جونشتای و اون رزرهی بمخودش
 ... کردم و به خواب فرو رفتمهی و گردمی سرم کشي و پتورو رودمی کاناپه دراز کشرو

   صبحونه بودن شاد و خوشحال ههزی خنده پاشدم به به همه دوره مي با سرو صدا و صداصبح
  ستی نادشی منو چکسیه
   به اشپزخونه زدمدی دهی یواشکی

   اقا پدرامم کنار عشقش نشسته بودهه
   من کال نباشم واسه همه بهترهنکهی امثل

   ستششرتی سووی با شلوار ورزشدمی مو پوشی مشکي طرف اتاقم رفتم مانتوبه
   رفتمرونی ام برداشتم و اروم از خونه بي و هندزفری سرم جمع کرد کتوني باال موهامم

  گرفتیم م اهی داشت گرگهید
 .. برمای سمت درخواستمینم

  کردنی مدامی زود پچون
   البته اگه نبودمو حس کنن رامو به سمت جنگل کج کردمهه
 .. نداشتی فرقگهی واسم دی بلد نبودم ولنکهیباا
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   بودمی عصبزدمی تند قدم متند
   شونم قرار گرفتي روی که دستکردمی تو حال خودم بودم و به دورو اطراف نگاه مستادمی شدم اخسته

 ..دمی کشي بلندغیج
 .. اراد روبروشدمافهی و باقبرگشتم
   رو از گوشم دراوردميهندزفر

 ؟؟یکنی مکاری چنجایتوا_
   روکمرش گذاشتدستشو

   خانوم پرستش از شما اجازه نگرفتم اومدم تو جنگلتوندیببخش_
 

   لب گفتم و به راهم ادامه دادمری زي امسخره
 ..زدی اونم پشت سرم حرف مرفتمیونطور که راه م اومد همدنبالم

   من ببرمتي بريخوای بگو کجا ماری در ني سرتق بازیشی گم میستی بلد ننورویکجا حاالا ا_
  اهااایبرو بابااا دنبال منم ن_
  دی لب غرریز
   بهت بگمااایشیپرستش گم م_
 .. گم شمخوامیبه توچه م_
  باشه گمشو خوش بگذره گم شدنت_

   تو چشم هاش نگاه کردم و گفتمبرگشتم
 .. و پرروی ادبی بیلیخ_
 .. به من چه خوی گم شيخوای میگیواا تو م_

 .. در اوردم و به راهم ادمه دادماداشو
 ..  پشت سرم حس نکردمیی پاي صداگهی راه رفتم و به اطراف نگاه کردم دکمی

   اراد نبود ههبرگشتم
 .. برهکردمی نمفکر
 ..هی دنبالت بدوهی پرستش خر عالفه تواخه
 .. در اوردم و خواستم به ساعتش نگاه کنم اووووه لعنت به تومویگوش

   نشستم و به اطراف نگاه کردمی چوبکهی تي فرو کردم و روشرتمی سوبیدستمو تو ج.. شده بودخاموش
 .درخت..درخت.. درختهمش

  ی بستم عجب سکوتچشمامو
 ..ومدی می خش برگاخشی ي پرنده اي وقتا صدای فقط گاه ارامش بخش و ترسناكسکوت
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 ..کردمی چند روز فکر منی اي چونم گذاشتم داشتم به اتفاق هاری زدستمو
   شکمم بلند شد خخخي که توفکر بودم صداينجوریهم

   گرفتم برگردممیتصم... ام بودگشنه
 .. شدم و راه افتادمبلند
 دمیرسی نمیی به جای و هگشتمی شده بود فکر کنم همش دوره خودم داشتم مکی کامال تارگهی دادم هوا دهی تکی درختبه

   باز راهادی بود اشکم در بکی نزدگهی غلط کردم باشه؟؟ دایخدا
 

 بودم زونی درختم اوهی حاال برعکس از می کم داشتنوی زدم اوه همغی شدم باال جدهی کردوکشری گيزی چهی پام به نکهی تاارفتم
   بود عقکی گرفته بودم و نزدجهی بود سرگي بدیلیحال خ

 
 ..کردی درد میلی پامم خبزنم
 .. بود جلو چشمم اومدغمبری پی بودم و هرچزونی اوي ساعت همونجورمی کنم حدود نفکر

 .. اومدی خش خشي که صداارمی باال بخواستمی واقعا مگهید
   داد زدمبلند
  ست؟؟کمکی ننجای ایکمکک کس_

  شدی مشتری صدا بحاال
  ؟یکنی مکاری دختر توواونجا چیه_
   کارتون ها افتادمادیهخخخ .  داشتي بلندي هاشی ها بود رشی دروهی شبشتری بود برمردی پهی سرووضعش نگاه کردم به
  نیی پادیاریاقاا توروخدا منو ب_
 ؟ی هستي فرار؟دختریکنی مکاریتو؛توجنگل تنها چ_
  نه نه بخدااا_
   کنچمی بعد تا صبح سوال پنیی پااری منو بي دوست داری جون هرکاقاا

   کرد بعد سمت درخت اومدنگاهم
  زدی داشت باخودش حرف مانگار

  ي خوبمو خراب کردي تله نی ابله اياه دختره _
 ؟یاقاا بامن_
 نجاست؟ی مگه اي اگهیکس د_

  یی تو خرفت  ابلهرمردی پدیچی تو بدنم پي درد بدنی خوردم زمباکمرم
   تنهامنحای انگار نه انگار من ارهی داره مدمی نگاه بهش کردم دهی

  کنم؟کاری تنها چنجایاقاااا کجااا؟من ا_
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   از همون سمت بروي اومدیاز هرسمت_
  شدمیمن اگه بلد بودم که گم نم_

  رمی برسم بعد میی جاهی تادی کمکم کنتوروخدا
  ایباشه ب_
   گفتمی حوصلگیباب
   بلند شمتونمی نمنی االنم که از اون باال خوردم زمدهیپام صدمه د_

   به سمتمبرگشت
   تو جنگليوفتادی تنها راه نمي کنم؟دخترتواگه ادم بودکاری چیگیم_

   داده بود سمتم گرفتهی نوبره واال اون چوب که بهش تکرمردمی پنجوری گرد شد واه واه اچشمام
  ای بده راه بهی تکنی به اایب_
 ..پس خودتون_
 .. هنوز مثل تو چالق نشدم_

   باز مونده بودشی همه حاضرجوابنی از ادهنم
 ؟ی تا صبح منو نگاه کنيخوای مهیچ_
 ..وفتی براه
   و کشون کشون راه افتادم پشت سرشدی کشری زور خودمو بلند کردم کمرم تبه
 ..تونمی تر من نمواشی کمی_
   حرفم گفتونیم
 ..یکنی نشده که انقدر بزرگش متیزیپس همنجا بمون چ_

 .. نداشتمي چاره ادمیرقصی مرمردی پنی به سازه ادی بافعال
 
   واااهمی کوچولو بودي کلبه هی ي سرمو باال اوردم جلوستادی ارمردی که پدیبری داشت درد امونمو مگهید

 .. زی واقعاا شکل کارتون ها شده بود همه چگهی دییییاووخ
  توای بی تو باز کنشی ننکهی ايبه جا_

   کوچولو و ناز بودیلی کلبه شدم خوارد
   نشستمي اگوشه

   به سمتم اومدرمردیپ
   وسط راهنی جلو در نشي اومدنجایتوکه تاا_
   تر صبح شه برونوریاایب
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  ستمیبرم ؟؟من بلد ن_
 ي صداشدمید و کمر درد کالفه م داشتم از پادرگهی اش نشست واقعا دنهی کنار شومی چوبی صندلي خشم نگاهم کرد و روبا
 .. خروپف هم کل فضارو شاعرانه کرده بوديبایز

   اومد تویکی کلبه باز شد و در
   اوردمزمیعمو واست ه..اوخ اوخ هوا چقدر سرد شده_

  برگشت
   اه اهاه

   باشه تو چشمام با تعجب نگاه کرددی زبل خانم بانی ارمی هرجا ممن
 توو؟_
  هیچ_
  یچیه_
   سمتم اومدبه
 ...پات_

   به سمت پام اورددستشو
  کنهینه نه دست نزن درد م_
 شده؟ی چی بگيبدون کله شق باز!  مثل ادمشهیم_

   خندهری کردم و زد زفی درد داشتم کوتاه اومدم و براش تعریلی خگهی دچون
   جک که نگفتميهرهرهر کوفت رو اب بخند_
  دمیخندی تا صبح بهت مکردمی مداتیمن پ هخخخ کاش ي بودزووونی تو اوي وااايوا_
   خوبيشعور ندار_

  دی از خواب پررمردی پدمی کشغی جدوی کشری پاشم که کمرم تخواستم
  غتی چرا بخوابم بااون پچ پچ هاتون و االن جيذاریاه نم_

   داد و به سمت در رفتحی توضییزای چهی بهش رمردمی بهش گفت پيزی به سمتش رفت و چاراد
   جابه جا کنمي که اوردیی هازمی هرمیمن م_

  دی پارچه سفهی ظرف اومدو هی با قهی رفت بعده چند دقيزی گفت و به سمت مي باشه ااراد
  برگردو رو شکمت دراز بکش_
  نمی برو اونور ببی چگهیبله بله د_
   ه دردت اروم شکمی بذارم رو کمرت نوی اای؟؟بيری ازدرد بميخوای مي بچه ایلیواقعا که خ_

   بودم و باالخره قبول کردمدودل
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   لب گفتری زاراد
 چه عجب_
   مانتومو باال داددمی شکم درازکشيرو
  ي کردکاریاوه اوه پرستش چ_
   صاحبو بزن بهش اهی زدن اون بدی دي جايوااا_

   کردي اخنده
 ؟ی زدن داشته باشدی دی هستی چمونی ميتو_

  دی کشری برگردم که کمرم تخواستم
   گفتاراد
   خفته اروم باشيبایباشه ز_
   سبزو زد و بعد با پارچه کل کمرمو بستظی غلعی کمرم اون مابه

 ...نمی کرد بشکمکم
   بعد سراغ پام رفت و همون کارو کردو

 از خواب احساس کردم درد دارشدمی چند ساعت گذشته بود که بدونمینم...  نشسته خوابم بردي گرفته بود همونجورخوابم
   کمتر شده  اسم ارادو صدا کردم و در باز شدکمرم

   بودرمردیپ
  ارهی بنیاراد رفت ماش_

 ..ی نونم بهم نداد هالك شدم از گرسنگکهی تهی نامرد رمردی تکون دادم پيسر
 .. شم و راه افتادنی اراد اومد و کمک کرد سوار ماشقهی چند دقبعد

  دمی پرسازش
 ه؟ی کرمردهی پنیا_
 .. شاعرشهی و حالفهمهی مزای چیلی ادم که خهی عاشق هی_
  نای تاادمی دتی کوه عصبانهی شترریاوه حتمااا من که ب_
 

   گفتي بالحن مسخره ااراد
 ..سمینوی ميادگاری ی کواری منو باش رو دستی نتیتوکه حال_
   ادبی بيپررو _

 .. دادم و چشمامو بستمهی تکی صندلی ازش گرفتم و سرمو به پشترومو
 ..پرستش.پرستش_
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 زدی اروم باز کردم اراد بود که صدام مچشمامو
 ..میکیپاشو نزد _

   شدمرهی و به جلو خدمی مالچشمامو
  میدی رسنکهی راه باز سکوت بود و سکوت تاايتو
 ؟ی شادهی پيخواینم_

   بودمرهی به جلو خکهیدرحال
  گفتم

 نگرانم شدن ؟_
 نشدن ؟_
   گفتمی کالفگبا
 .. سوالمو با سوال جواب بدهیدوست ندارم کس_

   زد و گفتيپوزخند
  دمی تو نپرسقیمن از سال_
   شدمرهی رخش خمی سمتش برگشتم و به نبه
 نی افريدیحرف خودمو به خودم پس م..خوبه_
   سمتم برگشتبه
 ..ی و حلش کنی ام هست رو در رو بهشون بگی اگه مشکل؟بهترهی شادهی پيخواینم_

  شهی شدم خواستم برم که باز بزگشتم و زدم به شادهیاز کردم پ تکون دادم و درو بيسر
  دی کشنیی رو پاشهیش
  يممنون که منو اورد_

   زد و گفتيلبخند
 ..چه عجب_

 ... تکون دادمي ندادم لبخند زدم و سریجواب
 

 .. رو فشردمزنگ
  ؟هی گفت کپدرام

   گرفتم و صدامو عوض کردم وگفتمدماغمو
   راد کار دارمي لطفاا با اقادی باز کنشهیم_

  دیکشی مری شدم هنوز وقت راه رفتن کمرم تاطی باز کردو زود وارد حدرو
   باز کردم و وارد شدمدرو
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   سر ها برگشتن سمتمهمه
   بهم زدیلی سهی زود به طرفم اومد و بابا

  صورتم گذاشتم پدرام جلو اومد و گفت عموي رودستمو
   گفتمتیباعصبان

   ندارهی ربطزی چچیشو لطفابه تو هتو ساکت _
   گفتتی باعصبانبابا
  ؟هانيکجا بود_

   منو مادرت اشتباه بودتی تربهی کجاکنمی ؟پرستش همش دارم فکر می رفتی چواسه
  هه اره بابا حق با شماست_
  ستی حرفا ننی االن وقت ایول
   پدرام بااون دوستاشي جاای منه ي جانجایاای

