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  نام اوبھ
 

 :دی سپیروزھا -  اول فصل
  
 !! دیسی لحظھ واھی کنمی خواھش میخانم حداد -
  
 ن؟؟یزاحم نش بھتون بگم کھ مدی بای با چھ زبونفھممی محترم من نمیاقا -
  
 ...ی بھ حرفام گوش بدیسی لحظھ واھیاگھ  -
  

 : تو صورتش برگشتمو گفتمیعصب
  
 ! ولم کن -
  
 ھم ی سردرد لعنتنیا... و باز کردم نشستمنی راست در ماشھی مجال حرف زدن بھش ندادم گھید

 ...دوباره اومده بود سراغم
  

 پسره بھ خودش اجازه داده نی کردم کھ ایت کھ من چھ حرکفھممی نمکنمی می چقدر خودمو بررسھر
 زی کھ غرورمو باالتر از ھرچیی دختر چادرھی ؟ من ی دنبال من ، تازه اونم چفتھیصبح تا شب ب

 اون اعصاب ی سحر ھمھ دنی بود کھ با ددنی در حال سوت کشھودهی بیسرم از فکرا....نمیبیم
 من لب و ھی با نھیدست بھ س... متوجھ بشم از خاطرم رفتنکھی بدون اشی پقھی چند دقی ھایدخور

  دختره کل خراب و دوست دارم؟؟؟نی خدا چقدر من ایا... بودسادهی جلوم وازونیلوچھ او
  

 بودم شروع دهی کھ تا ان لحظھ در خودم ندیبا نشاط...ستادمی شدم و روبھ روش اادهی پنی ماشاز
 :کردم

  
 زم؟ی عزیچطور خودم؟؟؟ قی شفقیسالم بھ رف -
  
 ھی نی بھ خاطر ھمرونی بدی از دھن سحر حرف کششدی با تراکتورم نمتی اون موقعی تودونستمیم

 : با خنده گفتمگھیبار د
  
 !!!   خانوم خانومامیسالم عرض کرد -
 
 : کوتاه ادامھ دادمی مکثبا
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 ؟یکنی می سر من خالی ؟ از عشقت خوردھی کنم؟ حاال چکارتیخوب جواب نده چ -
  
 : جواب دادتی عصبانبا
  
 ازش یی جوراھی دیمن از اون پسره احمق بخورم؟ در ضمن حاال شا! حرف مفت نزن کرانھ  -

 ... کھشھی نمنی برالی اما دلادیخوشم ب
  
   خانوم؟نیاااا پس شما زبونم دار -
 
 ، یریگی م مثل سگ پاچھی راه بندازتونوی زبون درازیبای طبع زنی ادی کھ بایواال اونموقع -

 ...کنھی گل متیی حس شرو ور گوی باشی جددی کھ بایاونموقھ
  
 : بھ خودم گرفتمو گفتمی جدافھی قی موضع سرعتریی تغکیبا
  
 ... دو عدد تخم چشمھامیرو... باشھ چشم یپسندی رو میریخوب پس اگھ شما مدل پاچھ گ -
  

د بگو چھ مرگتھ خوب از ... منشھی و عاشق پبای و با سواد و زی و دوست داشتنزی دوست عزحاال
 ...  تو خودتیدیصبح تا حاال چپ

  
 : غم شروع کرد بھ حرف زدنبا
  
  کرانھ ؟؟؟یدونیم -
  

 : گفتمدموی حرفش پروسط
  
  از خدمتتون داشتمی سوال فنھی من ی و باز کننی دمل چرکنی انکھی قبل از ادیاخ اخ ببخش -
  
 !! بابا بگویری بمیا -
  
 : نھ چندان کوتاه گفتمی مکثبا
  
  ؟ی گره نخوردی تو خودتنقدریتو ا -
  
 :گفتی مشدی کھ از من دور می برداشتو ھمونطورنی کاپوت ماشی کالسورشو از روضی غبا
  
 ؟یعنی... شعوری ادم بنقدری ایعنی... کھ دارمی دوستنی خاک تو سر من با ایعنی -
  

 : گفتمدموی با خنده کشبازوشو
  
 ...دمی و دزیخودم ھمھ چ... نکنیعنی یعنی نقدریا -
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 : برگشت و تو صورتم گفتعیسر

  
  دن؟ی ھمھ بچھ ھا دیعنی ؟یگیجان سحر راست م -
 
 : خنده گفتمبا
  
  دنبال تو راه افتادم خالصھی فوق سرتی مامورکینھ بابا من در  -
  
 ..کنھی سوال از تو مھی افتھیاه خوب بابا ادم بھ غلط کردن م -
  

 : شدمنی خودشو دراوردمو با خنده سوار ماشیادا
  
 ..یعنی یعنی....قمی رفنی خاک تو سر من با ایعنی -
  
  عمتو دراریادا -
  
 !!!چشــــــــــــم -
  

 کھ ی چند جلسھ خواستگاری دوست من بود اونقدر دوسش داشتمو برام مھم بود کھ تونی بھترسحر
 ..داشتم اونم حضور داشت

  
خالصھ کھ من ...می ھستکی تا بھ امروز کھ ترم دوم گرافمی از کالس چھارم دبستان باھم بودما

 ... دوس دارماریسحر و اندازه کام
  
 !کرانھ -
  
 بلـــھ؟ -
  
  خوب؟شھی شروع ممونی کالس بعدگھی حاال ما تا دوساعت دگمیم -
  
 !!!خوب -
  
 ؟یکنی بگم می کارھی -
  
 ون کلتھ؟ تو ای چھ نقشھ اگھید -
  
 خوامیمن م...خوب..اخھ -
  
  نھ؟ارمی دوسش دارم دربیی جوراھی کھ یی اقانی سر از کار اخوامیمن م -
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 ...!!نی کنم ھمعی دختررو ضانی اخوامیمن فقط م!!  ـــرینخ -
  
  و منم باور کردمیاره تو گفت -
  

 : شد و گفتیجد
  
 پروانھ خوامی بھ دل داشتھ باشم منفقط می پسره مھرنی ذره از اھی اگھ خورمیکرانھ خدارو قسم م -

 ...بفھمھ کھ
  

 نی کھ خدارو قسم خورد مطمیوقت... ازش نپرسمیزی دادم کھ چحی حرفشو خورد منم ترجادامھ
 ...ستی درکار نی عالقھ اچیشدم کھ ھ

  
 !! کرانھیراست -
  
 بلھ ؟ -
  
  شد؟ی دنبالت پس چادی داداشت میمگھ نگفت -
  
  ھیلی خودش برسھ خی بھ کاراوونھیاون د..کنھی می بازشیی جاھی خنگ کھ سرش با اریکام نیا -
 
  چھ طرز حرف زدنھ؟نی ادب ایب -
  
 ؟ی تاحاال تو واسھ من مدافع داداش بنده شدیاوه اوه از ک -
  
  کھ عفت کالم داشتھ باشگمی رو کردم؟ فقط دارم می حدادی اقاھیمن کجا پشت -
  
 ؟یسحر خودت!!  شده ھا تیزی چھیبابا امروز تو  -
  
  مگھ ؟ھیوا چ -
  
 شده برامن ی حاال چی بھش فحش ندیگرفتی جلو خودتو مروزی ؟ واال تا دھی کگھی دی حدادیاقا -

 ن؟ی شداتیمعلم ادب
  
   بود امروز امروزهروزی دروزید -
 
 : ھم ادامھ دادی لحن خنده داربا
  
 ...یدونی و رشده اخھ تو کھ نمیانسان ھمواره درحال ترق -
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 .. تو رو ندارمی فرھنگی مباحث علمنیبسھ بسھ دوباره شروع نکن کھ اصال حوصلھ ا -
  
 .... بگذرهیکاری و تا دوساعت بمی زدابونایخی تو ی دورھی
  

 .... بھم نگفتیزی کردم سحر درمورد نقشش چیھرکار
  

 ! رفتھ بود تو فکر منم راحتش گذاشتمبدجور
  

 می ھم گذشت روانھ کالس شدیی دوساعت کذانی اخالصھ
  

 .. کالس رو نمونده بودنی اشیری پسره سنی رو شکر اخدا
  

 : اروم در گوشم گفتسحر
  
 نم؟یبی پسره شاسکولو نمنیا -
  
 : گفتمھی نگاه عاقل اندر سفھیبا
  
 عفت کالمت گم شد؟ -
  
 : از بچھ ھارو بھ خودش جلب کرد گفتی کھ توجھ عده ایکی مضحی خنده با
  
 !!  کرانھی باحالیلیبخدا خ -
  
 امدن پروانھ و شی از پھلویشگونیفقط با گرفتن ن.  وقت نکردم جوابشو بدم گھی ورود استاد دبا

 گھی دقھی تا چھل و پنج دقدی باگھیاون لحظھ تو دلم گفتم خوب د... شدماداوریدارو دستشو بھش 
 ...سحر و ولش کنم چون االن درحالت انفجار قرار داره

  
 ... سحر تازه شروع شده بودی ھای روکم کننی اون روزم تموم شد اما اکالس

  
 دادی سحر تک و تنھا جوابشونو مچارهی دوتا بود بنی انی و کلکل مفصل بی دعواھی از کالس بعد

 .... خودمو دخالت بدمخواستمی اما نمکردمی می زرت و زورتھیخوب منم وسطا 
  

 ... شھی ھمی تمومش کنھ نھ االن بلکھ براگھی کردم کھ دی بود سحر و راضی ھر نحوبھ
  

 قوم نی بخواد با انکھی اصن نگاھشون نکنھ چھ برسھ بھ اگھی و التماس قبول کرد کھ دبازور
 !!!اعجوج و معجوج کلکل کنھ

  
 و زبون اونا برنده تر بود اگھ شتری زورشون ب حرف سحر حق بود اماکردمی حساب میھرجور
 پروانھ کم سابقھ خراب نداشت... ھمش بھ ضرر سحر بودکردی مدایادامھ پ
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 .... دست وپای کم لوس و بھی بود ،سحرم ی کل ادمھ خطرناکدر
 
 

 :  شدمداری محل از خواب بی خروس بنی نکره ای با صداصبح
  
پاشو ... ھالھیپاشو بابا مثال روز تعط...یخوابی منقدریحالم بھم خورد ا...اه! کرانھ ..نمیپاشو بب -

 !برمتاینم
  

 : داد زدمتیبا عصبان...  حرکت متنفرمنی از ادونستی ، مدی صورتم کشی رو از روپتو
  
 ...یایاز قصد م. کنھداری از خواب بینطوری منو ای کسادی من بدم میدونیمسخره م -
  
  ھنوز ؟ی اماده نکردلتوی وسامی برمیخوای بابا معذرت حاال پاشو مخوب -
  

 :  من ھنوز ادامھ داشتی غرلند ھااما
  
 مضحک سروتھ ھمھ ی معذرت خواھھی اخرش با یکنی می دوست داری ھر کارینی ھمشھیھم -
 یاری ھم مزویچ
  

 رونی برداشت و پرتاب کرد سمتم و بعد بی صندلی از روموی نگاھم بکنھ رودوشنکھی ابدون
 نشستم با زی پشت منیی بندازم رفتم پاموی رودوشنکھیاز دستش حرصم گرفتھ بود بدون ا...رفت

 : گفتینگاه متعجب
  
 ھ؟ی چھ وضعنیا. پاشو برو لباس بپوش  -
  
 بھ تو چھ؟ -
  
  چھ طرز حرف زدنھ؟نیا -
  
 : بھ مامان دادم کھ بدون جواب گفتی ورود مادر وقت نکردم کھ جوابشو بدھم سالمبا
  
  تا حاال؟یاز ک -
  

 : خودمو لوس کردمو گفتممنم
  
 دهی مری اقا پسرت ھمش گنی داره ادم تو خونھ خودش راحت باشھ؟ ابی عیمامان -
  
 ؟یکنیم ی احساس راحتی کھ تو خونھ لباس نامناسب بپوشی فقط زمانیعنی -
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  داره؟ی لباس بپوشم مشکلی مدلنی خوب دوس دارم توخونھ اینھ ول -
  
 ... کرانھ؟ بھ نظر تویکنی فکر میخودت چ -
  

 بودم در واقع از ی ناراضھی قضنی بود از کش دادن ااری فقط قصدم دراوردن حرص کاممنکھ
 دیکشی راه منی کردن منو بھ ای و تالفیی اخالق بد انتقام جوشھیاشتباه بودن کارم خبر داشتم اما ھم

 :صحبت مامانو قطع کردمو گفتم. 
  
من خودم . دنی لباس پوشی من بھ خودم مربوطھ حتی بگم کھ کاراخواستمیدر ھر صورت م -

 .... سالمھکی و ستیبزرگ شدم ب
  

 :دی حرفم پرانی می عصباریکام
  
 برادر و ی خونھ جلوی و چند سالھ توستی دختر بزرگ بھی کھ رسھی تو ھنوز عقلت نمگھیبسھ د -

 ؟یگی من می از سنت برای بعد دارپوشھی نمی لباس نامناسبنیپدرش ھمچ
  

 ی رو کم کنی حرکت برانی و امروزھم احمقانھ ترکردمی می بچگشھی گفتن نداشتم ھمی برایحرف
 از جو حاکم بدون خوردن جرعھ یناراض.... دوئل بود نی او برنده اشھی کھ مثل ھمارکردمیاز کام

 ...  بھ اتاقم پناه بردم لباسمو عوض کردم و حاضر شدمیچا
  
 کلمو اریاخ اخ حاال کام... ھامو جمع نکردم لھی من اصال وسی وایا:  گفتم مویشونی زدم رو پھوی
 .... کنھیم
  

 گھیبعد از چنبار صدا کردنم د.  لفتش دادم کھ صداش دراومد اری اون قدر از حرص کامیول
 نموی سی در بزنھ با شدت در را باز کرد از ترس دستمو گذاشتم رونکھیطاقتش طاق شد بدون ا

 ... عقب رفتمیچند قدم
  

 بودم اما خودمو دهی ترسنکھیبا ا.. اش بودی نشان از التھاب دروناری برافروختھ و کبود کامچھره
 :مو با اعتراض گفتمنباخت

  
 ؟ی در بزنیستیچھ خبرتھ؟ بلد ن -
  

 : و با غضب گفتسادی وانمی بھ سنھی سکامال
  
 بچگانھ و ی رفتارانی اگمی مودبانھ دارم بھت میلی شکستھ بشھ پس خی حرمتخوامیکرانھ نم -

 ...ی جماعت و االف بذارھی ستی با من الزم نی لجبازی در ضمن برا؟یدیمسخرتو ترک کن فھم
  

 : حرف بزنھ رو نداشتم با بغض گفتمینجوری باھام ااری کامنکھی اطاقت
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 با اون دی خوش باشنیبر... امی مشکلھ خودتھ در ضمن من نمی تحمل کنیتونی اگھ نمنمیمن ھم -
  جلفتونیدوستا

  
 : حرص دندوناشو بھم فشرد و گفتبا
  
 کھ چھ دستھ ی تا بفھمی دور باشی مدتھیه با  لوست کردیادی ؟ مامان زھی چیدونیم... بھ درکاین -

 ی ھستیگل
  

 : زدمادیفر
  
 !! رونیبرو ب-
  

 تا علت ومدی ھوامو داشت نشھی مامان کھ ھمیحت... و رفتدی درو بھم کوبی حرفچی ھبدون
  بھ رفتن کنھی حداقل منو راضای بپرسھ ومدنموین
  

 بودم دهی نداری کھ تا بھ حال از کامی رفتنو منم تک و تنھا نشستھ بودم و بھ رفتارنای مامانخالصھ
 کردمیفکر م

  
 فقط بھ فھممی اما حاال نمزدی اصال سرم داد نمگفتی وقت از گل بھ من نازک تر نمچی ھاریکام

 نیھ از ا از چندبار اتفاق افتاده کشتری کرد؟ واقعا مسخرس من بینجوریخاطر رفتار صبحم باھام ا
 ....دونمی بار و نمنی استفاده کردم اما حاال ااری دراوردن کفر کامیروش برا

  
   بحثش شده بودی اگھی با کس دحتما

 
 بلند نی رو از خودم دور کنم حوصلم بھ شدت سر رفتھ بود بھ خاطر ھمی کردم افکار منفیسع

 شدمو بھ سحر زنگ زدم
  

 :دیچی پی سپھر برادر سحر در گوشی از چند بوق ممتدد صدابعد
  
 الو ؟ سالم -
  
 د؟ییسالم بفرما -
  
  مزاحم شدم سحر جان ھستن؟دیمن کرانھ ام اقا سپھر ببخش -
  
 ی چند لحظھ گوشھی کنمیبلھ شناختم خواھش م -
  
 ؟ی از ما کردیادی چھ عجب زم؟یسالم عز -
  
  بود؟یجبت واسھ چ چھ عنی امی باھم کالس داشتروزیسالم دلقک ما کھ د -
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 ؟یری حال منو بگدی تو باشھی ھمیعنی -
  
 فعال کھ خودم حالم گرفتست -
  
  شده مگھ؟یچ -
  
 کرد کھ از شمال رفتن باھاشون منصرف یی مسخره صبح با من چنان دعوااری کامنی بابا ایچیھ -

 شدم
  
  با تو دعوا کرده باشھاریکام!!! امکان نداره -
  
 بلھ فعال کھ خوب ما رو شست گذاشت کنار -
  
 باھات دعوا کرده ینجوری کھ ای کردیالبتھ دلم خنک شد در ضمن مطمئن باش کھ تو کار -

   خواھر دردونش؟ی دعوا را بندازه اونم با کیخودی کھ بستی نیوگرنھ ادم
 
 ...ینجوریزنگ زدم حالم بھتر بشھ بعد اونوقت تو ا... سحر یشعوری بیلیخ -
  
  دارمی فکرھی من نطورهی خوب حاال کھ ادی بابا ببخشدیببخش -
  
 .. بگوھ؟یچ -
  
  خونھ ماای االن پاشو بنیھم -
  
  تازه من تنھا ھم ھستمای خوب تو پاشو بکاری چامی راه بنھمھی حوصلھ داره؟؟ ایبرو بابا ک -
  
 خونھ مادربزگم حاال رنی دارن م منمی مامان و بابای راستیای میشی االن پامنیحرفشم نزن ھم -

 انیحاال ھم نم
  
  سپھر کھ ھستیچیاونا ھ -
  
  الیخی بره بابا بمیکنی باھم دکش می جورھیاونم  -
 
 : مکث ادامھ دادی کمبا
  
  پاشو حاضر شو منتظرماگھیخوب د -
  

   رو نداد و تلفن رو قطع کردی اعتراضچی ھمھلت
 



 11 

 شونی خالصھ وضع مالشستنی نقطھ شھر منی از خونھ ما دور بود در باالتریلی خنای سحراخونھ
 در کل از اون بچھ پولداراس اما ھییتوپ بود باباش کارخونھ رنگ داره مامانشم دکتره ماما

 حال نی و در عنی ساده ترشھی ھمفروشھی فخر نمی کھ دارن بھ کسی بھ خاطر وضع مادچوقتیھ
 نموره لوس ھی کھ داره ی داره تنھا اخالق بدییبایو فوق العاده چھره ز پوشھی رو ملباسھا نیباتریز

 ھیو مامان
  

  در کل من کھ عاشقشمیول
  

 با ی منطقھ معمولھی تو ی معمولی زندگھی اما نھ در حد خانواده سحر می داشتی خوبی وضع مالماھم
 زی از ھمھ چشھی ھمذارهی کم نماری منو کامی برازی چچی اما ھستی بابام اونقدرا خر پول ننکھیا

 میلید کھ خی خری خوشگلو مامانوی رھی تولدم ی براشی تازه بابام حدود دوماه پمی رو داشتنایبھتر
 دوسش دارم

  
 با دموی برام اورده بود اونو پوشی از مالزاری کامای داشتمم کھ تازگی مشکدی مانتو چارخونھ سفھی
 تا حاضر بشم ساعت حدود ده بود کھ دی طول کشی ربعکی ھی ساده ساتن براق ی مشکی روسرھی

  راه افتادم
 

 باال شھر یبای زی ھاابونی شلوغ خی برخالف ھمھ روزھای عاشق سرعتم امروز جمعھ بود ولمن
 بلند از ی سرعت و اھنگ با صداکردمی می دادن با سرعت رانندگراژیخلوت بود منم کھ عاشق و

 پرداختمیاز چشم خانواده بھ اون م دور ی من بود کھ در ھرفرصتقیعال
  

 و کی شنی ماشھی تو عالم خودم بودم کھ ناغافل دادمی پدال گاز فشار می بر روشتری ھرلحظھ بپام
 خدا دی ترمز کردن نداشتم با امی برای وقتگھی منم درونی بدیچی خونھ خشگل تر پھیخوشگل از 

  کردمکی شلی روونھ سپر اتومبنویماش
  
 ھی منم ناخداگاه بستھ شد با ترس اروم اروم چشمامو باز کردم کھ ی چشمھانی ماشانھی وحشستی ابا

   بودستادهی من ای درھم روبھ روی اافھی با قنھی دست بھ سنی خونھ و ماشنی از جنس ھمیاقا پسر
 
 نی لرزان از ماشی بھ خدا و با دستاندی شم رونداشتم با امادهی پنی از ماشنکھی چرا جرئت ادونمینم
 و ادامھ ندازمی بنی بھ محل برخورد دوماشی سرسری فقط تونستم نگاھی حرفچی شدم بدون ھادهیپ
 یار و ورزشکدهی ورزکلی پسر قدبلند و چھار شانھ کھ ھھی سروتھ ختم شد بھ ی بی نگاھھانیا

 داشتھ ینی ماشنی خونھ و ھمچنی ھمچھی باکالس بود معلومھ ادم پشمی کوتاه تاری بسیموھا..داشت
 ی بھ سختنندهی داشت کھ بییایری جذاب و گی باشھ ؟ ودر اخر چشمھاش چشمھاپیباشھ بعد بد ت

 ھ در واقع ھمی طوسی سبز اببای انھا دل بکنھ چشماش خمار خمار بود تقری از تماشاتوانستیم
  رنگ بود

 
 کردمی نگاھش معی ضایلی خنکھی امثل

  
 : جمع و جور کردمو گفتمخودمو
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 منم؟مقصر  -
  
 :  جواب دادی خندشی تمسخر و نبا
  
 تو ستی با سرعت دوی من مقصر باشم وقتنی بودم پس توقع داشتدهی مسخره تر نشننیسوال از ا -
  سوال ھستنی اھی واقعا جادیکنی می خلوت رانندگیابونای خنی اھی
  

 با خشم و غضب نی بھ خاطر ھمکردی بھم برخورده بود اون از سکوتم داشت سواستفاده میلیخ
 :گفتم

  
 یزی در ضمن چنقدری بود اما نھ اادیز.  نبودستی دوما سرعت من دودیاوال کھ درست صحبت کن -

  دمی بدم رو مدی کھ بای بعدشم مبلغکشھی می کروکادی بسی پلمیزنینشده زنگ م
 
  تکونی صورتش نشون نده فقط سری حس رو تونی کھ اکردی می رفتارم متعجب شد اما سعاز

 : گفتیزیدامیدادو با لحن تھد
  
 ... رو تمومش نکنھھی قضنی نباشھ و انجای اگھی ربع دھی تا سیباشھ فقط اگھ پل -
  

 :  تنگ کردمو نذاشتم ادامھ حرفشو بزنھچشمامو
  
 ن؟یکنی مدی منو تھدنیدار -
  

 : جمع و جور کرد و گفتخودشو
  
با ... اونجا باشمگھی ساعت دھی تا دی قرار دارم و بایی من جانی بذارنیخوای میاسمشو ھرچ -
 :  ادامھ دادیشخندین
  
 تونوی تموم خونھ زندگدی فک کنم بانی منو بدنی خسارت ماشنیدر ضمن خانم محترم اگھ بخوا -

 ن؟یدی فھمدی مبلغو جور کننی انی تا بتوننیبفروش
  

 :  شونھ ھامو باال انداختمو گفتمشدمی منی کھ سوار ماشی تفاوت در حالی گرفتھ بود اما بحرصم
  
 ستیبرام مھم ن -
  
 پرووووووووووووووو...دهی داره بھ من فحش می زبونری االن زدونستمیم
  

 کننی رو از باال نگاه مھی بقرنویگی مگرانی کھ خودشونو برا دی پولدارو سوسولی پسرااز
 و کردی بار بھم نگاه مھی قھیھر چند دق...بارهی از طرز راه رفتن و نگاھش غرور میحت.... متنفرم

 .خوردی داشت حرص می حسابومدیخوشم م... رفتیچشم غره م
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 : باز کرد اروم تر از قبل پرسبدمنوی اومد در ماشاوردوی سر طاقت ناخر
  
 د؟ییبفرما -
  

 : جواب دادتی اون ول کن نبود با عصباننکھی مثل ااما
  
 ن؟ی درک کننوی انیتونی منتظر بمونم متونمی نمنی از اشتریخانم من ب-
  

 : رو نداشتم چشمامو بستمو اروم گفتمی کلھ خرابنی حوصلھ کلکل کردن با ھمچگھی داصال
  
  کنم االن؟کاریخوب من چ -
  

 : بھم فشار دادو گفتدندوناشو
  
 ...نی بدی بھ خودتون سختستیشما الزم ن.. یچیھ -
  

 : و گفتستادی رو ازش دراورد روبھ روم ای کارتھی فشی کامل نزدو رفت سمت کحرفشو
  
 ن؟ی نامتون رو بدی بھ من گواھدیفقط لطفا شما با... شماره منھنیا -
  
 دیسی واگھی ساعت دمی نھی دیتونی داره من کارتمو بدم شما میچھ لزوم -
  

 : داشبورد و گفتی انداخت روشمارشو
  
در ... و با شما ھمکالم شمنجای اسمی دارم تا وای مھمتری بنده کارھادیفھمیخانم محترم چرا شما نم -

 .....وره؟؟؟؟؟نکنھی کارت شما چھ بھ درد من مخدیکنیضمن فک م
  
 کار؟ی چخوادی کارتھ داغونمنو منی اگھی خو راس ما؟ی تر از منم وجود داره اعی ضایعنی
  

 : حرفمو عوض کنمتونستمی خوب نمیول
  
 ...  اه اهادی من از شما خوشم مدیکنی فک م؟؟؟یحاال ھرچ -
  

 دونستمی حرف زدن رو بھش ندادمو با سرعت گازشو گرفتمو رفتم چندبار صدام کرد مومھلت
 !!!گھی کھ بنده خورده بودم دی گھسمی اتونستمی اما منم نمخواستیکارتمو م

  
ا بھش زنگ  گرفتم کھ فردا پس فردمی رو بخورم ھمون موقع تصمی ھم نبودم کھ حق کسی ادمیول

 بزنمو خسارتشو پرداخت کنم
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 ھرجھ ییبای بھ زفونی زنگ در را کھ فشردم سحر از پشت انای خونھ سحرادمی اعصابھ خورد رسبا
 : خشگلیلی کرد خی را قھوه اکلمیتمام تر ھ

  
 یدی جواب نملتوی مسخره چرا موبایلی تو ؟ بخدا خی بودیکودوم گور -
  
 دمی محی تو برات توضامیحاال واکن بابا م -
  

 : ی در سالن رو باز کرد و شروع کرد بھ سالم و احوال پرسسپھر
  
 ن؟یخوب ھست -
  
 ن؟ی ممنون شما چوریلی خیمرس -
  
 ادی االن سحر مدینی بشدییبفرما... شمای ھایتشکر از احوال پرس -
  
 :نییپلھ ھا اومد پا کرم رنگشون سحر با سرصدا از ییایتالی مبل خشگل ای رونمی اومدم بشتا
  
  فص کتکت بزنمھی خوامی کھ منی نشی وایوا -
  
  سالمکیعل -
  
 ... ی خاموش کردی کھ گرفتتمی گوشزنھ؟ی دلم شور میگیسالم و کوفت تو نم -
  

 : تا صبح منو ماخذه کنھ و سراپا نگھدارهخواستی سحر مزدی نمی سپھر حرفاگھ
  
 ...ننیبذار کرانھ خانم بش...سحر جان بسھ  -
  

 :  شستم رو بھ سحر گفتمی کھ میدر حال...  بھ سپھر انداختم ینگاھ
  
 تو راه تصادف کردم -
  

 : شروع کرد بھ حرف زدن کھ من رو بازم از نشستن منصرف کرددی کشغی جعی سرسحر
  
تورو خدا عشق .. تصادف کرده ای مرده ای ومدهی اصال نای نی گفتم ایدی سپھر ؟ دیدید... خدایوا -
  ؟ومی من چقدر اکتیکنیم
  
 :  گفتمتی عصبانبا
  
   بودیی تصادف جزھی کھ چپ نکرده نمیسحر جان حاال کھ جلوتم نمردم در ضمن ماش -
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  کھ من حدسم درست از اب دراومدنھیخوب باشھ مھم ا -
  
 ینی بشی مرگو پھیباالخره خوب .. یشدی خوشحال مشتری بمردمی اگھ بنده منایخوب پس مطم -

  ؟؟؟؟گھی دیکرد
  

 :  کرد و گفتی خنده کوتاھسحر
  
 !!! بخدا کرانھی اوونھی دیلیخ -
  

 :  گفتکردی سروتھ ما گوش می بی بھ حرفابای لبخند زھی کھ تا اونموقع داشت با سپھر
  
 ؟؟؟؟....مودهی تا االن ناری چرا کامدونمینم -
  

 : چاھارتا شد گفتمچشمام
  
 ن؟ی باھاشون برنیخوایمگھ شمام م -
  
 دی حاال گفتم شامی کھ برانی و مادرتونو برسونھ با شما می حدادی گفت اقااریخوب معلومھ کام -

  ؟نی با سحر حاضرشنیشما زودتر اومد
  

 : اوردمی از تعجب شاخ درمداشتم
  
 .... راستش -
  
  بھتون نگفتھ؟؟؟اریکام -
  

 :  از تک و تو ننداختمو گفتمخودمو
  
 .... امی بخواستمیچرا راستش من نم -
  
 ...ادی نداره کھ بی سحرم لزومنیایخوب اگھ شما نم -
  
  بره؟خوادیمگھ سحرم م -
  

 :  خودش جواب دادسحر
  
  نی خونھ ما کھ شما زودتر تلفن کردیایبلھ مامانت زنگ زد گفت بگم ب -
 
  امی بخوامی من نمیول -
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 یای بدیحاال کھ با -
  
 :  کوتاه ادامھ دادی مکثبا
  
 ... دارمی سوال فنھیکرانھ جان حاال بنده از شما  -
  
 !!بگو -
  
 ن؟یسادی وانقدری انیشما خستھ نشد -
  

 :  کردم و گفتمی الکخنده
  
 نھ؟؟؟ی ادم بشیذاریمگھ تو م -
  
 ی تا کوفت کنارمی بیزی چھی تا من نی بابا بشنیبش -
  
 ممنونم از عفت کالمت -
  

 با سالم و صلوات اومدم کردی صحبت ملشی وقت بود کھ اونطرف سالن داشت با موبایلی خسپھر
 : با خودم گفتمھی بلند بھ حالت گرفونی ای مبل کھ صدای رونمیبش

  
 ...  کردن ماروسیسرو -
  

 با اری ننشستم کامیی مبل کذانی ای اضافھ کنم بنده ھنوز رودی وارد سالن شد البتھ بااری با کامسپھر
 :  درھم بھ من نگاه کرد و گفتافھیق
  
  ؟نیشما کھ حوصلھ نداشت -
  

 ... بودن خبر نداشتمدهی کھ برام کشی من از نقشھ اکردی فکر ماری ھھ کامھھ
  

 :  گفتموردموی کم نمنم
  
 ..اوال سالم دوما من حوصلھ تورو نداشتم نگفتم حوصلھ سحرو ندارم کھ -
  

 : روبھ رو شداری کرد کھ با تشر کامی خنده کوتاھسپھر
  
  خنده داره؟شیچ!! کوفت  -
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 ھول شد اری کامدنی شربن البالو برگشت با دی حاوینی سھی خودشو جمع و جور کرد سحر با سپھر
 یزایسحر و خجالت ؟؟؟ بھ حق چ... دمیدی میختی رنی بار بود کھ سحرو انیو رنگاوارنگ اول

  دهیند
 

 بکشھ سرش یزی چھی رفت تا دونستمی کرد و رفت طبقھ باال می سرسری و احوال پرسسالم
 یادی منو و خانوادم ارزش زی سرش کنھ اما خوب برایزی نامحرم چی نبود کھ جلویسحر ادم...

 ..شدیقائل م
  

 گھی د موضوعھی بودم کھ دوباره دهی ترسی جدی جددیشا... و سپھر نشستھ بودند اما من نھ اریکام
 :  شوروع شھ کھ سپھر گفتیا
  
 د؟ینی بشنیقصد ندار! کرانھ خانم  -
  
 :  گفتمی خنده دارافھی قبا
  
  نمی بعد بشرمی ختم قران بگدی بانباریفک کنم ا -
 

  شدرهی کھ متوجھ منظور من نشده بود با تعجب بھ سپھر خاری اما کامدی غش غش خندسپھر
  

 :  و گفتنیی سحر از پلھ ھا اومد پای نشستم اما چھ نشستنباالخره
  
 می من حاضرم برگھیخوب د -
  

   کلھ سحرو بکنمخواستی پاشدم دلم می و سپھر بلند شدن منم اجباراری کامدوباره
 

 از در خارج عی سراری سپھر خندم گرفت کامی و منم از خنده دنی دوباره شروع کرد بھ خندسپھر
 بھ سمت شربت راوردمی منم تا وقت گدی دواریبھ دنبال کام عی کرد و سربشیشد سپھر دستشو تو ج

   مبلی خودمو انداختم رودموی نفس ھمھ شربتو نوشکیحملھ ور شدم و با ھم زدنش 
 

 اخرم دمیمالی مبل می و منم با خنده خودمو روکردی من نگاه می گروونھی با تعجب بھ دسحر
 : صداش دراومد و گفت

  
 ....  سوالھی دیببخش -
  

 :  حرفش تموم شھ کھ گفتمنذاشتم
  
 ی گھھیمن ... ھم نپرسی رو ندارم پس لطفا سواالت فنی فنحاتی توضیتورو خدا من حوصلھ  -

 ... ی کردسیبجاش تو خوب منو سرو... رو انداختم تو دھن تو ی سوال فنی سوال فننیخوردم ا
  
 ...پس عفت...ااا  -
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 ... گفتما توام مارویزی چھی کالم حاال من اه اه دوباره شروع کرد عفت کالم عفت -
  
 شھی دوتا بلند منی اغی جمی پاشو بریگی بدتر میزی چھیغلط کردم االن  -
  
 :  کھ منم با خودم گفتمبستی شده بلند شدم سحر داشت درو منی مبل نفری خنده از روبا
  

 "  کارشی شد ؟ خل شدم رفت پی برم حاال چخواستمی من نمشی پقھی چنددقنیواال تا ھم" 
  
 کھی بود وگرنا تدهی جولوشو نداری خودم کھ ھنوز کاملی رفتم سمت اتومباری کامنی توجھ بھ ماشیب

 چندتا اری کامنی رو گفتھ تا نشستم تو ماشییزای چھیبزرگم گوشم بود البتھ حتما تا االن سپھر بھش 
 و داره ستادهی اھنی بغلم دست بھ سشھی االن کنار شدونستمی شد مادهی پدمی محلش نمدی دیبوق زد وقت

 اما بازم رومو برنگردوندم چندتا تقھ بھ در زد منم مثال تازه متوجھ کنھی بھم نگاه متیبا عصبان
 :  و گفتمنیی دادم پاشرویحضورش شدم ش

  
  ؟ی داری ؟ کاریینجایتو ا...ا  -
  
 یدیشن ننوی منو بوق ماشی صدای بگیخواستیاھان االن م -
  
 :  چندبار سر و صورتمو چپ و راست کردمو گفتمی حالت خنده داربا
  
 دمیراستش نھ نشن -
  

 :  خودشو کنترل کنھ اروم گفتخواستی بست مچشماشو
  
 !!!میری من منی شو با ماشادهیپ -
  
   راحت ترمامی خودم منینھ من با ماش -
 
  شوادهی بدم و پوی کھ زدی گندنی بھ بابا گزارش ایخوایاگھ نم -
  

 بھم سپھر دمی شدم رفتن نشستم عقب و درو با شدت کوبادهی بھش انداختمو ناچار پی غضب ناکنگاه
  و سحرھم نشستھ بودن

 
 بودم رو بھ سپھر با حرص ی عصباناری من کھ ھنوز از دست کاممی از راھو رفتھ بودی کمھی

 :گفتم
  
اصال ..... شما شی بذارم پارمی رو بکای اسناد محرمانھ امرنی چندتا از اھی باشھ حتما ادمیاقا سپھر  -

  مطمئنمبرهی بو نمیکس
  



 19 

 با اری اما کامکردی بھ من نگاه منھیی کھ ھنوز متوجھ حرف من نشده بود داشت با تعجب از اسپھر
 :  مدل حرف زدن اشنا بود گفتنیا
  
  دمیفھمیباالخره کھ م... بھ سپھر نداره یربط -
 
   کنمی ازتون مخفتونستمی نفھمھ و مطمئن باش می کسخواستمی من مرینخ -
 

 :  کالفھ صورتشو جمع کرد و گفتاریکام
  
 یخستم کرد.... بذار کنارویکرانھ بسھ بچھ باز -
  
 ؟ می شده بودینجوری باھم ااریواقعا چرا منو کام"  نگفتم یزی و چشھی بغض رومو کردم سمت شبا

 کارشو یکی اون کردی اگھ ھرکدوممون خراب می حتمی داشت ھموی تو جمع ھواشھیمادوتا ھم
 شی پی جورنی ھمخواستمی باھم نمی دشمن واقعھی می شده بوداری اما امروز منو کامکردی میماسمال

 غرورمو ارمی گرفتم از دلش دربمی باشم تصماری از کامی بدتری منتظر رفتارادی وگرنا باهبر
 :  پام و براش نوشتمریگذاشتم ز

  
  بامن؟یکنی مینجوری اخھ چرا ااریکام -
  

 ی اس ام اسمو خوند نگاھی داشبورت برداشت وقتی از روضی با غدی رو کھ شنلشی موبایصدا
 :  بھم انداخت و جواب دادنھییاز ا

  
 ؟ی شدینجوریتو چرا ا -
  
  تویایمعلومھ بھ خاطر بد رفتار -
  
  ی بھ لجبازی نکرده بودم خودت شروع کردیر منم کھ کایواال تو از ھمون صبح بداخالق بود -
 
 ؟ی رفتار کنینجوری بامن ابھی دوتا غری جلودی تو بانی زمی ادم رونی من اصال بدتریحاال ھرچ -
  
  حوصلھ نداشتمادی منم از صبح زدیخوب ببخش...خوب -
  
  بد کردمخوامی دلم منم ازت معذدت مزی عزکنمیخواھش م -
  

 : بھم انداخت و جواب دادنھیی مھربون از اینگاھ
  
  ندارهیبیع... یقربونت برم الھ -
  
 !!!ی قول بھم بدھی دیبا -
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 !!بگو -
 دمی نباش منم قول مینجوری اگھیتورو خدا د - 
  

 :  چشمشو بلند گفتی گذاشت رودستشو
  
  چشمیرو -
  
 

 :  گفتاری نگاه کردن کھ کاماری و سحر با تعجب بھ کامسپھر
  
 .... خوب شما دوتامرمی ؟ دارم قربون صدقھ خواھرم مھیوا مگھ چ -
  

 :  و گفتدی پراری وسط حرف کامسحر
  
 !! کرانھی اوونھیواقعا د -
  
 :  بھش انداختمو گفتمی نگاھطنتی شبا
  
  ؟؟؟وونمیفقط من د -
  

 :  بھ من کرد و گفتی نگاه خجالت زده ااریکام
  
   نکنتشونیکرانھ اذ -
 
 :  خنده رو بھ سپھر گفتمبا
  
  دوتا چشون شده ؟نی ایدونیاقا سپھر شما نم -
  
 جان ؟ -
  
  خودم تھتشو درارمدی باستنی کھ تو باغ نشونمیخوب ا -
  
 با کالس و خشگل پارک بود نی کھ چندتا ماشیی بھ جامیدی رسنکھی نگفت تا ایزی چی کسگھید

  رفتی ممیشدی معی وگرنا ضاومدمی خودم ننیخوب شد با ماش
 
 

 خودش اروم در ی با پوالی پرادو خوشگل و مشکھی بود دهی خرنی کھ ماششدی می دوسالھی اریکام
 جلو رفتن اما نای شدن سپھرادهی و سپھر ھم پاری سحر و کامنیی پادمی پراطی کردم با احتنوبازیماش

 تا ٦و   تا پسر بودن٧ کھ حدودا زدمی نگاه ھمشونو محک مھی داشتم با میدیترسیمنو سحر انگار م
 :  نفر سحر اروم در گوشم گفت١٧ میشدی ھم میدختر کھ با ما چاھارتا رو
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 :باخنده ادامھ داد...اووووووووووووووه چھ خبره مثھ گلھ گوسفند  -
  
  چندتا راسن؟یکنیفک م -
  
 !!!مایی گوسفندانی انی رفتھ مام بادتی نکھی زشتھ در ضمن مثل اشعوریب -
  

 :  طرف خودشو تو چشم نگاه کرد و با خنده گفتدی با خنده شونمو کشسحر
  
 مثھ ادم حرف بزن بعد گھیبھ من م... بھ موال ی باحالیلیخ... برخورداتم نی اوونھی کرانھ دیعنی -

  کنھی بع بع مسادهیخودش وا
 
 ان دلم خواست بغلش کنم ھی زدی می التی تویی ھاھی ماھی ومدی نوع حرف زدنش خوشم منی ااز

 :  گوشم گفتری تو بغلشو ھمونطورکھ تو بغلش بودم اروم زدی حسو داشت منو کشنیانگار اونم ھم
  
  ھی اکھیال مصب عجب ت -
 
  تو ؟یگی میچ -
  
 ژست گرفتھ ی جورھی پدرسگ افسی تھ قیعنی کرانھ ی وای وای واھی چی لعنتیدونیبابا نم -

  نھی جنازه دخترارو با چشم ببخوادی کھ انگار مسادهیوا
 
 : میزدی حرف ممی داشتمی بوددهی چپگھی ھنوز تو بغل ھمدما
  
  ھست ؟یاوال کھ درست حرف بزن دوما حاال چھ شکل -
  
 ی وای کرانھ ھمھ رنگھ وایدونی داره الکردار چشاشو نمشمی تھ ردی بور پوست سفیموھا -
 ی تا باالناشمی استدهی پوشی مشکی چارخونھ طوسی پارچھ ارھنی پھی یدونی نمگھی کھ دکلشویھ

 طرف ھی کرانھ خودش یوا..یدیکالجشو ند... ی شلوار جذب مشکھیارنج تا زده جووووون 
 .....ھی نشیماش

 
  

 ھی دنی غش غش شروع کرد بھ خندرونی بدی اومده باشھ منو از بغلش کشادشی یزی چانگار
 مادوتا مثھ احمقا تو بغل ھم اونم داشت دنیردم بھ خند گذشت کھ منم دلمو گرفتمو شروع کھیچندثان

 ی رومینی بود بشکی خدا اونقدر خندم گرفتھ بود کھ ھردو نزدی وازدی ساعت حرف مھیواسھ من 
 شد و کی کھ سپھر با لبخند بھ ما نزدومدی سحر اشک میصورت من سرخ سرخ و از چشا نیزم

 : گفت
  
  ؟دیخندی چرا منی ؟ پشھی چای بازوونھی دنیا -
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 نی ھمتونستی داشت حرف بزنھ اما نمی سحر سعمی حرف بزنمیتونستی مادوتا نمکردی میھرکار
 :  اومد جلو گفتاری کھ کاممیدیخندی ممی خالصھ ماھنوز داشتشدی من می خنده دیباعث تشد

  
 د؟ی بغل کرده بودگروی چرا مثھ خال ھمدی ؟؟؟ راستمی خوب مام بخندنیبابا بگ -
  

 :  ما خندش گرفتھ بود گفتی کھ از خنده سپھر
  
 نی پاشکننی دارن بد نگامون مھیبق..  شدنیزشتھ عصبان...بسھ دخترا  -
  

 اصال حواسمون دمیخندی ممی ھنوز داشتنی تو ماشنطوری شدم سحر ھم ھمنی بزور سوار ماشمن
 ...مینی ببگروی ھمدثمی مھم نبود اخھ قرار بود خونھ می ولیی جلومینبود کھ نرفت

  
 کلھ برن ھی داشتن ھمھ راھو میتصم.... بودمونی بازوونھی دنی ھول وھوش بحث ما سر اھنوز

 شدم کھ داری بیوقت..  میدی رو خوابی دوساعتھی..... ینجوری ای من متنفر بودم از مسافرتایول...
 پارک ی ناز مامانی فرارھی کھ کنار می بودنی ماشنی ما اخرنکھی مثل امی بوددهی رسثمی مالیبھ و
 :  بھ پھلومو گفتدی سحر با ارنجش کوبعی کھ چقدر خوشگل بود سری وامیکرد

  
 ... عروسک بودنشی پدر خودشم مثھ ماشیاخھ ب... نشی ماشنھیالمذھب ا -
  

 کپ می شدادهی کھ پنی از ماشومدی و پولدار بدم مپی خوشگل و خوشتی اقانی از ادهی چرا نددونمینم
 بود کھ صبح باھاش تصادف کردم ؟ اصال ینی ھمون ماشنی ماشنیھ ممکنھ ؟ اکردم اخھ مگ

   اشتباه کردمدمی باور کنم ھنوز تو شوک بودم شاتونستمینم
 

 : دی دستشو تو دستم قفل کرد و اروم گونمو بوساریکام
  
  ؟ی خواھرمیبر -
  

   خودم بودمی تو حال ھواھنوز
 
  ؟ی گفتیجان ؟ چ -
  
 :  خنده گفتبا
  
  ؟ی اھی تو نخ فرارییاووووه کجا -
  
  اونموقع؟ی گفتینھ نھ چ -
  
  سحر و سپھر جلوتر رفتنمی گفتم بریچیھ -
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 منو ول کرد و رفت ازش ناراحت شدم اما دی طال بھ قول خودش دگری جھی سحر نامرد تا یا
 :  فشاردادمو گفتمشتری و باری کامیبازو

  
 نی اصال ھمچکنمی اخھ فک میدونیم....ن درست بوده باشھ  اصال اومدن مکنمی فک نماریکام -

 ؟یدونیتو کھ خودت م... ستنی من سازگار نھی با روحییادما
  
 !!!بس کن کرانھ -
  
 

 :  صاف و صوف کردمو گفتمچادرمو
  
 ...ی تنھام نذارنجای ای قول بددی بای ولمیبر -
  
  تورو تنھا گذاشتم ؟ی من ، من کوونھیاخھ د -
  
 .... نرهادتیحاال گفتم کھ  -
  دیبا خنده منو کش 
 
 
 

 الی ، والی ودنی با دشدمی گم مرفتمی کھ جدا اگھ تنھا ماطی حنی بود ای طوالننقدری ااووووووووووو
 دونھ ازون اصطالح ھی بزنمو ی سوت بلبلھی ھمونجا خواستیکھ چھ عرض کنم ؟ قصر بود دلم م

 ر تازه خبومدی مدل حرف زدن بدش منی از ااری کھ کامفی حی سحر رو بھ کار ببرم ولی ھایمشت
   حرف زدنو انداختھ تو دھن منینجورینداشت کھ سحر خانم ا

 
 سحر ی رفتارای بھ ھم عالقھ مندن انگاریی جوراھی دوتا نی اگفتی بھ من می حسھی چرا دونمینم

   طور بالعکسنی مھمھ و ھمیلی خاری کامیبرا
 

 اھنگ گذاشتھ بودن و صداشو تا کجا باال برده بودن تازه دهی کاراشون مسخره بود ھنوز نرسواقعا
 من ی کارا برانی خوب ای البتھ بھ مسخره ولدادنی چندتا از دختر پسراھم داشتن اون وسط قر مھی

  ومدی لوس و میلیخ
 
 :  با ھمھ کردمو رفتم کنار سحر اروم گفتمی سطحی سالم و احوال پرسھی
  
  کو ؟یگی کھ مکھی اقا شنیپس ا -
  

 :  بچھ ھاست اما سحر گفتنی کدوم از اھی حتما واسھ نھی ماشنی کھ ادمی فھمستی نی کسدمی دیوقت
  
 ...رفتن خال -
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 خال؟ -
  
 یُچردون -
  
  ؟یُچردون -
  
 ...ییبابا دستشو -
  
 مسخره خوب مثلھ ادم بگو -
  

 :  منو دراورد و گفتیادا
  
 مثھ ادم ؟ -
  
 بستم داشت با شموی ننی نشی پسر فراردنی کھ با ددمیخندی شونش ھنوز داشتم می خنده زدم روبا

 کپ نکردم خوب حدس ادی کھ در ھمون حال موند من زکردی دستشو خشک میدستمال کاغذ
 ... اما اون بھت از چشماش کامال معلوم بودزدمیم
  

 :  کردم سمت سحر و گفتمرومو
  
 ..کنھی خشک می داره دستشو با دستمال کاغذای مثھ بچھ مامانزسی اوه چقدرم پاستوراوه -
  
  ؟ھی و مامانجھی خشک کنھ ھمونیوا کرانھ مگھ ھر کس دستشو با دستمال کاغذ -
  
  ھی جورھیخوب .... در ضمن زهی نھ و ھمونژجھیاحمق ھمون -
 
 !!! شده نگو نھتیحسود... خود چرت و پرت نگویب -
  
  حسادت کنم؟الغوزی نی اھی سحر واقعا کھ من بھ چیشعوری بیلیخ -
  

 :  دھنشو با خنده گفتی مشت کرد و گرفت جلودستشو
  
 کھ شھی می چالغوزھی ؟ کرانھ مطمئن باش شوھر خودت الغوزی یگی منیتو بھ ا.... خدا ی وایوا -

 ... دونھیخدا م
  
 جھی منھ ھنوز زاده نشده پس در نتیاھای کھ تو روی در ضمن اون کسالغوزیاحمق چالغوز نھ  -

  کنمیمن ازدواج نم
 

 :  گفتی کرد سمت منو با حالت خنده دارروشو
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 فرھنگ نامھ ھی ؟ اصن دوست دارم ی شدی رو ول کن تو چرا امروز برا من مال لغتنایاصال ا -
  بھ تو چھ؟ارمی دربدیجد

  
 :  گفتمدموی تمسخر خندبا
  
 یخوای بعد واسھ من می تلفظ کنیتونی کلمھ ساده رو نمھیھھ ھھ از اون حرفا بودا سحر تو -

 ؟یسیفرھنگ نامھ بنو
  
  بگم ؟؟؟تونمیونمی بابا چریبم -
  

 میکردی می خنده ھامونوو مخفمی داشتھردوتامون
  
  ھیبار پشت سرھم بگو قسطنطن٤ -
 

 کج وکولھ افشوی ھرچھار بارو اشتباه گفت و ھمش قارهی دربی مسخره بازخواستی کھ مسحرم
 تا بتونھ بگھ خالصھ اخرشم نتونست و مثھ بمب منفجر اوردی مثال داشت بھ خودش فشار مکردیم

 و ی تموم نشدنی دوباره از اون خنده ھامی خل شده بودنقدری ما دوتا چرا امروز ادونمینم.. میشد
  زی می ونشستم رواوردمیطاقت ن گھی اب کن بھ سراغمون اومده بود دیچرب

 
 :  و سپھر اومدن سمت ما و شروع کردن بھ غر زدناری کامدوباره

  
 .... نیبری مارو میبھ خدا شما دوتا امروز ابرو -
  
   بسھکننی مگای خندشونو کنترل کنن ھمھ دارن بھ شما نتوننی کھ نمییبابا بسھ مثھ بچھ ھا -
 
 منو سرخ شتری و بوردی حرف زدنشو درمی خنده دوباره ادانی بیِ سحر کرموام ھشدی مگھ میول
  کردیم
 

 چون سحر عادت داشت کردمی صاف مموی داشتم روسرمیدیخندی ممی ما فقط داشتی ربعھی حدود
 بھ عالمت ی کھ چشمم بھ پسره افتاد سرموی روسرای دیکشی لباس منو مای دیخندیھروقت از تھ دل م

 دختره زشت و جلف حرف زدن ھی رفت و شروع کرد با یتاسف تکون داد و با غرور چشم غره ا
 ...دمی ندادم و دوباره خندھش بیتیاھم

  
 

 مبل نشستھ ی اوردن تو منم ھنوز روی ملھی و سپھر ھم داشتن وساری کامیی رفتھ بود دستشوسحر
 :  از در وارد شد و گفتاریُ پشم کمک کنمو نداشتم کھ کامنکھیبودم حس ا

  ؟ی عروسک اوردنی سر اییآراد بابا چھ بال -
 :  گفتاری بھ من انداخت و بعد رو بھ کامی نگاھاراد

  جاناریتصادف کردم کام -
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 ھمھ ادم بگھ کھ من زدم نی ای اراد لوم بده اگھ جلودمیترسی ھزار می قلبم رفتھ بود روضربان
 نی ھمگھی نذر کردم کھ اگھ نگھ حتما سال دعی خدا ھمونجا سری وا؟ی داغون کردم چنشویماش

  مشھد فقط بھ خاطر خالھرفتی چون مامان مدام مکردمی میلی نذرا خنیمن از ا... مشھد رمیموقع م
 ... زھرم

  ؟یری ؟ تو کھ تند نمیبابا مگھ چقدر سرعت داشت -
 ..دنیم جوزده گاز شنوی منیسوار ماش... گھیدست فرمون خانوماست د -

 ی وای واگھی مطمئن بودم االن منیی پاختی رقلبم
 جوابشو نکھی بھ حرف اراد نکردم چھ برسھ بھ ای اون لحظھ مظطرب بودم کھ اصال توجھاونقدر

 ....بدم
 :  با خنده گفتاریکام

 نی از ای چگھید....مقصرم کھ بود ... زنم بود ارویبابا ....  تو بودمی بابا من اگھ جای خریلیخ -
 ....نیی پایاوردی صورتشو مفروی ضعیزدیبھتر م
 :  گفتماری اختی جاخوردم کھ باری از حرف کاماونقدر

 !!! اریکام -
 اونم ی کنیمن از اولم مخالف بودم کھ تو رانندگ... نھی پشت فرمون بشدی نبافھی مگھ ؟ ضعھیچ -
 ... ییکھ دردونھ بابا فیاما ح... گھی دی عشق سرعتیدی کھ تا جاداره گاز مدونستمی ؟ میچ

 کار منھ کھ دوباره دونستی کھ انگار مزدی حرف می جورترسوندی با حرفاش داشت منو ماریکام
 : گفت

  ؟ی ؟ ابرو کمون ؟ خانم قرتیخوشجل خانم ؟ مو فرفر... بود یحاال چھ شکل -
 کھ با ھر ی مخصوصا وقتشدنی کھ ھمھ داشتن از خنده روده بر مزدی حرفارو منی ای جوراریکام

 شده بودم بھ رهی فقط خفتادمی اما من تموم صورتم عرق کرده بود داشتم پس مدادی ممی قرھیکلمھ 
 ا بھ من انداخت و بی نگاه نھ چندان کوتاھی حرفچیدھن اراد تا جوابشو بشنوم اما اون بدون ھ

 دی کشیشونی پوزخند بود دستشو بھ پھی شبشتری کھ بیلبخند
 یلیسحر خ..  بگماری پسره اصال الل بشھ تا خودم مثھ ادم بھ کامنیامروز ا خدا کاش تا اخر یوا

 کرده بود سحر چندبار دستشو خیوقت بود کنارم نشستھ بود اما من ھنوز تو شوک بودم دست و پام 
 : جلو صورتم تکون داد و گفت

  کرانھ ؟یخوب -
 :  اون حال جواب دادمیتو
  بد باشم ؟دی بایاره برا چ -
 ؟یکنی اوضاعم ول نمنیبرسرت کھ تو اخاک  -
 کودوم اوضاع ؟ -
 دست و پات شل شد ؟ یدی پسررو دنی نکنھ اطونیش...رنگت مثھ کفن شده دستاتم کھ سرده سرد  -
  اومدن ھان ؟ نظرت عوض شد ؟رونی بمانی االن از اتاق زانی ھمییای روی اقانیا
 ادی کھ ازش بدم منقدریاه اه ا... پسره حالم بد نشدنیخفھ شو سحر من اصال بھ خاطر ا -
 ...  نبندی خالنقدریبسھ بسھ ا -
 منم ی رو دوست ندارمای اون پسره نی تو راه دانشگاه گفتنی بار تو ماشھیتوو ...سحر بس کن  -

 ....یباور کردم حاالم بھتره توام بھ من اعتماد کن
 تو اشپزخونھ دنی ھمھ دخترا رفتن چپمی دست و پا کنیار ناھھی میحاال پاشو بر.. میباشھ باشھ تسل -

  اقا اراد بذارنی خوشمزه جلوی غذاھیتا 
 کشن؟ی خودشونو براش مینجوری داره کھ ای چشیاتی لبنافھی قنی پسره با انی افھممیواقعا نم -
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 باشھ ری کم سگ وخودگھی ی از لحاظ اخالقدی شایلی ام گفت خوب خدا وکینجوری اشھیکرانھ نم -
  دارم کھ ھستھی کم نداره بچھ مایزی چپیری و تافھی از قیی خدایول

 :  باال انداختمو گفتمشونمو
 درموردش صحبت ادی خوشم نمچی تو اشپزخونھ البتھ اگھ جا داشتھ باشھ ھمی مام بچپمیخوب بر -

 میکنم بر
 :  کرد و گفتی خنده اسحر

  بھ موالی خریلیخ -
 :  گفتمی اانھی خنده موذبا
  صحبت کنھینجوری دختر اھی کھ ادی اصال خوشش نماریسحر خانم درضمن کام -

 :  و گفتسادی ھمونجا واسحر
 کرانھ حالت خوبھ ؟ -

 :  گفتملکسی ریلی خروموبرگردوندمو
 کنمی ؟ بده دارم کارتو راحت مھیوا مگھ چ -

 :  سمت اشپزخونھ کھ سحر داد زدرفتم
 ؟ی مثھ ادم حرف بزنشھیم! کرانھ  -
 کھ ی ان ھمھ ساکت شدنو روشونو سمت ما کردن با خنده مسخره اھی صدام کرد کھ ی جورھی

 :  گفتمشدیچشمامم بستھ م
 !!! نھ -
 

 متر ھی انگار مسابقھ بود کردی درست مزی چھی داشت واسھ خودش ی اوه چھ خبر بود ھرکاوه
ه کش تار و مار زده باشن از  انگار حشردنیدوی اونور منوری گلھ ادم داشتن اھیاشپزخونھ بود و 

 :  دختره با لبخند بھ من نگاه کرد و گفتھیفکر خودم خندم گرفت کھ 
  داخلای ؟ بیسادی چرا اونجا وازمیعز -
  تو تر ؟نیاز ا -

 :  شد و امد طرفم دستشو دراز کرد و گفتقی اش عمخنده
  خشگلھ ؟ی خوبدی ھمسر امدامیمن و -

 :  زدمو دستشو فشردم و گفتمی کھ بھ من داده بود لبخندی لقبنی از امتعجب
  ممنون اسم منم کرانس خوشوقتمیمرس -
  بدمشی گوشمالھی برم کردهی داشتھ و رو نمی خشگلنی خواھر بھ ااری کامکردمیفکر نم -

  برد پسرا ھنوزاونجا نشستھ بودن منتظر ناھارییرای و با خودش بھ سالن پذدی منو کشدست
 ؟یکردی و رو نمی داشتی و نازی خشگلنیواقعا کھ خواھر بھ ا اریکام -
  ؟کردمشی رو مدی اگھ خوشگل نبود نبایعنیاھان  -
 :  کرد و گفتی خنده بلنددایو
 ی عروسکو بھ ما معرفنی چرا ای مھموننمای کوه سمی جا رفتنھمھیخوب ا.. نبود نیمنظورم ا -

  ؟ینکرد
 .... نیاز خودش بپرس -

 :  ھمھ منتظر حرف منم گفتمدمی دمنکھ
 سعادت نداشتم....خوب -
 ... ؟ خوب بگویگیبچھ جان چرا دروغ م -
 !!!!!! اریکام -
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 رمی نمرونی مرونی بنی بھ خاطر ھمستمی نحی اھل گردش و تفرادی من زراستش
  دور از چشمی بازراژی ورنیم... اما با سحر خانومو دارودستشون رنی مادی زرونیچرا اتفاقا ب -

 ..نایمامان
 :  کردمو گفتماری بھ کامی حرص خنده ابا
 ... خوب اره ھر بار -
 رفتن ندارم در رونی من حوصلھ بیدونی تو خودت مگفتی بھم مگفتمیواال ھربار کھ بھش م -

 دختر روح دخترونھ نداره نیاصال ا...ادی خوشم نمدیری کھ شما می لوسی جاھانیضمن اصلنم از ا
  خانومدای از دستش ومیی کردنھ اسی بازبالی و ورزشگاه رفتنو والی بازنیھمش دنبال ماش

 باز شده بود کھ با خنده اما خمی کم ھی خودمم خندم گرفتھ بود وردی خودم ادامو درمنی کھ عواقعا
 :لوس گفتم

 !!! اری باالخره اقا کاممیشیما کھ باھم تنھا م -
 !!!اوه اوه خدابھ داد برسھ -
 :  ھم با اراد نداره گفتی خوبادی زونھی اسمش سامانھ و مدمیعدا فھم کھ بی پسره اھی
 ؟یای ام برنمفھی ضعھی خاک تو سرت از عھده اریواقعا کھ کام -

 :  نھ گذاشت نھ برداشت گفتارمیکام
  بغلشبی اورانگوتانو گذاشتھ جریبابا خواھر مارو دست کم نگ -

 از ظرف کنار دستم برداشتمو با تموم قدرت پرتاب کردم سمت بی سھی خودمو کنترل کنم نتونستم
 ...  ارادنھی درست خورد تو سیی کذابی خوش شانسم ساری اما از اونجا کھ من بساریکام

 : گفتی میعی طبیلی معلوم بود دردش اومده اما خقشنگ
 ستی نیزینھ نھ چ -
 :کردی بار من میزی چھی ی ھرکدنی دخترا فھمتا
  ؟ی اشتباه گرفتیشما خودتو باخواھر احسان حدادکرانھ جان  -
  باالادی ؟ نفست مارمیاخ اراد جان برات اب ب -

 ری زدم زی پقرمی جلو خودمو بگتونستمی دورش کرده بودن و من واقعا خندم گرفتھ بود و نمدخترا
 ید تا برا بدجور نگام کرد بعد اروم بھم اشاره کراری پاچھ خوارن کامنای خدا چقدر ایا... خنده

  جلو برمیعذرخواھ
 :  اکراه رفتم جلو و گفتمبا
 .. واقعا حواسم نبوددیببخش -
 :  گفتی خنده مسخره ابا
 واقعا حواستون نبود ؟ -

 :  جمع کردمو گفتملبمو
 ؟؟؟... شما نھی بزنم بھ سامی ادم حاال من بنھمھی انیب!!!  اعتمادبنفستون منو کشتھ نیا -

 :  جمع کرد و گفتخودشو
 دیدر ھرصورت حواستونو جمع کن -

 واسھ ی فکرھی سحر اونم داشت شی مثھ اھھھھ از خودم دراوردمو با خنده رفتم پی خنده داریصدا
 :  اروم زدم بھ سرشونشو گفتمکردیناھار م

  ؟ی عشقییکجا -
 :  زد و گفتی قشنگلبخند

 ... نجایھم -
 :  اروم شده بود گفتمیلیخ
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 !!! سحرجان -
 بلھ ؟ -
  شده ؟یزیچ -
 ؟ی اون حرفارو زدی چیتو برا...کرانھ  -

 :  کردمو گفتمی اخنده
  کردمی ؟ بابا شوخی عزا گرفتینطوری بخاطر اون اوونھید -

 :  و اروم گفتری انداخت زسرشو
 ...یکردی نمیکرانھ کاش شوخ...کاش ...کاش  -

 :  شدم و گفتمرهی و مبھوت بھ سحر خمات
  ؟دمیسحر درست شن...سحر -

 :  اورد باال اشک تو چشماش لونھ کرده بود اروم گفتسرشو
 من...من ...کار از فراموش کردن گذشتھ.... شھی کرانھ نمشھی بھش فک کنم اما نمدی نبادونمیم -
 اروم سرشو می حرف بزنگرانی دی دوست نداشتم جلودادی ھق ھق مجال حرف زدن بھش نمگھید

 : تم و اروم گفتمتو بغلم گرف
 یعنی کارت اشتباھھ یکنیتو فکر م... قربونت برم یگی می چفھممیم... اروم باش اروم زمیعز -

 میحاالم پشو بر... فکرت اشتباھھ گلم نی ای غلطھ ولاری فکر کردن بھ کامیکنیدرواقع فکر م
 میزنی باھم حرف ممیپاشو اشکاتو پاک کن بر..باال

 : ت دستشو فشردمو اروم گفتم پاک کرد دستمو گرفاشکاشو
  نکنھی گرگمید.... کردمی خورد مازی بگو نھ داشتم پی کردھی اگھ گفتن گراری خودت نیبھ رو -

 اون روبھ رو قای و سپھر دقاری شانس ما کامرونی بمی اروم تکون داد از اشپزخونھ کھ رفتسرشو
 شد تا بلند شھ کھ من دستمو بھ نشونھ نشستن باال اوردم زیمخی سحر سپھر ندنینشستھ بودن با د
 افشی از قی نگرانتونستی تفاوت نشون بده اما نمی خودشو بخواستی ماریکام...سپھر ھم نشست 

 ...دیباریم
 

 :  از اتاقارو باز کردمو اروم سحرو ھول دادم تو چادرمو دراوردمو نشستم کنارشیکی در
  عاشق برادر خل و چل من شده ؟ی دوست ما کنیخوب حاال اروم اروم بگو ا -
 !!!اا کرانھ -
 ن؟ی جنتلمن شدنی عاشق ایشما از ک... ام داره یخوب بابا چھ تعصب -

 :  کرد و گفتی اخنده
 ... نگواریتورو خدا بھ کام....کرانھ -
  ؟ی شدوونھید -
  بفھمھی کسخوامی نمی ولوونھیاره اصن من د -
  باشھزمیباشھ عز -
  دنبالتومدی مموی بودرستانی کھ دوم دبیش از ھمون موقعراست -

 :  در اغوشش گرفتمو گفتماروم
 یگفتی بھ من مدی بای موقع ؟ واقعا کھ اشتباه کردنھمھی ایعنی یزمیاخخخخخ عز -
 :  متعجب از خودم جداش کردمو گفتمخندهی دوباره سحر داره غش غش مدمید
  ؟ی ؟ خل شدیخندی میبھ چ -
 ...نیدر ماش.......مثھ اونموقع ....دوباره داشت ...ھھ......دوباره -
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 ی خنده کوتاھمی بغل کرده بودگروی ھمداری کامنی کھ دم ماشی اومد مثھ ھمون موقعادمی تازه
 : کردمو گفتم

 ی نذاشتکردمی دخترانھ مو رو مفیمنو بگو داشتم تازه اون روح لط.... سحری اوونھیواقعا د -
 :  بوداریباعث شد حرف تو دھن سحر بخشکھ بلند شدم رفتم سمت در کام در یصدا

 جانم ؟ -
 :  بزنھ گفتدی داشت داخل اتاقم را ھم دی کھ سعیدرحال

 ن؟ی نداری شما برنامھ اکننیھمھ دارن واسھ خودشون غذا درست م -
 میری بگرونیخوب خوب از ب... نجای امیای بمیخوایواال من کھ خبر نداشتم م -
 ...  دورهی خلنجایاز ا.. ستی نیزی چی طرفا رستوراننیاخھ اخھ ا -
 !!!  نھ منیکردی می فکرھی دی شما بادایببخش -
 حال دوستت چطوره ؟ -
 :  لبخند گفتمبا
 !!خوبھ -
 الزم یزی شما چمیگردی زود برممیری بگیزی چیی غذاھی میریخوب پس منو سپھر م..نیبب -

 ن؟یندار
 !! دیی بفرمارینخ -
 دوستت چطور؟ -
 دوست من اسم داره سحر -

 :  گفتنویی انداخت پاسرشو
  الزم ندارن؟یزیچ....خوب حاال -
  ؟دونمیاز خودش بپرس من چھ م -

 اتاق کھ چندبار صدام کرد منم جوابشو ندادمو سحر رو فرستادم دم در اما خودم ی تورفتمی مداشتم
 :دمیشنیاز پشت در داشتم صداشونو م

 ن؟یداشت یکار -
 !!نی الزم داشتھ باشیزی چدی گفتم شارونی بمیرفتی با سپھر ممیراسش داشت.... زیچ -
 نیدی ممنون زحمت کشیلینھ خ -
 ...دی تعارف نکنستی نی زحمتکنمیخواھش م -
  ممنونستی نینھ تعارف -
 پس با اجازه -
 !!! دیببخش -
 بلھ؟ -
  باال؟ادی سپھر بنی بگشھیم -
 بلھ حتما -

 :  کھ اومددی طول نکششتری بی اقھی دقچند
 جانم ؟ -
  ؟رونی بنیری منیدار -
 اره چطور ؟ -
 !!  کھمیتازه اومد -
 ی براادی می قرار بود ھرکنکھی اما مثھ ادهی خودش ناھار تدارک دثمی مکردی فکر ماریکام -

  تا شبارنیخودشون غذاب
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 !!اھان -
 رم؟ی برات بگیخوای نمیزیچ -
 ...زیچ... برام شھیسپھر مراستش ...راستش  -
 رمیگیباشھ م -
 یمرس -
  فعالنی ذره با جمع باشھی نی توھم نباشنقدرمیا... زشتھ نیی پانیبر -
 خدافظ -

 ... رو بھش ندمی حرفچی تا مھلت ھرونی بدمی درو باز کردمو پرعی بست و اومد داخل سردرو
 
 ی مبل جلوی رورنی تازه رفتھ بودن غذا بگاری بودن و ھمھ نشستھ بودن اما سپھر و کامدهی چزویم

 :  گفتدای نشستم کھ وونیتلوز
 ن؟یخوری مگھ شما نمیخانم! کرانھ جان  -

 :  زدمو گفتمیلبخند
  برنگشتننای ااری ، اما ھنوز کامزمیچرا عز -
 انی تا اونا بنی بخوریزی چھی نیایحاال شما ب -
 ...انی تا بمیسیمینھ ممنون نوش جان وا -
 تعارف ی گرسنھ ای ھرموقع احساس کردادهی غذا زنجای ازمی عزیول!! یور دوست دارھرج -

 !!نکن
  نوش جونتوندییممنون شما بفرما -
 :  سامان گفتنباریا
  ندارهبی لقمھ کھ عھیحاال  -
 مونمی منتظرشون مدییگفتم کھ شما بفرما -
 :  کھ اسمش صابر بود گفتگھی پسره دھی
 فتادی ما نری خواھرا گنی از امیکیبابا خداشانس بده  -
 !!! گھی دزهی چھی قی الی ھر کسگھید -
  خدا بھمون دادی مدلنی ھمسر اھی دیاره خوب خواھر کھ نشد شا -

 بدون حرف رومو نی بھ خاطر ھمومدی کھ زد خوشم نی از حرفچی خنده اما من ھری زدن زھمھ
 ونیبرگردوندم سمت تلوز

 از شبکھ یلی من اسم خی حتمی چشم و گوش بستھ نبودنی اما ھمچمی تو خونمون ماھواره نداشتما
 وقت تو جمع چی خوب ھی بوک ولسی فقیھارو و برنامھ ھا و ساعتشونو حفظ بودم البتھ از طر

 مینی مستھجن ببلمی فھی میشستی نمیخانوادگ
 با نیھم بھ خاطر کننی ھمھ دارن نگا مبای تقرکردمی کانال عوض کنم اما احساس مخواستی مدلم

 :  گفتدایاعصاب خورد بلند شدم و
 ن؟یی پایکجا کرانھ جان تازه اومد -
 نمی بشنجای دوست ندارم فعال ای ولدیببخش -
 

 حرفم ھمھ بھ طرف نی کنم خوب قبول نداشتم با ای کاری مخفکردمی نمی سعدمی در مورد عقامن
 : دی پرساطی با احتدایمن برگشتن و زل زدن بھ من و

  شده؟یزیچ -
 .. برم باالدمی محی ترجنمی ببلماروی فنجوریراستش من دوست ندارم ا!!! نھ  -
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 !!! میکنی کانالو عوض مزمیخوب عز -
  مشکل منھکننی دارن نگاه مھی بقکنمینھ نھ خواھش م -

 از نکھی دورتر بلند شد و بدون ایلی خی مبل نشستھ بود اما در فاصلھ ی ھم کھ مثل من روآراد
  دخترا بلند شدی رو خاموش کرد کھ صدای وی بخواد تیظر نگرانید
 ادم ھی االن ھمھ بھ چشم کننی ادمو معذب مینجوری متنفر بودم کھ اتی وضعنی از ایلعنت... اه

 :  رو روشن کردمو گفتمی وی با کمال ارامش رفتم تننیبیاضافھ منو م
 نمیشی جا منی منم ھمنی غذاتونو بخورکنمیخواھش م -

 بھتر شده تی وضعگھیخدا رو شکر د... بھ من انداخت و روشو برگردوند ی با حرص نگاھآراد
 فرو لمی توجھ سرمو تو موبای بودن اما من بلمی ھم غرق فای بعضخوردنی داشتن غذا مایبود بعض

 دای ھم بودم کھ آی اگھی عکس العمل دھی و منتظر دهی ھنوزم حرصشون نخوابدونستمیکرده بودم م
 :  گفتچسبوندی خودشو بھ آراد میلی کھ خیتر دخنھمو

  اگھ سختمون باشھی حتمیدی مقی خودمونو با جمع تطبشھی جون ما ھمدای ویدونیم -
 :  برگشتمو با لبخند گفتمی با کمال پرروگمنم

 !!! دهی داشتھ باشم تا دروغ خوابشرمانھی صداقت بدمی محیمن ترج -
 بلند شد شدی منفجر متی داشت از حرص و عصباندای اما اخوندمی در نگاه ھمھ منوی برق تحسقشنگ
 شدم کاش می با گوشی برگشتم و دوباره مشغول بازی رفت منم با خونسرداطی بھ سمت حضیو با غ

 .... نھای از اشتری بیلی داره خیی بھ تنھاازی ندونستمی می ولنیی پاومدیسحر م
 معده اش مشکل داره و گفتیھ ھربارھم آراد م ھزار بار بھ اراد غذا تعارف کردن کدهی و سپسمانھ

  بخورهیزی چتونھیاالن نم
 رفتی تو گوششون نمنکھی مثل ااما

  و سپھر برگشتناری گذشت تا کھ باالخره کامی ساعتمی نھی
 اروم زی بود اومد تو قبل از ھر چزی مزی شدم دستش پره چاری سمت در و منتظر کامدمی دوبایتقر

 :  و گفتدیگونمو بوس
  من چطوره ؟یفسقل -

 :  اروم در گوشش گفتممنم
  معدهی بھی فسقلھی -

 :  و گفتدی خندقھقھ
 زهیری کھ داره مری رو از دست من بگنای اعیپس گشنتھ سر -
 :  رو ازش گرفتمو گفتمدی خریلوناینا
 ھ؟ی چگھی دنایا -
!!  ی اونجا لم دادینشست اقا اراد یاھا... اشپزخونھ زی می نداشتھ باش فقط ببر بذار رویشماکار -

  کمک بابا دستم شکستایپاشو ب
 عطرشو ی بار بونی اولی بود و من براستادهی با خنده بلند شد و اومد طرف ما کنار من ااراد

 اری کھ کامی ھمونکی تلخ مثلھ عطر اللی بوھی ی خوبیاووووووووومممم چھ بو" کردمیاحساس م
 ی دندوناباستی پسر جذاب و زنی کھ چقدر ادمی لباش بود و من تازه دیلبخند ھنوز رو... زدیم

 کھ قراره براش یاصال بھ من چھ ھمون... شدی می واقعا خواستندیخندی میوقت.. دیف و سفیرد
اخ کھ چقدر از ...منو چھ بھ نظر دادن درمورد جنس مذکر ... کنھ دلش براش ضعف بره یخانوم

 " و بابااریکام البتھ بھ جز ادیھمشون بدم م
 : دی کشرونی منو از عالم ھپروت باری کامیصدا

 میای تا ما بزی بذار رو متزاھاروی پنیکرانھ جان ا -
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 کنم فوقش غروب کھ دارشی بومدی خوابھ دلم نقای عمدمی رفتم سحر رو صدا کنم کھ ددموی و چزیم
 نشستھ تعجب اری آرادم با سپھر و کامدمید.... سردش خوشمزه ترهی حتتزای اخھ پخورهیبلند شد م

 چھ نشدیدی مدای عجوزه خانم انی و ادهی و سپرای اخ اخ کھ اگھ سماوردمی خودم نیکردم اما بھ رو
 سوختنی می آسوختنیم
 :  گفتاری صورتمو پوشوند کھ کامی لبخنداری اختیب
 ؟یتو چت شده امروز کرانھ ؟ قاط زد -
 رمیمی میدارم از گرسنگ من کوش ی غذانینھ خوبم ا...نھ -

 :  گفتاری گذاشت جولوم کھ کامتزای پھی آراد
 دوباره چتھ آراد ؟ بازم معدت ناراحتھ؟ -

 :  سرشو تکون داد و گفتاروم
 ... بخورم خواھرت بخورهتونمیاره اره من نم -

 اراد از پشت کنھی خواھرت انگار داره در مورد مداد خودکار صحبت مزدی مسخره حرف مچھ
 :  گفتمعی بلند شد و من سرزیم
 ؟یدیخری مدی فقط من اضافھ بودم برا من نبااریکام -
 گھی دیخوری گفتم تو با من می منم الکمیری اراد بگی رفت براادمونی میدی ما چاھار تا خرزمیعز -

 یزی نخورد چیدی کھ دچارمی اون بمی برگردمیتونستینم
  شده بودمقانع

 خورن؟ی سحر خانم نمیراست -
  گرفتھ بود از اولم معلوم بود منتظر سحرهخندم

  کنمدارشی بومدی بود دلم ندهینھ خواب -
 !!اھان -

 گھی دزدی ام ناراحت میی جوراھی زدی نمی کھ اومده بود ساکت نشستھ بود و حرفی از موقعسپھر
 : اری دادم بھ کامشوی خوردمو بقتزاروی کھ من سھ تا از برش پی زده نشد تا موقعیحرف

 ؟ی نخوردیزیکجا ؟ تو کھ چ -
  ندارملی مگھید -
 !!! ھاشھی مشونیزی چھی بابا امروز ھمھ یا -

 داشتم نھ تنھا بھ اونجا بلکھ بھ ادماش ھمشون ی احساس بدیلی چرا اما از بودن در اونجا خدونمینم
 کردنی می تاتیرو اعصابم تات

 
 شب بمونن خوانی کھ معلومھ مینطوری برم تازه اخوامی بگم کھ ماری گرفتم غروب تر بھ کاممیصم

 اوردمیکھ من ھم فردا دانشگاه دارم ھم لباس ن
 فکرر منو مشغول ی پسره اراد بدجورنی تخت ای از اتاقاو خودمو پرت کردم رویکی ی تورفتم

 از بردمی از تفاوت لذت مممی دوسش داشتھ باشم از ھمون بچگھیکرده بود دوست نداشتم مثل بق
 ھمھ عاشق ارادن من دوست دارم بھ کس ی باشم مثال وقتزی متماگرانیع من دوست دارم با دتنو

 تا خوابم دی رو کھ طول کشی ساعتمی ننی ھمش حرف بود و من تموم انھای فکر کنم اما ای اگھید
 کردمیببره رو بھ اراد فکر م

 برداشتم لموی گرفتھ بود موبا بودم گردنمدهی شدم چون بدون بالش خوابداری درد گردن از خواب باز
  بودم ؟دهی ساعت خواب٤ من یعنی کھ چشمام چاھار تا شد نمیتا ساعتو بب

 یی سرصداچی بود در اتاقو اروم باز کردم اما ھمی و نشی شده بود ساعت حدود شکی تاری کمھوا
  گرسنم بودی واسھ من کنسرت راه انداختھ بود حسابکممیش... ومدینم
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 گفتم نکنھ رفتن دمیترس... نبود بھ جز ساکاشون ی کھ سحر دران بود را باز کردم کسی اتاقدر
 ی فقط صداومدی نمیی صداچی رفتم ھنیی منو با خودشون نبردن ؟ اروم اروم از پلھ ھا پارونیب

 ی اراد کھ نشستھ بود دولپدنی بھ سمت اشپزخونھ رفتم با داطی احتومدبایخش خش از اشپزخونھ م
 بعد خشم بود کھ بھ سراغم اومد پسره ی ولدمی ترسی کمخوردی منو میزاتی پداشت

 ی نگاھھی متوجھ حضورم شد یوقت... کنھی منو کوفت میانگار نھ انگار داره غذا...پروووووو
 ...  باد کتکری زرمشی بگخواستیانداخت و بھ خوردنش ادامھ داد دلم م

 زشوی امری تحقی حرصم نگرفت دوست داشتم رفتاراخورهی داره غذامو منکھی در اصل از ادیشا
 .... یستی نیچی ھبندتی کنم و بگم کھ تو بر خالف ظاھر فریتالف

 :  زدمو گفتمیشخندین
 خوشمزست -

 :  گفتلکسی ریلی بعد خدمی شو نفھمی بھم انداخت کھ معنی نگاه خاصھی گرفت باال سرشو
 دی ، خررونیبچھ ھا رفتن ب -
 ی خاطر اروم رونی باھاش صحبت کنم بھ ھمنی ماشھی درمورد قضستی نی تا کسخواستمیم

 :  نشستمو گفتمیصندل
 !!!  ؟ لطفادی نگیزی چاری بھ کامشھی منیدرمورد ماش.....راستش -
 :  بھم انداخت و گفتھی نگاه عاقل اندرسفھی
  ؟گفتمی مدی بگم ھمون صبح باخواستمی اگھ مدیکنیفک نم -

 :  نباختمو گفتمخودمو
 .. مطرح بشھدیخواستی جمع نمی تودیگفتم شا -

 :  انداخت باال و گفتشونشو
 ... اری نداره من با شما تصادف کردم نھ با کامزاینچی ھم بھ ایربط..... ستیبرام مھم ن -

 : شدی کھ نمشدی نمی داشتم خودمو نگھدارم ولی کھ چقدر سعیوا
 ....نیبد ادم خاص نشون ھی خودتونو نی داری سعنقدریچرا ا -

 :  مخصوص خودم گفتمی با ادابعد
 تافتھ جدا بافتھ -

 :  نگاه باحال بھم انداخت و گفتھی شده بود سرشو کج کرد و ری واقعا غافلگانگار
 نجورهیچون واقعا ھم ھم -

 :  گفتمتی و پرو بود با عصبانی از خودراضنی کھ چقدر ایواااااااااا
 پروتر و یلی کم کھ چھ عرض کنم خھی... کم ھی اما ھیشمام مثھ بق... ستی نینجوریاصلنم کھ ا -

 !!!نمیبی تو شما نمی مثبتیژگیوگرنا من و....  گرانیخودخواه تر از د
 :  زد و گفتیشخندین
 شما رو ی منم ابرونی ھم فرار کردبای من و تقرنی بھ ماشنی حرفاتون خنده داره شما زدیلیخ -

  پرو و خودخواھم ؟نیگی منیسادیعد راس راس جلو من وا عده ادم نبردم بھیجلو 
 زی و بھ چزی ھمھ چخوردموی خوب چھ کنم کھ از رفتاراش حرص می ولگفتی داشت راس مییخدا

 :  گفتمتی بگم ؟ با عصبانی چدی بادونستمیکم اورده بودم نم... دادمی ربط مگھید
 د؟؟؟ی منو بخوریتزای گفتھ شما پیاصال ک -

 .... دی پرت کرد و عقبو غش غش خندسرشو
 میدونستی داشت و ما نمی عجب خواھر بانمکاریکام!!!  یوا -

 بلند اھنگ ی و با صداوردمی مواقع بھ اتاقم پناه منی ای کھ چقدر رفتارام بچھ گانھ شده بود تویوا
 :  با تموم قدرتم داد زدمگرفتمی اروم نمدادمی اما تا جوابشو نمکردمیگوش م
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 یخندی واسھ من قاھقاه می نشستنجای توام کھ اجکی من ملمگھ -
 عی ازم نداشت اما بازم منو ضای برخوردنی انتظار ھمچنکھی خورد و سرشو صاف کرد با اخندشو

 :  خنده کوتاھم کرد و گفتھیکرد 
 یجکی فراتر از ملیزی چھی ؟ نھ بابا شما شنی می عصبانجکامیمل -

   خندهری قاه قاه زد زدوباره
 

 نمونده بود شتری بگھی رو از جلوش برداشتم دوتا برش دتزای پضی رفتم با غنوی رو زمدمی کوبپامو
 منو نگاه شخندی از برشھارو برداشتم و شروع کردم بھ خوردن و اونم فقط با نیکیبا حرص 

 کردیم
 بلند  عقب تادی رو کشیاروم صندل... بکنم تا بشونمش سر جاش تونستمی نمی کارچیھ.... خدایوا

 ...  خوشگل واسش گرفتمیرپای زھیشھ بره منم کھ ھنوز داغ بودم 
 غروب جمعھ ی باعث خنده من شد اخنمی ھمخوردی اما داشت تعادلش بھم منی نخورد زمیلعنت.... اه
  خنک شدگرمی جیا
 :  نگاه غضبناک بھم انداخت و گفتھی
  ؟ی زدی بفھمھ چھ خسارت بزرگاری کامادی واقعنم بدتون نمنکھیمثل ا -

 ...  دوباره موش شدمی وایوا
 :  گفتمستادموی با اعتماد بنفس روبھ روش ااما
 تا بھ دنی قرار می الھی کنن و وسکارشی چدوننی نمادی آتو دستشون مھی کھ تا ییاز ادما -

 کنمیفکر نم سپرتون خورده ، ھی بھتون بگم شما فقط دیدر ضمن با...متنفرم...خواستشون برسن 
 :  خودش گفتمی ؟؟؟ بعد با ادانیی اورده باشم پادیکاخ سف

 ... فردا پولتون امادستدیمطمئن باش...ھھ...خسارت بزرگ -
 ھنگ یی خدای اما خودش کارو برام راحت کرد ولارمی از کجا بدی چقدره و بادونستمی ھنوز نماما

 : کرده بود با ارامش خاص خودش گفت
 ارزش بھش برسم دوما سپر ی بھانھ مسخره و بنی ندارم کھ بخوام با ایتھ ااوال کھ من خواس -

 دهی چاھار تومن خسارت دنی کھ شما بھ بار اوردی افتضاحنی باامونھی ملشی من خودش شنیماش
 ... بعد از ظھر لطفا پول من اماده باشھشیفردا راس ساعت ش

  ؟ اونم تا فردا از کجام درارم ؟؟؟؟؟ونی من ؟؟؟ چاھار ملژنی امامزاده بای
 :  داد زدمیی اباچی کھ بدون ھرونی برفتی از اشپزخونھ مداشت

 .....دهیپول ند.. بدبخت یعقده ا -
 اشپزخونھ نشستم تا ی توی ساعتمی نھی ی خدا چھ بدبختیا...  زد و رفت ی برگشت و پوزخندفقط

 سحر از لحاظ دونستمی بھ سپھر رو بندازم مھنکی جز ادیرسی بھ مغزم نمیچی بکنم اما ھی فکرھی
  گرفتم بھ سپھر بگممی نداره پس تصمیاری اختیمال
 خفش رمی از پشت گردنشو بگشدی کاش می وی تی ام برا من نشستھ بود رو مبل جلوی لعنتنی اه ااه

 کردمی میکنم عجب حال
 ازش نشستم داشت ھمش کاناالرو عض ادی نھ چندان زی رفتم و با فاصلھ ایسی رودرباچی ھیب
 کردیم
 ...  مسخره باھاشون نرفتنی اصال چرا ااه

 نکھی مثل اگرفتی داشت حرصم مرفتی مزدی منموی رو کھ من دوس داشتم ببی برنامھ اای لمی فھر
 نھی کاناالرو ببیقصد داشت ھر ھزارو خورده ا
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 دموی کنترلو از دستش کشیا پرروگ از خودم سراغ نداشتم بی جنس مذکرچی ھی کھ جلوی قدرتبا
 .. زدم شبکھ ورزش

 منو ھم شدی می خدا چیا... بالی واسھ والدیکشیروحم پر م...دادی نشون مبالی جون داشت والاخ
  ؟؟؟؟ی ملمیانتخاب کنن واسھ ت

 اما خوب باالخره انتخاب زدمی توپ نمی پرطرفدارمی بودمنم تو تلی تعطنامونی بود کھ تمری مدتھی
 تا خبرشو بھم بدن موندمی منتظر مدی باگھی نداشت سھ روز دی باشگاھمی بھ تی ربطی ملمی تیبرا
 شد؟ی می چشدی اگھ میوا..
 غفور ری با امی معروف و محمد موسودیسع... دمیدی و ژاپن رو مرانی ای تموم لذت داشتم بازبا

  محبوب من بودنیکنایباز
  باالدمیپری مدمویکشی میغی جھی من زدی مرانی کھ ای ضربھ اھر

 برگشتم طرفش کھ ی تموم شد با خوشحالرانی ست اول بھ نفع انکھی حواسم بھ آراد نبود تا ااصال
 ی از بس ادم بدجنسومدی بھش نمحی ملی لبخندانیاصال ا..... کنھی لبخند باحال نگام مھی داره با دمید

 نمشی ببینجوری اتونسمیبود نم
 ی و تنقالتای رفتم تو اشپزخونھ تا از خوراکدموی خجالت کششتریب کوچولوھا نھ ھی کوچولو فقط ھی

 نمونده مطمئن بودم واسھ الی دونھ پفھی جز یچی ھدمی بردارم کھ دیزی بود چدهی خراریکھ صبح کام
رون اراد ی تو ظرفو بردم بختمی دونرو ھم با غرغر رھی بودم ھمون الی چون من عاشق پفدهیمن خر

 کردیدوباره داشت شبکھ حمل و نقل م
 ی و ھدادی داشت بھ کارش ادامھ میبا پرروگ... نھی سری دستمو زدم زونوی جلو تلوزسادمی وارفتم

 کردمی نگاش مرهی خرهی داشتم خینطوری منم ھمشدی اما نمرهی تا بگکردی اونور منوریخودشو ا
 : اروم گفت

  اونورنی برشھیم -
 :  انداختمو گفتم باالابروھامو

 ....نچ -
 :  دستمو دراز کردمو گفتمبعد

  تا برم کنارنیاول کنترلو بد -
 ن؟یخوندی درس مزھوشانیشما تو مدرسھ ت -

 :  گفتمیسی ؟منم بدون رودرباھی منظورش چدمیفھم
  گرفتنیابی از شمام تست کودن دمی ؟ شندیدونستیاز کجا م -

 مبل ی بھش بدم کنترلو پرت کرد روی جوابنی ھمچکردی چشماش چارتا شد اصال فکر نمواقعا
 : کنارشو گفت

 ...  ادبیب -
 مھم یاه اه شروع شده بود ول.... نشستم سرجام و دوباره زدم شبکھ ورزش ی اروزمندانھی لبخند پبا
 دمیدی مموی بازشستمی و سحر ماری کامی بود کھ االن در ارامش و بھ دور از غر غرھانیا
 کردمی تماشا مبالی والیمنم کھ وقت... دیدی موی ھنوز نشستھ بود سر جاش و داشت باز بچھ پروامنیا

 ھی موردعالقمو خالصھ یکنای بازی بھ نقد کردنو معرفکردمی شوروع مشدی نممی حالیچیاصال ھ
 زدمیبند فک م

شوروع کردم بھ .... عقب افتاده بود منم کھ عرقم تند رانی کھ اگذشتی از ست دوم می ربعھی حدود
 : دنیحرف

  ؟کنھی می اونجا چھ غلطزوری انالنی تورو خدا ؟؟؟؟ پس اینیبیاه اه م -
 :  مکث کوتاه رو بھ اراد گفتمھی با دوباره
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 ....  کردن روشدیلی کی مسدومھ ھی قائمدنی تا فھمستیبابا قشنگ ضا -
 :  گفتمنوی سرمو کردم تو تلوزدوباره

 مگھ نھ؟؟؟؟.... دستشون ادی بزنن تا حساب کار بپی چندتا پاھی دی بای سرعتای ژاپننی قدرتایرانیا -
 : گفتی متعجب اراد بود کھ میصدا

 ....اره خوب -
 :  کردنغی جغی زوم کرده بود منم شوروع کردم بھ جی رو چھره معروف و موسولمبرداریف
  مغرورهنقدری ایدونی نمیوا... داره ھا ی بزشی کھ رینیا..... نمی من عاشق اشینیبی می وایوا -

 خودمو تی دوتا انداختھ بودمو اوردم اصال حساب موقعنی کھ با ای دراوردمو عکسموی گوشعیسر
 : گرفتم جولوشموی کنارشو گوشدمینداشتم پر

 .... کنھی می ما بازمی تو تی موسونیخواھر ھم...تازه باھاشون عکسم دارم .. نیبب -
 :  گرفت و گفتموی خودشو نداره گوشھی اون حالت اولگھی ھم انگار داراد

  ؟یستیبالیمگھ تو وال... نمیبده بب -
  ؟گفتی می داشت چاری ساعت کامھیپس ...بھ -
 ... یخوب فک کردم فقط عالقھ دار -

 :  و گفتمونی برگردوندم سمت تلوزسرمو
 !!!!  نھای دعوت شدم ی ملمی کھ بھ تفھممی مگمی تا ھفتھ دشاالی اکنمی میباز......می من تو ترینخ -
 

 :  انداخت و گفتی با تعجب بھ من نگاھآراد
 می بربالی دست والھیپس فردا حتما  -

 :  بھ ھمو گفتمدمی کوبدستمو
 فتھی با من دربیسوسکھ ھر ک... ولیا -
 ... از خودتیاوه اوه چھ مطمئن -
 !!ستمایبالیبنده وال -
 !!  خوب باشھشی نباشھ اما بازستیبالی والیکی دیخوب شا -
  کنم کھ سطحشون از من باالتر باشھی دوست دارم بازییچھ بھتر من با ادما....خوب حاال -
باالخره ست دوم ھم تموم شد و من کھ داشتم از .... شدمی وی لبخند ژکندم زدمو دوباره محو تھی

 .... یی تو دستشودمی پرعی سردمیترکی مییدستشو
 سرم کردم رونی بدمی کشی شال مشکھی گرمم شده بود رفتم اتاق باال و از ساک سحر یلیخ
 خورد و چی پام پھوی کھ نیی پادمیدوی شروع شده بود داشتم از پلھ ھا می کردم باززیگوشمو کھ ت...