   منهيالی ونجایخجالت بکش دختر ا_
 .. مني مهمون هااوناهم

  از شما انتطار نداشتم..بابا واقعا که_
   حرفمون اومد وگفتونی باز مپدرام
  میری عمو ما امشب مبسه

   زدم وگفتميلبخند
 ..خوشحال شدم پسرعمو..چه خوب _

 باباگفت
   مسخره رو بسهي کل کل هانیتمومش کن ا.بسه پرستش_

  دیترکی بغضم مداشت
 د؟یکنی خوردم منی بخاطرش دارنای همه اي پدرام انقدر ارزش داره که جلونی واقعا ایعنیبابا _

   به حرف اومدمامان
   به بابا گفترو
 ..  نکنکی دخترمو کوچنی از اشتری ببهی تمومش کن جلو غرکنمیخواهش م_
  شد خانومينحوری که اي هارو کردي کارا و طرف دارنیده هم_

   خارج شدالی بهش چپ چپ نگاه کردو بابا از ومامان
  دستمو گرفت و منو همراهمش به باال بردمامان

   شدداشی از کجا پهوی پدرام نی شمال بهمون خوش بگذره اخه امی سرمون دوروز اومدری مامان خاه
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  من چه بدونم_
 شده؟ی چی کنفی تعريخوای مامان جان واسم نمدخترم
   کردمفیر رو واسه مامان تعماجرا
  کردی مچمی داشت سوال پهنوز

   برم حمومخوامی؟مي بريخوایمامان نم_
 میعه باشه اصال نخواست_

   و وارد حموم شدمدمی کشیقی از اتاق خارج شد نفس عمنکهی ازابعد
 .. داشتی خوبیلی حس خخوردنی تنم سر مي اب روي قطره هایوقت
 

 نبودم دوست ادمی بخورم اه يزی چهی رفتم تا رونی قرمزام از اتاق بی بلنده مشکنی بلوز استدنی کردم و بعد پوشسی گموهامو
   شال انداختم سرمو برگشتمهیپدرامم هست رفتم و 

   و پفک برداشتم و مشغول شدمپسی چنتی تو کاباز
 
 .. ؟واست غذا گذاشتميخوری مهی چنایا_

   پر گفتمبادهن
 ..نایخوبه هم_
  هن پر حرف نزن قورت بده بعداه پرستش صدبار گفتم با د_

   وارد شدتای تکون دادم رزيسر
   چرخوندم و خودمو مشغول خوردن کردمسرمو

 د؟ی اب بهم بدوانی لهی لطفا شهیخاله جون م_
 

 .. شهی ام می خاله جون چه زود خودمونواه
   اب رو گرفت و رفتوانیل

   رفتمرونی پاشدم و  از اشپزخونه بی صندلي رواز
  هی چگهی داون

 .. کنارش نشسته بودتای اب دسته پدرام بودو رزوانیل
  گرفتی تنم داشت گر متموم

  کردمی می خفگاحساس
 . نشستمونی تلوزي مبل جلويرو
 . روشنش کردمو
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  دمی شنتاروی رزيصدا
 نا؟ی احانهی ؟با رمی قدم بزنمیپدرام بر_
  فعال نه کار دارم_
  ي تو که تو خونه ازمی عزيچه کار_
 .. شوالیخی بتایرزعه _

   بود گفترهی تو چشمام خکهی زدم و برگشتم با پدرام چشم تو چشم شدم پدرام درحاليپوزخند
 ..برو حاضرشو نظرم عوض شد_
 . شدمرهی خونی بدرك گفتم و به تلوزرلبیز

  دمی رو شنفونی اي که صداکردمی نگاه مدادی طنز نشون ملمی از شبکه ها که داشت فیکی داشتم به یمدت
   زدمي لبخنددمی خندان ارام رو دي رفتم چهره فونی شدم و به سمت ابلند

 ..  رو فشردمفونی دکمه او
 
 
   مبل پخش شده بودمي خنده شکمم رو گرفته بودم و رواز

  يدی خر مي صداگفتی مشهی که صدف همدمیخندی اون مدل مباز
   از من نداشتی هم دسته کمارام
  فت خنده گونی مدهی بردهیبر
   کنهکارتیپرستش مردم خدابگم چ_ يوا_
 

   اتاقم زده شددره
   توااای گفتم بباخنده
   وارد اتاق شدمامان

  دخترم شام حاضره_
   گفتارام
   اصال حواسم به ساعت نبودي وايا_
   حال بلند شدو گفتنی همدر
   پرستش جون من برمگهیخوب د_

   گفت عه دخترم کجامامان
   باششام

  ای کنار درمیاره ارام بمون بعدا بر_
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   اخرش قبول کرد که بمونهی من من کرد ولکمی
  ای سمت درمی و راه افتادمی شام حاضر شدبعده

   راه به اراد زنگ زد رو بهش گفتمتو
   داداشتنیتوام باا_
 وا دلتم بخواد داداشم چشه؟_
  ستیبگو چش ن_
   زنداداشم کنمتخواستمیحسود تازه م_

   شد اندازه گردومچشما
  واه واه بال به دور_
  انی ام بهی تا بقمی ساحل نشسته بوديرو
   دادی نظر مهی ی داشت هرکمی کني شد که بازنی قرار برای کم همه اومدن  بعداز احوال پرسکم
 .. اومدن تازه اقا با چند نفرم اشنا بودهی پدرام و بقمیدی دکه

    بزرگرهی داهی می شدمی کني بازي شد بطرنی قرار بر اخالصه
  مزخرف و خنده داري هازی و همش چدمی خندی نفر افتاد و کلهی و هربار به دی چرخيبطر
   اه با پدرام افتادمدمی و افتاد به من سرمو باال اوردم که ددی چرخيبطر

 
  دی ابروشو داد باال وپرسي تاهی

  ؟قتیشجاعت؟حق_
 ..شجاعت_
   فکر کردو گفتیکمی

 ..بوسم کن_
 کنمی نمياقا من باز.؟؟وایچ_

  شدی منفجر متی داشت از عصبانتای مرده بودن از خنده و رزگهی دهمه
  شجاعت؟یگی چرا مي رو نداري پوزخند زدو گفت توکه شجاعت انجام کارپدرام

 من شجاعت انجام ندارم؟؟_
  اره تو_

   به حرف اومداراد
   بسهي بچه ها بازگهی دبسه
   همه در اومديصدا

   اعتراض کردپدرام
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  تموم؟ي اراد به ما افتاد بازی چیعنی_
  ی شد کار که تو گفتنمی  ایگی میچ_

   باال انداخت و گفتي شونه اپدرام
  خودش خواست به من چه_

   باال اوردم و بلند گفتمدستامو
  اقا باشه باشه قبوله_

   بوس کوچولو رو گونه اش کردمهی زود یلی خم شدم خستادمی پدرام اي شدم و روبه روبلند
  دنی دست زدن و سوت کشهمه
 کندی مطمعن بودم صورتمو بااونوناخن هاش مموندی اگه میعنی نطوری همتاهمی بلند شد و رفت  رزاراد
 

   رو به جمع گفتمبلند
 شدهی حاال انگار چگهی ددیجمع کن_
   دنبال اراد راه افتادمو
  اراد_
   اما برنگشتستادیا

   سرمو خم کردمستادمی اکنارش
   حاال قراره بخونن بچه های رفتهو؟چرای شدیچ_
 
   هویبرو پرستش سرم درد گرفت _
  وا_
   راه افتادو رفتو

  بچه هاشی برگشتم پمنم
   و بعد همه عزم رفتن کردن اما من موندممی موندی ساعتمی نهی

 
  کردی ارومم مينجوری داشت که ای چی لعنتيای درنی ادونمینم
 ؟یازم ناراحت_
   سمتش برگشتمبه

   بودپدرام
  نه_
  یهست_
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 نجای اي عشقت ناراحت نشه اومدستمین_
   با تعجب نگاه کردبهم

 ؟یگی میکدوم عشق پرستش چ_
   جونتونتایرز_

   بلنده بلنددیخند
  وايرو اب بخند_
   ندارمی منه من که به اون حسزونیدختر اون او_
  اره_
   و خوشگل بودن  دردسرهم داره خوپیواال پسر خوشت_
  بابا اعتماد_

   شدرهی زد بهم  خيلبخند
   پرستششناسمتینم_
  شناسمیخودمم خودمو نم_
   ناراحتت کرده اون اتفاقاتیچرا چ_
   خنده ها نگاه نکننی به امیخسته شدم پدرام از همه برد..ستینه فقط اون ن_
 

  امه دادم انداختم و ادنیی پاسرمو
  يگری سرو سامون ميتوام که دار_
  ي باباا باز حرف خودتو زديا_

  کاری چخوامی رو متای من رزهی سامون چسرو
 
   حرکت کردمالی نگفتم و به سمت ويزیچ

   شددهی کشدستم
   منتظر نگاهش کردمبرگشتم
   موهاش فرو کرد و گفتي الدستشو

 .. برویچیه
 

   برگشتای باز به سمت دروخودش
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 جور حس هی چرا دونمی نمیول.. پدرام ناراحت شده بود که بدون پدرام برگشتنشبی از کاره ددی رفتن شانای اتای صبح رزامروز
   گفتنکهی پدرام داشتم اشبی نسبت به اعتراف دیخوشحال

 
 ..کردی نداره خوشحالم می حسچی هتای رزبه
  چرادونمینم
 .. زنگ خوردمی فکرا بودم که گوشنی همتو
  به به صدف خانوم_
  سالم خل و چل_
   ادبیوااا چه ب_
  بابا؛باادب_
   خندهری ززد

 , که مشغول صحبت با صدف بودميهمونجور
   بفهمونهيزی رو به روم نشست و قصد داشت با ادا و اشاره چپدرام

 ؟یگی می چیعنی باصورتمو تکون دادم که دستمو
  دمیخندی میمن الک’ دیخندی که می و وقتزدی اونور مدام حرف مصدف

 .. رو قطع کردی دست برداشت و گوشی باالخره از پر حرفنکهیتااا
   حوصله به سمت پدرام برگشتمیب

   تویگی میچ_
   رو پاش انداخت و گفتپاشو

  یچیه_
  بود؟یواا  پس اون ادا و اشاره ها چ_
 ..یچیه_
  مسخره_

  و به اشپزخونه رفتمپاشدم
   مامان نشستمکناره

  میکنی هاتو جمع کن شب حرکت ملی پرستش وسایراست_
  کننی بادکنک که سوراخش مهی مثل
   شدی خالبادم

  امیمامان زوده من نم_
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  هیوا مگه دست تو_
  مونمیمن م_
  نجای دختر تنها بمونه اهی دهی می چه معنی چیعنی_
   که ارامم هستستمیتنها ن_
 ..یشی میمی که تو زود انقدر صممیناسشیمااونارو هنوز درست نم_
  دی باهام رفتار کنينجوری انیخوای می بزرگ شدم تاکگهیمامان من د_

   وارد اشپزخونه شدو گفتبابا
  شدهیباز چ_
 . بمونم باباخوامیمن م_
  نه_
   من بزرگ شدمی چیعنیبابا _

   بابا جواب دادي به جامامان
 ..ی تنها بموندیبعد اون اتفاقا نبا_
  ادی نمشی پيزی چگهی اون تموم شدو ددیکنی چرا بزرگش میاه مامان چه اتفاق_
 
   کردنشون بودمی وقت رفتن در حاله راضتا

   دنبالمانی زنگ بزنم بامی قبول کردنوگفتن هروقت خواستم بتابالخره
 ..کردمی ملی مپسی مبل و چي همراهشون رفت و من تنها لم داده بودم روپدرامم
  م گرم شد کم کچشمام
   رفتمفونی برگشتم و به سمت اي به حالت عادقهی به اطراف نگاه کردم بعد از چند دقجی زنگ در پاشدم و گيباصدا
   شدانی نمافونی اي پدرام توي چهره

   کردمتعجب
 ..   باز کردمدرو
  سالم_
 ؟یوا چرا تو برگشت_
  دمی محی تو توضامیبذار ب_

    برداشت و گذاشت دهنشپسی اتاق شد دوتا چوارد
  ستادمی کنار مبل انهی به سدست

  دمیخب گوش م_
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   خوردنش فضارو پر کرده بود بادهن پر گفتپسی چيبای زي صداکهیدرحال
  اری اب بوانی لهی_

  هی چانی مبل نشستم تا باالخره زبون باز کردو گفت که جري اب براش اوردم و جلوش رووانی لهی به اشپزخونه رفتم و زود
 دمی منم دزهی عزیلی که واسم خیی گرفته از اونجای مهمونهی شمالش يالی تو راه دوستم بهم زنگ زد گفت که تو ونیبب_

   گفتم برگردمیینجایتو ا
  قربان ؟گهی امردی چگهید_
  بازارمی بردی بخوابم صبح بانجای هماری بالش واسم بهی کلکل ندارم پرستش يحوصله _
 بازار؟؟_
  ی بپوشی که شب واسه مهمونمی واست لباس بخرمی بردیاره با_

   تعحب گفتمباحالت
  ؟امیوا مگه قراره منم ب_
 نه پس تنها برم ؟_
  یعمرا من باتو پامو بذارم تو مهمون_
 مینیبیم_

   و رفتمدمی راهمو کشمنم
  دی کشداد
  پرستش بالش_

   برداشتم و رفتم به سمتش و پرت کردم تو صورتشبالشو
  یوحش_
   پسره پررویخودت_
   اتاق رفتم و درو بستمبه
   خواستم دوروز تنها باشم هااه
   دلم بذارمي کجانویا

  خوردی که به در می تق تقي صدابا
  دمی خواب پراز
   سمت در رفتم و بازش کردمبه
 ؟یخوابی چقدر مگهی ددارشویب_
  اه ولم کن توروخدا به سمت تخت رفتم و خودمو روش پرت کردم_
   کنمدارتی بگهی دزی چهی برم باای یشیپرستش پام_
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   گفتمازهی خمبا
   گل منيپسندیهرجور که م_

   پا اومد و سکوت شديصدا
   پس رفتشیاخ

   زدمخی هوی گذشت که قهیچنددق
   و بلند شدمدمی کشغیج

  دیچی قهقه پدرام تو اتاق پيصدا
  دیچکی از همه جام مخی اب

  زدمی باد کردم و تند تند نفس نفس ملپامو
   پدراممیرسیبه هم م_
  زدمی مشت شده ام رو محکم بهش مي وچشمامو بستم و دستادمی سمتش دوبه
  رهیگی خودت درد مي دستاادی نزن به فکر خودت باش حداقل من که دردم نمیکنی مکاری خره چیه_

   به حرفاش ندادمیتیاهم
   سمت تخت برد مچ هامو گرفت و منو بهمحکم

  می رو تخت افتادییدوتا
   باز کردمچشمامو

   چشماش زل زدمتو
   گفتاروم

 ..پرستش اروم باش_
  خوردی نفساش به صورتم مگفتی که مي اباهرکلمه

   شدميجوری
   روش پاشدم و به سمت حموم رفتماز

   اومداطی باز از تو حنی بوق ماشيصدا
   رفتم و درو باز کردماطی نگاه انداختم و با دو به حنهی اي بار به خودم تونی اخريبرا
   کهمیری نمی عروسماای بازار برهی دوساعت ؟فقط قراره یکنی مکاری چيباو پر_
   نه و پرستشياوال پر_

  وفتی به توچه راننده راه بدوما
  کردو گفتزی چشماشو رپدرام

  نداشته باشمتی راننده و کاری وگرنه محال بود بهم بگهی تورهی که کارم امشب گفیح. فیح_
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   شدمرهی خنیتری لباس قرمز پشت وبه
   ناز بودیلیخ
  غهی بازه  رنگشم جیلیخ.. نه نیپرستش ا_

   گفتمانهی موزباحالت
   خونهمی اخ برامی نتونم امشب بکنهیپدرام من فکر کنم شکمم درد م_

   در اومده بودی حسابلجش
   گاز گرفت و گفتلبشو

  برو تو_
  مغازه رفتمي ذوق به توبا
    تو اتاق پرودمی لباسو گرفتم و دوعی سرو

   به در زدپدرام
  نمیبب_
  ینیبی می تو مهمونخوادینه نم_

  شدمی که داشتم ذوق مرگ مومدی خوشگل بودو بهم مانقدر
   از تنم در اوردم و از اتاق پرو خارج شدمعیسر
  می  به خونه برگشتدی خري سرهی بعد

  می ساعت هفت از خونه خارج شدیت با گفپدرام
 
  دمی بار رولبم کشنی دومي قرمز رو برارژ

  دوباره نگاه کردن به خودم از اتاق خارج شدم پدرام کنار دربعد
   و برگشتدی کفشم رو شني صدابستی ساعتش رو به دستش مداشت

   برانداز کردسرتاپامو
   پررنگه پرستشرژت

  نه خوبه_
   با ناز از کنارش رد شدمو
 

   و لباسمو در اوردممیدی به مقصد رسیوقت
   گفتپدرام

  رو دوشت ؟ي شالتو بندازشهی مزهیپرستش چ_
   گفتمی گرفته بودم  لبامو غنچه کردم و نچادی رو ي چند وقت لوندنی تو ای کنم به اندازه کافتشی وقت من بود اذحاال
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   باناز راه رفتمو
   و همه مشغول رقص بودند سالن شدموارد

   شربت خوردمکمی رفتم و زی سمت مبه
   گفتییصدا

 ؟یکنی نمیپدرام جان معرف_
   عموم  پرستشدختر

  خوشبختم
   پخش شدیمی رو به سمتم دراز کرد و  دستشو فشردم و اهنگ مالدستش

   بهم نگاه کردو اروم گفتپسر
 د؟یدی مافتخار

  لیباکمال م_
   شدرهی توچشمام خمیرفت ستی باهم به پاروم

   گفتمیخوردی اهنگ تکون متمی با رکهیودرحال
   بلندمي موهاتم نازه من عاشق موهای خوشگلیلیتو خ_
   تموم شد به سمت پدرام رفتمی نزدم و وقتی اهنگ حرفانی تا پاگهید

   قرمزه قرمز بودچشماش
   فشار دادبازومو

  می بردی پرستش باستی حالم خوش نمن
  عه کجا_
  برو مانتوتو بپوش_

   نشستمنی و داخل ماشدمی مانتومو پوشعی لحنش تحکم بود که سري توانقدر
  کردی می سرعت رانندگنی روشن کرد و با اخرنویماش
  چه خبرته پدرام_

   رو فرموندی کوبمحکم
  اونجا نه؟ی شبم بمونیخواستیبه توچه م_

 ...ي زنامثل
  يدیرقصی می اون عوضتوبغل

  ی کننی بهم توهيتو حق ندار_
  يبردی امشب میخفه شو پرستش ابرومو داشت_
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  ه*ز*ر* هبا
  اتیباز
  دمی کشداد
 ؟یفهمی مچی واسه خودت ؟هیگی میچ_

  و منو تو خونه برددی شدم و دستمو کشادهی خونه زد رو ترمز پيجلو
   مبل نشستم  مانتومو در اوردميرو

  دی ابو سرکشي به سمت اشپزخونه رفت و بطرپدرام
    دستاش گرفتانی  من نشست سرشو مي مبل جلوي رواومد
   زمزمه کرداروم

  خواستمی پرستش من نمدیببخش_
    شهينطوریا

  دمی تو بغلش دی من فقط تو رو وقتمن
   بد شدحالم
   گره کراواتشو شل کرد و به سمتم اومد دستامو گرفت و بلندم کردبعد

  دستاشو دور کمرم حلقه کرد 
   خمار شده بود به من زل زدی که حاال کماهشی سباچشمان

   که دورکمرم حلقه کرد ه بود گذاشتمی دستي را رودستم
   تر شدکینزد

   خوشگلهیلی چشمات خیدونی مپرستتتشش： گفتدهی کشباحالت
  دادی خبر از حال بدش مومدی که می الکليبو.. زدميلبخند

  کنهی من پام درد ممینی اونجا بشمیاممم پدرام بر_
  عشقم؟کنهیپات درد م_
   حرکت بلندم کرد به سمت طبقه باال راه افتادهی توو

 انگار اصال تو حال خودش نبود..دمیترس
  نییپدرام بذارم پا_
  سیییه_

  شدی مشتری به خودش فشار داد ترسم هرلحظه بشتری بمنو
  زنمااای مغی جنیی بذار منو پاکنمیپدرام خواهش م_

   کردي بلندخنده
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  یشی تر می خوردنشهی ازترس  وحرص چشمات درشت میوقت_
  نیی بذارم پاگمی تووو میگی مي داریییچ_
 .. زد ومهی اتاقو باپاش بازکردو منو انداخت رو تخت خواستم بلند شم  که روم خدر

   رو لبام گذاشتلباشو
   که از روم بلند شهکردمی موهام چنگ زد اروم اروم ناله متو

  دی گردنم گذاشت بو کشي شو روینی جداکرد تو چشمام زل زد بلباشو
  پرستش مال من شو_
   داشتم جداش کنمی دست سعبا
  پدرام بلند شو_
  من دوستت دارم پرستش..امشب مال من شو_
  ذاشت خواستم دهن باز کنم باز لباشو رو لبام گتا
   دستش سمت لباسم رفتو

   از لباش جدا کردم وگفتمی به سختلبامو
   بس کنپدرام

   امو گاز گرفتسرشونه
   بلند شدآهم
  ارهی داشت لباسمو در بی سعیوقت
   زل زدبهم

  و در اغوشم گرفتدی کشقی عمنفس
 
   و پدرام مثل خرس خوابش برده بودشدمی ساعت بود داشتم تو بغلش خفه مکی

    رفتمی از بغل ش در اومدم و به اتاق بغلی سختبه
 

  دمی از لباس عوض کردن خواببعد
   از خواب در رو قفل کردموقبل

 
   پاشدممی گوشي صدابا
 بله؟_

 دیچی پدرام تو گوشم پيصدا
   حالمشبی پرستش من ددیببخش_
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  میزنی بعد حرف میاوک_
   رو قطع کردمی گوشو

   بخورميزی رفتم تا چنیی ساعت چند بود که پادونمی و نمدمی خواببعد
  ومدی بارون ميصدا

 ： پخش شدی که اهنگکردمی طرف پنجره رفتم داشتم بارونو نگاه مبه
  من صدات آرامش محضهعشق
  ارزهی مای من به همه دنعشق
  حرفاتنهیشی من به دلم معشق
  من فوق العاده است تو چشماتعشق
 رونی بمیاشق زد عمی اروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد
 رونی بمی عاشق زدمی اروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد
 نمونی جا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه بمنو
  خنده هامون تا اسمونها برهصدا
   ناز خوشگلتيواسه اون چشا..  منم

  احساسمون دل کندن از تو مشکلهخاص
  رو شونم آروم سرتادی زده مبارون
  من و تو قانون نداره دالمون خراب و دور از هم چشامون ترهعشق
  بارون زدری تو منو جادو کرد زعشق
  دل وا موندم خانوم من بد شدم آلودتنی کرد اداغون
  من مثل بارون پر احساسهاشک
 شناسهی تو رو مي من دستااشک
  انگار اون باال رو ابرامارومم

 خوامی موونهی تو رو دوونهید
 رونی بمی عاشق زدمی اروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد
 رونی بمی عاشق زدمی اروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد
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 رونی بمی عاشق زدمی اروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد
   از پشت دور کمرم حلقه شدیدست
   زمزمه کرداروم

  دوستت دارم_
   سمتش برگشتم دستامو تو دستاش گرفتبه
 م؟ی قدم بزنهینظرت چ_
   بهت بگم پرستشدی حرفا رو بایلیخ： چونه ام گذاشت و گفتری دستشو زبه

   و به باال رفتم تکون دادميسر
   رفتمنیی زود به پادمی رنگموپوشی طوسشرتی و روش سودی پوشمانتومو

 .. کردی پاره منموی داشت سقلبم
   منتظرم بودنیی اماده پاپدرامم
 .. دسته  مردونش قفل شده بودي گرفت دستم  تودستمو

  می و قدم زدمی خارج شدالی باهم از واروم
   کنار ساحل؟می برشهیم_
  یی و امر بفرماي شما بخوای خانوم هرچاره_

  کردنی دلم قند اب مي زدم با هرکلمه اش انگار داشتن تويلبخند
  می ساحل رفتکنار
  مینی شن ها بشي خواستم روازش
   همي روبه رومینشست

   شدرهی چشمام ختو
   بودي دخترهی ي روزهی_

   و سرزبون دارطونی و تخس مثل پسر ها ششر
  ذاشتی نمي پسرچی وقت محل به هچیاما ه..کردی منو متعجب مشمی هاش از همون بچگیطونیش

  دیدرخشی تو همه مجالس مشتریو ب,شدی مشتری بشی و لوندییبای زرفتی سنش باال تر مهرچقدر
  بودحامی از تفریکی ام کلکل باهاش شهی همو

   زد و ادامه دادمینی نوك بي زدم رويلبخند
   گرفتهی پرستش افسردگدیچی پلی فامي توی چند وقتهی نکهیتاا

   عموي دونهی یکی دختر
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 .  نبودادی ناراحت شدم اما اون موقع ها هنوز حسم اونقدر زیلیخ
   اون روز نجاتت دادمنکهیتاا
  تو خونه ام بعدم که اون اتفاقاتي اومدو

   فشرددستامو
  ی منهیپرستش تو پر_
  مگه نه ؟یشی من ميپر

   انداختمنییپا و سرم
   چونم گذاشت و باال اوردری زدستشو

 ..تو چشمام نگاه کن_
 ... دوستت دارممن
 

  شدی تو گوشم تکرار مصداش
   دارمدوستت
   دارمدوستت
 .. دارمدوستت

 
 
  تررررواشی_

   بازم در حال حرکت بودندي و موهادادی پر شده بود و پدرام هربار محکم تر از قبل تاپ رو هل ماطی خنده ام تو حيصدا
   رو نگه داشتتاپ

   بردالی باغ وي توالسی گرفت و منو به سمت درخت گدستمو
   بود رو باز کرد  به دستم دادP  دستشو سمت گردنش برد و گردنبندش  که شکلمیزدی نفس نفس مادی زي از خنده کهیدرحال

   بده پرستشزی چهیتوام _
  و نگاهم به انگشترم افتاد..  فکر کردمکمی

 ,دادی مي انرژشهی انگشتر بهم همنی اوردم ادرش
  جعبه گذاشتي گردنبند و از انگشتر عبور داد و دوتاشونو توریزنج