 :  شدمنیپخش زم
 ی آیآ -

 عی ضعف نشون بدم سرتمخواسینم... و اومد سمت من دی از جاش پرعی تا متوجھ من شد سرآراد
 :  کھ گفتدمیمالی پلھ اخر نشستمو پامو میخودمو جمع کردمو رو

 ....می برمیخوای نشد ؟ متونیزی ؟ چنیخوب -
  شد؟ی چیباز.....یبلھ خوبم مرس -

 کردی کھ صدبرابر جذابترش میبا خنده ا.... ول کن نبودم طمی شرانی تو ای گرفتھ بود حتخندش
 : گفت

 .... ی تا بازدیشما بھتره االن بھ فکر پاتون باش -
 دستمو گرفتم بھ نرده ھا و اروم بلند شدم پام کردی کردم اروم پاشم اما واقعا پام درد میسع

 ادی بیی جلوتونستی آراد ھمش قصد داشت کمکم کنھ اما نمکردی درد میبدجور



 38 

 نی محدوده بھ خاطر ھمیلی روابطم با پسرا خستمی نگھی دی بود من مثھ دخترادهی فھمگھی اونم ددیشا
 ...  قبلشی مبل و آراد دوباره نشست سرجایفقط از دور کمکم بود خودمو انداختم رو

اونم کھ معلوم بود ... بھم کالفم کرده بود کی نزدنقدری طرف وجود آراد اھی طرف دردپام از ھی از
 با تکون دادن دی کھ شای مبل منم از زور دردی نداره خودشو پھن کرده بود رویتیاصال براش اھم
 ... نشستھ بودمخی سر جام سی ھمونجورومدیپام بھ سراغم م

 مشدی دھنم باز نی بھش بگم بره اونور تر ولخواستمیم.... کردم بھ وجودش فک نکنم اما یسع
 نکھیجرئت ا ی بگم کھ کنترلو بده اما دھنمو قفل زده بودن انگار حتخواستمی چندبار مھی یحت....

 نگاھش کنمو نداشتم
 .... بزنمی حرفھی گرفتھ بودم دھنمو وا کنم حداقل می تصمگھی گذشت دی ربعھی ھی

 :  سرمو تکون بدمو نگاش کنم گفتمنکھی ابدون
  ؟دی کنادشی زکمی شھیم -

 مھربون تر کمی بگم توستمی نمیلعنت.... کرد ادشی کردو دوال شد زی اوھومھی اروم تر از من اون
 ونیاصال حواسم بھ تلوز... دیلرزیتمام بدنم م.. شدی کھ نمشدی تا منم بتونم تکون بخورم اما نمنیبش

 : دی پرسرانھینبود کھ غافلگ
  ؟ھی قد کوتاھھ اسمش چنیا -

 :  کھ ھول شده بودم با من من گفتممنم
  ؟ کودوم ؟یچ -
 :  تعجب نگام کرد و گفتبا
  دکتر؟؟؟می برمیخوای ؟ مستیحالتون خوب ن -

 دمیکشی من داشتم نقشھ قتلشو از پشت مموی بودی باھم دشمن خونشی ساعت پھی نھ انگار تا انگار
 :  اما بزور گفتمشدی دھنم وا نمدیلرزیتموم وجودم داشت م...
 !!!  امشب برمدی من باد؟ی بزناری زنگ بھ کامھی شھیم.....نھ نھ خوبم فقط  -
 کجا؟ -
 !!!  برم خونمون فردا دانشگاه دارمدیبا -
  ؟نی ھستنجای ای دو سھ روزھی کھ گفت اری کامی ولیول -

 با تعجب برگشتمو دادمی شده بودمو جوابشو مرهی مجسمھ بھ روبھ رو خھی کھ تا اون موقع مثھ من
 :گفتم

  گفتھ ؟یزی چنی ھمچاری ؟ کامیچ -
 :  نوبت اون بود کھ روشو برگردونھ اروم گفتحاال

  نھ فقط شما ھمھ ھستنیعنیاره  -
 خوادی از غرورشھ مثال منی بھم نگاه کنھ؟؟؟ نھ بابا اتونھی مثھ منھ کھ نمنمی حال ایعنی دلم گفتم تو

 تمی اھمی بزیبگھ من بھ ھمھ چ
 :  رومو برگردوندمو گفتممنم

 ....رمی شده می من امشب ھرجورستیبرام مھم ن -
 بھش بندازم اما ی نگاھھی کنمو منم رشی غافلگخواستمی اون صورتشو برگردون طرف من محاال

 : جرئتشو نداشتم
 .... بذاره شمااری کامکنمیفک نم -

 :  گفتمتی با عصبانی مثھ بچھ ھا باھام حرف بزنن ھمونجورومدی مبدم
 ... امشب خونھ باشم فردام امتحان دارمدی نداره من بای ربطاریبھ کام -

 :  مثلھ داد بود گفتبای تقریی با صدای از من عصبانشتری باونم
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 ... دی نگاه کنزنمی حرف می وقتشھیم -
 :  گفتمی من حرصش گرفتھ ھمونطوری توجھی اومد پس اونم از بخوشم

 نمیبی مونی کھ دارم تلوزنینیبیم -
 :  گفتبشوی دستشو کرد تو جسادوی واونی پاشد اومد جلو تلوزضی غبا
 ن؟ی جواب منو بدشھیم -

خندم گرفتھ بود ... توھم رفتی و اخماش مگرفتی ژستو منی ای وقتشدی مگری وار جوانھی دیوا
 :  کھ من جواب بدم ؟ اما خودمو کنترل کردمو گفتمی نکردیاخھ تو سوال...
  کھ بخوام جواب بدمدمی نشنیمن سوال -

 :  و گفتمگھی سمت دھی رومو کردم بھ بعد
 نمی رو ببی بازخوامی کنار مدیحاالھم بر -

 نھی ھمون لحظھ عکسالعمل منو ببخواستی رو خاموش کرد انگار می وی بھ من بود و تچشمش
 :  داد زدمیعصبان

 .... نمتونیبی دارم مدیی نگاتون کنم بفرمانیخواستی ؟ مھیاچی مسخره بازنیاه ا -
 :  ادامھ دادمی مکثبا
 د؟ی تمومش کنشھیخوب شد ؟ حاال م -
  تر بودی از منم قاطاروی نی ادونستمی کاراشو نملیواقعا دل... شده بود رهی بھت بھم خبا

 ....  دراورد و چندبار تو موھاش فرو کرد و باالخره رفت کناربشی از جدستشو
 شدی تر مادیدرد پامم ھرلحظھ داشت ز...حالم بدشده بود ... رو روشن نکردم ی وی تگھی من داما
 رمی بگموید بزور خودمو انداختم رو مبل تا گوش شور افتاده بودلم

 داشت فی خاموش تشرشھی کھ مثھ ھمارمی کامی گوشدادی جواب نمزدمی سحر ملی بھ موبایھرچ
 : رمیمجبور شدم شماره سپھر رو بگ

 !!! جانم -
 کرانم...سالم اقا سپھر..الو  -

 :  ھول شده بودانگار
 ن؟ی شدردای بیک.. نیخوب..سالم شناختم ...سالم  -
  منو تنھا گذاشت رفت ؟ی بھ چھ حقنی مسخره بگاریبھ اون کام....شھی می ساعتھی ھی -
من بھ آرادم ... می بخوررونی دادن شامو بری گنای کھ امی کندی چندتا خرھی میکرانھ خانم مافقط اومد -

 .. وقتھیلیخ... ارهیزنگ زدم کھ شمارو ب
 .... اراد بدجنسیا
 ....  منو تنھا بذاره برهاری کھ کامشدی نملی دلنایدر ھر صورت ا -
 نیبھ اراد بگ.... نی کھ خواب بودی ساکتونو گذاشتم تو ھمون اتاقیراست... نیبلھ بلھ شما حق دار -

 دی مواظب خوتون باشادیاروم ب
 باشھ خدافظ..ممنون  -
 

  وقت کرد واسھ من لباس جمع کنھی کنی اوردمی از تعجب شاخ در مداشتم
  بلند شدمو لنگ لنگان خودمو بھ اتاق رسوندم ساکمو باز کردمبزور
 ی کتونھی و نی شلوار جی اروزهی طرح دار فی روسرھی ام رو تنم کردم با روزهی فی ابی سنتمانتو
 دمی ھم بھ صورتم کشی دستھی.. انداختم رو شونم ی کوچولو مم کجکی سنتفیک......
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 تر از نیی فرق داشت اصال دوست نداشتم از ھر لحاظ پانجای اما خوب اکردمی نمشی معموال ارامن
 ھم ی کمھی معلوم نشھ ادی زدم البتھ کم رنگش کردم تا زی رژلب اجرھی رمی قرار بگگرانید

 ....رژگونھ زدم
 ...عاشق بوش بودم... تیزیو... زدمممیشگیعطر ھم.... لی تکملھیتکم

 میداری چادرمون برممیری ھروقت مسافرت ملمونی فامی کال توما
 کھ واسھ خودم ساختم راحت تر یی پانیچادرمو گرفتم دستم تا با ا... دوست نداشتمنجارویاما ا...اما

 نییبرم پا
 مبل نشستھ بودم باالخره حاضر و اماده رفت سمت در اصلن انگار ی کھ روشدی می اقھی دق١٠ ھی

 و چادرمو نھییبا اعتماد بنفس رفتم جلو ا کھ منم کردینھ انگار کھ منم ادمم داشت کالجشو پاش م
 :  بود کھ گفتمنھییروم بھ ا...سرم کردم 

  ؟نیگفتی بھ من مدینبا -
 :  و گفتسادی کھ وارونی برفتی مداشت

  ؟کردمی بھتون گزارش مدی باروی ؟ چدیببخش -
 :  گفتمومدهی ننی نرمش بھ انکھی مثل انچ
 بدون من نیخواستیم.... منو سپرده بود دست شمااریباالخره کام.....نیدادیمن نگفتم گزارش م -

 ...دیبر
  بچھ ھا؟شی برم پخوامی کھ من مدیدونیشما از کجا م -

 : خودمو نباختمو گفتم...  کرد رفتعمی اوه وارفتم ضااوه
 ...در ضمن... خود سپھر بھ من گفت کھ باھاتون صحبت کردن  -

 : درا گفت تکون داد و مثھ بچھ قلسرشو
 در ضمن ؟ -
 شی دوساعت پیکیفک کنم ... وقتھ بھ شما خبر دادهیلیسپھر گفت خ..ا...ا -

 :  بست و گفتچشاشو
  منھ کھ شمارو برسونم ؟فھی وظنھی کنم؟ االن منظورتون اکاریخوب حاال چ -
 نگاش رهی خرهیبا حرص خ.... کنھ اما من کلھ خراب تر از اون بودم تی منو اذخوادی مدونستمیم

 : کردمو گفتم
 .ستی بھ شما نیاجی احترمیخودم م....رینخ -

 خدا ھوا یا... کھ لنگ نزنم کردنی ممویتمام سع.. نیی کنارو اروم اروم از پلھ ھا رفتم پازدمش
  برم ؟یجوری شده بود حاال چکیتار

 ...دمی کھ خودمم ترسدمی چنان درو بھ ھم کوبرونیدر کوچرو باز کردمو رفتم ب.... اراد یری بمیا
فک کنم .. اراد باشھ زدمیحدس م.... ادی با سرعت نور داره مینی ماشدمی کم از راھو کھ اومدم دھی

 ان ترمز کرد دند عقب گرفت و اومد طرفم اما کیاز کنارم رد شد اما ....دیگازیبا تموم قدرت م
 رفتمیمن ھنوز داشتم م

 شد اومد طرفم تا باھام حرف ادهی نگھداشت و پنویماش... چندتا بوق زد اما اصال نگاش نکردمھی
 :  داشت حرف بزنھی و سعومدی کردم اونم با من راه مشتریسرعتمو ب...بزنھ 

 یی برم جاخوامیمن وقت اضافھ ندارم م... خانومنیلطفا سوار ش -
 ...نیسیوا...یخانم حداد... لطفانیسیگفتم وا -
 نیاری درنیپس بچھ باز.... شده کی ولتون کنم برم ھوام تارنجای االن اتونمی من نمدینیبب -
 ...دی بھ بچھ ھا پس لج نکننیرسی نمدی شما تا صبحم بردینیبب -
 شدی می داشت کم کم عصبانگھید
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 اری زنگ بزنم بھ کامدیمجبورم نکن -
  بابایا... لطفانیسیوا -

 :  لب زمزمھ کردری دادو زرونی بینفس
 ال الھ اال هللا -

 نی بلدییزای چھی نھ بابا شما بچھ سوسوالم اااااا
 من اصال حوصلھ ندارم... نی سوار شنی برکنمیخواھش م -
 :  پرو شده بودم عربده زدیادی زگھید
 سایگفتم وا -

 سادی طرفم اومد روبھ روم واومدیداشت م.... دمیترسیازش م.... زدمینفس نفس م... ستادمی اناخداگاه
 ام وونھی دی واکردمی خوب احساس میلی عطرشو خی وجب باھام فاصلھ داشت بوھی ھم ی رودیشا
 کردیم

 خواستی مدیشا....تونستی بگھ کھ نمیزی چخواستی چشام زل زد انگار می توزدی نفس نفس ماونم
 فحشم بده

 نگذشت کھ سرشو برد یاونقدر... شدمرهی تو چشماش خی نجابتو گذاشتم کنارو منم با پرروگگھید
 :  اروم گفترونوینفسشو با صدا داد ب... نمی ببتونستمی رخش رو ممی کھ کامال نی جورواریدسمت 

 ... لطفانی سوارشنیبر -
 :  بودم گفتمرهی کھ بھش خھمونجور

 ن؟ی در قبال من ندارفھی ؟ شما وظامی بدی بای چیبرا -
 :  و دوباره روشو کرد سمت مندی چندبار دستشو بھ صورتش مالی کالفگبا
 زنھی االن دوباره زنگ ماریکام!!!!  نی برکنمیخواھش م -

  کوتاه اومدماری از کارش بگذرم اما بھ خاطر کامی راحتنی بھ اتونستمینم
 :  بھم نگاه کنھ گفتنکھی بدون اشدی سمت در عقب داشت سوار مرفتم

 ننی خانما عقب بشادیاصال خوشم نم -
 در عقب و دمویدرجلورو کوب...ھ ھنوز رو دور لج درو از داخل باز کرد منم کنوی تو ماشنشست

 باز کردمو نشستم
 :  برگشت عقب و گفتتی فرمون بود کھ با عصبانی رودستش

 ..... نکھیمثل ا -
 :  حرفش تموم بشھ تو چشماش نگاه کردمو با ارامش گفتمنذاشتم

  ندارهیتی اھمچی من ھی شما براقیعال -
 ... برگشت روشن کرد و راه افتادضی با اخم بھم نگاه کرد و با غی اھیچندثان

 زنمی متیزی وی وقتشھی باشھ ھمادمی... کی و اللتیزی شده بود وی خوبی چھ بواووووووووووومم
 تمام خواستیدلم م... خوب ی پر شده بود از بونی ماشیتمام فضا....  استفاده کنم ارمیاز عطر کام

 ...  خنک اما تلخی بوھی... ھوارو ببلعم نیا
 ی برادمی خر بودم کھ نفھمنقدری اکردمی چرت و پرتا فکر منی راھو داشتم بھ عطر و مارکشو اتمام
 ھمھ سوراخ سنبھ ھاشو نگاه دای بددیحداقل مثل ند! بھتر... شدمی توپنی ماشنی بار سوار ھمچنیاول
 کردمی تماشا مرونوی از اول تا اخر راه داشتم بکردمینم
 :  ضبط بلند شدی کھ صدامی از خونھ دور نشده بودادیز
 

 ھامیری از شرم چشماتھ تموم سر بھ زفقط
 خوام؟ی می چندهی بدون تو من از ادونمینم
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  بن بست بھ سمت عشق برگردمنی از اتونمینم
  بد کردمیلی خدونمی رو بھ من وا کن می راھتو

 روزمی چقدر محتاج ددونھی جز تو نمیکس
 سوزمی عمره مکی لحظھ کھ من  برگرده اونبگو

  بن بست بھ سمت عشق برگردمنی از اتونمینم
  بد کردمیلی خدونمی رو بھ من واکن میتوراھ

 ھامیری از شرم چشماتھ تموم سر بھ زفقط
  خوامی می چندهی بدون تو من از ادونمینم
  بنبست بھ سمت عشق برگردمنی از اتونمینم
  بد کردمیلی خدونمی رو بھ من وا کن می راھتو
 ) بنبستی عسگردیحم(

 کھ داره فک ی خاصھی روحنیبا ا.... گوش بدهی ارومی اھنگانی کھ ھمچومدی بھش نماصال
 ... گوش کنھی خارجی ھایقی موسشتری بکردمیم

 آراد منو بھ ی صدانکھی حس نکردم تا انوی ماشستادنی ای خودم نبودم حتی تو حال و ھوااصن
 :خودم اورد

 نی شادهی پنیاگھ دوس دار -
 با تونستمی کھ میی پاده شدم اما تا اونجانیاروم از ماش... حرف زدنشنی با ازدی اه حالمو بھم ماه

 :  گفتی کھ برگشت و عصبدمی بھم کوبنویقدرت ھرچھ تمام تر درماش
 .....یکوبی بھم مینجوری منو انیدفعھ اخرت باشھ در ماش -
  بود کھ من سوار لگنتون شدمی بارنی اخرنیچون ا... دی کندای پی سعادتنی ھمچگھی دکنمیفک نم -

 عروسک گفتم لگن نی بھ ای با چھ اعتماد بنفسدونمی ھمھ راھو نمنی ارهی می کاووووووووووووو
 :  زد و گفتیشخندیاونم ن

 ا ؟ لگن ؟ -
 :  کنم گفتمی خندمو مخفخواستمی کھ میدرحال

 نھ پس سلطان جاده ھا -
 زدمو ی بدون ترس لبخند ژکندگھی خنده منم دری زد زیو کنترل کنھ و پق مثھ من نتوست خندشاونم

 جلوتر از اراد راه افتادم
  بھ من روسوند و شونھ بھ شونھ من راه افتادخودشو

 
 خورون ما یزی پاشده بودن واسھ من رفتن دنامیحاال ا.. ومدی خوشم نمی سنتی از رستورانااصال

  سحرشی کردمو نشستم پی سرسرکی سالم و علھی غذارو سفارش داده بودن میدیکھ رس
 :  از پھلوم گرفتی تپلشگونی کامال نشستھ بودم کھ سحر نھنوز

  ؟یکنی مینطوری چرا ایوحش...ااااااااااا -
  اره ؟؟؟؟؟ی اومدی با فراریحال کرد -
 .... صاحابش کھ مثھ سگ... یبرو بابا چھ حال -
 ؟؟؟؟. ی کار داریخفھ شو تو بھ صاحبش چ -
 ....  شدی چیدونی ؟ نمکنمی مفی برات تعرمیحاال بر -
 ..گھی االن بگو دنیھم -
 ....گمی بھت مالی ومی رفتشھیاالن نم -
 ...ی الھیریاه بم -
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 : دی پرساری دفعھ کامکی شلوغ کرده بودن کھ ی ھا حساببچھ
 !!  کرانھیراست -
 جانم ؟ -
  ؟یدیچطور تو چادر پوش -

 حرف خواستی ھمش دلش مشدی جو زده منقدری اشدی با دوستاش جمع ماری چرا کامدونمی نمییییوا
 یبزنھ حاال سر ھر مسالھ ا

 :  گفتمی لبخند مسخره ابا
  رفتھ ؟؟؟؟ادتی....کنمی چادر سرم مشھی جان من ھماریخوب کام -
  ؟؟؟یکردی اخھ تو معموال مسافرتا سرت نمزمینھ عز -
 ....شده بودن خدا حاال برا من ھمھ ساکت یا
  داره ؟یبی سرم کردم عنباریحاال ا -
 ..... خوبھمیلی تازه خیرادینھ چھ ا -
 :  اورد و بھ طعنھ گفتری وقت گنجای ادامیآ
 !!! ستی بد نکلتونیاتفاقا اونقدرام ھ -

 : جواب دادملکسی االن گونھ ھام سرخ شده اما ردونستمیم.... بدنم گرم شدتمام
 کنمی نقصم چادر سرم نمدنی پوشی بھتون بگم من برادی بادنمھی چادر پوشلیاگھ منظورتون دل -

  دارمیعالقھ خاص
 :  گفتعی کنھ سری بازار گرمخواستی مثال مسحرم

 فوق العاده رو کلشی ھست ھستمیبالیتازه چون وال... ھی ؟؟؟ عالستی بد ن؟یگی می جون چدایا -
 ....  رد کردهیلیاما خوب بھ دال... داشتھ یتغای تبلی از طرف شرکتاشنھادیچند تا پ....فرمھ 

 ی راضنکھی شد با اگرانی سرم اورد کھ باعث خنده دی دستشو مثھ خاک بر سرت تا نصفھ ھابعد
 ... خنک کردی کھ سحر داد دلمو تا حدودینبودم موضوع بحث جمع باشم اما جواب

 :  ول کنھخواستی دختره نمنی انھی مثھ ااما
 .. داشتمشنھادمیتازه چندتا پ.... از لحاظ اندام واقعا تکم المونیمن کال تو کل فام -

 :  کردعشی خوب ضاسحرم
 از طرف کودوم برند؟؟؟ -
 :  ذره من و من کرد و بعد گفتھی
 زای چنی شب و ای لباسانیھم... اونقدر اطالع ندارمستمی نزای چنی تو فاز اادیراستش من چون ز -

 گھیبود د
 ....  دادنشنھادیھ کرانھ پ بالیاز طرف برند ف -
 :  گفتعی سردامیا
  حواس پرت شدمیلیخ... بود اسمش نیاره اره ھم -

 نگھداشتھ بودم کھ سحر یلی و سپھر اما خودشونو خاری خنده کامری زمی اراد و سحر قھقھ زدمنو
 :  خنده گفتونیم
 ..... باشھیفک کن ؟؟؟؟ لباس عروس خانم کاپشن شلوار ورزش -

 :  متوجھ حرف ما نشده بودن کھ سحر گفتھی اما ھنوز بقمیدی ما خندبازم
 .....  بود نھ لباس عروش و لباس شبی ورزشی کرانھ از طرف برنداشنھادی پزمیعز -

 :  و گفتدی خنددوباره
 ...یدی شما اشتباه شندیشا -
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 اما شستمیحظم نم لکی اون بودم یاگھ من جا... کامال خنک شدمگھیحاال د.  شد عی ضای حسابدایا
 .... حرفا بودنی رودار تر از انیا
 ی ھمونجوردی کھ داری لب نزدم کامخوردی بھم میزی رو اوردن اما چون من حالم از دیزید

 :  گفتکنمینشستمو نگاه م
  ؟؟؟؟یخورینم -
  ابگوشت خوردم کھ بار دومم باشھ ؟؟؟؟یمن ک -
 لوی چندکرونی بمیری باغھ کھ منی از انی نداره ببیبیع... بابایا..... نبود خوبادمیاخ اخ اصن  -

 ... رمیگی میزی چھی برات رمیاالن م.... ھی فست فودھیمتر باالتر 
 رمی بده من خودم مچویی غذاتو بخور سونی تو بشخوادینم -

 :ومدی بدش نادمی زنکھی امثھ
 ...رمینھ بابا م -

 :  زدمو گفتمنشی بھ سی اضربھ
 ...نمی بده ببادی نمتارف بھت...لوس نشو  -

 :  انداخت کف دستمو گفتپوییسو
 ادی بگو دوستتم باھات بیخوای منیبب -
  خودمرمیم... خوامی نمرینخ -
 !! ایمواظب باش زود برگرد -
 .....باشــــــــــــــــــــــ ـــــــــــھ -
 
 : دمی ارادو شنی دور نشده بودم کھ صداادی رستوران زاز
 ...نیسیوا...!!!! کرانھ خانم  -
اروم برگشتم کھ نفس ...کردی صدام مکی بود بھ اسم کوچی بارنی لحظھ بھ گوشام شک کردم اولھی

 ...سادینفس زنون جلوم وا
 ...رمیگی داخل من منیشما بر -

 : گفتی می داشت چنی ؟؟؟؟ اجااااااااااااااااااااان
  ؟ی چی برادیببخش -
 رمی داخل من بگنی گفت شما براریکام.. خورمی نمیزیمنم د -

 :  ادامھ دادمو گفتمراھمو
 رمی خودم میممنون ول -
 رمیگفتم کھ من م -

 بھانھ نی ھمی بشھ برانی حرف اخواستمینم... کردستادنی تو صداش بود منو وادار بھ ایتحکم
 :  اوردمو گفتمیالک

 ... االن اونجا باشمخوامیمن نم.... نیری براخودتون غذابگنیباشھ شما بر -
 :  کرد و گفتیپوف

 نیایباشھ خوب شمام ب -
 :جلوجلو رفتمو گفتم... امی کوتاه بتونستمی غذاگرفتن اما نمھی واسھ می بریی بود کھ دوتامسخره

 میباشھ بر -
 :شھی زدمو نشستم پشت فرمون کھ اومد زد بھ شروی دزدگعیسر

 بلھ ؟؟؟؟ -
 میریمگھ نگفتم با من م -



 45 

 نجای انیایما بخوب ش -
 :  گفتمدمویخند

  کردمیھوس رانندگ -
 :  کم جابجاشدو گفتھی.... اومد در جلورو باز کرد و نشستی اعتراضچی ھبدون

 ن؟؟؟ی ھوس کرده بودنمی بندرو داغون کردنی ماشنی کھ زدی اون روزانایاح -
 :  دندرو عوض کردمو گفتمباخنده

 قایدق -
 ی بود کانال کمدزده

  شمادهی بنده پنیسیخوب پس وا -
 :  کردمو گفتمی صدادارخنده

 ... رد بشھی راه فرارکھی تھی نیفک نکنم تو ا -
 :  خندو گفتری زد زقھقھ

 ...  شده بودنیی تعشیپس نقشھ از پ -
 :  زدمو گفتمی قھقھ امنم

  زده باشمبی بھ جی پولھی مقصر بشھ بعد بنده نھی نشی فراردی ؟ گفتم شایکامال پس چ -
 .... و صورتشو کرد سمت پنجرهدی نداد و فقط خندیجواب

مونده .... دمیخندی داشتم مری پاچھ گی اقانی موقع شب چھ راحت با انیا.... راحت شده بودم من چھ
 .... اما حاالمیکردی باھم دعوا مشی ساعت پمی نھی تا میما داشت...بودم تو کار خودم و خودش 

راحت تر ... بودن خودمو حفظ کنمی اون حالت جدتونستمی داشتم نمی نرمش خاصھی اراد یجلو
 ....دادمی زود وامیلیبگم خ

 :  شم کھ اراد گفتادهیخواستم پ.. ستادمی ادمی کھ رسی رستوراننی اولبھ
 ... رمیمن م -

 .... شدادهی تکون دادمو پی ام نداشتم سرحوصلھ
 :  گفتمنیی رو دادم پاشھی رفترو برگشت شراھھ

  شد ؟؟؟یچ -
  ؟؟؟؟ی راسترمی بگیچ -

 :  گفتمشھی ھممثھ
 ... لطفاتزایپ -
  ؟؟؟رمی دونھ بگھی شھیم...باشھ -
 خورم؟؟؟ی مگھ من چقد مگھیاره د -
 ..  اگھخورمی نمادی زستی من چون اوضاع معدم رو بھ را نخورمی متزاینھ اخھ منم پ -

 کردمی می شروع کردم سعبالوی کھ والیاز وقت...  نبود ادیخودمم غذام ز.. بگھ ی چخوادی مدمیفھم
 کم بخورم

 نیریباشھ بگ -
  عقب گرد کرد و رفتی حرفچی ھبدون

 شدم مونی پشدیچی پنی ماشی گرم کھ تویتزای پیبو... کھ باالخره اومددی طول کشی اقھی دقستی بھی
 .... بگمتونستمی نمیزی چگھیاما د.. گرسنمھیلی خکردمیاحساس م...
 ...  رد و بدل نشدنمونی بی راه برگشت حرفتو
 

 :  با خنده گفتمشدمی مادهیداشتم پ.. نگھداشتم نویماش... بود ابونی سمت خصورتش
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 ..نی شادهی پنیاگھ دوس دار -
 :  گفتکردی مباترشی زشھی کھ از ھمی لبخنھی نرم سرشو برگردوند با یلیخ
 ن؟ی منو دراوردیادا -
  ؟کنھی می امر و نھینجوری ای پس کگھیاره د -
 ... شدادهی تکون داد پی خنده سربا

 :  از طنز توش داشت گفتیی کھ رگھ ھاییبا صدا.... از دستش گرفتمو تند تند رفتم جلو غذارو
  ؟نیدی شما خرنی بگنیخوایاالن مثال م -
 :  بھ عالمت تاسف تکون دادمو گفتمی سری خندبا
 کنمی ؟؟؟ بابا من فردا خسارتتونو پرداخت مدی سربھ سر من بذارنیخوای منقدریچرا ا -

 :  گفتی تر و جدکی نزداومد
 !!!! متاسفانھنی ھستی جنبھ ای بگم موجودات بدیاگھ ھمھ دخترا مثھ شما باشن با -

 :  گفتمی ساختگھی دعواھا شروع بشھ با گرنی دوباره اخواستمینم
 دیدوباره شروع نکن... تورو خدا دیول کن!!!  خــــــدا یا -

 :  از کنارم رد شد و اروم گفتعیسر
 .....ی طاقت دعوا رو ندارادیخوشم م -

 کھ نی سره دعوا کنھ ؟ اما اھی ھمش ادی خوشش میاره معلومھ خوب ک.. بود ی منظورش چدمینفھم
 ؟ی چیعنی دمی رو نفھمیطاقت ندار

 اراد نشستھ بود لبھ کردنی باال انداختم و بھ راھم ادامھ دادم ھنوز داشتن شامشونو کوفت می اشونھ
 ... رو گذاشتم جلوشو خودمم رفتم سرجامتزای بود اروم پنی پاش رو زمھی پاش باال ھیتخت و 

  دادحی کھ اونم براش توضیدی خرتزای دونھ پھی کھ چرا دی از اراد پرساریکام
 :  رو بھ اراد گفتاریکام

 می بعد برننی ببخوانیندتا فروشگاه رو م چھی... نی غذاتونو بخورعیسر... نی بشنجای اایپس تو ب -
 ...خونھ
 ی چرا وقتدونمینم..دوباره ضربان قلبم رفت باال ... کفششو دراورد و اومد کنار من نشستاراد

 دادی حالت بھم دست منی ھمچشستی جفت جفت کنارم مینجوریا
 ... منی در جعبھ رو باز کرد و گذاشت جلواروم
 ی تی روبھ روی بود وقتی حسنی اقایودق... شده بودم ی خجالتھویچھ ... تا بردارم رفتی نمدستم

 . کنارش نشستھ بودم بھم دست داده بودیو
 برش بردارم کھ ھیباالخره دستمو بردم تا .. کردنی می کمرم سرسره بازی عرق روی ھادونھ

 :  عقبو گفتدی دستشو کشعی سرستادی ھمون برش ای روقایدست ارادم اومد جلو و دق
 ...دییرمابف -

 دلم داشت ضعف شی پقھی دقھیتا .... برش برداشتمو شروع کردمھی عی نداشتم کشش بدم سردوست
 .... برش خوردمھی بخورم بھ زور نوشابھ یزی چتونستمی اما حاال اصال نمرفتیم

 یزی وقت بود کھ چیلی سھ تا برش خورد و رفت کنار من خخوردی ملی می بارادم
 :  گفتدی دکاریاراد کھ منو ب....خوردمینم
 رمی بگگھی دیکی برم نیخوایم....نیاگھ دوست ندار -
 ...نھ ممنون...نھ -

 : دمیروبھ اراد پرس.. از بچھ ھا نبودنچکدومی گرفتم باال ھسرمو
  کوشن ؟نایپس ا -
 می تا ما شاممونو تموم کنزننی می دورھیگفتن  -
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 :  بود و گفتستادهی ارای و سمدای نگاه کرد کھ ای بھ سمتیشخندی با نبعد
 ...گاردیشدن باد...ھھ.... دور تر برنومدی دلشون ننایالبتھ ا -

 :  تکوندم بلند شدمو گفتمچادرمو
 ... کار دست من ندادنگارداتونیپس من پشم برم تا باد -

 :  از جاش بلند شد و گفتعیسر
 ؟یمثال چھ کار -

 : بھش نگاه کنم گفتمنکھی بدون ادموی پوشکفشمو
  ؟نایاز کودوم طرف رفتن ا....ادی خوشم نمچی ھعھیاز شا -

 :  و گفتدی کشیی پر صدانفس
 ....دی خنده دار نزنیحرفا -

 :  تو صورتشو گفتمبرگشتم
 ....ادی نمادمی -

 :  حرفمو کامل بزنمو گفتنذاشت
 ...عھی شانیگی می شما با چھ اعتماد بھ نفسدونمینم -

 .....ی ــــــــــــــــــــــــــعوضـــ
 :  کج کردمو گفتمسرمو

 د؟؟؟؟؟یببخش -
 .....بنظرتون شما با من اصال قابل -
 :  حرص بھ راھم ادامھ دادمو گفتمبا
 .... کنھی متمیصداتون اذ -

 :  خند و بلند گفتری زد زقھقھ
 ....مغرور -

انگار استخونام .... سمتش دمی دوبای براش تکون دادمو تقری سحر دستدنیبا د... ندادمجوابشو
پسره خودخواه ...چقدر بد خوردم کرد.. تموم شده بودنیچقدر حرفش برام سنگ...شکستھ بود 

 یعوض
 ...شھیکمکم داره باورم م -
 و؟یچ -
 ....  تو ونی بیزی چیمطمئن -
 ... گھ ترش نکنگھی خراب ھست تو دی سحر ؟ حالم بھ اندازه کافی لطفا خفھ ششھیم -

 :  و گفتدی سحرم وخامت حال من و فھمنکھی امثھ
  شده؟؟یزیچ -

 :  و گفتماری کامنی سمت ماشرفتم
 ....فعال حوصلھ حرف زدن ندارم باشھ واسھ بعد -

حرصم گرفتھ ... اراد شدنی با نمک رفت سوار ماشیلی خدای سوار شن کھ اانی تا بنی تو ماشنشستم
 ...بود دختره پرووووو

چھ ... خودشو بچسبونھ بھ ارادخوادیاصال بھ من چھ ؟ بذار ھرچقدر م... فرصت بودھی منتظر فقط
 قشنی ھرزه و جلف الی دخترانیبھتر ھم
 ... ھم اومدناری نگذشت کھ سپھروسحر و کامیاونقد... ی دادم بھ صندلھی بستمو سرمو تکچشمامو

 :  بستھ گفتمی چشمابا
  خونھ ؟؟؟ی منو برسونشھی ماریکام -
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  ؟؟یچطور خستھ ا -
 کنھیپامم درد م...اره -
  شده ؟یچرا ؟ مگھ پات چ -
  کھ افتادمنیی پاومدمی داشتم از پلھ ھا منی غروب کھ شما نبودیچیھ -

 : دی پرسنگران
  ؟ی نگفتیزی ؟؟ چرا بھ من چستی نیزی چیمطمئن -
  نھ؟؟؟ای خونھ یبریحاال منو م... کم درد گرفتھی نشد بابا فقط یزیچ -

 :  گفتسپھر
  خونھ خوب کرانھ خانومم باھاشون برنریاراد داره م -

 :  گفتکردی روشن منوی داشت ماشاریکام
 ... واسشوننی از اشتری بخوامینھ نھ نم -
 ... ھستنرامی و سمدای استینھ تنھا ن -
 چون سحرم ھست دونستمیم.... بگھ کھ با اراد برمخواستی نگاه کردم اونم ماری وحشت بھ کامبا

سحر چندبار تعارف کرد کھ باھام ... طرف مزاحمش بودمھیدوست داره باھاشون بره اما منم از 
 هادی پنیبا اکراه از ماش... دیکشی پر ماری کامیاونم دلش برا...اما فقط تعارف کرد.. خونھادیب

 .... شده بود بھ منرهیخ... جلوتر رفت و با اراد صحبت کرداریکام...شدم
 حرفشونو ھوی کھ زدنی داشتن باھم فک مدای و ارایسم...نی بھش نگاه کنم نشستم تو ماشنکھی اونبد

 ....قطع کردن
 :  برگشت و گفتضی با غدایا
  داداشتون جا نداشت ؟؟؟نیماش -

 دادم ھیچشمامو بستمو سرمو تک... کننمی خشگل قھوه اخواستنی اورده بودن مری منو گنای اوه ااوه
 :  و گفتمیبھ صندل

 .. جا نداشترینخ -
 دوباره درد پام شروع شده بود.... روشن کردنوی موقع اراد نشست و ماشھمون

 
 ....  زشت و مسخرهی حرفانیو منم متنفر بودم از ا....دنیخندی مگفتنوی میی دوتارامی و سمدایا

 :  اومد کھ در واقع خطاب بھ من اما روبھ اراد گفتدای ایصدا
 من کھ تاحاال دن؟؟؟؟ی مشنھادی بھ عنوان مانکن پای تا حاال بھ چادری سوال؟؟؟ از کھیآراد جان  -

 ....ستایبالی مثھ والیُ قرھی ی ؟ ادمایاونم چ.. بودم دهینشن
 :  کھ تابھ حال در خودم سراغ نداشتم گفتمی اما با ارامششدمی از حرص منفجر مداشتم

 ی دوباریکی نی راحت باشھ االتونی خانوم خدای خانم ا؟؟؟؟ی منو بکوبی داری سعنقدریشما چرا ا -
  ؟؟؟؟نی شما احساس خطر کردنقدری کھ افتادهی نی اقا اراد شدم اتفاقنیکھ سوار ماش

 :  زدمو ادامھ دادمیپوزخند
 ... اصال قابلی اشرفی من و اقادوننیھمھ م -

 :  بھم انداخت و داد زدنھیی نگاه غضب ناک از اھی اراد
 ...بس کن -

 یاشک تو... مردمی کرده بودم داشتم مری سھ تا گنی انی بنکھیاز ا....  از دستش پر بود یلی خدلم
 : چشمام حلقھ زد و گفتم

 ....ری و دارم جز تحقزی بس کنم ؟؟؟؟ من تحمل ھمھ چویچ -
 ...زدی حرف می وسط واسھ من ھنی ارامیسم
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 تر از نیی کھ پاییمن خودم بھ شخصھ با ادما... بپرن کھ ھم شئنشوننیی با کسادیخوب ادما با -
 ... بگردمتونمیخودمم نم

 .... تر بشھنی بھم انداخت کھ باعث شد بغضم سنگیزی امری تحقنگاه
 دوختھ بودم نھیی ھنوز جواب منو نداده بود و چشماش بھ جاده بود اما من نگاه نفرت بارمو بھ ااراد

 هریتا سرشو باال بگ
 باز و شتری چشماشو بدی پر از اشکمو دی چشمایوقت.... باالدی خستھ شد و اروم نگاشو کشباالخره

 اما برعکس من رهی بگشی گری راحتنی با غرور من بھ ای دخترکردی فکر نمدیچندبار پلک زد شا
 ....کردی نمی کردن منو خالھی جز گری راھچی و ھشدمی پر معیبا تمام غرور و عزت نفسم سر

 انداخت کھ افمی بھ قی بھ چشمام نگاه کرد و بعد برگشت عقب دوباره نگاھی اقھی چند دقھی کنار زد
 .... شدریھمون موقع اشک از چشمام سراز

 پره یسیمیوا... یبندیچشماتو اصال نم...یکنی مھی قشنگ گریلیکرانھ تو خ"  گفتی مشھی ھمسحر
 ییزایچھ چ... بخدای اوونھی دگفتمی با خنده بھش مشھی و منم ھمکنھی مزی خودش سررھویپر کھ شد 

 " ؟؟؟یگیم
 :  و گفتدای برگشت سمت اعیسر

 من گفتم کھ اھلش نی دادشنھادی کھ بھم پی کنار ھمون دوباردی رو بذارای مسخره بازنی خانوم ادایا -
 دمیمن بھ عقا... برقصو خودتو بچسبون بھ من ی من عربیحاال شما تا صبح برا...ستمین
 ن؟؟؟؟یدیفھم...بندمیپا
 :  کردنھی بلند شروع کرد بھ گری اب دھانشو قورت داد و با صدادایا
 ...  کاراتنی با ایخوایاما م... من چقدر دوست دارم یدونی اراد تو می بدیلیخ -

 :  گفتی جذابی با صدادی کھ تا جو رو بھ نفع خودش درامیسم
 کنمی حل مزویمن خودم ھمھ چ..دید شما حرص نخور کری اشتباھھی بار ھی نیاقا اراد حاال ا -

 :  برگشت و گفتی عصباراد
  ؟؟؟دی حرف نزنشھیشما م -

 ...تا اخر راه اصن نگاشو از پنجره نگرفت... کارش تموم شد رایسم
 :زدی و حرف مکردی مھی نکرش داشت گری ھنوز با اون صدادای ااما
 دونمیمن م....ی کنعی منو ضایخوای مشھی دارم اما ھماجیمن بھت احت..یکنیتو اصن منو درک نم -

 رهی کالست ھربار منکھیاما مثھ ا.... المصب کنمی کارو منی نازتو بکشم منم دارم ھمیدوست دار
 ...باالتر

 :  روشن کرد و با خنده گفتنوی ماشاراد
 کھ بخوام حرکاتتون برام مھم کنمیخانم من اصال بھ شما و کاراتون فکر نم..خنده داره حرفاتون  -

 ...باشھ
  خودش کردهفتھی از حدت منو ششی غروره بنیا -

 ؟ اراد ی اونم بھ ککردی ابراز عالقھ مبھی دختر داشت جلو دوتا ادم غرھی بیواقعا برام عج... یوا
 ...کردمی نمی کارنی ھمچمردمیمن اگھ از عشق ام م..واقعا جسارت داره....مغرور و خودخواه

 کردمی منم داشتم بھ درد پام فکر مزدی طور ورور حرف منی داشت ھمدامی ادادوی جوابشو نمدارا
 ....شدی مشتری و بشتریکھ ھر لحظھ ب

از درد ... توشکردمی بود و پامو مخی حوض اب ھی پام جوش اورده بود دوست داشتم االن انگار
 کردی حالمو خراب تر مدامی مضحک ایصدا... گرفتی مشیداشت ات

  عالمھ باد کرده بود و کبود شده بودھیپام ... پامو از کفش اوردم باالو شلوارمو زدم باالاروم
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 مقدمھ ی بی بھتر شد کھ صدادی کم تو اب داغ ماساژ بدم شاھی کھ برم خونھ و کردمی فکر مداشتم
 : دیاراد بھ گوشم رس

 ؟؟؟؟یدرد دار -
 :  و گفتدی کشیغی جدایا
 ... زنمیحرف ماراد من دارم با تو  -

 :  گفتمنویی اروم سرمو انداختم پاکردی نگاه منھیی منتظر جواب من بھ ادای توجھ بھ ای اراد باما
 .... کمھینھ  -
 ...دی پماد بدم بزنھی بھتون نی بندازادمی میدیرس -
 .... شھی کم ماساژ بدم خوب مھی ستینھ الزم ن -
 ...گفتم کھ -
 ...باشھ...باشھ -
 بھ اتاق پناه عیسر... شدمادهی کردمو پی تشکر خشک و خالومدی درنی از کسیی صداالی تا وگھید

  کردنھیبردمو شروع کردم بھ گر
 ....یخودیب... کھ چقدر دلم گرفتھ بود یوا

ھرشب ....دارهی بمھی و نازدهی االن کھ ساعت دونستمی بھ مامان بزنم می زنگھی گرفتم میتصم
 ... منم مامانو بد عادت کرده بودمکردی تماشا م٧ویراد

 : رو برداشتی بوق دوم نخورده بود گوشھنوز
 
 بلھ؟؟ -
 ... سالم مامان -
 ؟؟یخوب... زمیسالم عز -
  بابا چطوره ؟؟ن؟؟؟یشما خوب...یممنون مرس -
 .دهیخواب...اونم خوبھ -
  ؟؟دیکنی مکاریخوب چ... دونستمیاره م -
 نمیبی م٧وی دارم رادیچیھ -
 دونستمی منمیا -
 یناراحت! کرانھ  -
 ...اره -
 ... شدری گفتم اره اشکام سرازتا
 !!! کرانھ جان؟؟؟یکنی مھیقربونت برم چرا گر...کرانھ  -
  مامان دلم گرفتھ بود بھتون زنگ زدمستی نیچیھ -
 ...  کنھ کھھی گررهیگی کھ ادم دلش نمیخوب الک -
 ... بود فقط دلم براتون تنگ شدهی مامانستی نیچیھ -
 د؟؟؟یگردی برمیحاال ک... بابایا -
 بگم اری رفت بھ کامادمیاصن ...گھی اما نشد دامیالبتھ قرار بود امروز ب....امیمن کھ فردا م -

 ...درضمن من فردا کالس دارم
 ...ی شنبھ کالس نداریکرانھ تو خودت گفت!! وا -

 :  گفتموردموی خودم نی بھ روشھی نملی نبود کھ استاد گفتھ بود شنبھ کالس تشکادمی اصن
 ...دیکنیمن ؟ من گفتم ؟ نھ بابا حتما اشتباه م -
 .... یکرانھ جان تو خودت گفت -
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  بمونمنجای اخوامی مامان من نمیحاال ھرچ -
  ؟کننی متتی شده ؟ اذیزیچ -
 ... کننتمی سالم کھ اذشینھ بابا مگھ بچھ ش -
  ؟؟؟ی برگردیخوای میپس براچ -
 خورمی نمنای من اصن بھ ادیدونی کھ ممامان شما -
 ھی فقط اریبابا کام...ی تحمل کنیتونی نمچکسوی باشھ تو ھینجوری کرانھ اگھ بخواد اینی ھمشھیھم -

توروخدا بس کن ...اما...یای حال و ھوا دربنی از ای تا بذاره تو برزدیساعت داشت بابات حرف م
 ...درضمن... باشی کم اجتماعھیکرانھ 

  شده؟؟یزیچ -
 دوباره مامان پارسا زنگ زد -

 ھیشیری چھ سگھی دنی بابا اپوفففففففففففففففففففففف
 !!!نھ...ھی جواب من چیدونیمامان شما کھ م -
 ...ستی نیاخھ چرا کرانھ ؟ پارسا پسر بد -
 ستی نمیپسر خوب -
 میدی ازش ندیزی ؟ واالما کھ چیشوری گناه مردمو میخودیچرا ب -
مامان اگرم ..ھی ادمپی چھ تدونمی ممی مامان ما باھم ھم کالسنی نداشتیھاش برخورد چون بادیند -

 بشم کھ ی عروس خانواده اتونمیمن نم...میخوری بھم نمی باشھ اصال از لحاظ فرھنگیپسر خوب
 ... من لباس دکلتھ بپوشھی بابایمادر شوھرم جلو

 ...دیکنی مشکالت دارن خوب رابطتون کم منی از اایلیکرانھ خ -
  رابطم کم بشھ؟؟؟ای ؟؟ینی ببری بھ دری منو دیشما حاضر -
 ...معلومھ نھ -
 ....دی نداشتھ باشگرانی رو ازدی توقعنیپس ھمچ -
 یمونی دختر مری و پیکشی کرانھ تو کھ اخر منو میوا -

 :  گفتمدمویخند
  خودتونمشی رخیمگھ بده ؟ تا اخر عمر ب -
 مارستانای بنی از ارمی امار بگھیفردا ...  یغلط کرد -
 :  گفتمی نگرانبا
  شده مامان؟یزی چی چیبرا -

 :  و گفتدیخند
 ومدهی نای دوماد ما ھنوز بھ دننی انمی ببخوامیاره م -
 !!!ماماااااااااااااان -
 شروع ی علری امیقطع کن قطع کن االن قصھ ھا ...٧وی از راددمی نفھمیچی ھنمیبرو بب...کوفت -
 شھیم
 ...نی نره بھم خبر بدادتونیپس ....نای شما از منم بدتر مامانیوا -
  ؟؟؟ویچ -
 گھی رو ددهیدوماد نورس -
 برو برو بچھ پرو -
 ...نی نداریکار -
 ی اونجا بموندی بای خودتلممیف.... یای فردا بستی برو قربونت در ضمن الزم نزمینھ عز -

 ستی خونھ نی کسمیایاصن ب.....



 52 

 ...مامان توروخدا -
 خدافظ -
  بکنم ؟؟؟ی خراب شده چھ غلطنی خدا من تا سھ شنبھ توایا.. رو قطع کردی گوشعی سرو

 ھیلباسمو عوض کردم ...کردی درد می جدیجد.. پامو اروم اوردم باال موی تخت نشسیرو
 ست خودش تنم کردم سحر واسھ تولد پارسالم برام ی تاپ طوسھی و باداسی ادیشلوارک مشک

 .. بوددهیخر
 ...اروم اروم رفتم سمت حمام.... نبودی اونور کسگای نھی نوری اگای نھی...رونیاتاق رفتم ب از

 : پشت سرمقایدق.... از پشت سرم اومد دای زشتھ ای کھ باز کردم صدادرو
  نھ؟؟؟کنھی درد میلیپات خ -
 کوچولو ھی اروم اروم برگشتم نای با اومدمی خدا کاش نمیا...اره؟؟ی سرم نیی بالمالھی... امام راحلای

 : قدم ازش بلند تر بود با اعتماد بنفس گفتم
 ن؟؟ی داشتیکار -

 :  بھم انداخت و گفتی نفرت بارنگاه
 خورهیحالم ازت بھم م -
 

 :  زدمو گفتمی مسخره البخند
  طورنیچھ بامزه منم ھم -

 ....  حرکت ھل داد داخل حمام و دروبستھی بود کھ منو با ومدهی نرونی حرف از دھنم بھنوز
 ھمھ نفرت از کجا نی نکرده بودم ای من باھاش کارکردی مینجوری دختره چرا انیا... خدایوا

 ..اومده بود
 :  بلند شدمو زدم بھ دری از قبل درد گرفت بھ سختشتری بپام
 ؟؟؟ی چیعنی ای مسخره بازنیا...نمیواکن بب -

 :  کرد و گفتیھی کرخنده
 .... ی اون تو باشدیفعالنھ با..مانکن ...خانم خوشگلھ  -

 کی ھمھ جا تاریمخصوصا وقت... ی با پا درد و داشتھ باشدنی نکنم تاحاال تجربھ تو حموم خوابفک
 ...باشھ و ابگرمکنم خاموش

 : دمی کشغیج
  بدبختکشدتی برگرده ماریکام....اشغال درو باز کن... یعوض -
 ی حاال حاال ھام برگشتنگذرونھیعال کھ اقا داداشت با دوستاش داره خوش مف...دمی ترسی وویوو -
 ستنین
 ..... رو باز کنی در لعنتنیا....خفھ شو کثافت  -
 .... رفتھ بودی جدی جدنی خدا ایا... ومدی نیی صداگھید

چندبار ھم با لگد بھ جون در ...دادی جواب نمکردمی ھم صداش میھرچ...ردمیمی از ترس مداشتم
 ی اراد لعنتنی ایحت....  ستی خونھ نی دوتا کثافت کسنی جز ادونستمی مدادی جواب نمیافتادم اما کس

 ...ھم نبود
کنار وان نشستمو سرمو ... زدمواری خودمو بھ درو ددموی کشغی کھ جنقدری خستھ شده بودم اگھید

 .... کردمھی بھ حال خودم گری ھایگذاشتم روپامو ھا
 خودم حرف کردموبای مھی داشتم گرینجوری کردم؟؟ ھمیمگھ چھ گناھ.... چرا ھمھ با من بدن اخھ

  داد و ھوار اومدی کھ صدازدمیم
 :  اراد بودیصدا... کردمزیگوشامو ت... جرئت نکردم از جام بلندشم ی بودم کھ حتدهی ترسنقدریا
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 ...یعوض...گمشو اونور  -
 ادی کھ با فرومدیانگار داشت از پلھ ھا باال م... شھی تر مکیصداش نزد کردم ھرلحظھ احساس
 :زدیصدام م

 ...کرانھ!!!! کرانھ -
 دادیاونقدر داد و ب.... بھش بدمی تا جوابشدی بھ در اما من زبونم باز نمدی در حمام و چندبار کوباومد

 :ناخداگاه اسمشو صدا زدم... درارم ییکرد تا باالخره منم تونستم از خودم صدا
 !!!!!! اراد -

 :  بھ سمت در حملھ ور شد و گفتھوی زجھ موره کردن نھمھی کھ انگار خستھ شده بود از ااراد
  ؟؟؟یخوب...کرانھ -

 :  جواب دادمبزور
 ...رونی باریمنو ب -
 فقط بگو تو حالت خوبھ؟؟؟...باشھ ...باشھ  -
 ....خوبم...اره -

 اون حس بد رفتھ بود گھید... نبود ی خبردای چرا از ادونستمی بعد برگشت نمقھی رفت و چنددقاراد
 دنیانگار شن..کردیچقدر اراد قشنگ اسممو صدا م....  بھ وجودم برگشتھ بود تی حس امنھیجاش 

 .... داشتی اگھی لذت دھیاسمم از دھن اراد 
 : فتم ھجوم افکار مسخرم چندبار دستمو گاز گزفتمو گبا
 ..." اتالف وقتیعنیاصن بھ اراد فکرکردن ... فکره نیاحمقانھ تر" 

 من سالم باشم کردی انگار باور نمزدی با من حرف مکردی ھمونطور کھ داشت درو باز ماراد
  گفتھ؟؟ی خانم بھش چتھیمعلوم نبود اون سل...
 ...سایوا....رونی بارمتیاالن م -
 ... اروم اروم چشمام بستھ شد... باز موندن نداشت یارای چشمام گھید
 : دمی اراد از خواب پرادی فری صدابا
 .... جواب بدهیلعنت!!! کــــــــــرانھ  -
 دارمیھروقت بد از خواب ب....زدی جلو در اراد ھنوز داشت داد مسادمی ترس از جام بلند شدمو وابا
 شد ریاشکام سراز.... کرددارمی با عربده بیجور نی کھ انی چھ برسھ بھ اشدی حالم بد مکردنیم
جوابشو  تا اومدم... اراد خستھ شده بودم یاز سر صدا.... گرفتھ بودمی گریخودی چرا بدونستمینم

 ... بدم در با شدت باز شد و اراد پرت شد داخل حمام
 یخورد رونگاه اراد اروم اروم از چشمام سر ... شده بودم رهی بھش خسی با صورت سرخ و خمنم

  شدمتمیتازه متوجھ موقع....بدنم 
 خجالت از ای دنھی با ی مکثچیبدون ھ... ازکنارش رد شدم کھ شونھ ام بھ کتفش برخورد کردعیسر

 ...رونیحمام زدم ب
  نگاه کنم ؟؟؟؟یجوری چنی ای تو چشاگھی خدا دیا

 ھمھ برخورد نی روز و اھی یاروم زمزمھ کردم تو....گرفتمی مشی داشتم از گرما اتنھی ای جلورفتم
 ؟؟

 .... اتفاقا خوده نکبتش بودنی مسبب تمام اشعوری رو خفھ کنم احمق بدای اخواستی دلم مواقعا
 از کجا ھوی تنفر نھمھی ای دشمننھمھی امیشناسی مگروی ما ھمدستی نشتری روزم بھی فھممی من نماخھ

 اومد؟؟؟
 !!!  حساس شدهینجوری ادای از خودم نشون ندادم کھ ای رفتارمن
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 شیزی چھی چرت و پرتا معلوم بود نی دارم و اازیمن بھ تو ن... زدی منی کھ تو ماشیی از حرفاالبتھ
 اما در میستی نسھی قابل مقای گفت کھ ما حتری تمسخر و تحقی از رودی در کل اراد شایول... شھیم

 ...میستی ناصی ھم واقعا باھم قابل قعتیعالم واق
 بودمو دهی تو حموم ترسنقدریا....  رفتی مادمی وقتا درد رو یبعض... بھم پماد بده  نشد تای اه حتاه

 ...اما حاال باز شروع شده بود... کردمی رو احساس نمیحالم بد بود درد
 ... از پشت در بلند شداری کامی رو تخت کھ صدادمی دراز کشاروم

 ؟؟؟یداریکرانھ جان ب -
اروم درو باز کرد و اومد داخل ... نداشتماروی گرفتم خودمو بھ خواب بزنم اصن حس کاممیتصم

 .... غلت خوردم کھ اروم اسممو صدا کردھی...کنارم نشست و شروع کرد بھ نوازش موھام 
 ....کرانھ...کرانھ -
 ھوم؟؟؟ -
 ؟؟یداریب -

 :  کھ اروم گفت ندادمی بودم کھ االن چشمام بسھ نبود جوابداری کودن اگھ باخھ
 پات بھتره ؟؟؟ -
 :  چشمامو باز کردمو گفتمھیال
 ...اره -
  ؟؟؟ارمی االن اب داغ برات بیخوایم... بھم گفت زویاراد ھمھ چ -

  گفتھ ؟؟زوی اراد ھمھ چیعنی... دی از سھ فازم پربرق
 :  گفتمدموی ترس از جا پربا
  گفتھ ؟؟؟ی ؟ اراد بھت چیچ -

 :  کنارمدی ھلم داد رو تخت و دراز کشاروم
 از ماساژ دادن منصرف گھی کھ دیدیاونقدرم ترس... حمامی توی کردری گفت کھ گزمی عزیچیھ -

 ...یشد
 :  سرمو تکون دادم و گفتماروم

  ندارهیبی نشد عگھیاره د...اره ....اره -
 ... چھ راحت واسھ خودش داستان سرھم کرده بچھ پروووووردمی شاخ درمداشتم

 :  بلند شد و اروم بغلم کرد و در گوشم گفتاریکام
 ؟یدیفھم....ای بھ بعد مراقب خودت ھستنیاز ا -
 ؟؟؟یکنیسرزنشم م -
 دادم؟؟ی می رو چنای من جواب مامانشدی متیزینھ فدات شم اگھ چ -

 :  گردنشو گفتمنی سرموبردم باروم
 توروخدا... اریام نذار کامتنھ -

 :  گفتی از سکوت طوالنبعد
  کرد؟؟؟؟تتی اذدایا -
 :  تعجب نگاش کردمو گفتمبا
 چطور؟؟ -
 ...ی رو ازم پنھون کنیزیدوس ندارم چ -
  کھ بخوام پنھان کنمستی نیزیاخھ چ -
 .... بگو کرانھ بگو -

 :  نبود اروم گفتمی واقعا راه فرارنکھی امثھ
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 ... ھنوز حرص داشتمی کھ تو رستوران زدیی فقط سر اون حرفایچیھ -
 ن؟؟؟یفقط ھم -
 نیاره فقط ھم -
 ... جا ختم شده باشھنی بھ ھمکنمی من فک نمیول -
 ادی خستم خوابم ماریکام -

 :  بلند شد و گفتاروم
  بھ پاتی پمادو اراد داد گفت بزننی ایاھان راس...یول..یباشھ ھرجور راحت -

 :  بستمو رومو کردم سمت پنجره و گفتمچشمامو
 ... ری شب بخخوادینم -

 :  و گفتدی دوال شد و گونمو بوساروم
 ....ریشبخ -

 یشونی من پی دوست داشت بھ جااریمن خندم گرفتھ بود االن چقدر کام...رونی رفت باریکام
 .... عشق منریسحرو ببوسھ و بگھ شبخ

 
 با شلوار دموی پوشی چارخونھ کرم قھوه اکی تنھی...   شدمداری تر از ھمھ از خواب بری دصبح

تعجب کردم .. ام پا کردمی ال انگشتیی دمپاھیموھامو کامال دادم تو و ...ی و شال قھوه ایورزش
 ...کردنی ملیتازه ھمھ داشتن صبحونھ م

 :  سالم کردمو روبھ جمع گفتماروم
  بلند شدمریفکر کردم فقط خودم د -
 :  با خنده گفتدایو
 ...مینھ بابا مام ھمھ تنبل -

 ی پسر عمواوشی کھ سشدی بپرسم کجاست اما روم نمخواستیدلم م... چرخوندم اراد نبودینگاھ
 :  کارو برام اسون کرددایو
 پس اراد کو؟؟ -

 :  گفتاریکام
  چش شده ؟؟؟دونمی بود نمداری تا صبح بشبید -
 :  گفتدوی خنددایو
 حتما عاشق شده -

 :  و گفتدی بلند تر خندارمیکام
 ...ومدنی نایخانم اقا اراد ھنوز بھ دن....امکان نداره -

سحرم متوجھ شد ... زدمی بود کھ من در مقابل مادر و دوستام می ھمون حرفقای دقنی گرفت اخندم
 :  خنده و گفتریبلند زد ز

 ...گھی منوی ھمشھیچھ با مزه کرانم ھم -
 :  گفتدای شوھر ویکسر

 عروس دوماد می بگدی مبارک باوندتانی پیپس ھروقت کرانھ خانومو اراد ازدواج کردن بھ جا -
 ... مبارکدهینورس
 ....می باھم تفاھم داشتیزی چھیچھ عجب منو اراد باالخره تو.... گرفتھ بودخندم
 : دمیاروم ازسحر پرس.. نبودرای و سمدای حواسم بھ ااصن

  دوتا کوشن ؟نیپس ا -
 ا؟؟یک -



 56 

 گھی درای و سمدایا -
 ...صبح رفتن...یگیاھان اونارو م -
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ -
 ... رفتنزمیرفتن عز -
 ... اخھشھیوا مگھ م -
 شھ؟؟؟ی نمی چی کرانھ ؟؟ برایخوب -
 ....یچی ھیچیھ -

سپھر صبحونش تموم شده .... اراد و خسارت افتادمادی کھ کردمی کوفت مری لقمھ نون و پنھی داشتم
 ...کردی مبل و داشت مارو تماشا میبودو نشستھ بود رو

 :  شکر کردمو رفتم کنارشمنم
 ...اقا سپھر -
 بلھ؟ -
  باھاتون دارمی کار خصوصھی دیببخش -
 ستی نی کسنجاکھی ادییبفرما -
 چکسیھ... کس با خبرشھ چی ھخوامی خودمون بمونھ نمنی کھ بنھی راستش منظورم ادونمیم -
 ...باشھ باشھ بگو -
  دارمازی مقدار پول نھیمن بھ  -

 :بشی دستشو کرد تو جدی کشی راحتنفس
 حاال چقدر؟؟؟...نی بگنیخوای می من فک کردم چخــــــــــــــوب

 ...ونیلیچاھارم -
 کار؟؟ی چنیخوای اخھ شما چاھارتومن م؟؟؟؟؟؟یچ -
 ..کنمی؟؟؟ خواھش م..نی نپرسشھیم -
  حاال ؟؟نیخوای میواسھ ک -
 ...  االننیھم -
 ... االن ؟؟؟ اخھ واسھنیھم -
 دمی زودبھتون پسش منیگفتم کھ نپرس -
  کھ ندارم اما تو حسابم ھستنجایا -

 :  گفتمی با خوشحالدموی بھم مالدستمو
 پس جوره؟؟؟ -
 ن؟؟؟یخوای می واسھ چنی بگنیخوای نمیبلھ جوره ول -
 ....نیواسھ خسارت ماش -
 خسارت ونی بوده کھ چاھار ملی دروغ گفتن بھتون اخھ مگھ چدیکرانھ خانم مطمئن باش -
 .. اراد با اون ھمھیبابا فرار...دهید
 :  شد بھ من اھستھ گفترهی دفعھ حرفشو قطع کردو خھی
 .. نکنھ تو با اراد...نکنھ -

 :  اروم سرمو تکون دادمو گفتمدیفھمی مکردمی می ھرکارباالخره
 !!!نای نگاریتوروخدا بھ کام... حساب کردمتونی رازنگھداری اقا سپھر من رویاره ول -
 نیدی تھران بھش نمنیخوب چرا ھر وقت رفت -
  امروزنیچون گفتھ ھم -
 ... کھ واسھ پول حرص بزنھ حتما شماستی نی ادمنیاخھ اراد ھمچ -
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 ...نی چونھ نزننی بدنیخوای بابا اقا سپھر اگھ نمیا -
  بگواری حداقل بھ کامگمیاما من م... از حسابمرمیگی برات مرمیباشھ باشھ االن م -
 .... نھ ممنون -

 شبی دی صحنھ ھایوا.. شدی برگردم اما روم نمخواستمیم... اراد اومد ری سالم و صبح بخیصدا
 .... دھن واکنھ ومنو ببلعھنی زمخوادی دلم مادی مادمیکھ 

 :  صدام کرد و گفتدایو
 ا؟؟؟ی لب درمی بریایم...کرانھ جان -

 نگاه ھی... حسش نبود اما برگشتم تا بگم نھ حوصلھ ندارم چشمم بھ اراد افتاد و دھنم بستھ شداصن
 :نیی کردو سرشو انداخت پایسرسر

 اره کرانھ جان؟ -
 ...گھی وقت دھیاصال حوصلھ ندارم باشھ ...راسش  -
 ؟ی تو چدهیخوب سپ..باشھ  -
 زمی عزامیاره م -

 کننی مشونی ھمھ تکتک گفتن کھ ھمراھدهی از سپبعد
 ... اتاقی رفتم توعی سرفتھی چشمم بھ اراد بخواستی دلم نمگھی دمنم

 
 : اما صداش کردمی با چھ جرئتدونمینم
 ....اقا اراد -

حتما با خودش .. کنمی نداشت کھ من دارم صداش منانی اما برنگشت انگار اطمسادی واسرجاش
 زنھی باھام حرف مسادهی اتفاق بازم وانھمھی با اھیی عجب دختر پرروگھیم

 :  اروم برگشت و گفتاروم
 بلھ؟ -

  کوتاه پاکت پولو گرفتم جلوشی رسوندم بھشو با مکثخودمو
 ھ؟؟ی چنیا -
 خسارتتون -
 ... نگاھم کردیزی حالت سرزنش امبا
 ... فردا حتمانی نگفتروزی مگھ خودتون دھ؟؟؟یچ -

 :  و گفتدی از دستم کشپاکتو
 ؟؟..یاز کجا اورد -

 : منم نھ گذاشتم نھ برداشتم گفتم... زنھی دزد حرف مھی انگار داره با زدی حرف منیھمچ!! وا
 ....گھیوا خوب معلومھ داشتم د.....دمیدزد -
 :  زد و گفتیشخندین
 ؟اری کامن؟؟؟ی گرفتی از کنیحاال بگ...خنده دار بود -
 ...نھ -
 سحر؟؟ -
 کھ جورش نھیمھم ا... پولونی داره من از کجا اوردم ایاصن بھ شما چھ ربط..نھ ...نھ.. بابا نھیا -

 کردم
 :  گرفت سمتمو گفتپاکتو

 ... بھشنی بدنیبر -
 ن؟؟؟یگی می چنی ؟ شما داریبھ ک -



 58 

  خودم بدم بھ سپھرنیدیاگھ نم -
 ...... اوه لو رفتم رفتاوه

 ...ی کسیازمندی نھی بھ نی بدنشیخوای خسارتتونھ نمنی محترم ایاقا -
 ...رشیبگ..دادمیوگرنا م... دارهازیفعال صاحابش ن -

 :  با حرص گفتمدموی از دستش کشپاکتو
 ن؟؟؟ی ثابت کننیخوای موی کاراتون چنی با امدونمین -
 ...کردمیم احساس مھرم نفساشو رو صورت... سادی اومد سمتمو درست روبھ روم واتی عصبانبا
 ...ی بفھمزاروی چنی ایتونی کھ نمیھنوز اونقدر بچھ ا -

 : خونم بھ جوش اومدمو داد زدم...متنفر بودم کھ بھم بگن بچھ...... یوا
 ....بھ من نگو بچھ -
  و رفتدی نگا بھم انداختو راشو کشھی
 

 .....کردمی چندروز فک منی دوختھ بودم بھ سقف و بھ اتفاقات اچشم
  استرس لذت بخشھیبا ... و جالب جانیپر ھ.... بودینجوری امی زندگشھی ھمکاش

 کھ من ی خانوادگی ھای اوقات مھمونی من شده بود درس و خانواده و بعضی تمام لحظھ ھااما
 کردمی کدومشونو شرکت نمچی تو ھبایتقر
 ...  جالبھیلی دو سھ روز خی اتفاق تونھمھی ااما

 رنیگی کھ موقع برگشت ناھار مزدمیرنگشتھ بودن البتھ حدس م بچھ ھا از ساحل بھنوز
 دایتو اشپزخونشونم کوفتم پ... مردمی می ساعت از دو گذشتھ بود و من داشتم از گرسنگاما
 ....شھیمثھ ھم... دادمتزای پھی تلفن کردمو سفارش عی کردم سردای رو پییتزای پھیکارت ...شدینم

 یاروم برداشتمو چندبار نوازش گونھ دست... توالت بودزی می کھ روی خورد بھ پاکت پولچشمم
 بھم ی حسھی...کردی خورده حالمو عوض منی دست اراد بھ ای گرمانکھیحس ا...دمیبھش کش

 االن کنارمھ و داره منو کردمی فک منکاریو با ا.... کھ تا بھ حال حسش نکرده بودمیحس..دادیم
 ....نھکینگاه م

 نی تخت و نشستم کف زمی پاکتو پرت کردم روعیسر
اه لعنت بھ ... بکنمنکاراروی با فکر اراد ادی بای چی براھ؟؟؟ی مسخره واسھ چی فکرانی اه اصن ااه

 یتو کھ تموم لحظھ ھامو اشغال کرد
شالمو از رو .... سمت درو اف افو زدمدمی پرعیسر.... برگردوندای دننی زنگ در منو بھ ایصدا

 ..اطی سمت حدمیدو..مبل برداشتمو
 : از پشت سرم اومدیی صداھوی کھ کردمی گرفتم داشتم پولشو حساب متزارویپ
 ... خانمدیببخش -
 :  برگشتمو گفتمدی تردبا
 د؟؟؟؟یبا من -

 :  زد و گفتیواشی لبخند
 نجاس؟ی ای شما کسریبلھ مگھ غ -
 ارم؟؟؟ی بھ جا نمدیببخش -
 بعد االن کھ زنگ زدم بھ اراد گفت دمیازه رست... ھستم دوست ارادیمن مان... دی بشناسدمیبلھ نبا -

 .... شماکردمی راستش اصال فک نمادی ھستن برم خونھ تا اونم باریخواھر کام
 :  نداشتم برگشتمو گفتمی حوصلھ وراجاصن

 .. تودییبفرما...دمیبلھ فھم -
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  اومده ؟؟؟ادهی پنجای تا ایعنی اومد تو تعجب کردم ی حرفچی ھبدون
 از قرن دونستمی شربت البالو کھ نمھیخودمم رفتم تو اشپرخونھ و ..نھی مبل بشی کردم تا رودعوتش
 رونی بشقابو اومدم بی گذاشتم توتزاھاروھمیپ.... اماده کردمخچالھی یچندم تو

 الی بار با خھی دی من نبایعنی خدا یا....دادی نشون مبالی روشن کرده بود و باز داشت والونویتلوز
 تو جنگ یروزی مسابقھ برا من پنی ای ھاجھینت....ی جھانگی لی اونم چنمی ببی بازنمیراحت بش

 :)))))  مھمتر بودکامی و امررانی ایاحتمال
 ھ؟؟؟ی چدونھی مبالی والی وسط جنگ کگھیاخھ مشنگ د...دمی افکار مسخرم خندبھ
 ....!کرانھ خانم -

 ...گھیاه چقدر خنگم حتما اراد بھش گفتھ د...دونستی اسم منو از کجا منی اجان؟؟؟
 ...دییبفرما -
 اد؟؟؟ی نمادتیمنو  -
 ....دمی اسم شمارم تاحاال نشنی من حتد؟؟یببخش -
 ...ادمھی من کامال یول -

 و قطعا ورزشکار نھ؟؟؟....ی و با نشاطبای زھنوزم
 :  گفتمی با لحن سردومدی خوشم نفشی از تعراصال

 ...دیی بفرماشھیگرم م -
 :  لبخند گفتبا
 ھنوزم ھمونجور سرسخت و مغرور؟ -
 :  ادامھ داددیمنظورمو فھم.... نگاھش کردمی کالفگبا
 ...!!!دم در ھنرستان... دنبالتونمی اومده بوداری کھ با کامیھمون روز -

 چقد زیپسره ھ... کھ تا خوده خونھ چشامو دراورد یھمون....ومدی مادمی ییزای چھی داشت تازه
 ...اعصابمو خورد کرد

  بندرو درستھ ببلعھ؟؟خواستی کھ مدی دارفی تشرزهیاھان شما ھمون اقا ھ:  بگمخواستمیم
 :  گفتمی خودمو نگھداشتمو با لبخند ساختگاما
 .... اومدادمیاھان بلھ  -

 : شدخوشحال
 م؟؟؟ی من کیدیپس فھم -
  کنم؟؟؟کاریحاال چ....دمیبلھ فھم -

 :  مبل و گفتی داد بھ پشتھی تکدی خواببادش
 ..میدی دگروی ھمدی بدونخواستمی فقط میچیھ -
 نگذشت کھ دعام مستجاب یاونقد...ومدی تو سکوت گذشت کالفھ شده بودم کاش اراد می ربعھی ھی

 دیخودشو پرتاب کرد داخلو و درو با تموم قدرت بھم کوب... قفل قلبمو لرزوندی تودی کلیصدا....شد
  بھدونمی لب نمری و زکردی شو باز می بند کتونتیاصال حواسش بھ اطراف نبود فقط با عصبان

 ...دادیکدوم بنده خدا فحش م
 نیی افتادمو سرم نا خدا اگاه افتاد پاشبی دادی ی کلمھ لعنتدنی شنبا
 ...ند من ثابت موی تا سرشو اورد باال چشماش روی پرتاب کرد داخل جا کفششوی لنگھ از کتونھی

 از جاش بلند شد و خودشو بھ اراد چسبوند اراد عمال باھاش عی شده سرری ھم انگار غافلگیمان
 جا گذاشتھ ی کشی پدونمیو نم... نبودی مانشی درصدم حواسش پکی اما کردی مکیسالم عل

 ..... دختـــــــــرھی دیشا....بود
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 بھ اراد نگاه کنم بشقاب غذاموبرداشتمو نکھی بدون ادیلرزی داشت می کم کم بدنم از گرسنگگھید
 : کھ صداش متوقفم کردرفتمیداشتم م

 ؟؟؟؟یکنیچرا فرار م -
 
  بگم؟؟ی چدی بادونستمینم...ی کسی باھام حرف نزده بود حداقل جلوینجوری حاال اتا
 :  از کجا اومد برگشتمو گفتمدونمی کھ نمی اعتماد بھ نفسبا
  فرار کنم؟؟دی بای چیبرا -

 :  و گفتستادی تر اکیاومد نزد... جوابشو بدمکردیفک نم... شد ریغافلگ اونم
  فرار کنم؟؟؟دی بای واسھ چی بعد بگیسی من وای رو بھ روشھی روت می جوریچ -

 ... شده بودمجی گواقعا
  خجالت بکشم؟؟؟؟دی بایاز چ -
 :  زد و گفتی خندشین
 ادم ھی اگھ کردمیفک م...ی ادمکردمیفک م...ھھ..... شرمانتونی بیاز ھمون ابراز عالقھ ھا -

 خوده نشونی و پست ترنی ترفی کثدونستمی اما نمیی باشھ اونم تونجای ابی و نجیدرست حساب
 دختر ھرزه ھی....البتھ معلوم کھ ھست...ییکنی می چھ غلطستی چادر معلوم نری کھ زییتو...ییتو
 ...ی ھرزگکنھ؟؟؟ی مکاری چموالمع

 کی ادم پست کوچھی شدم بھ لی من نبودم تو اون لحظھ تبدگھیمن د.. و من گفتی و مگفتی ماراد
 کار ی اون قرار گرفتھ بودم؟؟؟؟ من چزی امنی توھی رگبار حرفاری گناه من زنیبھ کدام.....ریحق

 کرده بودم؟؟؟؟
  حرفا از کجا اومده؟؟؟نیا... تو چنتھ نداشتمیزی چی کھ جز نجابت و پاکمن

 ری من ززدوی مشخندی ورگفتی شد اون مری خودمو کترل کنم اشکام سرازتونستمی نمگھید
 ....شدمی لھ مھاشیناجوانمرد

 کھ اد؟؟؟؟ھمونی بی قرار بود چچارهی بی ماننی وگرنا معلوم نبود سر ادمیھھ خوب شد زودتر رس -
 ....یکردی حالتو می داشتگھیجا د ھی ددر یای با داداشت بی موقع وقت نداشتچیھ
 ؟؟؟؟؟یکنی مسھی سرکیجوری چچارروی بی ھان؟؟ پسرابی بھ جی کار اخرت چقدر زدنی ھمتو
 :  ارادو گرفت و گفتی کالفھ اومد جلو شونھ ھایمان

 .... شوکھ شدهچارهیھ؟؟بی حرفا چنی تو؟؟؟؟ ایچرا چرت و پرت مگ -
 :  رو پس زد و گفتیمان..... داشتی من برنمی نگاشو از چشمااراد

 فھمنی دفعھ مھی بعد بندنی دختر مثال معصوم مھی دل بھ دی کھ با امنیی اون بدبختاچارهی ؟ بچارهیب -
 .... رفتھشونیھمھ زندگ

  بود؟؟؟؟ی حرفا چنیاصال منظور اراد از ا....دیفھمی مثھ من نممیمان
 : باالخره گفتم... ارمی طاقت بتونستمی نمگھید
 ھ؟؟؟؟؟؟؟ی ھرزه چ؟ی چیعنی -

 :  زد و گفتی اقھقھھ
 .....ی چیعنی ی ھرزگدونھی فاحشھ نمھی -
 حاال نوبت من بود کھ دیرسی کھ بھ گوشش زدم نمی محکمیلی جز انعکاس سیی صداچی ھگھید

 ادی با فرھیبا گر... حرفامو بزنم
حالم از .. ی عوضــــــــــآشغال..... صفت خودتو بھ من ندهچارهیبدبخت ب...خفھ شو کثافت لجن -

 ....خورهیتو امثال تو بھم م
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 تو دمی مثلھ تو ابراز عالقھ کردمو خودم خبر ندارم؟؟؟ شای بھ تحفھ ای واقعا خنده داره من کھھ
  ھرزام مگ نھ؟؟؟؟ھیاخھ من .... بودم و چرت و پرت گفتم یعالم مست

 : دمی کشعربده
 ؟؟؟یاره؟؟ اره لعنت -

 با حرص نشی رو قفسھ سدمیکوبی انگشت اشارمو ھمونجور کھ منشویھ س بدمی صاف چسبرفتم
 :ادامھ دادم

 کننی و گوشھ توئھ حلزون مغزو پر مذارنی کھ پشت سر من صفھ مییبرو بھ اون حروم زاده ھا -
 من اونقدر پاکم کھ با ھزار تا کثافت نی ھمھ مثھ تو احمقو جلبک صفتن بگو کور خوندکننیفک م

 .... منو خراب کننتوننی نمگمی و ننگ دیکار
 : گفتممتی و با مالنیی اوردم پاصدامو

 ...نیازت متنفرم ھم.... خواھد شدشترمیب...شتریحاال ب..زدی حالمو بھم مافتی قدنید -
 دمی بھ لباسمو دودمی توجھ دستمو مالی بمودی نوشابھ تو دستم خورد شده بود و داشت خون موانیل

 .... سمت اتاق
 ھقھقم ی کھ صدادادمی دھنم فشار میفقط دستمو رو... نشستم پشت دردمویرت درو کوب تمام قدبا
 !!!ای خدایوا..... نرهرونیب

 ...ی وایوا.... چرت و پرتارو باور کنھنی بھ خودش اجازه داد ای کرده بودم کھ حتکاری من چمگ
چادرمو سرم ... لحظھھی ی بمونم حتتونستمی نمگھید.. چپوندم تو چمدونالموی شدم تموم وسابلند

 .... کاش.... اراد بد نبود نقدریکاش ا.... گرفتمی نگاه کردم بازم گرنھیی بار اخر تو ایکردمو برا
 کجا؟؟؟؟ -

 ...فتھی نگام بھش بخواستمی نمی ندادم حتجوابشو
 کجا؟؟...با توام -
-... 
 ؟؟؟ی واسھ من ساک بستیرفت -
 
 !نمی ببسایوا...زنمیدارم با تو حرف م -

 عربده بایتقر....شدی تر صداش بلند تر می اون عصبکردموی عوض مرموی من با لجاجت مساما
 : دیکش

 !!!یبا توام لعنت -
 :  ارامش نگاش کردمو با تنفر گفتمبا
معدم درد ... باالارمی رو کھ خوردم بی ھرچخوامینم.... کنمی نگات مشھیگفتم کھ حالم بد م -
 ..رهیگیم

 اما ومدی البتھ واقعا ھم ازش بدم نمادی حد ازش بدم منی تا اکردی فک نمدی وامونده بود شادھنش
 ....خوب

 ...ھی کرده و منتظر تنبی شده بود کھ کار بدی تقسی مثھ بچھ ھاافشیق
 ؟؟؟ی نگام کنیخوای نمی حتیعنی -
 :  ھلش دادمنشوی سی گذاشتم روموی دستفیک
 ....گمشو اونور -

 ...دمیکشی سمت خودش منم از اونور مدیگرفت و کش فموی کیدستھ .... خشن شدبازم
 ...ولش کن -
 ...ی برذارمینم -
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 کوه نجابت؟؟؟... دستت بده ی کارھی ھرزه نی ایترسینم...ھھ -
 .... نمیبده من بب -
 بچھ ھی حتما یھھ دفعھ بعد.... بمونمنجای لحظھ ام اھی ستمی حاضر نیحت... برمخوامیولش کن م -
 ..... تولھ ام سرھی تی از ھم اغوش قبلگھی میاریم

 ریاخھ چقدر تحق.... دی کھ چنان زد تو گوشم کھ برق از سھ فازم پرومدی حرف از دھنم درنھنوز
 ... دادم بھ درھیتک...چقدر خوار شدن

 ....نی زمی اشک تو چشمام حلقھ زده بود سر خوردمو نشستم رودوباره
اروم اروم با خودم زمزمھ ....دیباری گونھ ھام میونھ رو کھ اشکام دونھ دکردمی بھش نگاه مھنوز

 : کردمیم
 ندار از یچی ھھی از برگ گلم پاک تره حاال گفتنی کھ ھمھ میچرا؟؟؟ اخھ چرا من ؟؟؟ کرانھ ا -

 کھ ی عوضرتی غی بھیاسمشو گذاشتھ مرد ..ھھ....زنھی و انگ ھرزه بودن بھش مدهیراه رس
 وسط سھم نی ھم ایی کھ ابروستی نالشی خنی و عگھی مادی از دھنش درمی ھرچبھی غرھی یجلو
 اخرش ایھمھ نامرد...ای زنرابیھمھ ز...شھی اخھ چرا ھمھ سوء تفاھما بھ من ختم مایاخد....منھ

 بھ لذت ناکرده....بھ خدا سوختن داره ....ی بھ گناه ناکرده مجازات بشھیبھ خدا نامرد... منی پافتھیم
... 
 کھ غم از درو ییش بھ مشامم خورد سرمو بلند کردم روبھ روم نشستھ بود با چشما عطریبو
 ....دیباری موارشید

عرق ....طپش قلب... اومد سراغم یدوباره اون حس لعنت... جلوتر یلی جلوتر خاومد
 کھ فقط متعلق بھ یحس....کردمیامادر اوج بدبودنش احساس ارامش م... حس بدهیھرچ...لرزش...