   داخل خاك گذاشت و چالش کردو
    به سمتم گرفتکشوی شد انگشت کوچبلند
 ..یمونی و عاشقم می  و تاابد مال منيری نمشمی از پچوقتی و هیمونیقول بده قول بده پرستش مال من م_

   تو انگشتش قفل کردم و گفتم قولکموی انگشت کوچمنم
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   که پدرام کنارم نشستخوندمی رمان ممی گوشي توداشتم
   دور شونه ام حلقه کرددستشو

   گوشم گذاشتي الله ي رولباشو
   و گفتمدمی عقب کشخودمو

  نکن پدرام_
   دادچیتش پ دور انگشموهامو

 ..ي خاستگارامی من ممیچرا پرستش؟ماکه برگرد_
   در خدمتمي بعد خاستگارزمیباشه عز_
  ری و بلند گفتم شب بخستادمی پله اي کنارش بلند شدم و به اتاق خواب رفتم  رواز

   باز کردمموهامو
 ..م در باز شد که احساس کردشدی تخت پرت کردم داشت چشمام گرم مي خودمو رویشگی طبق عادت همو

   از پشت بغلم کردپدرام
   به خودش فشار دادمنو
   االن نه زودهکنمیپدرام خواهش م_

   گوشم گفتری بلند شم که اروم زخواستم
 ...فقط امشب_
 
 

   به بابا گفت کهپدرام
   اومد و برگشت شمال و اومد دنبالمشی براش پيکار
 ..  هنوز دختر بودمیعنی  وفتادی نيادی شب اتفاق زاون

  می ام که اومدي اون روزاز
   ندارمي پدرام خبراز

   خانوم جونامشب
 می پدرمادربزرگ

   مونو دعوت کرده باغهمه
    بدهحی هفته بهم توضکی نی بخاطرنبودنش تو ادی و بانمیبی بودم مطمعن بودم که امروز پدرامو مخوشحال

   شم و پدرام بهم افتخار کنه بانی امشب بهترخواستمی سمت کمد رفتم مبه
   تنگ مو برداشتمدی سفشلوار

   سرم جمع کردمي موهامم باالدمی رو پوشدی سفي کوتاه با راه راه هانی بلوز استو
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 .. بلندم از اتاق خارج شدمی مشکي مانتونی بعده پوشو
   شدمادهی پنی از ماشمی شدواردباغ

  دمی سمت خانوم جون دوبه
  سالااام عششقممم_ داد زدم و
 )  سالم نازه منیعنی یبه زبان تورک( می نازمیسالم من_
 نای و رفتم که بهشون سالم کنم فقط با چشم دنبال پدرام و عمو ادمی رو دهی و کنارش نشستم و تازه بقدمی بوسی توپوليلپا
  گشتمیم
 .. نبودنیول

   شده بودادی قلبم زتپش
 .. ر خانوم جون نشستم و خودمو با صحبت کردن باهاش مشغول کردم در اوردم و کنامانتومو
   که  زنگو زدنمی سفره رو بندازمیخواستی گذشت و می دوسه ساعتحدوده
   که دستم بود افتادی ماستظرف

   همه برگشتنو
   گفتمبالبخند

   سر خورد افتادزهیاممم چ_
   باز کردنددرو
   با عمووزن عمو پدرام وارد شد با لبخند و شوق بهش سالم کردمیالم احوال پرس و سی عمو اول وارد شد و بعد روبوسزن
   نگاهم کردي سردبا
   لب داد تعجب کردمری زی اروم سالمو
   بخاطر حفظ ظاهر بوددی بعد گفتم شایول

 اصال نگاهم نکهی باادمی بار ازش خجالت کشنی چرا واسه اولدونمی من نشست  نمي چون جا نبود پدرام جلومی نشستسرسفره
  کردینم

   بلند گفتي قاشق از غذامو خوردم که زن عمو با صداچند
  ی عالشهی خانوم جون مثل همیمرس_

  نی همتون فردا شب خونه ما دعوتیراست
   کردم و اون نگاهشو ازم گرفتیی زدم و به پدرام نگاهي به هوا رفت منم لبخندی صداشون از خوشحالهمه

  دی پرسی  با شوخمامان
 ؟.دیکنی می ولخرجنی  داریحاال به چه مناسبت_

   عمو با خنده گفتزن
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   فرنگرهیاخه پسرم داره م_
   خندهری زد زبعد

 شد به پدرام نگاه کردم سرشو باال اورد تو چشمام ی ام خالنهی سي احساس کردم تومیدیشنی نمیچی هگهی بست دخی دستام
   شدرهیخ

 ..   دنبال جواب تو چشماش بودم که بگه چرافقط
 . سرشو برگردوندتی اهمی اون بیول

   گفتم و از سفره پاشدميدیببخش
   ازاد داشتمي به هواازین

   ام بلند نشههی گري دندونام گذاشتم که صداونی دستمو ماوردمی طاقت نگهی باغ رفتم و دي گوشه به
   شدری سرازاشکام

  دیهنم رس به ذي فکرهی لحظه هی
  خوادی امشب بگه که منو مدی شااصال

   منم ببرهخوادی مدیشا
  برهی اره حتما منو ماره
   چشمم گذشتي از جلولمی مثل فيزیچ
   باز دستاشو گرفتمی وقتالی اخر تو وقهیدق

 ادامه بدم  گفتم که دوستش تونمی جز تو برم  و بدون تو نمی تو اغوش کستونمی نمگهی تنهام نذار گفتم پدرام من دگفتم
   قدم شدمشی پدنشی بوسي بار من برانی اوليدارم و برا

   نه امکان نداشت بدون من برهنه
   نداشت ولم کنهامکان

   طاقت شکست نداشتگهی من دقلب
 کردیروشن م گارشوی که داشت سدمی پا اومد اشکام رو پاك کردم و سرمو برگردوندم پدرام و دي فکرا بودم که صدانی همتو

  تمام توانم رو جمع کردم که بتونم راه برم به سمتش رفتم در
 

   گفتمدیلرزی صدام از بغض مکهیحال
 چرا؟_
  چرا؟ی سمتم برگشت چبه
   تعجب گفتمبا
 ... کهی تو گفتيتوبهم قول داد.؟توی چیعنیپدرام _
   حرفم اومدونی مبه
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  فراموشش کن_
   زدمي پوزخندهی گرنیب

   گذاشتمارشی در اختموی که تنمو پاکي بودی کسنی رو نامرد تو اولی رو فراموشش کنم ؟چیچ_
   فرو کردبشی تو جدستاشو

   گفتی تفاوتی تکون داد و با بيسر
  يتوکه دختر_

  نکردم ؟هوم؟ي من که به زور کاری توام اون شب خواستبعدشم
 باز ی حرفیچی که زبونم به هدمیشنی حرفارو از زبون پدرام منی اکهنی حرفاش برام گنگ بود و انقدر متعجب بودم از اانقدر

   بهی حسچی و اون بدون هختیری اشکام داشت مشدینم
 

   زل زده بودچشمام
   تف_
   به سرعت از اونجا دور شدمو
 

  هی گرری به اتاقم رفتم و زدم زکراستی میدی به خونه رسنکهی از ابعد
  رفتی چشمم کنار نمي اتفاقات و خاطرات شمال با پدرام از جلوتمام

   بودي هم ازش متنفر بودم حس بدی از طرفی ازش متنفر باشم دوستش داشتم ولتونستمینم
   با خودمم چند چندمدونستمینم

   سجاده نشستمي وضو گرفتم و بعد خوندن نماز رودمی اذان رو شني صبح بود که صداي هاکینزد
   کردمی اشتباهمی اگه هروقتم تو زندگيدیدا جونم تو که دخدا خ_

   کنه نذاشتمي ام اگه خواست بهم دست درازیکس
  ای ام اما خدای جهنمهی و ستی اشتباهاتم کم ندونمی مایخدا
  رشی خدا ازم نگتورو

 ..تونمی رو مهر گذاشتم و با هق هق گفتم بدون اون نمسرمو
 ؟يدی پوشهی چنیوا پرستش ا_
   مجلس عزايری مي لباس خوب بپوش انگار دارهی

   گذاشتمیشونی پي رودستشو
 زشته ای نينحوری به خودت بزن ايزی چي رژهی شده تو دخترم حداقل ده؟چتی چرا رنگت  پري  سرده سرديتبم که  ندار_

  رفتی مرونی داشت از اتاق بکهیدر حال
  دمیشنی که خودم به زور مییباصدا
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 ..امی مرتری دکمی  مندی برشما： گفتم
   تکون داد ورفتي بزنه اما منصرف شد سری خواست حرفمامان

  که جون نداشتی بود و صورتختهی بازم که بهم ري بلند و موهای لباس مشکهی خودم نگاه کردم به
 رو برداشتم و چی و شال رو سرم گذاشتم و سودمی رژ گونه به گونه ام زدم و و مانتومو پوشخوردهی سرم و ي بستم باالموهامو

   ام که پشت فرمون بودم اشکامیاز خونه خارج شدم تمام وقت
 

 رفتم و ی شدم اروم به طرفاطی بود وارد حی بود در خونه باز و همه جا چراغونی هه انگار عروسدمی بود به خونه عمو رسيجار
  به پدرام زنگ زدم

  شدی بد مرشتی اوضاع حالم بنی همه جارو برداشته بود بااکی موزيصدا
 . تلفن رو ندادجواب
  دادمامی پبهش

   اطی حایتوروخدا ب_
   شده بودبای که اومد چقدر تو اون کت شلوار برازنده و زدمشی دقهی از چنددقبعد
   سمتم اومدبه
   پرستشیگی میه؟چیچ_
   باهات حرف بزنمخوامیم_

   بردنگی تکون داد و منو به سمت پارکيسر
   درشو بستو

   بغلش کنم عقب رفتخواستم
 دی ترکبغضم

   مال تو باشهدی بایگفتی ؟منم پرستش همون پرستش که مشدهی چیکنیپدرام چرا ازم فرار م_
   به سمت صورتش دراز کردمدستمو
   پس زددستمو
   لرزونيباصدا
   بهم بگوشدهیپدرام پدرام چته چ_ گفتم

   خوا متی ن مخوامتینم_
  وسالم

 چمه؟اخه چرا چرا مگه من _
  یچی گفت هی حوصلگی ببا
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   سمت در رفت که برهبه
  نرو نرو_ ها به سمتش رفتم ي بره تو مردنی برم طرفش اما نه به خودم گفتم پرستش انجهی لحظه دودل شدم واسه اهی

   صورتش گذاشتمي دستامو به سمتش دراز کردم وروری بگدستامو
   وسط دستام بودصورتش

   چشماش زل زدمتو
   بفهم بفهم بفهمی عاشقتم لعنت؟منینیبی افتادم مي بخاطرت به چه روزینیبی حالمو؟مینیبینگام کن نگام کن منم من م_

   صورتمو جلو بردم که بوسش کنمکردمی سنگ داشت نگاهم مهی حس مثل ی و باروم
  و باز رفت که درو باز کنه... دادهلم

   پاشو گرفتمافتادم
  نی اون پرستش مغرورو ببکنمی مکاری دارم چنی به پات افتادم ببنیپدرام پدرام نرووو بب_
  کنهی منو عوض نممی کارا تصمنیپاشو پرستش ا_
   هق هق گفتمونیم
  فقط بگو چراا_
 ؟ی کارو نکرده باشنی از کجا معلوم قبل منم اخوامی و باچند تا کلمه تنشو به من بده نمادی که اسون بدست بيمن دختر_

   فشردميرو هامو دندون
 ؟اره؟؟یفهمی من دوستت دارم که اون کارو کردم  میاشغال عوض_

   کرد دوتا بازوهامو تو دستش گرفتبلندم
   دادتکونم

  ؟؟یفهمی ؟مخوامتی که من دوستت ندارم و نمیفهمیتو م_
 

  بودن شروع شدی خنثدی جديو مرحله .. تموم شد.. شکست
   گفت و رفتی نگاهش کردم ولم کرد اروم خداحافظگنگ

   لب تکرار کردم دوسم ندارهریز
  دمیخند

   رفتم قهقه زدمنی در خارج شدم به سمت ماشاز
   خودشو در اوردم اخم کردميادا

   گفتمبلند
  دوستت ندارم  دوستت ندارم_

 نوی در ماشکردنی پچ پچ ميزی و چکردی با تعجب نگاهم مشدنی که رد ميچند نفر. و قهقه زدمنی کاپوت ماشي زدم رو بعد
  باز کردم روشنش کردم
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 دیچی پنی تو ماشیراحی ي مهدي ضبطم روشن شد و صداکه
 ... زدمی و هق هق مدمیخندی کردم داد زدم داد زدم و مهی خنده گرونی و مدمی کردم وخندحرکت

 
 ی گفته بودم ازم جدا شمن

 ی نگو نگفتشمی موونهید
 ی نگو نگفتی نگفتنگو

  تو غربت با درد و حسرتگفتم
 ی نگو نگفتی نگو نگفتشمی خونه مهم

 مهیوونگی دلهی دلبغضت
 ی نگو نگفتمهی زندگنی ای نباشگفتم

  بسازم با روزگارمیگفت
 ی نگو نگفتارمی محاله طاقت بگفتم

 مهیوونگی دلهی دلبغضت
 ی نگو نگفتمهی زندگنی ای نباشگفتم

  بسازم با روزگارمیگفت
 ی نگو نگفتارمیب محاله طاقت گفتم

 ي نگاه کن با غرور من چه کردشمی نمی هم خالهی با گرگهید
 ي کردهی به حاله من خودت هم گری که حتي با دلم کرديکاری

 ی نگو نگفتمهی زندگنی ای گفتم نباشمهیوونگی دلهی دلبغضت
 ی نگو نگفتارمی بسازم با روزگارم گفتم محاله طاقت بیگفت

 ی نگو نگفتمهی زندگنی ای گفتم نباشمهیوونگی دلهی دلبغضت
 ی نگو نگفتارمی بسازم با روزگارم گفتم محاله طاقت بیگفت

 . هام خشک شده بوداشک
 تو دی و دور شاکی و بزرگ نزدکی کوچينورها. شده بودمرهی پام بود خری باال زنی که از اي به شهرسوختی  مچشمام

   خوردهی مثل من شکست عشقیکی خونه ها نیهرکدوم از ا
 ..  است؟مسخرهی شکست عشقهه

  من بودم, زدی پسر زجه مهی هی پاری  که امروز زی پرستششدی نمباورم
  خوردی از خودم بهم محالم
   اسمون کردم  دستامو باز کردمروبه
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 از رگ یگیمگه نم.. بودادتی به شی زندگي که تو همه لحظه های منو؟خوب نگام کن منم پرستش کسینیبی ماایخدا_
  ي بنده هاتو داري هوایگی نم؟مگهي ترکیگردن نزد

  کو ؟کجاست اون عدالتت؟پس
 .. من معجزه کني برافهممی قسمت نمفهممی من حکمت نمای دست اون دست شدن؟خدانی همه عذاب و انی حق منه؟انیا

  ی لعنتي اشک هاباز
   اشکام اشاره کردمبه
 یچی نمونده هیچی ازم هگهی شکسته شدنمو؟ديدی اشک هامو؟دینیبیم_
   قلبم اشاره کردمبه
  شهی قلب نمگهی المصب دنیا_
   هاشو بچسبونهکهی تا تشهی نمداشی پچکسی هگهید.. شهی نمشهینم

 محسن بعد پدرام؟بسه خدا توروخدا ست؟اولی شدن بس نچهی اروم؟بازی زندگهی از ری خواستم غیمن مگه چ. خسته امایخدا
   خوردمی کسگهیکه د.. دلمو سنگ کنای منو بکش ای

 
  نتی زمي جزو ادم بدهاشمی مگهید... طاقت ندارم تمومگهیمن د.نکنه

 .. رسمش نبودنی ایول
 
 صرف دنشی بار دنی نرم و از اخرتونستمی پرواز داشت نممی و نکی پدرام کی به ساعت انداختم ی رفتم نگاهنی سمت ماشبه

 نظر کنم
 

 که زننی غرمی کلننی اگه منو ببدونستمی بودن مستادهی ناراحت ايمده بودن اما مامان بابا گوشه ا همه اوستادمی اي اگوشه
 .. خوشهنهی پدرام منو نبومدمی می هه واسه چومدمیچرا ن

  کردمی بدون غمش نگاه مي به پدرام و خنده هاباحسرت
 .. نامرد. نامردکردمی زمزمه مرلبیز

  نی تنم نبود تمام توانمو جمع کردم و تا بتونم راه برم و برسم به ماشي رفت انگار جون تونکهی از ابعد
  بردی اتاق خوابم نمي به سرعت رفتم تودمی خونه که رسبه
    رفتم کهنای قبل اومدن مامان اتا

   خواب بخورمقرص
  دمی اون خواببعد

   گرفته گفتمي شدم با صداداری بمی زنگ گوشي باصداصبح
  بله_
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   دنبالتامیو مپرستش حاضرش_
   کردمقطع

   باز زنگ زدو
  ستی صدف حالم خوش نهیچ_
  نکن راجع به داستانته.يپرستش مسخره باز_

 دارشدمی سرم بي تويزیبا خوردن چ.. دمی هم فشاردادم و باز خوابي رو خاموش کردم چشمامو روی قطع کردم و گوشوباز
   که بالش دستش بوددمیصدف رو د

  رونی خر برو بیکنی مکاریچ_
  وفتیپرستش مسخره نشو پاشو راه ب_
   حال ندارمگمیم_
  چرا_
   رفتشبیپدرام د_

  دی کشداد
 ؟یچ_
  گمیبعد بهت م_
  االیبه درك که رفت پاشو _

   بگوقی دقهی چانی صدف جردمی کشي اازهیخم
   بعده چاپ شدن رمانخوادیبابا م_
   نسخه شو هم بفرسته اونورهی

  کدوم ور_
  گهیخارج د_
  اها_
  االی ناشر شی پمیاها و کوفت پاشو بر_
   باز زد تو سرمو
  صدف نکش دستمو اه_

   و گفتدی کشی حوصله پوفی بصدف
  ي خستم کردگهی دایاه ب_

   به تابلو نگاه کردممیستادی در ايجلو
 ..انتشارات
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   زنگ رو فشردصدف
   درو باز کردی منشقهی بعد از چند دقو

  خودشم برنزه کرده بود.  شده بودندادی ها زی دماغ عملنی نگاه کردم اه چقدر ای به صورت منشمینشست
 .. چقدر وحشتناكيوا
   جناب حشمت منتظرندییبفرما_

  می و وارد شدمی تکون داديسر
 ..  اشاره کردی گفت و به صندلدیی و اون هم بفرمامی لب گفتری زیسالم

  پرستش راد.خب خانوم پرستش_
   زدميلبخند

  خب سرکار خانوم من کامال داستان شمارو خوندم_
   دستش سرشو خاروند و ادمه دادبا
   جور مستندههی هی شبشتریب..خوبه_

   درسته؟هی که داستان واقعدی گفتشما
 ..  کم کردمای بهش اضافه زای چیلی من خودمم خیبله ول_
 د؟ی رو دارلشی فاستی نیمشکل..خوبه_
  بله_
 ..هی واسه دوستم تو تورککنمی ملیمین ا میاوک_

   زدم و تشکر کردمتی از سر رضايلبخند
 
 
  کردی مینی سنگنمی سره سيزیاما باز چ.دمی کشقی نفس عمهی می اومدرونی دفتر باز

  به بازوم زدصدف
  امی منم مهی تورکي بردی خوب شد اگه قبول کنن توام بایلیخ_

  دی خندبعد
 صدف چه خبره حاال کو تا قبول کنن_
   ندهی نباش پرستش فازه منفنیبدب_
  دمی کشیاه
   خدا خوب گذاشت تو کاسه امی بودم نسبت به همه چنی عمر خوش بهی_
  کفر نگو_
 . حقم نبودنی اما اگمیکفر نم_
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 . سکوت کردصدف
شدم کنار پنجره , سردردها راحت شم ؟ بلندنی از دست اخواستمی میک..دیچی توش پیبی دستام گرفتم درد عجانی مسرمو

   رقصان برف االني نگاه کردم به دونه هااطی به حستادمیا
 

 ..زنهی ماهه که قلبم نمهشت
 ..دمی کشیی با انگشتم خط هاشهی بخار شيرو

   زنگ خوردمیگوش
 بله؟_

  دیچی پی کلفت و مردانه اراد تو گوشيصدا
 ؟يسالم چطور_

  دمی چشمم کشری زي به گودی دستستادمی انهی جلو ادمیچرخ
   بگم خوبمتونمی مرمی توپ بگمری الزاهیاگه _
 دی کشیاه
   ماهه؟هشتیتاک.پرستش بسه_
 ارام خوبه ؟_

  دیخند
 . زنمیباشه راجع بهش حرف نم_

  که نرفته؟ادتی ي ساعت چهار جلسه مشاوره دارامروز
 .نه حواسم هست_
  باشه پس خدافظ_

 .. گفتن جوابش تلفنو قطع کردمبدون
  ي کردم و رفتم تو گالری اهنگ مورد نظرم پلي وصل کردم روی رو به گوشيهندزفر

 هی به بقکهی و بعد درحالدمیعکسو بوس.  افتادی صفحه گوشي قطره اشک روهی.  تو شمال منو پدرامی سلفي عکساتموم
  کردمیعکس ها نگاه م

   اهنگ زمزمه کردمبا
  دنی همه کشنیخستم از ا_

  دنی شب از خواب پرنصفه
   منی ولیالیخیتوب

  دنی هنوز شدعاشقتم
 ..  چشمام گرفتم و مدام تکرار کردم عاشقتم عاشقتمي جلودستامو
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   مطب اراد ترمز کردميجلو
 ...  البته با سانسورشدهی چدی فهمنکهی بعد از اارام

   اراد تا مشاوره ام کنه االنم هفت ماههشیبهم گفت بهتره برم پ 
   پله ها باال رفتم و وارد مطب شدماز

   گفت که اراد منتظرمهیمنش
   زدم و وارد شدمدرو
   بودکی شد ترافری ددیسالم ببخش_

   جواب سالمو دادبالبخند
  نیاشکال نداره بش_

   اومد کنارم نشستخودشم
 خب چه خبرا ؟_
   جواب دادمی حالی ببا
  یچیه_
 که مثل يادی زي مطمعنم من با دخترانوی من اي اتفاق رو ازم پنهون کردهی زوی چهی هفت ماه نی کل ايتو, پرستش تو_

  نیتو بودن تو مشاوره روبرو شدم همه داغون شدنشون سر ا
 

   دختره ازش گرفته شدی پاکنشونی افتاده بود بی اتفاقهی که بود
 

 .. بفهمهذاشتمی مدی نباکردمی گم م دستو پامودی داغ شد نباصورتم
  کرد؟ی میی وگرنه راجع به من چه فکرانه
   گفتمکردمی مي شالم بازي که با گوشه کهی لکنت  و درحالبا
   بعدشمستی نيزی چنی همچهینه اصال ..نه_

   بلند شم که دستمو گرفت؟خواستمیزنی می تهمتنی به من همچیاصال تو به چه حق.اصال
 ..یکنی پنهون مي شده که توداريزی چهی حتما یعنی عکس العمل تو نی همنیبش_
 
  فهمهی معلومه که منهی پس گند زدم بعدشم اون روانشناسه کارش هماه
  ی نزنی راجع بهش حرفخوامی و ازتم موفتادهی نی اتفاقیچیه.. ارادنیبب_

  باال اورد گفتمی به عالمت تسلدستاشو
 .. ی تو بگیباشه باشه هرچ_
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 .  بودی همش فقط الککردی ازم دوا نمي دردچی مشاوره ها هنی اومدم ارونی دوساعت مشاوره از مطب ببعده

   اومدي دختري که صداگشتمی مفمی خونه تو کدی کلدنبال
 خانوم پرستش راد؟_

    گفتمي باال اوردم  پرسشانه بهش نگاه کردم و اروم بله اسرمو
  کردو گفت تکون داد دستشو به سمتم دراز يسر
 .. هستم از طرف پدرام اومدمالین_

  می حرف بزنیی جای شاپی کافمی برشهی گفت مگمی نميزی چدید,ی کردن وقتتی هام شروع به فعالشاخک
  می رفتنی اشاره کردو سمت ماشنی تکون دادم و بعد به ماشيسر

   کلفتي و لبای عملینی سبز  و بي دختره برنزه بود با چشماهی نگاهش کردم ی وقت رانندگنشستم
 هی.. من مطمعنمدیلنگی کار مي جاهی ؟نه خواستی می چنجای انی بود؟پدرام که خارج بود ای ربطش به پدرام چنی ایعنی

   کاسه استمی نری زيکاسه ا
 

  داشتی قهوه اش و برمکهیدرحال
  شنومیخب م_ گفتم

   از قهوه اش رامزه مزه کرد و گفتیکم
  رونی بی بکششیو از زندگپدرام گفت بهت بگم پات_

 .. خنده قهقه زدم همه برگشتن و نگاهمون کردنری حد باز شد بعد زدم زنی چشمام تا اخراول
   با حرص گفتالین

  ؟قای دقيخندی میبه چ_
   گفتمکردمی پاکشون مکهی اشکم در اومده درحالادی زي خنده از
  مسخره استیلیخ_

  ی کنم منو اشتباه گرفتفکر
   بلند شم که دستمو گرفت و منو نشوندخواستم

  نیبش_
   خانوم جونالی ننیبب_

    پدراممالِیخی هشت ماهه بمن
   باهاش داشته باشمي که کارنمشیبی نماصال

  دونمیم_
  دختر جون ؟یگی واسه خودت میپس چ_
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   بردشی به سمت گوشدستشو
   نگاش کننیبب_ 

   با خواهر من ازدواج کردهاون
  س افتاد به عکنگاهم
   بند اومدنفسم
   دخترهی بود اره خودش بود کنار پدرام

  دی که کشنمی ازش بهتر ببرمی رو بگی گوشخواستم
   نباختم گفتمخودمو

  به من داره؟ی چه ربطنایخب ا_
  با لکنت گفت..  سوالو نداشتنی شد انگار انتظار اهل
  یفقط خواستم بدون_
   برداشتفشوی کو
  گذرهی خواهرم ازت نمشهی چون برات بد می و بهشم زنگ نزنی بشالشیخیبهتره کال ب_
   به جهنمدیبه درك خودتو خواهرت و اون پدرام بر_