 ...وداراد ب
 عاشق ی و من احمق مثھ ادمافتادهی نی تموم شدن انگار اتفاقشی پقھی لحظات چند دقنی ھمھ اانگار

 ... محو چشماش شده بودم و اون
 کتری و نزدکی نزدشدی منیی باال و پاجانی ھاش کھ از ھنھیس.... تندشی نفسای لحظھ صداھر

 ....شدیم
 .....ی برذارمی سر بده و بگو نمادی بزن حداقل بازم فری حرفھی..شدمی موونھی کھ من داشتم دیوا
 و بردمیھم از وجودش لذت م...ومدی ھم از دستم برنمی اما کارشدمی داشتم ذوب مرشی نگاه خریز

 ... حسھ ترسھیھم 
 شده بود کھ جرئت تکون کیاونقدر بھم نزد....گھی می چدمیفھمی اما نمخوردی تکون ملبھاش

 ...خوردن نداشتم
 ادی بوداالن داد و فری اگھیاگر ھر کس د..کردی نگاه بود کھ منو رام خودش منی ای توی چدونمینم

 ...اما اراد فرق داشت... انداختمیراه م
 ... ارامش بھم بخورهنی ادمیترسیم...ومدی برم اما صدام درنمخوامیبگم برو کنار م.... بگمخواستمیم

 انگ ھیدر ھر صورت اون بھ من تھمت زد ....دشی می مھم نبود چگھی دای دلو زدم بھ دراما
 .... توھمھی گفت مثھ شھی میحت....ناجوانمردانھ

 ...کردی مبمینشستھ بود اما ھنوز با نگاھش تعق... کردمو اروم از جا بلند شدمنی گاه زمھی تکدستمو
  بھش انداختمو درو باز کردمیکی نزد نگاه کوچیاما حرف.. ساکمو برداشتمرفتم

 ھیفقط ...رفتمی نمی برذارمی نمگفتی مگھی بار دھی فقط گھی بار دھیاگھ ....گفتی نمیچی ھیعنتل... اه
 ....گھیباره د

 ....خوردی اما داشت با نگاھش منو مخوردی تکونم نمیحت... مات مونده بودومدی صداش درنماما
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 بود و دوست بایچقدر ز... بار خوب براندازش کردمنی اخری بود برادهی فای صبر کردن بگھید
 ..... وقتچی کھ ھفی حی ولیداشتن

 .... بستھ شدنھ در تازه بغض من سرباز کردیبا صدا..دمی و بھم کوبدر
 ...گفتمی مراهی و اراد بد وبی زندگنی بھ ارفتموی راه مختمویری اروم اشک ماروم

 
 و ی ھماھنگی کھ چرا برگشتم اونم بکردیمامان ھمش ماخذم م... بودم تھراندهی روز بود کھ رسدو

 ....اریخبر بھ کام
 ؟؟؟..ی چرا بھم خبر نداد؟ی ؟ چرا رفتی رفتی چیبرا.... ساعتھ کچلم کردهھی کھ اونم
 ....ھم.... ھمکردمیھمش بھ خاطر اونھ اگھ اصن نبود ھم شمال بودمو داشتم حال م... مسخرهاراد

 :  قورت دادمو با خودم گفتمبغضمو
 ....ذاشتمی دلمو جا نمیجورنیھم ا -

 : جواب دادمتی با عصبانکردی سحر داشت کالفم می در پی پی زنگایصدا
 ھان؟؟؟ چتھ؟ -
  خبر؟؟؟ی بنقدریچرا ا... از صبحشدمی موونھی داشتم د؟یدی چرا جواب نم؟یکرانھ؟ خوب -
 ...رمی نبود ازت اجازه بگادمیدوست داشتم ....اره خوبم  -
 ...زنمیرف م حیکرانھ دارم جد -
 ؟یکنیقطع م...حوصلھ ندارم سحر ... گفتمیمنم جد -
 ...چت شده تو کرانھ -

 ... گرفتھ بودبغضم
  سحری بودنجایکاش ا -
 زم؟؟؟ی عزیکنی مھی گریدار -
 ؟؟؟؟یزنی جلوش حرف می دارھی اونجا کسسسسسسیھ -
 ؟؟یچرا ناراحت... شدهیحاال بگو بگو چ.... نترسشنوهی منو نمی صدایچی ھزمی عزیچیھ -
 ....سحر -
 جانم؟؟؟؟ -
 ..سحر من....من....من  -
 .... بگو خودتو راحت کنزمی عزیتو چ -
 ...منھ خر عاشقش شدم....سحر من  -
 ھی گررهی بلند زدم زی نتونستم خودمو کنترل کنمو با صداگھید

 ...ومدی از سحر در نمیی صداچی ھاما
 ....!!!کرانھ -
 ھان؟ -
 ست؟؟؟؟ین..... اراد کھانایاون طرف اح...فاون طر -
 ....چرا اتفاقا خودشھ..چرا -
 شھ؟؟ی کرانھ؟؟؟؟ مگھ میگی میچ -
  نشھ؟؟؟ی چیسحر برا -

 :  کرد و گفتیپوف
 خوب چند وقتھ؟؟؟ -
 ...  لبخند گفتمبا
 ....خوامشی واقعا مدمی کمتر از دو روزه کھ فھمدیشا -
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 ...یتونیباور کن م.... ی کن فراموشش کنیسع... نشدهریکرانھ باور کن ھنوزم د -
 : گفتمادی فربا
 نقدری ادی بارعاشق شدم حاال چرا بانی اولی فراموشش کنم ؟؟؟ من برادی بای چیسحر بس کن برا -

 زود ناکام بشم؟؟؟
 ؟؟؟ی ناکام بشدی بای چھ نخوایکرانھ تو چھ بخوا -
 ؟؟؟یچ -
 کنھ؟؟؟؟یصن فک م درصد فک کن اراد بھت اھیکرانھ  -
 اون منو بخواد ایحاال ... تو کلت فرو کن من دوسش دارمنویا... سحرخورهیحالم از حرفات بھم م -
 .... نھای

من کھ با خودم ... خدایا.. کردنھی شروع کردم بھ گرشھیمثھ ھم... تخت ی پرت کردم رورویگوش
  گفتم ؟؟؟ینجوریعھد بستھ بودم فراموشش کنم حاال چرا مقابل سحر ا

من تازه ..... نھ خدا نھیوا.... بشھگھی دیکی لحظھ فک کنم اراد من مال ھی تونمی نمیحت...تونمینم
 داره؟؟؟ اما اخرش بفھمم کھ اراد ی بکشم اما بفھمم کھ بھم چھ حسیحاضرم سخت...اول راھم 

 ھ پسر مغرور و کلھی بار دل بھ نی اولی کھ برایمن...ارزش دوست داشتن منو ...ارزششو داره
 ....نھیبی اصال منو نمدی کھ شایپسر...ھھ...شق سپردم

 ...ی شدم لعنتدنھای ندنی من عاشق ھماما
 

 گھی چند روز دارمی بودن کامومدهی از برگشتم گذشتھ بود بچھ ھا ھنوز از شمال نی پنج روزچاھار
 . از ھمونجا مجبور بره مسافرت واسھ کاراش

 ... شدمالیخیامروزم ب...داشتم چھ برسھ بھ دانشگاه حالو حوصلھ خودمم ناصن
 اراد اراد..اراد... نفرھی اونم فقط بھ کردمی فک مکردمی فک مدمویپلکی عالف تو خونھ می خودیب

 کاش.....ی اصن نبودکاش
 ی لم داده بودمو طبق معمول داشتم برنامھ ھاونی رفتھ بودن خونھ مادربزرگ منم جلو تلوزنایمامان

 ھی حوصلھ بلند شدمو رفتم تو اتاقم گفتم یب... بود دهی تھ کشقممی عالگھیاما اما د...دمیدی میورزش
 .... اس ام اس دارم شماره ناشناس بوددمی بزنم کھ داری بھ کامیزنگ

 ....سالم -
 دختر بود جواب ھی دی در کل شای ولومدی بعدش بشھ شما بدم مخواستی سالما کھ منی از انقدی اه ااه

 : دادم
 سالم -

 :  نزده بود کھ بھ سرعت نور جواب دادیوریالی کنم ھنوز دفک
 ؟؟یخوب -
 ارم؟ی بھ جا نمدیببخش -
 ؟؟؟یگفتم خوب...ستمی نیادم مھم -
 ن؟؟؟؟ی ھستیشما ک -
 ... دوستھی ای ناشنیھھ بھ قول ا... بابادونمیچھ م -
 نداره اصلنم حال و ی پسر برام فرقای ی دخترای حاال اروی نیبب....دمی بامزه بود خندیلیھھ ھھ خ -

 ؟؟؟ی ھستی ندارم بنال بگو کاروی مسخره بازنیحوصلھ ا
 خوادی کھ دلش گرفتھ حاال میکی دونمیفک کن چھ م.... رو یچیحوصلھ ھ..منم حوصلشو ندارم  -

 ...باھات درد و دل کنھ
 ده؟؟؟؟یمدل جد -
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 ؟؟؟یمدلھ چ -
 ...یدونی بھتر میِکھ خبره ا شما دونمیچھ م...مخ زدن...اسکل کردن  -
 .... بودنیکاش فقط ھم -

 ... مثھ خودم افتادمیکی ری واقعا گنکھی مثھ انھ
  دختر؟؟؟ای یخوب حاال پسر -
 کنھ؟؟؟ی میچھ فرق -
 ...بگو....کنھیفرق م -
 ؟؟؟ی دوست داریتو چ -
 !!!جواب منو بده -
 ؟؟؟ی جواب ندگھی دیخوایحاال م....پسر -
 ؟یشناسی منو از کجا می ولیول..نھ -
 شناسم؟؟؟ی گفتم تورو میمن؟من ک -
 حاال از کجا؟؟؟... یشناسی مدونمی ماری درنی بازعیضا -
 نی باھات حرف بزنم ھمخواستمیمن فقط م....ول کن بابا -

 گھی درفتی مشدی و تموم مزدیفوقش حرفشو م..... خودمو مسخره کنم نی از اشتری بخواستمینم
 ....بگوخوب باشھ قبول  -
 و؟؟یچ -
 !!!ایمشنگ -
 !!! منو مشنگ خودش کردهی بدجورشھی میاون کھ اره چنوقت -
 ؟؟؟یک -
 ... کھ دلم ازش پرهیھمون -
 ... ھستیخوب حاال اون ک -
 ....ستی نمی مستقی صراطچی دنده کھ بھ ھھی دختره مغرور و لج باز و خودخواه و کلھ شقو ھی -
 ھ؟؟؟ی ممتاز اسمشون چی ھایژگی ونی خانم با انیھھ حاال ا :) -
 کار؟؟؟؟ی چیخوایاسمشو م -
 .... خوبینجوریھم -
 ....دایتو فک کن ا -
  خداااااادی اسم بدم منی اه کھ چقدر از ااه
  نبوددایکاش اسمش ا -
 چرا؟؟؟؟؟؟ -
  اسم متنفرمنیاخھ از ا -
  داره؟ی خاصلیدل -
  ازش متنفرمدای ھست کھ شدی نفرھیاره چون  -
  کرده؟؟؟؟کاریاخھ چرا مگھ چ -
 ... بار منو تو حموم حبس کردھیلجن نفھم  -
 ؟؟؟؟ی در اومدیجوریحاال چ....ھیاخ اخ عجب ادم عوض -
 ...ی مکافاتھیبا  -
 ..پس درت اوردن -
 ....مردمیاگھ اون نبود از پا درد و ترس م...اره دوست داداشم -
 ھ؟یاسمش چ -
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 ؟یک -
 ...ھمون دوست داداشت -
 ؟؟؟؟یخوای می واسھ چنویواااا؟؟؟ اسم ا -
 ...ینگفت.....ینجوریھم -
 ... اراد -
 ...یچھ اسم قشنگ -
  برعکس خودشھیاره اسم قشنگ -
 ختھ؟؟؟؟؟؟یری بیعنی -
اوه ..ادیاز منم بدش م...رهیگیھمش پاچھ م.... سگھیلیفقط خ... خوبھافشی و فپیت...چارهینھ بابا ب -

 دونھیام بده کھ خدا م باھنقدری ایدونیاوه نم
  ازت؟؟ادی کھ بدش میدونی در ضمن از کجا مھ؟؟؟ی ادب سگ چیب -
 ...دونمی کھ من مشیدی ند؟؟؟؟یکنی قضاوت مھی چھ جور ادمیدونیاصن تو چھ م -
  ظاھر خشنش دوست دارهنی برعکس ادینھ خوب شا -
  گفتم خشن؟یمن ک -
 ...گھی سگ دیخوب گفت -
 اصن ولش کن دوست ندارم درموردش حرف بزنم -
 ... گھیخوب د....باشھ -
  مثالی درد و دل کنیخواستی تو م؟ی چگھید -
  از کجا بگم؟؟؟دونمیاره اما نم -
 
 ...از ھمون دختر خوش اخالقھ -
 اون فرشتس...یزدی حرف نمینجوری اشیدیدیھھ اگھ م -
 اما از نوع کلھ خرابش نھ؟؟ -
 .....خوامشیمھرجور باشھ  -
 .... بھتدنشی پدر مادرش نمھیحاال چ.... خانم شدهدایخوب پس خوش بھ حال ا -
 ستینھ اصن بحث ازدواج ن -
  ؟؟؟؟شیخوای مگھی دزی نکنھ واسھ چھ؟؟؟؟یپس چ -
 .... شم چھ برسھکی بھش نزدتونمی نمینھ بابا حت...ھھ -
 ؟؟یپس چ -
 .....انھی کنھی بھم فک مدونمی داره؟؟؟ اصن نمی اون بھ من چھ حسدونمینم -
 ... نھای فک کنھ شتری بیدیاحتمال م -
 ... تازه ازم متنفرهستمی کھ اصن براش مھم ندمیدرصد بھت م -٥٠احتمال  -
  ازت متنفره؟؟؟؟یدونیاز کجا م -
 ... خودش بھم گفت -
 ؟؟؟؟یزنی براش لھ لھ میو بازم دار بعد تادی بھت گفتھ ازت بدم می ھستیبابا تو چقد گاگول...بھ -
 .......ی لعنتوونشمید....عاشقشم.. کنم خوب دوسش دارمکاریچ -
  چندسال قدمت داره؟؟؟تونی عشق افالطوننیخوب ا -
 ... دوھفتھیکی دی چھ برسھ بھ سال شاکشھیبھ ماھم نم...ھھ -
 .... اصن ولش کنگمی من منیبب -
 اخھ چرا؟؟؟؟؟ -
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  نشده فراموشش کنشتری بابا تا بانا؟ی شما احی اوونھید -
 .... عاشقشمیوقت... فراموشش کنم دی بای چی اصن براخوامی نمیعنی...تونمینم -
 .... اون دوست ندارهیوقت -
 ؟؟؟یتو خواستگار دار -
 معموال دخترا خواستگار دارن -
 ان؟؟؟ی بازم قراره بی چند تا رد کردنکھینھ منظورم ا -
 داشتھ ادی ندارم کھ بخوام خواستگار زیخوب من انچنان سن... بودن یی دوسھ تاھیاره  -

 ی بار خواستگار٥اونم از نوع سمجش تا حاال ..ادی خواستگار بھیاتفاقا اره پنجشنبھ قراره ...باشم
 ستی نشیکرده اما اصن حال

 ؟ی بدی جوابشو چیخوایم -
 دونمینم -
 ؟ی چیعنی دونمینم -
 شھینظرم عوض نم% ٩٩کھ احتمال .... نظرم عوض شددی شادونمی نمنکھی ایعنی -
 چطور؟؟؟ -
 ... فراموشش کنمتونمی ھا نمی راحتنیچون عاشقم و بھ ھم -
 ؟؟؟یعاشق -
 ھ؟یاره مگھ چ -
  اسمشو بپرسم؟؟؟شھیفقط م...یچیھ -

غزم  رو کھ بھ می اسمنی اولنی مثھ اسکال بگم اراد مثھ تو اونم از من متنفره بھ خاطر ھمتونستمینم
 : و نوشتمدیرس

 .......یمان -
 اس دادم....ومدی نی گذشت و جوابی ربعھی ھی
 ؟؟یالووووووو کوش -
 ؟ی درد و دل کنیخوای نمگھید -
 :  گذشتھ بود کھ جواب دادی ساعتھی ھی
  بھش فک نکنمگھی کھ دشمیدارم کم کم متقاعد م -
  شد مگھ؟یچ... ییھویااا؟؟؟ چھ  -
  رو دوست دارهی اگھی االن بھم گفت کھ کس دنیھم -
 واقعا؟؟؟؟ -
 ...اره -
 ؟؟؟ی کنکاری چیخوایحاال م -
اه اه ...کھ اگھ اون روز برسھ روزه مرگھ منھ... وقت بھم نرسنچی ھدوارمیام... مسخرهیلعنت -

 .... خدااااااااییییییییییوا... رو دوست داره کھیاون کس... کرانھسوزمیدارم م... سوزمیدارم م...
 کھ پشت خطھ منو ی کسنی ایعنی من ی خدای وااااادی اسممو نوشتھ برق از سھ فازم پردمی دتا
 .....ی کردم گفتم مانی نره ابروموببره؟ چھ اشتباھیشناسھ؟؟وایم
 ؟؟؟یدونیتو اسممنو از کجا م -
 ؟؟ی چیعنی لھ شدن یدونیم -
 ؟؟؟؟ی لعنتیشناسیتو منو از کجا م -
 ...یی کھ دوسش دارم توی اون دخترفک کن -

 گھ؟؟؟ی می چنی کرده بودم اکپ
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 ؟؟یگیچرا چرت و پرت م -
 ی اگھی حاال تو بھ ھر خر دوونتمید..اما من دوست دارم عاشقتم..تو فک کن چرت و پرتھ  -
  بھت برسھ ابنو بھت گفتھ باشمی مانچی دست ھذارمیکرانھ من نم... فک کن یخوایم
  مگھ امکان داره؟؟؟؟گھی می چنی خدا ایوا
 ؟؟؟؟؟یشناسیمنو از کجا م..... جواب بدهکنمیخواھش م 
 ینجوری کھ اشھیخوب نم.....ی ھستی کی اگھ نگیخوب لعنت -
 .....اه مضخرف جواب بده -
 ....یدی عذاب میتو منو دار..... جواب بدهیاگھ واقعا دوسم دار -
 یی و ھرجایحاال تو ھرک...... ش عالقھ دارم بگم کھ بھی برم بھ مانخوامیبھ درک من فردا م -

 ..اری دربی واسھ خودت قلدر بازنی بشیھست
 ..ی بریی جایکنیتو غلط م -

 ....رونی ازش بکشم بیزی چھی بود تا ی خوببیفر... رو شکر خدا
 .... ندارهی ربطگھی کس دچی و نھ بھ تو نھ بھ ھرمیمن م -
 تورو خوادی مومدهی رو کھ ھنوز نی ھم اون احمقکشمی ھم تورو میکرانھ بھ خدا قسم اگھ بر -

 ...رهیبگ
 ی ربطچی من بھ تو ھی خصوصی زندگ؟؟یدی فھمی صحبت کنینجوری با من ایحق ندار -

 ؟؟؟؟؟یری بگمی من تصمی زندگی برای کھ بخوای باشیاصن تو ک....نداره
ارم با تو صحبت کنم  کھ دوست دیمن حق دارم ھر جور....دوست دارم... کھ عاشقتممیمن کس -

 ؟؟؟؟یییییدییییییفھم.....
 خودمو خوامی بخوابم و در ضمن مخوامی مزاحم نشو چون مگھیحاالم د...... دمینــــــــــھ نفھم -

 .!!!! عشــــــــــــــــقمشی برم پخوامی کھ میدونیم..... فردا اماده کنم یبرا
 ......ی برذارمی من نمیعنی.... یری جا نمجی ھیتوئھ لعنت!!! خفھ شــــــــــــــــــــو  -
 ......ی بھ من اجازه بدی کھ بخوایستی نیگفتم کھ تو اصن عدد -
 .........کرانھ تورو خدا -

اما کاش خودش ..... دهی مغامی ان احساس کردم اراده کھ داره بھم پکی کھ دی کشری قلبم تچنان
 ...سمیبراش بنو ی بدزی تا چرفتیدلم سوخت دستم نم........ بود

 
 ...ی ھستیبگو ک -
 نرو...فقط نرو....ی روزھی یفھمیبھ جون خودت م.... یفھمیم -
 ....شھی صورت مھیفقط در  -
 ..... ھست باشھیجونم ؟؟؟ بگو ھر چ -
 ....ی قبول کندیبا -
  گرچھ االنم بدون تو مردمرمیمی مریتو بگو بم -

 :  نوشتممی باطنلی بر خالف مدیکوبی منمی تو سشکی خدا قلبم مثھ گنجیوا
 ....خوامی ازت میزی چھیمن فقط ..... واسھ من شعر نگویخودیب -
 ....بگو بگو بگو -
 ....دوتاس -
 نیفقط تو نرو ھم.....  باشھ قبولھیبگو نفسم بگو ھرچ -
 ........ جواب بدهزنمیاالن زنگ م -
 :زنگ زدم جواب نداد اس دادم... گذشت جواب ندادی ربعھی ھی
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 ...واسھ فردا.... ی صورتای قشنگ تره یبھ نظرت شال طوس -
 چھ مرگم شده دونمی نمدیلرزی تموم بدنم مدادمی اس میوقت..... شده بودم واسھ خودمیشرفی پا بھی

 بود؟؟؟؟
 ....  منیعنی ؟؟ ی چیعنی یدونیداغون م..... انصافی بیکنی داغونم میدار -

 از شتری خدااااااااا؟؟؟؟؟ بگو نذار بارهی کھ تونستھ اشک منو دربھی کی لعنتنی گرفتھ بود اخھ ابغضم
 .... باھات بد حرف بزنم پسره خوبنیا
 ....ی داغون نشنی از اشتریبگو تا ب -

 با خودم منتظر جوابش بودم رفتمی ور می ساعتمی نھی..... جواب بدهخواستی دلش نمنکھی مثھ ااما
 ..........چیاما ھ

 اون کوه شھی سمج عاشق پنی ای بھ جاشدی می خدا چیوا....  فک کردم فکردمی تخت دراز کشرو
 ..... مغروریلعنت... دوسم داشت خی

 شدم تا ھمون شماره نا داری از خواب بلمی موبای در پی پیبا صدا.... کم خواب چشمامو بردکم
 : جواب دادمعی شدم تو جام سرخی سدمیاشنارو د

 !!!!!!!!بلھ -
 ھی من یعنی.... کردن رو فرق سرمی خالخی سطل اب ھیانگار ..... دختر اومدھی ی صداری تاخبا

 ساعت اسکل شده بودم؟؟؟
 کرانھ خانم؟؟؟؟؟؟؟....سالم  -
 ... احمق الدولھکاریدختره ب... ارنی پدرتو دربدمی شمارتو م؟؟؟ی منو مسخره کردیاحمق عوض -
 ...ستی مال من نی گوشنی خانم محترم انیسیوا -
 ؟؟؟؟ی ھستی تو کاصن -
 راستش -
 ؟؟؟؟یراستش چ -
 راه ادی فرکشھی بھم داد مختھی ساعتھ تمام خونھ رو رھی نی کرانھ جان االن انیبب....یعنی نیا -

 ھست االن داره خودشو لھ ی اما ھرچنتونھی بی چدونمی دختر خوب نمکنمیخواھش م....انداختھ
 ...کنھیم
 ن؟؟ی تورو خدا بگ؟؟؟ی کیعنی نیا -
 ..... ؟ مگھ تو کرانھیگی میچ -

 .....ومدی ازدور می مردونھ ادادی داد و بی صداکھ
 .... بھشی زنگ زدیتو غلط کرد -
 ...دی رو از دست دختره کشی انگار گوشو
 ؟؟ی چیعنی ای مسخره بازنیا... شدمی موونھی داشتم دی وای وایوا
 .... عاشقم شدهینجوری و ادمشی ندی کھ من حتھی پسر کنیا

  بھم چادرمو سر کردمو رفتم دم درختی زنگ در فکر مو ریصدا
 

 ....ی کھ بھ حرف دلم گوش کردی خداجونم مرسی وامی من دعوت شدم بھ تشدی باورم نماصن
 عالمھ ماچش ھی بود تا نجای ااری بزنم کاش االن کامادیفر... بکشمغی جی از شادخوادی دلم میوا
 ....کردمیم

 .....فونو برداشتم و زنگ زدم بھ سحر تلعیسر
 بلھ؟؟؟ -
 ....ســــــــــــــــــــالم سحر سحر مژده بده -
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  شده؟ی؟ چ...سالم چھ خبره -
 ی بودنجای کاش ای وایوا... رمی مگھی ھفتھ دیییییییوا....انتخاب شدم سحر انتخاب شدم -

 :  و گفتدی کشیغی جسحر
 ... ای بایب....!!! اریکام.....یدیباالخره بھ ارزوت رس... عالمھ ھی کی تبرکی تبریییییییییوا -
 ھ؟؟یجانم ؟؟؟ ک -
 باالخره خبرش اومد....کرانس  -
 ؟؟؟یگی میچ... نمیبده بب -

 حرف دلشو زد اری جانم فک کنم کامیا... شده بودنیمی چھ صماری وا مونده بود سحر و کامدھنک
 ...باالخره

 الو کرانھ ؟؟ -
 شد شمام ی چ؟؟؟؟؟یکنی شده جانم جانم می خودمون چیسلووووووووووممم داش کام -

 ..... بلــــــــــــــــــــــھ
 : دوباره ادامھ دادمدهی خجالت کشدمی کرد اما کامال فھمی کوتاھخنده

 !!!!خدااااااااااااااااااااااا ااااا.... فکرشو بکن لندن....می دعوت شدم بھ تشھیباورت م -
 ...واقعا خوشحالم...یلی خوبھ خیلیخ.... زززززززززممممی عزگمی مکیتبر -
 اونجا میکنی حال منیدار....ی از دلتنگدمی بابا ترکیگردی برمی کییییییکام... یییییییییسیم -

 اره؟؟؟؟
 :  گفتنویی اورد پاصداشو

 بھ گمی دیچند تا از بچھ ھا.... رفتنچوندنی کھ پمی اراد و مانی تو رفتنکھی بعد اینھ بابا چھ حال -
 .... برگردم خونھ بعد برمکنمیوقت نم... برمدیمنم کھ با.... می نفر٦ ٥ ھی اراد رفتن فقط یھوا
 ... پسری از من بردیاخ کھ چھ دل....  پس اونم رفتنیی پاختی رقلبم

 ؟؟؟ییکجا...کرانھ -
 ... زبونم بند اومدهی جا از خوشحالنیھم...ھھ  -
 !!!ایشقعا -

 چجورمممممممممممم
 .....زمی برو عزشمی مزاحمت نمی داداشگھیبرو د -
 .....گردنی فردا برمنای سحریراس..... ی موفق باششاالی ای خواھرکیبازم تبر -
 ؟؟؟ی نداریباشھ پس کار....یااا؟؟؟ خوب بھ سالمت -
  برو خدافظزمینھ عز -
 خدافظ....قربانت  -

  داشتھ باشم؟؟؟؟؟دی تو نبای لحظھ بھی من ای فکر اراد بود کھ مثھ خوره افتاده بود بھ جونم خداحاال
 ...دوباره خودش بود.... کھ اومد بھ دو حملھ کردم سمتشمی گوشجی مسیصدا

 ....ھھ....می نبودسھیمن و تو از اولم باھم قابل مقا... برام ی تموم شدگھید.....برو نامرد برو -
 داشت چارهی بنیا... فرق داشتنباری اما ادمی بود کھ از دھن اراد شنی جملھ اقای دقنی ا خدایوا

 .....کردیخودشو خورد م
  ؟؟؟ھی اسمت چی حداقل بگی بگکاش

 ؟؟؟؟؟؟ی ھستیتو رو خدا بگو ک -
 ........ کرانھوونھید -
 ...کنمی صحبت میدارم جد... کنمیخواھش م -
 ...ی منی موضوع زندگنی تریتو جد -
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 ... با تموم وجودش با تمام عشقشدادی کھ چقدر قشنگ جوابمو میوا
 ....ری ترم بگیحاال جد -
 .... ذره غرور برام بمونھھیبذار ...  منو یخوایحاال کھ نم...تونمینم -
 .....پاچھی غرورت از ھم میاگھ اسمتو بگ -
 ...اره -
 ؟؟؟؟ی من گذشتریپس از خ -
 یعنی کنمی کھ نگات منیھم....تمومھ روحت...ابد تموم وجودت مال منھاگرم بھت نرسم تا ....نھ -

 .......ھی من کافی برانیھم...لمس دوستت دارم 
 .....دی شاگفتمی بھش مدیبا... دروغ بگم تونستمی نمگھید
 ...  رو بھت بگمیتی واقعھی بذار ی گذشترمیحاال کھ از خ -
  عشقم؟؟؟؟؟یمگھ تو دروغم بلد -

چقدر ...اخ کھ چقدر احمقم.... دکمھ ھارو فشار بدم تونستمی نمی حتگھید... بدنم سست شدتموم
بھ ...بھ حال دلم... کردم بھ حال خودم ھینشستمو گر....رمی بگتونستمی جلو بغضمو نمگھید....بدم

م دار چقدر...اخ ........ مجسمھھی و من از عشق زنھی کھ داره از عشق من پرپر مچارهی بنیحال ا
 ..... بلد بودیکاش عاشق... کاش اراد بلد بود سوزمیم
 دروغ ی کھ دارفھممیم.....فھممی من می بگنویھم" دوست دارم ..."نیدروغ بزرگتر از ا....ھھ -
 ....یگیم
 ...ستی در کار نیاصال مان -
 ؟یچ -
 
 ....ستی نی ھست اما اسمش مانیعنی -
 ؟یکنی می شوخیدار -
  ام بلده؟؟؟؟؟؟؟یبھ نظر تو عشقت شوخ -
 ؟؟؟یدی میچرا؟؟؟؟؟ چرا منو باز -
 ... تورو خدا بگو؟؟؟ی ھستیتو رو خدا بگو ک -
 سالمو بھ خاطر تو بھم زدم ٨منھ احمقو بگو رفاقت .... وقت چی ھگمی وقت نمچیامکان نداره ھ -

 .....کتری نزدیحت... کھ مثھ برادرم بودی مانیاونم با ک
 دارم ایخدا... شناختی موی مانی کساری ؟؟؟؟ مگھ جز اراد و کامگھیم ی چنی خدا ایییییییییییوا
 ........شمی موونھید
 !!! وونھید
 ینیکی بعد فک مدونمی ازت نمیچی من ھ؟؟ی ھستی کیگیچرا نم... خودتھ ریاما تقص... دیببخش -
  بھت بگم؟؟؟؟زموی ھمھ چدیبا
 ... ذرهھی یحت... یستی برام مھم نگھیدر ھر صورت د -

 ... خدایوا... نی افتاد زمقلبم
 نامرد یتو از ھر مرد.... حاال شدمی کرانھ بودوونھیتا االن د... ننیپس ھمھ مردا ھم...ھھ -

 .....یتر
 :  گذشت دوباره جواب دادی اقھی دق٥ ھی
 م؟؟؟ی بھ زندگ؟؟؟یاونم بھ ک....ستمی نی خوبی منم دروغگویاخھ لعنت -
 ...نی فقط ھمھیبگو بگو اسمت چ -
 ....یتو بھم بگو عل -
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 ست؟؟ی نتی اسم واقعیعنی ؟؟؟ی بھت بگم عل؟یعل -
 ....ستین..نھ  -
 خدافظ... بھم اس ندهگھیباشھ پس د -
 .... رفتاراتمنی ھموونھیمن د...قربونت برم...یزنی مشمی اتیدار....اخخخخخخخخخ -
 ....نی محترم لطفا مزاحم نشیاقا -
 ....شھیاخھ نم -
 شھ؟؟؟؟؟؟؟؟یچرا نم -
 ... دلمھی انگشتانیا...دمیاخھ من اس نم -

 ..... پا شاعر بودھی واسھ خودش نی کھ ایوا
 :  نداشتم بدم کھ دوباره اس دادیجواب

  بگم؟؟؟یزی چھی -
 ...دییبفرما -
 ... حرف زدنتم دوست دارمیرسم.... رهیاخخ کھ دلم ضعف م -

 ....  من شکفتی لبھای شکوفھ لبخند روباالخره
 ...یلیخ... دوست دارم یلیخ -
  بھت ندارم؟؟؟؟ی حسچی کنم کھ ھکاریناشناس حاال من چ -
 ... بودای حرف دننی تررحمانھی بنیا

 
 اما ی کن جواب منو دادالی خیدی خدارو چھ دی عاشقم شدی شایدیجوابم نکن مردم از نا ام -

 ندارم من یاری ازخودم اختگھی دشنی مری اشکام سرازینجوری؟ھمیدی می جواب خدا رو چزمیعز
  ندارمی انتظارچی از تو ھی بجز تو ولخوامی نمیزیازعشق چ

 یاروم....یمھربون... یتو خوب...کاش عاشقت بودم ناشناس....دیچکی مھابا رو گونھ ھام می باشکام
 ......یچون عاشق

 ؟؟؟؟ی باشی کنم تا راضکاری چدیبا -
 .....نی روزا صداتو بشنوم ھمیفقط بذار بعض -
 ؟؟؟؟ی پس من چ؟؟؟؟یزرنگ -
 ؟؟؟؟ی نکره منو بشنوی صدانی ایخوای میتو واسھ چ.... توام یمن عاشق صدا -
 ؟؟؟؟ی جوریچ... کھ شھیاخھ نم -
 ....نیھم...تو فقط واسم حرف بزن...زنمیھر موقع خواستم بھت زنگ م -
 ن؟؟؟؟یھم -
 ... دوبارسی زندگھی من یبرا.... تو ی برانیھم -
 ....ریشب خ -

 :  تر جواب دادمعی زنگ زد منم سرعیسر
 ؟؟؟ی صدامو بشنویخوای منکھی ایعنی االن نیبلھ؟؟ ا -

دوباره خندم گرفتھ .... ثابت بگو کھ بگمالوگی دھی بگم؟؟؟ حداقل یاخھ چ....  گرفتھ بودخندم
 ...شھی کھ نمی اخھ عل؟؟؟ی صدات کنم؟؟؟؟؟ علیچ...بابا حداقل اسمتو بگو....بود

 تند تند پشت ومدی نفساش میصدا... سکوت کردم ی اقھی چند دقھی... گفتن نداشتمی برایحرف
 .... بوددهی عالمھ راھم دوھیانگار ...سرھم

  سوال کنم مگھ نھ؟؟دیاصال من نبا... نبودادمیالبتھ ... ھھ؟؟؟یزنی نفس نفس مچرا
 ....ککککککککککیشبت ش..... اقا پسرفک کنم واسھ امشب بس باشھ خوب
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 نشده بھش عادت کرده یچیھنوز ھ... دلم باھاش بود....کردمی رو قطع کردم اما کاش نمیگوش
 ...بودم
 : اومدجی مسیصدا

 .... کمیلینفس کم اوردم خ -
  شده؟؟؟یزیچ -
 دل المذھب منھ کھ ھر لحظھ داره عاشق تر نیفقط ا...لحنت ھمون لحنھ....صدا ھمون صدا  -
 پابندت ینجوری کھ اخرش امی بد نبودنقدریکاش ا.... کرانھ مندمتیدی وقت نمچیھکاش ... شھیم

 ....بشم
 م؟؟؟یبد ؟باھم بد بود -
 .... از منھ فقط منیبد.....ی بد باششھیتو مگھ م....نھ عشقم نھ -
 .. ھوس از دلت برهنی زودتر ای ھست کاشکی ھرچی ول؟؟؟یگی می چفھممیمن نم -
 ؟؟؟یکنی منمی انصاف نفریب -
 .... ـــــــــــــــر پسرک عاشقــــــــــــــــــــــیشب بخ -

 : بلند شدی لعنتی گوشنی ای بود کھ دوباره صداقھی دق١٠ از حدود بعد
 .....خوادیدلم صداتو م!!! کرانھ -
 ... بخوابریتو چتھ پسر؟؟؟؟ بگ -
 ... ذرهھی... نفساتم بسھیصدا -
 .......بخواب بخواب بخواب -
 ی حاال محتاج صداکردمی دختر نگاه نمھی کھ بھ یمنھ مغرور من...یاخھ منھ خر و چھ بھ عاشق -

 .... نفساتیصدا....تو شدم
 .... منو داغون کنھخواستی پسره منی خدا ایوا
 .... ھم خودتویدی منو عذاب میھم دار -
 حرفت شارژم نیھم....کنمی عشق می مندنی کھ بھ فکر عذاب کشنیھم.... دلم دل خوشمزیعز -

 کرد
 ...ریپس شب بخ -
  خستت کردم؟؟؟؟ی خفم کنخوامیدلت م -
 ری شبخیشی فقط خودت خستھ مینھ خستم نکرد -
 ....ادی زیلیدوستت دارم خ.... گلمریشب خ -

کاش بازم دلش ...رفتیکاش بازم قربون صدقم م... دادی شدم کاش بازم اس مینجوری چرا ادونمینم
 .... برامرفتیضعف م

 .... بودی بود و ھرچی محبتاش بودم حاال ھر کنی اازمندی بھ خودم دروغ بگم نتونستمی نماره
 .... خال وجود اراد و با مجنون ناشناسم پر کنمخواستمی ممن
 

 با جی عالمھ مسھیاووووووووووو ..... نگاه کردممی کھ کردم بھ گوشی کارنی شدم اولداری کھ بصبح
 ... نشدمداری بیجوریچ....سکالیچندتا م

 ..ھمشونم خودش بود.... کرده بودمویاسم ناشناسو مجنونم س...ھھ
 ... عشق منریصبح بخ -
 .... شدنش متن اس ام اس عشقت باشھداری داره دغدغھ بی چھ حسیدونینم -
 ؟؟؟؟یقربونت برم ھنوز خواب -
  صداتو بشنوم؟؟؟یذارینم -
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  کرانھ؟؟؟یدیچرا جواب نم -
 .....دارشوی بدارشوی بدارشویب -
 ...جووون من بردار.... جواب بدهلتویحداقل موبا -

  ابراز عالقرو؟؟؟؟نھمھی جوبشو بدم جواب ای چدونستمینم
 ....ریسالم صبح توام بخ -

 .... نگذشت کھ جوابش اومدی اھیثان
 من بود؟؟؟ من فقط نگرانت شده ی زنگای نکنھ از صدا؟؟؟ی شدداریب....یقربونت برم الھ -

 ...بودم
 ... شدمداری تازه بدمی نشنیزینھ بابا اصال چ -
 ؟یمگھ کالس ندار -
 ؟؟؟یدونیتو از کجا م -
 !!!یجواب منو نداد..گھیخوب د -
 ....رمی نمستی حسش نیچرا خوب ول -
 ....خوبھ -
 کجاش خوبھ؟؟؟ -
 ....خوب بده -
  تو ؟؟؟یگی میھھ چ -
 .... دوست دارم فرشتھ مننکھی جز ازنمی نمیمن ؟ من اصال حرف -
  نداشتم بھش بدم؟؟؟یاخھ جواب... لرزوندی پسره ھمش داشت تن و بدن منو منی خدا ایا
 .... برم حموم فعالدیمن با -
  خوب؟؟؟زنمی بھت زنگ مرونی بیاومد -
 ؟؟یواسھ چ -
 ؟؟؟یبھ نظرت واسھ چ -
 ...باشھ...اھان -
 ...ی حرف بزنشتری بار بنی ای قول بددیاخخخخخ قربونت برم من اما با -
  بگم؟یاخھ سختھ چ -
 ... تو دستم باشھیفقط بذار نبض زندگ... اصال فحشم بدهی دوس داری ھرچدونمینم -
 ...چشـــــــــم فعال -
 ... بال خانوممیچشمت ب -
 شدموی مداری رو کھ از خواب بشھی ھمی کسلگھی خانومم دگفتی بود کھ بھم می بارنی اولنیا

 ... تو حمومدمیلباسامو برداشتمو چپ...نداشتم
ھمونجا نشستم کف حموم ... لحظھ از کار خودم تعجب کردمھی...تند تند... شستمی خودمو معیسر
 بره؟؟؟؟ی سرنوشت داره منو کجا منی شدم؟؟؟ چم شده؟؟؟ اینجوریاخھ چرا من ا...

انگار مامانم ناراحت ... بودنناینماما... زنگ در بلند شدی کھ صداکردمی موھامو سشوار مداشتم
 ... بود ناراحتھعیانگار کھ نھ کامال ضا...بود

  شده؟؟؟؟یزیمامان چ -
 ....اره -
  شده؟؟؟یخوب چ!!!!! وا  -
 ادتھ؟؟؟ی اریدوست کام -
 کودومشون؟؟ -
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 ...رانیھمون تازه اومده ا -
 ...دی از سھ فازم پربرق

 ؟؟یمان -
 اره -
 ....خوب -
 .... باباش فوت کردچارهی بیچیھ -
 واقعا؟؟ -
 ... جنازسعیامروزم تش...دهی ھنوز از راه نرسچارهیب...اره بابا -
 دونھ؟؟؟ی ماریکام....امرزدشیخدا ب -
 ....اره اون بھم گفت -
 !!..رهی بعد مادیپس م -
 ... اومدنشبیھمشون د -
  ؟؟ومدیپس چرا خونھ ن -
 !!!! شده ھانی خوابت سنگدایماشاال جد..یاومدن تو متوجھ نشد -
 ن؟؟یریپس غروب م...دمیاره اصال نفھم -
 ..میریباھم م... نھنیریم -
 من حوصلھ عزا خونھ رو ندارم...مامان ول کن توروخدا  -
 ؟؟؟؟.... دستھ گلو بھ مردم نشون بدمنی ادی ؟؟ من نبای چیعنی -
 ....ول کن مامان توروخدا....ننیبی مننی ببدی کھ باییاونا -
 ...انای سحر و سپھرم م؟؟؟یای بیخوای نمیعنی -
 ..نمشی جنازه ببعی کھ حاال مونده پشم برم تشنمیبی نکبت سحرو مافھی قنی انقدرینھ بابا ا -
 ..... نمیدرس حرف بزن بب... یاھا -
  چرا بھ شما برخورد؟؟؟؟ھ؟یچ -
 .... گرمانی عرق گرفتم تو ایاه اه بو... برم حمامخوامیپاشو برو برو کھ م.....حاال -

 کرده بود خاموش شده ی خالی باترمیرفتم تو اتاقم گوش.... مراسما رو نداشتمنی حوصلھ ااصال
 .... عالمھ زنگ و اس داده بودھیدوباره مجنونم ..... زدم بھ شارژ و روشنش کردمعیسر....بود

 
 دوستش ی باباشھیمگھ م... نبود اخخخخخ چرا حواسم....فتادمی اراد مادی ومدی منی اسم اھرموقع

 فوت کنھ و مراسمشو نره؟؟؟
 ...  جووووووووونماخ
 ...مامان...مامان  -
 ھ؟؟یھان ؟؟؟ چ -
 ..امیمنم م -
 یبھ سالمت -
  بپوشم؟؟؟یچ -
 .... حاال ھمش تکرارش کنادی سوال بدم منی من از ایدونیتو م -
 .... بودھیاون مانتو شلوار مشک -
 کرپھ؟؟؟ -
 اونو بپوشم؟؟...ھی ھمون رسماره -



 76 

 یخواستیاونو کھ نم.... ی بره مھمونخواستی ماسمنی دادم بھ رتوی من کفش جیراست...اره -
 ؟؟یبپوش

  بپوشم؟؟؟ی مامان حاال من چ؟؟؟یییییییییییییچ -
 ..ھی مشکیھمون ورن -
 ... من پاشنھ دارهھیمامان جان اون  -
 ..یدیفھم...ھمونو پات کن ...گھی دھیرسم...خوب داشتھ باشھ -
 ....باشھ بابا....یزنی بھم مزویاه اه مامان شما ھمھ چ -
 ... دستم بھ سر و صورتت بکشھی یراست -
 ؟؟ی چیعنی -
 .... خوشکلت بمال مامان جانی بھ اون لبایزی چھی یعنی -
 ؟؟؟؟...فتھی داره می چھ اتفاقنی بگقای دقشھیمامان م -
  خودت برس مگھ بده؟؟؟ بھگمی دارم مزمیعز -
 ....نھ خوب -

 .... حملھ ور شدم سمتشعی رفتھ بود سرادمی پاک از میاصن گوش... از کاور در اوردم لباسامو
 ...زمی باشھ عـــــــزتیعاف -
  عروسکم؟؟؟یدیچرا جواب نم -
  صداتو بشنوم؟؟؟ی بذاریخوایقشنگم نم -
 ...بردار...گھیبد جنس نشو د -

 ...دی کھ دوباره زنگخوندمی اساشو مھی بقداشتم
 ی پای بابا تو خودت دوست داری ا؟؟؟یخوب... خاموش شده بودمی گوشدیببخش...بلھ؟؟؟؟ سالم -

 ؟؟؟ی خودت حرف بزنی برایتلفن الک
 امروز نمی بگو ببی ھستی اگھ تو واقعا دوست مانیراست.... حرف زد برادر منشھی بابا نمخوب

 ....رمی منایمنم با مامان...گمیشو م جنازه باباعی تش؟؟یایم
 ...) اخھ....بازم خندم گرفتھ بود(
 بھت اعتماد تونمی میجوریمن چ... بھت بگمخواستمی میزی چھی یراس..نیبب... تو اقا پسری خلیلیخ

 ؟؟؟یکنم؟؟؟؟ از کجا معلوم ابرومو نبر
 خدافظ....شھی جوابمو نده اعصابم خورد می کسنکھی از اگھیبسھ د...اه
  ابروتو ببرم؟؟شھی مگھ موونتمیمن د -
 ...دیشا -
 ... عشــــــــــقمامیامروز منم م -
  واقعاااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ -
 ؟یاره تعجب کرد -
 نمت؟؟یبی میعنیپس  -
 ...نھ -
 ...ی لوسیلیخ...اه مسخره -
 فک کن امروز عشقمو ی وایوا....ی منو با حرفات گول بزنیتونی نمیحاال ھرچ -
 !!!!خداااااااااا...نمیبیم
 ... برم حاضر شم فعالدیمن با -
 .... صداتو بشنمکری رو اسپی بذارتوی گوشیشی حاضر می کھ داری حالنی تو در ھمشھینم -
 ... فعالرینخ -
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 ...نامرد -
 ...ستمیمعلومھ کھ مرد ن -
 ...برو...دورت بگردم -
 ی روسرھیبا ... ام روھم پام کردم ی اشھیجوراب ش....دمی بھ مانتو شلوارم کشی سرسری اتوھی

 ی کمھی ما؟؟؟ی افتادیری بابا چھ گیا... متر اومدم باالھیکفشو کھ پام کردم .... ساتنیساده مشک
ُ کن درچا....دادی بلندمو بلند تر نشون می موژه ھاملی ھم ری کمھی.... زدمیرژگونھ و رژلب اجر

 ... ست کفشم ھم گرفتم دستمفی کھی.... بود و سر کردم ایُکنم کھ فقط مخصوص مھمون
 نزده یزیچ.... فرق کرده بودافمی کھ چقدر قیوا...ومدی بھم می رسمپیواقعا ت... نھیی جلو ارفتم

 اومد عطر ادمی کھ رونی بومدمیداشتم از اتاق م... عالمھ خوشگل تر شده بودمھیبودم اما 
 .... عطر مورد عالقمو زدمتیزی برگشتمو وعیسر..نزدم

 ... و بابا حاضر و اماده نشستھ بودنمامان
  من حاضرممی برگھیخوب د -

 ؟؟؟ی اماده ش٧ واسھ مراسمیخواستیم -: بابا
 :  کردمو گفتمی کوتاھخنده

 ...برهی تر زمان مشیب... معقولھ جداسھینھ اون  -
 :  در گوشم گفتمامان

 ...یعال...زمی عزیمعرکھ شد -
 ....یمرس -

 ... خدااااااااانمی کاش اراد و ببزدی نشستھ بودم قلبم تند و تند منیماش کھ تو ی ھمون اولاز
 .... مجنونمدوباره

 ؟؟؟یعشقم اماده شد -
 ....نمیاره تو ماش -
 ... نامی ایمنم خونھ مان -
 ؟؟یجد -
 ....یاره عشقم جد -
 ؟؟؟؟؟ی ھستی کی بگیخوایھنوزم نم -
 .... منو عذاب ندهنی از اشتریقربونت برم ب -
 ھ؟؟؟؟ی لباست چھ رنگیراس....یھرجور راحت -
 ... باشھی چدی پس بای مشکگھیخوب دختر معلومھ د....ی سرخابیشلوارم گلگل....لباسم قرمزه -
 ... اون خنده ھاتیاخ فدا -

 ؟؟؟ی باشھ چومدهی اگھ نیوا... بودمیی البالوھی فرارھی سر کوچشون فقط با چشم دنبال می بوددهیرس
  خودمو الگارسون کردم؟؟؟؟نقدری ای کیپس من برا
 ..... چادرمو صاف کردمو وارد شدممی شدیادی پگشتی اونور منوری کھ چشام اھمونجور

 رھنی پھی.... بودسادهی در وای روبھ رویدرست کنار مان... کف پامفتادی قلبم داشت می وای وایوا
با کالج .... جذب ی لولھ تفنگی کتون مشکھیبا ....شدیبازوھاش داشت منفجر م... جذبیمشک

و با ژست ... تا ارنج داده بود باالناشوی کنھ استوونھی منو دخواستی منی ایوا...شیشگیھم
 .... بودسادهی وابی خودش دست در جوصمخص

 نرم و یلیمنم خ...کردی صحبت میبابا داشت با مان.... تا اونجا خودمورسوندمی جوری چدونمینم
اخخخخخ ..... شده بود بھمرهیاما اون مثھ بھت زده ھا فقط خ...ون دادم اراد تکی برایاروم سر
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 ت سمدمی مامانو کشعی سرمیبا مامان وارد سالن شد...بس کن پسر...شدمی نگاھش ذوب مریداشتم ز
 .... دری درست روبھ روگرید

 یوقت....شیشونی بھ پدیکشی دستشو میھ...کالفھ بود...نمی ببافشوی قتونستمی قشنگ ممی کھ نشستیوقت
 ...دوباره شماره مجنونم....زدی دل منم چنگ مزدیموھاشو چنگ م

 
 ....کنھی موونمی دی داریتوئھ لعنت -

 اراد نبود اه اه.... سرمو گرفتم باالعیسر
  شده؟؟؟یزی چ؟یگی میچ -
 .....ادی بھت مبی عجیمشک -

 !!!!کرانھ
 :اما... جانم سمی براش بنوخواستی مدلم

 ھوم؟؟؟ -
 ... از عشقتشمی موونھین دارم دم -
 !!!جنبشو ندارما...تورو خدا بس کن -
 ....قربونت برم من -
 ... سالنی دم در ورودیای بشھیم -
 ..شھی نمزمینھ عز.... فرشتھ زبلھی -
 .. سوالھی -
 .... سوال بپرسایتو دن -
 دم؟؟یمن تورو د -
 ....اره -

  ؟؟؟دمی رو ندی کھ دم در بود کسی چندتا پسرھی و ی من جز اراد و ماننیی پاختی رقلبم
 !!!یگی دورغ میدار -
 چرا؟؟ -
 ....شناسمی کردم و فقط ھمون دوتارو مکیمن فقط با دونفر سالم عل -
 ....خوب -
 خوب؟؟ -
 ...ی بگیتونی نماریبچھ جان انقدر بھ خودت فشار ن -
 ؟یشناسیداداشمو م -
  مو نشناسم؟؟؟؟؟؟یمی من دوست صمشھیمگھ م -
 اومده؟؟؟ -
 .... دفن و کفنیاره با سپھر رفتن واسھ کارا -
 ھ؟؟؟ی اسم خواھر سپھر چیگی راس م؟؟؟اگھیشناسی ھمھ رو میعنی -
 .. توھیسحر دوست جوجون -

 اه اه...دونستی مزوی ھمھ چی لعنتنی اشدمی موونھی دداشتم
 ...کنھی اعصابمو خورد می دارنیبب -
 ....من غلط بکنم -
 ؟؟؟؟؟ی لعنتی ھستیبگو ک -
 .!!!! کرانھوونھید....صدبار بھت گفتم -
 ...... المصبی ھستیبگو ک....یزنیاه حالمو با حرفات بھم م -
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 خدافظ....ستی نی مشکلدمیباشھ اگھ عذابت م -
 ؟؟؟ی ھستیگفتم تو ک....نمی ببسای بابا وایا -
 ... حرف بزنمخوامی نمشھیحالت بد م -
 ... عذابم ندهنی از اشتریفقط بگو و ب...گھ خوردم اصن -
 ...درست حرف بزن -
 ھ؟؟؟؟؟؟؟یدوس دارم بھ خودم فحش بدم مشکل -
 ؟؟؟؟؟یدیفھم... خودشی کنھ حتی حرمتی بھ عشق من بدی نبای کسیاره تو مال من...اره -
 ...من کم طاقتم.... بگو ؟؟؟یحاال ھرچ -
 ...بسھ...بسھ.... منیکرانھ  -
 ....ھمون دم در سالن... ما نشستھ بودی رو بھ روقایاراد اومده بود دق.... ندادمی جوابگھید

 ....کردیاما اصال بھم نگاه نم....اما...  تو دستششمی و گوشی انداختھ بودرو صندلخودشو
  مامان پس سحر کوش؟؟؟یراس -
 ... برسھدی باگھیاالن د -

 از جاش عیاراد سر.... سحر با مادرش وارد سالن شدرونیرف از دھنش اومد ب کھ مامانم حنیھم
 ... کردکیبلند و شد و تند تند سالم عل

اصال ... سحر سراغ مارو گرفت کھ بھ سمت ما نگاه کرد و با انگشت سمتم اشاره کردنکھی امثھ
 ...فقط چشمم بھ سحر بود...کردمیبھش نگاه نم

 خواستیدلم م....زدی بود و داشت باھاش حرف مستادهیھنوز ا اومد نشست اما سحر مامانش
 ..یلعنت... سحرو دونھ بھ دونھ بکنمیھمونجا تموم موھا

 :  خوشحال و خندان اومد سمت من اصال نگاش نکردم کھ اومد روبھ رومسحر
 فدات بشم منم دلم برات تنگ شده....میدی تازه ام از راه رسزمیاره عز....سالم عرض شد -

 ....رهی حرفا بودم کھ خندم بگنی تر از احسود
 ... اقا اراد کارت دارهنمیپاشو پاشو بب -
 ....دمی اسمھ ارادو اورد مثھ فشنگ از جام پرتا
  ؟ با من ؟؟؟؟؟؟ارادیچ -

 :  کرد و گفتی اخنده
 ....بلھ با شما -
  داره؟؟؟کارینگفت چ -
 ....چرا -
 خوب؟؟؟؟ -
 خواست کھ من و تو باھاش ارنی و خواھرشو بی مامان مانمارستانی بره بخوادیبابا گفت م -

 ...میبر
 ...گھی دمیخوب بر -
 میریبعد م.... طبقھ باال کار دارهنیای گفت ب؟؟؟یاووووووووووووه حاال چقد ھول -
 ....ادی حاال تا بمی برگھیخوب د -
 ... امیتو برو تا من ب -
 کجا؟؟؟ -
 ...برو تو... باباامیاالن م -

 ... مامان خبر دادمو با سالم و صلوات بھ سمت پلھ ھا حرکت کردمبھ
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کاش ارادم بھ من عالقھ ...استادی خدا داشت قلبم از حرکت میوا... مردمی از استرس مداشتم
 ....ی کمھیفقط ...داشت

 ... نشستمی مبل راحتیاروم رو... ومدی نمیی صداچی نبود ھی باال کسکی سالن کوچتو
 رفتم سمت تیبلند شدمو باعصبان... مچلم کردننکھیمثھ ا... اونجا نبودی گذشت اما کسی ربعکی ھی

 ...  کھ بھ سحر زنگ بزنم کھاوردمی در مموی حال داشتم گوشنیدر ھم...پلھ ھا
 ؟؟؟... بھ اراد کی نزدنقدریخدا ا.. قلبم یوا... اراد برخورد کردمنھی سنھیس

از جام تکون نخوردم دوست ....کردی موونمیھ داشت د تند تندش ھمھ و ھمینفسا.... تنش عطر
 ... طورنیاونم ھم... رمینداشتم ازش فاصلھ بگ

 دردت اومد؟؟ -
 ..خوبم...نھ -
 ...دمتیببخش ند -
 خوب -
 خوب؟؟؟ -
 م؟؟؟ی کھ برمیای بنیمگھ نگفت -
 ...امیچرا چرا االن م -

 ... بعد با چندتا پوشھ برگشتقھی چند دقھی اتاقو ھی تورفت
 ... شده بودگھی جور دھی چشماش نگاش کرد؟؟؟ی مگامی نینجوری چرا ادونمینم

 ...زدی و حرف مداشتی ازم برنمچشم
 م؟؟؟یبر -

دوست ..امی کردم دور ازش راه بیسع... رفتمنیی تکون دادمو جلوتر از پلھ ھا پادیی بھ نشانھ تایسر
 ... بکننینداشتم فکر

 
 ...یزیعز....ینی ھمشھی جون دلم تو ھمیا....اراد بودbmw  بودم کھسادهی دروادم
 ... نرم نشستمیلی اما در جلورو باز کردمو خنباریا

 .... و اروم بستم و از ھمون اول رومو کردم سمت پنجرهکمربند
 ... اصال خوش نبوددارمونی دنیاخر -
 ...ستیبرام مھم ن... ھھ؟؟؟یچ -
 ....ادی زیلیخ...اشتباه کردممن ....دیببخش -

 شھ؟؟؟؟یخددااااااا مگھ م.. کردی می اراد داشت از من معذرت خواھجاااااااااااااااااان
 بھ ی شده بودم کھ کالفھ دسترهی لبام بود بھش خی کھ روی لبخندمچھی متعجب و نی چشمابا

 :  نگام کنھ گفتنکھی بدون ادیموھاش کش
 ! نکنگامی نینجوریا -
 ؟؟؟؟ی جوریچ -
 ....گھی دیمنجوریھ -
 :  کردم کھ گفتگاشی نی معمولیلی خنده خبا
 ...اصن نگام نکن -

 ؟؟؟ی چیعنی ای مسخره بازنیا... برخوردبھم
 !!!چھ مسخره!!! واااا  -
 : اونم با پوزخند گفت... رومو کردم اونورو
 ... مسخرسیلیخ....اره مسخرس  -
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 ومدیو چقدر خوب شد کھ ن... منو تنھا بذارهخواستی سحر مدونستمیم...  نکردم بھ حرفشیتوجھ
 : بزنمی حرفھیاما دوست داشتم 

 اد؟؟؟ی مگھ قرار نبود سحرم بیراس -
 !تونھیگفت گفت نم -
 !اھان -

 نجامیاصال چرا من ا.. چرا ازش دلخور نبودم دونمینم!  ضبطو کمتر کردی زد و صدایلبخند
اصن .. شدی مسخرش اما مگھ می مشت محکم حوالش کنم بھ خاطر اون حرفاو تھمتاھی دی؟االن با
  بھ عشق کمتر از گل گفت؟شھیمگھ م

 :  گفتمکردمی مگای کھ بھ روبھ رو نی ھمونطوردمیپرسی ازش مدی بایول
 !نی بدحی برام توضخوامی بود؟؟؟ می چیاون حرفا برا -
 کودوم حرفا؟ -

 :  زدمو گفتمیپوزخند
 ! روزه اخریمون حرفاھھ ھ -

 :  اونور چرخوند و گفتنوری سرشو کالفھ اچندبار
 ! کردمیمنکھ معذرت خواھ -
 ! ابراز عالقھ کردم کھ خبر ندارمی من کنمی ببخوامی میچیاون ھ -

 زدم؟ی حرفارو منی ای با چھ جرئتدونمینم
خواستھ ...ی نامھ داد گفت تو برام نوشتھی بھم رایسم....  چرا حرفاشو باور کردم دونمیمنھ خر نم -

 ...دیبازم با!  شده بودموونھید.. ختمی بھم ری آن اونجورھی چرا دونمینم... مثھ خودششرمانھی بیھا
 تو اوج باشھ دی باشھی من ھمیاراد برا....نمی حرفش تموم شھ دوست نداشتم اراد و شرمنده ببنذاشتم

 ! دوست دارمشویاونجور
 !!!ستیمھم ن -
 ... برام اس اومدوبارهد
 ... ھمھ فاصلھ دلم تو دستتھنی با اینیبب... ینیکاش منو بب -

 .... خدا نکنھیا.. دستش بودی برگشتمو اراد و نگاه کردم اونم گوشعیسر
 مثھ بچھ ھا خودشو ادی کھ بستی نکاری بنقدریا... کنھی بھ من نگاھم نمیاراد حت... امکان ندارهنھ

 .... دارهی کنھ حتما کارمیازم قا
 .....ی عالمھ سوال رو دستم گذاشتھی عشق یتو بھ جا -
 .... بغلت کنم اونقدر کھ تو عطر تنت گم بشم.... لباتو ببوسم خوادیدلم م -

 گھ؟؟؟ی می چنیا... شده بودیگونھ ھام رنگ... بدنم گر گرفتھ بودتمام
 تو حالت خوبھ؟؟؟ -
 شونیال مصب امروزم کھ اجر....!!!  دارهبی ھا مگھ ع اون غنچھدنی مگھ ؟؟؟ بوسھیچ -

 ؟؟؟؟یکرد
  کمرنگشون کردمنمی با لب استعی انداختمو سرنھیی نگاه تو اھی
 ...ای حیب -
 ؟؟؟؟؟؟ی چرا پاکشون کردھ؟؟یچ -
 

 ....  کردهیلی بود کھ منو لیھمون کس....ی مجنون لعنتنی نگاه، اھیفقط ... نگاه بودھی تنھا
 ... خاصیلیخ... ارومیلیخ....کردمیمن اما فقط نگاش م.... نگھداشت ارومنویماش

 ...دلم ھنوز تو فکرتھ... من دنبالتھیچشا -
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 ....  لب باز کردماری اختیب
 !!!!!اراد -
 ؟؟؟...جون دلم -
 تو ؟؟ -
 .. کرانھ منموونھی دنیا...اره منم -

 .... فقط...ستی نفی حالم قابل توصاصال
 اما خواستمیم... صبر کنمگھی ماه دھی تا تونستمینم... من کم طاقت تر از توام؟؟ینیبی منو میبدبخت -

بد عادت .... یاما تو منو بد عادت کرد... تو برنامھ من نبود نایاصن ا....اصال ابراز عالقھ...نشد
 ... بھ خودتیداد

 ......تو -
 ...!!! دمی جوابتو مگھید..حرف بزن...جونم -
 ؟؟؟؟تو چرا....اراد تو -
 بار اول و یبرا.. کرانھگمی رو بھت میزی چھی چرا؟؟؟؟ چرا عاشقت شدم؟؟؟؟؟؟؟ فقط یمن ؟ چ -

عشقمو ول ...کنمی ولت نمیکیمن ....نچ... ی روھم کھ دوست داشتھ باشی اگھیاگر ھر کس د...اخر
 ....کنمی ول نممویتموم زندگ...کنمینم

 :  سرشو اورد کنار گوشمو گفتاروم
 ...رنگ مورد عالقھ من مورد عالقھ منو محشر کرده....ی شدبای کننده زوونھیامروز د -

 ....ھنوز دال و لباش کنار گوشم بود... اروم برگردوندم سمتشسرمو
 نیی اش باال پانھیس...شدینفساش داشت تند م..... صورت عشقمی حاال درست روبھ روو
 ؟ کنھ؟؟کاری چخواستیاروم اروم چشماشو بست ، م....شدیم
 .... دست نزنمی کھ بھ شوھرم محرم نشدم بھش حتی خودم عھد بستم تازمانبا

 :  صداش کردمارو
 !!اراد-
 !!!اراد -

 ....دادی نمجواب
 !اراد جان -
  ابراز عالقھ کرد چرا من نکنم؟؟؟نقدری نداره حاال کھ اون ایبیع
 :  گوشش گفتمری گوشش درست زری صدا زنی اروم و با لوند ترو
 ...!!!ارادم -

 :  بستھ بود اما جواب دادچشماش
 جون اراد؟؟؟ -

  بگم؟؟؟؟ی چی بگم لعنتی چاخھ
 ؟؟؟؟ی حرکت کنیخواینم -

 :  باز کردو با لبخند گفتچشماشو
 کجا؟؟؟؟ -
 ...گھی دمارستانیب -

 : گفتی و مکردی صورتمو نگاه می با لذت تمام اجزای قصد نداشت بره عقب ھمونجورانگار
 ا...مارستانی داره بھ بازی اره خوب االن حال و روز من نمارستان؟؟یب -

 :  گوشم گفتری زی ارومی سرشو اورد جلوتر و با صداروم
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 از خلسھ تی زندگی با صدایوقت... کنھی اخر اسمتو صدات مذارهی رو ممی عشقت اون میوقت -
 شھ؟؟؟یحالت بد نم...یای برونیب

 ......رهیگیگم خندت ماونقدر کھ اگھ ب...بیعج... دوست دارمعشقم
 : چشمامو بستمو اروم گفتم.... بس بودی کاری مخفگھید
 ..!!!اراد -
 جونم؟؟ -
 ...دوست دارم...منم ....من -

از نگاھش ...کردی فقط مات و مبھوت نگام مھ؟؟ی عکس العملش چنمی چشمامو باز کردمو بباروم
 :  گفتمدی با ترددمیترس

 ؟؟؟یکنی مگامی نینجوریچرا ا -
 .... کھیپس اون کس -
 :  گفتمی خنده ارامش بخشبا
 !!!خوده تو....یی کرده بود توری کھ تموم روح منو تسخیاون کس -
  کنم؟؟؟کاریحاال چ -
 رو؟یچ -
 :  گوشم زمزمھ کردریواروم ز... لمست کنمتونمی کھ نمنیا... بغلت کنمتونمی نمنکھیا -
 ؟؟؟.. لباتو ببوسم عشقمتونمی کنم کھ نمکاریچ -

 گفت؟؟؟ی می چنی خدا ایوا... فکر نکنمیچی کردم بھ ھیچشمامو بستمو سع...شدی داشت بد محالم
 .....اخھ دست زدن کھ... باشھیدی ادم مقکردمی ھم فکر نمی طرفھیاز 

 م؟؟؟ی برشھیم -
 ... بھ حرکت دراوردنوی نداد فقط ماشیجواب

 کھ یبھ کس...کردمیبدجور تو خودم بودم داشتم بھ اراد فکر م...زدی دور مھودهی بود کھ بی ساعتمین
 : مقدمھ گفتیکھ ب..امیحاال شده بود تموم دن

 ؟یکنیبا من ازدواج م -
 ..کردی موونمی داشت دی چش شده بود؟؟؟ وااااااااانیا.. شدممات

 ؟یگی میتو چ -
  داره؟؟؟؟ی اشکالدمیدارم بھت درخواست ازدواج م -
 ...یول....نھ خوب  -
 ؟؟؟ی چیول -
 ....یچیھ -
 ؟؟؟یزنیقراره پنجشنبتو کھ بھم م -
 کودوم قرار؟؟؟ -

 :  و گفتدی بھ سرو صورتش کشی دستکالفھ
 ....یخواستگار -
  بھم بزنم؟؟؟؟؟؟دی بای چینھ برا...اھان -

 :  بھم انداخت و گفتی نگاھیعصب
 ؟؟؟؟یگی می چیفھمیم -
 ؟؟؟یگی می تو چفھممیاره اما نم -
 ؟؟؟یگی واسم متی راحت از خواستگاریلیبعد خ...کرانھ من بھ تو در خواست ازدواج دادم  -
 ....نقدری کھ تو افتادهی ننمونی بیھنوز اتفاق...اراد ما ھنوز  -
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 :  زد و گفتیشخندین
 .... ندارهیبگو بھ تو ربط... بگو ؟؟؟یکنیچرا تعارف م...راحت باش..واقعا ممنون...ھھ -
 ... بگمخواستمیفقط م....  نبودنیم امن منظور -
 ...ی بگیزی چستیالزم ن -
 ... نذاره حرفمو بزنمی کسنکھی از اادیبدم م -

 :  سرشو تکون دادری بھم انداخت و با تغی غضبناکنگاه
 ..!!!نیبگ...نییبفرما -
  بگم؟؟ی بھ پدر مادرم چارم؟؟؟؟؟ی بدی پارسا بای برایمن چھ بھونھ ا -
 ..... اضافھ کردمی لحن خستھ ابا
 !!!اراد... منشھ؟؟ی حل میبعدشم مگھ فقط با حرف ھمھ چ -

 :  مثھ من جواب داداونم
 جانم؟؟؟ -
 ...می باھم داشتھ باشی رابطھ بدخوامیمن نم -

 :  برگشت طرفمو گفتعیسر
 امکان نداره می کھ بھ ھم محرم نباشی در مورد من کرانھ؟؟ من تازمانی فکر کردیتو چ -

 ... لمست کنمیتح...یحت
 ...خوب پس -
 ؟؟؟یپس چ -
 ...ی صبر کندیپس با -
 نباشھ ی دو سھ ھفتھ اونقدرنی ھمدیاره شا... صبر کنم تونمی نمنی از اشتریمن ب... کرانھنیبب -
 اعتراف ی زودنی ھمھ غرور بھ انیبا ا... کردمی جا تحمل منی صبر کنم تا ھمخواستمیاگھ م..اما..

 شم بعد پی خواستگاراتو رد کنسمی درصدم فکر نکن کھ بخوام واھی ی حتخوامتیمن م...کردم
 ...امیب
  کنم؟؟؟کاری چیگیخوب تو م -
 ...واسھ شنبھ اماده باش.... کھ من بھ مادرم گفتم دونمی منویفقط ھم....دونمینم -
  اراد؟؟؟یگی میتو چ -
 باھات حرف تونمی معذبم کھ راحت نمنقدریمن ا...خستھ شدم از بس فقط نگات کردم ...زمیعز -

 ...درکم کن... ارمی نگاھا طاقت بنی بار اری زتونمینم....کنمی داغ مینیکی نگام میوقت....بزنم
 ... اما تودهی بھ ماھم نکشدیھنوز شا... عرقت تنده اراد یلیتو خ -
 :  گفتادی دفعھ از جا در رفت و با فرھی
 ... نداشتمی حسنی کس ھمچچیبھ ھ... وقت چیتا حاال ھ... نتمووید...من عاشقتم!!!!!!!!! کرانھ -

 نیا... تحملش کنمخوامی نمگھید... بس بودی بھ اندازه کافدمی کشتی کھ از دوری ھفتھ دردھی ھمون
 یتو واسھ من مثھ مواد...دمیچیپی خمار بھ خودم می معتادھی مثھ شبی دنیتا ھم...روزا

 یباور کن وقت....اروی دنخوامیاصن نم... کرانھتونمیمن بدون تو نم..یکنیارومم م...یمسکن....
 .... حالم خرابھنمتیبیمن
 ...چھ برسھ...یبھم فکر کن....کردمی درصدم فکر نمھی..ھھ -
 ....ی مغروره از خودراضینی منو ببی حتکردمیاره جالبھ اخھ منم فک نم -
 ... ربع اروم شروع کرد بھ حرف زدنھیبعد از ....نطوری نگفتم اونم ھمیزی چگھید
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 بعد از شھیباورت نم..ھمون تصادف... دمتی کھ دیاما از ھمون اول.. باورت نشھدیکرانھ شا -
 ی رانندگتونستمی اصن نمدیلرزی پشت فرمون نشستم تموم بدنم میوقت...ی رفتی گازشو گرفتنکھیا

 م داشتی حسھیاما ..البتھ اونموقع عاشقت نشده بودم... کنم
 ی حفظ کردم تا کسیلیخودمو خ...فتادمی داشتم پس مگھی کھ ددمتی دالی تو ونکھی از ابعد

 ای یرفتی چشم غره مای یکردی ام می وقتیکردی کھ نگام نمنیھم.. یکردیاعصابمو خورد م...نفھمھ
ھ ی توام مثھ بقخواستیدلم م...کردی موونمی دیذاشتی محلم نمنکھیا....یگرفتیبا اکراه روتو ازم م

 .... و من خبر نداشتمیچون برام مھم شده بود...ھھ..برات مھم باشم ..یدخترا دوسم داشتھ باش
 بی با اون سیوقت... کلتو بکنمخواستیدلم م....می بوددهی کھ تازه رسی اونروزرهی نمادمی وقت چیھ

  تویزد
 مسخرم نی دارکردمیحساس ما..نیدیخندی بود کھ ھر ھر با سحر می از اون موقعشتریب...نمیس
 .... نبوددی کارا از تو بعنیالبتھ ا..نیکنیم

 .... بودیدنی دافتیخدااااا ق...دی چھ قدر بھم چسبتزای اخ کھ اون پاخ
 .... خنده صدادار سردادھی پرت کرد عقبو سرشو

 
 ....دونھیفقط خدا م... کھ چقدر دوست دارماخ

 ...چقدر خوش گذشت... دمی ندی بھ اون باحالبالی کرانھ تاحاال مسابقھ والشھی مباورت
 :  خنده گفتمبا
 ...دمی کشیاوه اوه چھ درد...یحرف نزن بچھ پرو چقدر اونروز حرصم داد -

 .... لباش محو شدی از روخنده
 .... منرمیبم -
 ....!!!خدا نکنھ -
 ... راستشو بگوپرسمی سوال ازت مھی کرانھ یراس -
 من تاحاال دروغ گفتم؟؟؟ -
 ... بگوتوی کھ احساس واقعنھیمنظورم ا...نھ -
 ....خوب -
 م؟یدیدی مبالی باھم والمی کھ داشتیھمون روز -
 ...خوب -
 ... کنارت نشستمیوقت -
 ...خوب -
 توام حالت مثھ من بود؟؟ -
 ... اما خودمو زدم بھ اون راهھی منظورش چدونستمیم
 ؟؟؟ی جوریچ -
 شام می باغ بود کجا بود باھم داشتی کھ توی مثھ اونموقعقایحالت عوض شده بود؟؟؟ دق...خوب -
 م؟؟؟؟یخوردیم

 ... شده بودم منیطونی شعجب
 ؟؟؟ی چیعنی اراد ؟؟ ی جوریخوب چ -
 ... ولش کنیچیھ -
 ..ی بگدیبا -
 گمیمن مثھ مشنگا دارم حالمو برات م...نھ ولش کن  -
  سختھ؟؟؟نقدریا..نی ھم؟؟ی شده بودی جوری بگو چگمیخوب منم م -
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 .....دیلرزی تنم مشدمی انگار ھول مگھی بودم دی جورھی..راستش...یلیاره سختھ خ -
 
 ...کردمی کھ دوست دارم درکش نمدونستمی داشتم اما چون اون موقع نمیمنم حس خاص...راستش -
 ؟؟؟یدی فھمیپس از ک -
 ... کھ باھم دعوامون شدیاز ھمون روز -
 : نده گفت خبا
 ؟؟؟یگی می کودوم موقع رو دارمیاخھ عششقم ما دوتا از اول تا اخرش باھم دعوا کرد -
 ...یھمون روز اخر -

 : اروم گفت....دی خجالت کشانگار
 .. بد کردمیلیخ...ھزاربار ببخش...دیببخش -

 : جو و عوض کنم با خنده گفتمخواستمی ممنم
 ؟؟؟ی کجا رفتھ بودی حموم جناب عالی کرده بودم توری کھ من گی اونموقعیاھان راس -
 ...کثافت...اری نادمیاخ اخ  -
-..... 
  بودی در کل روز خوبیول -
 چطور؟؟؟ -
 :  گفتزی امطنتی خنده شبا
 د؟؟یارزیبھ صحنھ اخرش م -

 :  حواسم نبود گفتماصال
  کدوم صحنھ؟؟د؟؟یببخش -
 بغلت کنم اونقدر فشارت بدم کھ خواستی کھ درو روت باز کردم اخ خداااااا دلم میھمون موقع -

 ...رنیاونقدر کھ ھمھ مارو باھم اشتباه بگ....ی تکون بخورینتون
 ...تازه گناھم کردم....دمیاز اول تا اخرش درد کش... نبودیاصلنم روز خوب -
 ...می با ھم ازدواج کنمیاخوی مینا سالمت... نداره کھ گلمی من اشکالی براگھید -
 ... لبام نشستی کند روی و لبخندنیی خجالت سرمو انداختم پابا
 ...ادی البتھ اصال بھ اون زبونت نمیکشی خجالت مرهی دلم ضعف می وایوا -
 زبون من چشھ؟؟؟ -
 ... واالیچیھ...یچیھ -
 :  لبخند نگاھش کردم کھ دوباره گفتبا
 ... نکنگامی نینجوریخانومم ا -
 ؟یواسھ چ -
 ... بشھتیزی تو چترسمیخودم بھ درک م -
  داره؟؟؟یبعد چھ ربط -
 ی چگھید.... توام باشھیلبا...من باشم..یتو باش...ی کنم لعنتی رانندگتونمی نمینجوریخوب من ا -

 کمھ؟؟
 ...چارهی بنی بھ ای دادیریاراد تو چھ گ!!! اااا-
 ... کھنی چنای ایدونی نمیاخھ لعنت -
 ..!!! بخدای اوونھید -
 ..وونمیمعلومھ کھ د -
 ....نگی برد تو پارکنویماش... می بوددهی رسگھید
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 !!!نای خوب منو گول زدیول -
 ؟یواسھ چ -
 ... عمتونمارستانی بنیھم -
 :  خنده گفتبا
 ...اھان -
 ؟؟؟؟..... باز نکردن رومونمارستانوی دره بای نبودن؟؟؟ می بگم؟ بگم رفتیحاال رفتم تو چ -

 :  و گفتدی خنداونم
 ....ی جواب بدی مجبور بشی کھ تو بخواپرسھی ازتو نمیکس....نمیرینھ ش -

 ... شدادهیاونم پ... شدمادهی پنی ماشاز
 فعال خدافظ -
 کجاااااااااااااا؟؟؟؟ -
 ...گھیبرم تو د -

 دوباره شروع نی خدا ایا...شروع کرد بھ نگاه کردن....سادی سمتمو رو بھ روم وادی دوعیسر
 :  اروم گفتمیبا لبخند مرموز...کرد

 دوباره اون حسھ اومده سراغت؟ -
 :  کردنش داشت گفتی در مخفی کھ سعی با لبخنداونم

 !!قایدق -
 :  قدم رفتم عقبو گفتمھی
 .. نشدهشتریپس برم تا ب -

 ... قدم اومد جلوھی اون اما
 ...میکردیگاه م نگروی لبخند خاص ھمدھی نداشتم بزنم فقط با یحرف

 ؟؟؟ی کنکاری چیخوایم -
 اومد جلو... قدم رفتم عقبھی ودوباره

 رو؟؟؟یچ -
 ....حستو...ھھ  -
  بکنم؟؟؟کارشی چدیبھ نظر تو با -

 ... قدم رفتم عقبو اون جلوھی دوباره
 ....شی بخوابوندیبا -
 ... خواب ندارهیاخھ لعنت -

 ....وارید رفتم عقب کھ خوردم بھ دی قدمم نرسھی بھ دیشا
 .... قدمھی از شتری اومد جلو اما باراد

 ... زده بود و منو تو قلمرو خودش محاصره کرده بودواری بھ ددستاشو
 ... بخونییبراش الال -
 کھ منو مست خودت ینطوریھم...ی کھ منو خواب کردینجوریھم... کھ کار توئھ عشقمنیا -

 ....یکرد
 ...کردمی نفساشو احساس می شده بود کھ داغکیاونقدر بھم نزد...شدی داشت خراب محالم

 .....کھ اروم سرشو اورد سمت صورتم... کنھکاری چخوادی مدونستمینم
 ...ترسھی بودم اما بھ خودم گفتم ادم از عشقش کھ نمدهی ترسی کمھی

 صورتش یحت...  نداشتی تماسچیاصال بدنش با ھام ھ.... رفت سمت گردنمی حرکت ناگھانھی بھ
 ... بودکی نزدرنقدیکھ ا
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 ....دیکشی ممی بھ روسری شو مثھ بچھ گربھ اینیِ ملو بیلی خفقط
 ....ھمون حس مخصوصھ اراد... نشون از حال خرابشو داشتشی در پی و پقی عمینفسھا

 .... عقبدمی اروم موھاشو کشیلیفقط خ... بکنم تونستمی نمیکار
 ... بستھ اورد باالی با چشماسرشو

 :  بازشون کرداروم
 جونم؟؟؟ -

 :  اروم فقط تونستم صداش کنمیلی خیلی اروم خیلی خومدی درنمصدام
 ...!!!اراد -
 جونم؟؟...اخخخخخخخخخخخخخخخخ -

اون داشت خودشو ... تحمل کنمتونستمی نمگھید.....چشمامو بستم ... ھمون کارشو تکرار کرددوباره
 بود نھ تخت نگی پارکنجای بود انیا فقط فرقش میبردی از ھم لذت ممیما داشت... من ای زدیگول م
 ممو از ھمھ مھمتر اراد محر... من چادر سرم بود نھ لباس خواب...کردیاون لمسم نم...خواب

 ....نبود
 ... باز کردمو اروم سرمو چرخوندمچشممو

 کردم؟؟؟ی مکاری چدیحاال با... منیخدا....شدی نمباورم
 ؟؟؟ی اراد بدبختم کردیوا... رفتابروم

 .....کردی بود و مارو نگاه مسادهی از حدقھ دراومده وای با چشمادایو
 .... عقبدمیبا دو تا دستم صورت ارادو گرفتم کش....  برام مھم نبودیچی اون لحظھ ھگھید
 !!!دایو.....اراد -

 :  گفتیبا نگاه ارامش بخش...دای سرشو چرخوند سمت واروم
 گھ؟؟؟ی نمیزی چی بھ کسدایو -

 ....دیلرزیتموم بدنم داشت م...د گرفتھ بومیگر
 ... رفتدای وشی من پیابرو...ستنی مھم نگرانیاراد د...اراد  -

 ....  شدی عصباناراد
 :  و گفتدی دوتا دستش چادرمو کشبا
 ؟؟؟یفھمی مشمی موونھید...نکن... ھیکرانھ گر -

 ... بودیاما ھنوز اشکام جار... ستادمیاروم جولوش ا...دای منو کشوند سمت وبعد
 ... بھ چادر من بودگشی دستشو زده بود بھ کمرو دست دھی.... من ی کالفھ از اشکھاارادم

 !!!یگی نمیزی کس چچیتو بھ ھ... بھش بگودایو...دایو -
  ؟؟؟؟وونمیمگھ د...گمی نمیزی چیمعلومھ کھ بھ کس... اراد یگی میچ -
 : دمی نالھی گربا
 ...اراد -

 :  گفتدای رو بھ وی با کالفگاونم
 ... نسبت بھش عوض نشدهدتی بھش بگو ددایو -
 :  با لبخند اروم منو در اغوش گرفت و گفتدایو
 ...زی اشک نرنمینازن...یی تو ھنوزم ھمون دختر پاک مادونمی تو دختر ؟؟ من میخل -
 ....!!! مادایباور کن و -
اصال ولش ... باشمدهیدرضمن اگر د...دمی ندیزیمن اصال چ.... نکن ھیگر...بسھ دختر جون بسھ -

 ...کن
 :  از خودش جدا کرد و گفتمنو
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...  ی بعد از ناھار برن کھ تو نبودخواستمیم.... ؟ مامانت نگران شدیدادی جواب نمتویچرا گوش -
 ...گردونمی من برت منیمنم گفتم شما بر

 :  بغلش کردمو گفتمدوباره
 ...زمی عزیمرس...یمرس -
 ..... نداشتیقابل -

 ...اراد نبود... عقب دمی خودمو کشاروم
 م؟یبر -
 کجا؟ -
 :  خنده گفتبا
 شما دوتا چتونھ؟؟؟ -
 ا؟؟؟یک -
 ....!!! تو و اراد -
 چطور؟؟ -
 ی فرداش کھ اراد رفت، ولگمی شمالو م،ی کھ تو رفتی کرانھ وقتیدونی نمیراس...اون از اراد  -

 ... ھمون نصف روز با ما چھ کردیدونینم
 چطور؟؟؟؟ -
من ھمون موقع ... بھشدی رفت سراغش کھ مثھ ھاپو پردهیچندبار سپ...گرفتیمثھ سگ پاچھ م -

 ..... شده بودوونھیباور کن کرانھ د... بودم بھ خاطر نبود توئھدهیفھم
 ؟؟؟؟ی کھ رفتی روزھمون

 ؟...خوب -
 ...!! بھت زنگ زداریشبش کھ کام -
 ...خوب -
 و رونی بدی مثھ جن زده ھا از اتاق پرنیزنی باھم حرف منی داردیتا شن...اراد باال تو اتاق تو بود -

 دوسش یحاال تو چ..... من چرای ولدی نفھمیمطمئنم کھ کس....نیی پادی کھ سرعت داشت دوییتا جا
 ؟؟؟یدار

 ....عاشقشم...من؟ ھھ -
 ...دادی اصال رفتارات نشون نمیول -
 بگم بھ یزی چھی یراس.... برگشتم تازه احساس کردم کھ دوسش دارمی من وقتخوب راستش -

 ؟یگی نمیکس
 ... بگوزمینھ عز -
 ... اراد و من داغون کردمنیماش -
 ؟یچ -
 ... خورده بودی اراد کھ سپرش بدجورھیفرار -
 !!!خوب -
 ...کار من بود -
 ششھ؟؟؟ی کرانھ مگھ میگی میچ -
 ...فعال کھ شده -
 د؟؟؟یشناختی مگروی شما از قبل ھمدیعنی -
 ... یی جوراھیاره  -
 !!!بھ قران.... کرانھ یی بالیلیخ -
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 ... کرانھگنیبھ من م -
 م؟یبر...خوب حاال دور برندارد -
 ....می بابا برمیبر -
 
 و ییرایاراد تنھا لم داده بود بھ مبل پذ... ھمھ رفتھ بودن سرخاکبایتقر.... تو سالن نبود ی کسگھید
 ... دستشرهی رو نگی کوفتنی اگھی بزنم تو گوشش کھ دخواستیدلم م...کردی دود مگاریس

 ... و بھش اس دادمی قبلی صندلی نشستم رواروم
 ؟؟؟؟؟ی خاموشش کنشھیم -
 یوا....شدی مبای وار زوونھی دزدی کھ لبخند میوقت... نگاه بھ منھی کرد و لی نگا بھ صفحھ موباھی

 ...کھ چقدر دوسش داشتم
 ...ی چاوانی لی انداخت توگارشوی سھمونجا

 !!چشم -
 .... بالیچشمت ب -
 ؟؟یخوب -
 ...یستیاما انگار تو خوب ن!!! اره -
 ...چرا با تو کھ باشم خوبم -
 ؟؟؟...ی بھم زدی با مانیتو کھ گفت -
 ...!! حال تنھاش بذارمنی با اتونستمینم -
 ...اھان -
 ....رسونمتیخودم م -
 ...برهی گفت کھ منو مدای وینھ مرس -
 ... اشپرخونھیحاالم پاشو برو تو...برمی گفتم تورو مدایمنم بھ و -
 چرا؟؟؟ -
 ....برو -

 .... شدم تا پامو گذاشتم تو اشپزخونھ ارادم پشت سرم وارد شدبلند
 ھ؟یچ -
 ھ؟ی چیچ -
 نجا؟؟؟ی اامی بی گفتیبرا چ -
 ...ی غذا بخورنکھی ایبرا -

 :رفتمی مداشتم
 ... ندارملیاصال م -

 :  سد کرد و گفترامو
 ...ی بخوردیبا -
 ...ستیخوب گشنم ن -
 ...خوب من کھ گرسنمھ...خوب -

 ...ارمی بھ رو ش بخواستمی گرفتھ بود اما نمخندم
 .... بخورنیخوب بش -
 .... با تو بخورمخوامیخوب م!!! کرانھ؟...اه -

 :  عقبو گفتمدمی رو کشیصندل
 !!!از اون لحاظ...اھان  -
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 .... زی لبخند نشست سر مبا
 بار مصرف شروع کرد بھ ھی ظرف ھی تو بشقابو گذاشت جلوم خودشم توختی رو برام رغذا

 ...خوردن
 ..گھیبخور د -
 ...تو بخور نوشھ جون -

 ... کھ ھمش چشمش بھ من بودخوردی غذا نماصلن
 ... ذرهھیحداقل  -

 ... بھ غذا نداشتملیاما اصال م.. بودی خوشمزه ایغذا.... قاشق خوردمھی زور بھ
 ... بشقابم و شروع کرد بھ خوردی قاشمو برداشت بھ جاش قاشق خودشو گذاشت توعیسر

 .. رو جبران کنمی خوبنھمھی ای جوریمن چ...ی برم الھقربونت
 ری رابطھ غھی یعنی نیا... بھم دست دادیحس خاص... ذره گذاشتم دھنمھی قاشقشو برداشتمو منم

 با دمیاصال حواسم بھ اراد نبود سرمو کھ باال کردم د....می کھ باھم داشتی فاصلھ انیدر ع....میمستق
 :  گفتمارمی کم ننکھی ایمنم برا....کنھی داره نگام مییبایلبخند ز

 .....خوشمزست خوب -
 ....نیی نزدمو کلمو انداختم پایرف حگھیمنم د.... کردی اون ھنوز داشت نگام ماما
 ؟؟؟؟ییبای وار زوانھی دیدونیم -

فقط ... نبودمییبای کھ واقعا من دختر زی؟ اره ؟ نھ ؟ در حال...دادمی جوابشو می چدیبا.... خوردم جا
 درموردش زی اغراق امنقدری در کار نبود کھ اراد اییبای زی ولی و دوست داشتنی چھره معولھی

 :  گفتمدموی کشیقینفس عم...زدیحرف م
 کنھ؟؟؟؟؟ی خودش موونھی ھمھ رو دتی غرور لعنتنی کھ ایدونیتوام م -

با ... از جانب من نبودیدی و تمجفیدرواقع انتظار تعر... رو نداشتی حرفنی توقع ھمچاصال
 ...زدی منقطع حرفش رو می متعجب و خنده ھایچشما

 ؟؟؟؟؟؟یزنیم درمورد من حرف یتو دار....تو....کرانھ -
 ؟....نجاستی ایمگھ جز منوتو کس -
 ...!!!نھ خوب...ھھ -
 قرار نشی سی جلوستیدستموبھ حالت ا... بلند شدم کھ دوباره اومد سمتمزی لبخند از سر مھی با

 ...دادم
 ....نھی مارو ببی دوست ندارم کسگھینھ اراد د -
 .... بگمخواستمیاما من فقط م -
 ....بھ من دروغ نگو....اراد -

 ریاروم ز... باشمای حی عشقم بشی بار پھی داره یبیچھ ع... کنم کشی من تحرخواستمی محاال
 : گوشش گفتم

 وونتی حس خواستنو کھ داره دنی ایحت....ارادم ... خونمی از چشمات مزویمن ھمھ چ -
 ...فھممی مروی ھمھ چفھممیم...کنھیم

 : قبو گفت عدی کشی با کالفگسرشو
  پس چرا؟؟؟یدونیتو کھ م -

 ... کھ چقدر مثھ بچھ ھا شده بوداخ
 ن؟؟؟یایشنبھ م -
 :  موھاشو گفتی دستشو کرد البھ الی ناباوربا
 ؟؟؟؟؟یکنی مکاری با من چیمعلوم ھست دار....کرانھ...کرانھ....کرانھ  -
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 ...شنبھ منتطرم.....اره معلومھ -
 ..... تنھا گذاشتمی ناباورای دنھیو ارادو با ....رونی رفتم بی حرفچی ھبدون

 
 !!! ی بکنشی قلم اراھیکرانھ بھ خدا اگھ  -
 ؟؟؟؟؟ی قطع کنشھیحاال م...باشھ بابا باشھ -
 ؟؟؟؟؟؟ینی اقا پارسا رو ببی عجلھ داریلینکنھ خ....رمینخ -
 .... بس کن اراد -
 ... پسرهنی با اینی بشیخوا بنکھیفکر ا...یکنی موونمی دی داریلعنت...خوب اخھ  -

 ....شدی کھ گوشام داشت پاره مدی کشی عربده پشت گوشھی بعد
 ....ااااااااااااااااااااااااا ه -
 ..... باور کنفتھی بی اتفاقچی ھذارمیباور کن نم...اروم باش ! ارادم ...اراد....اراد -
 نکنھ مختو بزنھ؟؟؟... جلو نظرت عوض شھی دفعھ زبونم الل برھینکنھ ....بھم قول بده -
 کھ من ی بفھمیتونی منوی امونمیمن تا اخر عمر عاشق تو م... بھ مننی توھیعنی حرفت نیاراد ا -

 الھھ تو دی کھ من بایھمونجور....پرستمتی و من میتو بت من....عاشقانھ...عاشقانھ دوست دارم 
  اراد ؟؟؟یفھمیم...باشم

 :  جواب دادری تاخبا
مرگ من ......رمیمیتو فقط اراده کن من م....پرستمتیمن م... منھی اره زندگزمیاره عز...اره  -

 ...دوست دارم...برو قربونت برم برو....دست نگاه توئھ
 .... طورنیمنم ھم -
 .... بگوتیشگیبا لھجھ ھم... طورنیکرانھ بھت گفتم فقط نگو منم ھم -
 ای تورو بھ دنھی تار موھی... دوست دارمیلیم خدوست دار...باور کن عاشقتم ..ارادم -

 خدافظ...دوست دارم ....دمینم
 .... من خدافظ تمومھ عمرمھیخدافظ زندگ -
 
  کھ من ندارم؟؟؟یخوای میاخھ تو چ...کرانھ  -
 ..... اقا پارسادینیبب -
 دوسم یگیم.... نھیگی مونھی درمی اگھی کس دی پاپرسمیاخھ المذھب ھر دفعھ کھ ازت م -

 ..یشی باور کن اونقدر کھ دوست دارم توام بھ من عالقمند ممی ازدواج کنیخوب خوب وقت...یندار
 ...حاال فرق کرده -
 ؟؟؟یچ -
 ...ونھی درمگھی کس دیحاال پا...حاال -
  مگھ نھ؟؟؟یگی دروغ میتودار...تو...تو....کرانھ -
 ...رم دوست داگروی نفر دھیمن ...گمی می جدیلیدارم خ...نھ -
 ....واقعا شوکھ شده بود...گفتی نمیچیھ
  کار کنم؟؟یحاال من با عشق تو چ....!! کرانھ -
 ...کنمیخواھش م...فراموشم کن  -
 ھمھ پدر و مادرمو سنگ رو نی اتونستمیاگھ م....کردمی کارو منی سال اھی نی تو اتونستمیاگھ م -
فکر ..... بدست اوردنت اومدمدیکرانھ من با ام....رمی ھر بار بازم جواب رد بگکردموی نمخی
 ....یشی مال من مگھی دکردمیفکر م.... باره اخرهگھی دنی اکردمیم
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 پا بھ عرصھ ازدواج خوامیمتاسفم اقا پارسا من بدون عشق نم.....اره بار اخره اما...اره  -
 ....رمی بگمی با عقل تصمتونمیمن واقعا عاشقم و نم...بذارم

 ...ھنوزم وقت... تورو خدا فکر کنگمیبازم دارم م.... کرانھ -
 ....مینیبی مگروی باشھ کھ ھمدی بار اخرنی ادوارمیام..... لطفا اقا پارسادیبس کن -

 ریاروم ز.... بھم انداختی بار اخر نگاھی بلند شد و برادینا ام...ستادمی بلند شدمو کنار در ااروم
 : لب گفتم

 !!!پارسا -
 !!جانم -
 !!!ی نکننمیفرن -
 ؟؟..کنھی منیادم مگھ عشقشو نفر -
 تورو داشتھ اقتی ببند کھ لیدل بھ کس...تورو خدا فراموشم کن...رهی بگموی آھت زندگخوامینم -

 ....نھاسی باالتر از ایلیتو ارزشت خ...باشھ
 خدافظ....کنمی میسع -
 ...خدانگھدار -
 
 !!!الو -
 ؟یخوب...بلھ؟ سالم -
  شد؟؟؟یچ -
 ... ادبیب -
 ... شدیچ... نکنوونمیکرانھ د -
 ...تموم شد -
 ھوووووووووووووووووووف-
  بود؟؟یی چھ صدانی اقایاالن دق -
 یییییازاد...ینفس راحت -
 ...اروم گوشام کر شد -
 ؟...رونی بمی بریای دنبالت مامیب...من قربون اون گوشات -
 ....!!اراد -
 جانم ؟ -
 ...!ترسمیم... من یدونیتو کھ م -
 ...شھی متوجھ نمیباور کن کس...قربونت برم من ترس نداره -
 ...دونمینم -
 رونی ناھار برم بخوامیبگو م... دروغ نگونامی بھ مامانتیشی حاضر میریشما االن م...دونمیمن م -

 ؟یاوک....با دوستم
 ...اخھ -
 ....اخھ نداره -
 ...باشھ پس فعال -
 بھم خبر بده خوب؟ -
 خدافظ...چشم  -
 ...خدافظ عشقم -
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 ؟؟؟؟یخوب... سالم بھ خانوم خودم -
 ؟...یممنون تو چطور -
  با تو باشمو خوب نباشم؟؟؟شھیمگھ م -
 ؟؟؟ی ببریخوایحاال ما رو کجا م -
 ....ھر جا عشقم بگھ -
 ...خودت بگو... رو سراغ ندارم ییبنده جا -
 ....می برنیپس بش...چشــــــــــــم  -
 ... جالب بود... و قرمز و بنفش بود دی بود کھ تمام نماش از رنگ سفکی شیلی رستوران خھی

 ....  روبھ روش نشستماروم
چقدر دوسش ... خودش کردهفتھی پسر منو شنی خدا ایوا... کردی حرف با لذت تمام نگام میب

 .... دوس داشتمشوی خواستنی نگاھانیچقدر ا...داشتم
 ...اراد....ااااا -
 ....جون دلم -
 ؟؟؟ی نگا نکنینجوری اشھیم -
  نگاه کنم؟؟؟ی جوریچ -
 .... بھ ادمیشی مرهی خوب خینجوری انھیمنظورم ا -
  نگات کنم؟؟؟؟یذاری نمرونی بی روزم کھ باھام اومدھی یاخھ لعنت -
 ... بھ خدای اوونھید -
 .... وونمیمعلومھ د -

 ....ری بنده حقتی غذارو داد و دوباره نشستھ بود بھ روسفارش
  کنم؟؟؟کاریچ.. خوب بابا حوصلم سر رفت ؟؟ی فقط نگام کننجای ایتو منو اورد -
 :  خنده گفتبا
 ....خوب توام منو نگا کن -
  تو نگاه کنم؟؟؟؟ھیمن بھ چ....شششششیا -
  نگاه کنم؟؟؟ی بھ چگھی حاال م؟؟؟ی منوونھی ددونمی نمی ؟؟؟؟ فک کردھیآ آ آ عجب بچھ ا -
 ... باشالی خنیبھ ھم...ھھ -

 ...دی لباش پری از روخنده
 ...کرانھ -
 ھ؟؟؟یچ -
  کرانھ؟؟؟؟؟ی دوسم ندارگھید... نکنھ....گھی نکرده دییخدا...نکنھ  -
 وونھ؟؟؟ی دیگی میچ -
 ...اره ؟؟ راسشو بگو -
 ..  نشو ارادوونھید -

 :  کردمو اروم گفتمکی بھش نزدسرمو
 ....رهیگیمن اونقدر عاشقتم بگم خندت م -
 ...!کرانھ -
 جانم؟؟؟ -
 ... رو بھت بگمشنھادمی کھ پنجای ایایمن گفتم ب -
 ..بگو -
 ...تونمی نمگھیمن د -
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 ؟یچ -
 ....تونمی نمگھیمن د -
 ؟؟؟؟یتونی نمویچ -
 ....سختھ خوب... کرانھ باور کن سختھ نیبب... نکھیا -
 ؟؟ی درست حرف بزنشھیم -
 م؟؟؟یای زودتر بشھیکرانھ نم -
 ... بابادمیترس...برو برو خدا شفات بده -
 :  خنده گفتبا
 ؟؟؟یدی ترسیواسھ چ -
 ینجوریھم -
 ... نکنایمنو س...حاال شما برو -
 ....زی می روذاشتی نگاه کردم کھ داشت غذاھارو می لبخند کوتاه زدمو بھ دست گارسونھی
 

 :ی خاکستریروزھا -  دوم فصل
 
 .... تماسم نگرفتھیاز صبح تا حاال ام اراد ....مردمی خدا داشتم از استرس میوا

 ی ھایتونی کھ قی کت مشکھیبا ... کھ دورش نقره کوب داشت ی اروزهی فی براق ابیروسر
 ... ھم پام کردمی اروزهی صندل پاشنھ دار فھی.... داشتی اروزهیف

 ..یشگیبا عطر ھم... نقره کوبمم سر کردمدیچادر سف.... داشتمشی اراشھی از ھمشتری بیکم
  خانواده اراد منو بپسندن؟شھی میعنی خدا یا... شده بودمی عالییخدا

 ... دلشونم بخوادیلینپسندن؟؟؟ خ... شششششیا
 ....  مامان اومدی صدااروم

 ....!!!کرانھ -
 بلھ مامان؟ -
 ... زشتھنیی پاایزودتر ب....نشستن مامان جان ... گھی دایب -
 ...امادم...می باھم برسایوا -

 :  زدم کنارو گفتمچادرمو
 خوبم؟؟ -
 ...  توی عال؟؟؟یخوب -
 ... پسمیبر -

 ...صحبتاشونم قطع شده بود... نگاه ھمھ رو منھدمیفھمیقشنگ م...رفتمی منیی از پلھ ھا پااروم
 ... نرم سرمو گرفتم باالیلیخ

 شده گری خدا چقدر جیوا....عشقم بود.. قرار گرفت دمید کھ در معرض ی کسنیاول....دی لرزقلبم
 بود؟؟

 بار نی اولیقربونش برم برا...یبا شلوار کتون مشک.. بوددهی پوشی مشکی کت چارخونھ طوسھی
  داشتشی تھ رشھی بودمش ھمدهی ندینجوریتاحاال ا.... کرده بودغیسھ ت
 ...نھیبی باره منو منیانگار اول...دمیخجالت کش... دیبلعی منو می داشت سرتاپااونم

 ی نفتی کت و دامن ابھی سمت راست اراد نشستھ بود ی ابزی ری خانوم الغر اندام با چشماھی
 ....  سرش بودکی طرح دار شی روسرھی بود با دهیپوش

 .... پاش بودرهی تی با شلوار کتون قھوه ای کت چرم قھوه اھی پدرش
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 نھ......خوشم اومد اما مادرش ھمون نگاه اول از پدر اراد از
اروم رفتم جلو ... سرتاپامو قورت بده با نگاه کردنشخواستیم... کردی با فخر منو نگاه میلیخ

اما ... خانوم مادر اراد با اکراه دستش رو جلو اورد نی کردم کھ نگی کوتاھیسالم و احوالپرس
  گرفتلمی تمام تحوییبرخالف اون پدرش با خوشرو

 کردی ھا داشت نگام موونھی تکون دادم اونم فقط مثھ دی سر کوتاھدمی اراد کھ رسبھ
  نھ؟؟؟؟نیی شده شماوونشی کھ اراد دی فرشتھ انیپس ا - ی اشرفیاقا
 :  باشد گفتمرای گکردمی مموی کھ تمام سعیی و با صدانیی خجالت سرمو انداختم پابا
 ...نیشما لطف دار -
 :  خنده کوتاه گفتبا
 ..دیی بفرمای حدادیاقا... گھیخوب د -
حاال ..من کرانرو رو چشمم بزرگ کردم.... جون باباستدینیبی کھ می دخترنی بگم؟؟؟ ایواال چ -

 مواظبش شھی کھ ھمخوامی مزی چھی دخترمو خوشبخت کنھ خوادی کھ می اگھی ھرکس دایاز اقا اراد 
 ...ھمونجور کھ من..باشھ

 :  گفتی کننده اوونھیاراد با لبخند د... حرف بابا تموم بشھ نذاشت
 ..دیمطمئن باش -
و جواب منم ...ھیشمام مثھ بق...ذارهی خونھ منی کھ پاشو تو استی نی خواستگارنی اولنی اتشیراست -

 خوامی کھ من می مردگفتی مشھیکرانھ ھم....می نداریاگھ دخترم بپسنده ما حرف...شستیمثلھ ھم
  بذارمی با عشق پا بھ عرصھ زندگخوامی مگفتیم....اده نشدهھنوز ز

 ... کھ خوبدستی اقازاده نرسیژگی ھمون وننیبی رو کھ در اراد جان میاتی اگر اون خصوصحاالم
 :  با خنده گفتی اشرفیاقا
 ... مبارک باشھگنی موقعھ ھا منیا -
 

 :  خانوم گفتنی زد و رو بھ نگی لبخندمادر
 ...ستی قابل دار نکنمی خواھش مدییبفرما -

 :  اضافھ کردپدر
 ؟...دی ساکتیلی خدی نداری شما صحبتیخانوم اشرف -

 یحی با لبخند ملندهی انی کنمو برم تو دل مامان نگنیری خودمو از ھمون اول کار شخواستمی کھ ممن
 : گفتم

 ... سخن نقرست اما سکوت طالگنی مشھیھم -
 :  گفتیاشرف

 ... بسھیطال کار...گھی بگو دیزی چھیم خانو...بھ بھ  -
  لبخند مسخره اکتفا کردھی خانوم ما فقط بھ نی نگنی خنده اما اری زدن زھمھ
 :  گفتمادر

 ...نی داشتھ باشی کھ صحبتنیکرانھ جان با اقا اراد بر -
 بلھ چشم -

 ... بلند شدمو ارادم پشتماروم
 :  بھم و گفتدی اراد از پشت چسبدنییپای پلھ ھا ھنوز داشتم مارو متو
 عشق من چھ بلبل زبون شده -

 :  زدمو در ھمون حال اروم گفتمی اشرفی بھ اقایلبخند
  زبونتو موش خورده؟؟؟؟؟؟یشما چ -
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 ... کھ ارهییاگھ اون موشھ تو -
 :  اتاقو باز کردمو گفتمدر
 .... تا کامال نخوردمشدییبفرما -

 :  برگشت و با خنده گفتعیسر
  کرانھ؟؟؟ی چ؟؟یچ -
 .. ؟ گفتم برو توی شدوونھیوا د -
 نھ نھ بعدش -
  کوتاه نکردمشمیگفتم برو تو تا بق -
 ...  درسشھنیا.... نخوردم شوی برو تو تا بقی تو گفترینخ -
 ؟؟؟یخوب حاال کھ چ -
 ...  گفتمینجوری بابا ھمیچیھ -

 .... رفت تو منم پشتش درو بستماروم
 : فت لبخند برگشتو گبا
 ...یاری سر من بیی بالھی یخوای تو امشب منکھینھ مثھ ا -
 ؟؟یگی می اراد تو چیخوب -
 حرفا تازه درم نی اخورمویم...یزنی منحرفانھ می حرفای ھمش دارمی کھ اومدیبابا تو از موقع -

 ...یکھ پشت سرت بست
 : رو ھوا گرفت و گفت... خنده و کوسنو از رو مبل برداشتمو پرت کردم سمتش ری زدم زقھقھ

 ...ی دست بھ پرتابم کھ داریچیھ -
 ... دادمھی بھ کمد تکنوی خنده نشستم رو زمبا

کوسنو گذاشت رو پامو دستاشم رو .... جلو شکمم جمع کرده بودم کھ اومد جلوم نشستپاھامو
 ..کوسن

  شما؟؟؟یراحت -
 ...یلیووم خاووووو -
 ...برو بچھ پرو -
 ...گھیخوب حرف بزن د -
  بگم؟؟؟یچ -
 
 ...یبگو دوسم دار -

 :  بردم سمت اسمونو گفتمسرمو
 ....نی شروع کرد منو از دست انی خدا دوباره ایا -

 خواستی پسره منی خدا ایوا...شیشگی سرشو اورد جلو و دوباره شروع کرد بھ کار ھمعی سراراد
 ...ستمینکھ ن... خودش بکنھوونھیمنو د

 ....کردی داشت خرابم مقشی عمی نفسای کھ صدایوا.... دادمھی بستمو سرمو بھ کمد تکچشمامو
 ...!اراد -
 ....اوووووم ؟؟ جونم -
 ...بسھ -
 ...خوامینم -
  مگھ نھ؟؟؟؟خوادیاراد مامانت منو نم -

 :  عقبو اروم گفتدی سرشو کشعیسر
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  گفتھ ؟یزی چنی ھمچی ک؟یچ -
 انگار... دمیراستش از نگاش فھم...خوب -
 ...شمیمھم منم کھ دارم از عشقت منفجر م... وونتمیمھم منم کھ د...بس کن کرانھ  -

 ...  ھستیزی شدم پس چنگران
 خوامی نمینجوریاراد اما من ا -
 عوض ایا دنمن تورو ب.. سمتشونکنمیمن تف م..... جم بشن کھ تورو نخوام ایکرانھ اگھ تموم دن -

 ...بفھم...کنمینم
 ؟یاگھ مامانت مخالفت کنھ چ -
  گفتم االنیمن چ...کرانھ -
 ؟؟یسیمی جلو مامانت وایعنی -
 ... گفتھ اصال مامان من مخالفھیک -

 ... شدنریاشکام سراز....دادی نمتی واقعی اراد بوی حرفا؟؟یعنی یوا... گرفتھ بود میگر
 اراد خوامتیمن م.... از دستت بدمخوامیمن نم... ارادم یوا....دونمیمخالفھ من م....اراد  -

 ....خوامتیم...
 :  رو صورتشو و گفتدی کشی با کالفگدستشو

 ... نکنوونمیکرانھ کرانھ کرانھ د...ی اشکارو لعنتنی ازینر -
 .... ھق ھق من بلند تر شداما
من بدون تو زنده ...ستی برام مھم نچکسیبھ وهللا قسم حرف ھ.... کارو با مننینکن ا -

 ....نھی مرگ منو ببستی نیمامان من راض...مونمینم
 کردمی مھی من ھنوز گراما
منم حاال حاال ھا قرار .... تو مردستیبفھم اراد ب... من ھیتمام زندگ....نفسم... زمیعز...کرانھ  -
 .. نکن المصبھیپس گر....رمی بمستین

  پاک کردمو اروم بلند شدماشکامو
 ...... رفتم ارادم دنبالمنیی از پلھ ھا پای حرفچی بدون ھاروم
 تکان داد کھ ی بھم انداخت و رو بھ اراد سریپدر اراد با تعجب نگاھ.... کنم صورتم قرمز بودفک

  شده؟؟؟؟؟ی چیعنی
 ....  نگفتیزی حوصلھ کلشو باال انداخت و چی باونم
 :  ارادپدر

 ن؟؟؟؟یدی جواب می کرانھ خانوم کیخوب بھ سالمت -
 ...نی بھم بدی فرصت کوتاھھی شمیممنون م -
 ..... تا جواب مثمیمونی جواب بده ما منتظر می شما ھر وقت دوست داشتزمیچرا کھ نھ عز -

 .... انداخت کھ حرف تو دھنش خشک شدی نگاھی اشرفی خانوم با غضب بھ آقانینگ
 یبرا... بلند شد و اراد و پدرش را ھم بلند کردعی خانوم سرنی را تعارف کرد اما نگینیری شمامان

 :  و گفتکی اراد اومد نزدمی تا دم در بدرقھ شان کردیخداحافظ
 ؟؟؟یدیفھم... با تودونمویمن م.....ی کنھیبھ خدا کرانھ اگھ بازم گر -

 :  برگشتمو گفتماروم
 خدافظ -

 :  گرفت و گفتچادرمو
 شمی من تموم می کنھی کھ گریدونیم.....ذارمی نمرونی در بنی پامو از ای بھم قول ندیکرانھ تا وقت -

 ....پس خودت تمومش کن
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 :  برنگردوندمرومو
 خدافظ....باشھ  -

 .... کرد و رفتی خدافظعی مادرش سری با صدااراد
 ؟؟؟یسرنوشت چ... کنھکاری با من چخواستیاراد م.... و منم رفتم اتاقمدنی نپرسیزی و بابا چمامان

 شب بدون یعنی نکرده بدون اراد ییخدا... من ره؟؟؟ی منو ازم بگھی تمام زندگخواستیم خانوم نینگ
 ... ندارمی درخششچیمن بدون اراد ھ...ستاره
 .... اما عاشقاهیس.....ی شب خواستنھی می روزگار بذاره منو اراد بشکاش
 ... و رو تخت نشستموردمی بلند شد ھنوز چادرمم از سرم در نلمی موبایصدا

  تو اون کلت فرو کننویا...ستمیمن ول کنت ن...  واسھ خودت قصھ نباف کرانھی خودیب -
 یلیقول دادن و عمل کردن بھ عشقت خ....  گرفتمیدوباره گر...ستی کھ حناق ندروغ
 ھی گری چیاصال برا...ھقھقم بلند شده بود.... دھنمو و چشمامو بستمیدستمو گذاشتم رو....سختھ

 فتاده؟؟؟؟؟یق ن واسھ اتفاکردمیم
 .....!!!اراد -
 جانم؟؟؟ -
 وقت رو چی من ھیتو گفت...ستی دست احساسمون نیھمھ چ....ستی دست من و تو نیھمھ چ -

 ....زنمیحرف پدر مادرم حرف نم
 !!تورو خدا.. حرف بزن نباری اارادم

 ...فقط بھ خاطر تو... زنمی االنم دارم حرف منیمن ھم....کرانھ...کرانھ...کرانھ -
 

 ...  مامانش مخالفھدونستمی مدونستمیم....ختی وجودم رتموم
 ....گھی من احساسم بھم دروغ نمیدی ؟؟؟ دیدید -
 ...ستی نیکنی کھ تو فکر نمیاونجور -
 ....ستی برام مھم نگھید -

 ...: جواب دادمری زنگ خورد با تاخلمی موباعیسر
 بلھ؟؟ -
 :  گفتادی فربا
 ...ستی برات مھم نی چ؟؟؟ی چیعنی ستیکرانھ برام مھم ن -
 :  گفتمھی گربا
 ....اروم -
 ..جواب منو بده -
 منم... نباشھیاراد اگھ مامانت راض...اراد  -
 ....خوامی بگو منم نمی فقط جرئت دار؟؟؟یتو چ -

 ....کردمی مھی صدا گری داشتم بینطوری شده بود و منم ھمساکت
 ... داد اراد دوباره بلند شد انگار مامانش بودی صداکھ
 :  گفتعیسر

 فعال...رمیگیبعدا باھات تماس م -
 رو قطع کنھ صداش ی رفتھ بود کھ گوشادشیاما اراد خودش ... کنمی نداد کھ من خدافظمھلت

 ....ومدیم
  مامان؟؟؟؟یگی میچ -
 .... دختر اصال در شاننیا...یفھمیاراد تو چرا نم -
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 :  زدادیره فر دوباارد
 .... باشھیمن عاشقشم حاال ھرچ....ی بزنیتونی نمی حرفچیماااا مااااان در مورد کرانھ من ھ -
 تو خانواده یزی ابرو رنی ھمچذارمیمن نم.... راه اومدشھی نمینجوری انکھی مثھ اھ؟ینطوریاآااا؟ ا -

 .... مردم بشمی انگشت نماخوامینم... یرا بنداز
 :  گفتی با خنده عصباراد

 ....ھیزی ابرورھیکرانھ؟؟؟ کرانھ ما...ھھ واقعا خنده داره -
 لیاراد من کھ تو ھمھ فام...پسر من ...ھھ.... ستنیاره با اون خانواده املش اصال در شان ما ن -

 حاال رفتھ دنبال دنی قورت می اب دھنشونو بھ سختننشیبی کھ ھمھ دخترا تا میاراد....تک بود
 .... کھ اصنی دخترھی دنبال ؟؟یک
چھ شما را ...خوامشی حرف اخرمھ من منیا...... ینجوری ایمامان درباره کرانھ اصن حق ندار -

 ...ی چھ نباشی باشیض
 واسھ خوامیمن م... تک باشملی تو ھمھ فامخوامینم....مخوامی رو جز کرانھ نی دخترچی نگاه ھمن

 ... شوھر تک باشمھیکرانھ 
 .... نیھم

 دی دوست داره توام بادایا... خونھ زندمیری مذارمیسھ من داد داد نکن اراد فردا قرار م وایخودیب -
 .....ی کنیسع

 ....:دی اراد عربده کشبایتقر... حرف بزنھ نذاشت
 ....خوامی نمگروی احمق دچی رو نھ ھدایمن نھ ا -

 ... اراد بغض الود شدهی کردم صدااحساس
 ....نی ھمخوامیمن فقط کرانرو م.... خوامی نفره رو مھیمن فقط  -

اراد بھ خاطر من .. مردمیداشتم م... مردونھ اراد و ھم دراوردھی گری محکم در اتاق صدایصدا
 ھمون اراد مغرور و سر سختھ؟؟؟ دوست نداشتم ونی پسر بچھ گرنیا...کردی مھیداشت گر...

 ....شھی ھمخوامیممن ارادو تو اوج ... نمیدوست نداشتم خفت اراد و بب..بشنوم 
 ...ری اراد و ازم نگایخدا...کردمی مھی گرخوندمی شب فقط تو اتاقم نشستھ و دعا متا

 .... اس ام اس بلند شدی صدادوباره
  عشقم؟یخوب -
  خوبم؟گفتم؟؟؟؟ی میچ
 تو چطور؟؟؟....یمرس -
 .... منم خوبمیخوب باش...حال من وابستھ بھ حال توئھ -

 ... اقا پسریکنی بھ تمام معنا موونھی دھی منو ی کھ داراخ
 ؟ییکجا -
 ....ابونیتو خ -
 ابون؟؟یکودوم خ -
  کجا باشم؟؟یدوس دار -
 ..!بگو....حوصلھ ندارم اراد -
  بارت بود مگھ نھ؟؟نی اخرنیا... خونتونیرو بھ رو -
 ؟؟؟یبعد اونوقت واسھ چ -
 ....ی بود کھ حوصلھ منو نداری بارنیاخر -
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 چادر انداختم سرمو رفتم عیاز کردم ھمھ خواب بودن لباس خواب تنم بود سر در اتاقو باروم
 زده بودم بھ سمت لمویھمونطور کھ نور موبا.... اطی صدا درو باز کردمو رفتم داخل حیب... نییپا

 ... دی حرکت کردم کھ اراد زنگاطیدر ح
 !جانم -
 ن؟؟؟؟یی پایای بشھیم -

 .... موقع با لبخند درو باز کردمھمون
 ... بھ دو بلند شد و اومد سمت دردی تا منو دنی زمی نشستھ بود روابونی ور خاون

 .. بودی انگار عصبانشد؟؟؟ی مینجوری اوقات اراد ایچرا بعض... گفتی نمیچیھ
 .... سالمکھیعل -
 ؟؟ی بریخوای میک -
  کجا؟؟؟؟یچ -
 ...کجا بھ نظرت ؟؟؟ لندن -
 ... اخر ھفتھ؟؟؟یزنی حرف مینجوری چرا ادمیترس...اھان  -

 :  و گفتدی خندیعصب
 ... مسخرس....ھھ -
 کجاش مسخرس؟ -
 ؟یکنیکرانھ تو اصال منو ادم حساب م -
 ادم حسابت نکھی اای... من قراره اخر ھفتھ برم بعد کجاش مسخرس؟ی درس حرف بزنشھیاراد م -

  ؟کنمینم
 .... ی ماه از من دور باشھی یخوایتو م....کرانھ -
 :  گفتیخستھ ا ی صدابا
  کار کنم بدون تو؟؟یمن چ -

 ... قربون اون قلبت برماخ
 ؟؟؟؟؟؟یاراد تو از االن واسھ اخر ھفتھ عزا گرفت -

 :  داد و گفتھی تکواری بھ داروم
 ...شمی مزاریمن کم کم دارم از خودم ب -

 :  گفتمستادموی بھ روش ارو
 ...تو چت شده...چرا ارادم -
 ...یدونیخودت م -

 :  و گفتمنیی انداختم پاسرمو
 ...دونمیاره م -
 ...کنھی موضوع داره خستم منیا... دوست دارمیادیمن ز -

 : گرفتمو گفتمشرتشی سوقھیدستمو بھ ...نیی پاختی ردلم
باور کن .... تو تندهشی من از اولم گفتم ات؟؟؟ی نکنھ ولم کن؟؟؟یاراد نکنھ ازم خستھ ش...اراد  -

 !!!اراد... بگویخوای نمگھیاگھ د.. عذابت بدموامخی نشده من نمریھنوزم د
 :  داد زدی عصباناراد

 ... شعر نگویخودیپس ب... کشمیکرانھ من بدون تو نفسم نم...بس کن  -
سرشو گرفت ...نی زمیاراد اروم سر خورد و نشست رو... اشک بود کھ مھمون چشمام شددوباره

 :  امااروم گفتمی با چھ جرئتدونمینم.... دستاش منم جلوش زانو زدمیتو
 ؟یریفردا م -
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 :  بود کھ گفتتی ھمون وضعتو
 کجا؟؟ -
 ... زنددایا... زندیخواستگار -

 :  با ارامش بھش نگاه کردمو گفتمدمی شده بود منم کھ سکوتشو درهی برق گرفتھ ھا فقط بھم خمثھ
 ...دمی شنزویھمھ چ...ی قطع کنوی رفت گوشادتی ی کردی کھ خدافظیاونموقع -
 :  گفتی ناباوربا
 !!!!کرانھ -
 ؟یریم -
 ؟یدی شنزویتو ھمھ چ -
 ...اره اراد اره -
 ....ی فرشتھ اھی توشھیداره کم کم باورم م -
 ؟یواسھ چ -
 .... اما توکردی نگاھم نمگھی تو بود اصال دی جایاگھ ھر کس -
 دوسم دونمیم...یمونی مداریپامن اونقدر عاشقتم اونقدر بھت اعتماد دارم کھ بھ عشقمون ...اراد -

 اگھ مامانت از من متنفر یحت... بارم کننکھی تنکھی نھ متلک نھ استی برام مھم نیچیمن ھ...یدار
 ....اون مامان ارادمھ...باشھ من دوسش خواھم داشت

 ... من کمھی براوونھید...  کلمھ بگو فراتر از حال من ھی...کرانھ ....کرانھ -
 ...فردا برو... زمیبرو عز -
 ؟یخوای میکرانھ تو از من چ -
 !!! برو...ی بھ حرف مادرت گوش کننکھیا -
 ..مطمئن باش...ذارمی پاتواون مجلس نمرممیمن اگھ بم -
 ...کنمیخواھش م.. برویاگھ دوسم دار -
 ؟یکنی می منو راھی بھم وفادار باش حاال خودت داری تو خودت گفتیلعنت -
 ...تسی مراسم فرمالھی فقط نی ا؟؟؟یکنیو کھ قبول نمت....اره برو اما  -
 ... بھ خدای بدیلیخ..کرانھ -
 چرا اراد؟؟؟ -
 ...ی خوبنقدری انکھیبھ خاطر ا -
 
 :  بھ بازوش زدمو گفتمی خنده مشتبا
 !!پسره خل...توام حالت خرابھ ھا -
 ...!کرانھ -
 جانم؟ -
  کنم؟؟کاری ماه چھیمن با ... تحمل کنمتویمن دوروزم نتونستم دور -
 ... دست و پنجھ نرم کنیچیھ -
 ؟؟؟یاصن نر... اصالشھیم... کنمی صحبت میکرانھ دارم جد -
 بعد تو زنمی رو میتی موقعنی عمره دارم لھ لھ ھمچھی اراد امکان نداره من ؟؟؟؟؟یچ -

 امکان نداره اراد...یدار
 :  بلند شد و گفتاروم

 ..زمیبرو عز...برو تو سرده ھوا -
 ؟؟؟یریاالن کجا م -
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 ...دونمینم -
 : جواب دادمیعصبان

  اراد ؟ی چیعنی دونمیاالن نم -
 .... از خونھری کھ ھرجا غیعنی -
 ...برو خونھ.... منو عذاب ندهنقدریاراد تورو خدا ا -
 ؟؟یدی مامانمو شنی تو ھمھ حرفایعنیکرانھ  -
 ....زنمایاراد دارم باتو حرف م -
 مو؟؟؟؟ی گری صدایحت -

تموم بدنم کرخت شد ... دمی بود کھ حلقھ اشکو تو چشماش دی بارنی اولنی چشماش نگاه کردم و ابھ
 ...دمتیدی نمینطوریکاش کور بودمو ا

 ؟یکنی مھی گریارادم دار -
 :  گفتزونی با لب اوکننی می کھ چغلیی بچھ ھامثھ

 ... سرسختھیلیمامان من خ.....کرانھ  -
انگار نھ انگار کھ اراد .... جز بارش نداشتمیو منم قطعا کار....د  اشک از رو گونھاش سر خورو
 : صورتشو با دستاش پوشوند و گفت... سالس٢٧.٨ پسره ھی
 ...رمی بمخوادیدلم م -
 ... و صورتشو با حرص پاک کرددی ام کشی اه بلندھی

 ... شده بودم بھ چشماشرهی من مات و مبھوت خاما
 ؟یاراد تو کم اورد -
 ...ارمی وقت کم نمچیھ من ھن...نھ -
 ! اراد -
 جون دلم ؟ -
  بگم؟یزی چھی -
 ...بگو عشقم -
 ...مامان تو....می تمومش کنایب... ارادی تو عذاب بکشخوامیمن نم -

 ...چشمامم دوباره شروع کردن... ارادی قوی گرفت از پس دستاشی اتصورتم
 ... اراد من فقط -
 ؟ی بھ من نداری احساسچینکنھ کرانھ تو ھ.... یزنی حرف منیھمچ...ھھ... نگویچیھ -
 ؟؟؟یگی می چیفھمیم....اراااااااااد -
 .... منمیزنی می حرفنی راحت ھمچنقدری تو ایاره وقت -
 ....بسھ من اشتباه کردم -
 ...میکنی عقد ممیریدر ضمن فردا م... اشتباھا نکننی از اگھید -

 ... کردمکپ
 ؟؟یگی میچ -
 راحت المی خینجوریفقط ا..خوامتیمن م... ماهکی اونم یفھمیم...ی بریخوایکرانھ توم -

 ...ریحاالم برو بخواب شبخ...تره
 ... رفت

  گفت ؟ عقد ؟ی اراد چدم؟؟؟ی شنی چمن
 !!! اجازه پدر ؟ محالھبدونھ
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 : شدمدارشی بلمی موبای با صداصبح
 ھوووومم؟ -
 ؟یحاضر -
  اراد؟یگی میچ -
 !!وچما حاضرباش سرکگھی ربع دھیکرانھ  -
 م؟ی کھ بدون اجازه پدر بذارن ما عقد کنھی کشککنقدری اکنھی فک مگھی می چنی خدا ایا

 نی بود کناره ماشستادهی حاضر شدمو رفتم سر کوچھ اعیسر
 سالم -
 نیسال بش -

 : کرد؟ تا نشستم شروع کردمینجوری چرا انی اوا
 نی اشھی عقد کردن قانون خودشو داره؟؟؟ بدون اجازه پدر اصن نمیدونی ؟ اصن میاراد تو خوب -

 !کنمی کارو نمنیدر ضمن من بدون اجازه خانوادم ا.. کردیکارو عمل
 یخودی کرانھ پس ببرمی ھماھنگ کردم دوما من تورو بزورم شده میی حاج اقاھیاوال کھ من با  -

 ... نکنتیحنجرتو اذ
 کردمی فک میھرجور...  دستور دادنانیتا باشھ از ا! تبخش بود از اراد لذدنی کھ چقدر زور شنآخ
 امروز در نی بشھ چھ ھمی رسمگھی سال دھی حاال چھ می مال ھمگھی مخالف باشم ما دتونستمینم

 !میحداقل بھم محرم.... رابطمون سالم ترهینجوریضمن ا
 ...  نگفتمیزی تا خود محضر چگھید
 

 نی نکنھ افتھی اتفاق معی داره سرزیچقدر ھمھ چ...چھ زود اراد شد شوھرم .... زود تموم شدچھ
 .... ارامش قبل طوفاندمی شاای...گذرهی کھ داره مثھ باد ماستیخوش

 ؟یری میکجا دار -
 : خوشحال بودچقدر

 !!!خونھ ماااااا -
 ... نھیاالن مامانت منو بب! ی کھ بریتو قول داد... تو؟ اراد تو امشب ی خوب؟؟؟یچ -

 :  حرفمو کامل کنمنذاشت
اخھ شوھرش فوت ... رهی رفتھ بود از خالم اجازه بگستیمامانم خونھ ن...اروم بابا -

 واسھ امشب..واسھ...کرده
 !گردهیباالخره کھ برم -
 !میشی من و بابام خونھ حاضر مرهیمامان از ھمونجا م -

 ! موھاشو بکنماستخوی دلم مزدی کھ حرف از امشب ماخ
 ! نزدمی تا مقصد حرفگھید

 کنن؟ی دل ما رو اب منگونھی پوال از کجا اوردن انی انای اییخدا.. بودی عجب خونھ ااوھھھھھھ
 منتظرش ی بلند و بزرگیپشت در چوب.  کردم ی و طعی وساطی اراد نشدم اروم اروم حمنتظر

 ...بودم
 ساده؟ی وانجای من چرا ازهیعز -
 ... با انگوشتم در و باز کنم -

 :  کرد و گفتی اخنده
 !!!برو تو بچھ پرو -
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 در و ادی کردم زیسع! شدی معی ضایلی خگھی بزنم اما دی سوت بلبلھی خواستمی می جدی جدیعنی
 !ارادو بدون حرف رفت طبقھ باال... سره رفتم سمت مبل و اروم نشستمھی نگا نکنم واروید

 ... بزنمدی رو دنجای اتونمی االن قشنگ م کھنی بھتر از ای چیاخ
 منظره ھیواقعا فوق العاده بود ...اروم رفتم سمتش ..  تھ سالن نظرمو جلب کردی از تابلو ھایکی
 ...محو تماشا بودم کھ تموم بدنم داغ شد...  کاشان بود نی فک کنم سراچھی از دربایز

ھول ....کردی موونمی نبود اما داشت دیزی چنیاخھ ا... کردمی ارادو لمس می بار بود کھ دستانیاول
 ... حسھ گند و مبھمھ بھم دست داده بودی ھرچدمیکشیخجالت م...شده بودم

 :  گوشم گفتری برنگردوندم اروم زرومو
 قشنگھ؟ -

  تونستم سرمو تکون بدمفقط
 ! منی تو زندگھینھ بھ قشنگ -

 خوب حس خوبھ یمشو پر بشم از حساببوس.....  با تموم وجود فشارش بدم خواستی کھ دلم ماخ
 .... داشتنھ اراد

.... دمشیدی مشھیچقدر راحت تر از ھم...حاال درست روبھ روم بود....  عقب دی سرشونمو کشاروم
 ! چھره مردونرو دوست دارمنی کھ من چقدر ادمیفھمیتازه م
 دیشا...ھھ ... دوتا دستشو گذاشت دو طرف کمرمی خاصاطی رھا کرد و اروم و با احتدستمو

 ... اغوشمنی وقتھ محتاج ایلی من خی لعنتیدونیاخھ نم.. نشون بدمی عکس العمل بددیترسیم
حالش خراب ... شستی انگار صداش بم تر از ھمزدی کھ حرف میوقت.... عوض شده بودنگاھش

 بود
 خوادی کھ میاگھ اون... عالمھ ھول شدمھی نھ اما خدا کنھ نفھمھ کھ ای کردی لرزشمو حس مدونمینم

 ؟ی نتونم برطرف کنم چازاشوی اگھ ھمھ ن؟ینباشم چ
 ...قلبم با احساسم مسابقھ گذاشتھ بود!  تند شده بودینفسم مثھ چ... بودم بھش دهی کامال چسبگھید

 !میچھ اھستھ در ھم گم شد... اروم بغلش کردم...  بغلم کرد اروم
... چھ خوب بود چھ اروم بود اغوش اراد....کردیعطر موھامو بو م... دادی تموم قدرتش فشارم مبا

 !حاال پرم از حسھ خوب
 : گفتواشی
 ؟ی لعنتوونتمی من دیدونستیم -

 :  اوردمو با لبخند گفتمرونی از بغلش بسرمو
 زنم؟ی دارم دست و پا می من االن درست وسط خوشبختیدونیم -
 :  خنده دوباره منو بھ خودش فشرد و گفتبا
 ! خانوممیبھ پا غرق نش -
 ! منقی غر؟؟ی اکارهی چنجایپس تو ا -

 : خاص تر شدشھینگاھش از ھم... سرمو اورد باالاروم
 !کرانھ-
 جونھ دلم؟ -
 !دوست دارم -
 !رهیگیمن ھزار برابر اونقدر کھ اگھ بگم خندت م -
 ! بخندمخوامیبگو م -
چشماش بستھ بود اما ... ب اروم رفتم عق... دمی مقدمھ لباشو بوسی حرف رو پنجھ بلند شدمو و بیب

 ... مونده بودیھمونجور
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 :  زدو گفتی بستھ لبخند جالبی چشمابا
 !من ھنوز خندم نگرفتھ -

 گرفتم و با تموم احساسم قشوی...  داشتمازی حرفا بھش ننی از اشتریخودمم ب... بگھ نوی نبود االزم
 !!!یبھ طعم ھرچھ تو بخواھ....  بھ لبھاش زدمیبوسھ ا

اروم منو رو مبل خوابوند و با فاصلھ ..  بودقراریب! کالفھ نھ... کنھکاری چدی بادونستی نماراد
 :  گفتی با لحن با مزه ادی روم خوابینیمع
  و من خبر نداشتم؟ی بودنیری شنقدریتو ا -

 :  اروم گفتمگھی بوسھ دھی قبل از نویی پادمی کشقشوی کھ چقدر خل شده بودم دوباره یوا
 !کنمی ولت نمگھی اراد ددونستم؟ی و من نمی بودی خواستننقدریتوام ا -

 جھنم بھ تمام معنا ھی داغش داشت از من یبوسھ ھا....  گردنم ی کند و سرشو کرد توپسمویکل
 اری اختیب...اروم دکمھ لباسشو باز کردم .... خودشی براھی اخ کھ با اراد جھنمم بھشتخواستیم

 نیا اخ کھ بھ!!!! کردی لباس تن داغمو لمس مریارادم از ز.... نی بدنشو لمس کنم ھمخواستمیفقط م
 ! کردھی تکشھی ھا تا عمر دارم منھیس

 ....رونی قلبم زد بدی کھ چرخدی کلیصدا
 ! اما اصال متوجھ نبودارد

 :  عقبو گفتمدمی سرشو کشاروم
 !ارااااااااااااد -
 
 ؟؟؟یکنی کار می چیاراد تو دار -

پدر اراد با تعجب ...گرفتی بود اما اراد اروم اروم داشت ازم فاصلھ مدهی منو ندی اشرفی اقاھنوز
 :  ادامھ دادتیو عصبان

 چت انت؟؟؟ی نشده خیچی ھنوز ھ؟؟؟؟ی عاشق کرانھ ایگفتی مینجوری ا؟؟؟؟ی شدیاراد تو چ -
 شده ؟؟؟

 :  دکمھ لباسشو بست و رو بھ پدرش گفتعی سراراد
 ؟؟؟یگی میبابا چ -
 ...ستی کھ اصال معلوم نی جلو من با دختریدار...ی شدحی وقیلی ؟؟ خگمی میچ -
 ..بابا اون زنمھ -

 ... حرف اراد بھ دلم نشستینیری کھ توھمون حس اضطراب شیوا...زنمھ...زنمھ....ختی رقلبم
 !!!اراد -
 ....کرانرو عقد کردم...من ...بابا من  -

 ...شدمی کھ داشتم از خجالت اب میوا... اخر لباسمو بستمو اروم از رو مبل بلند شدمدکمھ
 :  بودنیی جلو اما سرم پارفتم

 ....سالم -
 ... نشستی اشرفی اقای لبھای سرمو باال گرفتم لبخند اروم اروم رواروم

 ..!!سالم -
 : رو بھ اراد ادامھ دادو
 ؟؟یاگھ مامانت بفھمھ چ...یتو ھنوزم غد -
 ... باباستی برام مھم نگھید -
 کنھ؟؟ی کار می چنینگ یدونیتو کھ م -
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فقطم بھ ... نمی اون دخترو ببختی رخوامی نمیمن حت...تھی فرمالیلی اما خامیبابا من امشب م -
 یچی حساب ھگھی بشھ من دلھی جا بھ بعدشو اگھ مامان پنی ازاگھیاما د...اما ....امیاصرار کرانھ م

 .....کنمویرو نم
 ... شدهی ھرجورخوامی من کرانرو مبابا
 :  و گفتدی کشیشونی کالفھ دستشو بھ پی اشرفیاقا
 ....مونھی مششی اونجا امشبم پنمینگ...خالت حالش بد شده ...قرارا امشب بھ ھم خورد -
 ...: اضافھ کردی با لبخندو
 ...امشب کرانھ جان مھمون خونھ مان -
 .. دلم بذارمی کجاگھی دنوی خدا حاال ای ؟ وایچ
 شمینممزاحم ....نھ پدر جان ممنون -

 :  گفتعی سراراد
 مزاحم؟؟؟؟؟ -
 ...ارمی بی بھانھ اتونمیمن نم.... خبر ندارن یچی کھ از ھنایراستش خوب مامانم -
 ...نای خونھ سحرایبگو رفت -
 ..... مزاحمگھی وقت دھی شاالیولش کن ا...نھ...نھ  -

 ... رفتھ بودی اشرفی کھ بلند کردم اقاسرمو
 :  بھ کمرو گفتدی دستشو کشاراد

 ...ی امشب مزاحم بشنی ھمخوامیمن م -
 ... دروغ بگمنای بھ مامانمتونمیاراد من نم -

 :  اورد کنار گوشمو اروم گفتسرشو
 ؟؟؟؟یدیفھم...یمونی اراد مشیتو امشب پ....کرانھ -

  کھدمیاروم خودمو عقب کش... رو نداشتمیکی ھمھ نزدنیمن طاقت ا...شدمی موونھی داشتم دیوا
 ....اراد محکم تر کمرو فشار دادو منو چسبوند بھ خودش

 بغلم عی حرکت سرھی رو پشت پام و با یکی از دستشو انداخت پشت گردنمو و اون یکی اروم
 ..دستمو دور گردنش حلقھ کردم...کرد

 .... وبازھم
 نکنم یکار..... کنارش باشمو شدینم.... زدشمی گرم اراد اتیلبھا.... قدم شدمشی من بودم کھ پبازم

 !!! شده بودم منطونیچقدر ش...
 :  بستھ گفتی سرشو برد عقبو باھمون چشمااروم

 دارھمھلت حرف زدن بھش ندادمو یفی چھ کیدونینم....بوسھی کھ عشقم منو ممیمن تنھا پسر -
 ....دوباره و دوباره و دوباره

 و با شتری بشھ بدای اغوش مال انی ای فکر کھ اگھ روزنی اومد تو ذھنم و با ادای لحظھ چھره اھی
 ....دمیچیدستامو محکم تر دور گردنش پ.... فشار دادمسشی خیخشونت لبامو رو لبا

 : گفتمی و با خودم مدادمی بھ رون پاش فشار مپاھامو
 .... مال منھشھیھم.....اراد مال منھ  -

 :  انگار ذھنمو خونده باشھ کناره گوشم زمزمھ کرداراد
ھم جسمش ھم روحش تا اخر .... ارادزیھمھ چ... متعلق بھ توشھیاراد ھم.... منھیزندگ-

 ...کنمی نممی تقسچکسی اغوش و با ھنیمن ا...درست مثل تو....عمر
 .... بدن دو روح دادهکی بھ کردی فکر مومدی منییفک کنم اگھ خداھم پا.... وار منو فشردوانھی دو

 ..... باال و دوباره لباشو مزه مزه کردمدمی تر چونشو کشقراری کھ من بدیبوسی گردنمو ماروم
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 :  گوشش گفتمکناره
 ...یی تو عالیلعنت...اومممممممم  -
دستش رفت .... کنھکاری چدی بادونستی نمشدی موونھیاراد داشت د.... دمیبوسی اروم گوششو مو

 ..... راھنمیسمت دگمھ پ
 .... حرفا بودنی زدم اما اراد سمج تر از ادستشو اروم پس... کھ لبم رو لباش بودیھمونجور

  کنھ؟؟؟؟کاری با من چخواستی منیا.... گرفتشیتموم بدنم ات.... لباس لمس کردری از زکمرمو
دوباره ....کردی نوازشاش داشت حال منو دگرگون منی کمرم ھمی و تا انتھاکردی گردنم شروع ماز
 .... مبل نشست و منم رو پاشیرو

ھنوزم ... نخوردیبرخالف تصورم اراد اصال تکون...  ختی منو بھم ریای اراد رولی موبایصدا
 ...کردی مفیداشت بھ قول خودش ک

بادوتا دستش رون پامو گرفتھ بود و با .. گذاشتم کنار گوشششوی ازش فاصلھ گرفتمو گوشاروم
 .... بازم شروع کرد بھ نوازش.... داده بودھی مبل تکھی بستھ سرشو بھ پشتیچشما

  سامان؟؟؟گنی می بھ تو چیدونیم -
 !!!!! محلیخروس ب -
 ...بردمی لذت میچون االن داشتم از زندگ -

 با یشروع کردم باز.... دادملشی تحوی جونی زد و چشماشو باز کرد منم لبخند بیکی کوچلبخند
 ...موھاش
 ...ھنوز سره جاش بوداما لبخنده ... چشماشو بستدوباره

 ...بنال بابا -
 ....تونمینھ نم -
 ... االن تا فردا صبح فرصت سر خاروندنم ندارمنیمن از ھم -
 ....دمی پشت سرشو کشی از موھاکھی تھی خنده با
  حرف بزنماتونمیحاال خوبھ گفتم االن نم... یری بمیا -
 ...باشھ خدافظ -

 ....رایمثلھ اس... و محکم گرفتدیو کھ بند موھاش بو د کش پرت کرد و با لبخند دو تا دستامویگوش
 :  گفتمویشونی چسبوند بھ پشویشونیپ
 شمی من ھالک میگیتو نم -

 :  کردمو گفتمی خنده کوتاھباصدا
 .... مننی عیشی تازه مگھیخوبھ د -
 ....اخخخخخخخخخخخخخخخخ -
 ھوا از مبل پرت ی از خنده بمردمی مخوردی دست بھم مھیمنم تا....  شروع کرد بھ قلقلک دادن و

 بلند ی و خودشم با صدادادی قلقک می برداشتھ بود و ھزی خنمی اما اراد ول کن نبود رو سنییشدم پا
 ....دیخندیم
 .!!!تورو خدا...تو.....اراد....اخ -
 ...حرف نزن بچھ جون -
 :  برام نمونده بود اروم سرشونھ ارادو گرفتمو گفتمی رمقگھید
 .... نا ندارمگھید...ی ارادگھیبسھ د -
 :  کمرو گرفت و گفتری لبخند زبا
 ....خوامتی مینجوریمن ھم....اھان -
 :  اروم کنار گوشم گفتو
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 ... گاھتھی برات نمونده باشھ و من بشم تکیی ناچی کھ ھینجوریھم -
 .... ارادی واسھ لباکردیمنم کھ سرم درد م... شوروع کنھخواستی دوباره منی خدا ایا
 ....جون کرانھ بسھ -
 ...باشھ عشقم -
 :  بلند شد و گفتطنتی شبا
 ...می عالمھ وقت دارھی تا فردا صبح میکنیاره خوب بس م -
 .... رفت تو اشپزخونھو
 

 .... عقدو بھش نگفتمھیاما قض... بگھ کھ من خونشونمنای بلند شدمو بھ سحر گفتم کھ مامانعی سرمنم
 اتاقو باز کردم کھ نیدر اول... بکشمی سرکھیمنم رفتم طبقھ باال تا... تو اشپزخونھ مشغول بوداراد

 ... اتاق خواب مادر و پدرشھدمی بود فھمواری کھ رو دیاز تخت دو نفرو قاب عکس
 ...در اتاقو کھ باز کردم دھنم باز موند... گھی دھیکی نبود اون نی ایقطعا وقت.. شیی اتاقھ روبھ روو

 رو کھ با عکس بزرگ شده من پوشونده وارشی دھی.... منی اتاق اراد پر شده بود از عکساکل
 با خوادی پسر منی کھ ای وایوا... تختش یباال...نھیی کنار ای اتاقم پر بود از عکس حتھیبق....بود

  کنھ؟؟؟؟؟کاریمن چ
 ..... خلگھی دیچیھ
 .... تختی بود درو بستمو اروم نشستم روزشی کنار می دفتر چرمھی

 .... روز سفرموننی اولخی بھ تارشدی نوشتھ مربوط منیاول
 نی ادمی فھمی وقتنی زمخوردیداشت فکم م.... دختره از منم غد ترهنیا...قشھی دقھیکلھ شق واسھ * 

 کردم جلو یباھاخ کھ چھ اشت...وردمی خودم نیبھ رو....ارهی داغون کرده خواھر کامنمویدختره ماش
 یتزای پچرا....گھی مکنھی من نگاه می تو چشارهیراس راس راه م...نچ ..نچ..... نکردمشی ضاھیبق

دلم ... کنھ مسخرمم کردی معذرت خواھنکھی ای بھ جانمیزده تو س....  بچھ پرو؟؟یمنو خورد
 .... خفش کنمخوادیم
 .. خنده زدم صفحھ بعدبا

 یدای انیا...  داشت المصبیکلی عجب ھیول....  از صبش حاالم کھ نی بود ایعجب روز گند* 
  عجوبرو تو حموم حبس کنھ؟؟؟؟نی تونست ای جوری چیلعنت

 بھم نھیی از تو اونشی گری اون چشمانی تو ماشیوقت... خفش کنم اما االنخواستی قبل ظھر دلم متا
 ...وست گھشو بکنھ و اون ددای کلھ اخواستی ھم مختیھم ر....ختی شدن دلم ررهیخ

 لحظھ ام کار ھی کھ قلبم رزهیاصال کرانھ م...ھھ... دختره بلرزهنی ای دلم برادی بای چی برااصال
چھ ... ستی دخترو اصال در شان من ننیا... ارزششو ندارهری خودشو از دست بده؟؟؟؟ نخیمعمول

 ...نیفقط ھم.... کھ زودتر برهشاالی اسمینوی دختره پرووووووو منی دارم از ایخودیب
 ی خاصی اخالقاھی... اون....دمی مثلھ کرانھ ندی بھ خودم بقبولونم اما تا حاال دخترخوادیدلم نم* 

 دشی باھاش کلکل کنمو در مورد عقاخوادیدلم م.... باھاش حرف بزنمخوادیدلم م.... مثھ من...داره
 ...شکستش بدم

ھھ مسخرس االن دو سھ روزه تموم فکره من شده ...مثھ من...ھسرسخت...دهی جوره پا نمجی اون ھاما
 ...کنھی کھ نگامم نمیدختر

 .... و من مثھ احمقا جذبش شدمکنھی سگ محلم مینجوری کھ اھی دخترنی تنھا و اولنی او
 .... کنھری دل منوبھ خنی اخر عاقبت اخدا
من چطور ... گھ خوردم غلط کردمگمیبھ صراحت م....مونمی مثھ سگ پشره؟؟؟؟ی کرانھ خیعنی* 

من کرانرو ناراحتش .... خدای رو باور کردم؟؟؟؟ من چطور؟؟ ای لعنتیدای انیحرف ا
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 کھ چقدر از دست خودم حرص یوا... بردمیابروشو جلو مان.. کردمشیعصبان....کردم
 ی احمق ساده لوحھی دونھ بزنھ تو صورتمو بگھ اراد توھی کاش دوباره برگرده و...دارم

 !احمــــــــــــــــــــــ ــــــــــــق
 .... کرانھ اموونھیمن د... بھ خودم دروغ بگمتونمی نمگھید..اره ..من عاشقش شدم* 
 .... شدم کھ ازم متنفرهیچھ مسخره من عاشق کس....نھ کرانھ.. کھ شکست خورد من بودمیاون
...  بگم عاشقتمتونمیت شدم کھ نمچقدر بدبخ....کنھی می دادنشم ضربان قلبمو نجومجیاخ کھ مس* 

 ی دارییچھ بال...!!! کرانھ...ھیمی صمقھی عشقم عاشق رفنی اولدمیچقدر بدبخت و داغون کھ فھم
 ؟؟؟؟یاریسر دلم م

 ..با ترس بلند شدم... اومد داخلی اتاق باز شدو اراد با نگراندر
  کرانھ؟؟؟یدیچرا جواب نم -
  شده مگھ؟؟یچ -
 ... کنمی ساعتھ دارم صدات مھی -
 ..دمی نفھمدیببخش -

 در پنھان کردنش داشت اروم اروم اومد جلو ی کھ سعی با لبخندخوندمی کھ داشتم دفترشو مدیفھم
 : دیپرس

 ؟؟؟یدی نفھمیبعد اون وقت براچ -
تو  پام خورد بھ لبھ تختو اراد با خنده منو پرت کرد رو تخیی اروم اروم رفتم عقب تا اونجامنم

 ....خودشم با شدت کنارم انداخت
 :  سرشو رو بھ من گفتری زد زدستشو

 ؟؟؟ی عاشق خودت کردی جوری اراد و چیدی فھم؟؟؟یدیفھم -
 :  ژست خودشو گرفتمو با خنده گفتممنم

  کنم کھ دفتر خاطرات ندارم؟؟؟کاریحاال من چ...اره خوندم...اره -
 :  سمت خودشو گفتدمیکش

 .... خونمیمن از چشمات قصھ عشقو م.....ستی الزم نزای چنیا -
 شھ؟؟ی می قصھ ھھ چنیحاال اخر ا -
 ....شھیپسره ھرلحظھ عاشق تر م -
 ... ھرلحظھ اخرشو بگویگیخودت م -
 رهیمیپسره از عشق م -

 : اغوش بودم در گوشش زمزمھ کردمنیفعال کھ من مرده ا.... کردمبغلش
 .... پسریکشی منو میفعال کھ تو دار -
 
 ....میدیخندی و ممیزدی تو بغل ھم حرف میخودی شب بتا

 ...ارادم نشست...دمی مختصر چزی مھی کھ اوردن رفتم تو اشپزخونھ و غذامونو
 ... ووووووووونھید... فقط گرفتھ بودتزای دونھ پھی
 گھیبخور د -
 ... دونھھیاراد چرا  -
 !!!خوامایممن زن پر خور ن...ی باشکموی شنقدری اکردمیماشاال فک نم -

 :  گفتمکردمی را جدا متزای از پی برشضی کھ با غی حالدر
 .... نخوایخوای بخوا نمیخوایم... کھ ھست ینیھم -

 .... گلوشری چاقو گذاشتم زھی عی سر داد و منم سری بلندخنده
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 :  لبخند گفتمبا
 ....خوامی بگو نمیتو جرائت دار -
 زنھ چاقھ خپلھ پرخور ھی خودمو شناختم دوس داشتم ی من اصن از وقتخوامیمن؟؟؟؟؟ من بگم نم -

 .... خطرناک داشتھ باشمیو تنبل و گاھ
 ؟؟؟ی شدری از جونت سنکھیمثھ ا -
 ...چرا بابا درس گفتم کھ -

 :  رو برداشتمو با اعتراض گفتمچاقو
 اااااااا اراد؟؟؟؟؟؟ -

 :  کنارم نشست و گفتی رد صندلاومد
 جون دل اراد؟؟؟ -
 !!ایشد بد یلیخ -

 :  گفتی رو رون پام کھ مور مورم شد بعد با لحن جذابدی کشدستشو
 ... و خوب بوددی لبا رو دنی اشھیمگھ م -

لقممو بھ ... شده بود بھ منرهی خی بھ برشم زدم اراد مثھ چی گازھی عقبو دمی خودمو کشعی سرمنم
 :  قورت دادم و گفتمیسخت

 ؟؟؟؟یکنی نگا مینجوری چرا اھ؟؟؟؟؟؟؟یچ -
 ؟؟ی بدیخوایبھ من نم -
 :  گفتمی اخم تصنعبا
 ؟؟؟؟؟؟؟؟یچ -
 ...گمی رو متزایمنحرف پ -
 ...اھان -
 .... رو کھ خودم خورده بودم رو تو دھنش گذاشتمی ھمون برشو

 ...کردی مفی انگشتامو تو دھنش نگھداشتھ بود و مثھ خال از طعمش تعرتزای پی بھ جاوونھی داراد
 سراغ می بعد رفتمی جا دارنی ای خوشمزگنیغذا بھ ا... ھی چتزای شدم پمونیبابا پش..اوووووووم  -

 ...فست فود
 :  عقبو گفتمدمی کشانگشتمو

 بچھ پروووووووووو -
 : از بغل اراد بلند شدمو گفتم.... کھ حالمو بھم زدمیدی چرت ام دلمھی فھی شام بعد

  بخوابمرمیاراد من م -
 :  بلند شد و اومد رو بھ رومعیسر

 کجـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا ؟؟؟؟؟ -
 ...گھیبخوابم د -

 :  و با خودش برد طبقھ باالدی کشدستمو
 .!مگھ نھ....ھی خوب چھ کارمیخوابیباھم م -

 :  گفتمدموی دستمو کشاروم
 ... اراد من...نھ خوب  -

 :  و گفتکتری نزداومد
 ؟؟؟یترسیم -
 :  گفتمی خنده الکھی با
  اونم از شوھرمیترس؟؟؟ من بترسم از ک -
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 .... دووم نداشتادی اومد رو لباش اما زکی لبخند کوچھی حرفم نی ابا
 ... داخلدی اتاقو باز کرد و دست منم کشدر
 ... خوبیخوب پس مثھ بچھ ھا -
 ....اراد -
 جانم؟ -
 ؟ینیکی متیچرا اذ -
  زنم بخوابم؟شی پتونمیم من نھ؟ی چتیبابا اذ -
 :  گفتمضی غبا
 ...اراد -

 ... خودشو کنترل کنھتونھی درصدم نمکیاون .... لحاظ اعتماد کنمنی بھ اراد از اتونستمی نمواقعا
 : با فاصلھی روم اما کمدی تخت و خودشم خوابی پرتم کرد رواروم

 ...تو اغوش اراد....کنار من.. جا نیھم...کرانھ -
 .... اشاره کردنشی بھ سو
 ...استی دنی جانی تو امن تری برانجایا

 ھ؟؟ی چتی امننیپاسخ ا...فقط بھش نگاه کردم....ختی بار از عشق اراد رنی ھزارمی براقلبم
 ....شھی ھمیبرا..... من بود ی ھاھی اغوش اراد فقط سھم ریھوا... رفتم تو اغوششاروم

 
 ؟؟؟ی اوردیبرام چ...گھی لوس نشو داریکام -
 .... بودایسفرکار...برو برو بچھ پرو  -
 :  گوشم گفتری اروم زو
 ؟؟؟ی اومد خواستگاری نفلھ کنی ایراس -

 :  شدم مثھ اسکال گفتمھل
 ؟؟یک -
 ....گمیاراد و م -
 ...زیچ...اھان -
 د؟؟ی بودریشما دوتا کھ مثھ کارد و پن -
 ....خوب حاال -
  شده؟؟؟؟ اره؟رتی اسی بدجوردمیشن -

 :  بحثو منحرف کنم گفتمخواستمی کھ ممنم
 ..... دوست بنده شدهری داداشم بدجور اسدمی دی کھ نھ ولدنیاااا؟؟؟؟ منم شن -

 :  بھ سرفھ افتاد و گفتخوردی می کھ داشت چااریکام
  بشم؟؟ری ؟ دوستت ؟؟ من؟؟؟ من اسی ؟ کیچ -

 ....گای در حد اللگفتی مرده بودم از خنده چرت و پرت میوا
 : ستمو زدم تو صورتشو گفتم دکف

 ... کناهیبرو برو خودتو س -
 ...یاخ قربونت برم من الھ... زنگ زد اراد بودلمیموبا
 .. رفتم باالیرکی زری و زاروم

 جونم؟؟ -
 ...سالم عشقم -
 ؟؟؟؟یخوب...زمیسالم عز -
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 ..... خوبببببببببب-
 چطور؟؟؟ -
 .... اونجاامیچون دارم م -
 ؟یواقعا؟؟؟ واسھ چ -
 ...نمی دوستمو ببنکھیواااا؟ واسھ ا -
  بابادمیترس...اھان -
 ....نترس خانومم -
 ...گھی دنمتیبیپس م -
 ؟یعجلھ دار -
 ؟یواسھ چ -
 ... ی قطع کننکھیواسھ ا -
 ھ؟؟؟ی حرفا چنیا.... من ی تو گوشم باشھ اقایمن تا ابد دوست دارم صدا...وونھید -
 ...برو برو زبون باز -
 ...دوست دارم -
 ....من صدبرابر -
 ....شتریمن ھزار برابر ب -
 :  گفتی کشداری خنده و صدابا
 ...فعلــــــــــــــــــــــ ـــــــــــا -
 ...یبا -
 ..کرانھ -
 ...جانم -
 .... خدافظی دوست ندارم بگ؟؟یاوک... فعالیگی بھ بعد منیاز ا -
 ...چشم -
 ...قربون اون چشما -
 ....کردمی دوباره جلو شوھرم حجاب مدیکھ با بابا یا
 کھ کنارش خط سبز ی مشکی و شلوار ورزشی طوسکی تونھی شال ساده سبز سرم کردم با ھی

 ....داشت
  مختصرم کردمو چادرمو انداختم رو سرمشی اراھی

 ...اراد اومده بود...نیی از پلھ ھا رفتم پااروم
 ... جمع شده بودم خونمونلیھمھ فام.... بودادی صدا زسر

 ... چشمش بھ پلھ ھا بوددمی دارادو
 .... خوشگلش قشنگتر شده بودکلی چارخونھ ھی لباس سرمھ انی کھ تو ایوا

 .... کردکی سالم و علی رسمیلی از جاش بلند شد و خعیسر
 ...  اراد وی داشتم لباروزیتا د.... گرفتھ بودخندم

 روپاش رفتمی نبود و منجای ای کاش کسکنمیاھاش رفتار م ببھی غرھی حاال با چادر و مثھ ھھ
 ...دمشیبوسی تا صبح مشستمویم
 ..... کھ دوسم دارهدونمیم.... پسر خالم بھ خودم اومدمنای سی صدابا

 :  کنارم نشست و گفتاومد
 زم؟؟؟ی عزگذرهیخوش م -

 !شمیبدبخت م.... اراد صداشو بشنوهھی کافزم؟؟؟ی عزگھ؟؟؟ی می چنی اجااااااااننن؟؟؟
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 :  گفتمی خشک و رسمیلی نگاش نکردم خاصال
 ...ممنون -

 :  و دم گوشم گفتکتری اومد نزددوباره
 ؟؟؟یاری در می باززیھ.... باشھینجوری اندمی خانوم اکردمیبابا فک نم -

 .... ؟؟؟ من شوھر دارمگفتی می داشت چی عوضنیا... برق گرفتھ ھا برگشتم سمتشمثھ
 :  حرص گفتمبا
 ن؟؟؟یگی می چیفھمی منایاقا س -
 :  گفتی خنده چندش اوربا
 ..... دو کالم حرف بزنمتونمی نمندمی با ھمسر ایعنی -
 :  خشم چشم دوختم بھ نگاھشو گفتمبا
 شم؟؟؟ی گفتھ من زنھ توئھ احمق میک -
 !! من....ھھ -

 :  جلومو گفتسادی واعی جام بلند شدم برم کھ سراز
 ...ی خواستگارمیای بمیخوایم...کرانھ من با مامان بابام صحبت کردم -
 :  گفتمیشخندی نبا
  کھ قبول کنھ؟؟؟ھی کایتوب...ھھ -

 ....کردی داشت دنبالم متی اراد با عصبانیچشما
 :  کنار چادرمو گرفت و تو دستش فشار دادنایس
 ..ی قبول کندیبا -
 ستی در کار نیدیبا -
 ...چرا ھست -
 ...گمشو بابا -
 .... کھ بھ اجبار بدنت بھمکنمی میکار...یقبول نکن..کرانھ -

 .... حرف زشتو جلو من زدنیچھ راحت ا...نایامکان نداره س... زد خی تنم
 داشت بھم ابراز عالقھ ی عوضھیشوھرم جلو من نشستھ بود و ... گرفتھ بود بغضم

 .....البتھ اگھ بشھ اسمشو ابراز عالقھ گذاشت..ھھ...کردیم
 .... سمت اتاقمدمی رفتم سمت پلھ ھا و دوتی عصبانبا

 .... بفھمھیزی چی کسخواستمینم... شده بودمقرمز
 ... اومدی کسی پایصدا

 دی اتاقم با شدت باز شد و اراد با خشم وارد شد و در و بھم کوبدر
 ....لط شدماما بھ خودم مس...دمی ان ترسکی

 .....سادی رو بھ روم وااومد
  ؟؟گفتی داشت میاون کثافت چ -
-..... 
 با توام؟؟ -
 

 :  باال و گفتدی کشچونمو
  داشت بھت مبگفت ؟؟؟ی چیکرانھ اون عوض -
 ...یچیھ -
 گفت؟؟؟؟ی میگفتم چ -
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 .... بگوھیاراد تورو خدا بھ بق -
 ....جواب منو بده کرانھ -
 کھ پدر مادرت خودشون تورو بھم کنمی میاون بھ من ابراز عالقھ کرد گفت شده بھ زورم کار -

 ...بدم
 .... ارادم از خشم کبود شده بودصورت
 ....واری بھ ددی مشت کرد و محکم کوبدستشو

 تا کردمی می کاردی مواقع من بانی تو ادونستمیاما حال اراد بدتر از من بود و م... دمی ان ترسھی
 ....اروم بشھ

 ....دمی گرفتم و اروم دستشو بوسدستشو
 ..... روونھ شدممی لعنتی اشکانی ادوباره

 ....ارادم تورو خدا حرص نخور....ی خواستگارانی بذارمی نمیحت...کنمیارادم بھ خدا من قبول نم -
 ....دادیبا تموم قدرتش فشارم م.... تو اغوششدی خشم کمرمو گرفت و کشبا

 .... شد کھ دوباره لبام رفت سمت لباشی چدمینفھم
 ..... منبازم

 .... اراد تک بودیاخ کھ لبا....دمشیبوسی منھی گرفتھ بودم دوسمت صورتشو اروم و با طماندستامو
 کنھ دستش رفت سمت دکمھ کاری چدونستی نمیلعنت....کردی ماروی دنفی بود دوباره داشت کمعلوم

 ....کمی تونیھا
 .... اراد بشمفی نداشت من بتونم حرامکان
 ....ومدیقلقلکم م....کردی شکممو کمرمو نوازش ماروم

 :  گوشش گفتمری لباشو فشار دادمو زدوباره
 ....فقط بھ من...خوب؟؟؟ فقط بھ من فک کن ارادم ... فک نکنیچیبھ ھ -

 :  منو فشار داد و گفتاونم
 ....منھتمام تو سھمھ ...یتو فقط مال من..اووووووم -

 .... گردنمدنی بوسدنویی شروع کرد بھ بواروم
 ....کردی اما دوباره کار خودشو مدی ان لرزھی.... لباس ارادری سردم رفت زی خداگاه دستانا

 ....  ھاشنھی سی رودمیکشی با حالت مخصوص خودم مدستمو
 ...کردی کمرمو نوازش مشھی طور اما اون ھمنی ھمارادم

 .... منیمثل نوازشھا....رفتی نمنای جلو تر از اچوقتی چرا ھدونمینم
 ...کردی میسردرگم با گوشام باز...... قرار بودی باراد

 ...گشتی برمی ھام اما دست خالنھی سمت سرفتی مدستش
 .... بھ موھاشدی کشتی و دستشو با عصباندی خودشو عقب کشیعصب
 ... تخت نشستی عقبو رورفت
 ... پاھاش نشستمی اروم رفتم سمتشو رومنم

 :  عقبو اروم گفتمدمی کشدستاشو
 ؟؟؟ی عشقم؟؟ چرا کالفھ اھیچ -

 :  بھم انداخت و گفتی بچھ ھا نگاه ملتمسمثھ
 ..!کرانھ -
 جونم؟؟؟ -

 .... و صورتشو پوشونددی کشرونی کالفھ دستشو از دستم بدوباره
 ... کناردمشونی زدمو کشی دستش بوسھ ارو
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 ....جون دلم بگو ارادم -
 ....خوامیکرانھ من م -

 ھ؟؟ی منظورش چدمی اما نفھمدی ان لرزھی تنم
 زم؟؟؟؟؟ی عزویچ -

  بود؟؟؟ی چی برای کالفگنیچش شده بود ؟ ا... شدرهی خبھم
 .... ارادویچ!!! بگو  -

 :  لباسم کنار گوشم گفتری بھم بود اما اروم دستاش رفت زچشماش
 .... باتوخوامیمن م....خوامیکرانھ من م -

 .... شدمرهی عقبو با تعجب بھش خدمی کشخودمو
  تنم متوقف شدشی اتی ارادم رویدستا

  اراد؟؟؟یگی میچ -
 .... عالوه بر روحت جسمتم مال من بشھخوامیکرانھ من م -
 !اراد -
 ... دارهیبیع... از زنم لذت ببرمخوامیمن م...کرانھ -
 ... بلند شم اما اراد نذاشتخواستمیم
 ؟؟؟؟؟یزنی مھی حرفا چنیا. شھیاراد نم -
 ی وقتبوسمتی میکرانھ وقت.... دارهیازی مرد چھ نھی یمفھمی نیتو دختر.... تونمیکرانھ من نم -

 خواھم ادهیمن ز...ھھ....  خوامی نمنقدرویکرانھ من ھم....ادی بھم فشار میلعنت....کنمیبدنتو لمس م
 ....خوامیتمامتووم

 داره یوا.... اما چھ زود ارادمیچند روزه کھ ما بھ ھم محرم شد...کردمی کار می ؟؟؟ چگفتمی میچ
  عجلھ؟؟؟؟نقدری چرا اکنھ؟؟؟ی موونمید
 .... منکنمیکرانھ خواھش م -

 .... ادامھ ندهگھی لبامو گذاشتم رو لباش کھ دعی نکردم اما سرقبول
من .... طعم لباشدنی چشیبودم برانفس کم اورده .... ردمیمیداشتم م... نفسام بلند شده بودیصدا

 ....مردمیبدون اراد م
 :  عقبو گفتدی کشسرشو

 ...می بردیامشب با...! کرانھ -
 ...ختی قلبم کھ نھ تمام وجودم رنباریا
 کجا؟؟ -
 ...یخواستگار -

کھ اراد .... چرا اما ناخداگاه از روپاش بلند شدمو رفتم سمت مبل تا شالمو از روش بردارمدونمینم
اروم بغلم کرد و کنار .... بھ پشت گردنم نشوندی طوالنی گردنمو کنار زد و بوسھ ایاز پشت موھا

 : گوشم گفت
 ؟؟؟ی شد ؟ حاال چرا ناراحتیپس چ...یتو خودت اصرار داشت -

 : ظی اما با غزدمی ھمزمان حرف مدمی پسش زدمو شالمو پوشاریخت ای شده بودم بیعصب
 بھ حرف دی خودمو ناراحت کنم؟؟؟ باالخره بادی بایمن ؟ من ناراحت بشم؟؟ اصن واسھ چ -

 ... نظرت عوض شددی و شایریفوقش م.... ، خوب مادرهگھی دیمامانت گوش کن
 :  برگردوندمو گفتمرومو

 ..... باشھلتی باب مشتریخودتونھ ب کھ از جنس ی دختریدی ددیشا -
 :شدمی اومد جلو بازوھامو گرفت تو دستاش داشتم لھ متی کبود شده بود با عصباناراد
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 تو ، خوده تو بھم یلعنت...بھ تو ربط داره چون من عاشقتم...چون من شوھرتم....بھ تو ربط داره -
 رش؟؟؟؟ی زیزنی شده؟؟ میحاال چ... برمدی کھ بایگفت

 :  بھ بازوم اورد و گفتیشتری بفشار
 ... باشھلمیاخھ مسخره مگھ غذاست کھ باب م -
 مدت بھ خاطر اراد و عشقش نیچقدر تو ا...ھیشروع کردم بھ گر... ارمی نتونستم طاقت بگھید

 ...ختمیاشک ر
 یکمکم دستاش شل شد و دوباره رفت سر جا...دونستمی نداشت مونموی گری چشمادنی دطاقت

 ... شیشگیھم
 ....زدی ازش برام حرف مشبی کھ دی امنی تو اغوشش ھمون جادی منو کشوبارهد
 !اراد -
  عشقم؟ھیچ....جون دل اراد -
 عاشق کرانھ گھی کھ دی روزھی...ی برسھ کھ منو نخوای روزھی ترسمیم...ترسمیمن م! اراد  -

 ...ینباش
 :  خنده گفتبا
 ... عاشقت نباشھ ؟ محالھگھیاراد؟؟ اراد د.... خنده دار نزن کرانھیحرفا -

 رونوی از بغل اراد اومدم بعیسر... اومد ی کسی پای بھش فشار دادم کھ دوباره صداشتری بخودمو
 ....اشکامو پاک کردم

 ... بھ در خوردی اتقھ
 !کرانھ -

 ... بوداری کامیصدا
 بلھ؟ -

  تو؟؟؟ایاخھ فوضولچھ من گفتم ب... اتاق باز شددر
 :  منو اراد گشت بعداروم رو بھ من گفتنی چند لحظھ با تعجب نگاھش بھی اریکام

 ن؟؟یزدی حرف منیداشت -
 :  با لبخند گفتارادم

 م؟؟ی باھم داری اگھیبھ نظرت منو کرانھ کار د -
 : ابروشو داد باال و گفت... از لحن صحبت اراد تعجب کرداریکام

 کرانھ؟؟؟؟ -
 :  گفتی اراد در کمال ناباورو
  اسم زنمو صدا کنم؟؟؟تونمی نممن -

 :  گفتی عصباریکام
 ....ینطوری کھ استی مشخص نیزیھنوز چ! اراد  -

 :  دستشو گذاشت رو شونھاشو گفتعی حرفش تموم بشھ سرنذاشت
 ... بره لندنخوادیراستش کرانھ اخر ھفتھ م...من...اریکام -
 ... دارهی چھ ربطنیخوب ا -
 ....ارمی ماه طاقت بھی تونستمینم...تونستمیمن نم -

 :  ارادو گرفتقھی شوکھ شد و با خشم اریکام
 ! بدبخت؟؟؟؟ ھانی سر خواھر من اوردییتو چھ بال -

 :  و گفتدی کشرونی باری از چنگ کامقشوی ی با خونسرداراد
 ...  راحت باشھ ھم منالشیتا ھم کرانھ خ...میما فقط بھ ھم محرم شد... اری کامھیبال چ -
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 :  رو بھ من گفتشخندی با ناریکام
 ....انھی مخفی کھ رفتیمگھ صاحاب نداشت...تو ...تو! کرانھ -
 ... کھمی نکردی ما کاریعنی..... مناریکام -

  شدم دروغ بگممجبور
 ... کھکنھی می کارھی....  کرده بود کھ اگھ بھش جواب مثبت ندمدمی تھدنایس! اریراستش کام -
 ...گھ خورد... غلط کردنایس -
 کھ حداقل اسممون بره تو میما مجبور شد...شدی انجام نمی با فحش دادن تو کھ کاراریکام -

  ھردومون راحت باشھالیشناسنامھ ھم تا خ
 !)شناسنامھ! ھھ... سرمری بود خیچقدم عقدمون قانون(

 : دی اروم تر پرسدی کشششی بھ تھ ری کالفھ دستاریکام
  شد حاال؟ی چنی بود شما کھ مثھ جن بسم هللافھممیمن اصن نم -
 ...کنھی خبر نمادی دفعھ مھی کھیخوب عشقھ د -

 محکم بھ ی برگشتم سمت اراد و مشتعیسر...رونی از در رفت بی حرفچی تکون داد و بدون ھیسر
 :  گفتدموی کوبنشیس
 مسخره دھن لق -
 ... مثھ بچھ ھا قھر کردمو

 :  با درد و خنده گفتاراد
 ھ؟؟؟ی دھن لق چ؟؟؟یزنیبابا چرا م....اخخخ -
 ... چادر برد سمت پاھامری اروم اومد و دستشو از زو

 ... عقبو رفتم سمت دردمی خودمو کشعی سرمنم
 ...یزنی دست بھ من نمگمید... بسھرینخ -

 :  و گفتدی از پشت دستمو کشعیسر... گرفتی گفتم اما اراد جدی بھ شوخمن
 ؟؟ی گفتیچ -
 :  ترس گفتمبا
  تو؟؟؟یگی میچ -
 ؟ی گفتی چگمیم -
  گفتمیزی چھیبابا حاال ...گفتم....گفتم -
 راحت تر از رمیگی ازت اجازه نمگھیچون اوندفعھ د...یگی مزایدفعھ اخرت باشھ کھ از چ! اھان  -

 ...برمیزنم لذت م
 .... بعدشم اراد اومدقھی چند دقھی نیی بدون حرف رفتم پادمی کشخجالت

 
 کالفھ شدم گھید....دادی جواب نمدادمی اس مزدمی بھ اراد زنگ ممیھرچ... از استرسمردمی مداشتم

 از دستش
 ...زنمی زار می پشت دارم از ناراحتنی الی انگار نھ انگار من مثھ دست بمسخره

 .....شھی اوقات چقدر بد میبعض
 خدافظ...ی بھ من زنگ بزنی حق ندارگھیاراد خان د -

  داشتھ باشھیل عکس العمھی دی قصدم نوشتم خدافظ تا شااز
 تب تندش فروکش نی اراد ادونستمی مدونستمیم..... گذشت اما انگار نھ انگار ی ربعھی ھی
 نامرد....کنھیم

 ؟؟؟؟یکنی مینجوری چرا با من ااخھ
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 کھ یعشق.... بدبخت عشق شدمنکھی شدم و بھ حسرت ارهی خمی و بداقبالیی کنج اتاقو بھ تنھانشستم
   دستنکھی و مثھ اکنھی موونمیداره د
  بشھشتری بخوادی ھرلحظھ مستی نبردار

  شدمداری بلمی موبای ناجور بھ خواب رفتم کھ با صدای و چشم دردو فکراھی گراز
 اراد بود... ختی رقلبم

 : ممکن جوابشو دادمی صدانی دکمھ رو فشردمو با سرد ترری تاخبا
 !!!دییبفرما -
 ؟؟؟؟ی فرستادھی چرت و پرتا چنیا -
 ...شمیمتوجھ نم -
 چت شده؟؟؟! کرانھ  -
 !!! گرمھگھی دی شما سرتون جانکھی مثھ استی نمیزیمن چ -
 ... بدترش نکنگھیتو د... اعصابم خورد ھست یبس کن من بھ اندازه کاف!! کرانھ -
  جوابشو دادمشخندی نھی با
 ....ینطوری بعد ارمی من زنگ زدم بھ تو تا ارامش بگی لعنت؟؟؟؟یکنیکرانھ مسخرم م -
 ؟؟؟ی بھ ارامش داشتم شما کجا بودازی کھ من نیاونموقع -
 .....می بابا رفتنی جا گذاشتھ بودم با ماشنی تو ماشلمویدوما موبا... شما شما نکنیاوال ھ -
 ....ی صدامو بشنوی جوری کھ چی اصال بھ من فکر نکردگھی دنھیھم...ھھ -
 ...ریکرانھ مثھ بچھ ھا بھانھ نگ -
 ؟؟؟ی قطع کنشھیم -
 .... االن تمومش کننیھم....کرانھ!!! نـــــــــــــــــــــــھ  -
  شد؟؟؟؟ی چی لعنتگھیبگو د.... تحمل کنمتونستمی نمگھید

  تر شده بوداروم
  اون اشکاروزیاخھ نر... اراد طاقتشو ندارهیدونیم..... من ھی نکن زندگھیگر -
 !اراد -
  بگوی دوست داریجون دلم؟؟ بگو عشقم ھرچ -
  شد؟؟؟؟یچ -
 :  جواب دادری تاخبا
 ...ستیفعال معلوم ن -
 ...ی نامردیلیخ....یشی تو مال من نمدونستمیم... دونستمیمن م....ارااااااااد -
 چھ سرنوشت نی خدا ایوا...ھی گررهی بلند زدم زی رو قطع کردمو با صدای با سرعت گوشو

 !!!اون سھمھ منھ.... خوامیمن ارادو م...یزنی برام رقم می کھ دارھیشوم
 :  باالخره اس دادکردمی منم پشت سرھم قطع مزدی سرھم زنگ مپشت

 ....جواب بده!! تو رو خدا کرانھ -
 خوامی قسم نمی بھ علخوامی کسو نمچیعشقم من بھ جز تو ھ!!! کرانھ من  -
 اسمو بخون...یدیتورو خدا بردار حداقل جواب نم -
 ....  صداتو بشنومکرانھ اصال فحشم بده اما بذار -
 شھی بدون تو حالم بد میدونیتو کھ م -
  تورو خداگمی برات مرویبھ جون جفتمون ھمھ چ -
 کنھیکرانھ قلبم درد م -
 ... تونستمی نمگھید
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 بلھ؟؟؟ -
 د؟؟؟؟؟؟ی شنشھی صدارو منیاخھ مگھ جز ا...یقروبنت برم من الھ -
 !!بگو -
 ری صداتو ازم نگگھیفقط د...گمی می بخوایبگو ھرچ... بگمیچ -
  شد؟؟؟؟یچ -
 ....  کرانھشھی نمینجوریا -
 شھ؟؟؟ی میجوریپس چ....اھھھھھھھ -
  دنبالتامیفردا م -
 ادتی اسمم گھیحتما تا برگردم د.... اقا ارادرمیمن پس فردا دارم م.... تندتشی اتگمی میوقت....ھھ -
  نھ؟؟؟؟؟؟رهیم
 ....یکنی ام موونھی دیکرانھ دار -
 ری برم شب بخخوامیاصال حوصلھ ندارم ماالن  -

 دوباره اس دادنش شروع شد... قطع کردم وی جوابش نشدمو گوشمنتظر
  بفھمنویا... تو معنا نداره کرانھی من بھیزندگ -

 :  جواب دادمعیسر
 !!!ریشبخ -
 !کرانھ -
 ریاراد گفتم شب بخ -

 شدی نمشی حالنکھی امثھ
 ...خوامیکرانھ من م -
 !!!بسھ اراد -
 ... االننی ھمی لعنتخوامیمن لباتو م -
 ری شببخکنم؟؟؟؟ی تورو تحمل می جوری چدونمی من نمی اوونھیتو د -
 کرانھ بدجور ھوس کردم -

 : گفتمی می چیول.... مننیع.....اخ
 ...ندتی واسھ ھمسر ای بذارارتویبھتره و -
 ؟؟؟؟ی چیعنی -
  بخوابری بگنکھی ایعنی -
  نفرهھی من ندهی ھمسر انده؟؟؟؟یھمسر ا!!! نمیجواب منو بده بب -
 ... دونمیاره م -
 ؟یدونی مویچ -
 ھ؟؟ی ھمسرتون کنکھیا -
 مونی کن واسھ شب عروستی خوب لباتو تقویدونیپس خوبھ کھ م -

 .... پسر منو خر خودش کرده بھ قراننیالمصب ا... بدنم گر گرفت تمومھ
 یتره بخواب نباف بھای رونقدریا -
 یستی نایتو رو!!! دمتیبوس... من لمست کردما؟؟؟؟یرو -

دلم ... مثھ اراددمیحالم بدشده بود شا... کنھکی منو تحری جوری چدونستی می لعنتاراد
 ....خواستششیم
 !!!کرانھ -
 ھوم؟ -
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 کرانھ؟؟؟؟ -
 ھ؟؟؟؟یچ -
 !کرانھ -
  بابا بلھیا -
 !کرانھ -

 !!!ی کور خوند منتظر جانم گفتن منھ امایلعنت
  شب خوشگھی دی اوونھید -
 !!!کرانھ -
 !!ھــــــــــــــــــــــــ ــــــــــان -
 !!!ی بدیلیخ -
  تو؟؟؟؟یگی میچ -
  جانم؟؟؟ی بگیتونینم -
 ..حرفتو بزن اراد -
 ... دنبالتامی بخوامیم -
  در ضمنخوابمیمتاسفم چون من االن دارم م -
 درضمن؟؟؟؟؟ -
 !!!ی موقعت مبارزه کنی بی با ھوسادیبا -
 ... موقع باشھی لذت بردن از زنم ھوس بکنمیفک نم -
 ریشب بخ...یایاراد تو نم -
 ریشب بخ....ی نامردیلیخ -

 نکرده ی اراد کار بدکردمی فک می ھرجورکردمینجوری چرا ادونمی اما نمومدی واقعا خوابم نممن
 مدت نی گرفتم امیتصم....گھی حسادتھ داما خوب... باھاش برخورد کردم ینطوریبود کھ من ا

 می نھی..... برمششی با خاطره بد از پخواستمی باھاش خوب باشم نممی ھمشی روھم کھ پیکوتاھ
 :  گذشت کھ دوباره اس دادیساعت

 برهیکرانھ خوابم نم -
  واست بخونم؟؟؟ی کنم ؟؟؟ الالکاریخوب چ -
 !!!اره -

  رو نداشتی عکس العملنی بھش زنگ زدم مطمئنم انتظار ھمچخودم
 جونم؟ جونم ؟جونم؟ جونم؟ -
 :  لبخند گفتمبا
  بخونمیزنگ زدم واست الالب -
 ... قشنگت بشمیقربون اون صدا....اخخخ -
  بخونم؟؟؟یاوووووووووومممم حاال چ -
 !!! نفسمی دوست داریھرچ -

 : بخونم واسھ ارادخواستمی دوم بار بود کھ منی داشتم اما ای خوبی صدایی خداخوب
-  

  اصالیکنی بھ من فک می مھتابی شبھانی اتو
 ترسنی تو از جاده می چشمای کھ بیی چشمابھ
  اصالادی مادتی پرغم منو یی تنھانی اتو
  تو دلبستنی دستام بھ دستانی کھ ایی روزابھ
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 لرزهی لحظھ واسم قلب تو منی اصال تو ابگو
  بزن تو خلوتم پرسھروزمی عشق دی ابگو
   کھ چشمام عاشقت بودشی روزادی مادتی منو
  حرفات از دلت بودشای ی دوستم داریگفتی متو