   زدو گفتيلبخند
 ؟يسوزی مي داریهه باخت_

  زی مي شدم بلند شدم زدم رویعصبان
  یزنی حرف مي داریخفه شو احمق بفهم با ک_

  شاپ داد زدی کافصاحب
 د؟؟ی رو با کجا اشتباه گرفتنجای؟ای چیعنی ونری بدیخانوم بر_
   اومدمرونی شاپ بی رفت از کافالین
  کردمی ميکاری حتما دیبا

 ..شدمی مونهی دوگرنه
  داغونه داغون.. باز داغون شده بودحالم

   دستامو گرفتصدف
   نداشتهاقتتویناراحت نباش اون ل_
 ؟یفهمی مشمی مونهیمن دارم د_

   سخته بدون اونواسم
   اون دختره مشکوك بودزی اصال همه چبعدشم
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  هی ناشهی دهی که بهش فرمون می کسمطمعنم
   برداشت و گفتفشوی زود کصدف

  زمی عزگهی برم ددیمن با_
 .. شدهرمی ددیببخش

 ؟يذاریعه کجا منو تنها م_
   بخدا کار دارمینه ول_
  خدافظ..باشه پس_
 
 

   کليدانا
  دوشنبه ها عادت کرده بودنی رو دم در زندان سرش کرد به اچادرش

   جا ثمر بدههی عذاب ها وخورد شدن هاش نی اخواستی دلش مفقط
 ..  شدهی چقدر ادم پستکردی فکر می گاهدی کشقی نشست سرشو رو دستاش گذاشت نفس عمشهی شپشت

   خورد سرشو باال اوردشهی که به شی تق تقبا
   رو برداشتی گوش زد وی جونی بلبخند

  سالم_
  روباه؟ای يری؟شيسالم چطور_
  اایدست کمم گرفت.. ری شرهیش_

  دیخند
  نمی کن ببفی و نگرفتم خوب تعررمیگی تورو دست کم نمچوقتیمن ه_
   اون عکسارو نشونش دادششی رو فرستادم پالین_
 ؟باورکرد؟؟یگی ميجد_

  زديپوزخند
 .. باور نکنه عاشقه و شکست خورده و چشماش کورشهیمگه م_

  لب گفتری زاروم
 ..منم عاشق بودم_
  نزد؟ی پرستش حرفگهیخب د_
   نه_

   گفتمرموز
 .. اخري ضربه مونهیپس م_
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 ؟ي داريدی جدينقشه _
  خوابمیهه من شبا با فکر انتقام م_
  نداشته باشم؟؟ي نقشه اشهیم
  شنومیخب بگو م_
 ..صبر داشته باش_
 

   که وقت مالقات تمومهدادی نشون مومدی بلند گو مي که از توییصدا
   بار اخر نگاه کردندي هم برابه
 
 صدف_
 ..جانم_
 ی کار با مننیبگو بگو که تااخر ا..مواظب باش_

   گذاشتشهی شي دست هاشو روصدف
 ...دمیواسه انتقام جونمم م_
   تقاص پس بدهدیبا

   زدی پسر برقيچشما
 ..نهیاره اره ا_

   بلند شد و اروم گفتصدف
 .. بعديخدافظ تا هفته _

   و گفتدی خندپسر
 ..خوابمی و بعد راحت مشهی زجر اورم مي دوشنبه نی بعد اخريهفته _

  پرستش
  دمی لبم کشي بار رژ قرمزو رونی اخريبرا

   پررنگپررنگه
 . بزرگ واسه خاطره اومدن جناب گرفتنی مهمونهی و امشب گردهی پدرام بعد هشت ماه داره برمی چرا ولدونمینم
  ظمی غلشی فر شده و اراي و موهای لباسم نگاه کردم لباس جذب مشکبه

   نرفته بودمیی جاينجوری اتاحاال
 .. امشب فرق دارهاما
  فرق دارهیلیخ
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   زده بودخی تو دهنم گذاشتم دستام بی سکهی تهی

  گرفتمی مشی ام به ظاهر اروم بود اما از درون داشتم اتچهره
  گشتمی چشم دنبال پدرام مبا

   رفتماطی شده بود بلند شدم و به سمت حری خونه برام نفس گي تويهوا
   و به اسمون نگاه کردمدمی کشیقی عمنفس

 پرستش_
 ستهی بود باکی نزدقلبم
   نه نهی پدرام بود وليصدا

  دادمی نشون می از خودم نرمدینبا
  برگشتم

   ابرومو باال دادمي تاهی
   پسر عموگمی مکی تبرنتونویبه به بازگشت غرور افر_

   زديپوزخند
 ..ممنون دختر عمو_

  دی رد شم دستمو کشخواستم
  می باهم حرف بزندیبا_
   نمونده دستمو ول کنیحرف_
   اشتباستنجای ازی چهیپرستش _
  اره تو_
   کنمیش نم تکرارگهی اشتباه بزرگ واسه من که دهی ی اشتباهتو
 ؟ی اوکری بگی خواستیمینه تو به حرفام گوش کن بعد هرتصم_
  رهی دیلیخ..رهید_
   هشت ماه مثل هشت سال واسم گذشتنیا
   ازت خواستم بمونادتهی زجه هامو؟ادتهیادته؟ی

  نهیگفت
 ؟؟يخوای تو ازم ماالن
 ..  نهگمی ممنم
  ستادمی جلوتر رفتم اما با صداش از حرکت ایکم
 .. به حرفام گوش کنگهی بار دهیجون عمو فقط _
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 ؟يذاریچرا؟چرا دست رو نقطه ضعفم م_
  ی چه نزنی بهم بزنی بهت بگم چه تو حرفویزی چهی بذار پدرام

  کنهی نميری نظرم تعقمن
 ..یی محکومم به تنهامن

 تمام
   کليدانا
 
 در قهیبعد از پند دق.. داد و باپاش ضرب گرفتهی تکنی و خودشو به ماشدی کشقی نفس عمهی شد خوشحال بود ادهی پنی ماشاز

   از انتظار کالفه شده بود سرشو بلند کرد و چشمکهیحال
 

   بزرگی به در اهندوخت
   دلش شمردتو

10,9,8,7,6,5 
   در باز شددی پنج که رسبه

   زد و صداکردتی از سر رضايلبخند
 ..سامان_

   تکون دادی به سمت صدا برگشت و دستسامان
 
   طرفش امد و در اغوشش گرفتبه
   و شکسته شده باشهری پنگونهی سخت بود برادر بزرگش اشیبرا

   شدننی ماشسوار
  کهی کوچی بده ابجحیخوب توض_

 ؟ي و درم اوردی از کجا اومده که گذاشتسند
  دیخند

   واسه صحبتادهیسامان وقت ز_
   ازادت کردمي چجورنکهی او

   ازاد شدنتهلی االن دلمهم
   کردو گفتی نگاهابونی عالم نبود به خنی انگار تو اسامان

  رفتی مادمی شهر داشت از ي چهره گهیدلم تنگ شده بود انگار د_
   زدی تلخپوزخنده
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  ؟خواستمی ميادی ززی صدف؟من چدی کشنجایچرا کارم به ا_
   نگاهش به چراغ قرمز بود گفتکهی در حالصدف

  خوادی ازمون ميادی ززیمرد چ نايای دننیا.  نه_
  زده نشدی تا مقصد حرفدی کشی اهسامان

 
   گفتذاشتی سامان مي رو جلویی چاکهیدرحال

   دادامی پشبیپرستش د_
 ي دستمون روبشه کارنکهی بهتره تا روشن نشدن ماجرا  و قبل از انی که پدرام  خواسته باهاش حرف بزنه سامان ببگفت

  میکن
   گفتزدی به شکالت گاز مکهی در حالسامان

   پدرام باهاش حرف بزنهذارهی ها نمی راحتنینگران نباش پرستش به ا_
   زدي پوزخندصدف

   مردهگهیاون پرستش د_
  دهی بخواد جونشم مپدرام
  دی کاناپه دراز کشي روکردی موهاشو باز مکهیدرحال

   و گفتدی اش رو مالقهی دستش شقبا
  شدی مينجوری ادینبا_
   شهينجوری اواستمخینم

   ندارمی حس خوبسامان
 دی کشی اهسامان

  دمیبهت قول م. شهیدرست م_
  پرستش

 
   رفتمابونی به چشمم به اون سمت خی افتابنکی تکون دادم و بعد زدن عی صدف دستيبرا
 
  سالم_
 ؟ي اوردنیسالم پرستش ماش_
   می کني روادهی پمیخوایمن فک کردم م.اره _

   گفتدیکشی دستمو مکهی درحالصدف
 وفتاد؟ی ني تازه اگه؟اتفاقی دشدهی بهم بگو چمی براینه ب_
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  میرفتی منگی به سمت پارککهیدرحال
  گمی بهت ممی چرا برگفتم
   روشن کردممی روزا شده بود همه زندگنی که ای و اهنگمی شدنی ماشسوار

_ 
 رمی من مشهی حرف عشق متا

  حرفها دورمنی سخت از امن
  کردمی روز عاشقهی منم

  جورمنی عاشق شدم ای وقتاز
  عشقم رفتي و ندارم پادار
  نموند جز درد نامحدوديزیچ
  ام هستنهی سي که توی خالي جانیا

  قلبم بودي جاي روزهی قبالً
 
  روزگار بد کرده با قلبمنیا

  سهممی زندگنی بوده از اکم
  عشقي برابافمی ملیدل
  فهممی که نميزی چيبرا
 
 زارمی شهر بي آدمهااز

  خاطره دارمشونیکی با چون
 ی رحمی من نگو با عشق، ببه

 یفهمی زخم دارم تو نممن
 

 ابونهای خنی ام با ابهیغر
  زارمی از تمام شهر بمن
  ترسمی رابطست می هر چاز
  عشق من طلبکارمی هر چاز
 

  که قلب تو مردد شدنیهم
  رد شدي دل من خاطره ادر
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 دمی ترس عاشقش شدمی وقتاز
   عاشقش شدمی وقتاز

   دستشو سمت ضبط برد و خاموشش کردصدف
   اهنگتنیاه پرستش باا_
  يعه چرا خاموش کرد_
  سرم رفت مزخرفه_
  یفهمی نميزیتو از درد من چ_

   شدرهی زد و به جلو خي پوزخندصدف
  دی پرسصدف

 شد؟ی چنمیخب بگو بب_
 نتمی ببخوادی پدرام گفته میچیه_
 عه کجا؟_
  خونه اش_
  ی خر شيخوایپرستش نگو که باز م_
  دمی فرمون کوببه
  وسط اشتباههنی ايزی چهی گهی بهم می حسهی فقط فقط باز ته قلبم شمینه نه نه خر نم_
   خودتو گول نزنستی اشتباه نيزی چچیه_

   کردمسکوت
 

   کليدانا
   و با سامان تماس گرفتدی رو خرینیریش. . رفت و خوشحال از اطالعات بدست اومدهی فروشینیری به سمت شصدف

  یالوسامان داداش_
_.... 
   قربونت برمی االهرمی شرهیش_
_... 

  دیخند
  دمی محی بهت قشنگ توضامیم_
 
   درون قفل چرخوند و وارد شددویکل
 ؟ییسالم سامان کجا_
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   اتاق اومدي از توصداش
 نجامیمن ا_

   رو به سمت برادرش گرفت  و گفتینیری زد و جعبه شي اتاق شد لبخندوارد
   تمومهی که فردا همه چدی کننیری قربان دهنتونو شدییبفرما_

   گفتی بلندشد به سمت صدف رفت با خوشحالسامان
  نمی بده ببحی توضشده؟درستیچ_

  دمی محی حاال توضنی بشای کرد و گفت بي بلندي خنده صدف
   کردو گفتي اشاره اینیری به جعبه شبعد
   ها قربانينون خامه ا_

 .. خوشحال به سمت سالن رفتندهردو
 

 تکون داد و بعده اس ي شد سری به ساختمان کرد خاطرات اون روز که پدرام نجاتش داد در ذهنش تداعی نگاهپرستش
  شیمی که دوست صمدونستینم. دادن به صدف زنگ رو فشرد

 
   پهن کردهی چه دامبراش

  
 

   نشستشی روبروپدرام
 يای بکردمیفکر نم_
  فقط اومدم حرفاتو بشنوم پدرام_
   سوتفاهم بود رفتنمهیپرستش _

  دمی بلند خنددمیخند
  ي ول کرد؟؟منوی چیعنی_

   سوتفاهم بوده؟؟به درك به درك به دركگهی حاال مي کردخوردم
 ته؟؟ی؟حالیفهمی می تو منو کشتگهید

  شم جلومو گرفت, بلندخواستم
 .. صدف اومدنی  ببدمی محی توضنی  بشهیوباشه باشه حق با ت_

  برگشتم
 ؟؟یصدف چ_
   بگمنیبش
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   نشستمزود
 شدی پدرام تو سرم تکرار مي حرف هارفتی مجی گسرم

  ی مهمونهی پسرو نشون داد تو هی تو کناره يصدف بهم عکسا_
  ي توبغلش بودتو

   خودمم بااون پسر حرف  زدمی حتمن
   بهم گفتزای چیلیخ

   کنهیم, بهم ثابتم ی حتگفت
   نشد نشد بمونم حرفاش رو مخم بود درکم کنپرستش

 
   دستم دادی ابپدرام
   زدمپس

   کنهي کارنی صدف همچدیهمش دروغه دروغه چرا با_
 ...  دوستم بود چرا اخهنی تریمی که صماون