 رهیگی لحظھ مکی من دلت ادی بھ یبگوگاھ
 رهیمی مرهی چشمات دلم سر می کھ بگمی ممنم
 لرزهی لحظھ واسم قلب تو منی اصال تو ابگو
  بزن تو خلوتم پرسھروزمی عشق دی ابگو
 ی عسکردیحم

  خاوبش برده بوددونستمیم....ومدی بلند اراد می نفسھایصدا
 ...!! منھی زندگریشب بخ -
 ! رو قطع کردمی گوشو

 گھی ماه دھی ؟ از فردا تا ی جوریحاال چ... پابندت بشمینطوری کھ ای اصن نبودی اراد کاشکاخ
  تحمل کنم؟؟تویدور

 
 ....ی بشم الھفدات

 !جانم -
 ...سالم -

  ناراحت بودصداش
 ؟؟؟ی خوبزمیسالم عز -
 ؟ی تو خوبیمرس -
  حالت بدهیلی خیمن کھ اره اما تو کھ انگار -
 :  گفتری تاخبا
 ...تونمیمن بدون تو نم.!! کرانھ -
 ... ناراحت نباشگذرهیفدات شم باور کن واسھ منم سختھ اما مثھ باد م -
 !کرانھ -
 جون؟ -
 ...بھ نظرت -
 بھ نظرم ؟ -
 ره؟؟؟ی چشمتو بگی پسرھی ی روزھیکرانھ ممکنھ  -

  شدمناراحت
 وووووونھید...  بھ من ارادنی توھیعنی حرف نیا -
 زنھیبھ خدا دلم شور م! کرانھ  -
 ...برو برو بچھ جان لوس نشو -
 !اخ -
  شد؟؟؟یچ -
 ...کنھیچند وقتھ قلبم درد م...یچیھ -
  دکتر ؟یرفت -
 ستی نیزی چخوادینھ بابا دکتر نم -
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!اراد -
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 ... گوشم پاره شدھ؟؟ی بابا چیا -
 رمیاصن منم نم...منم....یبخدا اگھ نر -

 :  و گفتدی بلند خندی با صدااراد
  دکتررمیمنم نم...یگلم من کھ از خدامھ تو نر -
 ...ی فردا برنی ھمدیبا...بس کن! اراد -
  بدرقھامیکرانھ منم م -
 ...شھی نموونھی دیگی میچ -
 شھ؟یچرا نم -
  بفھمنیزی چنای بابا اخوامیچون نم -
 ستیبرام مھم ن -
 برا من مھمھ -
 ؟...نمی عشقمو ببامی بتونمینم... مھمتر عاشقتمنایاز ھمھ ا....کرانھ من شوھرتم  -
  بگم؟؟؟ بگم خواستگارم اومده بدرقھ ام؟ی چنای بھ مامانمدونمیاراد من نم -
 امیمن م.. ندارهیبھ من ربط -
 ؟؟؟یکنی متیاراد چرا اذ -
 ؟؟؟؟؟ی لعنتھی چتیاخھ اذ -
-.... 
 ؟؟؟؟ی فرودگاه باشدیتو فردا صبح ساعت چندبا...میکنی می کارھیاصن  -
- ٥ 
 ...  دنبالتامیخوب من االن م -
 ؟یخوب کھ چ -
  مفصل داشتھ باشمی خدافظھی با زنم نکھی کھ ا؟؟؟یکھ چ -
  بگمی چنایبھ مامان -
 !!!کرانھھھھھھھھھھھھھ -
 باشھ بابا باشھ فعال -
 فعال....کمیزود حاضر شو من نزد -
 
 !سالم عشقم -
 ھینی مارو باھم ببی کسخوامینم.... ارادمی برریبدو بدو گازشو بگ...سالم -

 :  گفتاوردی بھ حرکت درمنوی ھمونطور کھ ماشاراد
 می برمیخوامی میبابا ما ناسالمت... شده حاالیچ -
 کجا؟؟؟؟ -

 :  کرد و گفتی اخنده
 .... نھ بھ حاالشبتیتو چت شده نھ بھ د -
 روی ھمھ چخواستمی انداخت مادمیچرا دوباره ....دی خنده از رو لبم پر کششبی اتفاقات دی اورادی با

 .... اخرم خراب بشھی لحظھ ھانیفراموش کنم دوست نداشتم ا
 :  زدمو گفتمی تصنعلبخند

 گھیاره د -
 رد و بدل نشد و نمونی بی بود حرفکی رستوران شھی کردم بھ سمت پنجره تا مقصد کھ  روموو
 می ھردومون ساکت و ارومینطوری ارموی مرونی بود کھ با اراد بی بارنی اولنیا
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 دمی ساعتھ در و برام باز کرده و من خر تو فکر بودمو نفھمھینگو اراد .. کردم سردم شداحساس
 : اراد با لبخند گفت

 ؟؟؟؟؟ی شادهی پیدوست دار -
  چرا؟؟؟؟م؟؟؟یچقدر ھردو اروم شده بود.... شدمادهی جوابشو دادمو پی با لبخندمنم

 :  گفتماروم
 ! اراد -
 جانم؟؟؟ -
 .... باز شدهمی من بنده کتونسایوا -

 : عقبو گفتمدمی پامو کشاری اختیب... ببنده موی بند کتونخواستی اومد جلوپام و معیسر
 ...بندمیم منھ خود -
 .... توجھ بھ اراد نشستم و مشغول بستن بند کفشم شدمی بو

 ...کردی کھ اوردم باال ھنوز اراد زانو زده و با بھت نگاھم مسرمو
 ھ؟؟؟؟یچ -
 کرانھ تو چت شده؟؟؟...کرانھ  -

 :  شدمو گفتمبلند
  ؟؟؟یواسھ چ....وااااااا -

 :  بلند شد و بدون حرف اومد جلوتر اروم ارنج تو تا دستمو گرفت و گفتاونم
 !کرانھ -
 بلھ؟؟ -
 ...کرانھ تو....تو -
  اراد ؟؟یمن چ -

 کرد؟؟؟ی مینجوری چرا انیا... تکون داد و بدون حرف جلوجلو رفت سرشو
 زدی مدی اونورو دنوری داشت اای منو بود ی سرش توای...کردی بھم نگاه نماصال
 .... نداشتمیلی بودن و واقعا ماوردهی غذا رو نھنوز

 !اراد -
 ... نکردنگام

 بلھ؟؟؟ -
 ...ستیمن اصال گرسنم ن...من -

 :  لب گفتری از جاش بلند شد و زعیسر
 !منم -

 ...  جلو جلو راه افتاد سمت دردوباره
  شدمدهی تعجب دنبالش کشای دنھی با منم

 
 :  خونرو باز کرد و اروم گفتدر
 !!!برو تو -
 :  گفتمدمیکشی کھ داشتم سرک می رفتم داخل در حالاطی احتبا
 ستی خونتون نیکس -
 :  حوصلھ گفتیب
 ؟؟؟ی بودنجای بود تو االن ایبھ نظرت اگھ کس -

 ... رفتم تو صورتشدمویبا خشونت بازوشو کش... بودی کردمیعصبان
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 چتھ ؟ ھان؟؟؟؟ -
 ....کردی حرص بھم نگاه مبا
 .... سوالو ازت بپرسمنی ادیمن با -
 .....یواال تو از ھمون اول صبح مثھ ادما -
  ھان؟؟؟؟ی چیمثھ ادما -
  با من؟؟؟یکنی مینجوریتو چرا ا...اراد -
 ....کنمی نمیمن جور -
 :  ادامھ دادشخندی نبا
 ....  ارزشم کھیاونقدر برات ب -

 .... نصفھ قطع کردحرفشو
 : رفتم روبھ روشو گفتممن سمج تر از خودش ... برگردوندروشو

 ؟؟؟ی از دست من ناراحتی چیبرا.... بگو اراد  -
 :  چشام ذل زد و گفتتو
  کرانھی دادحیبھ من ترج... ورزش مسخره و مسافرت مسخره تره تو بھ مننی ایتو لعنت...تو -

 ...رهیگی بھانھ مینجوری بگو دلش از کجا پره کھ اپس
 ... شدهری دیلی حرفا خنی واسھ اگھی برم و ددیمن امروز با.؟... دادمی می جوابچھ

 .... اراد و مزه مزه کردمی لبانیری دوباره طعم شسادموی رو نوک پا وای حرفچی ھبدون
 ..... ماه پس انداز بشھھی ی ببوسمش کھ برانقدری امروز اخوامیم

اخ کھ چقدر ..... منو بدهی جواب بوسھ ھای جوری چدونستیارادم نم... دمشیبوسی مھابا می بمن
 ..دوسش داشتم

 ....  غمناکش انداختمو دوباره با لبخند حملھ کردم سمت لباشی بھ جشمای عقبو نگاھدمی کشاروم
 و رفتی مینفسش بھ سخت....بدنش داغ شده بود...  شدی موونھی بود اراد داشت دمعلوم

 ....خواستمی منویمن ھم.....اومدیم
 ...زدمی دور رونش و کمرشو چنگ م از پاھامو قفل کردمیکی

درو با ... اتاقش ی منو برد توداشتمی کھ من دست از سر لباش برنمی بغلم کرد و ھمونطوراروم
 ....پاش بست و منو اروم خوابوند رو تخت

 ....خودش گفتھ بود...برهی ماروی االن داره لذت دندونستمی میول... بودم بھ لباشدهی مثھ کنھ چسبمنم
 .... لختشنھیدوست داشتم سرمو بذارم رو س.... شرت اراد و در اوردمی جھت تی و بخودیب

 .... تنفس داده بودم اراد ول کن نبودقھی کھ من چند دقحاال
 ....شدمی کھ داشتم تموم مدیکشی سرشو تو گردنم فرو کرده و بو مچنان

 ....کردی کھ حالشو بدتر منشی رو سدمیکشی دستمو اروم ممنم
 نکردم اروم تا اخر ی مخالفتدی فھمیوقت... لباسمیروم اما با ترس رفت سمت دگمھ ھا ادستش

 اوردیبازشو کرد اما از تنم در ن
 دیبوسی بھ شکممو بدنمو مدیمالی مثھ بچھ ھا صورتش میھمونطور

 ...ارمی دووم بی جوری اغوش دل بکنم؟؟؟ چنی از ای جوری چمن
 ...دادیبا تموم قدرتش رون پامو فشار م.... خراب بودشی از پشی اراد بحال

 .... سختھیلی مرد خھی ی برانیو ا....ادی ننی خودشو نگھ داشتھ کھ جلوتر از ایلی خدونستمیم
اروم ارومم گوششو ...زدمی کھ زمزمھ وار براش حرف می رفتم سمت گوششو ھمون طوراروم

 دمیبوسیم
 :  گفتی بم و خستھ ای صدا لباشو اورد سمت گوشامو باعی سراراد
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 ....نـــــــــــــرو!!!  کرانھارمی طاقت بتونمیمن نم...من -
 سفرو زدم اما نی ادی ارادم منو دوست داره قدمی کھ فھمیاز وقت....رمی بگم باشھ نمخواستی مدلم
 ....کردی بود کھ منو از نرفتن منصرف می چھ حسدونمینم
 !!! بخداگردمیزود برم!!!  یقربونت برم الھ -
 !کرانھ -

 ....چقدر بچھ شده بود.... کرانھ گفتنت یفدا
 جون دلم؟؟ -
 شھیکرانھ بھ خدا نم -

 ....کردی مھی داشت گرشدیباورم نم... از منم دختر تر بودنی اییییییییییوا
 .... دادمزشی بھ اشکام اجازه رمنم

 ... راحت برمالی بذار با خ؟؟؟؟یکنی مینجوریاخھ چرا ا -
  کرانھخورهیاره حالم از خودم بھم مد -

 کردیاونم اروم رون پامو نوازش م... نشستمنشی بلند شدمو رو ساروم
 ؟؟؟؟ی چیچرا عشقم برا -

 :  زد و گفتی موھام بوسھ ای رونویی پادی کشسرمو
 بدون تو نکھی ایبرا.... دارهی بھ تو بستگمی ھمھ چنکھی ایبرا.... دوست دارمنقدری انکھی ایبرا -

 ... وجود نداره اگرم ھست ھمش بھ خاطر وجود توئھی ارادگھید....تونمینم
 ..... دوست داشتن نداشتمنھمھی در برابر ای جوابچی کھ ھیوا
 ... شده بودمرهی بھ چشماش خکردموی میفقط با موھاش باز... بگمتونستمی نمیزیچ

  دستم بده؟؟؟؟ی کارھی نکنھ نکنھ مامانش نمشی نبگھینکنھ د...بھی حالم غرنقدری اچرا
 !!! بکنھنکاروی عاشق منھ کھ امکان نداره انقدری نھ اراد انھ
 نرو منو تنھا نذار منھ ییجا... من شھی دلم پر خون می من تو نباششی نرو نرو از پییجا -
 ی بھ خدا از خودم تو نباشبرمی تو دل می بگم عاشق شدم بی بھ کی نذار تو نباشنجای نرو اچاررویب

 بمونم  زنئدهخوامی نمخواموی رو نمای دننی کنم؟ اھی گری کی رو شونھاگھی کنم دھی تکگھید یبھ ک
 و ی عشق من از حال من تو خبر داردونمی مای دننی از ارمی میریعشق من اون لحپھ کھ تو م

 نجای بمون و از انجای تو قلب منھ اشھی عشقت ھمدنھی بھ تورو دمی من دلخوشویماری دل بنیدرمون ا
 ی کسم ای تو من بی بیی توامی دنرسمی تو رو من با تو بھ ھمھ جا مخوامینرو با جون و دل من م

  منیای من بامن بمون دنیبایعشق من ز
 ری ارامشو ازم نگنی اایخدا... اراد ارامشم بودیصدا.... از بدنم جدا شد روحم

 
 ..... ھاشھی مری تو رو خدا بذار برم داره داراد

  کنم؟؟؟؟کاری من چیاخھ لعنت -
 ؟؟ی اعصابمو خورد کنیتونی می دم اخرنی انمیاه اراد بب -

 .... کمرمو نوازش کرد و منو بھ خودش چسبونداروم
 ...  کرانھ بھ خدا اگھیبرو ول....باشھ...باشھ عشقم  -
 ؟؟؟؟یاگھ چ -
 .... نرهادتی وقت منو ھی....تورو خدا -

 .... بار طعم لباشو بچشمنی اخری براخواستی بگم فقط دلم میزی چخواستمینم
 ....دمی با تمام عشق لباشو بوسستادموی رو نوک پا ااروم
 خوادیبازم دلش م....  بازمیعنی نیو ا...اراد چشماشو باز نکرده بود... بھش انداختم ی نگاھاروم
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 .....ھی تو چھ فکردونستمیم...دادی اراد با تمام وجود با تموم قدرتش جواب بوسھ ھامو مدمشویبوسیم
 ...ومدی نفسم باال نمگھید...شدی لھ مشی قوی داشت تو دستاکمرم

 لحظھ لبھاشو رھا کردمو با دقت ھی ی فکرچیبدون ھ.... اغوشتو تحمل کنمی دوریجوری اراد چاخ
از ھمھ مھمتر ....پوست برنزش.... مردونشینیب... خوشرنگشیچشما....بھ چھرش چشم دوختم

 ...لباش
 تو بغل اراد... تا اخر عمرم جام ھمونجا باشھخواستمی موجود بودم منی انھووی دمن

 ...شمی نمری وقت از اراد سچیمن ھ... ھجوم اوردم بھ منبع ارامشمدوباره
 ....زدی مثھ غرغر کردن حرفاشم می حالتھی... دیبوسی کھ گوشمو میھمونطور

 !! تحمل کنم ؟؟؟؟ کرانھیجوریمن چ... اوفففففففف -
 ن دلم؟؟جو -
 ...خوامی من میلعنت -
 ....ھی منظورش چدونستمیم
 .... نشووونھید -

 :  گفتمدموی عقب کشاروم
 .... شدهری دیلیخ.... برمدی باگھید -

 نمیعادت نداشتم اشک تو چشماش بب...اراد دوباره بغض کرده بود...دی از درد ترکقلبم
 :گفتمیبلند بلند م..... تو بغلشدمیپر
 !!!  نکنھیعشق کرانھ گر.....یتو عشق کرانھ ا.... نکنھیگر.....عشق من -

 :  از خودش جدا کرد و اروم گفتمنو
  شدهرتیبرو برو د -

 ....ومدی جلو نگھی سرم کردمو رفتم سمت در اما اراد دچادرمو
 ....دی بغضمم ترکدی رسرهی کھ بھ دستگدستم

 !!! منھیخداحافظ زندگ -
 

 کار دایاگھ ا.... نھیوا...  مدتنی اگھ تو اایخدا...دیتپی مشکیقلبم مثھ گنج..... کھ بلند شدمایھواپ
 .... کھ باھاش ازدواج کنھشھیدستش بده اونوقت مجبور م

 ..... شدری منم سرازی ھجوم افکار مسموم اشکابا
 
 ؟؟؟ییکرانھ کجا!!! کرانھ  -

 : اومدمو مثھ منگا جواب دادمرونی خودم بیای دناز
 ھ؟؟یھان؟؟؟ چ -
 ؟یسادی زدن تو ھنوز اونجا واپی؟ بچھ ھا سھ دور پا... تو دختر؟؟؟؟ حواست ھستییکجا -
 ..رمی االن مدیببخش....دیببخش -
 ... ترعیسر -
 ادم نکبت گند دماغ بود کھ ازشم متنفر ھی من ھیھم اتاق... حال و حوصلھ بھ ھتل برگشتمیب

 ....میاصال کال باھم لج بود....بودم
 .... ارادمو کرده بودی ھوادلم
 ....دی مشتاق اراد بھ گوشم رسی از چند بوق صدابعد

 ....سالم عشقم -
 .... دلمزیسالم عز -
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 ؟؟یخوب -
 ؟؟؟ی تو چطوریمرس -
  ، افتضاحمی تو نباشیوقت...بد -
  شد؟؟ی چیدی ھفتھ گذشتھ اصن فھمھیاالن ... نکنینجوریتو رو خدا اراد ا -
 ...  شدموونھی دبای شد؟؟؟؟؟ تقری چدمیمعلومھ کھ فھم -
 !!!!وووووووووووووووونھی نشو دوونھید -
 :  اراده گفتمی خنده کرد کھ دلم ضعف رفت براش بیی صدابا
 !!! نخندینخند لعنت -
 !کرانھ -
 جونم؟؟ -
  کردم؟؟؟ی االن ھوس چیدونیم -
  عشقم؟؟؟یچ -
 !!! خوشگلتویھوس اون لبا -
 !!!ارمی مدتو درمنی ھمھ ای برگشتم تالفیوقت -
 !!!نی زودتر برگردنیکاش اصن بباز -
ِا◌◌◌اااا - ِ ِ ِ ِِ ِ ِ !!! 
 ام؟؟؟؟؟ی اصن من بیخوایم -
 !!!ادی خوابت میلی خنکھیبرو برو مثھ ا -
 ...شمی مست مست مشنومی صداتو می فقط وقتادی خوابم نموونھینھ د -

 !!! واسھ شاممیرفتی مدی بانکھی مثھ اومدی بچھ ھا میصدا
 .... برمدی عشقم بادیببخش -
 فعال.... بروزمیبرو عز -
 ....فعال -
 

 ینھ امروز نھ در روزھا.. نبودم شھی چرا مثھ ھمدونمیخداروشکر اما نم... می امروزو بردھیباز
 گذشتھ حال و حوصلھ نداشتم

اما االن ...زدمی چندبار با اراد حرف می ھرروز روزبای بودم تقرنجای کھ ای روز١١ ١٠ نی ایتو
 ....دهیدو روزه کھ جوابمو نم

 .....بیدل نگرانم عج.... خاموشھشیگوش
 ... تختی از جام بلند شدمو نشستم روعیبوق خورد سر... بار شماره ارادو گرفتم نی ھزارمیبرا

 ........یصدا...  ارادم نبودیاما صدا... برداشتوی گوشباالخره
 ....کردی موونمی داشت ددای ایصدا....مردمی کرد کاش مخی بدنم تموم

 ؟؟؟؟یزنی چرا حرف نمھیچ -
-.... 
 ؟؟؟؟یسوزی می دارھی کرانھ خانم؟؟؟؟ چیزنیچرا حرف نم -
-.... 
 منو اراد جا ی تو زندگیخودی چرا خودتو بدونمینم...من کھ گفتم اراد از اولم مال من بود -

 !!!!یکرد
 ......خفھ شو نکبت -
 !!!!!!!ھی خوبیلی خی جنسکی اراد شرفھممیتازه دارم م -



 129 

 .....دمیکشی مغی تموم قدرتم از اعماق وجودم جبا
 !!ستیاراده من مثھ تو الشخور ن...خفھ شو ....خفھ شو کثافت  -
   و گفتدی خندیھی کری صدابا
 !!یبـــــــــــــا.... شمی ناراحت مایایحتما ب مونی واسھ جشن عروسیراست.....کنھی متمیصدات اذ -
 

 ... منی ھای بدبختی تداعیعنی اسم نیتکراره ا....اراد...اراد
 ...کنھی ھم از وجودم فرار نمی لحظھ ای و تعجب برابھت

  بامن؟؟؟ی کار کردیچ.... من زن تو بودمی لعنت؟؟؟ی چھ کردمی اراد با من و زندگاخ
 یعنی من ی بدون اراد برای زندگکنھ؟؟؟؟؟؟؟ی از دفعھ قبل خوردم مشتری کھ ھر لحظھ بیسوال
 !!!! جھنم

 ؟؟؟؟ی تا کنینجوری دلت اومد با احساس من ایجوری ؟؟؟ اخھ چیجوریچ
 ی کس حتچیھ.... من معتاد اغوش ارادم ...  چمیپی معتاد خمار بھ خودم مھی سھ روزه کھ مثھ االن

 ... ھمھیعنی من یاراد برا.... ارادیعنی کس چی ھنیا....رهیگی خبرم از من نمھی
 دوست باھام رفتار ھی مثھ میمرب.... و مسابقات اماده نشدمنی بارم سر تمرھی سھ روز نی کل اتو
 ...کردیم

 ...!کردی و درکم مدیدی بدمو محال
 ...کردمی می کھ با اراد عشق بازیی من کابوس بود کابوس روزای چند روز برانی اھمھ

 شھ؟؟؟ی برابره اصل می تنده شو اما مگھ کپینفسا... ارودمی مادیار طعم لباشو بھ  بھزاران
 ..... اوردرونی بدون ارادم بیای منو از دنمی ممتدد گوشیصدا
 ی شوک عصبھیمثھ ... ترس و لرز بھ وجودم برگشتاری اختیب.... شماره اراد بودکردمی نمباور

 .....دیلرزیتمام بدنم م
 ..... بگمیزی ترس دکمھ را فشار دادم اما جرئت نداشتم چبا

 .... شاد اراد کھ اومد ھمھ وجودم خاکستر شدیصدا
 ؟یدیچرا جواب نم! کرانھ! کرانھ -
 معلومھ می کھ مطمئن بودم از صد فرسخی اروم و با لرزشیلی خی بگم با صداتونستمی نمیچیھ

 :گفتم
 !!!نامرد -

 : اراد باالتر رفتیصدا
  ؟ حالت بده؟؟؟؟لرزهیعشقم چرا صدات م.... منم منم اراد؟یگی میچ! انھکر -
 خائن....ازت متنفرم نامرد -
 ھ؟؟؟؟ی نامرد چ؟؟؟یگی می داریکرانھ چ -
 ...  بھم گفتزویعشقت ھمھ چ! دای ا؟؟؟؟ی کنی نقش بازخوادی نمگھید -

 : اراد کم از عربده نداشتیصدا
 ؟؟یکرانھ تو چرا باور کرد.... بھت دورغ گفتھیاون لعنت!!! کرانــــھ -
 .....فرستمی درخواست طالقمو مگھیتا چند وقت د -
 ....رمیمی من بدون تو میدونی میتوئھ لعنت..تو ....خفھ شو .....خفھ شو کرانھ -
 ....ینی رنگ منم ببی حتذارمی نمگھید....ھھ -
 ... کرانھکشمیم...مکشیبھ خدا قسم خودمو م... نکننکارویکرانھ با من ا -
 .... تیبرو دنبال زندگ -
 ! کرانھیی من تویزندگ -
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  ندارمی نسبتچیمن با تو ھ -
 !!! کارونیکرانھ نکن ا...کنمیکرانھ من دارم التماست م...تورو خدا !!! کرانھ  -
 خدافظ -
 : دی کشادی تموم وجودش فربا
 !!کرانـــــــــــــــــــــ ـــــھ -
 

 ....ھی بازھی من فقط ی کھ بدون اراد زندگاخ
 ... رفتن ندارمیاما من پا... گردنی دارن برممی تموم شده و تیباز

 !!!!کنمیخواھش م... برگردمخوامیمن نم...یمیتورو خدا خانم رح -
اما ما .... نجای ایای بعدش دوباره بی برگرددی بای باشنجای ایخوای اگرم می حدادشھیاصال نم -

 میری نمنجایبدون تو از ا
 کنمیازتون خواھش م....تو رو خدا  -
 دی فردا صبح اماده باشی برادیلطفا اصرار نکن -

 ھی شھیاما مگھ م...نمی اراد و فراموش مکمونموی منجای بودم گفتم حداقل ادهی دیی کھ چھ خوابایوا
  رو فراموش کرد؟؟یعمر

 
من واقعا انگار خواب بودم .... شلوغ بودکردمی کھ فکر میز اون اشتری بیلی مھراباد خفرودگاه

 چشم دوختھ تی روح متحرک بھ ازدحام جمعھیمثھ ... خانوادم نداشتمدنی دی برایاقی اشتچیھ...
 .....بودم

 دور ایتمام دن...سرمو کھ باال اوردم .... محکمزی چھی و محکم خوردم بھ دهی دفعھ تمام بدنم کشھی کھ
 .....دیسرم چرخ

 اراد مغرور شونی و پردهی پسر ژولنیا... اراد من بودنیا.... تاب و نگرانی بیبا چشما... بود اراد
 ....و محکم بود

 ... دادمحی شد با تموم قدرت ھلش دادم عقبو فرار و بھ قرار ترجی چدونمینم
 .....دیدوی دنبالم مدادی با داد و باراد
 یصدا...... دیلرزیتموم بدنم م...دمیدوی اما میجوری چدونمینم.... حرفا بودمنی من فرز تر از ااما

 ومدیدلم نم.... شدم ھمون احمق عاشق دمشی ماه دوباره کھ دھیبعد از ... کردیاراد حالمو بدتر م
 ... بگم پس راحت تربود تا فرار کنمیزیبھش چ

 بار از اراد دور لی گرفتمو بدون تحوی تاکسھی عی استقبال اما سری خانوادم اومدن برادونستمیم
 ....شدم
  دنبالم بودنی ھنوز با ماشاراد

 ؟ی چی باھاش مثھ ادم حرف بزنم؟؟؟ فرار براسادمیمی بود؟ خوب وای چی من برای کارانی اواقعا
 !!! بھترهینجوریا.... جلوشو باھاش حرف بزنمسمی گرفتم درست وامیتصم

 دیمحکم بازوامو کش....  سمت مندی شدو دوادهی پنشیلھ از ماش شدم ارادم با عجادهی کھ پی تاکساز
  کوبوندنشیو منو با شدت بھ س

 
  ھان؟؟؟؟؟؟؟یکنی مینجوری انی چرا ایلعنت -

 ..... و کبود بودیاراد عصبان...زدمی لبخند مکردموی بھش نگاه می مثھ ادم اھنی چرا ولدونمینم
 : گفتی و مدادی شدت منو تکون مبا
 ؟؟؟؟یسوزونی منو می المصب چرا دار؟؟؟؟یخندی ؟؟؟ ھان؟؟؟؟ چرا میخندیچرا م -
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 ...نمتی بخوامی نمگھیگفتم کھ د -
 بفھم...کرانھ من شوھرتم.... ینی ببدیبا -
 من ؟؟ی کنی بازمی با زندگیخواستی می چی برا؟؟؟ی چیبرا!!!! پست دروغگو....ادیازت بدم م -

تو فقط ....ی بدست اوردنم داشتی اصرار برانھمھیودم کھ ا خفتھ بیباینھ ز... داشتمیکھ نھ ثروت
 تاراد از...ھمھ اون بوسھ ھا از سر ھوس بود نھ عشق..... نی ھمی از من استفاده کنیخواستیم

 ....نمتیخوامببی نمگھید..برو .....متنفرم
 :  گفترتی اراد شل شد و افتاد بغلش با بھت و حیدستا

 ؟یزنی حرفارو منی ای کھ داریی تونیا....یی تونیکرانھ ا!!! کرانھ  -
 !!!گمی می کھ دارم چدونمیکامال ھم م....اره منم  -

 ..... تعجب بھ چھره اراد نشستی بھ جاتیعصبان
 سردمو در بر گرفت ی داغش با خشونت خاص خودش لبای قدرت منو بھ خودش چسباند و لبابا

 .... نداشتی ثمرچی من ھیش ھا و تالیسع.... نداشتمیمن در برابر اراد قدرت.... 
اما ... بردمیمن داشتم از بوسھ اراد لذت م... غرور بود ی حرفھا از رونی عاشقش بودم وھمھ امن
 ! تو کوچھ نبود وگرنا بدبخت بودمیخدارو شکر کس.... حرفام بزنمری زتونستمینم

 ... بھ چشمام انداختنی غمگیلباشو از لبام کند و نگاھ....شدی نمرابی ساراد
تو رو ...رمیمی من بدون تو م؟ی باور کنیخوایچرا نم....کرانھ من عاشقتم...کرانھ من دوست دارم -

 ...خدا تمومش کن
 ...!نمتی ببخوامی نمگھید -

 دمی نگاھمو بھ اراد انداختمو در را بھ ھم کوبنیاخر.... و انداختم دی فاصلھ گرفتمو کلازش
 دروغم را باور دونمینم...ھمھ برگشتن... خونھ امدنی فھمیبھم زنگ زدنو وقت ی با نگراننایمامان

خر : "  گفتی بھم ماریاما نگاه کام.... نکردمداشونی پتی در جمعنکھی ایبھ ھوا... نھایکردند 
 " یخودت

 راھو بھونھ یسردرد و خستگ... سر و تھشونم نداشتم ی بی حوصلھ جواب دادن بھ سواالیحت
 .....دی کشرونی بھ اسم اراد بییای منو از روی گوشیدوباره صدا... اتاقم پناه بردم ھیکردمو 

 ..... با خودم مبارزه بکنمدی جواب بدم اما باخواستی مدلم
 .... داده بودجی مسیکل
 ...کرانھ بردار باھات کار دارم -
 نی منو از تو جدا کنھ ھمخواستی فقط می لعنتیدای انی انیبب -
 ...کنمیبھ خدا ولت نم....کرانھ -
 ...یبھ ھمھ مگم کھ تو زنھ من... خونتون امیمن امشب م -

 زم؟؟؟؟؟ی تو سرم بری و ابرومو ببره من چھ خاکادی اگھ بیوا... دی بدنم لرزتموم
 ... کرانھامیبھ خدا م... امیوگرنا م.. ی وقت دار٥کرانھ تا ساعت  -
 یشگی ھمون رستوران ھم٥ساعت  -

 ... ھم نداشتمی اگھیچاره د....رفتمی مدی بامطمئنا
 .. بشھ٥ تا ساعت رفتمی ور بھ اون ور منی از اقراریب
 ساده ساتن سرمھ و ی روسرھی و ی سنتی بلند با طرحھابای تقری اروزهی فی و براق اببای مانتو زھی

 !!!ی سرمھ ایجوراب شلوار
با حرص خودمو درست .... کردمیعطرو رو خودم خال.... کردمشی اراشھی از ھمشتری بیلیخ
 ....ارمی چشم ارادو دربخواستمیم... کردمیم
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 مخالفتمو خی خوب مخواستمیم... شدمادهی پنی درست کردمو با اعتماد بھ نفس از ماشچادرمو
 ...بکوبم
 ...  انداختم توشچمویی گرفتم دستمو سوفمویک...  بودشیشگی ھمی اراد سر جاھیفرار

ھمش موھاشو ...  از ھمون فاصلھ ھم تو چھرش معلوم بودیکالفگ...  زی بود پشت ھمون منشستھ
 .... نگاه بھ اطرافھی و نداختی نگاه بھ ساعتش مھی و زدیچنگ م

 ...ی و ارون نشستم پشت صندلزی می گذاشتم روفمویک
 ؟ی چیعنی ای مسخره بازنیا -
 ....کردی تعجب داشت نگام مبا

 :  و گفتمزی زدم رو ماروم
 !!امبا تو -
 ھ؟؟؟ی مسخره بازنمی زنمو ببنکھیا -
 ؟؟یخوای میچ -
 ...تو رو -
 ....نمتی ببمخوامی نگھی بفھم دنیبب -
 .... فھممیمن نم -
  مشکل خودتھگھی دنیا -

 .... حواسش بھ من نبودی درست و حساباصال
 :  کھ بھ دروغ بودنش شک داشتم گفتی با تموم احساسشیشگی ھمون لبخند ھمبا
 ! کرانھ -
-.... 
 ...کشھی مشی تو داره منو بھ اتیچشا....ی شدبای زبیعج -

 ...خواستمی منویھم
 من قرار دارم....ی منو برانداز کنینی بشی کھ جناب عالنجای اومدمیمن ن -

 ... دوال شد سمتمزویدستاشو گذاشت رو م...دی از رو لباش پرخنده
 ؟یبا ک -
  بدمحی برات توض نداره من برنامھ روزانمویلزوم -
 .....ی بگدیبا -
  وجود ندارهیدیبا -
 ....داره -
ارادم با صدا دنبالم .... دور شدمزی بلند از می بلند شدمو با قدمھازی شتاب از سر مبا
 :دی و عربده کشدیبازومو از پشت کش....ومدیم
 ؟یفھمی مخوامتیمن م....کرانھ -

 : صدامو بردم باالمنم
 !ولم کن...فھممینھ نم -

 ویبھ خودم اومدم تا درو باز کنم قفل مرکز....  نشی و برد تو ماشدی منو دنبال خودش کشبزور
 ....زد
 ... بھ حرکت در اوردنوی اراد با ارامش ماشکردموی مدادی داد و بمن

 .... خونشونرهی کجا داره مدونستمیم
 جھی نتی بدادی کنھ؟؟؟ خستھ شده بودم از داد و بکاری چخواستیم

 ... گرفتھ بودمیگر
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 ....زدمی بھ بازوشو غز مزدمی حرص مشت مبا
 !ینگھدار لعنت....کثافت..... ارادی اشغالھیتو...ازت متنفرم -
 ....یبھتره خودتو خستھ نکن -
 اھھھھھھھھھھھھھھھ -

 ... کنمھی صدا گری دادم بحی بستمو ترجچشمامو
 

 :  و باز کرد و گفتدر
 !!!!نیی پاایب -
 .... خونھ بودنیعنی... مادرشم بودنی کنھ؟ ماشکاری چخواستی میاراد لعنت.... شدمادهیپ صدا یب

 ...  سرجامسادمیوا
 ؟؟ی کنکاری چیخوایم -
 یفھمی مایب -
 خورمی تکون نمیتا جوابمو ند -

  دستمو بکشم کھ محکم تر گرفتخواستمیم...دستمو گرفت...  تر شده بود مھربون
 کھ اون کثافت بھت یدونیتو خودتم م.....  من عاشقتم یدونی تو م؟یکنی مینجوریچرا ا...کرانھ -

 ؟یکنی مینطوریدروغ گفتھ پس چرا با من ا
 ... بودادیسر و صدا ز.... خونھیاروم منو کشوند تو... نداشتمی جوابنیی انداختم پاسرمو

 :  و گفتسوندی در دم وامنو
 ستی نیچیی ھدای منو انی بھت ثابت کنم کھ بخوامیکرانھ من م -

 .... در سالنو باز کردی بزنم و ناگھانی حرفگھی دنذاشت
  و خانوادشم اونجا بودندای ایحت.... عالمھ خانم و اقا ھیمادر و پدر اراد ... منی خداییییوا

  لب اسم اراد و صدا کردری با تعجب اومد جلوتر زی اشرفیاقا... دی سر و صداھا خوابھمھ
 :  خانم اومد جلو گفتنینگ
 کنھ؟ی مکاری چنجای انیا....!!! اراد -
 !!زنم...کرانھ... اسم داره نیمامان ا -

 :  خانم چشماشو تنگ کرد و گفتنینگ
 زنت؟؟؟؟؟ -
 :  بلند گفتی با صداو
 کس چی نشستھ و نھ ھنجای کھ ای خانمنینھ ا.... میمنو کرانھ باھم ازدواج کرد.... زنمھنیاره ا -
 !!! منو از کرانھ جدا کنھتونھینم گھید
 :  ادامھ دادشخندی نبا
  شما بودم کھ خودمم خبر نداشتم؟؟؟؟ی جنسکی شری خانوم من کدایا -
 :  از جاش بلند شد و گفتدایا
 .....  کھ باھمی تو خودت گفترشی زیزنیاراد چرا م -
 ..... خفھ شو -

 :  و گفتدی محکم گرفت و بوسدستمو
 !!!کنمی عوضش نمیچکیبا ھ.... منھھیکرانھ عشق منھ زندگ -
 
 شد کھ اراد لباشو چسبوند رو لبامو با تموم قدرت منو بھ خودش ی چدمی نفھمی حرکت ناگھانھیتو

 ...دادیفشار م
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 ....  ھمھ ادمنی ای جلوخواستمینم
 ....دمی رفت اروم خودمو عقب کشابروم
 :دیم رس و بلند بھ گوشی مادر اراد عصبیصدا

 ادم جلو من نھمھی و جلو انجای ای کس کارو اوردی دختره بنیتو ا....یستی پسر من نگھیاراد تو د -
 ش؟؟؟یبوسی میدار

 :  تر شد بھ من و گفتکی نزدو
 ی پسرمو تور کنیخوب تونست -
 ...رمی طالق بگخوامیمن م.... من شدهچیپسرتون پاپ.... رو تور نکردمیمن کس -

 :  بلند گفتی با صدااراد
 ؟؟؟یدیفھم... دمیمن طالقت نم -
 ... با تمام مخالفتم نشستمنی و دوباره برد سمت ماشدی بدون مکث دستمو کشو
 ؟؟؟ی کنکاری چیخوای مگھی دیمسخره مضحک ابرومو برد -
 سسسسسسیھ -

 یو تمی بودسادهی وادی بودم دوباره منو دنبال خودش کشدهی خونھ پارک کرد کھ تاحاال ندھی دم
 ...  مثھ ھمون روزاقای دقکردیاسانسور با لبخند نگام م

 تیبارضا... دوباره لباشو ببوسمشدی مکاش
 
 ....تمام و کمال... بودمدهی ندیکی شنی کھ معرکس تاحاال خونھ بھ ایوا

 ...شی ماه پھیدرست مثھ .... خونھ بود کھ اراد از پشت بغلم کردری نظی بونی مشغول دکوراسفکرم
 :  گوشم زمزمھ کردریز
 خوشت اومد عشقم؟؟؟ -

 :  عقب و گفتمدمی کشخودمو
  برمخوامیمن م..ستی اصالنم قشنگ نرمینخ -
 ی برذارمیدر ضمن نم..... نی زمخوردی کامال معلوم بود داشت فکت مافتیاره از ق -
 ....برو بابا -

 .... سمت خودش چادرم افتاددی و اروم کمرومو کشسادی جلوم وااومد
 !!!!اخ کھ چقدر دوسش دارم...کردمیفقط نگاش م.... بزنمی حرفتونستمیمن

 .... دراوردموی نوازش کرد و اروم تر از قبل روسرکمرمو
 .... سراغ دکمھ مانتوم سرشو اروم اروم اورد جلو چشماشو بسترفت

  نکنم؟؟؟ی اراد باشمو کارکی ھمھ نزدنیا....ارمی طاقت بتونستمینم
 ... کم مونده بودکھ مھلت ندادمو لباشو گاز گرفتمھی

 کردی دکمھ ھامو باز میشتری با سرعت بکردی نمیاری نفساش اراد
 .... مردونھ تنگ ارادرھنی شوروع کردم بھ در اوردن پاری اختی بمنم

 :  لباشو کند و رو بھ من گفتی الحظھ
 .... ھمون کرانھ خودمیدوباره شد....عشقم -

  بند تنم بودی تاپھ بھی مانتو فقط ری بھش ندادمو با عجلھ رفتم سمت لباش ز حرف زدنمھلت
  ارادو در اوردملباسھ

 .... رفتادمی کھ با خودم کردم یی راحت ھمھ اتمام حجتھاچھ
 !!!! تونستمی ؟؟ نمکردمی مکارشی دلم نخوندم اما چی کھ برایی رجز ھاچھ
 ! تو ھمھ مواردوردمی اراد کم می جلومن
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 ... کھ دراورد مورمورم شد از سرمامومانتو
 مالوندی لباسمو کمرو مری اروم دستش رفت زاروم
 اروم بغلم کرد و رفت سمت اتاق....زدمیکمره ارد و چنگ م.... بد شده بودیلی خحالم

  گوشم زمزمھ کردریز
 تی نھایب...دوست دارم.... بھشت کرانھ منی زندگنیبا تو ا -
 !اراد -
 جوووون دلم؟؟؟ -
 ترسمیم -
 از شوھرت؟؟ -
 دلشوره دارم -
  عشقمبرهی من دلشوررو از دلت میلذت بوسھ ھا -
 ...دیبوسی اروم اروم بدنمو مو

 بھ دست عشقم.. خودمو سپردم بھ ارادمن
 

 تمام شبی دیاداوری ان با ھی...لخت لخت.. اراد حبس شده بودمی کھ باز کردم تو بازوھاچشمامو
 ... وجودم چنگ انداختتنم داغ شد و خجالت ھم بھ

 :  گوشم گفتری بود کھ اروم زداریب
 ؟؟یخوب -
 !!اره -
  عشقمیدرد ندار -
 خوبم...نھ -
 :  گوشم گفتری زیزی امطنتی لحن شبا
  خوب بود؟؟؟یلذت برد -
  بکشھ وسط؟؟؟شبوی حرف دخواستی می چرا ھنی خدا ایا

  زدم بھ اون راهخودمو
 ؟یچ -
 :  کرد و گفتی صدا خنده کوتاھبا
 ....تو....من.... شبید -
 :  گوشم گفتری زیبی با لحن عجو
  تنمیگرما...بوسھ ھام -

  شده بودمداغ
 لبام بود منولو ی کھ روی سمت خودش تا ادامھ حرفشو بگھ کھ چشمامو بستم اما لبخندمنوکشوند

 دادیم
 مجبور شدم بازشون کنم... چشمام نشوند ی روی طوالنبوسھ

 کرانھ -
 جانم؟ -
 وونتمیمن د -

  کردممی لختش قانھی سرمو تو سدمویخند
 .... فشردی منو با تمام وجود بھ خودش ماراد

 ..... شده بودای برام رودنیبا تو خواب....یعال... بودی عالشبید -
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 ... طورنیمنم ھم -
 :  خنده گفتبا
 .... با زوردی باکردمی فکر مشبید -
  با زور؟؟؟؟ی چیبرا -
 ترسوندی منو منیخوب ا...یزدی و مسمم از طالق و تنفرت حرف می جدیلیو خاخھ ت -
 :  گوشم اروم گفتریز
 یچون شرعا ام زنم...ی بکنی کاریتونی نمگھی راحتھ دالمیحاال خ -
 .... نبودمری من طالق بگیکردی نمنکارمی اگھ اوونھید -
 یینجایخداروشکر کھ االن ا -

  شدم رفتچارهیب...نایمامان... شب تا صبح خونھ اراد بودم ھی اومد من ادمی تازه دمی کھ پوشلباسامو
 اراد پشت سرم بود تا برگشتم محکم بھ نکھیمثھ ا... با استرس برگشتممویشونی گذاشتم رو پدستمو

 :  برخورد کردم اراد ارنجمو گرفت و گفتنشیس
  شده؟؟یچھ خبره؟؟ چ -
 
  شدم رفتچارهیب....اراد -
 نھ؟ کرایگی میچ -
 !نایمامان -
 .... شد حاال توامیاوفففففففففف گفتم چ -
 کنھی اراد بابام بدبختم میگی میچ -
 !نای خونھ سحر ای گفتم کھ رفتاریعشقم من بھ کام -
 
  باور کردن؟؟یگی میچ -
  باور نکنن؟شھیمگھ م -
 بھ خاطر وجود سپھر اما حاال چپ و راست بھ طور مونمی نمنای وقت خونھ سحراچیاراد من ھ -
  ھمش اونجامیالی خیلیخ
 سپھر؟؟ -

 :  گفتمنشوی دستمو زدم بھ سکف
  کلمھ رو گرفتھی نیرھاھمی طول تفسنی انی ساعت حرف زدم فقط از بھیاوففففففففف  -
 ازدواج کرده؟ -
 ؟یدیاصن بھ حرف من گوش م...رینخ -
  باشھنی ھماروئھی نیفک کنم ا...کرانھ -
  منم بفھمم؟ی حرف بزنی جورھی شھیم -
 ... سپھر نبودنیاصن حواسم بھ ا... واسھانی مامانش زنگ زده بود کھ بی نبودیکرانھ وقت -
  بھت گفت ؟نوی ای ک؟یچ -
 یمان -
 دونستیبعد اونوقت اون از کجا م -
  ماروی عمره سرکار گذاشتھی ی جواب مارو بدیخوایتو نم... بابادونمیاه چھ م -
 :  خنده گفتمبا
 .... بھ قران تویخل -
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 ی رو با لباس عروسی جناب عالدینھ خانوم خانوما من با...نکنھ خودتم باورت شده.... باباھیچ -
 .... خونمارمیسوار بر تخت ب

 ....کاری چخوامی می من عروسوونھیاراد د -
 : ادامھ دادمی با ناراحتو
  از من متنفرهیوقت.... منو ندارهدنیم چشم د مادر شوھریوقت -

 :  سمت خودشو گفتدی بھ شدت کشمنو
 گھید....نی ھمی من مھمیتنھا تو برا....ستی من مھم نی اصال برازای چنیا....بسھ....بسھ....بسھ -

 ای مامانم مخالف باشھ کنھی می چھ فرقگھید...میما با ھم ازدواج کرد...کار از کار گذشتھ
 دختره ھرزه با اون مادر نکبتش بدجور خامش کردن....موافق

  بشھینجوری اخوامی من نموونھیاراد د -
 دی ھست من مامانمو بایکار از کار گذشتھ حاال ھرجور...تورو خدا کرانھ باز شوروع نکن -

 !! کنمیراض
 ! بھ خداشھی نمی اراد راضشھی نمیراض -
 !نمیودم حلش مک نداشتھ باش خی کارا کارنیتو بھ ا -
 !ی حلش کنیخوای وقتھ میلیتو االن خ -
 ! دارمی فکرھی ی کرانھ ولدونمیاره اره م -
 ھوم؟ -
 !یضیمر -
 ؟یضیھان مر -
 ! تا قبول کنھیضیاره خودمو بزنم بھ مر -
 ... بعدیدی مشی چارتا ازماھی فھمھ؟؟ی تو ؟ مامان توام خنگھ نمیخل -

 :  حرفمو کامل بزنم گفتنذاشت
 ! دارمادیمن دکتر مکتر اشنا ز... بفھمھذارمینھ نھ عشقم نم -
 ؟یحاال اگھ بازم نذاشت چ -
 ! مطمئنمشھی دل سنگم اب مینجوری اگھید -
 ! واالدونمینم -
 : خنده شوروع کرد بھ قلقلک دادنمبا
 !!کنمی رو تمومش میمکی قای بازنیچون من ا!!!! بدون واال  -
 !اراد -

 :ت و محکم بغلم کرد از قلقلک برداشدست
 جونھ دل اراد؟ -
 ؟ی چمیاگھ حاال ما باخت -
 چی ھگھی کرانھ باور کن من دمی ببازدی بای چیاخھ برا....یکنی موونھیاخ اخ کھ اخر تو منو د -

 بھ ھمھ بگم تونمی وگرنا راحت مارمی بھ مخم فشار منقدری ندارم فقط بھ خاطره توئھ کھ دارمم اییابا
 ....یخوای تو نمی وقتیول

 :دمی حرفش پروسط
 !!! بگمیزی چی فکرشم نکن کھ من بخوام بھ کسینھ نھ اراد حت -

   :  زد و گفتیلبخند
 ! قربونت برم چشمدونمیم -
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 !!! گذشتی مییای از اون شب روی چند روزھی
 : کنھفی ردناروی اشی ازمانی اھی دوستاش رفتھ بود تا بتونھ قضشی اراد پمی در تماس بودباھم

 جونھ دلم؟ -
 ؟؟؟یدادی شد؟؟ اراد چرا جواب نمیچ....سالم  -
 ! جامونده بودنی تو ماشمیگوش! حل شد ....زمیسالم عز -
 واقعا؟ -
 !گمی بھ مامانم مرمیفردا م...اره خانومم -
 بگھ گھی دیکی بگودونمیبگو بگو چھ م...  سی ضایلی خینطوری ای بگینھ بابا خودت نر -
 ! اونم باور کردضم؟؟ی مامان من مری بگی بریپاش!! فھمھی باور کن مینجوریا
  بگم؟یخو بھ ک -
 ! دونمی نمدونمینم -
 !کرانھ -
 ھوم؟ -
 !ی زارھیتو برو بگو با گر -
 !دهی از پشت تلفنم بخوام بگم کھ اگھ بفھمھ منم اصن جواب نم؟ی شدوونھیبرو بابا د -
 ! خونمونی بردیبا -
 !تونمینھ اراد نم -
 !گھی بذار زودتر درس بشھ دکنمیکرانھ خواھش م -
 ! کنمی با مامانت حرف بزنم چھ برسھ بخوام براش نقش بازتونمی نمشینطوریاراد من ھم -
 !!کرانھ کرانھ -
 ھان ھان؟ -
 !فھمھیباور کن نم -
 ! بھ خداتونمینم -
 !!!ی بزندی منم بادیباشھ پس ق -

 : زدمداد
 !ارررررررررراااااددد -
 ھ؟یوم بابا چار -
 ؟ی گفتیچ -
 !یدی کھ شننیھم -
 ؟ی مجبورم کنیخوای اراد چرا می بدیلیخ -
 ... گھی دیچون اگھ کمکم نکن -
 ....خوادیخوب خوب باشھ حاال نم -

 :  حرفمو کامل کنم با خنده گفتنذاشت
 !! ی از دستم بدیترسی می آی آیآ -
 ؟یکردی مکاری چیدی از دست می دارتوی اگھ بھت بگن زندگترسمیمعلومھ کھ م -
 ... اصن اشتباه کردم گفتم... زنھی من داره باھام حرف مھیفعال کھ زندگ -
 ؟ی نداریکار -
 !کرانھ -
 جونم ؟ -
 گھ؟ی دیریم -
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 ! کاراتنی خدا لعنتت کنھ اراد با ایا -
 اد؟؟؟یدلت م -
 ! برو بچھ پرو -
 ...  دنبالتامی م٤کرانھ ساعت  -
 ؟یواسھ چ -
  بھ نظرت ؟یواسھ چ -
 !اھان باشھ -
 ! یراس -
 ــــــــــــھ؟ی چگھید -
 ؟یکرانھ خانوادت شک نکردن چرا ھنوز جواب منو نداد -
 !می بشناسگروی تا ھمدمی رابطھ حساب شده دارھیبھشون گفتم فعال باھم  -
  شناخت؟گروی ھمدشھی نمی بابا حاال تو دوران نامزدیا -
 !می بشناسگروی تا ھمدمی باھم نامزد باشدی برم بگم ما باستمی پرو نگھی دنقدیا -

 ! دنبالمیای مگمی بھ مامانم مرمی ضمن االنم مدر
 !ای اماده باش٤ساعت ! پس فعال...باشھ -
 !فعال!! چشممم -
 
 ! سالم -
 ؟یخوب... سالم عشقم  -
 ؟ی تو چطورزمی عزیمرس -
 !!!خوبــــــــــــ -
 خونھی کبکت خروس مھیچ -
  خروسھ بخونھ؟دی چرا نبای کنی قراره واسھ ھمھ عمر کناره عشقت زندگی وقتدایببخش -
 !رهی نقشت نگنی اترسمی چون مشنومیخوب بگو بلند تر بخونھ من نم -
 فھمھی نمیچی ھمیشکی مطمئن باش ھشھی درست مدونمی ؟ من می نفوس بد نزننقدری اشھیم -
]font=&amp]!![/font[ 
 ! واالدونمیچھ م -
 ! من گوش کنی فقط بھ حرفای بدونیزی چخوادینم -
 !نییبفرما -
  دنبالتامی فردا منی فردا ھمنی کرانھ ھمنیبب -
 :  رفت ھواغمیج
 !شھی اراد؟؟؟؟؟؟؟؟ فردا؟؟ چرت و پرت نگو نمیتو خوب -
 باور کن مامان من ؟ی ھول کردنقدری چرا ازدلمیعز... گمی می چنی اروم گوش کن ببسسیھ -

 ! باور کن کرانھ من....ستی کھ تو فکرتھ ننیھمچ
 ....اخھ اراد -
 چشات دی بای کمھی خونھ ما قبلشم میری و خشگل مکی ششھیفردا مثھ ھم.... نگو گوش کنیچیھ -

 ....کی تو بعد سالم و علیریم.... قرمز مرمز باشھ
 من برم داخل چھ برسھ سالم ذارهی نمیمامان تو حت... ارادیالی کھ تو چقدر خوش خییییییوا -

 !رهی ممیشی مھی قرمز کنم؟؟؟ تورو خدا ول کن ضایجوریتازشم چشممو چ...می کنکیعل
 ! ھایکنی ممی عصبانی بابا کرانھ داریا -
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 !خوب بابا بگو -
 !!! ینیشی میری تو میچیھ -
 ... فرما بفی تا مامانت تشرسمیمینھ تورو خدا پس وا -

 : برگشت سمتمعی حرفمو بزنم سرنذاشت
 ...نھی تو ھمی موضوع برانی ترتی اھمی بنکھی کرانھ مثھ ازنمی حرف میدارم جد -
 ! بگودددددیببخش -
 تو دستت اروم بگو اراد ری اروم اروم بغض کن دستاشو بگی شوروع کندیاز ھمون اول نھ با -

 !!! بھ خواستش برسھنی بذارستینده ن زیادیبگو دکترا گفتن مدت ز...  ضھیمر
 بھش بگوحال دی ببر نشون بده اگھ از من پرسدمی بھت مشمی تازه ورقھ ازماگھی دزای چنی ھماز

 ... بعدمگھی ذره خودتو جا کن تو دلش دھیبعدم بغل مغلش کنو !!!  خراب شدهشیروح
 : وسط حرفشدمیپر
 رو بعد ادهی تو پذارمی راستمومی بعد اول پابندمی و در و پشت سرم مکنموی میبعدشم خدافظ -

 ....ی تاکسھی باال تا رمیگیدستمو م
 ؟یکنی مسخرم میدار -
 دفعھ چش ھی نی اگھی رو درضمن عقل کل مامانت نمزای چنی تو اراد ؟؟؟ خودم بلدم ایخل شد -

 .... معلوم بودافشیشده تا حاال کھ سر و مرو گنده بود نھ ق
  سفارش نکنما خوب؟گھیکرانھ د... !!! مکنی مشی کارھیخودم  -
 ! کاراتنیخوب بابا توام با ا -
 !یمونی رو دست پدر مادرت میترشیبدبخت م!! گمیبچھ پرو حاال انگار فقط واسھ خودم م -
 :  ابرومو دادم باال و گفتمھی ی اخم تصنعبا
 ....دمی شما؟ نشنی گفتیزی ؟ چیچ -

 : انگشتام زد بھ سری گرفت و با خنده بوسھ ادستمو
 .. بھ تو بگمیزی تو بشم من غلط بکنم چینھ فدا -

ھر نگاھش ھر حرکتش ھر حرفش ... چقدر خوشبختم من کھ دارمش... خوبھ کنار اراد بودنچقدر
 !!!شھی مریھزاران ھزار احساسھ کھ بھ قلبم سراز

 !!می ناب عاشقی لحظھ ھانی ای وونھی دمن
 

 ...  کردمشی آرایکم...  و کفش ستش فی کھی با دمی پوشکی شلوار شمانتو
 :خودم بھش زنگ زدم...  بودومدهی بود ھنوز اراد ن٤ کی نزدساعت

 جونم؟ -
 ؟؟؟؟یای بیخوای دادم نموهی اقا اراد بنده سبز شدم منیبب -
 ! دم درایب..دمیسرکوچم رس....  زمی عزدیببخش -
 
 !!!سالممممممم -
 !سالم -
 خانومھ من چطوره؟ -
 !پر از استرسم!! بــــــــــد -
 ! باور کنرهی مشی خوب پیھمھ چ..نباش خانومم  -
 !من کھ از خدامھ...شاالیا -
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 ! نگھداشتنوی ماشزدی مشکی مثھ گنجقلبم
 ... شاالی برو ازمیعز...برو  -

 : حرفشو کامل بزنھنذاشتم
 !اراد -
 جونم؟ -
 ! عمرنا موافقت کننگھی دیاگھ بفھمھ چ -
 !برو عشقم! توکل بھ خدا...بـــــــــرو  -
 !فعال -
 !فعال -
 

 صاف شدش با ھزار فخر و ناز از پلھ ھا اومد ی و موھای کت دامن کرم قھوه اھی خانوم با نینگ
 !بھ احترامش بلند شدم.... نییپا
 !سالم -

 :  تکون داد و گفتیسر
 !دینیبش -

 :  پاشو گفتپاشو انداخت رو....خودشم نشست ... نشستماروم
 ؟ی اومدنجای تا انی داشتیبا من کار... خوب -
 ! بذارمونی رو باھاتون درمی موضوع مھمھیراسش اومده بودم ....بلھ راسش -
 درمورده؟ -
 !اراد -
 و حاال ی کھ عاشقش کردیعروسک...شده ادم دستساز تو.. ستی اراد نگھیاراد؟؟؟ اون د... ھھ -

 !!!رقصھی و پسر احمق منم داره میزنی می دوست داریھر ساز
 مھم تر یلی مسالھ خومدمی ننجای ماخذه بشم انکھی دعوا و ایمن برا...کنمی خواھش میخانم اشرف -

 !! حرفاستنیاز ا
 ....  اراد دارهنکھیمھم تر از ا..ھھ -

 :دمی حرفش پروسط
 ن؟یدی چند لحظھ مھلت میخانوم اشرف -
 ...زی می دراوردم گذاشتم روفمی از کشویورقھ ازما... نگفت یزیچ

 :دی داد کشبای چاھار تا شده بود تقرچشماش
 ؟؟؟؟یتو حاملھ شــــــــــــد -
 ! ارادهشھی برگھ ازمانیا..نھ بخدا ... نھ نھ نھ  -

 : تر شداروم
 ؟ی چشھی ؟ ازماشیازما -

 : گرفتھ و بغض جمالتمو ادا کنمی کردم با صدایسع
 ....راسش اراد....راسش  -
 اگھ اراد نباشھ ھمھ وجودمو نکھیفکر ا..ومدی داشت اشکم درمی جدی اما جدیجوری چدونمیمن
 !سوزوندیم
 ؟یاراد چ -

 مادرو لرزوندن اما من بدون ھی دلھ ھی گناه بزرگدونمی منو ببخش مایخدا... گلومو گرفتھ بودبغض
 ! عمر بھ خودم بلرزمھی دیاراد با
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 ....اراد -
 :  ترس صداش رفت باال تربا
 !! حرف بزن؟؟یاراد چ -
 !مارهیاراد ب -
مات و !  برگشتزی می اب رووانیل...  زی می رووانی دستش شل شد و خورد بھ لی حالت عصببا

 : مبھوت گفت
 اراد من چش شده؟؟؟ -

  ؟ االن؟؟ھی بود کھ اومده بود سراغم؟؟؟ گری مسخره چی حسانیا.  شده بودی جاراشکام
 ... رادا -

 مسخرس بھ خاطر حقم یلیخ... کردم ھی گرمی با دستام پنھون کردمو بھ حال خودمو زندگصورتمو
 !چقدر بد شدم من...کردمی مدی شوھرمھ چھ کاراکھ نبانکھی اثبات ایبرا
 ! کنھریخدا بھ خ... زنم اما دور از چشم خونوادمھی االن من

 :  مادرشو گرفتمی اشکامو پاک کردمو طبق گفتھ اراد دستااروم
 کھ یاونجور....  بکنھشوی زندگدیپس بذار... پس ستی زنده نادیاراد من ز... ارادیخانوم اشرف -

 !دوست داره
 ... کردندیراسش دکترا ازش قطع ام....اراد...اراد
 .... رفت سمت پلھ ھای حرفچی بدون ھرونوی بدی رمق دستشو کشی و باروم

 
  شد؟یچ..سالم -
 ؟؟؟ی بشھ چشیزی بود اگھ چیجوری حال مادرت چیدونی نمی رحمی بیلیاراد بھ خدا خ...سالم -

 ؟؟؟ی چی شدینجوری خرافات تو انی کنھ کھ بھ خاطر با من بودن و قدم شومو انمیاگھ نفر
 چرت و پرتا نیدرضمن مامان من بھ ا!! شھی نمیچی نترس ھرینخ...زمیاروم عز...اروم باش  -

  گفت ؟؟ی نداره خوب حاال چیاعتقاد
 رفت طبقھ باال منم اومدم ی اصن کپ کرده بود بزور بلند شد بدون حرف و خدافظگمی موونھید -
 ...رونیب

 :کردی می کرد سمت پنجره و با لبش بازروشو
 !ششی پرمی مشھی نمیزینھ چ -
 !اراد -
 جانم؟ -
 تازه ضھی کھ مری درضمن کسخورهینم ضای بھ مرافتمی قیبابا تو حت!  کنمی فک میھرجور..اخھ -

 دکترا جوابش کردن؟؟؟ بابا میگی نداده مشیبعد ھنوز ازما... رهیمی می طوالنیلی مدت خھیبعد 
 !گھی دفھمھی مستیمامان تو کھ بچھ ن

 از یکی بعد تو ضمی کھ مردونستمی با تو اشنا بشم منکھی من قبل از انیبب! من فکر اونجاشم کردم -
 خوب؟....یدی دشامویازما

 ؟ی کنکاری من چی با زندگیخوایاراد تو م!  خدایا -
 ...  کنمی راحت با زنم زندگخوامی فقط میچیھ -
 ؟ی چافتیق -
  زرد و زار بشھ؟؟؟افشی قدی باضھی مریبابا مگھ ھرک -
 !!ھمھ نھ اما مورده شما بلھ -
 ! دارمدزی امیگیخوب م...خوب -
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 !!واااااااا -
 !واال -
 ....! شمی می جورھی یگیاه م -
 .... خونھ و منمیری نشو نفسم چون االن می جورھی -
 .... سرم دانشجوامریبرو بابا من خ -
 ؟ی تمومش کنشھیکرانھ م -
 و؟یچ -
 ...توی درس کوفتنیا -
 وا چرا؟ -
 دهی بابات داره ممی الکھی تازه شھرکنھی نمیری تفچی رفتن و نرفتن تو ھتی موقعنیچون االن تو ا -

 ... بذار بعد ازدواجمون با دل و فرصت دوباره
 : حرفش تموم شھنذاشتم

 کھ برداشتم یی ترم و درسانی فکر بودم واقعا من اصن از انی توھمشبی دشھیاراد باورت م -
 فکر نیھم..  نصفشو ندادمای دادم ری با تاخای کھ دادمی ملی تحودی عالمھ پرژه باھی دونمی نمیچیھ

 !بھتره
 ا؟؟؟؟ی باھم آمی نداریلپاتمنو تو ت -

 ... بھ حرکت دراوردنوی زدمو ماشیلبخند
 

 ...از ظھر تاحاال مامان ھزار بار بھم زنگ زده بود.... درو باز کردمو رفتم داخل اروم
 شدی نمی اونجوردادمی فک کرد؟ تازه از قصد جواب نمگھی دزی با کرانھ بود و بھ چشدی مگھ ماما

 می نکنھ تو زندگھی ماھرگریدوست نداشتم تو دلش بگھ چھ باز.... کردیکنار کرانھ نقش باز
 ... کنھریی نسبت بھ من تغتشی ذھنخوامی وجھ نمچی بده بھ ھی منو بازینجوریا

 : بودمی گوشبرهیو... ھمھ خاموش بود ھمونجا خودمو انداختم رو کاناپھچراغا
 زم؟ی عزیدیرس -
 !بــــــوس... بخوابریاره عشقم بگ -
 !!! از تو آقــــــــاشتری منم بوس بــــــریشبخ -

 ...شمی موونھی و کاراش و حرفاش دنی از دست ای روزھی کھ من آخ
 ...می عکس خوشگلشو گذاشتم رو صفحھ گوشھی عکسا لی تو فارفتم

 ماچ محکم از گردنش ھیاروم از پشت موھاشو زدم کنارو ..شھیاونم با ش... خوردی آب مداشت
اونم ... خنده دار شده بودبی عجاشیق... از دستش افتاد و برگشت سمتم شھی بود شدهیترس...گرفتم

  خندمونمویفتادی ممونیی مسخره دوتای حرفاادی ی وسط ھنیحاال ا!! از خنده من خندش گرفتھ بود
 ...شدی مدیتشد

 ونی سمت خودمو نشوندمش مدمشی کشاری اختیب...  نی زمی رومی نشستھ بودھردوتامون
 منم ھمونجا خواستمی مکردی ممی من قای ھانھی سنی و سرشو برفتی از خنده غش میوقت...امپاھ

 !!! کنار کرانھ بودنیغش کنم اما من از خوش
 ازش داشتم گمی دینھ اون عکس بلکھ ھزارتا.... عکس خوشگل ازش گرفتمھی لحظھ ھمون

 .... تو فکرشرمی ساعت ھا مفتمی ھرکودوم کھ مادی جورواجور کھ یھرکودوم با خاطره ھا
 ...نھی زمی موجود رونیکرانھ برام جالب تر!  ھواشمی بی بوسھ ھانی ای وونھی دمن

 !میما با ھمھ عاشقا فرق دار!! شھی قدم مشی پدنمی بوسی کرانھ براشھی کھ ھنوزه ھمھنوزم
 .... چرادونمینم
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 !دی مامان کھ اومد تمومھ بدنم لرزیصدا
 !اراد -

 :ستادمیاناپھ بلند شدمو روبھ روش ا از رو کعیسر
 !سالم -

 :  گذاشترو گونمو اروم گفتدستشو
 ؟؟یارادم خوب -
  شده؟یزیاره مامان خوبم چ -
 !دونمی نمیزی کھ چدادمی نشون مدیبا
 ضی کھ مرخورهی بھم دوروغ گفتھ؟؟؟ اخھ بھ پسر خوشگل من مدهی ندری دختره خنی ایعنی -

 بشھ؟؟؟
 ؟؟ی مردنضی مرھی اونم

  مامان ؟ کودوم دختره؟یگی میچ -
 ...ھمون پست دروغگو -
 ! تحمل کنمتونستمی نمگھید
 منظورت کرانست؟؟؟! مـــــــامـــــــان  -
 تورو از تونھی مقی طرنی از اکنھی بھم بافت فک میی و چھ چرت و پرتانجای اومد ایدونینم...اره -

 !چنگ من دراره
 :زدی حرف مینجوریمورد کرانھ ا دری خودمو بکشم وقتخواستی دلم مآخ
  منم بفھمم؟؟دی واضح حرف بزنشھی مامان جون در ضمن مدیاوال کھ درست صحبت کن -
 !!ضھی اراد مرگھی منجایاومده ا -

 : شوکھ و متعجب نشون دادمخودمو
 ؟یدونیشما از کجا م -
 و؟یچ -
 !ضمی من مرنکھیا...نکھیا -
  اراد؟؟؟یگی میچ -

 : بابا اومدیصدا
  پـــس؟؟؟ی کوشنینگ -

 : اما بابارو صداکردی نگاھش بھ من بود با نگرانمامان
 ...نیی پاایب -
  شده؟یچ -
 !!ایب -

 چقدر گھی می کرانھ چدمیفھمی شده بود حاال مسیتنم از عرق خ... نیی اروم از پلھ ھا اومد پابابا
 ! ســـــختھندتی ای حفظ زندگی کردن اونم براینقش باز

 
  شده اراد؟؟؟یسالم چ -

 : مامان مات و مبھوت رو بھ بابا کرد و گفت... بدمی جوابتونستمینم
 !!!گھیآراد م..آراد -

 :  گرفتمو گفتمدستشو
 ...سادمی نشده من سالم و سرحال جلوت وایزیاروم باش مامان حاال کھ چ -
  نھ؟؟؟یکنی می شوخی دار؟؟یگی میاراد چ -
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 :  گفتی دھنده انی لبخند تسکبا
 !!یکنی می شوخی ازدواج اره ؟؟؟ ارادم بگو داری برای کنی منو راضیخوایم -

 :  باال و گفتدیبابا کالفھ چونمو کش.. نیی انداختم پاسرمو
 گھ؟؟؟ی میاراد مامانت چ -

 : اما بزور صدام دراوممدی جوری چدونمینم
 !ضمیمن مر... بود اما منیکاش شوخ -

 ...نی زمیوم نشست رومامان ار...  بابا افتاد کنارش یدستا
 !  خدا منو ببخشیوا... پدر مادرمو عذاب ندم ینجوری کھ اکشتی منو مخدا

 :دمی نشستم کنارش دستاشو گرفتمو بوساروم
 !!!شھی می سالکی... ھی دمی وقتھ کھ فھمیلی نکن من ختیمامان جان تورو خدا خودتو اذ -
  دوروغا رو از کجا اوردم من؟نیا

 : پلھ نشست و دستشو گذاشت رو سرشی روبابا
 ؟ی چیعنی! اراد  -
 مونمی زنده نمادی و زضمی من مریعنی...یعنی -
 : ادامھ ادامھ دادمی مکث کوتاھبا
 :  زد و گفتیشخندین...  برسمخوامی کھ میزی حداقل بھ اون چنیبذار-
 !!! نرمایناکام از دن -

 :  اروم بلند شد و گفتبابا
 !می بشی آزمامی بردیبا... ستی ن درمونی بی دردچیھ -
  ندارهی درد درموننیا... دارم دزیبابا من من ا -

 :  رمق گفتی تو بھت بودن اروم و بکامال
 ! نکن باباجونای شوخنی از افھی اراد من قلبم ضع؟؟؟؟یگیآراد تو راس م -
 ی از برگھ ھایکیحاالم کرانھ ... ھست کھ من تحت درمانم ی سالھی االن کنمی نمیپدر من شوخ -

 ... کھ مندی و فھمدی دشمویازما
 : کردنادی مجال حرف زدن نداد شروع کرد بھ داد و فربابا

 دختره بدبختو عقد نی و ای خبر داشتی مھمھی قضنی تو؟؟؟ پسره احمق تو از ھمچیگی میچ -
 .... اگھ اونی فقط عشق و حالھ خودت فک نکرد؟؟ی نبودندشی فکر ا؟؟؟یکرد
 : جلوتر و صداشو باال برداومد

  نــــــــھ؟؟؟ی آلودش کردیاحمقھ عوض -
 :  سرشو گرفت باال گفتکردی مگای مات مونده منو نمامان

 ؟؟ی تو عقدش کرد؟؟ی کردکاریتو ، تو چ!! اراد -
 : بھ موھاش زد و ادامھ دادی برگردوند چنگروشو

 ... طاقت نداشتمگھیاره اره عقدش کردم چون د -
 :  حرکت برگشت و صداشو برد باالترھی با
 !!تونمی ؟ نمنیفھمیم... با دلم بکنم تونمی نممیمن عاشقم ، کار.... دی منو درک کندیتونیشما نم -
تورو خدا منو تو .... نفس بکشمی حتتونمیبدون اون نم!  منھی زندگی شده جز جدانشدنی لعنتنیا

 ی بی و برھانالی دلنی ادیتمومش کن... تی محدود باھاش باشم بدونای اخرنی انی بذارنیتنگنا نذار
ل ظاھر ی شرکت کنم نھ تو فامتونی کوفتیای مھموننی نھ تو ادمیمن اصن قول م. سرتھتونو مامان 

 ! لذت ببرمیاز زندگ... کنم ی راحت باھاش زندگالی با خنیفقط بذار...شم
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کرانھ برا ... لذت نبرده بودمینجوری ای ھنوز از زندگدمی سن کھ رسنی باورتون نشھ اما تا بھ ادیشا
 ...ھیمن شده 

 کرد کھ ی با من کارشی عشق تموم نشدننی بگم؟؟؟ کرانھ و وجودش ای از کجا بگم از چدونستمینم
 .....حرف دلمو بعد سالھا بھ خانوادم بگم

ا تا منو  ھمھ دخترا بھ قول شمخوامینم...خوامی بدون کرانرو نمھی زندگنیمن ا... خوامیمادرم نم -
 باھاش نکھی باورتون نشھ اما اما کرانھ قبل از ادیشا... با صدا اب گلوشونوو قورت بدنننیبیم
 !دیدی تر از خودش منیی منو پای حتیحت..کردی بھم نگاھم نمی اشنا بشم حتینجوریا

 کشمی نقشھ منمیشی ھرروز منکھی از باطنم خبر نداشت از ادونستی و دخترباز مفی پسره کثھی منو
 یک...ھھ.. خالص شم کنھی کھ مامانم برام دست و پا مییای اجباریای از خواستگاریجوریکھ چ

  داشت؟؟؟یوقت دختر باز
چرا ... نمی شما ببی تو چارچوب فکردی باانموی فقط اطرافنکھی خستم از اتی شدم از محدودخستھ

 عشوه ی ھر شتریون برا چکنھ؟؟؟ی نمشی من اراھی چون کنھ؟؟؟یکرانھ بده؟؟ چون چادر سرش م
 لی دلھی چرا مامانھ من؟؟؟ کنھ؟ی چون غرورشو حفظ مپوشھ؟؟ی چون لباس باز نمره؟؟؟ی نمیخرک
 !! ندارنتی واقعیدونی کھ خودتم مییای بھانھ تراشنی از اری غیلی دلھی.. اریکننده ب قانع

 ؟؟؟؟ اما اما ی سرتر از اونیلی تو خی چرا اون روز گفتدونمینم... مقبولھی از ھرلحاظکرانھ
 کرانھ بھ نقدری چرا ایدونی ؟؟؟؟ بابا چرا؟؟؟ شما منمیبی مبای کرانرو زنقدری چرا چرا من ادونمینم

 نھ؟؟ی زمی رونھی من قشنگ تریچشما
 :دمیپرسی خال رفتم سمتھ بابا سوال ممثھ

 باور پرستمشی الھست؟؟ من مھی تکھ؟؟؟ چرا برامن مثھ نقدری کرانھ خوبھ؟؟ چرا انقدریچرا ا -
  ؟ ھان؟؟؟دینیبی رو نمنایسردرگمم پس چرا شما ا....دیکن

 : رفتم سمت ماماندوباره
 املھ در شان ما ی گفتنکھیا.. دی از پشت تلفن شنوی ھست؟؟ کرانھ ھمھ چادتی ویبعد از خواستگار -
 !!دای ای برم خواستگارنکھی داشتھ باشمش ادی نبانکھی استنین

 ... بوددهی شنھمرو
 
 :  گفتمی لبخند تلخبا
 تنفر من مامانتو بازم نی حرفا با ھمھ انی با ھمھ انای نداره با ھمھ ایبی گفت؟؟ گفت عی چیدونیم -

 !! چرا ؟؟؟ گفت ، گفت چون مامان ارادمھ دوسش دارمیدونیم..دوست دارم 
 !ختی بھم ری کھ خدارو شکر ھمھ چی برم خواستگاردی کرد کھ بامجبورم

 گرفتی ممیداشت گر.. کنم ی مدتو خالنی کھ حالم دست خودم نبود بذار راحت بشم عقده تمام ایوا
 !نمی بذار پدر مادرمم ببدهی دمویعشقم کھ گر....ھھ ... متنفر بودمطی شرانیاه از ا..
 کھ ی وجود نداره البتھ در صورتیاصن اصن فک کن اراد... باشھی حاال ھرچخوامشیمن م -

 ! زودتراز موعدشکشمی کنم بھ وهللا قسم خودمو می زندگمیبا زندگ من نینذار
 منو روشن کن بذار فی تکلسای بگم واخواستمیم!!  رفت سمت پلھ ھا دهی خمی اروم و با کمربابا

 اروم رو کاناپھ نشستمو زدمی بھ مامان مدی حرفارو بانیاما خفھ شدم ا!!!  تموم شھیامشب ھمھ چ
 : گفتم

 !!! نفر٢ دیشیامی نفر ٤ میشی مای!!! دی منو روشن کنفیب تکل امشنی ھمنیھم -
 :  سرشو گرفت باال و گفتاروم

 ...  نذاری ولی بکن ولی دوست داریھرکار -
 ؟؟ینذارم چ -
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 ...  حرف اونم رفتبدون
 ! مال من شدی تر از ھرزمانیکرانھ رسم!  تموم شد یھمھ چ.. شد تموم

 : قشنگش اومدی صداسمی بود طاقت نداشتم تا صبح وا٣ ٢ حدودا ساعت
 !ھوووممم؟؟ اراد -
 ! تموم شدیکرانھ من ھمھ چ -
 ؟یگی می چی زنگ زدی ؟ نصف شبیاراد خل شد -
 !!تمومھ تموم.. شدن تموم شدیراض -

 : دیخندی و مزدیپشت سرھم داد م...  کرانھ خندرو رو لبھام نشوندیغای جیصدا
 نم؟؟؟؟یبیدارم خواب م!!! شھی خـــــــدا باورم نمیوا...!!! اراد...ارادم -
 !شھیبھ ھوش تر از ھم... یداری بدارهی من بھینھ زندگ -
 ! بگو فراتر از حال منیزی چھی.. ارادی کنم از شادکاری چدونمینم -
  دنبالت؟امیب -
  االن؟؟یچ -
 ! کھ ھمھ خوابنفھمھی نمیاره کس -
 کردم؟؟؟ی داد داد مینجوریقربونھ اون مخت برم اخھ بھ نظرت اگھ خواب بودن من ا -
 کجان مگھ؟؟ -
 ...ومدنیھنوز ن... بابامکیرفتن خونھ شر -
 ؟؟؟ی چاریکام -
 !!ھی و تاب عاشقچیاونم در پ -
 ھان؟؟ -

 : کرد کھ دلم براش ضعف رفتیزی رخنده
  من نگو خوب مادرجون؟؟؟ریغ ی جلو کسگھی سوژست دیلی ھان گفتنت خنیا -
  ؟یک... یکرانھ جد -
 !ســــــــــحر -
 واقعا؟ -
 !  ارادمیراس!!! یبـــــــل -
 جونم؟ -
 اخخخخخخخخخخ -
  شد؟؟یچ -
 قلب منو ینجوری کھ اھی تو صدات چیدونی تو مزهیری می جونم قلبم ھریگیاصن المصب م -
 لرزونھ؟؟؟یم

 :  با لحن خودش گفتمشدمی موونھی دداشتم
  ؟؟؟سھیمی صدبار واچی قلبم لرزش کھ ھفتمی مادتمی ی حتدهی من ھنوز صداتو نشنیدونیتو م -

 :  کردی صدادارخنده
 ؟؟؟یدی فھممیری جشن خوشگل دونفره بگھی دیبا... گفتمیداشتم م -
 ؟؟یک....چشـــــــم  -
 ! فردانیھم -
 ! دل ارادزهیباشھ عز -
 نفساشو ی صدانی از اشتری تمومش کنم کاش بذاره بومدیدلم نم...  نگفتم یزی نگفت منم چیزیچ

 !بشنوم
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 فقط دوست داشتنھ ستی عادت نیدونی ھر لحظھ خودت مشھی و اما دلم تنگ میکنارم ھست -
 ..محظھ

 :  خنده گفتبا
 !ی خود ازاریی جوراھی یخوایتو ام از بس منو م -
 ؟؟یخوایتو نم -
 ...شتریھزاربار ب -
 ! حرفنی ای چیعنی یفھمی میاگھ حال منو دار -
 تر کی رمانتیلیتو خ! اراد!  درک نکرده بودمی جدموی زندگنقدری امیتاحاال تو زندگ... فھممتیم -

 !یاز من
  چرا؟یدونیم -
 نھ چرا؟ -
 ! از تو دوست دارمشتریچون چون من ب -
 جوره مثھ من چی وقت ھچیکس ھ چیمطمئن باش ھ... وار دوست دارموانھیمن د! امکان نداره -

 !تورو دوست نداشتھ و نداره
 :  پلکامو گذاشتم روھمو و اھستھ گفتماروم

 !دونمیم -
 !!برهی خوابم نمگھیاراد اخھ المصب منکھ د -

 :  کردمو گفتمی بلندخنده
 ! مننھیری شگھی دنبالت دامیبذار ب -
 !یدونیخودت کھ م!!  شھی نمگمیبابا م -
 !! منو تودونھیخوب اونکھ م... بگواریبھ کام -
  موقع شب؟؟؟نی ارونی با اراد برم بخوامی بگم؟؟ بگم می کارم مونده برم چھی نیھم -
 !کرانھ من شوھرتم! اره -
 افتاد؟... می خوندتی محرمغھی صھی ما فقط کنھی فک ماری اما کاممیدونی منو تو فقط منویاره ا -
 !اوھوم -
 !!یدی ، جواب میزنی مثھ کوچولوھا حرف میامشب مثھ بچھ ھا شداخخخخ قربونت برم چرا  -
 !!ی شبھ بزرگ شدھی دی شما شادونمینم...ھھ -
 !ــــــــمی بخوابمی ما برگھیخوب د -
 !مادی خوابت نیتو کھ گفت -
 !! کھ بچھ جانمی حرف بزنمینیاره اما نگفتم تا صبح بش -
 !!زمی عزریباشھ شبخ -
 !! بـــــــوسریشب توام بخ -
 

دوست دارم؟؟؟ ! ذوق کردناشو دوست دارم... شدی بچھ منقدری ای خوب بود کھ کرانھ گاھچقدر
 !وونشمید

 !دی و زودام لبخند از رو لبام پردمی افکار خودم خندبھ
 شیتا چند ماه پ... زنمی لبخند میچھ راحت االن دارم بھ زندگ!  کنار اومدم ھی راحت با قضچھ

 .. اما حاالکردمی بابا رفتار ملی برخالف مای نبود ی اگھ مامانم ازم راضشدیماعصابم خورد 
 یجا..کننی بھ پسرشون نمی کھ توجھی پدر و مادریجا!  برام پر کردهزوی ھمھ چی جاکرانھ
 ! زوی ھمھ رو ، ھمھ چیجا...خوانشی پول می کھ فقط براییدوستا
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 تو رفتار ر؟؟ی تغنھمھیا.. کردروروی کل وجودمو زچی کھ ھموی من کل زندگی کرانھ بھ زندگورود
 !احساسات.. قھیاخالق سل

 احساسشو ابراز کنھ حاال شده تونستی رقمھ نمچی کھ ھیپسر...خی کوه گفتنی کھ قبال بھش میپسر
 !پرستمیمن کرانرو م!  دارمی مخلوقنیخوشحالم کھ ھمچ!! دست ساز کرانھ

 روشن شد و دوباره اون کوه نمک تموم احساسمو قلقلک  فشار دادم نور صفحھموی گوشی باالدکمھ
 !داد
 !! بھش خوش بگذرهشتری بشھی از ھمخوامیم! کردمی فردا می فکره بکر براھی دیبا

.  خودمو تو دلش جا کنم نی از اشتری بخوامیم"  نھی اتشی واقعزنم؟یچرا خودمو گول م..دمیخند
 "... از االن عاشقم بشھشتری بخوامیم

 !  اتاقنی ادادی بھم میبیچھ حسھ غر..دره اتاقو باز کردم... طبقھ باالرفتم
دوباره خندم گرفت ، ھھ چھ زود مسئول زن و !  گرفتم برم خونھ خودممی درشو بستمو تصمدوباره

 !رمی کھ حاضرم براش بمیزن!  شدمیزندگ
... مر ازش خاطره داشتم عھی کھ با وجود دوبار تجربھ بھ اندازه ی انداختم رو تخت دونفره اخودمو

 اوردن اون ادیھنوزم با بھ !  ھام فرستادمھی خوب عطرشو بھ عمق ریسرمو کردم تو متکاو بو
 ...شب
 ! خوبی با کرانھ پر بود از حسادنیخواب! چقدر لذت بخش بود!  گاز گرفتملبمو

 ! تکتک دوباره اومد جلو چشماممونی عشق بازی ھاصحنھ
 : ا خودم گفتم خنده صورتمو پوشوندمو ببا
من دورم پر بود از ! بودمو خبر نداشتمدی بددی ندنقدری من ا؟؟؟ی کردکاریکرانھ تو بامن چ...ھھ -

 !کنھیکرانھ با ھمشون فرق م: دمیلبمو گز... کھییدخترا
 بخوابم دوست داشتم تا صبح بھ سقف ومدیھھ خنده داره دلم نم!  بی غربی عجخواستشی مدلم
خودش کھ ... مجال نداد نی از اشتری بی خستگفیاما ح!  کنم ی ھمھ بوسھ ھامونو تداعرشمویخ

 !دمی خوابادشینبود با 
 
چندبار !  دادم ھی شدمو بھ ارنجم تکزیخیرو تخت نم! دمی کنار گوشم از خواب پریزی احساس چبا

 : دموگفتمی بھ صورتم مالیدست! اما خودش بود... چشمامو باز و بستھ کردم
 ؟ییکرانھ تو -
 :  خودشو انداخت تو بغلمو گفتی لوندبا
 ! عشقمکنھی مدارتی بینجوری جز من ایھھ کس -

 !نمی گذاشتم رو سدمویسرشو کش! دمی بستمو با لبخند دوباره خوابچشامو
 !یخوری سرما م؟یدیچرا لخت خواب -
 !نھ خوبھ -

 :  گفتنموی سی سرشو برداشت و کف دسشتو گذاشت رواروم
  دعوات شد؟نایبا مامانت -

 :  تنگ کردمو گفتمچشمامو
 ! کوچولوھی -

 :  نشست تو چشماشغم
  نھ؟سادهی توروشون وادونشونی یکیازم متنفرن نھ؟ متنفرن کھ پسر  -

 : رو گونشو گفتمدمی اشارمو کشانگشت
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 کھ یور ؟ ھمونطیدیفھم!  جز توستی برا من مھم نیچکی ھای دننی بفھم تو انویا! کرانھ من  -
 ! باشھدی تو نبایبرا

 : چندبار تکون داد و خواست بلندشھ کھ مچ دستشو گرفتمسرشو
 کجا؟ -
 ! دم کنم فک کنم اب جوش اومدییبرم چا -
 :  خنده گفتمبا
 ؟ی خشک و خالینطوریھم -

 ! کردمگایلبامو جمع کردمو بھش ن... کردگامی عکس العمل نبدون
 ھی روم دستشو گذاشت دو طرف صورتمو دی کرد و پری خنده صدادارخوامی می چدی فھمخودش

 !بوس کوچولو بھم داد
 ... نیی پادی بلندشدو از تخت پرعیسر

 :  بلند گفتی با صدارفتی مداشت
 !  صبحونھایبدو ب -

 قانع نقدری من بھ ایدونیاخھ تو کھ م"  سرمو پرت کردم رو بالشو و با لبخند چشامو بستم دوباره
 ! " عشقھ من؟؟یکنی متمی پس چرا اذستمین
 !!!! وونھی باال و منم کھ دومدی مرفتمی اگھ نمنیی پادمی کرانھ پری صدابا

 !نیی با شلوراک کوتاه بدون لباس رفتم پایھمونجور.  وردمی مدخلشو
 یادی مثھ ھمھ دخترا نازک مازوکو زنکھیبا ا!  شدم رهی خفشی دادمو بھ حرکات ظرھی اپن تکبھ

شکمش ...!  افتادمنیری اون خواب شادیدوباره !!!  داشت ی و رو فرمی ورزشکلیالغر نبود اما ھ
 اومد  خودم بودم کھیایتو دن!  نگاشون کنھی حتبردی سفت و نرم بود کھ ادم لذت منقدریمثھ پسرا ا

 : گفتیبی کناره گوشم با لحن عجستادیجلو و رو پنجھ ا
 !! وگرناامی کھ با حفیح -

 ! سرمو پرت کردم عقبو قھقھھ زدمکردمی از خنده غش مداشتم
 :  رو گردنمو گفتدی اروم کشدستشو

 ! خنده ھاتمنی ھموونھیآخ کھ د -
 نھ بھ حاال کھ دمیکشی عالمھ نازشو مھی دی امروز چش شده نھ بھ اون موقع کھ بانی کردم اتعجب

 !کنھی داره وسوسم مینجوریا
 :  گفتنویی کھ سرشو انداخت پاکردمی مگاشی نی جوری چدونمینم
 ! نکنگامی نینجوریا -

 !دادی بھم دست می رفتم سمتشو کمرشو گرفتم تو دستام احساس خوباروم
 اد؟ی کنم خوشت بگاتی نی جوریچ -

 :لبخند زد... گرفت باالسرشو
 ! نکنگامیتو اصن ن -

 ... کھ قبل از اعترافم بھش گفتمی ھمون روزگردوندی خودمو بھ خودم برمی حرفاداشت
 :رش دادم فشاشتریب
 ؟یدی ملی حرفامو بھ خودم تحویدار -

 حساس یلی خنمیبھ س... رفتی و باھاش ور مرمی زنجی رودی کرد اروم دستشو کشی با نمکخنده
 بودم

 :  گفتزونی اوی لب و لوچھ ابا
 !!شھی ھمی دور اونم برازمی خوب و بریزای از چیلی خی ارزودیمن با!! اراد -
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 ھنوز ی وقتکاری چخوامیلباس عروس م!  میری بگی عروسی کھ حتستی اصال برام مھم نمن
 خواد؟؟یمادروشوھرم منو نم

قلبم تند ... نمی رو سدیکشی دستشو مشتری درواقع برفتی ور مرمی و با زنجزدی حرف مینجوریھم
 ...دادی قلقلکم مینجوری کھ ای مثھ ھر دفعھ ازدیم

 ...دمی نفھمیزی از حرفاش چاصال
 نھ اراد؟ -
 ؟یچ -
 ست؟ی اره ؟ خوب نگمیم -
 ست؟ی خوب نیچ -

 :  گرفت باال و گفتسرشو
 حواست کجاست؟ -

 !خوامشی مزای چنی ای فقط براکردی فک مینجوری نھ اکردم؟ی می احساسمو مخفدی باچرا
 !کرانھ نکن -
 ھان؟ -

 : دمی دستشو گرفتمو بوسکالفھ
  صبحونھ؟می برزمی عزیچیھ -
 :  گفتی نگاه گنگبا
  شد؟یچ...!  امامیبر -
 !یچی قربونت برم ھیچیھ -

 ...ی انداخت باال و رفت نشست رو صندلشونشو
 ازش دی کارشو ادامھ بده ؟ چرا نباذاشتمی مدی اصن چرا نباگفتم؟ی احساسمو مدی نبای چی برااصن

!!! تونستمی چرا خودم نمدونستمی نکرده بود اما نمجادی ایتی من محدودیکرانھ برا! بردمیلذت م
 ... کھی تا زمانخواستمی نمیعنی
 ! اصن ولش کناه
 
 رون؟ی بمیبر -
 !نــــــــــھ -
 چرا آخھ؟ -

 :  کرد تو گردنمو اروم گفتسرشو
 ! جشنمون دو نفره باشھ عشقممیخوایچون م -
 :  تکون دادمو گفتمی خنده سربا
 ! گفتھ باشم من حوصلھ غذا درست کردن ندارمیول -

 : غذا سفارش دادھیجاش بلند شد و  بھ سرم زد و از ی ابوسھ
 !اراد -
 جونھ دلم؟ -
 !گمیم...من -
 :  از رو اپن برداشت و گاز زد و صورتشو جمع کرد و گفتیبی خنده سبا
 ؟یگـــــــــیم -
  بگم؟ی چخواستمی رفت مادمیاصن ..  از قد و باالش کردمی قربون صدقھ اھی تو دلم افشی قدنی دبا
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 پاھاش اروم از پشت موھامو زد کنار ونی نکرد کھ ادادمھ بدم اروم بغلم کرد و گذاشت میاصرار
 : و کنار گوشم گفت

 ؟یشی نمی چرا برام تکراردونمیمن نم -
 :  از لباش گرفتمو گفتمی برگشتمو بوس کوچولاروم

 !ستنی ام بھ اندازه من عاشقت نھیچون بق -
 با ژست خاص و خشونت مخصوصھ خودش منو  حرف وی کردو بی حرف تو چشام نگاھبدون

  تو اغوششدیکش
 نیی ادامھ ای براشھی از ھمشتریاراد پر بود از عشق و منو ب!  روزه عمرم ھمون روز بودنیبھتر
 !کردی مبی با اراد بودن ترقیزندگ
 فشی توصی حسچی با ھتونمینم!! چقدر اغوش اراد .. کردنو تجربھ کردمی وار زندگیدی شبم لاون

 ! مکن
 !لباش طعم اراد...  اراد حسھ مخصوصھ خودشو داشتاغوش

 !کرانھ -
 ھوم؟ -
 ؟ی رو دوست داشتی کسای ی دوست بودیبا کس...قبل از من  -

 :  کردمو گفتمی خنده اتک
 !دی دلم لرزی چندبارھی کھ رفتھ بودم دانشگاه یلیچرا دروغ بگم ھمون اوا -
 ؟یجان؟ چندبار -
 راه ی وقتیعنی نیبب... دختر کش بودیلی خپشیالمصب ت.. انی پسره بود اسمش شاھی یدونیم -
 دلم اریخوب منم ھنوز اونقدر پختھ نبودمو اخت..کردنی ھمھ پشت سرش غش و ضعف مرفتیم

 !کردمی مدای بھش پیی حساھی دمشیدی ھربار می گفت ولشھیدوست داشتن کھ نم...دست خودم نبودم
  بود؟تیھمکالس -
 حرصمودر زی از ھمھ چشتری بنی و اکردی بھ جلوپاشم نمگای نھی دنده بود ھی مغرور و یلیخ! اره -
 از ی سرخ براق و قشنگبی سھی پوزشو بمالم بھ خاک بگم تو فقط یی جوراھی خواستمی ماوردیم

 !مسی جلوش واتونستمی نمنی از اشتری بششوی کرد پریاما نشد دلم گ... یدرون پر از کرم و خراب
 شھ رفتم تو کالس لی تشکی مونده بود تا کالس بعدی ساعتمی نھی روز کھ حالم خوب نبود و ھی

 !دمی از خواب پری چقدر گذشتھ بود کھ با تکون دستدونمینشستمو سرمو گذاشتم رو دستم نم
 :  بھ کمرم فشار اورد و گفتیعصب

 !خوب -
 بود جلومو سادهی وایبی خنده عجھی  بانمیمبی سرم بلند کردم فک کردم دارم خواب میراستش وقت -

 :  گفتبشویدستشو بھ زور کرده بود تو ج
 ؟یخوب -

 ! رفتار کردیمی صمنقدری کردم اتعجب
 خودمو خاطرخواش نشون ای ادی بشی پنمونی بی وابستگخواستمیاما نم!  بھش داشتم ارهیی حساھی

 : بدم اخممو کردم تو ھمو گفتم
 !بلھ -

 :  کرد و گفتی صدادارخنده
 ؟ی کنمی ضاھی جلو بقیخوای نمگھی ؟ دیکنی نمتی اذگھی دھیچ -

 ی ھای از بدھی بقشی پای گفتمی مراهی بھش بد و برفتمی را مکردمی متشی اذیلی بود خی مدتھی اخھ
 ...  ازش حرص داشتمنقدری چرا ادونمی نمگفتمی مدمیند
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 : گفتمگاشوی انداختم تو نگاموین
  کرم از خوده درختھ مصداق شماستگنیم -

 :  زدو گفتی اما قھقھ اشھی ناراحت مکردمی مفک
 !خارهی درختھ تنش بدجور منیاخھ ا... یحاال ھرچ -

 :  کردمو گفتمی کوتاھخنده
 !نوبره واال -

 :  اورد جلو گفتسرشو
 ! کردنات تنگ شدهتی اذیدلم برا -
 : سادیا پشم برم کھ جلوم وخواستمی ان حالم بد شد مھی
 ؟یکنیچرا فرار م -
  فرار کنم؟دیچرا با -
 ...کرانھ -
 !یخانم حداد -

 :  زد و گفتی کجخنده
 ... یخوایکرانھ چرا م -

 : گفتمعی حرفشو بزنھ سرنذاشتم
 .. لطفانھی مارو ببیمن دوست ندارم کس -

 :  دنده تر از من دوباره جلومو گرفت و گفتھی اونم
 یزنی مرابموی بچھ ھا ، حضور استادا زشی تو کالس پیگی پشت سرم بد میری را مفھممینم -

 م؟ی کردم؟؟؟ مگھ با ھم دشمنکاریمگھ من با تو چ...یکنی معمیضا
 گم؟ی گفتھ من پشت سر شما بد میک -

 : کردی مسخره اخنده
 ...یادی زی دارگھیکرانھ د -
 ن؟یفھمی مدی صحبت کنیمی صمنقدریدوست ندارم ا -
 ! ھممفینھ نم -

 :  کھ گفتمشدمی از کنارش رد مداشتم
 !نی ھستی شما کال ادم نفھمدونمیاره م -
 ..!ی لطف دارنقدری کھ ایمرس -

 :  گفتمکالفھ
 ! من برمنی نداریکار -
 کجا؟ -
  بدم؟حی توضدیبا -
  یمونینھ مگھ کالس نم -

 داشتم بلند می کناری بدون حرف نشستم اونم با خنده نشست رو صندلنی داده بودم برا ھمیسوت
 : گرفت و با خنده گفتفموی دوباره کگھی دی برم جاشدمیم
 ! بچھ جان کارت دارمنیبش -
 
 . با شما ندارمیمن کار -
 !ومدهی نی تا کسکنمیکرانھ خواھش م -

 :  گفتنویی نشستم سرشو انداخت پااروم
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 ؟یکنیبا من ازدواج م -
 :  با تعجب برگردوندمو گفتاراد

 :  گفتیظی کرد؟؟ بعد با اخم غلی خواستگاریعنی -
 ن؟ی رفتشیتا کجا پ -
 خواستمی بھش داشتم اما میی حساھی نکھیاره با ا.. مخالفت کردم یلیمن خ... ھی چھ حرفنیا! اراد  -

 ! کنم قبول نکردمیبا منطق زندگ
  نکرد؟ی اصرارگھیاونم د -
 شھی باورت مزنمی بھم مشوی اما دارم زندگشھی باره کھ عاشق منی اولگفتی مانی شایلیخ! چرا  -

 ! نبودنی از اون خانواده ھامونم راضری کرد تازه غنمی نفریحت
 تازه کردی نمنتیقربونت برم اگھ واقعا عاشق بود نفر... عشق منو نداشت اقتیھمون بھتر ل -
 ! واستدیجنگی و مموندیم
 ....حاال کھ نکرد -

 :  برگردوند و گفتمنو
 نشگاھتونھ؟ھنوز تو دا -

 :  کردمو گفتمی اخنده
 !بعد از من رفت کانادا... رفتھ زمینھ عز -
 :  راحت گفتالی خبا
 !  منم اعتراف کنمیخوایحاال م -
 !اره خوب -
 :  خنده محکم تر منو فشار داد و گفتبا
 ؟یکنی م کھ دلمو لرزونده باورھی کسنی وارد شده و اولمی نفره کھ تو زندگنیاگھ بگم خانوم من اول -
 :  تعجب برگشتو گفتمبا
 ؟یگی می داریجد -
  بام؟ی بچھ پاکادیبھ من نم -
 : گفتمدهی کشی خنده صداداربا
 !نــــــــــــــھ -
 !چر؟ -
 ... تونھی دختر دور و برشو مگھ منھمھی اوی دک و پزو وضع مالنیاخھ پسر با ا -

  خوردمحرفمو
 ...ی تا االن قبولم کنگھی ادم دھی دوباره برگردم بھ قبل و بشم یخواینکنھ م...حاال کھ تونستھ  -
 :  گفتمنشوی مشت زدم تو سبا
 !چرت و پرت نگو پسر -
 : سکوت بود اراد اروم گفتنمونی بی چند لحظھ اھی
 !کرانھ -
 جونم؟ -
 ...  بھت بگمیزی چھی خوامیم -
 !  سرورمدییبفرما -
 دوست ندارم با نقط میکنی نکرده نمیی کھ خدامی کرددای پی باھم اختالفمونی تو زندگی روزھیاگھ  -

 روزا از نی کھ پسر و دخترا اییای مسخره بازنیمثھ ھم...می حرص بدگرویضعفامون ھمد
 تا لجھ کننی خوش و بش ملی فامی با مجردارنی مخورهی می بھ توقیتا تق..ارنیخودشون درم
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 تی اذی اگھ واقعا عاشق ھمسرشونن بھتره بھ جاستی عشق ننای ازمینھ عز.. ارنی دربوھمسرشون
 ! ازش دور نشھینجوری کنن کھ ھمسرشون ایو خورد کردن کار

 نقطھ ضعفامو بھت بگم از خوامیاره م..رک بھت بگم ... می کارا نکننی وقت از اچی ھمی قول بدایب
 ی رو کھ روش شناخت نداشتھ باشم منو عصبانی اما کسشمی ناراحت نمیری گرم بگی با کسنکھیا
 ھی فتاگھ دلمون از ھم گر.  می باھم قھر نکنلی بدون دلمی اگھ از ھم ناراحت شدنکھیاز ا.. کنھیم

 ... مسخرهی قھرانی تا امی باھم حرف بزنمینی بشمی نریطرفھ بھ قاض
 ! ضمندر
 جونم؟ -
 جاتو از من جدا یطی شراچی تحت ھگمی االن بھت منیکرانھ دارم از ھم...یطی شراچیتحت ھ -

 ؟یدی فھم؟؟یکنینم
 :  خنده گفتمبا
 !  منھی مطمئن باش زندگدمیمن تا اخر عمر مثھ کنھ بھت چسب -
 ؟ی بگیزی چیخوایتو نم!  دوارمیام -
 ی چیدونی ممیزدی با بچھ ھا حرف ممیشستی کھ مرستانی اراد من از ھمون دوران دبیدونیم -
 گفتم؟یم
 ھوم؟ -
 :  گفتمی خنده بلندبا
 بادمجون بکاره ھی عمل کنم لشی ذره خالف مھی نیاصن ھمچ... باشھیرتی غیلی خدیشوھرم با -
 پی خوب باشھ ھم خوشتکلشی ھم ھدی بایاصن زشت بود کھ زشت بود ول.. چشمرهیز

 ... کنمھیدوست داشتم اونقدر مرد باشھ کھ بتونم بھش تک...باشھ
 از نکھی اثرات بد جامعھ بود ادمی زود فھمیلی داشتم البتھ خی مسخره ایای خنده دار، تئوریزی چھی

 ...ھمون اول دوست داشتم باھمھ متفاوت باشم
 زنھ مستقل ھیبشم .. رمی بخورم طالق بگی شکست عشقھی می دوست دارم تو زندگگفتمی مراستش

 وقت بچھ دار نشمو برم از چی دوست دارم ھگفتمی مثال مای! برم خارج از کشور درس بخونم 
 کودوم چیاما خنده داره بھ ھ...دمیکشی نممانوی ھم ثواب داشت ھم درد زاارمیپرورشگاه بچھ ب

 !دمی چرا بھ دوتا نھ سھ تاشون رساما دمینرس
 !  مرد بھ تمام معناھی و از ھمھ مھتر پی و خوشتکلی شوھر خوش ھھی
 : کرد و گفتگامی نی نگاه شوخبا
 ا؟؟؟یل و چل ازدواج نکردم ا خھیمن با  -

 :  کردمو گفتمگاشی نعاشقانھ
 !چرا چرا من از عشق تو خل شدم -
 
 ؟ییسالمکجا -
 ! سالم خونم -
 !شی ازمامی داده برریکرانھ مامان گ -
 م؟ی کنکاریحاال چ!  مــــــــنھی وایا -
 ! دونمینم.... دونمینم -
 م؟ی ما دروغ گفتکننی فک میعنی...اخھ -
 ! دونمی نمیچی کرانھ ھدونمینم -
  کھی ھمونکنھی کھ دوستت کار میشگاھی برو ھمون ازماگمیمن م..من  -
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 : حرف بزنمنذاشت
 ! دوست بابای دکتر اسدشی پمی برگھینھ بابا م -
 م؟ی بگی بھ دکتر اسدروی قضشھی نمگمی منا؟یری عجب گم؟ی کنکاری بابا چیا.. خوب -
 ! سرمریمھ ھا خ کھ بابا دوست پدرکنھیقبول نم -
 ! ارادخت؟؟ی بھم ری دوباره ھمھ چیعنی...خوب -

 : بغض کردمدوباره
 اون روزم ارمی مطمئن باش بدستت مخواموی ھنوز من تورو مشھی عوض نمیچی ھزمینھ نھ عز -
 !ستی نری دیلیخ

 !ای نکنھی من گرکرانھ
 :  پاک کردمو گفتماشکامو

 ..من!  صبر باشمی تاب و بی بنقدری اردمیفک نمک...  تونمی نمگھید! اراد -
 :  گفتمشناختمی کھ خودمم نمیبی غری صدابا
 !تونمینم" بدون تو"من  -
 بدتر دلشوره یکنی کھ مینجوری بکنم ای فکرھیکرانھ تورو خدا عذابم نده بذار با دل و فرصت  -

 ..!رمیگیاحوال تورو م
 :  اشکامو پاک کردمو گفتمعیسر

 تونمی کار می چنمی بکن منم ببمی فکرھی تو نگران من نباش برو برو دنبال کارات زمینھ نھ عز -
 !بکنم

 !شھی درست می ھمھ چایکرانھ تورو خدا غصھ نخور -
 ! فعالزمیباشھ عز -
 !فعال -

 ! داشتھی گری دلم حال و ھوابی اھنگ گوش کنم عجھی تاپو روشن کردم تا لپ
 

   شدهی دلت باز ابریھوا
   شدهی بگو چیر قصھ داچرا

   اول دلت قسمت من نبوداز
  شده؟ی اخرش قسمتھ کبگو
   نشستھ تو لحن صداتی بغضچھ

  براترمی بمی کردھی گرچقدر
  منوی راھم از تو جداشھ ولدیبا

  تو عمق چشماتی کردحبس
 ؟یری می کجا داریری گوشھ گچقدر
 ؟یری قراره از امشب بمی کواسھ
 ی ھمش بغض داریقراری بھمش

 ی بباری مثھ ابره بھاریخوایم
   اثری خستم از خواھش بگھید
  ببرنجای از ای داری ھرچایب

   ھر در زدم وانشدھی من اخھ
   کھ موندم ھمش پشت درنھیھم

  شدهنی کھ نگاھھ تو غمکحاال
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  شدهنی اتاقم چھ سنگیفضا
   قبل رفتن واسھ من بگونیبش

  شده؟نی اخر قصمون اچرا
 ؟یری میر کجا دایری گوشھ گچقدر
 ؟یری قراره از امشب بمی کواسھ
 ی ھمش بغض داریقراری بھمش

 ی بباری مثھ ابره بھاریخوایم
 ) براترمیبم...شھاب رمضان (
 

 :  گفتمی بلندبای تقریاعصابم خورد بود با صدا...  ھوا درو باز کرد و اومد داخلی بمامان
  در نداره؟نجایا!!! وا -

 : از لحنم شوکھ شد و گفتمامان
  شده؟یچ!! کرانھ  -

 : پاک کردماشکامو
 !  مامانرونی بنی لطفا بریچیھ -

 :  جلوتر و گفتاومد
 ؟یکنی مھی گری دارینجوری ایکجا برم؟ واسھ چ... نمی ببسایوا -

 ! بوددهی منو ندھینجوری اھی فک کنم تاحاال گرھھ
 :  برگردوندمو گفتمرومو

 ن؟ی تنھام بذارشھی مامان جان میچیھ -
 :  گرفت و برگردوند سمت خودششونمو

  چت شده؟؟؟ی بگشھیکرانھ م!  رمی نمرینخ -
 : با خنده اضافھ کردو
 ؟یعاشق شد -

 :  سرمو باال گرفتمو گفتممنم
 !اره -
 ! مشکلمو حلکردموی می خودمو خالدیبا!!  تو دلم نگھش دارمنی از اشتری بتونستمی نمگھید

 ! اراد شوھرمھ حقمھامیوتاه نم کیکی ھھ من ؟؟ی نباشھ چی اگھ حل شدناما
 ؟یگی می چیدار! کرانھ -

 :  گفتمرونوی بغلش اومدم باز
 !مونشمی از گفتنش پشنیمامان نذار -
 ...ھی خوشحالم کھ باالخره از اون روحمیلیخ.. زمی عزھی چمونیپش -

 :  حرفشو خورد و دوباره گفتادامھ
 افھی از قمیخوری از اولم معلوم بود ما بھ ھم نمایاصن واسھ اون پسره غصھ نخور... کرانھ یراس -

 ستیاما اصن مھم ن...  ی تا جواب بدزدنی زنگ مخواستنیاگھ م! ستی نیمامانش معلوم بود راض
 !نی ادامھ بدنی ھم کھ باھم داشتھ باشیکی رابطھ کوچنی ھمستی الزم نگمیدر ضمن د. 

 ھ؟ی کھ دل شمارو برده کی نوزادنی بگو احاال
 : نداختم تو نگاھشو گفتم انگامو

 !اراد -
 اراد؟ -
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 : بعد گفتگمی موی کدی نفھماولش
  پسره؟نی ھمیچ -
 :گفتی از اولم ازش خوشش اومده اما خوب بھ خاطر من نمدونستمیم
 ! اره مامان -
 !کرانھ جان اخھ -
 !یلیمامان من دوسش دارم، خ -

 ! تو فکررفت
 ومدی اگھ دوست داشت دوباره مخواستتی اگھ می کنلی تحمی کھ خودتو بھ کسشھیکرانھ نم..اخھ -

اخھ ! یریگی نھ پینھ زنگ... اما !  دی کھ برا ھم بمونکردی می کارھی دونمی چھ مکردی میپا فشار
 ... رفتن کھبرونی و چنر جلسھ دنی بار دھیکرانھ جان با 

 ! دو بار نبودهیکیمامان مامان  -
 .... ینکنھ باھم رابطھ  -
 ...! رابطھ کوچولو دلمونی االنم انی اونم بود تازه خوب ھممیشمال کھ رفتھ بود....نھ -
 ؟ی فراموشش کنیتونیخوب حاال نم! خوب -
 ! فراموشش کنمدمی نباتونمی نمنکھی از اریمامان غ -
 چرا اونوقت؟؟ -
  ندم؟حی رو توضیکی نی اشھیم -
 
 ی روی کھ تا زمانی نبودیتو اصن ادم!  ھضمش کنمتونمی اما اما کرانھ ھنوز نمیھرجور راحت -

 ادتھ؟ی انی شاھیقض! ی بشقرارشی بینجوریخوش نشون نده ا
 !خوادیارادم منو م! اما مامان ..اما  -
 بھ اندازه تو؟ -
 ! شتریمطمئن باش ب -
 ی کھ پدر و مادرش راضیلی تحمی کنم بھ ازدواجی پدرتو راضتونمیدر ھر صورت من نم -
 !ستنین
 ! شھی دلم خالخواستمی فقط مدی بکنیمامان من نخواستم کار -
 !دونمی مزمی عزدونمیم -

 :دم در بود کھ گفت.. شدبلند
 ھست می وقتای ستی خونھ نایگفت ...ازت ناراحت بود.. خونھ بود اری کامشبی کرانھ دیراس -

 ! لپ تاپ اونم تو اتاقشلویسرش تو موبا
 !اری از دلش در بادیامشب م! ی داده بود جوابشو ندادجی بھت مسگفت

 ...  دارم کھی فکریریمامان من اونقدر درگ -
 ! از خانواده دورت کنھدی نبازای چنیکرانھ باالخره ا -
 برم بھ گھیخودش نم!!  رفتادمی گھی داد شارژ نداشتم جوابشو بدم دجی کھ مسمیدر ضمن اونموقع -

َ خونھ تازه گلم ادی شبام کھ درواقع نصفھ شبم مستی تا شب کھ خونھ ناز صبح...خواھرم سر بزنم  ِ
 !کنھیم
 ! دوست دارهاری کھ چقدر کامیدونیبعدم م..  ی ترکیدر ھر صورت تو کوچ -
 ! باشھ باشھ -

 !رونی حرف رفت ببدون
  دلم جا بدم؟ی کجانوی ھمھ مشکل حاال انی ابا
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 !ومدیصداش م... نیی جمع کردمو رفتم پاجانمازمو

 : مبل نشستھ بود دستمو از پشت حلقھ کردم دور گردنشو گفتمرو
 !! سالم داداش گل خودم -

 : جدا کرد و برگشتدستمو
  شما؟نیخوب! بھ بھ چھ عجب کرانھ خانم  -

 :  کنارش نشستمو گفتمرفتم
 ! شمایایبا احوال پرس -

 :  جلو و کناره گوشم گفتاومد
 ؟یدونستی می نداریتو اصن جنبھ عشق و عاشق -

 : گرفتمو گفتمجلودھنشو
 !شنونیاااا خفھ شو م -

 : و گفتدی کشدستمو
 گم؟؟ی مگھ دورغ مھ؟یھان ؟ چ -
 !نذار منم بگما -
 !!!برو بابا خودم زودتر گفتم -
 ؟یچــــــــــــــــــ -
 ...ینچیلئوناردو داو -
 ! اصطالحات مسخرت مثھ ادم جواب بدهنی از اادیاه اه اه بدم م -
 :  برگشت سمتمو گفتاملک
 !!!ی شدتی تربی گذاشتھ ھا بری روت تاثیلی اراده خنی انکھی مثھ ارینخ -
 ! بفھمننای بابا ای بکنی کارھی امشب یتونی تو منمیبب -
 !گمینفھمنم من زودتر م-
 ؟ی سحرو گفتھیقض!  ی جداریکام..اه... یکنی جا می بیلیشما خ -
 !اره اما فقط بھ بابا -
 گمیخوب پس من بھ مامان م -
 !یکنیخو بگو کار منو راحت م -
 ؟یاری بی سوغاتھی دی اونور نبانوری ایری منقدریتو ا -
 ؟ی احوالم شدیای جویلیبچھ پــــــرو نکھ تو خ -
 !!ی باشادمی دی نبا؟ی کردم تو چیی وفای ھا حاال من بھیعجب نامرد -
 ...  رو تختھتیبرو برو بچھ پرو سوغات -
 :  کرد اونورو گفتوشور
 ..  بزنی زنگھیدر ضمن بھ سحر  -

 داشت با ی قلب صورتی کھ طرحھای تاپ خوشگل مشکھی یاخ... کردمو بدو رفتم باالی اخنده
 ! کنارشمی کفش کفھ تخت مشکھی...  ی خوشگل با ساپرت براق مشکیشمی مانتو ھیشلوارک ستش 

 ! اومدرشی گی اقھی بھ حال سحر عجب شوھر با سلخوش
 !  بود پره ارامشنی ھماری وجوده کامشھیھم!  شب کمتر تو فکره غصھ ھام بودم اون

 از دانشگاه و دار و دستھ پروانھ وردمی داشتم باال مگھی زنگ بھ سحر زدم اونقدر حرف زد کھ دھی
 !!! اری تــــــا عشقھ کامریبگ

 .. پناه بردممیشگی تشکر کردمو بھ مامن ھمارمی سحر از کامی بعد از فک زنخالصھ
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 : شمارشو گرفتم!  با فکر اراد تنھا باشمتونمی مثھ اتاقم نمیی جاجی وقت ھچی کھ ھآخ
 !ســــــــــــالم -

 : خستھ بودصداش
 ؟یخوب... زمیسالم عز -
  شده؟یزیچ...یمرس -
  چطور؟زمینھ عز -
 !یاحساس کردم ناراحت -
 !ستی نیزینھ قربونت برم چ -
 !کرانھ...  شی ازمامی کردم کھ ھفتھ بعد بریبھ زور مامانمو راض -
 جونم؟ -
 !شی ازمایای بدی داده توام باریمامانم گ -

 !اوردمی خودم نیوا بھ من چھ ؟ اما بھ رو... جاخوردم
 ھ؟ی مگھ چامیخوب م -
 ؟یناراحت شد -
 !!یل گوگــــوکنمی می تو ھر کاری من برا؟؟؟ینھ بابا خول شد -

 :  کرد و گفتی خنده مردونھ اتک
  دکتر؟شی پمی فردا باھم بریایم -
 ؟یدکتر چ -
 .. قبول کرددیشا!!  گھی دی دکتر اسدنیھم -
 ! نای کف دست مامانتذارهی مزمی ھمھ چرهی تازه م؟؟ی وقت قبول نکرد چھی اگھ وونھینھ بابا د -
 منو دوست داره اخھ من یلیخ... کنھی قبول می اگھ تو بگی اگھ تو باشکنمیکرانھ احساس م! نھ  -

 ...! میمی باھم صمیلی پسرش خنایبا س
 ! واسمون بکنھی کارھی بگو نایخوب تو بھ س -
 !کـــــــــرانھ -
 :  خنده گفتمبا
 ساعت چند؟!! باشھ باشھ غلط کردم -
 ! دنبالتامیم ٤ -
 !باشھ پس فعال عقشم -
 !فعال -
 
 ام کردم ی مختصرشی اراھی...  ی و کفش چرم قھوه افی ست کھی با ی مانتو شلوار درست حسابھی

 ... رفتی مادمیدوباره داشت عطر ... 
 ! انداختسی ماراد
 : و سرخوش داد زدمشاد

 !ســـــــــــالم -
 : دیخند

 !وونھیسالم د -
 !ممنونم واقعا -
 !کنمیواقعا خواھش م -
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 ! مطبشنیکجاس ا -
 !ھیفرمان -
ُاھع - ُ!! 
 ..  شھی بکن راضتویکرانھ جونھ من سع -
 !!چشم -
 اون فرم خاص یشگی از اون جذبھ ھمی بود اما خبرپی خوشتشھی بھش انداختم مثھ ھمی نگاھھی

 بود دهی قرمز پوشی لباس چارخونھ سرمھ اھی با ی شلوار سرمھ اھی! صورت و نگاھش نبود
 !!  تا ارنج زده بود باالناشمیاست

نگاش بھ ! رمی ماچھ ابدار ازش بگھی خواستیاخ کھ دلم م...  رخھ مردونشمی ن دوختھ بودم بھچشم
 !داشتمیجلو بود و منم تو فکر چشم ازش برنم

!!  زدی لبخند مرموز و خاصھی کنھ گامی ننکھی بود بدون ای کھ حواسش بھ رانندگیھمونطور
 !تعجب کردم

 :  بست و باز کرد و گفتی طوالنچشمشو
 ؟ی بکششی منو بھ اتیخوایم -

 :دمی فھممنظورشو
 !! در ملع عامی خود سوزیعنیسوزوندنھ تو ! زمینھ عز -
 ! نکنگامی نینجوریپس ا -
 ...  گل کرده بودمیطونیش
 !ی شرطھیبھ  -

 ! تکون دادیسر
 !!شدی روم نمدمی شاای...  درارمیدوست نداشتم بچھ باز..  شدممونیپش

 ! ندادم رومو کردم سمت پنجرهیجواب
 : گذاشت رو پامدستشو

 !!  شد پس شرطتیچ -
 !  ولش کنیچیھ -
 !حاال بگو!  ی کھ تو بھم دادیژگی ونیا..امکان نداره -
  ؟یژگیکودوم و -
 !!یفضول -
 ... بھ بازوش زدمی خنده مشتبا
 !مسخره -
 !من مسخره حاال شما شرطتو بگو.. اره خانم اره -
 ... من اشتبا کردمیچیبابا ھ -

 و ی دفعھ اھی یلیخ... اما دوباره ول کرد..دستمو گرفت ! کنار کامل برگشت سمتم اتوبان زد کنار
 !خندم گرفتھ بود... لبھام نشوندی روی بوسھ طوالنھی و دی سرمو کشیناگھان

 : گفتمویشونی چسبوند بھ پشویشونیپ
 !!حاال بگو -

 :  زدمی بستمو لبخندچشمامو
 ! بودنی نسوزونمت ھمنکھیشرطھ ا.. خواستمی منویھم... ھھ -
 ...قربونت برم -
 . کھ قسمت شدمی کارا رو نکرده بودنی انیخندم گرفتھ بود تو ماش... مھابا افتاد بھ جونمی بو
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 !!سالم دکتر -
 ...بھ بھ سلـــام اقا اراد -

 :  اومدم داخل اتاقاروم
 !سالم -

 نی ایعنی...ھ سمت اراد کرد تنگ کردشو با حرکت سر بیبعد چشما...  کردی سالمدی با ترددکتر
 ھ؟؟؟یک

 :  زد و گفتی لبخنداراد
 !! کرانھ ھمسرمشونی ایدکتر اسد -

 : چاھارتا شدچشماش
 ؟؟ی ؟ اراد خوبیچــــ -
 : گفتیی ترشروبا
  داره ؟؟یبلھ اشکال -
 بدن احتماال شی ازماانی می با خانومگھی اما مادرت کھ زنگ زده بود گفت ھفتھ دینھ چھ اشکال -

 !! رو بھ رو شمی دختر خانوم متشخصنی با ھمچکردمیاز اون دختر گرفتھ اما فک نم
 : کبود شده بوداراد

 ...  اشتباه کردنیلی مامان بنده خی ولدیببخش -
 :  گفتوی رو صندلنشست

 !!می رو بھتون بگیزی چھی میراستش ما اومد -
 : و نشوند کنارشدی نشست اراد دستمو کشدکترم

 !!میباھم ازدواج کرد.. منو کرانھ زیراستش عمو پرو -
 بدون اطالع خانواده؟ -
 ! میخوای مگرویمنو کرانھ ھمد!! دونھی فقط بابام میاره ول...اره  -
 !!ادی از دست من برمیخوب چھ کار -
 نکھیفقطم بھ خاطره کرانھ بھ خاطره ا..  سالھ ھی... دارمدزیمن بھ مامان گفتم ا..دینیبب...خوب -

 !!می کنی بدونھ ھم زندگمیتونینم...میما عاشق ھم!  تموم کنھشوی لج بازنیا.... بدهتیمامان رضا
 !!گھی مادرت واسھ خودت مدیخوب شا -

 :  کالفھ گفتاراد
 ! قابل قبولریغ...ھی مامان الکلی دالدی تورو خدا حرف مامانو نزنگھیعمو شما د -
 !  مثبت کنمشوی جواب ازمایخوایخوب حتما م -
 ! اره اره -
 رهی من مھی اونوقت شان کارگھی دکتر دھی شی نکرده برن پییاگھ خدا...ھی قانونری کار غنیاراد ا -
 !! سوالرهیز
  ؟یشما بھ خودت اعتماد ندار..رنی دکتر باور کن نمرنینم -
 ...چرا اما -

 : گفتماروم
 ما ازدواج یعنی...چون من...شھی نمگھی دمی از ھم جداشمیما اگرم بخوا...کنمیخواھش م -

 !کنمیخواھش م!! نی فاجعھ بزرگ نجات بدھیپس تورو خدا مارو از ..میکرد
 !! بکنمتونمی مکاری چنمی ببنیبذار -
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 بالمی حوصلھ والی حتگھی دشھیھھ خودمم باورم نم.. شروع شده بودگی لیای تموم و بازاستراحت
 ... نداشتم

 !!کردمی تمومش مخواستی مدلم
 !!میرفتی مدی باشی ازمای برافردا

 ؟؟یعشقم واسھ فردا اماده ا -
 !!اماده اماده..اره -
 
 ...مشتتو باز و بستھ کن -

 کھ دمیدستمو کش... کردی مگایمامانشم از چاھار چوب در مارو ن!  دستمو گرفتھ بودیکی اون اراد
 !نھیمامانش نب

 ! رفتلی تحلمی کھ فرو کرد تموم انرژسوزنو
 ...میری بگمیای بمیتونی مگھی خون داد دکتر گفت جوابشو ھفتھ دارادم
 !اما بھ خاطره اراد.. ماه طول بکشھ ھی یشی ازمانی جواب ھمچدی گرفتھ بود شاخندم

 
 ...  ھفتھ ام مثھ برق و باد گذشتھی

 !!می مطمئن بودشی ارادم از جواب ازمامنو
 : دادمجی باشھ؟؟ بھش مسی منفشھیمگھ م... گرفتھ بود خندم

 ؟؟یری جوابو بگیری میسلووووووووممم ک -
 : جواب دادری تاخبا
 !زنھیکرانھ دلم شور م -
 !ینگفت....شھی تموم می و خوشی بھ خوبیقربونت برم ھمھ چ -
 ! کاسسمی نری زیبرم خونھ با خودش برم کھ فک نکنھ کاسھ ا! تو راھم -
 ؟ی بگیخوای بھ مامانت می جوری چیییوووو -
 !!!!گھی دگھی بگم دکتر خودش مستیدر ضمن من کھ قرار ن!! دونــــــــــــمینم -

 :ھی عصبکردمی لحن اس دادنش احساس ماز
 ؟؟یعصبان -
 نھ چطور؟ -
 !اره معلومھ -
  بد؟ای خوبم ی بفھمیتونی میجوریتو چ -
 !ی اعصابیاالنم ب!! گھی دفھممیم -
 ! کم استرس دارمھیقربونت برم نھ خوبم فقط  -
 !باوشھ پس بھم خبر بده -
 باشھ فعال -
 !فعال -
 

 :  انداختم و رفتم توسرمو
 !سالم -
  ساعتھ؟ھی تو ییسالم کجا -
 ! کار دارمیی تر حاضرشو جاعی سرای بیخوایمامان اگھ م -
 کجا؟؟؟ -
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  بدم؟؟؟حی توضدیبا -
 اراد تو چت شده؟؟؟ -

 :  گفتمکالفھ
 !! من برمنیای بابا چم شده بھ نظرتون؟؟؟ نمیا -
 :  گفتی دلخوربا
 !امی االن مسایوا -

 از خودمو و خودش گمی دارم بھ خاطر کرانھ دورغ منکھی دارم ایاحساس بد...  رو مبل نشستم
 !!!! شمی مزاریب

 !!! ھمون عاشق دلخستھشمی کھ من دوباره مگذرهی نمی اھیثان.. ی فقط لحظھ ااما
تموم ....  شھینم!!!  کھ بخوام ازت دور باشمیاز روزامان !  یوا... لبخندات تنگ شده ی برادلم

 !!!شمی من بدونھ تو تموم مشمیم
 !من حاضرم -

 وقت چیکرانھ ھ...ھھ! خورمی حرص می مامان منظبط و خود رانی اوقات از ای کھ چقدر بعضاخ
 ! شمی اتفاقی کارانی نداره من عاشق ھمیزیبرنامھ ر

 گرم ؟ ای اب سرد باشھ ؟؟؟؟یجوری چ؟ی اب خوردنشم برنامھ داره چھ ساعتی برای مامان ، حتاما
 !ادی ازشون بدم مقای کھ عمای جور بازنیو از ا... چند قلپ بخوره 

  شدم مامان اروم اروم اومد و سوار شدنی حرف رفتم و سوار ماشبدون
 اد؟؟؟یاون دختره م -

 .... واری د سرمو بکوبم بھخواستی اون دختره دلم مگفتی میوقت
 اون؟؟ کودوم دختره؟ -
 !!!اراد -
 : با پوزخند ادامھ دادو
 !!! کھ جادوت کردهیھمون -

 : رفت ھوادادم
 پسر بچھ ھی دختره اسم داره کرانھ کرانھ کرانھ صدبار درضمن نھ کرانھ رمالھ نھ من نیمامان ا -

 ... یعنینظر شما  از نی من عاشق شدم و افتمی بی بخورمو تو دام کسویاحمق کھ گول کس
 :  حرف بزنمنذاشت

 کس و کاره ی دختره بھی بعد بھ خاطره یدی رسنجای عمر ترو خشکت کردم تا بھ اھی!!! بسھ -
 تی تو ھمھ مراحل زندگھای ھات تو خوشی کھ تنھا تو غم و ناراحتی با مادرت کسی ندار داریچیھ

 ؟یسیمیھمرات بوده وا
 

 : زدمو صدامو بردم باالیپوزخند
 ھمرام بوده ھان؟؟؟ نکنھ شما ؟ نھ می تو مراحل زندگی ھام کی تو غم و شادیھھ خنده داره ک -

 سرکار ی کھ ھرچادی کھ بعدھا بھ کارت بی کنتی دست ساز تربھی یخواستیمادر من شما فقط م
 نیخواستی نحوه راه رفتنھ منم میحت... بلند شمیجوری چنمی بشیجوری عمل کنم چنیدستور داد
ھمون روز اول مدرسھ؟؟؟ نچ نچ با من چھ .... کھ ی رفتھ ھمون روزادتونی!  دینعوض ک

 ! زندوندی من کرده بودی اونجارو براھی مدرسھ چد؟؟؟یکرد
 کھ تو تمام عمرم منو درک کرد با من ھمراه بود و از ھمھ مھمتر ی خدمتتون بگم تنھا کسدی بارینخ

 خواستی خودش میمنو برا
 !!! منھیکرانھ مسکن ھمھ دردا..کنھی است فقط اونھ کھ منو اروم مکرانھ
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 مشخصات نی رو کھ با ھمی کسکنمی مدای کھ خودم برات پیخوای منویاراد اراد اراد جان اگھ تو ا -
 .... ارادیخوایم
 !!! بھ ھم بخورهشمی اساخوامیمن نم.. بسھ مامان بسھ -
 ....ھیراسشو بگو چقدر مھر. ی تو کھ عقدش کردھکنی می اجازه ما چھ فرقگھی تو دیھھ برا -

 : حرفش تموم شھنذاشتم
 ... نھ کمترشتری سفر حج نھ بھی خداست و یگانگی تی سکھ بھ نھی کرانھ ھیمھر... ھھ -

 : شوکھ شده بودمامان
  مگھ نھ؟یگی دوروغ میاراد دار -
 ....نی ھمخوادی گفتم کھ کرانھ منو فقط واسھ خودم م؟؟؟ی چینھ دروغ برا -

  دادم سکوت کنمحی نگفت منم ترجیزی چگھی زدم مامان دی اروزمندانھی پلبخند
 
 !نی خوش اومدیسالم خانم اشرف -

 :  با ناز نشستمامان
 ! ممنون -
 ان؟؟؟ی کجان ؟؟ نمی اشرفیپس اقا -
 انی داشتن نتونستن بینھ کار مھم -

 : لب گفتری اما دکتر زی با چھ جراتدونمینم
 ن؟یاز امھمتر  -

 :  سرشو اورد باال و گفتمامان
  شد؟؟ی چشیجواب ازما -

 !  مارو تنھا گذاشتی چندلحظھ ای بعد از معذرت خواھدکتر
 : نگام کنھ گفتنکھی بدونھ امامان

  نداد؟؟؟شی مگھ ازماومده؟؟؟ی دختره چرا ننی اینگفت -
 ... دخترهنیشصت بار گفتما -

 :  وسط حرفمدی پریعصب
 ومدن؟؟؟یھزادتون چرا ن خوب شایلیخ -

 ...شاھزاده...ھھ ... مامان خوشم اومدھی از تشبچقدر
 !!!رمیگیخودم م -

 : برگشتدکتر
 !!!خوبـــــ -

 ! ندارهتی داشت کھ واقعنانی اما انگار اطمزدی نگران ممامان
 بزنھ کھ انگشت اشارمو ی حرفخواستی بود سکوت بود و سکوت دکتر می ھر چشدی زده نمیحرف

 :  بردم و گفتمشیپ
 !! لحظھ دکترھی -

 :  کردم بھ مامانرو
 !یمامان ھنوز بھ من قول نداد -
 ؟یدرباره  -
 !ی بدتی اگر مثبت بود رضانکھیدرباره ا -
 ... ی تو کھ کارتو کردکنھ؟ی می چھ فرقگھید...ھھ -
 قول مامان؟! ستی نی کرانھ راضینجوری اما اکنھی نمی من نھ فرقیبرا -
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 !بسھ اراد -
 ! بگھیزی دکتر چذارمی من نمیمامان تا قول ند -

 : چشماشو بست و باز کردکالفھ
  نکنمیاراد عصبان -
 ! کلمھ باشھھی -
 !باشھ -

 !ی حتمھی بود حتمی بھ کرانھ حتمدنی رسگھیھھ د.. دمی کشی راحتنفس
 ! دکترنیبگ -
 : بھ من و بعد بھ سمت مامان گفتی نگاه طوالنھی ی مکث طوالنبا
 !!!دزهی بگم حرفھ حرفھ اراد درستھ اون مبتال بھ ادی بایراستش خانم اشرف -

  نشھ ؟؟؟شیزی چایھل شده بودم خدا... جدا شد و افتاد کنار پاھاش فشی مامان از بند کدستھ
 :  مالحظھ مامان گفتی بدکتر

 شونی اگھید ی از راھھادی مراقب باشدیو با... بود ی منفششیجواب ازما...در ضمن ھمسرتون  -
 !!مبتال نشن

 ن؟؟؟ی شما خوبی اشرفخانم
 
 ؟یدادی چرا جواب نمیالو اراد لعنت -
  حرف بزنمتونمیالو کرانھ االن نم -
 !کنمی شده ؟ دارم سکتھ می چی بگشھیم -
  دکتر بھش گفتی حالش بد شد وقتمارستانھی مامانم بیچیھ -
 مارستان؟یکودوم ب -
 نجا؟ی ایای بیخوایتو کھ نم -
 ! کارو بکنمنی ھمخوامیاتفاقا م -
  ؟ی نداریبس کن کرانھ کار -
 مارستان؟ی کودوم بگمیاراد باتوام م -
 ... بکنھی اگھ مامانم رفتار بدای نکنمیکرانھ خواھش م -
 ازش می نداره پس توقع رفتار خوبی حالھ خوبدونمی بھ خاطره تو مامی کنار مزیارادم من با ھمھ چ -

 !! لطفا ادرسو بگودمی قول مدمیبھش نشون نمندارم تازه خودمو 
 

 !!!ی نشستھ بود رو صندلواروی داده بود بھ دھی تکسرشو
 ! بود مادرشوھرم بودی گرفتھ بود خوب ھرچمی گری خودیب

 !ستادمی پاک کردمو رفتم جولوش ااشکامو
 :دی بستھ بود اروم رفتم جلو و موھاشو زدم کنار پرچشماش

 !کرانھ -
 ! نشده بود کھیزی چرا بغض کرده بودم چدونمینم
  بده؟یلیحالش خ -
 !!!نھ بھتره -

 .... نشستم کنارشدموی کشی اسوده انفس
 : چشمامو بستمواروی دادم بھ دھی مثھ اراد سرمو تکمنم

  گفت بھش؟؟؟یجوریچ -
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 !!! خستمخورهیحالم داره بھم م!!! کرانھ -
 ؟؟؟ی در کنی خستگھی تا تو می تمومش کنیخوایم -

 : گفتزی امدی برگشت سمتم چشماشو تنگ کرد و تھدعیسر
 ؟؟یچ -

 : باال و گفتدی با خشونت چونمو کشنیی سرمو انداختم پادمیترس
 !!! چرت و پرتا بدترش نکننی فشار روم ھست تو ام با ای کرانھ االن بھ اندازه کافنیبب -

 :  بغلشو گفترهی داد و چشاشو بست دستاشو زد زھی و دوباره سرشو تکدی کشدستشو
  شد؟؟؟تی از دھنت دراومد حالی حرفنی بود کھ ھمچی بارنی اخرنیا -

 ! بودم بغض کردم برگشتمو پشتمو کردم بھشدهی ندشوینجوریتاحاال ا...زدی بد باھام حرف مچقدر
 کھ روتھ ازم یی نکنھ بھ خاطره فشارا؟؟؟ی خستھ شدگھینکنھ د!!!!  شنی دادم اشکام جاراجازه

 ؟؟؟یدیبر
 ی کھ منو از خجالت دختر بودن درواردی تو بودکنمی ولت نمی نگاھمم نکنگھی اگھ دی نھ نھ حتنھ
!! 

 !!ی لعنتکنمی نمولت
 :  بلند شد رفت سمت دکتراراد

 چطوره؟ -
 ارن؟ سابقھ سکتھ دشونی بھ اعصابش فشار اومده ایلیبھتره خدارو شکر اما خ -
 !شینھ اما خوب قلبشون مشکل داره کم و ب -
 ! استرس بھش وارد بشھای بشھ جانزدهی ھدینذار!!!  کنھی تو ارامش سپری مدتھی بھتره دینیبب -

 : فقط سرشو تکون داداراد
 ن؟یبھ پدرتون ھنوز اطالع نداد -
 !چرا چرا توراھن -
 !!! اومدن بابا بلند شدمبا

 !دمی ان ترسھی حرفا داشت نگاھش ، یلی نگفت اما خیزی چستادی رو بھ روم ااومد
  حرف رفت سمت ارادبدون

 !بابا -
 .... بکشمغی جخواستیدلم م....  بھش زد کھ قلبم مچالھ شدیلی از حرف دھنش دراد چنان سنذاشت
 ....  بزنھ کھوی سومخواستیم....گھی دیلی سھی بگھ دوباره یزی گرفت باال تا خواست چسرشو

 : با عجز و البھ گفتمستادمی رفتم جولوش اارمی طاقت بونستمتی نمگھید
 !!!نزن نزن تورو خدا نزن -

 :  تو ھوا مشت شد اومد جلوتر و گفتدستش
 ...ی کھ حتیداری تو وجودت چ؟ی داری چدونمی نمدونمینم -

 ... نزد و برگشت و پشتشو بھ ما کردیحرف
 سرمو ی خورد اما برنگشت ھمونجوریفی رفتم جلوتر و دستمو گذاشتم رو شونش تکون خفاروم

 :گذاشتم رو دستمو اروم گفتم
 دوسش دارم اگھ ھمون موقع دمیاگھ ھمون اول کھ فھم!!!  دلھ منھری منھ تقصریھمش تقص -

 کھ اصن ذاشتمی نمگھی دھ؟؟ی تمومش کنم ھھ تموم چسموی جلوش واتونستمی مکردمیفراموشش م
 !!!شروع بشھ

 
 :  رو دستمدی چکمینی بی از رواشک
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 نی جلوتر از اذاشتمینم... ذاشتمی منھ اگھ نمریاره تقص! شھی نمگھیحاالم د... نشد بھ خدا نشدیول -
 ... میبر

 : کردمو گفتمیظی اشکمو پاک کردمو اه غلستادمی بودم دستمو برداشتمو رفتم جلوش اکالفھ
 تونمیحاالم اگھ بخوام نم....  میخونھ دار... میما ما ازدواج کرد... میستی فقط نامزد نگھیما د -

 !! تونمی نمچجورهیھ.... تمومش کنم 
چون ھنوزم !!  ذرهھی ی حتستمی نمونیپش!!!  عرصھ شدهنی وارد ای کھ مخفی زنھی...!  زنم ھی من

 !!م من بھ جاش بخورارویلیحاضرم ھمھ س... پرستمشیعاشقانھ م
 : دوباره ادامھ دادمی مکثبا
  کنم؟؟ی شوھرمو از ھمھ مخفدیچرا؟ چرا با. حلقھ دستم کنم تونمیھھ من من ھنوز نم -

 :  گرفتم بھ چادرمو گفتمدستمو
 بھ خاطره ست؟؟ی نیاردیلی منمی ماشنکھی من معتقدم بھ خاطر انکھی ؟؟؟ بھ خاطره انیبھ خاطر ا -
 نیخوای می بھ خاطر چلن؟؟ی پلھی شی خانوادم ساده و بنکھی بھ خاطر استم؟؟؟ی بھ فکر پول ننکھیا

 ن؟؟؟؟یری ازم بگمویزندگ
 ...  شدی اشکام جاردوباره

 !!!می کنی با ارامش زندگنیفقط بذار!!  خوامی نمیچیھ!!!  تنم کنم ی لباس عروسخوامی نمی حتمن
 ... دمی محی بشھ ترجری تحقنی از اشتری اگھ قراره اراد باگھ

 !!نیی انداختم پاسرمو
 !!!!  بھ من ربط ندارهیچی نداره ھیبھ من ربط -

 !!  نبودنی ھمھ درد انی ھمھ حرف ؟ حرف ؟؟ جواب انی بود جواب انی اھھ
  خدا کافر اگر بود بھ رحم امده بودبھ

  تو کافر کردمشی ھمھ نالھ کھ من پزان
 !!  سمت اتاق دکتررفت
 : رفتم روبھ روش!!!  بودستادهی ای اما ھنوز ھمونجوراراد

 می بندازتی اره از زندگرون؟؟؟ی بمی بنازپای تھی با خوادی دلت م؟؟یخوای منو نمگھی دھ؟؟؟یچ -
  از طرف من تموم شھ نھ؟؟؟یخوای غرورت خدشھ دار شھ نمیترسی نرو چون میگی مرون؟؟؟یب
 ھی چقدر دوسش داشتم کھ ھھ....  ھنوزم دوسم داره دونستمی بود؟ من کھ می چای مسخره بازنی ااه

 بزنھ تو یحت.. بگم تا بھم نگاه کنھی نداشتم حاضربودم ھر چرت و پرتشویلحظھ ام طاقت کم محل
 !!!گوشم

  و کنم؟؟؟ری نگام کن بگو کجارو زفقط
  رو دوا کنم؟؟ی بگم چھ دردروی گالکودوم

 صدا نی زد و با اھستھ تری ھم فشار داد بغض کرده بود لبخند دردناکی حرص دندوناشو روبا
 : گفت

 تونمی رقمھ نمچی کھ ھنھی عاشقت شدمو و عجبتر ابیو من عج!! یبی عجیلیکرانھ تو تو خ -
 !!تونمینم" بدونھ تو..."
  کند تو استخوان ھاتی کھ نوشتن ندارد نفوذ مغــم

  شھ تو قــلبتـــی مجاسوس
 رونی بزهیری آروم از چشم ھات مآروم

 !!! من مثھ کابوسییایاراد تو مثھ رو... بیچقدر عج!!! ن شده بود  کار ھرروز منیا
 اما ستمیمن ھنوزم خستھ ن!من نھ ....  تلخو ھی دلدادگنی امی ھردومون تموم کنمی از خواب بپرکاش

 !!!ی راه بشمھی نقھیرف....ی تو خستھ راه بشترسمی منیازا
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 اگھ یحت... زکمی عزمونھی تازه مشھی زخم ھمنیھھ ا... من ی برای نمک و بذاروی و ببرنون
 !!!یبر
 
 بزنھ خواستی بودم اما کرانھ موونشی من ددادم؟؟ی وسعت عشقمو بھش نشون مدی بایجوریچ
 عقب کاش اصن اونروز گشتیکاش زمان برم... رهی دوباره ازم اعتراف بگخواستینھ م...رشیز

 !!!  کھ باھاشون برم شمالکردمیقبول نم
 !موندیم) دختر خالھ اراد( مھتاب شھی پکایکاش مامان ھمون امر... کاش ...کاش

 ...ی نبودی دوست داشتننقدری کرانھ کاش ااخ
 !یکشی کھ رو رگت ممونھی کند مغی تھی آدم مثل خاطرات

 !! منھیکرانھ اما مرحم تمام زخما!!! کنھی متی زخمتونھی اما تا مبرهینم
 !! ھھ اومدم خونم خونھ خودم خونھ کرانم.... موندی امشب کناره مامان مبابا

 !!!نجاستی خوونھ کھ دوسش دارم ھمنی اندختم رو تخت تنھا قسمت اخودمو
چھ حرف ...دادی می زندگیبوش کردم بو... تو بغلم دمشی خوابش رو تخت بود با خشونت کشلباس

  کنھی نمھی کھ مرد گرھی ربطیب
 ی کنھی گری تا بتونیباش مرد دی کھ فقط بای آنقدر بغض داریگاھ
 از ھمون یحت!!!  بار اس ام اسھاشو شروع کردم بھ خوندن ھمشو داشتم ھمشو نی ھزارمیبار

 !!!  پسرکھ عاشق ارادهنی ادونستیموقع کھ نم
 ...واسھ فردا.... ی صورتای قشنگ تره یبھ نظرت شال طوس -

 ھی شھی کھ باختمش؟ کاش ھمی بھ اراد عاشق؟ بھ کرانھ؟ بھ دل؟ی بھ زندگ؟؟؟یبھ چ... زدم لبخند
 !دینبا... گفتمی مدیمنھ احمق نبا... بودمیعاشق مخف

 ؟ییکجا -
 ؟؟؟یی ارادم کجاگھی نمگھی ؟؟؟ چرا ددهی نمجی با التھاب مسگھیچرا د... بودکرانھ

 !خونھ -
 کودوم خونھ؟ -
 ؟ییتو کجا! خونمون -
 .... خونھ خالم -
 : افتادمانی سادی
  اونجاس؟یک -
 !نایما و خالھ ا -
 پسرخالتم ھست؟ -
 !اره -
 ؟؟یدی فھمی بھش نگاه کنی حق نداریحت -
 !!نھی ببتونھی تورم مری بھ غمی چشما لعنتنیمگھ ا -

 ...: زدم دوباره شده بود ھمون کرانھ خودملبخند
 نجا؟؟؟ی ایای االن بشھینم -
  موقع شب؟نیا -
 !ارتتی باریبگو کام -
 ! اراد ولش کنشھینم -
 ..!تورو خدا -
 !امی بتونمی نمیدونی خودتم کھ میدی قسم می واسھ چوونھید -
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 !یستی دارم ناجیھر وقت کھ بھت احت -
  کنم؟؟؟؟کاریببخش خوب چ -
 ؟ی حرف بزنیتونیم -
 : جواب دادری تاخبا
 !اره -

 :برداشت
 جونم؟ -
 !ایکرانھ جونھ اراد ب -
 !!! نزنی پس حرف الکتونمی نمیدونیاخخخخ اراد تو خودت م -
 !!!کرانھ -
 :  گفتری تاخبا
 ....!!! بکنمی کارتونمی منمی ببسایوا -
 !! جونھ اراد -
 ! نھای امی بتونمی منمیباشھ باشھ فعال بذار بب -
 !  منتظرمزمیبرو عز -
 

 :  دم گوش مامان گفتماروم
 ! مامان -
 ھوم؟ -
 ؟یای لحظھ مھی -
 !!!خوب بگو -
 !! لحظھھی ایخو ب -

 : داخل تراسمیرفت
 االن اراد زنگ زد...راسش مامان االن  -
 !خوب -
 !نھی منو ببخواستیم -
 االن؟ -
 ! باھام حرف بزنھخوادی داره میگفت کاره مھم! اره -
 !!خوب بگو بذاره واسھ فردا -
 !می امشب حرف بزننی اصرار کرد کھ ھمیلیاخھ خ -
  بگم؟یمن بھ بابات چ....خوب -
 ! مجبور شد برهمارستانیبگو سحر حالش بد شده بردنش ب... بگوگمیم -
  بگم واال ؟؟؟یچ -
 ....ارهی مضحک چشمو درمینای سنی باشم انجایدرضمن اصلنم دوست ندارم ا...مامان تورو خدا  -
  ا؟؟؟؟ -
 گم؟ی مگھ دارم دروغ مھیخو چ -
 ... فھمھ بابات بترسمیکرانھ م -

 :  گفتمدموی بوسگونشو
 ... فھمھینھ نھ بخدا نم -
 ...ایگردی زود برمیول...برو -
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 از اونور خونھ رمی بمونما ممارستانی بذی االن برم زودبرگردم؟؟؟ مثال باستی ضاگھینھ د -
 ..نایسحرا

 ... برواری کامنیباشھ با ماش -
 ...ی مامان مرسیمرس -
 خدافظ -
 

 ! تعجب کردم... زنگ در اومد ی صداشدکھی چشمام گرم مداشت
 ھ؟؟یک -
 !!باز کن -
 کرانھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 ؟؟ی درو باز کنیخواینم -
 !!! توای بایب -

 لباسمو دراورده بودم با دمی کشی برس الکھی.... بودختھی بھم ری موھام بدجورنھیی رفتم جلو اعیسر
بھ خودم اومدم من چم شده بود؟؟؟ مگھ ... وشم وقت نداشتم لباس بپگھی دی شرتک کوتاھھ مشکھی

   ؟؟؟ندتی ببخوادی باره منیکرانھ اول
 .. من تازستی براشھی نھ اما کرانھ ھمھھ
 
 

 : باز کردم اروم سالم کرددرو
 !سالم -
 ...!!! لب جوابشو دادم چادرشو دراورد و خودشو انداخت رو کاناپھریز
 : بھ سرتاپام کردی نگاھھی
  وقت؟ھی یینچا -

 یسرمو کردم تو... لباش تنگ بودی اغوشش برایدلم برا...اروم کنارش نشستم !!  گرفتھ بودخندم
دوسش دارم ... دنی ھا کشھی عشقو بھ عمق ریچھ خوبھ بو... قینفس عم....دمیگردنشو بو کش

 !ی از ھر زمانشتریب
 :  عقب و اروم گفتدی کشموھامو

 ...یبگو دوسم دار -
 : ردمو با لبخند گفتم باز کمھی نچشامو

 ...!اول تو بگو -
 :دی کششتری از موھامو بکھی تھی
 ....!!!بگو -
از اعتراف من لذت ... یدونی خودتم منوی احساسھ من کمھ من عاشقتم کرانھ ایدوست داشتن برا -
  ھا؟؟؟یبریم
 ....سادیمیھا وا ھیکاش ثان....  لبخند دندون نما زد و محکم لباشو چسبوند رو لبام ھی ی حرفچی ھیب

 ساعت خوامی مسھی ساعت واخوامی مشمی ماست کھ توش داغون مھی بازشنی ھا با تو اروم مھیثان
 !!!سھیوا

 : عقبدی زد و سرشو کشیلبخند
 ... ارادمیلی خوبھ خیلیحسھ دوست داشتھ شدن خ -
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 حسھ مسخره کجا نی ادونمی شده بودم نمیوحش.... دیدی کرانھ داشت منو می خواب بوسھ ھادوباره
 ....با تمومھ وجودم لباشو گاز گرفتم!!!  نبودم ، اھل دل بودمیبود؟؟من کناره کرانھ اھل

 ....دمی نگفت دوباره بوسیزی و چدیخند
 مھابا لباسشو پاره کردم یب....مانتشو خودش دراورده بود .... تکونم نخوردی اما حتدمی کشموھاشو

 .. انداختنی رو زمی ھا بھ دکمھی دفعا رفت عقب نگاھھی...
 چی ھشمی من در مقابل تو چرا می اخھ لعنت؟؟؟ی شده باشھ چی اگھ عصبان؟؟ی اگھ بره چدمیترس

 ھان؟؟
 !بردی لذت ممیقراری از ببردی داشت لذت منکھی ایعنی نیا....  خالف تصورم لبخند زدبر

 کنھ و من االن وقت ی دلبرخواستیطاقت نداشتم م... نمیدستشو گذاشت روس....  جلوتراومد
 ...!!!نداشتم
 ...دستشو با زور دور تنم حلقھ کردم... دمی و لباشو بلعدمی کشدستشو

 !!! دلش بھونمو گرفتھدونستمی دلش واسھ اغوشم تنگ شده مدمیفھمیم
 من در یلعنت....  نکارسی عمر بود کھ اھیھھ انگار ...پاشو حلقھ کرد دور کمرم ... می بلند شداروم

 ینجوری اون ابرمی کھ من از کرانھ لذت منقدری اکردمی احساس می گاھستمی نی عددچیو ھمقابل ت
 ...!!!ستین

 .... دخترشمی تو غرق می خنده ھایمن تو صدا... کردی رو تخت خنده صدا دارانداختمش
 

 ...  بود کھ شماره سحرو گرفتم در کمال تعجب خواب بودنطورای ا١٢ حدود ساعت
 ھوم؟ -
 .!الو سحر -
  نفلھ؟؟؟یخوای میچ...  نھ بھ االن کھیزنی کھ زنگ نمی نھ بھ موقعیری بمیا...سالم -
 بگو کرانھ امشب اونجاست باشھ؟ نای مامانمای دی ازت پرساری زنگ زد بھت کامیسحر اگھ کس -

  باشھ؟؟دمیبگو اونجا خواب
 یزی از من چای حرف بزنم اریم در ضمن بھ من چھ کھ با کایی شده؟ اصن تو کجایزیچ! کرانھ -

 بپرسھ؟؟
 :  گفتمکالفھ

 برات تونمی نموونھی نشو دلمی توام واسھ من فخوادتی بھمون گفتھ کھ ماریزر زر نکن سحر کام -
  بگو باشھ؟؟؟ی بدم ولحیتوض

  کرانھ؟یگی می داریجد -
 اه اره بابا اره -
 ؟یی امشب کجای بگیخوایخوب حاال نم -
 ... حرف بزنم فعال خدافظتونمی االن نمگمیفردا بھت م -
 !باش خدافظ -

 !!! راحت شدالمیخ...  پرت کردم کنار و دوباره رفتم تو بغلش ویپوش
 
 !پاشو! پاشو خواب آلو -

 : زدم کنار و برگشتم سمتشموھامو
 ؟یدونستی نعمتھ مھی تو از خواب بلند شدن یبا صدا -

 :  کھ گفتنیی پارفتی مداشت....  زد و از رو تخت بلند شد یلبخند
 ! گشنمھیلی صبحونرو اماده کن خای بری دوش بگھیپاشو برم  -
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 بزنھ دوست ی حرفنی کھ منم انتظار نداشتم ھمچنھی و جالبتر اکنمی جالبھ نگفت صبحانرو اماده مھھ
 !!! رو بچشھی طعم مردونگخواستی ارادم منکھی خانم خونم باشمو بچشم مثھ انکھیداشتم طعم ا

 تو خونھ ی بعد عمرشی اخدمی نازک بنفش پوشری حررھنی پھی رونی بدمی دوش گرفتمو پرعیسر
 ... لباس راحت بپوشمتونمیخودم م

 ...نیی رفتم پادیچکی ازش اب می گرفت موھامو خشک نکردم ھمونجورخندم
 :  اروم گفتمدموی از پشت رو سرشو بوسونی بود جلو تلوزنشستھ

 ! تو اشپزخونھایپاشو ب -
 :  گرفت باال و گفتوسرش

 چرا؟ -
 !مایصبحونھ بخور -

 : دوباره انداختسرشو
 !خوب ھروقت اماده شد صدام کن! اھان  -

 :  دادم و گفتمھولش
 :  گوشش گفتمری و با لحن اروم زستمایاوھووو بنده کلفتت ن -
  داره؟؟بی مگھ عی تو کنارم باشخوامیم -

 : گفتیبا خنده صدادار... دمشی گرفتمو دنبالھ خودم کشدستشو
 !! می کنیی روز بذار ما اقاھیبابا  -
 !!!مارستانی بی بردی برم زودا در ضمن توام بادی مردونھ برداشتھ باپیبرو بابا حالھ واسھ من تر -

 ؟ی نداریخبر
 یزی بابا چترسمیم...  برمکنمی اما جرات نمدمی بھتره زنگ زدم از دکترش پرسیلیچرا حالش خ -

 !!! دوباره حالھ مامان بدشھرمیبگھ منم نتونم جلودھنمو بگ
 !  بھشونیتی اھمی بکننی فک مینجوری ای بردی ھست بایباشھ ھرچ -

 : کھ گفتکردمی دم میی چاداشتم
 !!ی سحر صبھ کلھ سحر زنگ زد کارت داشت گفتم خوابیاھان راس -

  بشر فضولھ خدا؟نی گرفتھ بود چقدر اخندم
 ...دهی کار دستش مشیسھ کنجکاو حنیھھ اخر ا -

 ..دیخند
 
 !! خانوممیخطرناک شد -
 :  چھرمو ترسناک کردمو گفتمی خاصی ادابا
 !!خورمتیپس حرف اضافھ نزن م -
 !!یھھھ ھھھ من کھ از خدامھ تو منو بخور -
 ! خدا شفات بدهنی بشای بایب -

 :کردی منیری ششویی چاداشت
 ؟یچرا موھاتو خشک نکرد -
 ! برمعتری سرخوامیم...حوصلھ نداشتم -
 ...میخوریحاال خوب ناھارو باھم م -
 ....  سحرکنھی مچارمیبرو بابا ب -
 ! زنگ بھش بزنھی -

 ! تکون دادمو صبحونمو خوردمیسر
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 کردمی فکر منی داشتم بھ اشبید -
 ھوم؟ -
 !ششی پی کم حالش بھتر شد تو برھی مامانم کھ گمیمن م -
  بگم؟یھان؟ برم چ -
 نی ای تمومش کنی حرف دلتو بزنی تو برخوامی مسادمی جلوش وانقدریکرانھ من خستھ شدم ا -

 راحت الی کھ با خی چرا عجلھ ندار؟یستی نقراری بنقدری تو چرا مثھ من ابھیبرام عج... ویباز
  ھان؟می کنیزندگ

 ی شدرحمیچقدر ب!!!  صدای بی ھاھی اما با گرچارهی بالش بشناسندی بلند می ھمھ منو با خنده ھاھھ
 : زدمو گفتمیخنده تلخ... اراد

 نداره من تا اخر عمرم ی من فرقی فشار عجلھ خوده تو بوده باشھ؟؟؟ برانھمھی الی دلیکنیفک نم -
 نی حال مادرت اونم االن تو الیدل...  اراد امامونمی بھ پات می مخفینطوری ھمینطوری ھمیبخوا
من ... ھھ.. من ری تقصی ھمھ چمیگیباشھ اصن م!تو اراد ..وده تو  خیقراری بنی باور کن اطیشرا

 اگھ ی کھ متعلقھ بھ تورو دوست دارم حتیزیمن ھرچ...  گردن منفتھی کھ گناه تو بنمیعاشق ا
 مدت ھی... یدونی خودتم مادی از دست من برنمی انصاف نباش کاری بنقدریاما ا!! دردسر باشھ

 ...بعد... مادرت حالش بھتر بشھمیکنیصبر م
 : حرف بزنمنذاشت

  ھان؟؟سمی چقدر واگھیکرانھ د -
 مدت مادرتو ھی یخوایدر ضمن من گفتم م... اونقدر کھ حال مادرت خوبھ خوب شھدونمینم -

 ... کارو کننی حاالم ایخوای می مھتاب بود کھ چندماھشی پی گفتھ بودکایبفرست امر
 گھی اگھ بگم برو مستی بھ حرف من نگھیرده مامان مثھ اونموقع د فرق کطیکرانھ االن شرا -
 بھش از ادی فشار بنی از اشتری بخوامینم...  کھ بھ تو برسم امای منو ازسر خودت باز کنیخوایم

 !!شمی خودم دارم لھ ممیطرف
 شمی ؟؟ بابا بھ خدا بھ جونھ مادرت قسم من اول و اخر مال خودت میارادم تو چقدر عجلھ دار -

 ...مطمئن باش
 : ول کرد و بلند شدمھی نصفھ نشوییچا
 ...جمی گدونمی نمدونمینم -

 :  کھ گفترونی برفتی مداشت
 !مارستانی ازاونور برم برسونمتیاماده شو م -
 ! خودمرمی مکنمی مزی تر تمھی نجاروی اوردم تو برو منم انی ماشزمینھ عز -
 ..  تنھا نباشنجایاما زود برو ا...باشھ -
 !!زمیباشھ برو عز -

 : اومد از پشت کمرمو گرفت و گفتدمی بھ اشپزخونھ کشی دستھی باال تا اماده شھ منم رفت
 ..  عشقمرمیمن م -
 : بھ گردنم زد با خنده برگشتم سمتشو گفتمی بوسھ او
 !بذار ارامش داشتھ باشھ... وقت بھ مامانتا ھی ی نگیزیچ... زمیبرو بھ سالمت عز -

 : شونھ لختم نشوند و گفتی روی طوالنی ابوسھ
 اوقات با خودم یاما بعض... بشمری اسینجوری بودمت کھ ادهی کاش اصن ندگمی میی موقعاھی -
 ...! دوست دارمینجوری و خوبتر کھ من ای چقدر خوبھ کھ تو ھستگمیم

ھ ھاشو  زدمو ارنج دوتا دستمو گذاشتم رو شونیلبخند گشاد... برگشتم سمتش دموی ابکشدستمو
 :گفتم
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 .... دورغ قشنگنی ام معشوقھ ات شده ام جان معشوقھ ات بگو راست است ادهیشن -
 :  دستم زد با خنده گفتی روی کج کرد و بوسھ اسرشو

 عقب با خنده دستمو انداختم دمی خواست لبامو ببوسھ کھ خودمو کش؟؟؟یگی مبیھھ چشم بستھ غ -
 :دور گردنشو گفتم

 سمت خودت ، محکم یکشی ، منو میشی کھ تو دلتنگم ممی اون لحظھ اوونھیمن د!!  ارادیدونیم -
 کنمی فرار مذارمی من نمی ببوسیخوای می خاصطنتی ،با شیکنیبغلم م

 :  ادامھ دادمی نرمی ترو با صداکی بردم نزدصورتمو
 !!!چسبھی مشتری بیعشق من بوسھ با لجباز -

 :  خمار شده بود اروم چشماشو بست و امد جلو تر اروم گفتچشماش
 !!!فھمھی تورو می کھ لبھام تنھا طعم لھجھ بوسھھیحس قشنگ -
 .... حرف لباشو گذاشت رو لبامی بو

 : گفتمدموی عقب کشی لذت طوالنھی بعده
 !!شھی مرتی برو دزمیبرو عز -
 ... رونی حرف از اشپزخونھ رفت بیب

 رفتم خونھ بعد از کارا منم
 
 !!سالم -
  شد؟یسالم مادر چ -
  شد؟ی چیچ -
 ! گمیحرفاتونو م -
 !!! گمیاھان حاال م -
 ! خبر برات دارمھی بگو تازه منم نی االن بشنی ھمرینخ -
  بلغور کنم؟ی خدا حاال چیا
 !اول شما خبرتو بگو -
 !گمی منم نمی تا نگگھینھ د -
 بھ مامانم ی خالصھ گفت وقتموی زودتر باھم ازدواج کنخوامی متونموی نمگھی بابا گفت من دیچیھ -

 ...مارستانھی حالش بد شد حاالم بخوامتی می رسمیلیگفتم کھ خ
 :  دونھ زد رو صورتشو گفتھی مامان

  خدا چرا؟؟؟ چش شده؟؟یا -
 ! اراد بھشون گفت حالش بھم خوردینجوری کھ امیقلبش مشکل داره وقت -
 !! ادتشونی عمی برستانھمارینچ نچ خوب کودوم ب -
ولش کن اصن ....  یلی خگھی دنھی مامانش مخافلھ مارو کھ ببیدونینھ نھ نھ مامان خودت کھ م -

 !حاال شما خبر خوبتو بگو
 من گفتم خبره خوبھ؟ -
 ! مامانگھی دنی بگیحاال ھرچ -
 !!ی خواستگارمی برمیخوایم -

 :  شدمشوکھ
 ار؟ی واسھ کام؟یگی می داریمامان جد -
 !گھی داریخو گام...نھ واسھ تو  -
 !! چقدر خوب چقدر خوشحالمیوا... مامان  -
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 :  گفتمی طوالنی مکثبعد
 سحر نھ؟ -

 : با لبخند گذاشت روھمو گفتچشماشو
  بھ اراد داشتھ باشھ؟یلی تمایکنی فک میعنی ؟یتو از عالقھ سحر خبر دار!! اره -
 ... ؟ عاشقھ ارادهلیتما -

 : مامان گفت...  گرفتھ بود اشتبا گفتم ارادخندم
 !!!ی ندای سوتنی دختر جان مواظب باش جلو بابات از ایاوھو -

 ... حرف رفتم باالی بدموی کشخجالت
 : از دوتا بوق جواب دادبعد

  ھان ھان ھان ؟ی بودی کودوم گورشبیبدو بدو بدو بگو د -
 ! سالم عرض کردم... بابا یری بمیا -
 ؟ی بودی کشھی کرانھ بگو پسالم بگو -
 ! شوھرمشھیپ -

  گفتمیبا خنده صدادار!!!  شدهیجوری چافشی االن قدونستمی خندم گرفتھ بود مومدی نمگھی دصداش
: 
  بچھ ؟یری ؟؟؟ نمھیچ -
 ؟یکرانھ تو خوب -
 !اره خوبھ خوبھ خوب -
 ؟ی درست حرف بزنشھیم -
  سحر؟یدی ھا فھمیگی نمی کسچی بھ ھاریاصن اصن جونھ کام....سحر جونھ من جونھ مادرت  -
 ؟ی چیعنی ی بگشھیاھھھھ بنال کرانھ م -
 ی کسچیحاالم ھ.. می ازدواج کنمیمجبور شد... بعدش بعدش خوبمی کرانھ منو اراد عقد کردنیبب -

 میراستش مامانش مخالفھ ما دار!!  خودمون بمونھنی بکنمی سحر خواھش مدونھیجز پدره اراد نم
 ھم  نھ کھ بھنجاشویسحر من بھ مامانم گفتم کھ دوسش دارم اما ا... می کنشی کھ راضمیکنی میسع

 ؟یگی نمیزی جونھ کرانھ تو کھ چمیمحرم
 یکار... ھضمش کنم تونمی کرانھ اصال نمیوا...  فقط فکرشقھی دقھیکرانھ کرانھ بذار من  -

 ؟؟؟یندار
 ... دمیخند

 !میشیم م مزاحرینھ برو اما منتظر باش واسھ امر خ -
 ...کرانھ -
 !!!خدافظــــــــــــــــــــ ــــ -
 

 :  اروم گفتمنویی انداختم پاسرمو
 .! سالم -

 : بھ گردنش دادی تکونھی سرشو بلند کرد و بابا
 !حالش خوبھ -
 ! کھ، خوابھینیبیم -
 کاری شد خوب من چینجوری ادی منھ؟ خوب خودش فھمری مگھ تقص؟یکنی مینجوریبابا چرا ا -

 کنم؟؟؟
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  گفتی ارومیلی خی با صدانموی سی رودی اومد رو بھ روم انگشت اشارشو محکم کوبتی عصبانبا
: 
 ؟؟؟یکنی مینجوری چرا ایگی حاال مونی بھ زندگیگند زد! حرف نزن حرف نزن اراد -
 ...بابا من -
 !! نگویچی ھــــــــــــسیھ -
  بگم؟یزی چدیچرا نبا -

 :  زد و گفتیشخندی نرونی از اتاق برد بدی کشدستمو
 ؟ی کھ بگی دارمیزیھھ چ -
 بعدشم حالش بدشد بھ من دی ماخذه بشم؟؟؟ مامان فھمدی من چرا بافھممیمن اصال نم....پدره من  -

 چھ؟؟؟
 ...یسوزونیاراد با حرفات ادمو م -
 ؟؟ی چیعنی بابا من نمفھمم یا -
 !!!دونمی مرویمن ھمھ چ!!! صداتو واسھ من باال نبر -
 ؟یدونی موی بابا؟؟ چیگی میچ -
 ...  اراد مثھ توستنی ھمھ مثھ تو خر ن؟؟؟یدیفھم!! ی عوض کردشوی جواب ازمانکھیھھ ا -
 مشترک منو کرانھ ی زندگیای خراب شد؟؟؟ روزی دوباره ھمھ چیعنی دمیشنی بابارو نمی حرفاگھید

 ... ستم نشمارستانی نا نداشت ھمونجا وسط راھرو بگھیتموم شد؟؟؟ پاھام د
 :  اروم زانو زد جلومو گفتبابا

 چرا ؟؟؟یکنی چرا تمومش نم؟؟؟یکنی مکاری چی دارتیبابا با خودت با خانوادت با زندگ! اراد -
 کھ از دیکنی چرا تمومش نمھی اونم تو سختدونمیم!!  نفسھ راحت بکشھ ھم ماھی ھم کرانھ یذارینم
 و دم هدی دختر مطمئن باش برھی ی برای کی اونم براھی حسھ بدیفی بالتکلدونمیم...دی حال درانیا

 !! بزنھ اونم درک کنرشی زتونھی نخوادت اما نمگھی مثھ اول ددمی شادمیشا... زنھینم
 مدت کھ دور ھی مدت بگذره ھی یدونیبابا جان خودتم م... خاموش کنشوی اتنی تمومش کن و اایب

 با تی بار تو زندگھیاراد تو ...میون اراد قد و برگرد بشو ھمایب!! شھی فراموش می ھمھ چدیباش
 وست باورت نشھ اما منم کرانھ رو ددیشا!!  فکر کن ی و عقالنای شد بنی و ای گرفتمیاحساس تصم

 مشکلھ بزرگھ ھی تر از ھمم اما مادرت یباور کن من راض.... شھی کھ نممیاما چھ کن..یلیدارم خ
 !!!بزرگ
 :  گفتمی بلند کردمو با درموندگسرمو

 ؟یگی بھ مامان میگی نمیزیبابا شما کھ چ -
 ... ساعت دارمھیاراد من  -
 : بابارو گرفتمو گفتمقھی التماس با
 بھ وهللا ھی راضی نگیزیاگھ چ... بھش نگویپرستی کھ مییبابا جونھ مامان تورو بھ اون خدا..بابا  -

اره بعد کرانھ دارم بھ شما التماس  بنی اولی بابا باور کن براکنمیمن دارم التماس م.... ھیراض
چھ ... تونمی نمسم بھ خدا قتونمینم... کنم ی بابا جونھ ارادت بھ مامان نگو بذار باھاش زندگکنمیم

 ی بگادی دلت میبابا چطور....  بار نی اولی کھ برایکس...  کرانرو ، زنموی بگادی دلت میجور
 از قبل شتری بخوادیباور کن اونم ھنوز منو م...ھی انصافیتمومش کنم؟؟؟؟ زنمو ول کنم؟؟؟ ب

 !جونھ اراد نگو...مطمئن باش بابا بھ مامان نگو
 :  کند و اروم گفتدستمو
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 شھی پنی کھ با کرانھ رفتی از ھمون روزگفتمی تا االن مخواستمیاگر م...اروم باش ! اراد!! اراد  -
 نی کارساز بود و نگدی اما منم مثھ شما گفتم شارمی جلوتو بگخواستمی خبر داشتم می از ھمھ چزیپرو

 ... بشھوارد ی بھش استرسدی چون نباتونمی کھ اگرم بخوام بگم فعال نمیدید....  شد امایراض
 
 ھستم بھ خدا خودمو زنمی کھ می حرفی کھ من پایدونیم... باور کن ی بگیزیبابا بھ خدا اگھ چ -
 !!! باور کنکشمیم
 ؟؟ی شدوونھیاراد د -
 !! کنشی کن تورو خدا راضیبابا مامانو راض... پس  -
 :  تو اتاق کھ برگشت و گفترفتی نگفت بلند شد داشت مزیچ
 !!نتتی ببخواستی تو مایب...  زشتھ نیبلند شو از رو زم -

 گھی کنھ دی مامان پافشارنبارمی اگھ اشکنمی دارم می جدی جدگھید...!!  تکون دادمو بلند شدمیسر
 !! برمی و کرانرم با خودم مرمیم...رمی متشونی رضایمھ بدم بھ خدا قسم کھ ب اداتونمینم

 یصدا... زدی شده بود اما روش اونور بود و داشت با بابا حرف مداری رفتم تو اتاق مامان باروم
 !! سرشو برگردونددیپامو کھ شن

 !! اراد -
 :  گفتمی خفھ ایاروم رفتم جلو دستشو گرفتم و با صدا... تو چشماش نگاه کنم تونستمینم
 ن؟یخوب -

 :  گذاشت روھمو اروم گفتپالشو
 !!  از تو بپرسمدیمن با -

 :  بھ بابا کردمو بعد بھ مامانینگاھ
 !یمن خوبم اگھ شما خوب باش -
 !! بکننی کارتوننی قطعا م اونجاکای امرمیریم... میری باھم ممیری خوب شدم میاراد وقت -

 :  بھ بابا کردمو اروم رو بھ مامان گفتمی نگاھنگران
 العالجھ نی نداره اکای و امررانیباور کن ا.. درمان ندارهیماری بنی ای براای دنی جاچیمامان ھ -

 !!العالج
 ما کنھی مداید پ تازه بعد از ده سال نمودزی ادونمیم... رسنی بھت مشتریاونجا ب...  دونمینھ نھ من م -

 ...  تحت درمانیشی می ھمونجا بسترمیری ممیدیتازه فھم
 !! وجود دارهمی کارم انگار نھ انگار کرانھ اچی ھنجای اصن انگار من اھھ
 !!مامان اخھ -

 :  بھم انداخت و گفتیزی نگاه تبابا
 ...  اونجامیری می مدتھی!!  ھیاره فکره خوب -

 : وسط حرفشدمیپر
 ...نجای من اشھیبابا اخھ نم -
 ....  کھ گفتمنیھم -
 نجایکاش ھم.. رمی دارم می چیاصال برا... رمی کجا دارم مدونستمینم... رونی حرف زدم بیب

 ...شدی تموم می و ھمھ چیگرفتیجونمو م
 موم تو دستشون گرفتنو بھ ھی سرنوشتمو مثھ مویزندگ... وجود دارهمی انگار نھ انگار کھ اراداصن

حق دارم بھ خدا حق دارم اگھ فقط دلم با !! بابا منم ادمم...کننی کھ دوست دارن خمش میھرور
 !کرانھ باشھ
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 دلم نیاه اه اه لعنت بھ ا... کرانس بعد اونوقت توقع دارنکنھی کھ تره برا حرفم خورد می تنھا کسھھ
 !!موندی مدی مونده کھ نباییکھ جا
 :ی کناریبا حرص قطع مردمو انداختم رو صندل...  بابا افتاد شماره

 ی از جون ما چستی معلوم نخی بھ میکی زنھی بھ نعل میکی... مارو اسکل کردهنمیبرو بابا ا -
 !!خوانیم
 

 : دوباره قطع کردم... شماره مامان بودیکی نی صداش بلند شد ادوباره
 :گفتم مخصوص خودم یبا ادا... فک کردن من خرم  -
 مھتاب نی اشھی منو ببره اونور ببنده بھ رخوادیم! دونمیاره فک کردن نم... کای ببرمت امرایب -

 کنمی باشھ انگار من زنمو ول مری خنیدیخواب د...ھھ..  با ھمھ کس و کارش رهیبره بم...خانم
 .... دوا درمونی تو اون قبرستون بھ ھواامی مشمیپام

 ... مامان و بابا و ھمرو بزنمری خشھی بذارم کف دستشون و برا ھموی برم ھمھ چگھی مطونھی شیا
 خواستمی صدامو صاف کردم نمیشونی دستم بھ پھی دموی کشقی نفس عمھی.. کرانھ بودگھی دیکی نیا

 :بفھمھ ناراحتم
 جونم؟ -
 ؟یخوب!! زمیسالم عز -
 :تھ خسیلی بگم؟ خستھ بودم خی بھ توام نگم بھ کموی بگم؟ ناراحتی خدا چیا
 ؟یاره قربونت برم تو خوب -
 !نھ -
 چرا؟ -
 !یگی دروغ میچون دار -
  کرانھ؟یخوب -
 !گفتم کھ نھ -
  دروغ گفتم ؟یمن ک -
  شد؟؟؟یدوباره چ... ستی حالت خوش نفھممی االن من منیھم -

 ی اما تلپاتی سوالھ بزرگھ دوست دارم دوسم دارھی نی کرد چرا؟؟؟ امی از تو قاشھی نمویچی کھ ھاخ
 م؟یدار!!! میکھ ندار

 ! تھمت نزنیخودیتوام ب... من خوبم بھ خدا زمیعز -
 ؟ی شد؟ با مامانت حرف زدیبگو چ...! ارااااااد -
 ! اره اره اره -
 خوب؟ -
 !خوب بھ جمالت -
 ! نکنتی اذگھیَاه اراد بگو د -
 ..ی اونجا تحت درمان باشکای امربرمتی مگھی بابا میچیھ -

 :تم زدموگفی تصنعخنده
  برم غربت؟نجای اکنمی دلمو ول مزهیمگھ من عز -

 :  گفتماطیبا احت... زدی نمحرف
 ؟یشنویم!!! کرانھ  -
 ؟یگی می داریاراد جد -
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 من شھی نمشھی نمشھینم...!  دھنتو ببند ارادنی اقھی دقھی اه اه اه لعنت بھ من خو دیلرزی مصداش
 ! نگمیزی حرف تو دلم نگھدارمو بھ کرانھ چتونمینم
 ؟یکنی مھی گریدار -
-....  
 !کرانھ -
-...  
 !رمی جا نمچی کرانھ بھ خدا ھرمی جا نمچیقربونت برم من کھ گفتم من ھ -
 
 ی اتفاقنی درصد فک کن من برم کھ مطمئن باش ھمچھی یاخھ لعنت... یدونیکرانھ من تو کھ م -

حاالم !  پس امکان نداره برمتونمی بدونھ تو نمیدونی خودت کھ مشم؟؟؟ی می من چیدونی مفتھینم
 ..ی کنھی گرشمیحرف بزن کھ داغون م

 منو قبول تونھی نمتی وضعنی حالش تو انی بدم کھ با انقدری ایعنی فھممیمن نم...رمی بمخوادیدلم م -
بھ خدا ھزارتا دکتر مھندس اومدنو من قبول ...  مثھ خودتونشمی تو بگو من مھیکنھ؟؟؟ بابا مشکلم چ

 تو امی بابا نمخوب  وصلھ ناجورم؟کنھ؟؟؟ی کم دارم کھ قبولم نمی من چفھممی نمدونمینم. ..نکردم 
!!  امی ؟ خوب بابا اصن جلو چشمشم نمشھی حالش بد منھیبیمنو م... ادی ننیی تا شانتون پاالتونیفام

 یجوری ؟ چخوادی می چگھی کنار دذارمی بابا بھ خدا چادرم مکنم؟یچون معتقدم؟ چون چادر سرم م
 ی اوقات بھ جایبعض!! نیخوای کھ شما می اونگھی دیکی شمی مگھی دگمی من کھ مشھ؟ی میراض

 بود کھ یی چھ بالنیا... ی لعنتیشی تو مارمی کم میاره وقت.. فرستمی حرف فقط بھ تو لعنت منھمھیا
 ! خدا از دلم نگذره... اراد؟ خدا ازتیسره دلم اورد

 کھ گذشتتو ی گذشتن از کسستیساده ن!!  بخداتونمی نممکنی فک می ازت بگذرم ھرچتونمینم
 تو ھمھ گذشتھ من یفھمیم...  توش ی شروع شد کھ تو اومدیی من از اونجاھی زندگگھید.. ساختھ

 !یشد
 :  گفتی لحن خستھ ابا
 مرگم بھ دردم ی خستم کھ حتنقدری ارادم ام؟؟؟یریمی ھمھ منی کھ امی اومدایاراد مگھ چند بار بھ دن -

 بھ دردم شتری بیزی از ھر چنیباور کن ا...  بھ ابعاد اغوش تو خوامی مییایمن فقط دن!! خورهینم
  عشقونی مامی از عشقن بعضزی درحال گریبعض!! خورهیم

 !!اراد... ھا ی ھمون بعضی عشقم باشھ برای دغدغھ ھاخوامی اما فقط تورو ممن
 :  قورت دادم اروم گفتمبغضمو

 م؟جون -
ارادم اگھ اشتباھم !  داغتی بدونھ بوسھ ھای حتھی تنت کافیاز ھمھ خستم فقط تو کنارم باش ھوا -

 ! باور کندمی اشتباه کن من تاوانشو مشھیھم...
 !!کرانھ -
 ...  کنیبگو خودتو خال!!! بگو  -
 :زدی حرص حرف مبا
حرف ! ی بار بگو بگو کھ معتاد اغوشم شدنی ھزارمی برایتونیبگو اراد بگو کھ بدونھ من نم -

 !!بزن
 ھی تا اخر عمرم کرانھ درد دل کنھ کرانھ گالواستی گفتن نداشتم فقط دلم مخی برای دردچی ھمن