   بزنه که زنگ خونه به صدا در اومدی خواست حرفپدرام
   شد و بعد اومد معطلی رفت کمفونی سمت ابه
  بود؟یک_

   گفتدوی کشیپوف
  صدف_

   رفت و بازش کردي از چند لحظه به سمت در ورودبعد
  ومدی مصداش

 ه؟ی کنیا_
   صدفي بعد از اون صداو
  کردهکاری باهاش چادشهی که پرستش خوب یکس_
   مبل بلند شدمي رواز

 ... وارد سالن شد پوزخند زد و بعد از اون سامانصدف
 .. خوردمجا

   گفتصدف
  نه؟يکردیهه فکرشو نم_
 ...یلیصدف خ_
  پستم؟؟به اندازه تو نه_
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   چرا؟؟چرای خبر داشتمی خواهر دوستت داشتم تو از همه چهیمن مثل _
  ی خنده عصبهی  دیخند

   بودمزی چهی سال ها به فکر نی اياما من همه _
 ..انتقام
 . که پدرام منو گرفتوفتمی بود بکی رفت نزدجی سرم گی از جام بلند شدم ولشوکه
  صدف به گوشم خورديصدا.  بلند کردم و نگاهمون تو هم قفل شدسرمو

. ی توجه پدرامو نسبت به خودت داشتشهیتو هم.  هم بخاطر حسم به پدرام رمی ازت انتقام بگخواستمیهم بخاطر سامان م-
   مثل خواهریگفتی که میی توی حتیمن عاشقش بودم ول

 
 . ی عشقمو ازم گرفتویدی نفهمی داشتدوسم

 . اون بازم عاشق تو بودی کردم ولکی کردم خودمو بهش نزدرونی بشی که تورو از زندگیوقت
 . فقط بخاطره تو.  بخاطر تو افتاد تو زندان داداشمم

 . همه حرف جا خورده بودمنی ااز
 ق پدرام بود؟ همه وقت ؟صدف عاشنی؟ای چیعنی کلمه به کلمه اش واسم سخت بود فهم

 شد؟ی نه مگه منه
   انداختنیی پدرام نگاه کردم سرشو پابه

   باز شروع کرد به حرف زدنصدف
   بودی عاشق جنابعالری من بود؟نخي جلو مدرسه دنبالمون؟عاشق چشم و ابروومدی سامان ظهر ها مادتهی_
 ...ی و بعدشم که اون محسن لعنتي فکرا نبودنی تو اون موقع ها تو ااما
   به سمت صدف رفتدرامپ

   بسهگهی دیبهتره تمومش کن_
 ؟؟؟یدونی چرا داداشه بدبخت من افتاد زندان ؟؟؟میدونینه تازه شروع شده پرستش خانوم م_
   چرایگفتی مومدی سرت میی و هربالیزنی متی که دم از ادمییتو

   چراشو من بهت بگمبذار
   من و داداشم تورو گرفتآهه
 داداشه بدبخت من ؟يمردی می؟داشتيکردی سکته می داشتادتهی ادته؟ی دنی باباتو از دست تو دزدی اون مدراك لعنتیوقت

   دعوا با اوناي کرد و تودای حالتو و رفت اونارو پنهینتونست بب
 
 .اد که خودش بخوی احمق به جون من قسمم داد بهت نگم تا زمان؟؟سامانهیفهمی هل داد و اون مرد مشونویکی
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 و بعدش بفهمه دنی اون مدارکو دزددونهی نمی گفتادتهی کنه؟ي کارتونهی بابات نمی گفتادتهی بعده چند وقت بهت گفتم ؟ادتهی
 شه؟یبد م

  ی کنی اشتیخواستی ماه مهی دعوا کردم قهر کردم باهات
 ... بخاطر انتقام برگشتمخوردوی کردم؟چون حالم ازت بهم می ماه خودم اشتهی چرا بعده ي نکردفکر

 
 

   از جلو چشمم رد شدلمی سال ها مثل فنی تموم اکردمی همه رو نگاه مگنگ
  وفتمی مبل گرفتم که نيدستمو به گوشه ...کردمی امکان نداشت من باور نمنیا

   به سمت سامان رفتپدرام
  رونی بدی برسی تا زنگ نزدم پلدی از خونه ام بررونی بدیبر_

   بلند گفتصدف
   اش باشهی جاهم خوب خردت کردم منتظره بقنیتاهم_

  االی رونی بدی زد برادی فری عصبانپدرام
 چسبوند و چند لحظه واری لحظه پدرامو به دنی و به سمتشون رفتم تو همدمی کشغی به سمت پدرام حمله ور شد جسامان

   زد و سامان عقب عقب رفتي پدرام به کبوديبعدش چهره 
 

    بودی دستش خوني توي و چاقودستش
  ؟؟ساماني کردکاری داد زد چصدف
   به سرعت از خونه خارج شد صدف به سمت پدرام اومدسامان

   که چاقو خورده بود گذاشتیی جاي دستش رو روکردی مهیگر
  دادم برو کنارهلش

  دی کشداد
  زنگ بزن اورژانس زود باش_

  دی و پدرام رو بوس صدف خم شدرفتمی به سمت تلفن میوقت
 
 
 
   به اتاق وارد شدمي تقه ابا

    زدي سرشو برگردوند و لبخندپدرام
 

   گفتمرفتمی به سمتش مکهیدرحال
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 خوب حاله اقا پدرامه ما چطوره؟_
 دن؟ی فهميزی چنای مامان ایخوبم راست_
   با دوستات شمالی گفتم رفتااای مارو دست کم گرفتنکهی جناب مثل اریخ_
  اها خوبه ممنون_
  سوال بپرسم؟هی زهیاممم چ_
  اره_
 ؟ی داشتيتو با صدف قبال رابطه ا_
  حاال_

    تخت نشستمي تر شدم لبه کی نزدبهش
    ابرومو دادم باالهی کردم و زی رچشامو

   زنگ بزن بهمون صدف جووونترمیباشه پس من م.. نطوریکه ا_
 
   خنده گفتبا
  میدی بارم باهم رقصهی بودمش دهی دی تو چند تا مهمونی ولمی نداشتيعه  باشه حاال قهر نکن نه رابطه ا_
   شد چون پدرام دستشو گذاشت رو دستميجوری ام افهی کردم فکر کنم قدای بهش پي حس حسودهی دلم ته
 ..پرستش تو چشمام نگاه کن_

  باال اوردم با لبخند گفتسرمو
  بودن باتو.. شهینم مثل تو یشکیه_

   اتفاق بودنی شب واسم بهتراون
 
 

   کردم گونه هام داغ شداحساس
  دیخند

 ؟یکشیگوجه خانوم از من خجالت م_
 .. و دستامو فشرددمیخند

   که با چند تا عکس ولم کردو رفت ؟شناختی بودم اما ازش ناراحتم بودم چون مگه منو نمخوشحال
   بدو از خودم دور کردميفکرا

 
 

   روزه بعدچند



  رمان پرستش                                                  اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 141 

 
  ترسمیپدرام من م_ 

   اخهیترسی میاز چ_
  زنماای مغیسوزن اه بخدا ج_

  دی خندپدرام
   کهستی دست ما ني بددی بامی بدشی ازمادیخوب بزن خانومم باالخره واسه عقد که با_
   کردمزونی گفتم و لبامو مثل بچه ها اویشیا

 
  فرستادمی و صلوات مخوندمی می الکرستی لب مدام اری بزنم باال زنموی نشستم پرستار گفت استی صندليرو

   بستمچشمامو
   سوزش کردماحساس

  یییییاوووو_
   باخنده گفتپرستار

  می بوددهیتموم شد خانوم چه خبره هخخخ عروس ترسو ند_
  دمی اتاق خارج شدم پدرامو داز

   کردمزونی اولبامو
 زونه؟ی خوشمزه ات چرا اويقربونه اون لبا_

   اندازه پرتقال شدچشمام
   ندارمی حرفچی من باهات هی ادبی بیلیخ_

   از راه رفتمجلوتر
   شدمنی سوار ماشو
 
  می برمی کنی پرستش اخر هفته عروسگمیم_
 ه؟ینجوری مگه هم؟يوا پدرام خل شد_
   من طاقت ندارمگهی ده؟بخدایپس چجور_

  دمیخند
  ااایکنینخند دختر حالمو خراب تر م_
   ادبی بيا_
   گفتچرخوندی فرمون رو مکهی حالدر
  باالخره خودتو اماده کن من_
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   ندارمویامادگ
   هاامی ندارزای چنی و از اشهی نمامشب

 ؟؟ی  بلند گفتم چومدی واقعا داشت از کاسه اش در مگهی دچشمام
   مشت زدم به بازوشبا

  دیخند
 ؟؟هان؟یدونی مناروی که ایتو چند بار زن گرفت_ گفتم

  حاال بماند_
 ....یلی خیلیخ_
   ادبی بالی عيا_
 

   نگاه کردمنهی باز به خودم تو ادمی به کمره لباس عروسم کشیدست
   روشن تر شده بود و ابروهام خوش فرم ترموهام

   شدشتری رنگ قرمزه رژم لبخندم بدنی دبا
  می رو زودتر برگزار کردیاز بس پدرام عجله داشت عروس..  بگذرونهری امشبو به خخدا
   به سمتم اومدنازیپر
  ي شديگری زنداداش چه جيوااا_
   داداشمچارهیب

   توروخدا زنداداش نگو دوست ندارميوا_
 .. ورود پدرامو اعالم کردشگری بگه که ارايزی چخواست

 ..دمی کشنیی حد پانی سرم گذاشتم و تااخري و کالهشو رودمی شنل مو پوشزود
  اومد گل رو به دستم دادپدرام
   گفتاروم

   چه خبرهری اون زنمیبده باال اون المصبو بب_
   و گفتمدمی خندزی رزیر
  ینیبی تو تاالر ممی برسی ني خبرچیه _

  لمبرداری نزد و طبق دستورات فیحرف
  می نشستنی خورد کن باالخره تو ماشعصاب

   شوادهیپ_
  میدیوا مگه رس_
 .. هی اتلمی اول بردیخانوم زرنگ با_
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   شدفی حاه
   باال رفتمهی اتلي شدم و اروم از پله هاادهی پنی لباس عروس با کمک پدرام به زور  از ماشادیپف ز. اونبا

   اوردمنیی جلوم قرار گرفت تا شنل مو باز کنه سرمو پاپدرام
  باال پرستشاریسرتو ب_
   بالخره باز کردو

   ترقی و لبخندش عمشدی مدهی کششتری زل زد لباش هرلحظه ببهم
   حرکت کمرمو گرفت و بلندم کرد و گفت دوستت دارمهیتو

   شدلی و لبخندم به خنده تبدکردمی داشتم از ذوق قش ممنم
   اومد و بعدش خانوم عکاس گفتنی دوربي لحظه صدانی هميتو
 ... شدیعال_

   اشکمو پاك کردمبادستم
  اای داري نازنی شوهر به اگهی پرستش؟دی اشکت واسه چقایاالن دق_

  دمیخند
 ..اعتماد به نفست تورو عشق است_

   و دستامو گرفتدیخند
  شده؟ی راه امشب چرا انقدر طوالننی به خونه امیرسی میاخ ک_
  ی هستی ادمنی تو همچدونستمیپدرام من اصل نم_

   با تعجب بهم نگاه کردپدرام
  ام ؟ي چجور؟مگهی چیعنی_
 .  همه ام عجله داشته باشهنیا....  انقدر بااحساس باشه بعد واسهخورهی ادم مغرور و تخس و بداخالق نمهیاخه به _

  دیخند
  فی تعري پاذارمی رو می که گفتایاوال که اون اول_

   نباشمينطوری با زنم ای تو زنمدوما
  باشم ؟ی کبا
   گفت زنمی دلم وقتته

 .. اب شدقند
 زد ي پدرام لبخند مرموزمیدی در رسي به جلوشدی مشتری و اروم از پله ها باال رفتم هرلحظه استرسم بمیدی به خونه رسباالخره

  و درو باز کرد
 ..بفرما عروس خانوم_
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   زدم و وارد شدميلبخند
 دستش ی اب پرتقالوانی لکهی پدرام به سمت پنجره رفت درحالستادمی که دوستش داشتم ای خودم و کسي سالن خونه وسط

  ودب
   به سمتش رفتم و دستمو از پشت دورگردنش انداختم و خوندممنم
 راه و نفس نفس زده حس ي رسوندن خودش به تو همه يواسه .. نفر همه رو به خاطر تو پس زدههی ینیبب...هیحس خوب_

 ...هیخوب
 ...هیسلمه حس خوب و بهت بگه موندش کناره تو مرهی نفر واسه انتخابه تو مصممه دستتو بگهی ینی ببهی خوبحس

   در اغوشم گرفتبرگشت
 ... عطرنی و خوش بو ترنی عطر تند و مردونه اش شد بهتريبو

 دی جدییایوارد شدن به دن... بودي دوباره ای  کردو به سمت اتاق خواب برد  اون شب شروع زندگبلندم
 

  دمی مامانو شني خنده ي اونا صدانی بومدی سالن مي چند نفر از توي صدادارشدمی کمرم از خواب بي توبادرد
 .. تخت پاشدمي لبمو گاز گرفتم و از روباخجالت

 
 دی واسه حفظ ظاهر بای خوب راه برم ولتونستمی نمی سرم بستم و اروم از اتاق خارج شدم خدا لعنتت کنه اه حتي باالموهامو

  کردمی کارو منیا
  سالم_

   زد سرتا پامو نگاه کردی چشماش برقمامان
  م دختره گلمسال_

   و گفتدی عمو خندزن
 ...سالم خانوم_

  دمی گفت که خجالت کشی لحنهی رو باخانوم
   که زن عمو گفتارمی بيزی پدرام نشستم خواستم بلند شم که براشون چکناره

   پدرام هستزمی عزنیتو بش_
   کارنکنادیز

   زدی چشمکبعد
   ساعت خواستن برنمی از نبعد

   اروم دره گوشم گفتمامان
  حالت اگه بد شد_
   شد به من بگو مادر خجالت نکشيزی چای



  رمان پرستش                                                  اختصاصی کافه تک رمان     

@Caffetakroman 145 

   راه نروادی زستی راه رفتنت معلومه حالت خوش ناز
 
 ... گفتمراهی بد و بی انداختم و تو دلم به پدرام کلنیی شرم سرمو پااز
 
 

 فکرا نیتوهم.دهی خوشش رو به ما نشون ميداره رو ی کم کم زندگگهی فکر کنم دگذرهی منو پدرام می پنج ماه از زندگاالن
   بود گفترهی خونی به تلوزکهیبودم که پدرام درحال

 ؟ياری اب برام موانی لهی_
   باز کردمخچالوی که دره نی رفتم همخچالی شدم و به سمت بلند

   دهنم اومدي معده ام تواتی کردم تموم محتواحساس
   و بعد اون پدرام به سرعت به دنبالمدمی دویی به سمت دسشوزود
  چت شد پرستش_

 ..یچی  گفتم هزدمی به صورتم اب مکهیدرحال
   دکترمی برای بیچی هشهیعه مگه م_
   اونهي خوردم براادی شام زخوادینه نه دکتر نم_
  دی کشمیشونی به پی صورتم نگاه کرد اروم دستبه
  دهی رنگتم پری خانوميچرا سرد_

  دمی هم کشي توصورتم
 ؟يدیپدرام چرا بو م_

  دی سرشو کج کرد و بوکشپدرام
  ي همون عطره است که دوست دارنی؟اییبو؟چه بو_
 .. اونرهینه نه غ_

 ؟ی امروز حموم رفتاصال
  معلومه که رفتم_
  دمی به سمت اتاق خواب رفتم و اروم خوابحالیب

 
 
 

   روسفت کردمي روسري گره
   داد زدمبلند
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  سرکار؟يری تو نمرمیپدرام  من م_
 ..ی نکنزی هارو بدم بعد توبهتره فعال خونه روتمدی کلادی خانوم بنتی زرمی مرتری دینه خانوم_

   مو گرفتم و اروم بوسش کردمینی خارج شدم بازاتاق
 ... لب گفتم و خارج شدمری زی خداحافظو
 
 
 ي روی کنم پشت فرمون نشستم دستهی گری از خوشحالخواستمیم..ته و گفت که جواب مثبدمی بار از پرستار پرسنی دوميبرا

  دمیشکمم کش
   من از االن عاشقتماای نه ؟مامانیی دخمل؟ کوچولوای یتو پمسل_
   لذت نبرده بودمدنشی تاحاال انقدر از گفتن و شنیچه کلمه پر معن) یمامان(

  کردمی مزشی سوپراای گفتمی زودتر به پدرام مدی روشن کردم و به سمت خونه رفتم بانوی ماشزود
 
  ستادمی در چرخوندم و پامو داخل گذاشتم تا سرمو باال اوردم اي تودویکل
 گردنم به لرزش افتاد دمیکشی تند وتند و بلند بلند نفس مدی دستام لرزوفتادمی داشتم پس مدمیدی که جلوم مي صحنه ااز

 .. شدی ام خالنهی سياحساس کردم تو
 

 ... بودستادهی اي لخت وسط سالن با دختري دور کمرش و با باال تنه اي با حوله اپدرام
 
   سمتم برگشت هول شدبه

   گفتبالکنت
  دمی محیپرستش من توض_

  دمی کشداد
  خفه شو خفه شو_

   و مشتمو به دردمی کوبنی به زمپامو
  نهیه مثل ا*ز*ر* ههی اقتتیل_

   کرددنیناخوداگاه شروع به لرز بزنم که فکم ی باز حرفخواستم
 نکردم ي توجه اگفی پدرام که مدام اسممو مي اومدم و به صدارونی طاقت نداشتم اونجا بمونم از خونه به سرعت بگهید

  نی کرده بودن تو همدنیپشت فرمون نشستم دستام شروع به لرز
 

 ..    رو  حس کردميزی چیسی بودم که خحال
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   پدرام روی الکي وهالی زودتر برم که نشنوم نشنوم دلخواستمی فقط مدمیلرز
  بودمش؟؟دهی دتی روشن تر که خودم تو اون وضعنی از الی  دلارهی بتونستی میلی مگه دلاصال

   کجا برمدونستمی کردم نمحرکت
 .. ندارهی برگشتچی رفتن هنی اگهی ددونستمی مفقط

 
    توروخدا نگو تا من کارامو جور کنم برمرسهی اصال فکرشم نممامان جونه من بهش نگو من تو باغ مادرجونم اون_

 کردی صحبت می عصبمامان
   که توشدهی رو بذار کنار پرستش بهم بگو چي بازدن؟هان؟بچهی شوهرت کجا راهت مي اجازه یکجا؟ب_
  ي کردسیاز ترسش از هولش خودتو خ... تو
 

 .بلند شدم..ارهی اتفاق رو، به روم بنی انداختم انتظار نداشتم انقدر واضح انیی پاسرمو
   بهش نگو من کجام  بعد اروم تر زمزمه کردمي اگه دوستم داریمامان اگه مادرم_
 .. تو ذهن شما خراب شهرشی تصوخوامینم_

 .. رفترونی از اتاق بدوی کشی حوصلگی از سر بی پوفمامان
 
   شده بودمرهی درخت روبروم خبه

 ... بود که پدرام دنبالم بودمی دوماه و ناالن
  هی اطراف ارومامی مجبور بودم بهی برم ترکیرقانونی غخواستمی نکرد چون مدای منو پی مادربزرگمم اومد ولخونه

 نکرده بود اما ی فرقادی زدمی به شکمم کشی دستششیاومدم پ..  دوست داشت که تنها بودهی نورای مامان بزرگ اخداروشکر
 ..کردمیحسش م

  زدلمویعز.. موبچه
 .. نداشتیی گناهنی بود اما اانتکاری خهی از دستش بدم درسته باباش خواستمینم

   فکرا بودم که دوسته مادرجون صدام کردنیتوهم
  گفتمی راحت بودمو بهش خاله مباهاش

 ..جانم خاله اومدم_
 رو تجربه يمن اون لحظه چه حس بد من نبوده بدونه ي جاچکسیاما خوب ه.. کرده بودحتمی نصیلی چند وقته خنی اتو

 ..کردم
 

  کليدانا
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 واسش سخت بود نتونست تحمل کنه و با ينجوری اونم ارهی مشهی دخترش داره واسه همدونهی نهی ببتونستی پرستش نممادر
 ..ششی پادیپدرام تماس گرفت که زودتر ب

   بگهسمی بود به پلدهی بود چون انقدر دنبال پرستش گشته بودکه به ذهنش رسانی کنار شاپدرامم
   رفتننای به خونه پرستش اانی شابا

   گفتدادی از استرس دست هاشو فشار مکهی پرستش در حالمامان
   برهخوادی م؟پرستشییهوی مادر اخه چرا انقدر شدهیپدرام جان چ_

   بلند گفتستادی بلند شد اپدرام
  بره؟خوادیکجا مکجا؟_
   و ازش خواست که اروم باشهدی دستشو کشانیشا

   اضافه شده بود تند تند گفتشتری پدرام به استرس بتی وضعدنی با دکهی پرستش در حالمامان
  می نکني پول از منو باباش گرفت جون خودشم قسممون داد که کاری فقط کلدونمینم_

  کجادونمی بره نمخوادی کنم مفکر
   مبل زدي به دسته یشت مپدرام

 دی پرسانیشا
 ؟یقاچاق_

   تکون داد وگفتي پرستش سرمادر
   براش کنهي بره  باباشم نتونست کاریی جاتونهیفکر کنم چون منم بهش گفتم بدون اجازه شوهر نم_

  کنهی مينجوری کرده که پرستش اکاری باز پدرام چستی گفتم خبرتون کنم چون گفته معلوم نرونی فرخ رفت باالنم
 , بلند شدپدرام

  دی پرسانیشا
 .. در انتظارشهی چه اتفاقاتستی بره معلوم نی قانونری اون اگه غکنمیخواهش م..دی بهم بددی ازش داریخانوم اگه ادرس_

   من من کرد و بعد گفتیکم
  دونهی اما مادرم مدونمیمن نم_

   با عجله گفتپدرام
 دی شماهم زودتر حاضر ش نشده زن عموریتا د..میبهتره زودتر بر_

 .. شدی تا بگه تا به جون خوده پرستش قسمش دادن تا راضشدی نمی جوره راضچی پرستش اصال همادربزرگ
   پشت سرشانی و شادی دونی به سمت ماشپدرام
   با تعجب بهش نگاه کردانی رو به حرکت در اورد شانی ها پشت فرمون نشست و ماشونهی بهتره گفت دای ها  جی گمثل

 ؟؟یکنی مکاریچ_
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   گفتکردی دنده عوض مکهیدرحال
 ؟؟ینیبینم_
 

   با تعجب و تمسخر گفتپدرام
 .  کردمری دیلی من تاحاالشم خنیبب_
   تکون داد و با تاسف گفتي سرانیشا
 کله شق_
 

  گرفت بره قدم بزنهمی تصمپرستش
  خاله به سمتش اومد و دستاشو گرفت  

   دست و پاشکسته گفتی و فارسی تورکي و لواشک هارو به طرفش گرفت با لهجه  کردبوسش
  رفتااادتیلواشک هات _

 .. زد  و لواشک هارو گرفت و راه افتادی جونی لبخند بپرستش
   و تو دلش گفتدی شکمش کشي به روی گرفته بود باز دستبغضش

   اقاهه حواسش به مامانش هستنی دلت گرفته؟ایپسرت باهاته واسه چ_
   کارانتی داشت بچه اش پسر باشه تا مثل عشقش بشه  اما نه خدوست

 ... بودي اول که عشقش اونجوري اقا مثل اون روزاهی
 .. چند بار تو راه حالش بهم خوردی از کالفگپدرام

 .. داشتي قلبش احساس بدي کم مونده بود برسن اما توگهید
 

 در به نکهی تاازدی خبر نداشت حرف متشی که هنوز از جنسي خاله داشت با بچه اي خونه يه حا تو خبر از همی بپرستش
 شدت زده شد

  شد, زود بلنددیترس
   پدرام اومدي رفت که بازش کنه  وبعد از اون صدااطی به پشت پنجره رفت خاله ارام ارام به  سمت در حو

   که پدرام سد راهش شد زود به سمت مانتوش رفت و خواست خارج شهپرستش
  برو کنار_
  رمینم_
  اقاا برو کنار..شناسمتیمن نم_

 ؟یشناسی بچه اتو نمي تاحاال بابای با پوزخند گفت از کپدرام
  اوردی خودش ني جا خورد اما به روپرستش
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   گفتپدرام
   فقط گوش کندمیتورو به جون همون بچه مون قسمت م_

  ادامه دادوبعد
   و من رفتم حمومادی زود بکردمی کنه فکر نمزی خونه رو تمادی خانوم منتیبهت گفته بود ز_
 بود دخترشو فرستاده ضی خانوم مرنتی چون زرونی در اومد و زود حوله رو دور کمرم بستم و اومدم بي حموم بودم صدايتو

 .. سرکاررمی مری من اون روز ددونستیبود بنده خدا نم
 ..ي به خودم بدم تو اومدی تکونامیب تا منم دی منو بااون وضع دیوقت

   زد و کف زدي پوزخندپرستش
 ..یشی می خوبي سندهی نونیافر_

   بره که باز پدرام راهشو سد کردخواست
 ؟ي بهت ثابت کنم هان؟چجوريچجور_

   رو گرفتنتی اما باز شماره زومدی می پدرام به نظر منطقي زل زد ته دلش حرفاتوچشماش
  فکر کنهشتری بدی راحت شد به پدرام گفت باالشی خکمی بعد صحبت و
 

   دنی تو اتاق بغل خوابانی و شاپدرام
   بودنی منطقلشیبه نظرش دال.. اتاق راه رفت و فکر کرد و فکر کردي تا صبح توپرستش

 
 که پرستشش کردی رفت داشت دعا ماطی به سمت حدیباری اومد هواسردتر شده بود و بارون مرونی زود پدرام از اتاق بصبح

 ： دوره بازوش حلقه شدیکه دست.. برگرده
 ... اومد نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامونرونی بمی عاشق زدمی اروم اومد بارون شداروم
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