 نعره بکشم ی گاھی کنم حتھی تو کرانھ گری تو فقط برای خودم برای کسی وسعت بیکنھ و من برا
 ....اما
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دلم ...  کردمھی بلند گری با صداری دلھ سھیردم رو تخت و  کھ چقدر دلم پر بود خودمو پرت کاخ
 کنمی ولت نمگفتمی تفاوت ؟ تا االن داشتم منقدری اما امی تمومش کنای زنگ بزنم بھش بگم بخواستیم

 کنم اموشت دوست نداشتھ باشم کھ فرگھی کھ دشمی وسوسھ می گاھ؟؟؟ی اما حاال چتونمیبدونھ تو نم
 زکم؟؟؟یاموش کرد عز رو فری عمرشھیاما مگھ م

اشکامو پاک کردمو رفتم دم پلھ ... نیی تا برم پاکردی داد داد منیی کھ از طبقھ پاومدی مامان میصدا
 : شدمزونیھا او

 ؟یزنی چقدر داد منی داریبلھ مامان کار -
 !!نیی پاایکرانھ جان ب -

 :  گفتمکالفھ
  االن؟ی بگشھی ؟ نمھیچ -
 !!می کارت دارنیی پاای برینخ -
 ... سره مامان بکشمغی جھی برم خواستمیم...نای خستم کردن ااه
 ارمی بابا و کامنیی اروم رفتم پاستم؟؟؟ی دارن کھ من دلخواه مادر شوھرم نیری چھ تقصنای اچارهیب

 : نشستماری دادمو رفتم کنار کامیبودن سالم اروم
 د؟؟ییبفرما -

 :  زد و گفتی لبخندمادر
 !! دی خردی براریفردا با کام -
 !!!گھی از ھمونجا دیگفتی ؟ خوب منیی پایدی منو کشنیمادره من بھ خاطره ھم!!!!! وا -
 ؟ی چدهی خریپرسینم...گوش کن دختر جان  -
 ؟یخو چ -
 ... کھ برازنده پسرم باشھی دست کت وشلوار خوشگل بخرھی ی براری فردا با کامخوامیم -
 : افتادھی کھ تازه قضشدمیاشتم بلد م تو خودم بودم کھ منظورشو نگرفتم دنقدریا
 ؟یچــــــــــــ -

 :  بابا با لبخند گفتنمی تا بشدی کرد و دستمو کشی خنده مردونھ ااریکام
 ... ی خواستگارمیپس فردا شب قراره بر -

 : مثھ اسکالمنم
 ؟یواسھ ک -

 :  گفتی با خنده صداداراریکام
 ...ھھ واسھ بابا -

 :  نھ گذاشت نھ برداشتبابام
 ...مرگ -

 ؟؟؟ی دونھ من دارھی یکی کار بھ ی چیعنی بھ بابا رفت ی چشم غره اھی بست مامانم ششوی ناریکام
 : رو بھ من گفت

 ! ھیعروس خانومم دوستھ جناب عال... واسھ داداشت  -
 :  و گفتماریاروم رو کردم بھ کام...  رولبم نشست ی نرمخنده

 ...یاشمبارک باشھ داد -
 کردموی کھ پشت تلفن میی زجھ ھااری کامایاگھ بابا ... خودم سوختی خواری شدم دلم برانیغمگ

 !!ستنیخدارو شکر کھ از راز دلم خبردار ن.. نگاه بھ اراد بندازم ھی ذاشتنی نمی حتگھی ددنیشنیم
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 اونم بھ ابھ خوردن عاشق شدنو رهیگی داره سرانجوم متمیمیدوست صم... داداشت ینی سختھ ببچقدر
 بیبھ خودم مھ...  ی کوچھ اکیاما تو ھنوز اندر خمھ ...  رسنی راحت دارن بھم میلیحاالم خ

 :زدم
 شعر ادی... ھرکھ طاووس خواھد جره ھندوستان کشد...خودم خواستم ....  کوچھ ام نی عاشق ھممن

 : موالنا افتادم
  دلم بھ جان رسدکار

  بھ استخوان رسدکارد
 دمی کنم بگونالھ
  مکنانی مزنو بدم
  دل پاره پاره امیا
  اوست چاره امدنید

  پناه و پشت مناوست
  جھان مکننی بر اھیتک
 

 :  دستمو فشار داد و اروم گفتاریکام..  تو چشمام جمع شداشک
 
 ...  شد چرایچ!!! کرانھ  -

 :  خوردمو با خنده گفتمبغضمو
 بره دست سحر خانونم بھ ما گھی کھ درمی ماچ از اون لپات بگھیبذار .. زمی عزیچی ھیچیھ -

 ...رسھینم
 ...  ماچ محکم ازش گرفتمھی رفت منم با خنده ی بابا چشم غره ادوباره
 :ششی از تو اشپزخونھ صدام کرد منم رفتم پمامان

 جانم؟ -
  شد؟یچ -
 ؟ینیبی شد می جملھ چھی بابا شما چرا منو شبیا -
 ...کرانھ درست جواب منو بده -
  بگم بابا خو؟یچ -
 د؟ی باھم حرف نزدگھید -
 نھ چطور؟ -
چون ... و خودشو جمع کنھ رهی بگی جدمی تصمھی کھ زودتر اقدام کنھ خوادتیبھش بگو اگھ م -

 ...انی بخوانی امروز زنگ زده بود گفت میخانم قربان
 : رفت باالصدام

 ان؟؟؟یکجا ب -
 ..!!!ی واسھ خواستگارنجای اانیب متو حمام ، خو -
 ... فک کنم پس لطفا خودتونی لحظھ ام بھ کسھی خوامی نمی حتگھی کھ من دیدونیمامان شما م -

 : وسط حرفمدیپر
 ... کھ ھر وقت مادره اقا ارادی از دست بدگروی دی بذارم فرصتاتونمیکرانھ من نم -
 ست؟ی شما مھم نی من براتی رضایعنی. خوامیمن نم... کنمیمامان مامان خواھش م -
 بھ ی تکونھی خواستگار اومده باور کن ی بگاریاگھ بھ کام.. گمی می چنیکرانھ گوش کن بب -

 ...دهیخودش م
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 !!کشھی داره خودشو مچارهی بنی واال ادهی کھ بھ خودش تکون نمیدونیمادره من شما از کجا م -
درضمن ..می پسرمی مراسم خواستگارریچون درگ!  اما حاال نھانی بتوننیگفتم کھ م! دونمیمن نم -

 ...  کھ االن چندسالھیدونی خودتم مخوادی میلیسروش تورو خ
 ھیمامان خانم ...  فکر کنمتونمی کس جز اراد نمچیمھم منم کھ بھ ھ!مامان مامان مامان بخواد  -
 مونمی من تا اخرعمرم کھ تو خونھ بمونم بازم منتظر اراد مدی خوب تو گوشاتون فرو کنگمی میزیچ

 ...کنھی روز بھ قولش وفا مھیاون بھ من قول داده پس مطمئن باش 
  ھ؟؟؟ی و گری خودیب...  باال دمی دوعی ادامھ ندادم سرگھید
 

 ... کنمھی کھ باھاش گری اھنگھی فقط خوامی می چدونستمی تاپو روشن کردم نملپ
 

  او غلط کردم غلطیر وفا کردم بھیتک
  او غلط کردم غلطی جان در ھواباختم
  عبث کردم عبثی کردم صرف او فعلعمر

  اون غلط کردم غلطی جان را فداساختم
  بھ داغش مبتال کردم خطا کردم خطادل

  او غلط کردم غلطی خود را براسوختم
  کھ دلبستم بھ مھره عارضش بد بود بدنیا

 غلط کردم غلط او ی کھ دادم در ھواجان
 یکنی خارم ماری خاطره اغی برااز
 ؟یکنی اعتبارم می بنی چننی چھ کردم کمن

  توی انچھ با من کرد استغنایروزگار
 !یکنی ھا بر روزگارم مھی گرمی بگوگر
 ی بزمت نگذرم از بس کھ خارم کرده ایسو

 ی اعتبارم کرده ای نداند کس کھ چون بتا
 زی مگذار خونھ من برنی از اشی بدمی امنا

 ی کرده ادوارمی امشتنی بھ لطف خوجان
 )غلط کردم غلط...یمحسن چاوش(
 

 ..!!!  قرار تر شده بودمی بمی کھ ازدواج کرده بودیاز وقت...  دیکشی براش پر مدلم
 

انگشت اشارمو ....  دیچکی گونھ ھام می لبخندش اشک کھ بود رودنیبا د....  عکسا لھی تو فارفتم
 .... کھ مبادا صدام برهزدمیگاز م

َ ِ مـردونـھ ات کـھ شی ِ تـھ ریَ رو گــم کـرده ام البـھ المیمن زنـدگ"  کنــھ کـھ ی درک نمی کسچیھ
  دلــم روبیعج

 ... لــرزونھیم
 ی عکس چھ خاطراتنی سره ارهی نمادمی.... شھی وقت خاموش نمچی تو دلم کھ ھھیشی اراد اتادی

 :میداشت
 !!ن ارادجونھ من نک -
  بدم؟ادتی یخوای م؟؟؟ی بخندیستیبلد ن... میری عکس بگھی بخند گمی بابا میا -

 : طونی کھ شمنم
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 ...ستمی بده بلد نادمیاره  -
 :  و موھامو زد کنار اروم گفتستادی خنده لبشو بھ دندون گرفتھ بود اومد روبھ روم ابا
 ...!! خـــــوبی کردنھ منو خوب بلدقراری اما بیتسی بلد ندنویاره خند -

 با لحن سادموی پشت گردنش متوقف کردم رو پنجھ پا واقای کمرشو دقی رودمی دستمو کشاروم
 :  گفتمیخاص

 ... دست دست نکن پسرخوادی می ھا کرانھ چنموقعھی ایدونیتو کھ م -
 با نوی عقبو دوربدیو کشاروم خودش...  سر داد منم محلت ندادمو لبامو چسبوند رو لباشی بلندخنده

 ... سمت خودشدی کمرمو سفت کشگشیدست راستش گرفت و با دست د
ھمون موقعم ... لبام گذاشتی روی بوسھ محکم و طوالنھی....  ترنیی و پانییپا...نییی اومد پااروم

 ... فشار دادنویدکمھ دورب
 :  زدمو گفتمنشی بھ سیمشت

 ؟؟ی چھ کارنی ؟؟ ای عکس گرفتــــــــــــوونھید -
 : پاھاش نشوندونی کناپھ می خنده بغلم کرد و روبا
 م؟ی داشتھ باشیی عکس دوتاھی داره بی ؟ عھیچ -
 ... ارهینجوریا -
سره ... گردنی و تشنھ برمانی تا دمھ دمھ چشمھ مھی اتلرنیواال مردم م.. ندارهبیاصلنم ع -

 ... مینی ما واقع ب دارهبیحاال ع.. گھی بره ددی بوس کنذارنیخودشونو کاله م
 : کردمو گفتمی بلندخنده

 !! وونھید..گمشو  -
 شھ؟؟؟ی نمشھی گشنشون می ھام گاھوونھیاما د.. وونھیاره خانوم اره ما د -

 خندم ی بھت نچسبھ؟؟ زدم عکس بعدیزی و چی کنار اراد باششھی بود؟؟ مگھ می نھار دلچسبچقدر
 !!کردمیھھ داشتم موھامو خشک م... گرفتھ بود اراد فقط تو توالت ازم عکس نگرفتھ بود 

 نی ھمشدی میعنی...کردی بھ مغزم خطور نمی راھچی ھگھید....  دمی تاپو بستمو دوباره دراز کشلپ
 ت؟؟؟ی االن سره خونھ زندگنی ھمای شده پاشو بی مامانم راضگفتی مزدیاالن اراد زنگ م

 : دادجی بود اراد مسلمی موبایصدا... ی محالاالتیچھ خ ھھ
  ؟یخوب -
 ..!!کنھی بودنش غوغا می با تمومھ تکراریگاھ -
 ؟یچ -
 !!!یخوب... سوالنیھم -
 باھات خوامی می وقترهینذار غصم بگ.. نالھ ی شددایجد..کرانھ تورو خدا دوباره شروع نکن -

 !!حرف بزنم
 مثھ ھمون کرانھ اول گھی میزی چی ازم داشت نکنھ ھنوز انتظار داشت وقتییجای بی توقع ھاچھ

...!!  وقتھ کھ مردهیلیاون کرانھ شاد و شنگول خ...  تونستمی نمخواستممیباھاش برخورد کنم؟ اگھ م
  نالھ؟ی شدیگیحاال م!!  شدمنی تو اینامرد من برا

 ی انصافی بیلیخ -
 
 ی انرژی ھمش بھ جازنمی باھاش حرف میتوقع دارم وقت از زنم نکھی ای برا؟ی واسھ چگھید -

  کم بھم ارامش بده؟؟؟ھی الی و فکر و خیمنف
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 من اد؟؟ی نمادشی ارامش بودم چرا ھی کھ براش مایپس اونموقع...کردی کھ داشت داغونم میوااااا
 منو ی درداینی کودوم شونھ طاقت سنگ؟؟؟ی پس من چکردمی ارادو در می ھای خستگدی باشھیھم

 داره؟؟
  بگم ؟؟؟یدغدغھ ھامو بھ تو نگم بھ ک -
 می کنی قراره عروسگھی سال دمویفک کن االن باھم نامزد... فک کن ینجوری اایکرانھ ب -

 نگران گھیباور کن من د... می بھ خدا ما االنم مال ھم؟؟؟یکشی عذاب مینجوریاونموقعم ھم...
 برم ھمھ جا جار بزنم کھ زن یدونھ اجازه کس بستی کھ چرا حقم نمی فقط خستم ، عصبانستمین

کرانھ ...  می استرس شبمونو صبح کنی دغدغھ بیچرا حق ندارم شبا تو خونھ خودمون ب گرفتم؟؟؟
 من ی گوش کن باور کن تو لب تر کنگمی میزی چھیکرانھ ...  نھ مخالفت مامان ارهی بھم فشار منایا

 من...  کھ حقتھ یی ھمونجابرمی مرمیگی و دستتو مگمی بھ خانوادت مامی مستی نمیمامان و بابا حال
 ی فرقچی من ھی کھ قبول کنھ وگرنا برازنمی مشیفقط بھ خاطره توئھ کھ دارم خودمو بھ اب و ات

 دوست داره بکنھ مگھ تا االن کھ بھ حرفشون بودم چھ یھرکار... کنھنمیاصن عاقم کنھ نفر... نداره
 !امیبذار تنھا ب!! کرانھ بذار ...  بارم باشھنی دومنیھ ا جز ضرر کدمی دیریخ
 ...  بشم عروس خونتونیلیاراد فکرشم نکن کھ من تحم -
 تستی نھ بھ خدا اگرم بگھ مطمئن باش فرمالشھ؟ی می بشھ از تھ دل راضیتو فک کن مامان راض -

 ..!! ندارهی فرقچیپس ھ
 ؟یفھمیم...شنی نمیمامان و بابات راض تی خانواده من بدون رضاستی ننیبحث من فقط ا -

  دادن نداشتمجی زنگ زدم حوصلھ مسبھش
 :  گفتماروم

 !اراد -
 جونم؟ -
 .  زنگ زده بود بھ مامانممونی ھمسای خانم قربانیعنی.. قراره -
 ؟یخوب کھ چ -
 ...گھی دزیخوب خوب چ -
 ! بگوعی پس سرادی من از من من کردن بدم میدونیکرانھ خوب م -
 !ای نشیعصبان -
 خواست؟؟؟ی می چتونیبگو بابا اصن ھمسا -
 ...انی قرار گذاشتن تا بخوادیراستش پسرش االن چند سالھ کھ منو م -

 :  حرف بزنم گفتنذاشت
 ؟؟یکنی می تو درباره من چھ فکرفھممی من نم؟؟ی حرفنی گفتن داره ھمچیکنیکرانھ واقعا فک م -

 : باالرفتی داشت صداش مکمکم
 ی کرانھ تو شوھر داری برا من بگنکھی چھ برسھ بھ ای موضوع فک کننی بھ اگھی ددی نبایحتتو  -

  خدمت خانوادت بگم؟؟ی حضورامی الزمھ ب؟؟یفھمیشوھر م....
 ی البتھ بعد از خواستگارانی بتوننی مامان بھشون گفتھ مستی ؟اوال دست من نی داد داد نکنشھیم -

 کھ فک کنم یزنی حرف می جورھی ؟؟ی ثابت کنوی چیخوای حرفات منیدر ضمن تو با ا... اریکام
 ...یکنی مدمی تھدیدار

  کار کرد؟؟؟یکرانھ کرانھ مامان تو چ -
 ! کنی کارھیاراد تورو خدا ... نشدمفشیمنم حر.. انیاره اجازه داد کھ ب -
 !!شمی موونھیکرانھ من دارم د...کرانھ -
 ؟؟ی اروم باششھیم -
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  ھان؟؟؟دهی بھت دست می چھ حالادیبھت بگن واسھ زنت داره خواستگار م. تونمینھ نھ نم -
 ؟یتو بھ من اعتماد ندار -
اه ... تصور کنم توتونمی نمتونمی نمستیاالن بحث اعتماد ن.. جملھ مسخررو تکرار نکن کرانھ نیا -
کرانھ من .... دیکنی مییرای از خواستگارتون پذنمی ببنمی بشدی باینی زمبی سرم شوھرتم و مثھ سریخ
 !!!امی بھ خدا من مامیم
 دستت ی حتذارمی نمگھی کھ خانوادم بفھمن باور کن دی کنی اگھ کاری کنیاراد بھ خدا اگھ کار -

 ..!!بھم برسھ
 گھی مکنمی می بگھ مامانمو راضنکھی ای بھ جایاه لعنت...  قطع کردموی گوشی اگھی حرف دبدونھ

 ... اونجاامی مشمیپام
 
 م؟یبر -
 !!!امی منم می روشن کننویاره تا تو ماش -

 ...زدمی باھاش حرف مدی بانمی ارادو امروز ببخواستمی رفتم باال معی رفت منم سراریکام
 ؟ییسالم اراد کجا -
  شده ؟یسالم چ -
 ؟یی بگو کجایچیھ -
 ...خونھ -
 خونھ؟ -
 ...خونھ خودمون -
 شم؟ی پیای بی امروز جور کنیتونی منیاھان بب -
 ونتون ؟خ -
 ... دی خررمی مارینھ بابا دارم با کام -
  خونھ؟یای بشھی ممی باھم حرف بزناری راسش کرانھ دوست ندارم جلو کامدونمینم -
 ...اخھ -
 !! جونھ من -
 ... حاالیای سرم زنگ زدم بگم تو بری خدونمینم -
 باشھ؟.. ایای بزمی نداره عزبیع -
 !!  فعالتونمی منمیبب -

 : گفتعی کھ مامان سردمیپوشیداشتم کفشمو م... نیی قطع کردمو رفتم پاعی جوابش نشدم سرمنتظر
 ... خوشرنگم باشھای بخریکرانھ کت شلوار درست حساب -
 ..میگریمامان خانم کت شلوار نم -
  ربدوشام؟؟نیریگی می پس چ؟؟؟یچ -
 :  خنده گفتمبا
 یمی کت شلوار قدگھی تازه دھی رسمیادیلوار ز با شلوار ستش کت شمیریگی کتھ تک مھی... رمینخ -

 ..شده
 ....یوااا چھ حرفا پس عروس -
 ھی ومدی اگھ خوشتون نمیریگی حاال ما مھی رسمیلی مراسما خنیواسھ ا...  فرق دارهیعروس -

 ... دارهادیکودوم از ھمون کت شلواراشو بپوشھ اون کھ ز
 نی تو ماشدمی کردمو پری خدافظعی اومد سرنی بوق ماشیصدا

 ... ساعتھی یکنی کار میچ -
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 !!می بردیببخش -
 : گفتی سکوت طوالنھی بعده

 ده؟؟؟ی جواب نملشویاراد چرا موبا -
 :  شده بودم اروم گفتمرهی کھ بھ رو بھ رو خیھمونجور...  کردمتعجب

 دونم؟یمن چھ م -
 
 ؟یدونیتو چھ م -
 ...گھی ددهی بگم ؟؟ جوابنمی بابا خوب چیا -
 ؟؟... نھدهیفقط بھ من جواب نماھان  -
 ..!!دونمینم -
 ؟ی تمومش کنیخوای م؟؟ی شدمونی پشھیچ -

 : سمتشبرگشتم
 !!ستی نینجوری گفتھ؟ اصلنم ای تو؟؟؟ کیگی میچ -
 ؟؟؟یکنی مینجوریپس چرا ا -
  دوسش ندارم؟یعنی دهی چرا جواب نمدونمی نمگمی منکھیا -
 ؟؟؟ی بگنای بھ مامانیخوایکرانھ تو نم -
 :  گفتمی سردرگمبا
 !!  کالفمدونمی نمدونمینم -
 .. باھات رفتار کننی ادم اضافھی مثھ خوامینم.. ستنی نی خانوادش راضدونستمیم -
 !! مشکل فقط مامانشھھی کنھ در ضمن باباش راضشی تا راضکنھیاراد داره ھمھ تالششو م -
 تی با رضادی تو باستی خوب ندی کھ محرمم باشنیھم..  ی باور کن اشتباه کردیکرانھ اشتباه کرد -

...  راحتنقدری کھ ای نبودی ازت کرانھ تو اصن ادمکنمیواقعا تعجب م.. یکردی می کارنیما ھمچ
  بالرو سره تو اورده؟؟نی عشق ایعنی

 :زدی بھ گلوم چنگ ممی بھ اندازه تمام بدبختیبغض
 ...خوامی من فقط م؟ییاراد چھ بال -
 اعصابمو خورد ی منکرش بشیخوای موی بھ درست بودنش واقفنکھیا! گو کودوم بالن.. ـــــسیھ -
 !پس بس کن..کنھیم

 :  برگشتم سمتشو گفتماروم
 شش؟ی برم پیذاری مدیبعد خر -
 ؟یواسھ چ -
 !! باھاش حرف بزنمخوامیم -
 ... حرف بزنھ نھ توادیدبیاون با!  نداره یلزوم -

 اون نازه دخترونھ تموم گھی ددونھینم... ھنوزم من فقط معشوقشم کنھی فک مونھی داریکام.. اخ
 !شده

 ...!! خونھ ماادی بتونھیخوب اون کھ نم -
 !دی قرار بذاررونیب -
 !اری امروز باھاش حرف بزنم کامخوامیمن م -
 !! ھاھیمیدوستھ صم. بستی انگار غریگی منیھمچ.  ماشھی پادیخوب امروز ب -
 !!ادیاخھ بھش گفتم گفت نم -
 !خودم بھش بگم -
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 ؟یچ -
 ...ادیکھ ب -

 ییدوست داشتم تو خونھ خودمون تو خلوت دوتا... خواستیدلم نم... گرفت تا زنگ بزنھشویگوش
 ...میباھم حرف بزن

 !! زنگ نزن بذار برمکنمی خواھش ماریکام -
 !!  ماشھی پادی بگمیخوب م!! وا -
 ...ششیگفتم کھ نزن بذار من برم پ -
 دی بعده خری ولیھرجور دوست دار -
 ...می شدادهی پارک کرد و پنویماش...  میدی نگفتم تا رسیزی چگھید
 
 

 ی با ھمھ احوالپرسمی منم اروم پشت سرش وارد مغازه بزرگ کھ شدرفتی تند تند راه ماریکام
 ..شناختیھھ چھ ھمرم م...  بوئ برا خودشیالبتھ مغازه کھ چھ عرض کنم پاساژ...کرد

 ...نیبھ بھ سالم کرانھ خانم قدم رنجھ کرد -
 :  زدمی بود لبخندی تعجب برگشتم سمت صدا مانبا
 ن؟؟ییشما!! اا -
 سالم عرض شد -
 !!  سالمدیببخش -
  شما؟؟؟نیخوب -
 د؟یکنی مکاری چنجای ؟ انییدایکم پ... شماھیایممنون با احوالپرس -
 قمی رفھی کھ انگار نھ انگار اری کامنی ادیکنی مکاری چنجای بگم شما ادیواال با... میسعادت ندار -
 گرمھ ی االن سرشون با عشق و عاشقگھی سراغ ما البتھ دادی مشھی مری داره کارش کھ گنجایا
 ...گھید

 : از تھ سالن اومداری کامی زدم صدایلبخند
 !نیرو بب کتنی دقھ اھی ایکرانھ ب... خواھر مارو ول کننی ایزنی چقدر فک میبسھ بابا مان -

 :  سمتش زودتر از من رفت جلو گفتبرگشتم
 ..دمیبچھ جان اونو بذار سره جاش کھ اصن بھت نم -

 :  براش رفت و گفتیی چشم ابرواریکام
 ...برمی دوست دارم می از تو نظر خواست درضمن مغازه خودمھ ھرچی بابا کریبم -
 !! پروئھیلی تورو خدا خدی ادم کننویکرانھ خانوم ا... بچھ پرو -
 ..می بھ سحر سفارش کندی بھ بعد بانی از اگھیبھ من چھ د -

 :  بھم انداخت و گفتی نگاه مھربوناریکام
 !! ادم کنھدی باارویلیکرانھ خودش سرش شلوغھ خ -

 :  با ساعتش انداختو گفتی نگاھیمان
 ی کسگھی بعد مھی ثانھی ای بگھی مقھی دقھی ساعتھ تو راه ھی... ارادم مارو کاشتھ ھا نی بابا ایا -

 نی شده اوونھید...اومدنش با خداست..ارنی مفیحاالم کھ خودشون تشر..ای خونم نادیقراره ب
 ...پسره

 
 : گفتاری بھ کامرو

 !  کردهی مدتھ؟؟ قاطھی چش شده نی اییخدا -
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 : گفتی بھم انداخت و رو بھ مانی نگاه کوتاھاریکام
 
  شده؟؟یجوری چ؟ی چیعنی دونمینم -
 خوادی ممیکنی سالم مھی کھ تا میزنیبھش زنگ م...  کرده اصن حواس پرت شده ی قاطگمیبابا م -

... دهی من درد ندارم حرف دارم کھ مامانم گوش نمگھی چتھ دردتو بگو مگمیبھش م... قطع کنھ 
 ..ارادم بدجور داغون..مارستانھیاالنم ب... چرا با مامانش کنتاک کردهدونمینم

 : گفتنداختی مردونھ ھا مرھنی بھ پیور کھ داشت نگاھ ھمونجاریکام
 ! عاشق شدهدی شادونمیچھ م -
 ؟؟ی اراد و عاشق؟یگی جواب بده تو جک مگمیم..زرشک -
 وا مگھ چشھ؟؟ -

 :  از حرفم تعجب کردیمان
 !دونمیم.. ستی نزای چنیاخھ اراد اصن تو فاز ا.. شھیزی چگمینھ من کھ نم -

 ساده ی و دور گردنش قھوه ابی سوختھ لب جی کت چارخونھ خوشگلھ قھوه اھی خورد بھ چشمم
 :  گفتمدموی پریوسط حرف مان...  خوشدوخت و خوشرنگ بودیلیخ...بود 

 !!اراد اون خوشگلھ ھا -
 :  بلند گفتی با صدایمان

 اراد؟؟ -
 : گفتمبا خنده ... بھم انداختیی نگاه اخمواری جمعش کنم کامیجوری حاال چ؟؟ی گندعجب

 .. خوبکنھی ادم اشتباه مدیکنیاز بس اراد اراد م -
 :  اومد جلو و گفتعی سراریکام

 ھ؟یکودوم قھوه ا -
 ... اره -
  پرو کنم؟یاری منوی ھمی مانکھیاره ش -

 :  گفتمدی تا پوشومدیواقعا بھش م....  اورد اری کامزی تکون داد و سایسر
 ... بھ خداادی بھت میلی خیری بگنوی ھمدی بااریکام -

 -...   خوشش اومده بودخودشم
 ...برمی منوی ھمی قشنگھ ماناره
 : گفتیمان

 ؟؟ی ؟داری چرشی زرھنیپ -
 ...! ساده ساده باشھخوامی رنگا؟ مپی تنی تو اینھ دار -
 !نمیاره بذار برم بب -

 :  برگشت سمتمو گفتعی سراریکام
 ی عمره دارھی کنھی ندونھ فک میچکی حاال ھایکردی معی ضای داشتری جلو دھنتو بگوونھید -

 !!یکنی میباھاش زندگ
کاش . واسش دیکشیروحم پر م...  دمیشنی نماروی کامی حرفاگھید.. موقع اراد وارد مغازه شد ھمون

 از فروشنده یکیابروشو انداخت باال و با ... شدری غافلگدنمیبا د...  بغلشمیپردی نبود تا منجای ایکس
 عی اراد سردنیبا د...  رده نگاھمو گرفت و برگشتستی حواسم بھش ندی کھ داریکام...ھا دست داد

 : برگشت سمت منو با خنده گفت
 !!یکرانھ از دست رفت... خاک تو سرت -

 . زدمو بازم نگامو سپردم بھ ارادی نرمخنده
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 : گوشم گفتری زی ارومی سمت اراد کھ با صدارفتی داشت ماریکام
  نگاه نکن خوب؟؟عی ضانقدری ایکرانھ جونھ من جلو مان -
 !!! بزنمش بچھ پرورمیبگ!! کثافت ...  رفتو

 ساعت منو نگاه ھی و کردی نگاه و بھ حرفاش گوش ماری بھ کامھی ثانھی گرفتھ بود ارادم خندم
 !!کردیم

 ....  زنونھی رفتم سمت لباسادمیچی پعی سرمنم
 
 ... ومدی و اراد می مانی احوالپرسی صدای امانمشونی ببتونستمی نمنجای ااز

... فتادی چشمم بھش منی ھمدی کھ فقط بافی اما حکی لباس خواب خوشگل و شھی افتاد بھ چشمم
 ....ستادهی پشتم اقای دقدمیخواستم برگردم کھ د

 
 کردم جلو یسع...  قورتش بدمخواستی بغلش دلم مرهی کھ دستشو زده بود زی خنده و ژستنی ابا

 ..زمی تر حرف می باھاش جددی بارمیخودمو بگ
 ی ھمھ چدمیرسیبھ اراد کھ م.. کشکھستی در کار نبود البتھ عھد من با خودم کھ عھد نی نرمشفعال

 ...رفتی مادمی
 
 
 !سالم خانومم -

 : لباسا نشون دادمدنی تکون دادمو خودمو سرگرم دیسر
 !نجای ایای بیخوای مینگفتھ بود -

 : ارادم پشتمشدمویاروم از کنار لباسا رد م اروم
 .. سر بھش بزنمھی یای حاال گفتم تا غروب کھ تو مگھید.. امی تاحاال قرار بود بروزیاز د -

 : نکردمنگاھش
 مامانت چطوره؟ -
 !!!شھی مرخص مگھیاونم خوبھ تا چند روز د -
 ..یبھ سالمت -

 :  و اروم گفتستادی روبھ روم ااومد
 ..کرانھ -
 ھوم؟ -
 !!منو نگاه کن -

 : چشم از لباسا برداشتمو گفتمکالفھ
 ھ؟یبلھ چ -
 ؟یازم ناراحت -
 ...نھ -
 !یچرا ناراحت -
 ... فک کنیھرجور دوست دار -

 :  گفتبشوی کرد تو جدستشو
 ادتی می نشنی سرسنگموی باھم قھر نکنلی بدونھ دلمیکرانھ من بھ تو گفتم اگر از ھم ناراحت بود -
 ..! بگوینی راستھ حسی حاالم اگھ از من ناراحتست؟ین

 :  سرمو بلند کردمو گفتماروم
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 ؟یدی فھمی کرددی بود کھ منو تھدی بارنی اخرنیاراد ا! اره ناراحتم  -
 ؟یک.  بکنم دتیمن ؟ من غلط بکنم تھد -
 !ای مسخره بازنی ازنھیحالمو بھم م...گمی خونتون مامی کھ مییای لوس بازنیھم -
 !!دی ببخشی اگھ بھ خاطر ابن ناراحتدیباشھ باشھ ببخش -

 : لب زمزمھ کردمری زاروم
 .. بودنی فقط ھمزیکاش ھمھ چ -
 !ستی ننیبگو خوب المصب بگو اگھ ھم -

 :  تو صورتشبرگشتم
 شمی خراب بلند میاھای عالمھ روھی صبح با خوابموی با فکره تو منکھیاز ا.. اراد خستھ شدم  -

 ..فمیبالتکل...کالفم..خستم
 : گفتمدرمونده

 ھیاراد ... کنھیخرابم م...کنھی کھ تا االن تجربش نکرده بودم و حاال داره خوردم میحس!! عاشقم -
 !!! دلھ خرابم بکننی واسھ ایکار
 : انداختی مھربوننگاه

 ...ستیقربونت برم بھ خدا حالھ منم بھتر از تو ن -
 

 انداخت با خنده رمونی گی فرار کنھ کھ مانعی سرتخواسیم..ومدی می مانیصدا...  نزدیحرف
 :برگشت سمت اراد و گفت

 ! بچھ اتای ی واسھ خانومت لباس بخریخوایاراد م -
 :  زد و گفتیشخندیاراد ن!  لوسمسخره

 !واسھ خانومم -
 : و گفتدی خندعی جاخورد اما سرحشی از جواب صریمان

 !ادای بھت نمای شوخی بابا ایا -
  دارم؟یمن با تو شوخ -
 !!ارااااد -
 بدست ینجوری تونستم دلشو ادی شارمی بده واسھ مامانم بگیزی چھی ی لباسھی... اه ولمون کن باوو -
 !ارمیب

 : زد بھ کتف اراد و گفتی دستیمان
 ؟یکنی می راضی مامانرو داری واسھ چیاخر نگفت -

 :  با خنده گفتاراد
 ! نکبتاریبرو لباسو ب.... از جلو چشام خفھ شو -

 لبخند عاشقانھ بپاشم بھ روش ھی خواستیچقدر دلم م..دمی نفسھ اسوده کشھی با خنده رفتو منم یمان
 ... کھ بھ خودم قول داده بودمفیاما ح

 ...: اومد پشت سرم راه افتاددوباره
 ! کرانھ -

  تکون دادمیسر
 ! جواب منو ندهینجوریا -
 ...ادی جواب بدم خوشتون بی جوریچ -
 :  گفتی خنده امچھی نبا
 ؟یکنی مینجوری انایجلو ا -
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 : گرفتھ بود اما خودمو کنترل کردمخندم
 !نمیبی نموی کسنجایمن کھ ا -

 :  گفتی ترسناکی با صدادی از رو لباش پرخنده
 انگار نھ انگار دوسم ی انگار نھ انگار زنمبمی کھ انگار غریزنی حرف می لحنھیبا ..ی جورھی -

 ؟ییتو بھ مرگ من راض... رمی بمخوادی دلم میشی مینجوری کھ اییکرانھ وقتا... یدار
 :برگشتم سمتشو گفتم... ی معنی کھ در مقابل تو قرار مدار پوچھ مسخره و باخ
  اراد؟ھی چھ حرفنیا -
 ... نباشینجوریپس ا -

 : بھش انداختمو گفتمی ارهی خنگاه
  نشون نداد؟یھنوز مامانت نرمش -

 :  و گفتدی بھ موھاش کشیدست
 ... می بردی داده بارینھ گ -

 :ختی رقلبم
 ؟یریم -

 :  تکون داد و گفتی سرچندبار
 !دونمی نمدونمینم -
 : گفتمی بلندبای تقری وحشت و صدابا
  نھ؟ای ی بریخوای کھ میدونی اراد نم؟؟یدونینم -

 : کرد پر از ترس و استرسری نگاھش تغجنس
 کنم خودم ری مدت باشم بعد مامانو اونجا پا گھی کھ برمو نھی ایعقالن... فرق دارهدونمی نمنینھ ا -

 ... کھ برمادی دلم نممیاز طرف.. می تموم کنوی بازنی اگھیبرگردمو د
 ...ترکھیم کار کنم؟؟ بدونھ اراد ینھ نھ بعد من با دلم چ... مامانشرفتوی اگھ مگفتی مراست

 گشتی و برنمرفتی اگھ اراد میوا...  و دردلکرمدی مھی تو بغلشو تا صبح گررفتمی مخواستی مدلم
 ...شمی کھ اگھ بره و برنگرده بدبخت میوا.. ندارم کھ نشون بده اراد شوھرمھ ی سندچی من ھ؟یچ

 :  تر از قبل گفتاروم
  کھ برم؟ی ھستی من راضھیزندگ -

 :  کرده بودم سرمو اروم بلند کردمو گفتمبغض
  اد؟؟یدلت م -

 :  رو چشماشو گفتدی با خشونت کشدستشو
 شھی پشھیھم... ادی جا نمجی دل با من ھنینھ نھ بھ خدا ا...  یدونیاخخخخخخ کرانھ نکن تو کھ م -

 !! براش ناز نکن کھ دل کندن برام سخت تر بشھنقدرمیپس ا... توئھ
 : گفتمی گرفتمو جدقشوینگشتم گوشھ  جلوترو با ارفتم

 یکنی تو دل نم؟؟یدیفھم..ی بچشروی مزه دلتنگدی ذره باھیفقط ... فقط ی دل بکنستیتو قرار ن -
 ..!!یکنیاراد دل نم

 :  قدم رفت عقب تر و گفتھی
 ...یحاال برو عقب تا کس.. اشتباه کردمکنمی اروم اره اره دل نمزمیارومتر عز -

 نینگاھش ب..سره جاش خشک شد.. دی لباس بھ دست سر رسی بود کھ ماننشرھی دستم بھ پھنوز
 : کنار با لکنت گفتدمی خودمو کشعی سرکردی می منو نگاھمون بازیدستا

  نیا! اراد...زهیچ -
 : بھ لباس کردی ااشاره
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 ...  لباسرو گفتمنیا -
 :  داد و خستھ و درمونده گفترونی بیقی عمنفس

 ن؟یکردی مکاری چنیاراد شما داشت -
 :  گقتی سکوت طوالنھی بعد نویی سرشو انداخت پاارادم

 کھ ییسرم اومد ھمون بال.. کھ بھت گفتم شمالیھمون...ی مانخواستمی شد کھ نمیھمون -
 !!خواستمینم
 :  با بھت بھش نگاه کرد و گفتیمان

 د؟؟؟یشما باھم رابطھ دار...اراد تو با  -
 :  گفتمی اما با کالفگیجوری چدونمی نم برمخواستمی رامو کج کردم میعصب

 ... برمدی شده بارمی کوش؟ داریکام..اریکام -
 :  گفتمی بھ مانرو

  کجا رفت؟اریکام -
 :  گفتی نگاه سرزنش باربا
 ...کردی صحبت ملشی داشت با موبارونیب -

 : رفتم جلو و گفتمکردی متمی اذنگاھش
  دوست داشتھ باشن؟گروی دو نفر ھمدبھیمگھ عج... دی نگاه نکنینجوریا -

 :  گفتنوییسرشو انداخت پا. بھ اراد انداخت و بعد بھ من ی متعجب نگاھیمان
 ... بینھ نھ چرا عج -

 :  گفتمظلومانھ
 .. مبارک باشھ -

 : ادامھ دادری سمت در سربھ زرفتی مداشت
 ... صدا کنمارویمن برم کام...من .. خوشت اومد ببرشخونی رو پذارمیاراد جان م -
 ! خودمون بمونھ ھانی بیمان -

 منم دیمالیاراد کالفھ گردنشو م...  تکون داد و رفتی انداخت و سری برگشتو نگاھسردرگم
 ...بیدلشوره گرفتھ بودم عج

  خونھمی برایب -
 ! اجازه بدهاریفک نکنم کام -

 :  تنگ کرد و گفتچشماشو
  کارست؟ی چاریکام -
  از منو تو خبر نداره؟ری غی کھ کسی بفھمیخوای چرا نم؟ی درکم کنیخوایاراد چرا نم -

 :  کرد و گفتیپوفـــــ
 ...  خونھمی برمیخوای ممیگیخوب بھش نم -
 ... خودت بھش بگودونمیچھ م -

داشت بھ زور و بال پولشو حساب ...  بدونھ مشورت من گرفتھ بودرھنمی پھی اومده بود داخل اریکام
 ی بدم چصی تشختونستمیمنم کم کم رفتم سمتشون از اون فاصلھ نم...بھ شونش کھ اراد زد کردیم
 :  بھ من کرد و گفتی نگاھاریکام.. کنارشوندمیرس..گھیم
 ... کھ مجبور نشم دروغ بگمیی جارمی خونھ منم مادی زود بیباشھ ول -

 :  زد و گفتی لبخنداراد
 ... پس فعال...باشھ -
 



 194 

 :نی تو ماشدمی کردمو پری سرسری رفت و منم پشت سرش خداحافظاراد
 ! یییووووو -
 ھ؟یچ -
  ؟کردی مگای نینجوریچرا ا -
 !شمی مینطوریمنم اگھ عشقمو از چنگم درارن ھم -
  تو؟یگی میچ -

 :  سمتمو با خنده گفتبرگشت
 ...ادرو ربودم وقت نکرد ابراز عالقھ کنھ چون بنده زودتر اقدام کردمو دل شاھزچارهیب -
 : شدمجیگ
  اراد؟یگی می داریجد -
  دارم؟یمن با تو شوخ -

 :  بھ کتفش زدمو گفتمیمشت
 !کم نھ -
 !دمی خونھ نشونت ممیبر -

 ....دمیخند
 .... تو مکان انتقام و منمی جائھ برانی خونھ برا ھمھ امن تریاراد دقت کرد -

 :  گفتی حرفم تموم شھ با خنده مردونھ و مرموزانھ انذاشت
 .....ی مجازات بشادیتو ام کھ چقدر بدت م -

 ...دمی تھ دل خنداز
 
 !! خونھ کھ مجازات بشــــــــمامیاصن م -

 : کرد و دستشو گذاشت رو رونھ پامی اخنده
 ...شمی می جورھی نکن یووو -

 :  نگام کردمرموز
 ؟یشی میجوریچ -
 ..!نکن جونھ کرانھ -
 
 :دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم.... پامی رودیکشی دستشو مشتری قصد باز
 !!شھی می کنم چیطونی بخوام شیدونیخودت کھ م -

 ... از تھ دلدی خنداونم
 ...ی کنیطونی تا شدمی مریاصن بھت گ...طنتای شنی اننیریاره اره چقدرم ش -
 

 کھ چقدر حرفام براش مھمھ کھ دادی نشون منی اگردوندی خودمو بھم برمی کھ مثھ حرفابردمی ملذت
 !سپرهی بھ حافظش مینجوریا

 
 "..!خندوندم"و ارادم " دمیخند"من ..ھھ...

 !!نبودم" بدقول" نقدری کن من اباور
 
 ...زهی دوشدییبفرما -
 !!ییییییوا -
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 : دستشو گذاشت پشت گردنمو گفت... کارو کردنیارادم ھم!! انداختم رو کاناپھخودمو
 ؟ی کنیطونی شیخوایکرانھ نم -
 : خنده برگشتم سمتشبا
 ...می کم حرف بزنھیبذار  -
 ؟یدر مورده چ -
 !مونیزندگ...  متیتصم...در مورده خودمون  -

 :  گوشم گفتری و زدی کشدستمو
 از عشوه شھی اما نگام پر می خالھیمغزم خال.  سقف باشم اونم تنھاھی رهی با تو زیکرانھ من وقت -

 کھ فھممیچون من نم.  بھترهمی اونم کنار من حرف نزننجای موارد حساس انیپس در ا...  تو یھا
 ...گمی دارم میچ
 

 و رو شد ریدلم ز... لبخند زدم...  لذت ببرم بھ اندازه توخوادیمنم دلم م...  جواب نده چھ بھتر باشھ
اشتم؟ عشوه؟؟ من عشوه د...عشوه ..."  توی اما نگاھم پر از عشوه ھایمغزم خال: " گفت یوقت
 ... من رو رفتارم کنترل ندارمدمی حرف بزنھ شاتونھی کھ اراد نمی ھمونجوردونمینم
 
 

 :اروم گفتم.. خودمو انداختم تو بغلش دمویخند
بدونھ تو تمام روزام ... خونرو دارهیانگار فقط خونمون برام معن..پوسمی دارم میتو اون اتاق لعنت -

 !!نبودتو کم شھ برام بگو کھ عذاب یزی چھیاراد ...  کھیتار
 :  خنده موھامو کنار زد و گفتبا
  بذار مزه لباتو پس انداز کنم...بــــــــــس کن قشنگم -
 
 
 ...! شھی بھ لبھام نشوند با طعم ھمی بوسھ ای معطلیب
 

 : بوداریشماره کام... دمیپر
 بلھ؟ -
 ؟یی کجای بگشھیم -
 ھان؟ -
  ؟یخونھ اراد... کرانھ  -
 نھ چطور ؟ -
 ست؟ی نییپس چرا سر و صدا -
 ...  بابایا
 ؟ییتو کجا -
 ! سحرشھیپ -
 ... بده بھشوی گوش؟یبلھ بلھ؟ کھ چ -
 !جواب منو بده بچھ -
 ...  خونھرمی بابا االن میا -
  امشبامی مری کار داشت دییبھ مامان بگو جا..زودتر  -
 !فعال...باوشھ -



 196 

 !خدافظ -
 : چونھ و برگشت سمتمری لبخند دستشو زد زبا
 شھ؟ی مرونی داداشت بگو از ما بکشھ بنیبابا بھ ا -
 !کشھی اونم مرونی بدی کشیھروقت مامان جناب عال -

 : سرشو نگاشو داد بھ سقفرهی و دستشو زد زبرگشت
 !رونی بکشمینکشھ من ازشون م -
 !شنی می کھ راضشاالیا..گھیشوروع نکن د -

..  لختش نھی رو سدمیدستمو کش!  خودمو دمی ارادو ؟ شادادمی می دلدارویمن داشتم ک... ھھ
 ! دوسش داشتمشتری بشدی حساس میوقت.. حساسھ دونستمیم
 !اراد -
 جون؟ -
 تنھا نجای ای وقت منو ول کنھی ینر...شھی اصن جور نمشاالی کھ ای بری وقت اگھ خواستھی -

 وقت با دلم ھیاراد ....  نھ ینھ سند..کنھی باور نمی بخوام ثابت کنم زنتم کسمی روزھیاراد اگھ ...
 ؟ی نکنیباز
 :  کرد و گفتیاخم

تو خودت ...  ھای حرفا زدنی بود کھ از ای بارنی اخرنی کھ نرم دوما اکنمیاوال کھ تمام تالشمو م -
 از ی نمک اونوری بی زنادنی بار دھی ھمھ عشق با نی کھ چقدر دوست دارم پس فک نکن ایدونیم
 !رهی منیب
 :  خنده دستمو گرفت و گفتبا
 !در ضمن دستتم بردار -
 چرا؟ -
  چرا؟یچ -
 چرا دستمو بردارم؟ -
 ! دست بکشھنمی رو سی کسادیچون بدم م -
 !ادی چون من خوشم مادی خوشت بدی در ضمن بام؟ی من ھر کس؟؟یکس -
 :  سمت خودشو گفتدمی خنده کشبا
 ی نداری وگرنا برا من کھ کارشھی مرتیواسھ خودت گفتم کھ داره د!  من کھ از خدامھ وونھید -
 ن؟ی بھتر از ایچ..
 !ای حیب -
 

 خفھ دی و طبق معمول ھمھ باشدی محبوب بابا داشت پخش مالی نشستم سرنای از شام کنار مامانبعد
 : گفتی بابا میزدی مکی جھیخندم گرفتھ بود تا ..باشن 

 !!! مھمھیلی خنجاشی اسی ھسیھ -
 از اتاقت رونی بیای چرا نمگنی تورو خدا بعد منارویخستھ شدم ا.. مھم بودلمی فنی ای ھمھ جاکال

 ! بابادیولمون کن.. باباسی ھسی و فسی ھمھ اه و پنی با ای اونم چنمی ببی کره االی سرنمی بشامیب
 :  گوشش گفتمرهی بلند شدمو پشت بھ مبل زاری کنار کاماز
 .. براتھی فردا روزه مھمی داداشیخوب بخواب -

 :  گفتی گرفت باال و با لبخند مھربونسرشو
 ..  واسھ دوستمشاالیا -

 ؟ی چیعنی.. چشمامو تنگ و گردنمو کج کردم دمی نفھممنظورشو
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 .. واسھ اونشاالی اراد اگھیواسھ دوسم د -
خوش ...  تپل گفتمو رفتم تو اتاقیشاالی اھیخندم گرفتھ بود تو دلم ...  زد و برگشت ی مرموزلبخند

 ! ھمزی عزشنی دارن مگھی ھھ چھ راحت داریبھ حال سحر خوش بھ حال کام
 کھ عطش من دونمی منوی کنھ فقط ھمدای کش پخوادی تا کجا می بازنی ادونمی نم؟ی اراد چ؟ی چمن

 از حد شی عالقھ بنی و مطمئنم ھمخوامشی وار موانھی ھنوزم مثھ اوال دکنھیحاال حاال فروکش نم
 !ارمی طاقت بنجایباعث شده کھ تا ا

 ! از ارادجی مسھی...  بلند شدم عیسر... بودفمیتو ک.  اومدلمی موبایصدا
 ؟ی ادهیمرا ند... تو گم شدمی و دار چشم ھاریدر گ -

 .... شدروروی زدلم
 !!! منھنھیاالن درست سمت چپ س..دمیچرا د -
  بچھ؟یفھمی مخوادتیدلم م -

 گھی می وقتزهیریقلبم م... لرزونھیتک تک کلماتش قلبم را م...  ی قبلنیری ھمون حس شدوباره
 !! عشق گذاشتمزشوی رنیمن اسمھ ا..! دوست دارم

  مردک عاشق؟یفھمیم... کنھی کالفم مرونی بامی لحظھ ام از فکرت نمھی نکھیا -
 ! منم بھ درد تو مبتالم دخترک عاشقفھممیاره م -
ُاه -   گفتھ بنده دخترک عاشقم؟یک!! ُ
 ؟یپس چ -
 ی وار زندگیدیمن بھ دست تو ل...  دخترونھ دود شد رفت ھوایاھایرو... بنده خانم عاشقم  -
 !کنمیم
 !یستی کھ نمونیپش -
 ؟یاز چ -
 ! محترمیدی لھی ی شدنکھیاز ا -
  کھ؟یستی نمونی پشیتو چ!  حال من کمھی براتی رضامون؟؟یپش -
  محترم باشھ ؟ ھان؟یدی لھی کنار ادی بدش می کودوم جنتلمنمون؟؟؟یپش...ھھ -

 ...دمیخند
 ؟یکنی مکاریچ)  عالمت خنده و بوس براش گذاشتمھی :) :* (-
 ھ؟ی حرفکنمی می رو تختمون دارم با عشقم اس ام اس بازدمیدراز کش -
 ... بزنمینھ من غلط بکنم حرف -
 !کرانھ -
 جونم؟ -
 
 !بخند توام خندمیدارم م -
 ...!!چــــــــــــشم -

 ... ازتھ دلدمیخند
 ! دوست دارماتوی بازوونھی دنی چقدر ایگاھ -
 ؟یفقط گاھ -
 ! دوست دارماتوی بازوونھی دنی من چقدر اکنمی محینھ تصح -
 ؟یتو چ!اما من تورو دوست دارم -
 نی متوجھ ھستھ؟یاراده؟ ک.. پسرمنیمن عاشقھ ا:  لپ کالم ی ولیگی می تو چدونمی اقا من نمنیبب -

 کھ؟
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 !بلھ بلھ کامال -
 ... فکر کنمشونی االن بھ اخوامی چون مدی مزاحم نشنی از اشتریخوب پس ب -
  فکر؟ی چیتا خودم ھستم برا -
 !شترهیحالش ب -
 ! خلگھی دیخل -
املش تو  عی درصد فک کنھی اگھ شمیناراحت م!  تورو خدا گھ؟؟؟ی بوده دیاھان بعد مادر زاد -

 !یبود
  نشم؟قرارتی بنقدری کنم کھ اکاری بگو چوونستی دھیحال من فراتر از ... اره اره من بودم -

 : سوالھ پسرنی ااخخخخ
 !دونمیچھ م -
 ؟یدونی بعد درمونتو نمیتو خودت درد -
 درد؟ -
 ! ھم دزده ھم دردرهیگی کھ ازت قرارو می کسگھیاره د -
 ! می بھتره تمومش کنارمیمن در برابر زبون تو کم م -
 ..ی باشھ زود کم اوردادتیباوشــــــــھ اما  -
 ی و بذاریری بوس تپلم از لبام بگھی ی بگری شبخیخوایشما نم... ارمیاره اقا اره من زود کم م -

 بخوابم؟
 .! نباشسیخس..فقط بوس ؟ کمھ بھ خدا -

 !ییای حی کھ چقدر تو باخ
 !! بخواب پــــــــــــروریبگ -
  وقت مناسب خونھ خودمون مگھ نھ؟ھی باشھ واسھ ی ولمیما نمک پرورده ا -
 ... امادمی ھر مجازاتیاره اره من برا -
 !ریقربونت برم شبخ -
 !! عالمھ بـــــــــوسھی ریشبخ -
 
 .... شدرمونی بابا دی الھیریبم!! کــــــــــرانھ -
 ...چھ ھولم ھست پسره... دمی خندزی رزیر
 :  داد زدمنویی کمر دوال شدم پاتا
 ...امی منم منینیتا شما بش...اومدم اومدم  -

 : داد زدبابا
 !کرانھ پس درو قفل کن -
 !!چــــشم -

 :  شماره اراد و گرفتمعیسر...  امروز خوشحال بودمچقدر
 جونـــــــــــــم؟ -
 ی کقای رفت مامانت دقادمی  ازت بپرسمشبی دخواستمیم.  برم دی باعیاراد سر...  بالیجونت ب -

 شھ؟یمرخص م
 ؟یواسھ چ -

دلم ضعف ... کرد بھ نرده ری پام گکھیانگشت کوچ...زدمی حرف مرفتموی منیی از پلھ ھا پاعجول
 :کردمی بلند داد داد میرفت با صدا
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 نوری کردن بھ اری جز گتی خاصی انگشتھ بنی افھممیمن نم...لھ شد پام ...اه اه مرده شورتو ببرن  -
 ..!!کنھی میالمصب درد... خخخخیا... دارهییو اونور چھ کارا

 :دی بلند خندی صدابا
 ! زمی نداره عزبیع..اخ قربونش برم -
 شھ؟ی مرخص می کینگفت -
 ؟یخو واسھ چ -
 ...دنشی دامی بخوامیم -

 : کری گذاشتم رو اسپویگوش
 ...یای کھ بیدونی ماری درنی بازووننھید -
  ؟یاراد حرف اضافھ نزن بگو ک -
 اد؟ی مینجوریچرا صدات ا -
  نھ؟ای ینالی مکری گذاشتم رو اسپپوشمیدارم چادرمو م -

 :دیخند
 !!اره پس فردا -
 ! خونتونامیخوب پس م -
 !! کرانھاری درنی بازوونھیتورو خدا د -

 .... کردمی داشتم درو قفل مرونی باز کردمو رفتم بدرو
 
 یارادم پشت گوش.. دمی خندری نشستمو فقط بھ کار مسخرم بھ دلھ سکردمی خنده داشتم غش ماز

 داشتم رونی و خودم اومده بودم بی گذاشتھ بودم رو عسلوی گوشدادیداشت خودشو جـــــــــــ ــ ر م
 :رونی برداشتمو رفتم بلموی برگشتم موباعیسر...زدمی ھمزمان حرف مکردمویدروقفل م

  شد؟یچـــــ -
  اراد خل شدم رفتی وایھھ وا -
  شد حاال؟ی چیاون کھ بود -
 ..زدمی جا گذاشتم تو خونھ بعد داشتم باھات حرف مویگوش -
 !وونھید -
 ... برمگھیارادم من د -
 نا؟ی خونھ سحرانیری منیدار -
 ... اره -
 !ایخوشحال -
 !!یلی خیلی خیلیخ -
 ! مامان فعالشھی پرمی دارم ممارستانمیبرو منم تو راھرو ب...قربونت برم -
 !!یفعال با -
 ؟؟؟یفعال با!!  امروزاشھی متیزی چھیکرانھ تو  -

 :  گرفتھ بودخندم
 !فعــــــال... ی شده واسھ من مال لغتنمیبسھ حاال ا..ھھ -

رن اوووو حاال انگار اونجا دا...  ی عصبانــــــاریکام...فمی قطع کردمو انداختم تو کوی گوشعیسر
 !!وونھی دکننی مراتیحلوا خ

  تو؟ییکجا -
 !می بردیببخش -
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 !می بعد برنیری دوش بگھی نی بری جناب عالسمیمیپس وا -
 ! شدری بابا دگھی مزه برو دیھھ ھھ لوس ب -

 یحت... چقدر امروز ھمھ خوشحالن..  اری درواقع بھ عجلھ کامدنیخندی و بابا بھ مشاجره ما ممامان
 ! بودشھیاراد بھتر از ھم

 
 واسھ کرانھ ی جدی تا من جدیکاش خوب بود.. یکاش خوب بود! خواب بود.. رفتم تو اتاق اروم

 !! شدهی نقاشی خنده ھانیشاد باشم خستھ شدم از ا
 ستی خوب نحالم

  تونھ بفھمھ تودلم چھ خبرهی نمیچکیھ
 

 ھی چھ بغضزنمی کھ می قشنگھی لبخندانی ارهی تونھ بفھمھ زی نمیھبچک
 

 ! کدومشون نفھمن تو چتھچی ھی باشن ولای ھمھ آدم تودننیبده ا چقد
 ! مرگتھچھ

 ! کھ برا خودم ساختم چقدر درد تلنبار شدهی ای زندگنی بفھمھ پشت اتونھی کرانم نمی روزا حتنیا
 ...یدی بھ خودتم محل نمگھی دی حتی با خودتم قھر کنی بده حتچقد
 ...!!ی خودت چی ولیاری باشھ کھ خنده رو رولباشون بگرونی حواست بھ دفقط

 ستی نیچکی خوشبخت ترو شادتر از تو ھکنھی مالی خنتتی ببی کھ ھرکسی طوریخندی ھمھ مبا
 ... افتھی نگات بھ آسمون می وقتیشی تو اتاقت تنھامی وقتاما
 
 ... ولش کنیچیھ
 ! اراد -
 ن؟؟ی شدداریسالم ب -
 ؟ی اومدیک -
 !قستی چند دقھی -
 بابات کو؟ -
 !دمشیند -
 ؟یکاراتو کرد -
 ؟یکارام؟ کاره چ -
 دی ما باگھیاراد جان تا ھفتھ د.. کای امرمی برنکھی ای برازدمی برا خودم داشتم حرف منکھیمثھ ا -

 !مھتاب برات وقت گرفتھ..میاونجا باش
 یبا پاھا.. نی رو زمنمی ھمونجا بشخواستی دلم مرفتی نداشتم تمام بدنم ضعف مستادنی اینا

 ! کنار تخت و اروم نشستمیلرزون رفتم سمت صندل
 !دستی فای اقدامھ بھی... یماری بنی نداره ای راھچی ھدی ؟ باور کنمی نرشھیمامان حاال نم -
 !کنھی میریشگی نباشھ پیچیاراد جان حداقل ھ -
 ی نگرانلی پس دلمرمی مفتمی االن منی دست خداست اگھ بخواد من ھمیمامان مرگ و زندگ -

 ...شما
 :  خنده مسخره گفتھی ادامھ بدم با نذاشت

 ؟ی گرفتادی دختره نی تو از ایزدی حرفا نمنی تاحاال؟؟ از ایاز ک -
 :  گفتمکالفھ
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 م؟ی در مورده کرانھ باھم حرف نزنشھیاصن م!!  لطفادیمامان جان شروع نکن -
 !!ی زودتر انجام بددی طالقم بایکارا... بمونھی حرفخوامی نممی تمومش کندینھ اتفاقا با -

 :  زدمو گفتمیپوزخند
 !ستی نیمامان جون جوک نگو االن موقع مناسب -

 : شدیعصبان
 ؟یدی فھمرونی بره بتی دختره از زندگنی ادی باگھیتا دو سھ روز د...  زنمی بار مھیاراد حرفو  -
 فقط نی ادمی بگم من کرانرو طالق نمنوی اما محض اطالعتون ازنمی حرفو چند بار نمھیمامان منم  -
 ؟ی جملرو بفھمھی نی ای معنیتونی ممیما ازدواج کرد...  مامان می ما ازدواج کردستی عقد ساده نھی
 : پوزخند اضافھ کردمبا
 نی دوبار بھ زنم توھھی نیکنی فک میکنی سو استفاده متیماری از بی شما دارھی چیدونیھھ م -

 تموم شد؟؟ نھ مادره من تازه شروع گھی دیعنی نگفتم یزی چکای امرمی برنی نگفتم گفتیچی ھنویکرد
 !!کنمی برسم ولش نمی بھ پوچی اگھ باھاش بھ نابودی حتکنمیشد من کرانرو ول نم

 درد با وجودم اشنا نیچقدر ا...زدی مردونمو چنگ میبغض گلو... واسھ کرانھدنی سختھ جنگچقدر
 م؟؟ی کھ کرانھ اومد تو زندگی از وقتکنم؟؟؟ی مھی ، گرکنمیم راحت بغض نقدری ایمن از ک...بود 

 ..ھھ
 !اره..شی کھ من رفتم تو زندگی وقتاز
 :  گفتمی ارومی صدابا
 ! نیھم... از خانوادت نگرانت بشھری غیکی خوادی وقتا فقط دلت میبعض -

 بگم شما دی با خودت؟ نھ باای با من ؟ با کرانھ ؟یکنی لج می با کیمامان دار.. کرانھ برام بمونھ بذار
 ...یکنی می پسرت بازی با زندگیدار

 پدر و ی دعاراثوی ارث و مالی خیبگم ب...دی بگم ولم کنسموی برسھ کھ توروتون وای نذار وقتمامان
 !!دمی نمیچی اما من کرانرو بھ ھدی بکننی دوست داری ھرکاردیبابا عاقم کن...مادرم

 ؟ینسادینذارم ؟ تا االن وا..ھھ -
!! رمیمی مامان من براش م؟ی چیعنی عشق ، دوست داشتن ی درک کنیتونیمامان نم...مامان  -

 ! نبودنیاونوقت حالھ منم ا... مامانیوردی تا از احساس سر درمی داشتی اھی روحھیکاش 
 !ھیدور شدن ازش نشدن.. ھیبھ خدا نشدن...  عشقھ کرانھ تو خونمھ قلبش قلبھ منھ مامان
 :  گفتیفی ضعی کرد اونور با صداروشو

 ی شرطھیباشھ فقط بھ ..باشھ  -
 :  زدمو گفتمیپوزخند

 ...ی و عمل نکردی قوال دادنیھھ شما از ا -
 : برگشتعیسر

 !!ھی جدگھی دفعھ دنینھ نھ ا -
 : تکون دادمیسر

 تا حداقل برات کای امرمی بریای بدی بایول..  بکنی دوست داریاصن ھرکار.. رشیباشھ بگ -
 ...دمی متی مطمئن باش رضایایاگھ ب..ی جلوم اب بشینجوری انمی ببتونمی بکنم اراد نمیکار
 ... نی رو زمای تو ھوا بودم دونمینم

 !! پرواز کم بودی اتاق برای ھوارونی برفتم
 

 :  از رونش گرفتمو گفتمشگونی نھی کنارم نشست نی اروم و متسحر
 !!!کوھھ نجابت متانت... شدهنیاووووه چھ واسھ من مت -
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 : دندوناش گفتی زد و از الی نرمخنده
 !!ستی حرفا ننیخفھ شو االن موقع ا -
 !ادی دھن گشاد خوشش نمیداداشم از دخترا...  ببند شتوین -

 : گرفتھ بودخندش
 !!ستی ندنی خندیجونھ من خفھ شو کرانھ االن جا -
 ...یبابا عاقل شد -
 :  لبخند گفتمچھیا ن دفعھ برگشت سمتمو بھی
 ھ؟؟ی اراد چھیقض... یراســــــــــ -
 کھ برگشت سمتمو با خنده زدیسپھر داشت حرف م... دنی ھمھ شنبای کردم کھ تقری بلندـــسیھ

 !دوباره سرشو برگردوند
 :  گفتمی لبخند مرموزبا
 !حاال برو با اقا داداشم زر زر کن!  دمی محیبعدا برات توض! ستی حرفا ننیاالن موقع ا -
 ! تی تربیب -
 !ریبرو بم -

مامان و بابام داشتن با پدر مادر سحر صحبت .. اطی و سحر بلند شدنو رفتن داخل حاریکام
 !کردنیم

 :  فاصلرو کم کردو گفتسپھر
 !نییدای شما ؟ کم پنیخوب -

 :  زدمو گفتمیلبخند
 !رمی درگیلیاره خ..ممنون  -
 ؟یچ ریدرگ -

 !!! بھ تو چھخو
 ...درس و دانشگاھو -
 !!نیری نمگھی کھ گفت داریکام -
 ! گھ خورد با شمااریکام!  یری بمیا
 ..دی باگھی برم دخوامی کارامم اخھ نمنی ھمرینھ راستش درگ -

 :  گفتعی حرف بزنم سرنذاشت
 ؟یاخھ واسھ چ -
 ؟ی واسھ چیچ -
 ن؟ی برنیخوای نمیبرا چ -

 :  زدمو گفتمی گنگلبخند
 !گھیحاال د -
 !بلھ! اھان  -

 ! تنده عطر باشھیفک کنم بھ خاطره بو.. گرفتھ بودم بدجور سردرد
 : فرستادم سمت ماماننگاھمو

 ن؟یقرص دار. مامان -
 :  گفتعی سحر سرمامان

 زم؟ی عزیقرص چ -
 !یزی چی ژلفنھی..سردرد  -

 :  بھ سپھر گفترو
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 ! تخت تو سبدهرهی باال تو اتاق ما ھست زاریھ از اون قرصا ب دونھیمادر جون برا کرانھ جان  -
 نییمامانھ سحر از ھمون پا!!  نشدی گذشت از سپھر خبرقھی چند دقھی!  بدونھ حرف بلند شدسپھر

 :داد زد
 ؟؟ی قرص بسازیسپھر جان رفت -
 !!کنمی نمدایمامان پ -

 :  خانوم با خنده گفتمیمر
  کھ بار دومت باشھ؟ی کرددای رو پیزی چیتو ک -

 !! رفت باالخودش
 خانواده سحرم از لحاظ دیشا!!  واقعا چقدر فرھنگ ادما باھم فرق دارهکردمی فکر منی بھ اداشتم

 ...کردی تا اسمون باھم فرق منی تر بودن اما فرھنگشون زمنیی کم پاھی حاال نای مثھ ارادیمال
 تا برام قرص دادیدمشون دستور م خانوم بود با ھزار فخر وناز بھ مستخنی اگھ نگھھ

 ؟ی بسازای یاری قرص بی رفتکشھی داد می مھمنیاونوقت مامان سحر وسط مراسم بھ ا!ارنیب
 

 :  از رونش گرفتمو گفتمشگونی نھی کنارم نشست نی اروم و متسحر
 !!!کوھھ نجابت متانت... شدهنیاووووه چھ واسھ من مت -

 : دندوناش گفتی زد و از الی نرمخنده
 !!ستی حرفا ننیخفھ شو االن موقع ا -
 !ادی دھن گشاد خوشش نمیداداشم از دخترا...  ببند شتوین -

 : گرفتھ بودخندش
 !!ستی ندنی خندیجونھ من خفھ شو کرانھ االن جا -
 ...یبابا عاقل شد -
 :  لبخند گفتمچھی دفعھ برگشت سمتمو با نھی
 ھ؟؟ی اراد چھیقض... یراســــــــــ -
 کھ برگشت سمتمو با خنده زدیسپھر داشت حرف م... دنی ھمھ شنبای کردم کھ تقریلند بـــسیھ

 !دوباره سرشو برگردوند
 :  گفتمی لبخند مرموزبا
 !حاال برو با اقا داداشم زر زر کن!  دمی محیبعدا برات توض! ستی حرفا ننیاالن موقع ا -
 ! تی تربیب -
 !ریبرو بم -

مامان و بابام داشتن با پدر مادر سحر صحبت .. اطی و سحر بلند شدنو رفتن داخل حاریکام
 !کردنیم

 :  فاصلرو کم کردو گفتسپھر
 !نییدای شما ؟ کم پنیخوب -

 :  زدمو گفتمیلبخند
 !رمی درگیلیاره خ..ممنون  -
 ؟ی چریدرگ -

 !!! بھ تو چھخو
 ...درس و دانشگاھو -
 !!نیری نمگھی کھ گفت داریکام -
 ! گھ خورد با شمااریکام!  یری بمیا
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 ..دی باگھی برم دخوامی کارامم اخھ نمنی ھمرینھ راستش درگ -
 :  گفتعی حرف بزنم سرنذاشت

 ؟یاخھ واسھ چ -
 ؟ی واسھ چیچ -
 ن؟ی برنیخوای نمیبرا چ -

 :  زدمو گفتمی گنگلبخند
 !گھیحاال د -
 !بلھ! اھان  -

 ! تنده عطر باشھیفک کنم بھ خاطره بو.. گرفتھ بودم بدجور سردرد
 : فرستادم سمت ماماننگاھمو

 ن؟یقرص دار. مامان -
 :  گفتعی سحر سرمامان

 زم؟ی عزیقرص چ -
 !یزی چی ژلفنھی..سردرد  -

 :  بھ سپھر گفترو
 !خت تو سبده ترهی باال تو اتاق ما ھست زاری دونھ از اون قرصا بھیمادر جون برا کرانھ جان  -

 نییمامانھ سحر از ھمون پا!!  نشدی گذشت از سپھر خبرقھی چند دقھی!  بدونھ حرف بلند شدسپھر
 :داد زد

 ؟؟ی قرص بسازیسپھر جان رفت -
 !!کنمی نمدایمامان پ -

 :  خانوم با خنده گفتمیمر
  کھ بار دومت باشھ؟ی کرددای رو پیزی چیتو ک -

 !! رفت باالخودش
 خانواده سحرم از لحاظ دیشا!!  واقعا چقدر فرھنگ ادما باھم فرق دارهکردمیر م فکنی بھ اداشتم

 ...کردی تا اسمون باھم فرق منی تر بودن اما فرھنگشون زمنیی کم پاھی حاال نای مثھ ارادیمال
 تا برام قرص دادی خانوم بود با ھزار فخر وناز بھ مستخدمشون دستور منی اگھ نگھھ

 ؟ی بسازای یاری قرص بی رفتکشھی داد می مھمنیاونوقت مامان سحر وسط مراسم بھ ا!ارنیب
 

 مثھ یباعث شده بود جلسھ خواستگار!!  لذت بخش بودشونیی و نرم خوتیمی صمنیا.. گرفتخندم
 !!! ساده بشھی مھمونھی

 ھیمو ابو  کردی اب بھم داد تشکروانی لھی رفت اشپزخونھ قرصو با نویی با خنده برگشت پاسپھر
 ..دمینفس سر کش

 :  گوشم گفترهی نشست کنارم نگاھش بھ باباش بود کھ اروم زدوباره
  اعترافھ؟ی برایبھ نظرت االن موقع مناسب -

 : متعجب شدم برگشتم سمتشو گفتمشیمی لحن صماز
 ؟یاعتراف ؟ اعتراف چ -

 :  اروم گفتکردی نمنگام
 ....کرانھ من -

 ومدی بدش مدونمی مکردمی مکاری چدیحاال با!  مانع ادامھ حرفش شد شماره اراد بودلمی موبایصدا
 :  گفتعیاگھ قطع بکنم سپھر خودش سر
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 د؟یدیچرا جواب نم -
 :  بھش انداختم کھ گفتی معضبنگاه

 !! باالنی برنیتونیم -
 : از پلھ ھا رفتم باالعی کردمو سری نگاھم تشکربا
 اراد اراد اراد االن موقع زنگ زدنھ؟؟ -
 :  گفتادی فربا
 تمومھ تمومھ یعنی نی باور کن ادهی متی رضاکایکرانھ کرانھ کرانھ مامانم گفت اگھ برم امر -

 !تموم
 ! منھی زندگیتو چقدر ساده ا.. زدم یلبخند

 گھ؟ی مامانت راست میکنیاراد واقعا فک م -
 یای فرق داره اگھ باھام بنباریاما گفت ا...ی و عمل نکردیاره اره بھش گفتم دفعھ قبلم قول داد -

 !!ی بکنتوی و زندگی کھ برگرددمی اجازه می و تحت ردمان باشکایامر
  پابندت کرد؟ویحاال اگھ رفت -
 !! پابندم کنھی ؟ با کیبا چ -
 !دختر خالت -
 !مکنیدارم بھ عقلت شک م!!  وونھید -
  قولش؟رهی ززنھی نم؟؟ی چیستی نضی و بفھمھ مریاگھ بر -
 !!ی ھمھ چشھی تموم می بذار برمو برگردم ھمھ چاری بھانھ نی بابا کرانھ ھیا -
 !خدا کنھ -
 ؟یخوشحال نشد -
 !!رهیگی کھ بدون شرط و شروط بخواد قبول کنھ دلم اروم نمیاما تا زمان! چرا  -
 !! رهیبھش بگو اروم بگ -
 ؟ی نداریکار!! ــــمچش -
 ؟ی عجلھ داریواسھ چ -
 ؟ی چرا عجلھ داریگی می زنگ زدی وسط خواستگاردایببخش -
 ...نی خانواده سحر راضره؟؟ی مشی چطوره ؟ اوضاع خوب پیاھان راست -
 با زنھی حرف مینجوری وصلھ ناجورن کھ اھیھھ انگار خانوداه ما .. شدم ی جورھی حرفش نی ابا

 :  گفتمدادی نشون مموی کھ دلخوریحالت خاص
 ؟... مخالفت کنندی بایبرا چ -
 ... بابا اشتباه کردمیچیھ.. دینھ گفتم شا -
 :  حرص گفتمبا
 !فعال... اشتباھا نکننی از اگھید -
 !! نداشتمیبھ خدا منظور..ی ناراحت شکردمی فک نمدیکرانھ ببخش -
 لی کھ با دالستنی بھ خدمتت برسونم ھمھ مثھ خانواده شما خاص ندیدر ضمن با... دمیباشھ بخش -

 دختر ھی ھی کھ توروستی ننیی پاشونی وسعت فکرنقدریا!!!  خراب کننروی بقیمسخرشون زندگ
 کھ گرهی ازت حرصم منقدری اوقات ایاراد گاھ...ی و ارزش دوست داشتن نداریری بگن حقسنویوا
 !فعال !! از عشقم نسبت بھت کم بشھسمتریم
 :  گفتی ارومی صدابا
 !!کرانھ من -
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 مانتومو بی گذاشتم تو جویگوش..بغضم گرفتھ بود ... اعصابمو خورد کنھنی از اشتری نذاشتم بگھید
 ... و سحر اومده بودناری کامنییرفتم پا

 
 !!  بلند شده بود منم زودتر از مامانبابا
شرم درد .. کردنمونیسحر تا دم در ھمراھخانواده ... نی تو ماشمینشست...  خوشحال بوداریکام

 : گفتماری گوشھ کامرهیبا خنده ز!  یلی خکردیم
  اره؟گھیکار تمومھ د -

 :  تکون داد اروم گفتی و سردیخند
 !! و دل نبازهنھی برادر جنتلمنتو ببنی ای کسشھیگھ م -

 :  بھ شونش زدمو گفتمی اضربھ
 !ماشاال کوه اعتماد بھ نفس -
 :  خنده گفتبا
 گم؟ی دورغ میینھ خدا -

 با خواستیدلم اراد م! ی دادم بھ صندلھی تکون دادمو تکیسر!  گفتی دروغ نمییخدا.. ؟ نھ دروغ
 ! طعم عشق

 !شدمی عاشقت نمکاش
 
 تو رخت خواب ی چند لحظھ اھی... کابوس رفتن اراد ول کنم نبودنیا.. دمی ترس از خواب پربا

 :  از ارادجی مسھی و سیسھ تا م... متکا برداشتم  ری از زمویگوش..نشستم 
 نداشتم ی من ، قربونت برم بھ خدا منظورھی زندگ؟؟؟ی عاشقھ بدبختو شاد کننی دلھ ایخواینم -

 !جونھ ارادت بردار
 !!ومدنی منیی خودمو خانوادمو پاشدی بود باعث می جوابم ھرچگفتم؟؟؟ی میچ
  موقع شب خوابم؟؟؟نی من ایکنیفک نم -
حاال !!  ندارهیپس شب و نصف شب برام معن...  ادی بھ ی با من باشدینھ نھ نھ تو ھر ساعت با -

  شد؟یبگو خانومم چ
  شد؟ی چیچ!! خودخواه -
 !گمی مویخواستگار!  تو مال منھیاره اره بابا من خودخواھم چون ھمھ  -
 !!دهی قطعا جواب مثبت مچی بود احتماال کھ ھیعال -
 !ستی حرص نخور برات خوب ننقدریاما شما ا... رد کنھاروی کھ بتونھ کامھی کدونمیخودم م -
 ؟یحرص؟ حرصھ چ -
 !یچی ھزمی عزیچیھ.. شکلک خنده گذاشت ھی -
 !یاز سر دلخور... مثھ بچھ ھا اس دادم گھی می چدونستمیم
 ! توامیشیخوب م -
  قرص صورت تو باشھ چرا بد باشم؟یاره وقت -
 ! از خوابی بلندم نکنی کھ نصفھ شبی قرص خواب بخورھی دی باستمیحاال کھ من ن -

  داشت؟کاری بھ من چچارهی بنیا... بودم منایلمی خوب فیول
 !!حرفت دو پھلو بودا -
 چطور؟ -
 کنن؟ی مکاریمعموال با قرص چ -
 !!گھی دخورنیخوب م -
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 ! بھت محتاجمبیاوفففففففففففففف قرصم امشب عج -
 ! رو نکنری دلمو زنی از اشتریبرو بچھ جون ب -
 اد؟یخوابت م -
 !  کمھی -
 ! باھات حرف بزنمخوامیم -
 در مورده؟ -
 ؟ی صحبت کنیتونی مگمیحاال بھت م -
 ! اره تو بزنگ شارژ ندارم -

 جاش ھیعشقھ ما ھنوزم ١... امشب ماه کاملھ ... شدمرهی انداختمو رو تخت بھ پنجره خخودمو
 ...شھی میعنی خدا یا!!  ناقصھ ناقصھ ناقصلنگھیم

 کنمیاعتراف م....  کنم دای پتونمی نمای دنی جاچی اراد و ھی صدانیریطعم ش....  بودلمی موبایصدا
 ! شدمدنشونیمن معتاد شن

 
 !!جـــــــــونم -
 ! دلخور بانورو بشنومی صدادیگفتم االن با... ــــــــولیا -

 :دمیخند
 !!  عاشقمیخوای میصدام پر از عشقھ بگو چ...حاال کھ خوبم  -
  خونھ؟یای فردا بیتونیکرانھ م -
 ؟ی واسھ چگھید -
 ! باھات حرف بزنمخوامیم -
 !خوب االن بگو -
 !شھیاخھ نم -
 !شھیچرا م -
 ! خونھیای بدیبا.. بخدا شھینم -
  باشھ؟ی حضوردی کھ حتما باھی چھ حرفنیخوب ا -
 !! نامردنمتی ببخوامیبابا خوب م -

 :کردمی کھ با عشق نثارش میی زدم بھ وسعت بوسھ ھایلبخند
 !!بدو بدو بدو اعتراف کن..دلت برام تنگ شده.... اھان پس بگو -
دلم .دوست دارم !!  کھ بھ عشقت اعتراف کنم نمی از عشق؟ من عاشق ا؟؟یترسونی میمنو از چ -

 !!راف کردم حاال تواعت...  االن دارم نی ھمی کھ فکر کنی ھراحساسخوامتیم...برات تنگ شده
 راسشو بگم؟ -
 !معلومھ -
 داغت یبرا بوسھ ھا....برا ...دلم برا..دلم برا بغلت تنگ شده....اره دلم برات تنگ شده..اره  -

 ! تو بودن نجاتم بدهی بی حسانی اراد از ھمھ ای نجاتم بدخوادیدلم م!! تنگ شده
 !!قربون اون دلت برم -
 ! االن بگو طاقت ندارمی ولامی فردا می کارتو بگشھیحاال م -
 !گمی بھت میای فردا کھ مگھینھ د -
 ! نـــــــــــــــــــــــھ -
 ! کرانھ...راسش  -
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 ویزی کھ انتظاره ھرچدمی تلخ شنیاونقدر خبرا! ادی کھ از من من کردن بدم میدونیبگو بگو م -
 ! نبودتریغ... دارم

 !نھیاخھ المصب حرفھ منم ھم...خوب -
 ! جمعش کنمدی بایجوری چدونستمیاونقدر کھ نم...ختی رقلبم

 ؟ی بریخوایم -
 !شھی می مدت کوتاه باور کن اگھ برم مامان راضھیکرانھ فقط  -
 ! برهادتی روزا نی و ای برترسمیفقط م... ندارمیمن من مخالفت -
بھ خدا  نگران نباش ی ھستی من ھمھ چی نداره کرانھ تو برای من سال و ماه و روز فرقیبرا -

 !باورم کن..قلب من قلبھ توئھ 
 ... گرفتھ بودبغضم

 باشم دلم تو فکره ای دنی برات مھم باشھ کھ ھرجانیا! ستای نی خبرھیکرانھ کرانھ کرانھ از گر -
 ...! لحظھ جز تورو تجسم کنھھی اگھ زنمی احساسو گردن منیتوئھ بھ خدا ا

 : پاک کردمو لبخند زدماشکمو
 دلت تو نجاستی چون اگھی دی و دلت بره جای اگھ برستمی ننینگران ا...دونمی مزمی عزدونمیم -

 !! بھ قرانشھی میکینگران حال خودمم بدونھ تو روزو شبم ... نھ یدستا
 ! مثھ بادگذرهیقربونت برم مثھ باد م -
 ن؟ی دارطی بلیحاال ک...!خداکنھ  -
 !!رفتن ھفتست اخھ بارم وقت گنی اما احتماال تو استیمعلوم ن -
 ! برات وقت گرفتھیھھ ک -
 :  گفتری تاخبا
 !مھتاب -
 مثھ اون بودم خودم برات یکیکاش ..شھی تو بھ من مربوط نمزی چچی ھنروزایا -
 ..!ومدی کھ از دستم برمیھرکار...کردمیم
 ! دنبالتامیبرو فردا م.. زمیبرو بخواب عز! ی ھمھ کار برام کردیعنی.. کھ دلت با من باشھنیھم -
 !امیگفتم کھ م.. امینھ خودم م -
  باشھ؟امینھ نھ خودم م -
  داره؟ی خاصلھیدل -
 ! فعالامی خودم بخوامینھ فقط م -
 !  عشقمریشبخ -
 

 دست بھ اریکفشمو پام کردم سرمو کھ گرفتم باال کام.... سرم کردمو چادرم گرفتم دستم مویروسر
 . بودسادهی باال سرم وانھیس
 :  زدمو گفتمی لبخند خنده دار؟یداری بی صبح واسھ چ موقعنی تو ای بترکیا
 !!ریشبخ -

 ...دی از خنده ترکاریکام
 !گذرهی مری بھ خشاالیشبم ا... برو برو خدا شفات بده -

 : خندم گرفتھ بودمی سوتاز
 ! خنده دار نبودنقدریخوب حاال توام ا -
 یلی ھول شدنت خنیا! یمکیا اراد اونم قشھی پیری میخو دار...  خندم نگرفتنیاخھ واسھ ا -

 !باحال بود
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 ! مزهیلوس ب -
 ...  برداشتمپویی سرم کردو سوچادرمو

 !!خدافظ -
 :  گفتستادوی چارچوب در اتو
 !ایایزودب -
 !یباشھ با -
 !!خدافــــــــظ -

 !دونستمیم!! ومدی بدش می بگم بانکھی ااز
 : ضبطو روشن کردمنوی عجلھ نشستم تو ماشبا

  بدیلی لحظھ ھمون موقع با اون احوال خھمون
 زدی دلم شور تورو میرفتی کھ می وقتدرست
 دادمی از دست مھوی وقت کھ تورو داشتم ھمون

  اون شب بھ خودم ھرشب چقدر لعنت فرستادماز
 شھی بود کھ من کردم تورو سوزوندم از ری کارچھ

 شھی من مری ھمون روزه کھ دامن گشی اتنیا
  شدمیی تنھاشی اتزمی کھ تنھا بمونم با خودم ھیرفت

 شدمی کھ تنھا مدی منم عاقبت بایی اونھمھ تنھاباعثھ
 رهیمی مدهی خونھ متروک دلم جون منی ایتو

 رهی ستارستو غروباشم نفس گی بشباشم
 نھی عاقبتم انی تو بد کردمو االن بببھ
 شھی ساکت نمگھی تنھامودل تنگم دکھ
 دمیزا کھ عشقت رو نفھم تو بد کردم اون روبھ
 دمی باھات مردم دارم تاوانشو می ھر کارکھ
  شدمیی تنھاشی اتزمی کھ تنھا بمونم با خودم ھیرفت

 شدمی کھ تنھا مدی منم عاقبت بایی اونھمھ تنھاباعثھ
 
 !! کردمھی کردمو گرتیپی اھنگو رنی برسم خونھ حدود شصت بار اتا
 

 !! شدمادهی پاک کردمو پاشکامو
 :صداش باالخره اومد..چند بار... زدمدر
 جونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــم؟ -
 !زنمی ساعتھ دارم در مھیباز کن  -

 شھی شرتک کوتاه مثھ ھمھی گشت؟؟؟ی مینجوری چرا تو خونھ انی ادونمی بود نمسادهی واجلودر
 کننی و ازدواج مشنی مرد میقت ودیشا... بگرده ینجوری ااری بودم کامدهیتا بھ حال ند!! بدون لباس

 !گردهیخصلتشون برم
بھ خدا ...  ری سرهیس... زدمو نگاش کردمنشی بھ سیبوسھ ا... خنده و بدون حرف رفتم تو بغلشبا

 !!دمشی کرده انگار مدتھاست ندوونمیعشق د
 : اروم گفتدی با ھمھ عشقش لبامو بوسنویی اورد پاسرشو

 ! نباشھنجای خانونمھ خونم ادی بای بھ چھ جرمدونمینم -
 ...دیپرسی از مادرش مدی بود کھ بای سوالنی نداشتم ایجواب... دراوردم انداختم رو مبلچادرمو
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 !ستی من نشی متاسفم جوابت پ؟یپرسیاز من م -
 : بلندم کرد و گفتی خنده صداداربا
 دلھ من کو؟؟؟...  توئھشھی پیاتفاقا جواب ھمھ چ -

 :  پنھون کردمو گفتمنشی سرمو تو سدمیخند
 !ی جواب گنده دارھی یتو برا ھمھ چ -

 :  رو مبلگذاشتم
 !خـــوب -
 ؟یخوب کھ چ -
 :  گفتیطونی نگاه شبا
 ھ؟؟؟یخوب حاال وقت چ -
 !!ھی صبحونھ درست حسابھیاوممم ...االن وقتھ -
 !ھی موقع چیدونیخودت م..رینخ -
 !! نخوردمیچی اماده کنم خودم ھیزی چھیمن برم ...جونھ اراد االن نھ -
 ...یباشھ باشھ برو ول -
 کارام از نی از ادونستمیم... خنده برگشتمو خودمو انداختم روش و انگشتم گذاشتم رو لبشبا
 :ادی خوشش ممی با معنیطنتایش
 ؟یترسونی کھ دوست دارم میزی منو از چھ؟؟یھان چ -

 ...:کردیگام مبا لذت ن.. نگفت یزی دور کمرم حلقھ کرد چدستشو
 ھان؟.. موجود دور باشمنی از ایجوریمن چ -

 ..: شدمنی غمگدوباره
  کنم؟کاریتو بگو من چ!! ستی من نشی رقمھ پچی ھیکی نیجواب ا -

 :  فشارم داد و گفتمحکم
 !میری چندتا عکس خوشگل بگھی باشھ ادمی یراس -
 اوووووووووو اونھمھ عکس -
 ... باشھدی جددهی جدخوامینھ م -
 وونھید -

 ی تاپ خوشگلھ سرمھ اھی...  بودماوردهیھنوز مانتومو در ن... فشنگ صبحانرو درست کردم مثھ
..  رنگشون کنمخواستیچقدر دلم م...  بھشون زدمی شونھ اھیموھامو باز کردمو !! تنم بود 

 !!ستینھ نھ نھ االن کھ موقعش ن..ینسکافھ ا...یتونیز
 در واقع شکل کردمی داشتم نگاه منھییجلو ا!! کنمیزک تر متازه ابروھامم نا.. شدی رسمھروقت

 :  گوشم گفترهی کھ اراد از پشت بغلم کرد اروم با خنده زکردمی مجسم مندمویا
 ؟یدی مگھ تاحاال ندگھی خو خوشگلھ دیخوری عشق منو می دارھ؟؟یچ -
 :  شدم تو چشماشرهی نگاه خنیبا عاشقانھ تر... برگشتم سمتشیقی لبخند عمبا
  رو بگم؟یزی چھی بار نی ھزارمی براشھیم -

  تکوت دادسرشو
 : بستمچشمامو

 !!!دوست دارم دوست دارم دوست دارم -
 :  زد و گفتیاون نگاه خوشگلش ھنوز روم بود پلک..  چشمامو باز کردم گفتی نمیزی اما چاراد

 ... ستی نیچکی ھی داره کھ تو چشمایچشات ارامش -
 !!تی نسیچکی ھی قلبت بھ جز من جای کھ تودونمیم -
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  قبل گفتتی برداشت روم با ھمون جدزیخ...  شد محکم بغلم کرد و انداخت رو مبل ی جدنگاھش
: 
 یجوری منھ خر چدونمی نمیول...  ھم ی ھم از خودراضی ھم مغروریکرانھ تو ھم خودخواھ -

 !عاشقتم
 ...  شدمی جورھی

قلبم ... ومدی اما انگار اراد داشت بھ ھوش ممیھوشیمون ب ھردودونستمی من مھیھوشی نوع بھی عشق
 ... نکنھدیلرز

 فرشتھ ھی کھ گفت تو ادمھی کھ تلفنو قطع نکرد ی نرفتھ ھمون شبادمی اون شبو ی نھ ھنوز حرفانھ
 !یا

 
 :  تر از خودش گفتمی جدمنم

 ...ی تحمل کنی زنھ خودخواه مغروره از خودراضنی ای مجبوریول -
 :  سمت اشپزخونھ گفتمرفتمی کھ داشتم می در حالرونوی بدمی کشخودمو

 !چون زنتم -
 !  نشستزیپشت م!  ازش دلخورمکردمی چرا احساس مدونمینم..دمی چزویم

 :  گذاشت جلومو گفتشوییچا
 ؟یکنی منشیریش -
 ! نھ -

 !دادمی براش انجام منکاروی خودم اشھی ھماخھ
 :  لبخند گفتبا
 اوه اوه اوه سرکار خانم ناراحتن؟ -

 :  گرفتم باال و گفتمسرمو
  بھ قرانی روداریلیخ -
 :  گفتی خنده صداداربا
 چرا اخھ؟!! ا -
 .... بعدیدادی چارتا فحش خوار مادرم بھم مھی یخواستیم -

 !! از تھ دلدیخندی بغلم کرد ھنوز معی حرف بزنم از خنده غش کرده بود اومد سرنذاشت
 .. حرکت نشوندم رو اپنھیبلندم کرد و با ...  بفھمھخواستمیخندم گرفتھ بود اما نم خودمم

 رو داشتم کھ دلم بنده ی شکستھ اقیمنم حسھ قا..  نبودیاز طوفان خبر.. خنده ھاش اروم شدیایدر
 ...خنده ھاش بود

 ! کھ عاشق طوفانممیی تنھا ناخدامن
 عشق ی جلوشدیاما مگھ م... وا بدم خواستمینم... دنمی فرو کرد تو گردنمو شروع کرد بھ بوسسرشو

 .! باال و با تموم قدرتم لباشو گذاشتم رو لباشدمیچونشو کش... ستادیاراد محکم ا
 ! اونم از جانب ارادی داشت فشرده بشیو چھ لذت..دادیفشارم م...  دوره کمرش حلقھ کردم پاھامو
 ! از لباش دل بکنمقمی دقھی تونستمی بلندم کرد اما من نمدوباره
 ! کرد و تاپمو دراوردیخنده صدادار!!  ازم گرفت و پرتم کرد رو تختی محکمبوسھ

 ! اراد بودمی لبارهیاما من س...  موندی اون روز دست نخورده باقصبحانھ
 

 !ری وصف ناپذیلذت!  اراد باز بشھیچقدر خوب بود نگات تو چشما... باز کردمچشمامو
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 از ھر یخال! کنھی می از تو منو خالیاخ کھ دور!! چونش...گونش .... بھ چشماشدمی کشیدست
 !احساس

 :اما چشماشو باز کرد! دیخند... رو لباشدمیانگشتمو کش...لباش
 !!نمی غم چشماتو نبی لحظھ بخندھیتو ... رمی دوست دارم کھ حاضرم بمنقدریا -

 :  انگشتاش ھنوز چشماش بستھ بودی قفل کردم الانگشتامو
دستات کھ ..بارمی از عشق تو میینجای کھ تو ایوقت...  دارم یت کھ تو دستامھ من حال خوشدستا -

 !رمیمی عشق تو می بشمی مجنون نگات مرمیگیتو دستامھ حس تورو م
 :  برداشت و با لبخند گفتزیمچمو محکم گرفت و خوابوندم روم خ... کردرمیغافلگ

 ! بودمدهی ندی عاشقانگنی بھ ایخداحافظ -
 : گرفتدلم

 ؟یخدافظ -
 !ینھ نھ نھ فعالن -

 : با لذت نگاھم کرددیاونم خند. ی گرفت فعالنخندم
 ...تونمی وگرنھ نمیبھتره بر -

 :ابرومو دادم باال... گذاشتم رو لبشانگشتمو
 ؟یکنی مرونی منو از خونم بیدار -

 .... اھنگ باحال گذاشتھ بودھی... لپتاپشو روشن کرد... بلند شد.. دی خنددوباره
 شرتھ قرمز کوتاه پام بود با قر رفتم ھی مردونھ اراد و تنم کردم ی از لباسایکی خنده بلند شدم با

 نیی باال پامیدیپری ھا موونھیمثھ د...  خندم گرفت دمی خودمو دنھیی بود تو اختھیسمتش موھام بھم ر
 !!! دستامون تو اسمونمویدادی مست سرمونو تکون میمثھ ادما... 
!! یاونم چھ شکل..میدیرقصی بار باھم منیھھ اول!! دادمی کمرو گرفتھ بود من باھزار عشوه قر ماراد

 !مثھ خال
 !میدیخندی بلند می صدابا

  بھ تو من دلمو بستم بھ تو طفره نروقسم
  قصد منوی بدوندی دلتو دست منو بابده
  کمھی بھت بگم خوشم اومده ازت نوی ادیبا
  توجھ کن بھ من نذار کھ از دست برمشتریب

 تونھی کھ نمی کسقرارموی بھی دوست دارمو من
  چشممی جلوای تو بمونھ عشقم بیب

 ی منزهی دل بھ تو دادمو چھ خوبھ حالمو تو عزاخھ
  عشقم واسھ عشقت تشنمی منزهی چھمھ

  باور خودم من اونقدر زود عاشقت شدمشھی نمھنوز
 شمی ترم م تازه عاشقشمی پیاگھ بمون..
 امی من با تو می ھرجا برامی ھمھ خوشلی دلییتو

 خوامی از تھ دل تورو منی نگا بکن تو چشام ببھی فقط
 !طفره نرو...ی خسرواریزان

چشامو بستمو دستمو کردم البھ ... کارو کردنیارادم ھم!  خودمو انداختم رو تختزدمی نفس منفس
 !! موھامیال

 تر از کیوجود اراد نزد...  رفتی در ممیانگار خستگ!! کشمی مشھی موھامو از ری وقتبردمی ملذت
 !!از خودمم بھتر.. کارو انجام دادنیقبل بود چشمامو باز کردم دستامو زد کنارو خودش ا
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اشک تو چشمام !!!  باشھمونی طوالنداری دنی اخرنی ادی نداشتم بھ جز نگاه کردنش شای کارمنم
 !حلقھ زد

 !ِ اخرش اشتباهینیبی میِغم و آه اگھ تنھا برشبام پر از " بدونھ تو "-
 ..!نمی سرشو پرتاب کرد رو سرونوینفسشو محکم داد ب... چشمام نگاه کردبھ
 کرانھ شوروع نکن خوب؟ -

 ... کردی طشویشگی ھمرهی گذاشتم روھم قطره اشک مسچشمامو
 
 !چشم -

  ناب باھم بودنو تلخ کنم؟ی لحظھ ھانیچرا ا... اشکامم پاک کردم... باز کردم چشمامو
 : بلند کردو گفتسرشو

 !!یصبحونم کھ بھ ما نداد -
 ونمی بچھ پرو تازه بھت اشانت؟؟؟یخوردی می چیپس االن دوساعتھ داشت... رهیاوووو چشاتو بگ -

 !!دادم
 ...دیخند

 وم؟یاشانت -
 !!گمیرقص بعدشو م...بعلھ -
 ...دی بلند خندی صدابا
 ن؟ی من صبحانھ بد ھرروز صبح شما بھشھیم -
 !! رودلت بشھترسمی مرینخ -
 ... سازگارهیلینھ نھ نھ من مزاجم بھ تو خ -
 ...: زدمو شروع کردم بھ کتک زدنیغی خنده جبا
 .. بسازهی بھ ھمھ چتی کال حال مزاجکنمی می کارھیاالن .... کثــــــــــافت -
 عیدستم تو ھوا موند ارادم سر...  زنگ در اومدیصدا...کردی من اخ و اوخ می مشتھارهی خنده زبا

 .!فونیدر رفت و رفت سمت ا
 : با تعجب گفت...  سپھر بودجاخوردم

 کنھ؟ی مکاری چنجایسپھر ا -
 ست؟یوا مگھ دوستت ن -
 ! تو برو تو اتاقومدی نمنجای وقت اچیچرا اما خوب ھ -
 ! برم خونھخوامیم!  زود ردش کن برهیباشھ ول -
 !!ی تا شب شما درخدمت منگمی ماریه بھ کامالزم نکرد -

 :  بگم کھ ھولم داد و گفتیزی چخواستم
 !میزنیبرو برو بعدا حرف م -

 !ومدیصداشون م... درو باز کرداراد
 !ی؟ راه گم کرد.. طرفانیسالم اقا سپھر ا -
 ... شمی مزاحم مادی بابا من کھ زیا.. سالم  -
 یزی چھی برات نیبش...!  نھ واسھ من سپھر خانیای میمانخوب اون فرق داره تازه مغازه واسھ  -
 !ارمیب

 !ومدی اراد از اشپزخونھ میسپھر نشست رو مبل صدا...کردمی در نگاه می از سوراخ الاروم
  چھ خبر؟گھید -

 ! از جاش بلند شد رفت سمت اشپز خونھسپھر
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 ! بد موقع مزاحم شدم؟یا مھمون دار -
 :خندم گرفت...  اخ اخ بساط صبح ھنوز پھن بوداخ
 ..!ا نھ بابا خودم بودم -
 ؟یذاری دوتا دوتا میواسھ خودت از ھمھ چ -
 !!روزهی خورده شلختم واسھ دھیھھ نھ بابا اخھ من  -
 !!مردمی داشتم مگھید

 ... رو مبل بودمی چادر و مانتو روسریواااااااا
 چنگ زد و انداخت الموی کھ دور از چشم سپھر باشھ وسای جلوتر رفت و با ژست خنده دارارادو

 !پشت مبل
 !سپھر مشکوک نگاش کرد!  نشستعیسر

 :  گفتیزی خنده تمسخر امبا
  نھ؟یپوشی کفش دخترونھ مونی روز درمھی دایحتما جد -

 :  اراد باز مونده بوددھن
 ... بابا تو چرا امروزیا...  روزی داشتم دی مھمونھی یدونینھ م -

 :  و گفتدی حرفش پروسط
 رون؟ی بی از کرانھ بکشیتونیم -

 ؟...گفتی می داشت چنی از اون نداشت ای سرخ شده بود حال منم دست کماراد
 ؟یچ -
 ؟ی کرانھ بشالیخی بشھی مگمیم -

 :  سرشو چندبار تکون داد و گفتاراد
 ؟یگی می چی دارفھممیمن اصال نم -
 وقتھ دوسش دارم و یلی من خستی دوروز نیکی واسھ میض قنی اخوامی اراد من کرانرو منیبب -

 ..خوامی حاالم ازت می درک کننوی ادوارمیام
 : اراد رفت باالیصدا

 گھی ھرکس دای منو تو نی وسط امکان نداره کرانھ بی بذارتمی اقا سپھر تو زندگنیحاال شما بب -
 نفره ھیکرانھ فقط عاشق ...  رو کھ بخواد با من رقابت کنھ یتورو انتخاب کنھ نھ فقط تو کال ھرکس

 !دهی نمی کسچیو مطمئن باش دل بھ ھ... اونم منم 
 :  با لکنت گفتسپھر

 ن؟ی داریشما باھم ارتباط خاص -
 :  زد و گفتیشخندی ناراد

 !ارتباط؟؟ کرانھ زنھ منھ -
 : نی زمخوردی داشت فکش مگھی واقعا دسپھر

 ... یعنیاراد  -
 :  گفتادی نذاشت صحبت کنھ با فراراد

 !!رونی بایکرانھ ب -
 ... اراد -
 !ی بھتره از خودش بپرســــسیھ -
 تخت خوده اراد ینشستھ بودم رو.... یی مانتوی نھ روسررونی برفتمی میجوری خدا حاال من چیا

مانتومو از دستش گرفتمو ! امی بگم نمدمیترسیم...  بود بدجوریبا لباسام اومد داخل عصبان
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 برگشتم تو کردمیداشتم شلوارمو پام م..دیکشی نفس می و عصبانکردیتو چشمام نگاه م...دمیپوش
 : گفتمتشوصور

 !! دونستی نمیزیاونکھ چ..  بابا خوب توامیا -
 ! شممونی بگم بعدا پشیزی چخوامینم!کرانھ ساکت باش -
 . فت نگفتم خودمو مرتب کردم اراد جلوتر ریزیچ

 : اروم رفتم روبھ روش.. سرشو بھ دست گرفتھ بودسپھر
 !سالم -

 :  بلند شدی سرشو گرفت باال با مکث کوتاھعیسر
 ... خونھھیشما باھم تو ...نجایکرانھ تو ا -

 : نذاشت حرفش تموم شھاراد
 باشھ چون زنمھ ما دمی بایعنی حرفارو بذار کنار اره کرانھ االن کنار من تنھا تو خونمون بود نیا -

 ! حاال بپرس ازش بپرسمیباھم ازدواج کرد
 :  گفتاروم

 ش؟یخوایکرانھ تو واقعا م -
 : زدمو گفتمیلبخند

 !شوھرمو نخوام -
 .... پس خانوادتفھممیواقعا نم -
 

 : تر گفتعی سراراد
 باھم انھی باشھ؟ منو کرانھ مخفیکنی جا فراموش منی ھمیدی رو کھ دیزی باشھ ھرچادتیفقط  -

 !یدی ندیدی پس شتر دمی اغھی صکنھی فک می تازه اونم چدونھی ماری فقط کاممیازدواج کرد
 :  سمتشو گفتمدمی تکون داد رفت سمت در دویدلم براش کباب شد سر... نزد یحرف

 ! نشھمی زندگریاھت دامن گ!! ی نکننمیسپھر تورو خدا نفر -
 : لبخند نبودمنی منتظر ااصال

 بھتر از اراد ؟ فقط برام دعا کن کھ ی کی خوشبخت ششاالیا!  کنھی نمنی نفرادم عشقشو کھ -
 خدافظ! زودتر فراموشت کنم 

 .......رفت
 ! اراد اومده بودی تازه صدااما
 ...یپسره ازگل عوض -
 :  خاصش گفتی ادابا
 ....یبزنم دھنشو پاره پوره کنم ، عوض!  باباریبم...کنھی نمنیعشقشو نفر -
 ...نقدری اگھی توام دگھیا چھ خبرتھ ؟ تموم شد رفت د -

 : داد زدسرم
 !!ی نداره را بندازبی نداره عبی عی ھکنمی می دارم خودمو خالی وقتادیکرانھ بدم م -

 !منم چغندر فرض کرده!!  کنھی نھفم بلند شده اومده تو خونھ من داره بھ زنم ابراز عالقھ مپسره
 تنم یزی چرشی پشتم کردم بھش مانتومو دراوردم زدادی بند فحش مھی کردی ممی داشت روانیوااااااا
  دفعھ حرفش قطع شدھینبود 
  سمت اتاق نگاش نکردمرفتمی کردم داشتم مزونی مانتورو اووردمی گرفتھ بود بھ رو خودم نخندم
:... 

 ؟یدی فحش نمگھی چرا دھ؟یچ -
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تو کشو دنبال رژ لبم بودم سرمو کھ بلند .. دادیجواب نم.  خواستی مشی ، دلم ارانھیی جلو ارفتم
 .. بودستادهیکردم پشتم ا

  حساس بود؟نقدری چرا انی خدا ایا
 ... شدرهی بھم خنھیی رو بازوم چونشو گذاشت رو کتفم از تو ادی کشانگشتاشواروم

 تو می خطھی کمم رژگونھ زدم ھی... قرمزه قرمزم بود...شروع کردم بھ زدن...  کردمدای پرژمو
 !با خنده برگشتم... دمیچشمم کش

 ... خودمو انداختم تو بغلشی حرفچی ھیب!  بھ لبام انداختی خنده دارنگاه
 
 ! برمخوامیپاشو پاشو پاشو اراد م -
 کجا؟ -
 ؟یداریب -
 !ی درصد من بذارم برھیفک کن  -
 !یدونی خودت کھ متونمیبرو بابا نم -
 !گمی ماریخودم بھ کام -
 .نھ نھ جونھ من ول کن -

 :  کرد بھ منو با اخم گفتروشو
 !یمونی بھ اجازه شما ندارم چون مازی داره؟ درضمن نبی باشھ عشمی امشب زنم پخوامیکرانھ م -
 ھم شھی پنیخوای می برا چگھی نماری بگم؟ در ضمن کامی بھ مامان و بابام چتونمیاراد بھ قران نم -

  بدم؟حی تو توضی برادی بانقدری مسئلرو من انی چرا انی ھممی اغھی فقط صکنھی اون فک منیباش
 !می ھم باششھی کم پھی میخوای برم مخوامی تازه من ممی باھم حرف بزنمیخوای مگمیبھش م -
  سحر نھ؟شھیخو بگھ کجام ؟ حتما پ -
 !گتی دوست دھینھ  -
 ! بکن اما شر نشھی دوست داری واال ھرکاردونمینم -

 ....رونی نزد رفت بیحرف
 

 :  عالمھ بوق باالخره برداشتھی از بعد
 بلھ؟ -
 ؟ی جان خوباریسالم کام -
 ؟یی ؟ کجایسالم قربونت تو چطور -
 ؟ییخوبم من خونم شما کجا -
 اومدم مغازه چطور؟ -
 ! باشھشمی اگھ بشھ کرانھ امشب پخواستمی ماری راسش کامینطوری ھمیچیھ -
 ؟ی چی ؟ برایچ -
 !می ھم باششھی امروزو کامل پخواستمی مکای برم امردی بای مدتھیاخھ  -
 ! کھ نذارهدمیترسیم...دمیترسی کم مھیراسشو بگم ....  زدمی حرف میاطی چھ احبا
 ؟ی بریخوای می چیبرا -
 دونھی ندم کرانھ خودش محی االن برات توضشھیم -
  بگم؟ی چنای بھ بابامستمیمسئلھ من ن -
 !نای خونھ سحرامونھیبگو خو امشب م -
  ھست؟ی واسھ کطتی بکنم حاال بلتونمی مکاری چنمی واال ببدونمینم -
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 !احتماال پس فردا -
 !دمی حاال بھت خبر مدونمینم -
 ! داداشگھی کارش بکن دھی -
  ؟ی نداریباشھ کار -
 !نھ قربونت فعال -
 !خدافظ -
 کردیت لباسامو نگاه م بود و داشستادهی رفتم تو اتاق جلو کمد ادموی کشقی نفس عمھی

 : نگام کرد اروم برگشتنھیی تو ااز
 ش؟یدی چرا تاحاال نپوشی قشنگنیاراد لباس بھ ا -
 ! داشتم گذاشت رو تختفی قرمز کثنی شلوار جھیبا ....  بوددی و سفی چارخونھ سرمھ ارھنی پھی
 ؟ی گفتاریبھ کام -
 اره -
  حمام توام حاضر باشرمیخوب پس من م -
 امیمنم م -
 کــــجا؟؟؟ -
 رمی دوش بگھی گھیحمام د -
 بچھ پرو... سره جات نیبش -
 !!یکشی خجالت مھیچ -
  اراد بشم؟فی حرشدی خنده رفتم توحموم اما مگھ مبا
 

اما ...  باشھی اگھ موقتی حتارمی طاقت بتونمی میجوری بدونھ اراد چدونمینم... ی وقت نرچی ھکاش
 رهیز!  ندارمشگھی فکرشم بکنم کھ دی حتتونمینم.  کھ برگشتش با خداستیی از اون رفتناگھیدلم م

 ینجوری بره باشھ بذار بره تو چرا اخوادی دختره احمق اگھ مستی کردن نھی گریدوش حمام کھ جا
 ؟یزنیپر پر م

 بھ بودنش میتمام زندگ... براش بال بال بزنم اون شوھرمھ عشقمھ دی برام مھم باشھ بادی باخو
 از شی احساسھ بنیا..  دوسش نداشتھ باشم نقدری بکنم کھ ای کارتونستمیکاش م..ت کاش وابستس

 ارهی کھ بھش دارم داره عشقمو از پا درمیحد
  درکار نبودی مخالفتچی سره راھمون نبود کاش ھی مانعچی کاش ھکاش

 ؟... ی متھمم بھ دوری بھ چھ جرمی چیبرا
اما ... دونمی ارادو دلسرد کنھ مخوادی منو دلسرد کنھ مخوادیاون م.  مجازاتھ نی از اراد بدتریدور

 ! میداری عشق برنمنی دست از اچجورهی کھ نھ من نھ اراد ھدونھیاون نم
  خانم گل؟ییکجا -
 ....رونی بامیاالن م -
  کمکت ؟امی خودم بیخوایم -
 ...نـــــــــــــــھ -
 .... جا زدمای فک نکنیباوش ول -
  ؟یدیحولمو م...  فکرا کنم نیاز ابنده غلط بکنم  -

 پدر نمونھ داشت ھیخوبھ اراد مثھ ...  اروم باز کرد حولمو باز کرد با خنده رفتم تو اغوششدرو
 کردیخشکم م

 :  با خنده گفتمنشوی بھ سدمی مالموینیب
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  ؟ی بریخواینم -
 !  بدونھ شما صفا ندارهگھیاون تو د -
 برو بچھ پرو برو -
 امیو خشک کن منم مباشھ برو موھات -

 :  کھ اروم گفترفتمی مداشتم
  حولم حاضر باشھیراس -

 :  با خنده بلند تر از خودش گفتممنم
  چشم سرورمیبھ رو -

 ! حال مسخره متنفرم بودمنی از اشھیدلشوره گرفتھ بودم ھم!  نیی پارفتم
 !!  کنم ؟ نھ نھ نھی ازش خدافظدی بایعنی خدا ی رو مبل انشستم

با ! رفتم پشت در حمام نشستم!  ارنی بچی دوتا ساندوھی غذا درست کردن نداشتم زنگ زدم حوصلھ
 ... کردنھی اھنگ موردعالقمو گذاشتم شروع کردم بھ گرمیگوش

 !کنھی مجمی ، گکنھی اراد کالفم مینبوده طوالن!  تصورش کنم تونمی نمی حتھی بد دردیخداحافظ
 بگم حسھ خوامی ھست فقط می حاال ھرحسھ؟یدازست ؟ چ انی حسھ تعھده ، عشقھ بنی ادونمینم

 !!ھیقشنگ
 !نیھم. ی مخاطب خاص گوش کنھی ی اھنگو براھی نکھی اھی قشنگحسھ
 ریبا تاخ!  دوش اب قطع شدیصدا.  تارموشیھر قطرش فدا!  دیچکی دونھ اشک از چشمام مدونھ
 : گفت

 ؟یینجایکرانھ ا-
 :  پاک کردمو با خنده گفتماشکامو

 ؟یخوای میزیاره چ -
 !ینیی ، فک کردم االن پایچینھ ھ -
 ! بھم بگورونی بیای بی ھروقت خواستزمینھ عز -
 ! نگفتیزی چگھید...  نکن بندهھیشما گر -

 ھوا درو باز کردمو کلمو کردم تو ی خبر باشھ؟ بی از دل و حال و روزم بشھی نداشت مگھ متعجب
 : برگشتعیحمام مثھ بچھ ھا سر

ِااا - ِ  وونھ؟ی دیکنی کار میچ! ِ
 !ایاوووووف با ح -

 :  گفتیطونی شی باز کرد ھنوز پشتش بھ من بودبا صداروی نگفت ، شیزی چدویخند
  دوباره خودم بشورمتای بیفک کنم گربھ شور کرد -

 نگفتم فقط نگاش کردم قربونش برم یزیچ!  نداشتدنی خندی ناگھی من دی داشت اما لبھاخنده
 :ھنوز روش اونور بود

 ؟یکرانھ جان خوب -
 !اره -
 !رونی بامی زودتر بخوامی درو ببند می نداری بابا کار؟یگی نمیزیچرا چ -
 !!رونای بایباوشھ زودب -
 کرد دوش دستش بود با خنده اومد جلو و درو سی خکلموی اب تمام ھری دفعھ برگشت سمتمو با شھی
!  خودشو کنارم جا دادنوی پرت کرد رو زمرویش. با خنده انداختم تو وان! منم دنبال راه درو! ستب

 : گوشم گفترهیبغلم کرد و اروم ز
 ! کنھ ھاھی خانومم گرنمی نبگھید -
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 :  انداختم دوباره گفتسشی بھ صورتھ خینگاھ
 !ھی گرھی گرھی گرقھی دم بھ دقی ھفھممی نملشویدل -
 ؟ی نباشیخوای واضحتر کھ تو منی از الیدل -
 ! ، مجبورم کھ نباشمخوامیمن نم -
  ھست؟گمی اجباره دھی یدونستیم -
 ھوم؟ -
 ادمی کھ بھ ی ، مجبوری کھ دوسم داشتھ باشی مجبورستمی کنارت نی ، وقتی رفتیوقت -

 ! زن در حده مرگ عاشقتھھی نجای چون ای کھ ھرلحظھ عاشقم بشیمجبور...یباش
 . فشارم دادشتریدو ب زی تلخلبخند

 ! حاالی بگیخوای میفک کردم چ! ستی نیزی چنکھیا -
 ! زود برگردزمیھمھ چ! ی منزهی تو ھمھ چیول -

 !  نزد دکمھ لباسموباز کرد دستشو پس زدمو خودم ادامھ دادمی حرفبازم
 !می کردی عالمھ بازھی آبو کف کرده بود ھمھ

 عالمھ حرف و خنده ھیغذا رو اوردن اونم با .  دیآرادم رفت لباساشو پوش!  خشک کردم موھامو
 ... میخورد
 ! گذشتی زمان اونقدر زود نمکاش

 
 خواھند داشت؟ ی چھ برخوردنای برگردم مامانی برام مھم نبود وقتای دلمو زده بودم بھ درگھید
 ! شب تا صبح کامل باشمھی کناره اراد ومدی مشی حاال لذت ببرم کم پنی از ھمخواستمیم
  ؟می بخوابمیبر -
 ! شبھ٩زوده آراد تازه ساعت  -
 !خو باشھ من خستم -
 ؟یخوابی تاحاال شبا زود میشما از ک -
 !یمونی منجای کھ شما شب ایاز وقت -
  باال؟زنھی زود بھ زود میلی آمپرتون خیدونستیآقا شما م -
 !ادی مشی کم پی طوالنیتای موقعنی در ضمن از اھ؟ی ، مشکلدونمیآره م -
 ! می باھم رابطھ دارشتری بمی عادیواال فک کنم ما از زن و شوھرا -
 : و گفتدی خندی قلدر بازبا
 ھ؟ی مشکل؟یخوب کھ چ -
 ! مشکالنیتا باشھ از ا! اوووو نھ بابا  -
 

 کھ اراد از کردمی مرتب مموی داشتم روسردمیمانتومو پوش! بھ گونش زدمو اروم بلند شدمی ابوسھ
 :نییپلھ ھا اومد پا

 ؟یکنیفرار م -
 !کنمیمن اخرش تورو ادم م -
 چرا ؟ -
 !ھی ، بلھ آقا مشکلی در ضمن قبل از ھر جواب؟یگردی مینجوریچرا تو خونھ ا -
 : خنده سرشو پرت کرد عقببا
 !یفک کردم دوست دار -
 !رینخ -
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 ؟یاونوقت برا چ -
 !لی دلی چھ بلی حاال چھ با دلی انجام بددی من دوست ندارم نبایھرچ...  گھیدوست ندارم د -

 :  بھم انداخت و گفتی نگاھعاشقانھ
 ! اره اره اره -

 : دمیپوشی داشتم چادرمو منھیی رو بھ ابرگشتم
  زنھ خودخواھھنیدر ضمن تو دلتم نگو ا -

 :  کوتاه بھ لباش نشوندم اروم گفتمی سمتشو بوسھ ابرگشتم
 !من اراد خواھم -
 !  لذت چشماشو بستو سرشو کج کردبا
 ؟ی زود نرنقدری اشھیم -
  زود؟یگی منیتو بھ ا -
 ! گذرهی من ھرلحظھ با تو بودن مثھ باد میبرا -

 : گفتمنویی انداختم پاسرمو
 م؟ی کنی خدافظدی االن بایعنی -
 ! نھزمی نھ عزیخدافظ -
 !یـــــــلی خشھیدلم برات تنگ م -
 ! زمی عزنطوریمنم ھم -
 ...گھی و دنجای منو ای وقت نذارھی!  کھ برگشت دستھ خودتھدونمیتورو خدا زود برگرد م -

 :  عقبو گفتمدمیبا بغض سرمو کش!  بھم دادارویدن!!  گذاشت رو لبملباشو
 ! نمتی کھ نبشھینم!! لپتاپتو ببرا!! ی بھم زنگ بزندیھرروز با -
 !باشھ قربونت برم باشھ -
  فرودگاه؟امیاراد ن -
  بھ نظرت؟شھیم -

 :  کردمو گفتمیفوت
 !چقدر بدبختم من! نھ -
  تو؟یگی میااااا چ -

 :گفتمی مونی ھذھی رو کتفش با گردادمی چونمو فشار مختمی بغلش کردم اروم اروم اشک رمحکم
 !اراد...ارمی طاقت نمگھی من دیبھ خدا تو بر!! ی برخوامی نمخوامیاراد نم -
 !اروم باش عشقم...جونم جونم  -
!  ی راحت گذاشتم برنقدری کھ امونمی پشیاز ھمھ چ!! مونمینرو تورو خدا اصن پش! ارادم -

 !! کھ چرا اصن دوست دارممونمیپش!!!  کھ چرا منتظر اجازه مامانت موندم مونمیپش
 !! بھ خداگذرهی اروم باش خانومم مثھ برق و باد مسیھ -
 !!! بھ تو وابستمنقدری کھ چرا اخورهیحالم از خودم بھم م!  رمیمی من مای و بیو بر تا تگذرهینھ نم -

 : عقبو گفتمدمی ھا خودمو کشوونھی دمثھ
 بھشو ن زویھمھ چ... امی باھات بگمی بھ خانوادم مرمی االن منی ھمیاراد اصن اگھ تو بخوا! اراد  -
 !!! راه رفتھھنوز نرفتھ دلم ھزار . ینجوری اتونمی بھ خدا نمگمیم
 :  گفتنشوی تو سدی لبخند سرمو کشبا
 ..! اری درنی بازوونھیتورو خدا تمومش کن د -

 : اومدم عقباروم
 ... بروزمیبرو عز -
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 :  گفتینیبا لبخنده غمگ..  نھ یعنی تکون دادم سرمو
 ...  خانوممی داده بود بھتره زودتر برجی بھم مساریکام.برو  -
 ....ی بدیلیخ -
  بدم حاالم برویلیاره بدم خ -
  نکنرونمیحداقل ب -

 :  و گفتدی بھ موھاش کشی بود دستکالفھ
 ! نی زودتر برو ھمگمیفقط م... کنم ؟ فقط رونتی کرانھ از خونھ خودت بھی چرونیب -

 ... رفتھ بودادمی فموی کدمی ول کردم اشکمو پاک کردمو رفتم دم در کفشمو پوشدستشو
 ! بدهفمویک -
 !! نشوندمیشونی رو پی جلو بوسھ محکمدی داد و با خشونت سرمو کشوفمیک
 !ی رفتن ندارم لعنتیپا -
 :  گفتمشویشونی چسبوندم بھ پمویشونیپ
 !خو نرو -
  شد؟ی حاال چیتو کھ اصرار داشت -
 ! مونمیگفتم کھ پش... تونمینم -
 ! دمی چون اونموقع تورو از دست مرمی بگم نمتونمی نمگھی دھیھھ بدبخت -
 فراموشم نکن خوب؟ -
 ؟یزی چنی ھمچھیاصن شدن -
 ! اگھ شدی کھ تعجب نکنگمی دارم مشھیاره م -
 !بس کن -

 : گفتینی جدا شدمو رفتم رو پلھ اول با خنده غمگازش
 فعال -
 !ی فعالنھ طوالنھی -
 خودمو استخوی اخ کھ دلم منمشی ببتونمی زمان نامعلوم نمھی از االن تا دونستمی نگاه نکردم مگھید

 ! کردمھی رو فرمونو با عربده گردمیبکشم سرمو کوب
 !!!اراد -
 
 !  خودمو پرت کردم رو کاناپھزوی انداختم رو مچوی حوصلھ سوئیب

 :نیی پاومدی از پلھ ھا داشت ممامان
 ...  سالمکھیعل -
 !سالم -
 !یومدی امروزم نمیخواستیم -
 ! اصرار کردن من نموندمیلی خگھید -
 ی حاال چیموندی نمششونی پکردنی و پاره مکھی واال روزه خوشش دوستات خودشونو تدونمینم -

 شده چپ و راست؟
 ! ول کن تورو خدا مامان -
 ؟ی و رفتی خبر ندادی چیاصن برا! وا  -
 !! گھینشد د -
 ! کن بشھی بھ بعد سعنیاز ا -

 !ش بدم مامان گوش کنم اما قورتی بھ غرغرانموی بودم کھ بشنی تر از اکالفھ
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 ! جمع کردمو رفتم باالالمویوسا
چھ حسھ ...!  پتو رهی زدمی اراد ھنوز تنم بود مانتومو دراوردمو پرت کردم گوشھ اتاق خزلباس

 !ھینیریش
 ! بھ وجودش وابستمبی و غربی عجخواستشیدلم م!!  کردم تو بالشو فشار دادمسرمو
 !  کھ برگشتم اما دلتنگشمدهی بھ ساعتم نکشھنوز

 کناره ی داشتنش دارم برای برایشتری باقی اشتمی بھ اجبار از ھم دورنکھی بخاطره ادی شادونمینم
 !! ھم بودن

 .... مادرشکاش
اما ،اگر . ی کاشکد،ی کاش ، شای ھمش شده امیاه اه اه زندگ"  کردمچارهی حوالھ تخت بیمشت
 "خورهیحالم داره بھم م...
 !!یدی اگر تو چقدر بانھمھی اونیم!  ارادماما
 !شھیم.... شھ؟ی برابر اصل میاما المصب مگھ کپ.. بار عکسامونو مرور کردم نی ھزارمیبرا
 !دیبا! شھی بھ خودم بقبولونم کھ مدی کھ ندارمت بای گاھاره

  ظریف زنانھ امی زبر مردانھ ات رابچسبان بھ گونھ ھای ھاگونھ
 

 یبرا!!!  فردا ھایمی بگیرم از این روز ھا میخواھم ثبت خاطره کنم برای بزن میخواھم عکسلبخند
 !تی برابرت کنم با وجود واقعدی کھ بایی موقعھایبرا... کھ ندارمت یی تنھایروزھا

!!  دارمروی خفاش پھی حسھ یگاھ!  برعکس شدهزیھمھ چ!  بخوابم تونستمی اما نمکردی درد مسرم
 ! و خستھ کنندهزشت.... زشتھیلی وارونش خیزندگ
 ی بازراژی گشت و گذار و وحمی بودو تفربالی کھ تموم دغدغم والیی بھ ھمون روزاگشتمی برمکاش

 ! عالفمیبا دوستا
 پابندم کرده یاما حاال کس!  بزنمی ھرپسرنھی دست رد بھ سنکھی از ابردمی کھ لذت میی روزاھمون

 ...  بخوام پسشم بزنمنکھیچھ برسھ بھ ا!! کھ دست و پام بستھ شده 
!!  وقتچیھ... نمی نبخوامی خنده دار باشھ اما مدیشا! احساسم چشممو کور کرده!!  دستمو بستھدلم
 ! ھیینای عشق برام لذت بخش تر از بموی کھ فقط منو ارادییایدن
 :  از طرف ارادجی مسھی
 ؟یدیرس -
 !زمیاره عز -
 ؟یتو اتاقت -
 چطور؟ -
 !نای مامانت اشھی پنییبرو پا! ینجوریھم -
 ؟یھا؟ واسھ چ -
 شھیبرو پ! ی و بھ نبودنم فکرکنی تو اتاقت خاطراتمونو مرور کنیی تنھاینی بشخوامیچون نم -

 ھی شما کھ فھممیمن نم..  درمورده احساسش بپرساریاصن برو از کام... مامانت شھی پاریکام
  شده؟ی حاال چنیزدی تموم حرفاتونو بھم منی بودیمی صمنقدری باھم ایروز

 !ی ھمرو برام پر کردیاالن تو جا... اونموقعھا گذشتھ  -
 !فتمی گذشتھ مادی نمویبی حاالمو می وقترهیگی خندم میدونیم -
 چرا؟ -
  کجا؟یکی نیاخھ اون اراد کجا و ا -
 ...نتتی ببتونھی نمگھیبھ فکر دلھ من باش کھ د...حاال ھرجا  -
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 !کرانھ -
 م؟جونـــــــــــــــــ -
 !میریراسش احتماال فردا م -

 !!! دونستمی می بود؟ وقتی حالم واسھ چنیا....  کردخیتموم بدنم ... ختی ردلم
 کھ ییدلگرم بودم بھ ھوا!!  اصن منصرف بشندی دلم قرص بود کھ شاشمی نرفتھ بود از پی وقتتا

 !!کشھیاراد نفس م
 !!دوزهی قشنگشو می کھ ارادم چشمادوزمی چشم می سقف اسمون بھ ماھرهی بودم حداقل زدلخوش

  عذاب اور؟ی بھ تنھا موندناای لی دلی بی دلخوش کنم؟؟ بھ رفتن ھای حاال بھ چاما
 اونموقع حسم بھ اراد عوض یعنی..  برسم ی حسی کھ از درد بھ بترسمی می از روزترسمیم
 : نوشتملمی عذاب؟ بر خالف منھمھیبھ خاطره ا..شھیم
 !بھ سالمت -
  نھ از زبونھ خودت؟؟؟ی زبون احساست باھام حرف بزن ازشھیم -
 !ستی تازه اونموقع بھم اعتبار نم؟؟ی داریخودم؟؟؟ مگھ خودمو احساسم چھ فرق -
 دی بای با منیوقت!! یکی مال منھ نو اون زنھی کھ از زبونھ احساسش حرف می کرانھ انیاتفاقا ا -
 ؟یدی مثھ من فھمی باشھوشیب

 یکی نکھیا... داره احساس دوست داشتھ شدن یچھ لذت!! دنی داره از زبونھ تو زور شنی لذتچھ
 !کنھی میقراریعاشقانھ برات ب

 ! درستشھنیمن ھمھ جوره مال توام ا!  ارادنیبب -
 ! درستھ شک نکنی تو بگیھرچ -
 ؟یکنی مکاریناھارو چ -
 ! فست فودشھیمثھ ھم -
  خونھ؟یریچرا نم -
 ! رمیشب م...شب -
 !نھی معده دردات واسھ ھمنی بابا بخدا ایخوری ناھارم مھیخو االن برو  -
 وضع معده من دمی بره بای اونم دزدکادی چند ساعت بی خانومت ھفتھ ای وقتنھیبلھ کھ واسھ ھم -
 ! باشھینجوریا
 ! ارادگمی میدارم جد -
 گمی میمنم جد -
 
 !یریگی زخم معده می کن کھ داری برو اول بھ مامانت حالیگی میپس اگھ جد -
 ! اومدهرمی گدی زنھ مقھی کھ فی حشھی نممی من اصن مامان بابا حالیاگھ تو بذار -

 ادی خانوادش بی اراد منتظره تا من بگم نرو و بدونستمیم.  دستھ من بودزی ھمھ چدی کلدیشا...ھھ
 !شھی درست نمیزی چمینجوری کھ ادونمی مفی اما حیخواستگار

 ف؟یح -
 !می کھ ازش راضفیح!  فیاره ح -
 ! بھ صالح ھردومونھکنھی می زنھ ھرکارنیا -
 !ری بوسھ تپل بگھی از لباش دونمیاره م -
 !بلھ!! شھی برابر اصل نمیکپ -
 !دمی ملتی اصلھ اصل تحوھی دوباره خونھ باور کن یای امروز غروب بیاره اما اگھ بتون -
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 با دوست دخترشون قرار انھی سالھ کھ مجبورن مخفجدهی ھیمثھ پسرا!! آررررررررررراااااادد -
 !ی جمع کنالتوی وسایشمام بھتره بر!  اونجا بودمشی ساعت پھیدرضمن من تا !!! بذارن 

 !کنمی نگو کھ باور نمخواد؟؟ی کھ تو دلت نمنھی منظورت ایعنیاالن  -
 .شھی اما نمخوادی دوروغ گفتم کھ بار دومم باشھ؟ معلومھ کھ دلم میمن ک -
 !رمیگی ازت اعتراف می وقتادیخوشم م -
  کف دستت؟ذارمی چون و چرا ھمرو می من بی داره وقتیاخھ چھ لذت -
 ست؟یاما نگو کھ لذتبخش ن...اونکھ بلھ جداست -
 دی و واسھ تاکی اگھ تکراریحت... باشھجتری مھیزی چھی ھزاربار دونستن دیشا...  دیشا... دونمینم -

 !!باشھ
 !!شھی تنگ متی دلم برادای شدنکھی جز استی نمی حالیچی من ھیحاال ھرچ -
 !من صدبرابر -
 !چارهی برهیگی می رورونیب!! شھی ماجی احتسھی مارو بخونھ کیجای مسبھی غرھیفک کن  -

 : گرفتھ بودخندم
 ! دونشونم پاک نکردمھی ھنوز رزه؟؟؟ی چقدر منای ایدونیم!!  ھی چھ حرفنیا..کثــــــــــــــافت -
  من کردم؟یفک کرد -
 کار؟یچ -

 : نداشتدهی من فایایمنحرف باز.. جواب بدهیجوریاراد بلد بود چ...ھھ
  از کجا شوروع کنم؟یدوست دار...زمی عزی تو دوست داشتھ باشیھر کار -
 !برو برو بچھ منحرفھ پرو -
  کنم جز اون قصد انحراف؟ی معنی شمارو چجھیاھان بعد مس -
 !ی و منحرفای حی بیلی گفتم شما خی رفت واسھ چھ کارادمیبنده رشتھ کالم از دستم در رفتھ بود  -
 ! و منم باور کردمیتو گفت -
 !یحاال ھرچ -
 ! رو کھ گفتم بکنیبرو برو کار -
 ! بھ غرغر کردنکنھیم کنارش شوروع نمیشی مامانم تا مستنی و بابا االن خونھ ناریکام... بابایا -
 !فعال!  نداره برویبھ من ربط -

 اومده باشھ اما اریموقع ناھار بود فک کنم کام!  خالفش عمل کنم تونستمی ارادم خواستھ بود نمچون
 !گردهیبابا ظھرھا برنم

 !ندهیدوماد ا.. گل اریسالم داداش خودم اقا کام -
 :  با تعجب برگشت سمتمو گفتمامان

  شده؟ی حاال چیکردی منو لھ می داشتشی پقھی دقھی شد؟؟ واال تا یچ -
 گھی دنینی ببنی روز حالم خوبھ ھا چشم ندارھی بابا حاال من یا -

 :  سمت خودشو اروم گفتدی با خنده گردنمو کشاریکام
 !مینیبی بعد رفتن اراد خان متمیبلبل زبون -

 ... شدی خالبادم
 ....ی بگیخوایاوففف حاال مثال م -

 :  شد و گفتی حرفش جدوسط
 ھان؟ شھ؟؟ی می چیدونی اگھ بره و برنگرده م؟؟ی دست خودت نداده باشی وقت کارھیکرانھ  -

  کھ؟؟نی نکردیکرانھ کار
 : کردم اونوررومو
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 !گردهیاراد برم -
 :  طرف خودشو گفتدی چونمو کشمحکم

 ؟ی چیعنی نیا -
 ! اه ولم کن -
 !کرانھ..ی بگدیبا -

 :  گذاشتم رو دھنشو گفتمدستمو
 شنوهیمامان م... اروم تر نفھم  -

 :  گفتشتری ارومتر اما با حرص بی با صدادی کشدستمو
 ؟ی کردیکرانھ چھ غلط -
  تو بابا؟؟یگی میچ -
 !!نی رفتشی تا کجا پگمی مچونی نپرویکیکرانھ من  -
 ! مطمئنم... مطمئن باشگردهی اراد برمگمیمن فقط دارم م.  جاچی ھاریکام.. جاچیھ -

 ! مبلی داد بھ پشتھی فوت کرد و تکنفسشو
 سحر جواب نداد؟ -
 ھ؟یبھ نظرت جوابش چ -
 !صددرصد مثبت -
 اره -

 : سمتشدمیپر
  نگفت ؟یزی چرا مامان بھ من چ؟ی چیعنی -
 !زنھیچون فقط بھ من گفت مامان ھنوز زنگ نزده امروز غروب م -
  اره؟ی خوشحالیلیخ...یاخ -
 
  باشم؟دینھ با -
 !چرا خوب -
 !رهی مادمی از ی ھمھ چنمیبی حال تورو میاما وقت -
 !توام خوب باش...من خوبم  -
 !کرانھ -
 جان؟ -
 !دیتورو خدا تمومش کن -
 و؟یچ -
 ؟یفھمی می فراموشش کنیتونیم -

 :  بستمو اروم گفتمچشمامو
 !!خوامی ، نم اماتونمیم...  گستی دزی چھیاونکھ فراموش کنم و بتونم  -
 !ستی کھ ندونمی بر وفق مراده ؟ میواقعا االن ھمھ چ -
 !برمی رنجش لذت منیاما من دارم از ھم.اره .. ستین -
 ! لذت ببرنھی بقکنمیفک نم -
!  تونمی بدونھ اون نمگھیکھ د!!  من ارادهی ندارن فعال راس زندگیی من معنای براھی بقاریکام -
 ؟ی از سحر بگذریتونیم
 !گذشتمی داشتم اره می مطمئن باش اگھ مانعیول... االن نھ -
 !رهی عشقمونو بگی جلوتونھی منطق نمی بیالیدل -
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 ! کرانھیتازونی بد میدار -
 تا اخرشم پاش خوامیمن ارادو م! نھ من... تازونھی روزگاره داره بد منی ا؟؟یگی می چاریکام -

 !ھستم
  باشھ؟ی اگھ اخرش تباھیحت -
 ؟یفھمی نداره می معنی با اراد واژه تباھاریامک! ستین -
 ! کرانھ -
 بلھ؟ -
 !  درصد فک کن بره و برنگردهھیتو  -
 ! دونمی کنھ می بدونھ من زندگتونھیاون نم!  گردهیبرم... گردهیبرم -
 !خداکنھ -

کنارش !  فرق دارهخورمی کھ کناره اراد میی ناھار با ناھارانیا...  نھار صدامون کردی برامامان
 !!  ازش دورمی وقتنجای اما اخورمیچون با لذت م...شھیانگار ھر لقمھ گوشت تنم م

 عی بود سرلمی موبای از وجودم دور باشم؟؟؟ صدادی بای چی براده؟ی می اصن فاصلھ چھ معناه
 :  رو مبل و برش داشتمدمیپر
 بلھ؟ -
 ؟ییسالم عشقم کجا -

 : کھ دوست داره حرف بزنمیور اونجتونستمی نمنای مامانیجلو
 ؟ییتو کجا!  خونم؟؟ی خوبیسالم چطور -
 ! برم خونھنیشما دستور داد -
 !ی کردی خوب کارنیافر -
 !!عشقم -
 بلھ؟ -
 !کرانھ -
 بلھ؟؟ -
 ؟یزنی حرف مینجوریچرا ا -
 !میخوری ناھار ممیاره دار -
 ! فعالزنمی بازم بھت زنگ مزمیبرو برو عز... نیچھ عجب بھ حرف بنده گوش داد!! ا -
 !فعال -
 :دی خنده رفتم نشستم مامان سرش تو غذا بود پرسبا
  بود؟یک -
 !سحر....ا -
 گفت؟ی میچ -
 ! رونی بمی گفت بریچیھ -
 ن؟یری میک -
 برم؟ -
 ! جواب داددمیاره خوب برو شا -

 !  گرفتعی کردم مامانم سری الکی بندی خالھیچھ ...دی زدم کھ مامان ترسی لبخندچنان
 

 :بعد از سھ تا بوق برداشت!  باالدمی پردموی چنی ظرفارو تو ماشعی از ناھار سربعد
  نھ؟ی دست از سر ما برداریخوایتو نم -
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 : شدمناراحت
 خدافظ...مسخره  -

 از دوست ری غی و حرفی کم محلنیکتریتحمل کوچ... زود رنج شده بودمیلی خدایجد...  کردمقطع
 :  دادجیمس... برنداشتم! خودش زنگ زد ... داشتن و نداشتم 

 ... کردمی بخدا شوخ؟؟ی من ناراحت شدھیزندگ -
 !گھیجواب بده د -

 !! کم معطل شھھیگذاشتم ... زنگ زد دوباره
 بلھ؟ -
 !  دارهمیآخ آخ چھ ناز -
 !ری وقتمو نگی نداریکار -
 ... کردمیبابا شوخ -
 ! گرفتم نیاما من شوخ -
 !گھیکرانھ بچھ نشو د -
 خدافظ -
  ؟یچ -
 گفتم خدافظ -
 کرانھ لوس نشو حرفتو بزن... کنھی مجای بیلیشما خ -

 : کردمبغض
 ؟؟ی حوصلمو ندارگھیچرا د -
 !ھیمن حوصلھ تورو نداشتھ باشم ؟ اصن شدن -
 !فعال کھ شده -

 :ختی دختره اومد قلبم رھی خنده یصدا
  اونجاست؟یکس -
 ! دستھ خر با خانوادشھیاره  -
 ؟یک -
 !دایا -

 :   دادمو چشمامو بستم کالفھ گفتمھی تکواریسرمو بھ د! ستادی بار قلبم انی ھزارمیبرا
 ی؟ھمھ چ. طی محی توشنی ؟ ادما جو زده میدید... یزنی باھام حرف مینجوری استی نیپس الک -
 ره؟ی مادشونی
 و دای ایگوره بابا... ؟؟؟ من ھرجا باشم فقط تو فکر توامھی حرفا چنی ایقربونت برم من الھ -

 ؟؟ی چیعنیجو ..خانوادش
  کار؟یاومدن اونجا چ -
 !مثال اومدن بدرقھ ما -

 : رو لبام زمزمھ کردمدی اشک چکگولھ
 ... بدرقت اما زنتادی بدی بابھی دختر غرھی بدبختم یلیخ...اراد -

  زنگ زدم؟ی چی رفت براادمیھھ اصال ... شدت گرفت میگر...  زدمنی محکم بھ زمیمشت
 ی بوسھ ھای جانای کودوم از اچیھ... و داشتمی خدافظنیقربونت برم من امروز صبح قشنگ تر -

 !  بفھمنویا!! کنھیتورو پر نم
 :زدی کردم اراد چقدر راحت درمقابل خانوادشو مھموناشون باھام حرف متعجب

 ؟یزنی حرف میاراد کجا دار -
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  باشم عشقم ؟دیکجا با -
 جلو اونھمھ ادم؟ -
 !کشمی داره ؟ تازه بھترم ھست گربرو کامال دم حجلھ دارم میبیاره ع -
 !! وونھید -
 ! تواموونھیمن د -
  باشادمی من تورو خدا وونھید -
 ! ھستم ھستم ھستم -
 : کوتاه ادامھ دادی مکثبا
  قشنگتو بشنوم؟ی تا صدایفقط زنگ زده بود -
 ! نھ -
 ؟یپس چ -
 !رونی بامی غروب بتونمیم -

 : گفتی جدی با صدای سکوت طوالنھی بعد
 !یای بستیالزم ن -
 کجا؟ -
 ... منشھیپ -
 ؟یواسھ چ -
 ...گھی دکنمی کردم فک نمیامروز باھم خدافظ...خوب -

 ..احساس کردم لھ شدم.. ندادادامھ
 :  محکم کرد و گفتیپوف... نگفتمیزیچ
..! مینی ببخوامی نمگھید...! فقط بھ حرفم گوش کن... نکنھی قھر نکن گرکنمیکرانھ خواھش م -
  باشھ؟؟تونمیمنم نم..ی کنوونھی و منو دیزی بازم اشک بریخوایم
 ...یھرجور دوست دار...باشھ -
 

 : ادامھ بدمنذاشت
 ! ی عذاب بکشخوامی نمی من تورو دوست دارم ولنیبب -
 ی نداریکار.. اومد منم گفتم بھت بگمشی پتی موقعھی خودش دمی دامی اصال بخواستمیمنم نم -
 ! بخوابم خستمخوامیم
 !ھیبخواب اما بدون گر -
 :  گفتماری اختیب
 !!اونش بھ خودم مربوطھ -

 نی از اشتریب...دمیترسی ازش می مثھ چشدی می عصبیوقت!!  اومد بخدای دفعھ اھی چرا اما دونمینم
 خودمو کنترل تونستمی کھ میی تا جانی باز شھ بھ خاطره ھمگھی کھ رومون تو رو ھمددمیترسیم
 ...کردمیم
 ؟؟ی گفتیکرانھ چ -
 !!ی نداری کاریچیھ -
 ! ی تا االن رامم شدکردمیفک م -
 :ارمی از دلش دربخواستمیم
 ستی ننمی از اریغ -

 :  وار گفتزمزمھ
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 !! بی شدم عجرشیمنم اس.... تو وجودتھیسرکش -
 :  مکث ادامھ دادبا
 جلو من نکھیا.. یکنی و خودتم بعد جمعش می مگیزی چھی ی وقتبرمی لذت مھ؟؟ی چیدونیکرانھ م -

 ؟ی بمونینجوری ھمشھی ھمشھی م؟؟یفھمیم!! برمی لذت میکنیاشتباھتو پاک م
 ؟؟یجوری چقایدق -
 !ی و خوردنی دوست داشتنینجوریھم -

 :دمیخند
 ؟ی عاشقم بمونشھی ھمشھیتوام م -
 !ی کھ توام باشیبھ شرط -

 : خودش بودحرف
   کھ عاشقت نمونم؟ھیاصال شدن -
 !شینیبی اجبار مھیمثھ ...ادیخوشم م -
 !ستی درکار نیاجبار...میاز عمق وجودم راض...اجبار؟؟ نھ من با وجودم دوست دارم  -
 !! ی مجبوریعنی دلم شھ الیخی بتونھی کھ دلت نمنیچرا ھست ھم -
 !یجبور کھ مدونمی؟ م... یتو چ -
 !یتو زنم...یخودت گفت..اره مجبورم کھ دوست داشتھ باشم  -
 !اراد -

 ! یاه لعنت.. بوددای ایصدا
 !ی لحظھ گوشھی -
 بلھ؟ -
 !گوجھ ھارو بده بھ بابا -

بخدا اراد اگھ بھ حرفش گوش !! ی نکبت عوضداد؟؟ی داشت بھ اراد دستور منی اجـــــــــــــــــان؟؟
 !یکن

 :  گفتی خونسرددرکمال
 من دی شمارم باکمھیُجره ش..خورمی نمیزیچ... کنمی دارم خشک مممی کھ من تو رژنیدونیم -

 بکشم؟؟
 !!وا -
 ...واال -

 ...:  زدمقھقھ
 !قربون خنده ھات بشم -
 : خنده ھام گفتمنیب
 ؟؟؟ی ھستیچ.... تو.... یاراد لعنت -
 !عاشقھ تو -

 !!  پر شد از عشق لبالب از دوست داشتنقلم
 ؟یکنی خشک می داریحاال جد -
 !ی دوست ندارم گنده شی خودت گفتگھیاره د -
 ! بسھنقدری انی ھمیکنی میاره کار خوب..اره  -
 ارم؟ی برات بی دوست داریچ -
 ؟یسوغات..ھھ -
 !زمیاره عز -
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 !نیھم... خوبی ساکھ پر از خبراھیبا ...تو خوب باش -
 !ارمی ام برات بی ساکھ مادھی شھیحاال نم -
 ینگا نکن من چ!  تو باشھقھی اگھ با سلیاونم چ... میمن عاشق سوغات...  ارمی درنمیلوس باز -

 ! عالمم بخرھیاره برام بخر ...!! ی رو بخریپسندی تو میدوست دارم ھرچ...دوست دارم
 :  سر داد و گفتی بلندخنده

 ! بودمدهی شو ندی طورنی اگھیالمصب د -
 ؟؟یدی فھمیاری نمی جز منم سوغاتی کسچی ھیدر ضمن برا! نیحاال بب -
 :  خنده گفتبا
 !دای واسھ ایحت -
 : زدمغیج
 اراااااااددد -

 ی و گوشمو با صدای نباشگھی دنکھیا... اھنگھ خنده ھات نی واسھ ارمیمی خدا من میا..دی خندبازم
 ! کنھی موونمی دیقشنگت قلقلک بد

 جونــــھ اراد؟ -
 :  گفتمی ارومیبا صدا... داشتم بگمی ؟؟ اصال چگفتمی میچ
 !!ی تصور کنی برات محالھ بتونشھی دلم تنگ می جورھی -
 !نطوریمنم ھم...زمی عزنطوریمنم ھم -

 :  گفتمعی پاک کردمو سراشکامو
 ؟؟ی نداریباشھ کار -
 ! زمینھ عز -
 !باشھ پس فعال -
 فعال -
 
 ! کردخی پس غذا یاراد جان کوش -

 :زی سره مرفتم
  خورمیان جان من نممام -

 ...  مزاحما زشتھنی جلو ایعنی کرد و چشم ابرو اومد ی اخمشھی ھممثھ
 ! بخورمتونمی نمزای چنی از اکنمیمامان دارم خشک م -
 !!ی بخوریتونی ساالد کھ مدونمیم -
 ! ندارملیمامان کال م -
کرانھ کھ زنگ زد دوباره ... رو نداشتمیچیحوصلھ ھ! حالم بد بود ...اطی نزد رفتم تو حی حرفگھید

 !می بفھمھ من تو چھ حالتونھیاخ کھ نم...دلم ھواشو کرد
 : بودی اومد مانجیمس

 !یری می دارینامرد چرا نگفت...سالم  -
 ! بھت بگمخواستمیسالم وقت نشد م -
 ؟یکنی مکاریکرانرو چ -

 !!  خدایا... اسمشو اورد دوباره
 کنم؟ی کارش می چیعنی -
  بھ امان خدا؟؟یکنی ولش مینجوریمھ -
  ؟رمی برم بمخوامیمگھ م -
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 !یستی نی برگشتنگھی تو کھ دیی جوراھیاره ! بایتقر -
 !گردمی خوبشم برمگردمی زده؟؟؟ برمی زرنی ھمچیک -
 ! دونمیاراد منکھ م -
  منم بدونم؟ی بگشھیم -
 کھ ذارهی مامانت نمیعنی یگردی برنمگھی دی رفتنھ از اون رفتناست تو برنی ایدونیخودتم م -

   روشن کنفشویحداقل تکل.. معطل خودت نذارچارروی دختره بنی پس ایبرگرد
  کھ زنمو ول کنم برم؟؟؟می عوضنقدری احمق ا؟؟؟ی خفھ ششھیم -
 !!یکنی میفعال کھ دار -
 خوامی کرانھ ام نمیلومتری از صد کی حتستمی نی بھت بگم وقتی نداره درضمن مانیبھ تو ربط -

 !مواظبش باش.. شد؟ ھم تو ھم اون سپھرتی حالیردش
  اراد؟یتو خوب -
 ست؟یمعلوم ن! نھ -
  شده؟؟یچرا ؟ باز چ -
 !کنھی موونمی بدونھ کرانھ فکرشم دتونمینم -
 ھ؟ینجوری دختر چرا انی ادونیمن نم -
 ھ؟ی جوریچ -
 !شھی ول کن نمگھی کنھ دری رو اسی کسیوقت -
 شت؟ دایخو االن چھ ربط -
 ! گرفتی ماروی پسره اومده بود دمھ مغازه سراغ کامھیاخھ  -
 ! نداشتیبازم ربط -
 ! گفتھ باشھنارویالبتھ فک نکنم خوده کرانھ بھت ا!  لحظھھیچرا گوش کن تو -
 !بگو -
 !نمتی ببخوامیم -
 !  بنالیمان -
سراغ ! دنبالشھ ... کرانھ تازه از خارج اومده یایاز ھمدوره ا! انھی بابا گفت اسمش شایچیھ -

 گرفتھ بود؟ ادرسھ خونھ ی از کنجاروی ادرسھ ادونمینم...  نجای اادی گرفت گفتم کم مارویکام
 ! داشتشونویمیقد

 تونمی نماد؟ی سرم میی خدا داره چھ بالیا!  باال ومدی مینفسم بھ سخت... مثھ سنگ شده بودبدنم
 ! رو تحمل کنمیکی نی اتونمی نمچجورهیھ
 !خوب -
 ؟یتعجب نکرد -
  بھش؟ی گفتیتو چ...دونستمینھ خودم م -
 ! دادم بھشخواستی مدروی خونھ جدنی ادرسھ اگھی دیچیھ -

 ؟ی دارکاری اخھ ازگل تو چیاحمقھ عوض.. کردمی بود تا جرواجرش منجای ای مانخواستی مدلم
 !! ی ادرسو دادیتو گھ خورد -
  تو؟یگی میچ -
 من یول!!  از منرتشی اومده کھ بگی لعنتنیا...دادمی بھ کرانھ خبر مدیبا...  جوابشو ندادمگھید

 ...!دمشی نمچجورهی ھدمینم
 !! مسخرسیبدونھ اون زندگ!  عمره منھکرانھ

   شمارشو گرفتمعیسر
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دم بھ بھ اراد فک کر.. پتورهی زدمیخز...  ھی کنمی ببنییحوصلھ نداشتم برم پا.  زنگ در اومد یصدا
 ...  امروز صبحشبی دروزید

 ! کھ ھنوز نرفتھ دلم واسش تنگ شده بوداخ
 : اومد داخلاری بھ شدت باز شد و کامدر
 !!!!کرانھ -
  شده؟؟یچ -
 ! برگشتھانیشا!! انیشا -
 
 !  شده بودی خالیزی کھ اون لحظھ ذھنم از ھرچگمیفقط م!  بگم در وصف حالمی چدی بادونمینم
 ...  انیشا... انیشا
اما بزور از رو تخت بلند !  حرکت کنم تونستمینم!  سختھدنشیچقدر شن!  اسم تلخھنی کھ چقدر ااخ

 !شدم
 : نگران اومد جلواریکام

  کرانھ؟یخوب -
 اومد اریکام! زیھمھ چ!  خراب شدهی دوباره ھمھ چکردمیفک م.  سرمو تکون بدم تونستمی نمیحت

 : جلوتر و گفت
 !ینیبی منو نمگھی اومده؟؟؟ مگھ نگفت دی چی برایدونینم! کرانھ  -
 ! دونمی نمدونمینم -
 ش؟ینی ببیخوایم -
  کنم؟؟کاری چدی بادونمیاصال نم -
 ازدواج یگیکھ م. فوقش اومده دوباره شانسشو امتحان کنھ فتادهی نیاتفاق.. نشده یزیاخھ چ -

 !یکرد
 !ترسمیمن م -
 !ی کھ بترسفتادهی شما ننی بیاخھ اتفاق -
 ! بگو رفتھ خارجستی ننجای بھش بگو رفتھ بگو اصال ااریکام -
 ! دارهی اگھی کاره ددی شاومدهی قصد ننی ای اصال برادی نشده شایزی چ؟؟یاخھ واسھ چ -
 ؟ی داشتھ باشھ جز تالفتونھی میاخھ چھ کار -
انواده  درضمن بھ جز ما خخواستی مینطوریسرنوشت ا!!  کنھ؟ قسمت نبودی تالفدی بای چیبرا -

 ! ندارهی معنی نبودن پس تالفیخودشم راض
! رهی فردا داره مرهیداره م!  کھ نگران شھ ترسمی منی اما از اانوی شاھی اراد گفتم قضیمن برا -

 !  خبرو نداشتمنی ای خودش کنھ درضمن من اصال امادگشھی پی فکرخوامینم
 !یستی بگم نتونمیمن نم! یایکرانھ بھتره ب -
 !اخھ -
 ! اخھ نداره بدو -
 ی برادونمیواقعا خودمم نم..قلبم افتاد کفھ پام ! نیی اروم اروم رفتم پادموی ترس و لرز لباسمو پوشبا
  چم بود؟دونمی دستش داشتم اما نمیی کرده بودم نھ آتوی شده نھ من کاربمی حالھ خراب نصنی ایچ
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 مکث ی اھی چند ثانھی رفت جلوتر ماریکام! مامان روبھ رو!  بھ من بود رو مبل نشستھ بودپشتش
 چرا جلو دونمی کھ نمیبی با اعتماد بھ نفس عجدمی کشیقی جمع کردم نفس عممویکردمو تمام انرژ

 ...  رفتم جلودادی بھم دست مانیشا
  سالم -

 کلی و خوش ھپیھنوزم خوشن! چقدر جذابتر شده بود اما شکستھ تر! فتادمی کھ داشتم پس میوا
 ی بگم از اراد کمدی باشم بانی واقع بخواستمیاگھ م!  بودمینگاھشم ھمون نگاه قد...بود نگاھش 

 ! چون عاشقش بودمدمیدی منیجذابتر بود اما من ارادو بھتر
 : بود اروم لباش تکون خوردی گرفت باال نگاھش چقدر جدسرشو

 !کرانھ -
 ینی بشی پتونستمی نمدمویترسی کھ ازش میاتفاق بھ خاطره می حسھ قدیاینھ بھ خاطره اح.. دی لرزقلبم

 !!انھی فتھیکنم کھ م
 مسخ شده از جاش بلند شد و یمثھ ادما..نیی ناخواستھ سرمو انداختم پادمی مامانم خجالت کشجلو

 !کی نزدیلیخ...اومد جلو
 ! کرانھ -

 :  زد و گفتیلبخند!  تونستم نگاھش کنم فقط
 ! چون باورشون نکردمنھیریھنوزم ش!!  نھیریدروغتم ش -
 دوروغ؟ -

 شویشونی بھ پدی دستشو کششیمی عادت قدنھی و عدی کشیقینفس عم... گذاشت روھم چشماشو
 : برگشت سمت مامانم

 م؟ی باھم صحبت کنی خصوصشھی می خانم حداددیببخش -
 : مامان حرف بزنھنذاشتم

 !می باھم نداری ؟ ما حرفیحرف؟ چھ حرف -
 !من دارم -

 :  تکون داد و گفتین سر اجبارمامان
 ! باالنی بردیتونیم -

 !ستادی نگفت خودش جلوتر رفت باالدمھ اتاقم ایزی نگران بود اما چاریکام
 : زدی بھ اطراف انداخت و لبخندینگاھ!  باز کردمو رفت داخلدرو

 !یلی اتاقو دوست دارم خنیا -
 :  دھانمو قورت دادمو گفتماب
 
  داره؟ی خاصلیدل -
 ! اره -

 ؟ی چی برایعنی تکون دادم یسر
 !  صدباری روزکنمیھنوزم با خودم مرورش م... یروزه خواستگار -

 ! ھنوزم تو فکرشھیعنی نیا.. دی پررنگم
 :  تکون داد و گفتیسر

  نھ ؟ادی نمادتمیفک کنم اصال ... ھھ؟؟یتو چ -
 !من عادت ندارم گذشتھ ھارو مرور کنم مخصوصا اگھ خوش نباشن -

 :کردو اومد جلوتر تنگ چشماشو
 !ی چون تو توش بودنھیری من شیاما برا -
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 م؟ی دوباره شروع نکنشھیم -
 و؟یچ -
 !مویبحثھ قد -
 ی؟ از دختر! بگمیبھتره بگم از ک.. دمی کشیاز زجر....امی بگم؟؟ از بدبختیدوست دارس از چ -

 دوسش ی مھری ھمھ بنی بره اما ھنوزم با انیی مدت نذاشت ابھ خوش از گلوم پانی ھمھ ایکھ تو
 !! دارم
 عوض کنھ اما زوی حرفا برگشتھ برگشتھ کھ ھمھ چنی ھمی برادونستمی مدونستمیم!  گرفتنفسم

 ! عوض شدم حسم عوض شدهگھی من ددونھینم
 :  کرد و سرشو گرفت باال چشماشو بستیسرشو گرفت دسشو کلشو مالوند پوف...  رو تختنشست

 .... برگشتمزی چھی یفقط برا...برگشتم ! کرانھ  -
 : باز کردچشماشو

 ؟یکنیبا من ازدواج م -
 :متعجب بودم... رمی نوبت من بود کھ نگاھمو ازش بگنباری احاال

 ؟؟یگی میچ -
! ستی نی نبودت شدنستی نیکرانھ شدن... کلنجار نھمھی بعد ازازنمی فقط دارم حرف دلمو میچیھ -

بد کھ ... ی ھم دارم تازه چندبرابر اما تو بد کرد کھ حاالی کھ چقدر دوست داشتم حسیدونیخودتم م
 یبرا اما من کردم رفتم ترک خانواده کردم فقط... ی بدست اوردنم نکردی برای تالشچی ھیعنی

 اگھ ھنوزم مثھ ستی نی مانعچی کرانھ ھی مدت برگشتم تا قبولم کننھمھیحاالم بعد از ا! یتوئھ لعنت
 !یگذشتھ ھا دوسم داشتھ باش

 :  گفتماروم
 ؟ی وجود نداشتھ باشھ چی حسگھیاگھ د -

 :  زد و گفتیلبخند
 ! نیفقط باھام باش ھم... دونمی میشیدوباره عاشقم م -
 ...انیشا -

 :  گفتعی زد و سری بست لبخندچشماشو
 !دمی دوباره اسممو از دھنھ تو شننکھیلذت ببرم از ا..بذار لذت ببرم ...ـــــسیھ -
 ! کردمی تمومش معتری سردی باکردی اقتضا منطوری اطی شرایعنی.. طاقت شده بودم یب
 کھ دوباره خوامیو نم...و !  بھ شما ندارمی جسچی ھگھی بگم؟ من دی چدی بادونمی من نمدینیبب -

 !گسی دی جاھیدلم ... بشم چون دلمرتنیدرگ
 ! ضعفنباربای نشست اما ادوباره

 !! کرانھ -
 !  شروعش کنمخوامی تموم شده من دوباره نمی برو ھمھ چکنمیخواھش م -
  کھ جاشو داده بھ من ؟ھی اون کھ؟؟یک -

 گفتم؟ی می چاخھ
  دانشگاست؟یاز بچھ ھا -
 !نھ -
 لھ؟یفام -

 : شدمکالفھ
 !یشناسینھ تو نم -
 ؟یلیخ -
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 ؟یلی خیچ -
 ؟ی دوسش داریلیخ -
 !اره اره عاشقشم -

 :  برداشتمیگوش! زنگ مخصوصھ اراد... بودلمی موبایصدا
 بلھ؟ -
 !کرانھ -

 : نگران بودصداش
  شده؟یزیچ -
 ! برگشتھانیشا! کرانھ  -

من بھش گفتم ! ی درمورده من ؟ واکنھی فکر می چیعنی ی از کجا خبر داشت وایعنی ختی رقلبم
 ...  تموم شدستزیھمھ چ

 ! اره -
 ش؟یدی دیعنیاره؟؟  -
 !اره -

 : کرد بھ داد و ھوارشوروع
کرانھ بھ قران !!  پسره بھت نگاه کنھ نی ای اصن گذاشتی با اجازه کی بھ چھ حقیتو غلط کرد -

 ...اگھ
 :  گفتمیمی بود با لحن مالدهی طرف استرس امونمو برھی بودم از کالفھ

  لحظھ گوش کنھیاراد .. کنمیخواھش م -
 : اوردن اسمھ اراد مثھ برق گرفتھ ھا سرشو گرفت باالبا
 ... فقطدهفتای نیباور کن اتفاق -
  ھان؟یفقط چ -
 ؟ی داد نزنشھیم -
 !شمی موونھی دارم دگھی کھ دکھی مردتنی فشار روم ھست با اومدن ایچون بھ اندازه کاف...نھ -
 !  موردهی بتی نگراننطوری عوض نشده من ھمونم توام ھمیچی ھنیبب -
 !نمشی ببخوامیم -
 ؟یوااسھ چ -
 ! فعالیشگی ھمون رستورانھ ھمنیای ب٧ بدم امروز ساعت حیحوصلھ ندارم توض -
 ...اراد -

 : کردیسرمو کھ بلند کردم با تعجب داشت نگام م.  کردقطع
  بود؟نیا -
 ؟یچ -
 !ی کھ دوسش داریاراد ھمون -
 :  مکث گفتمبا
  ...٧ گفت امروز ساعت نتتی ببخوادیم..اره -
 ؟یایتوام م -

 ! بھ عالمت اره تکون دادمیسر
 :  نگام کنھ گفتنکھی و بلند شد بدونھ ادی کشیقی عمنفس

 !  دنبالتامیم -
 !!رفت
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حاالم کھ ! ازدواجمون...رفتنش... طرف اراد ھی؟ از !! ی کھ واسھ من ساختھی چھ زندگنی خدا ایا
 ...  پسره بلندشده اومدهنیا

سخت ..باور کردنش سختھ ... ھنوز دوسم دارهگھی مدت منھمھی ھضمش کنم بعد از اتونمی نماصال
 !! رممکنیکھ نھ غ

 از دیمن االن با...  برفت دهی از دل برود ھرانکھ از دگنی راستھ کھ مکنمی احساس می ولدونمینم
  عوض نشده؟؟یچی کھ ھکنھیدلش رفتھ باشم اما چرا داره تظاھر م

 
کاش اراد ..ادی کوتاه بانیکاش شا !ستی علت نی دلشورم بدونستمیم... بی بود عجدهی پررنگم

 !!نگران بشھ و نره
 شھی دروغ بگم حداقل مثھ ھمتونستمی وضع حالم نمنیبا ا.. گفتمی بھ مامان مدیبا!!!  کاش کاشکاش

 ! نھیعیطب
 ! مامان -
 ھوم؟ -
 !رونی امروز برم بشھیم -
 ؟یواسھ چ -
 !نمشی برم بب٧ گفت ساعت نھی منو ببخواستیاراد م -
 ؟یواسھ چ -
 خوادی طرفم مھیتازه از .. کنھی خدافظخواستی مدت مھی ی براکای امررهیداره م.. بره خوادیخو م -

 !ادی حرف بزنھ اونم مانیبا شا
 :  حالت خاص نگام کرد و گفتبا
  کنم؟؟کاری چدیکرانھ من از دست تو با -

 :  اروم گفتمدموی بوسگونشو
 ! محتاجشمقای واسم بکن عمنمی سنگی دعاھیاالن فقط اجازه بدم برم و  -
 !فقط خواھشا زود برگرد -
 ممنون پس خدافظ -
 ؟٧ ساعت یکجا؟؟ مگھ نگفت -
 !ادی مانمی تا من حاضر شم شاھی و خورده ا٦خو االن  -
 ! برم اماده شم تا نظرش عوض نشدهعی دادم سرحی نگفت منم ترجیزیچ
 کفشمو اوردمیصداشو درن... حاضر شدم عیسر... درامی زدنی زدم تا از امی رژ گونھ الکھی

 !رونی زدم بدمویپوش
 !!!ذارهی وقت منتظرم نمچیاراد ھ....ادی بانی منتظر بودم تا شای ربعھی ھی

 گفتی نمیزیچ!!!  شدی کردم اونم با سرعت راھیسالم کوتاھ!  زد و نشستم ی بوقتک
 ! بھترم بودینجوریا...

 نھ بھ کردمیاالن نھ بھ اراد فکر م....  کردمرورویودمو ز خشھی و مثھ ھمشھی چسبوندم بھ شسرمو
 !!تنھا خودم بودم...انیشا

 رستورانو درباره زهی پشتھ مننی کھ واسھ خودم ساختم قراره دوتا مرد بشھی مسخره چھی زندگنیا
 می بھ تباھ؟؟یبھ چ....  خفھ شم و فقط نگاه کنم دی باری مترسکھ پھیمن بھ توافق برسن منم مثھ 

 !!ی داره ؟ تو خوده خرابدنی ام دی؟احمق تباھ...
 .... دیچی پنی تو ماشکی موزیصدا

   واروونھی نرو تنھام نذار من عاشقتم دنھ
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کاش ھوا ... خراب شھای دنیماھایکاش تمومھ ھواپ: "  حرص دستمو مشت کردمو با خودم گفتم با
 ...یکاش بھ پرواز نرس....طوفان شھ

 ...!ی و تو تا اخره عمرت عزادار بمونرمیکاش من بم...پام محکم کوبوندم رودستمو
 :  گفتدی از کجا سرک کشھوی دونمی کھ نمی بھم انداختو با ارامشی نگاھانیشا
  ؟ چرا حالت خرابھ؟ھیچ -
 : حرص برگشتم سمتشبا
 !!یینجای تو انکھی ایبرا -

 :  زد و گفتیپوزخند..  رفت توھماخماش
 ی ھنوز دوسم دارکردمیفک م -
 ... بھت ندارمی احساسچی ھینیبیحاال کھ م -
  کجان؟ی بھم بگشھیم -
 ی برادونمیمن نم.... پرستمشی کھ می مردیبرا...گھی مرد دھی ی بھ پاختمی وقتھ کھ ریلیمن خ -
 ؟؟؟یکنی تالش می داریچ

 :  بود فقط گفتخونسرد
 کودوم سمت برم؟؟؟ -

 :  کوبوندم رو داشبوردو گفتمدستمو
 !! نمیاصن نگھدار بب.. بده جواب منو -

 !کامال برگشت سمتم.... کنارزد
 ھ؟؟؟یچ -
 :زدمی کھ توان داشتم داد میی جاتا
 دلھره ھا نی ؟ مسبب ھمھ ارونی بی برمی بگم کھ از زندگدی بایجوری چگھی کھ ددونمی من نمنیبب -

 ؟؟یکنی مکی خودتو کوچی چی براخوامتی نمی وقت؟؟؟یکنی تالش می چیبرا...ییو عذابم تو
وقتتو ... انی شادمی وقتم بھت دل نمچی ھخوامتیچون من نم.... پات رهی زی غرورتو مذاریبراچ
 ھنوزم یجوری تو چدونمینم!!!  نفره اونم اراده ھی تمومھ وجوده من متعلق بھ گھیاالن د...نکن  تلف

خوب بگو ... یاش مسخرس کھ دوسم داشتھ بیی جدانھمھی بعد ادونمی خوب منوی اما ایخوایمنو م
 ھ؟؟یالمصب قصدت چ

 ... واسھ از دست دادن ندارمیزی کھ چمن
 روشن کرد و حرکت نویدوباره ماش...دادی حرصم منیخونسرد بود ھم...زدمی نفس منفس
 ! شده بودمریچقدر حق.. گرفتھ بود میگر...کرد

 نیبھ خدا کھ ا... ی دلمو بزنمو تو براشون تره ام خورد نکنی حرفادی ساعت باکی من یعنی
 !! کسچیھ... نھیبی کس نمچی ھشمیمن دارم اب م.. ستیانصاف ن

 
کاش اراد ..ادی کوتاه بانیکاش شا! ستی علت نی دلشورم بدونستمیم... بی بود عجدهی پررنگم

 !!نگران بشھ و نره
 شھی دروغ بگم حداقل مثھ ھمتونستمی وضع حالم نمنیبا ا.. گفتمی بھ مامان مدیبا!!!  کاش کاشکاش

 ! نھیعیطب
 ! مامان -
 ھوم؟ -
 !رونی امروز برم بشھیم -
 ؟یواسھ چ -
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 !نمشی برم بب٧ گفت ساعت نھی منو ببخواستیاراد م -
 ؟یواسھ چ -
 خوادی طرفم مھیتازه از .. کنھی خدافظخواستی مدت مھی ی براکای امررهیداره م.. بره خوادیخو م -

 !ادیونم م حرف بزنھ اانیبا شا
 :  حالت خاص نگام کرد و گفتبا
  کنم؟؟کاری چدیکرانھ من از دست تو با -

 :  اروم گفتمدموی بوسگونشو
 ! محتاجشمقای واسم بکن عمنمی سنگی دعاھیاالن فقط اجازه بدم برم و  -
 !فقط خواھشا زود برگرد -
 ممنون پس خدافظ -
 ؟٧ ساعت یکجا؟؟ مگھ نگفت -
 !ادی مانمی تا من حاضر شم شاھیا و خورده ٦خو االن  -
 ! برم اماده شم تا نظرش عوض نشدهعی دادم سرحی نگفت منم ترجیزیچ
 کفشمو اوردمیصداشو درن... حاضر شدم عیسر... درامی زدنی زدم تا از امی رژ گونھ الکھی

 !رونی زدم بدمویپوش
 !!!ذارهی وقت منتظرم نمچیاراد ھ....ادی بانی منتظر بودم تا شای ربعھی ھی

 گفتی نمیزیچ!!!  شدی کردم اونم با سرعت راھیسالم کوتاھ!  زد و نشستم ی بوقتک
 ! بھترم بودینجوریا...

 نھ بھ کردمیاالن نھ بھ اراد فکر م....  کردمروروی خودمو زشھی و مثھ ھمشھی چسبوندم بھ شسرمو
 !!تنھا خودم بودم...انیشا

 رستورانو درباره زهی پشتھ مننی کھ واسھ خودم ساختم قراره دوتا مرد بشھی مسخره چھی زندگنیا
 می بھ تباھ؟؟یبھ چ....  خفھ شم و فقط نگاه کنم دی باری مترسکھ پھیمن بھ توافق برسن منم مثھ 

 !!ی داره ؟ تو خوده خرابدنی ام دی؟احمق تباھ...
 .... دیچی پنی تو ماشکی موزیصدا

   واروونھیشقتم د نرو تنھام نذار من عانھ
کاش ھوا ... خراب شھای دنیماھایکاش تمومھ ھواپ: "  حرص دستمو مشت کردمو با خودم گفتم با

 ...یکاش بھ پرواز نرس....طوفان شھ
 ...!ی و تو تا اخره عمرت عزادار بمونرمیکاش من بم... محکم کوبوندم روپامدستمو

 :  گفتدی از کجا سرک کشوھی دونمی کھ نمی بھم انداختو با ارامشی نگاھانیشا
  ؟ چرا حالت خرابھ؟ھیچ -
 : حرص برگشتم سمتشبا
 !!یینجای تو انکھی ایبرا -

 :  زد و گفتیپوزخند..  رفت توھماخماش
 ی ھنوز دوسم دارکردمیفک م -
 ... بھت ندارمی احساسچی ھینیبیحاال کھ م -
  کجان؟ی بھم بگشھیم -
 ی برادونمیمن نم.... پرستمشی کھ می مردیبرا...گھی مرد دھی ی بھ پاختمی وقتھ کھ ریلیمن خ -
 ؟؟؟یکنی تالش می داریچ

 :  بود فقط گفتخونسرد
 کودوم سمت برم؟؟؟ -
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 :  کوبوندم رو داشبوردو گفتمدستمو
 !! نمیاصن نگھدار بب..جواب منو بده  -

 !کامال برگشت سمتم.... کنارزد
 ھ؟؟؟یچ -
 :زدمی کھ توان داشتم داد میی جاتا
 دلھره ھا نی ؟ مسبب ھمھ ارونی بی برمی بگم کھ از زندگدی بایجوری چگھی کھ ددونمی من نمنیبب -

 ؟؟یکنی مکی خودتو کوچی چی براخوامتی نمی وقت؟؟؟یکنی تالش می چیبرا...ییو عذابم تو
وقتتو ... انی شادمی وقتم بھت دل نمچی ھخوامتیچون من نم.... پات رهی زی غرورتو مذاریبراچ
 ھنوزم یجوری تو چدونمینم!!!  نفره اونم اراده ھی تمومھ وجوده من متعلق بھ گھیاالن د...نکن  تلف

خوب بگو ... ی مسخرس کھ دوسم داشتھ باشیی جدانھمھی بعد ادونمی خوب منوی اما ایخوایمنو م
 ھ؟؟یالمصب قصدت چ

 ... واسھ از دست دادن ندارمیزی کھ چمن
 روشن کرد و حرکت نویدوباره ماش...دادی حرصم منیخونسرد بود ھم...زدمی نفس منفس
 ! شده بودمریچقدر حق.. گرفتھ بود میگر...کرد

 نیبھ خدا کھ ا... ی دلمو بزنمو تو براشون تره ام خورد نکنی حرفادی ساعت باکی من یعنی
 !! کسچیھ... نھیبی کس نمچی ھشمیمن دارم اب م.. ستیانصاف ن

 .  بشمی خالی کمھی دی کنم تا شاھی رستوران فقط گر دادم تاحیترج
درو ... رو شونشفتھی اراد بیشگی ھمفھی وظذاشتمی خودم نبودم وگرنھ نمیتو حال و ھوا... شد ادهیپ

 مونی خداحافظدیشا!  و نباشھرهی لحظھ بمنی تو اخواستیواقعا دلم م... شدمادهی پضیباز کرد با غ
 !شدیعاشقانھ تر م

 نقطھ نامعلوم کھ من اسمشو ھی بھ رهی خکردی بدجور چون فقط نگاه مھی عصبدونستمیم...دی لرزدلم
 ...ھپروت گذاشتھ بودم

  عشقھ من؟؟ییکجا...ستادمی تا بفھمھ جلوش ادی طول کشی اھی چند ثاندیشا... رفتم سمتش جلوتر
 : زدمو اروم گفتمی از جاش بلند شد لبخندعیسر

 !سالم -
 !یی جلوادی منتظر اشاره من بود تا بدی بود شاستادهی دورتر ای کمانیشا...کردی نگاھم مخصمانھ

 کھ یبا لبخند! نمشی دوباره تونستم ببنکھی ای خودمو خوشحال نشون بدم حداقل براخواستمیم
 :  کنم پفتمشی مخفخواستمیم
 ؟؟یخوریحاال چرا منو م -

 : روھم فشار داد و گفتدندوناشو
 اونھ؟ -

 راحت نتوست نقدری اونوقت امی داشتھ باشی خودمو نگھداشتم تا برخورد خوبنھمھی دراومد احرصم
 !خودشو کنترل کنھ

 !   بھ عالمت اره تکون دادمیسر
 ساده؟؟؟یخو حاال چرا مثھ ماست اونجا وا -

 ی اومد سمتمون واقعا حتی جنتلمن واقعھی کردم و اونم مثھ یاشاره ا.  از رو بستھ بود رویشمش
 !  بھش ساختھیلی کانادا خنکھیمثھ ا... بودکی شراه رفتنشم

 چون دی دستشو فشرد اما زود طول نکشیاراد با مکث... مودب سالم کرد و دستشو درازیلیخ
 !زودتر از ما نشست

 : دی اروم پرسانیشا... نشونی ھم نشستھ بودم و منم بی روبھ روانی و شااراد
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 ؟؟یخوری میزیچ -
 :  و گفتدی کوبزی می روی عصباراد

 :دی غری زخمری شھی شد و مثھ زی خمین... میومدی ننجای و خوردن احی تفریبرا -
 !می شره تورو کم کنمیاومد -

 :  زد و گفتی لبخندانیشا
 ... زودتر از تو دلشو بردمی کھ کرانھ عاشقم شده حتمی کسنیمن اول.. رفتھ ادتونی نکھیشر؟ مثھ ا -

 : زودتر گفتم بشھ نی اراد بدتر از اخواستمینم
چون نھ !  بوده باشھی برگشتتون کاره درستکنمیو فکر نم..  ھوس بودانیاون عشق نبود اقا شا -

   جوابمو بھتون گفتمشھی ھمی بار براھیمن ...! میری بار نمرهی زچجورهیمن نھ اراد ھ
 : اضافھ کردی صاف کردو با تک سرفھ اقشوی
  داره؟؟؟دزی کھ ای ازدواج کنی با کسیخوایتو م -
 :  نگاه مشکوک گرفتھی حالھ متعجبو نی ای وا رفت اما جایاراد لحظھ ا.. زدمخی
  بھت گفتھ ھان؟؟ای چگھیمامانم د -

 !!! درش نبود کھ مامانھ اراد پرش کردهی شکگھیحاال د.. نمی ھول شدنشو ببتونستمی مقشنگ
 ؟؟؟یجوری بعد چنمیبی دارم شمارو می باره حتنیمن اول...نھ ...نھ  -
 نی باشھ؟؟؟ استی کرانھ مالھ من نی صدبار با خودت تکرارا کنیبھتره ھرروز روز.... خفھ شو  -

 تو و امثال تو ی برایھرچند فراموش... ی فراموش کنی کھ بتونھی درمانھی...ھی روانیمارای بیبرا
 ...راحت تر از ابھ خوردن....ھیکاره راحت

 ...  اروم دستاشو گرفتم... ی داد بھ صندلھی و تکدی کشیقی عمنفس
 :  انکار کنھ گفتزوی ھمھ چخواستی کھ می با لبخندانیشا
 ی کھ برادونھی وقتھ خودشم میلیخ.. من عاشقھ کرانم ھ؟؟؟ی خزعبالت چنی افھممیواقعا نم -

 ...داشتنش
 :  سرع تر گفتاراد

 ... ی تالشم نکردی داشتنش حتی کھ برادونھیاره  -
 :  ادامھ دادنشوی رو سدیوب اشارشو محکم کانگشت

 ی کارکنمی میبراش ھرکار..من دارم مثھ سگ دنبالشم چون درحده مرگ دوسش دارم...اما من  -
 ...یکھ تو نکرد

اون ... کرانھ اقامنشانھ رفتار کنی برامیتو تا عمر دار... ی گم کنمونی بھتره گورتو از زندگحاالم
 !دونمیم.. منھفتھیش

 !!دمشی داشت ھرچند ھزاران بار شنی خودم تازگی انگار برابردی از عشقم منکھی از ابردمی ملذت
 :  بلند شدیاروم از رو صندل.. گفتن نداشتی برایزی چیعنی زدی نمی حرفانیشا
 ادی نشی پی تنشنی اماده کنن تا ھمچانوی کم قبلش اطرافھی حداقل دیپس بھ مادرتون بگ -
 خوادی نداره کھ مادرت میحاالم فرق...ست اوردم بدخواستمی رو کھ میزیدرھرصورت من چ..
  کجاست؟؟؟یدونیخونھ زند کھ م...خواستمی ادرس مھی کنھ من فقط کاریچ
 : ادامھ دادی لبخند مسخره ابا
 !!خوش بگذره...  منتظرمھ دایا -
 :  گفتزوی رومدی مشت کوببا
 شتری کم بھی بھ خاطره حالش خواستمیم... امیھھ فک کرده من کوتاه م... ول کنھ خوادیمامان نم -
 دوست دارن ی ھر غلطگھید... گردمی برمدی شد پاش بھ اونور رسنطوری بمونم اما حاال کھ اششیپ
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 هپری از سرم می عاشقکنھیفک م... تا پسرشو رام کنھزهیھھ با دختره مردم روھم مر... بکنن
 !شمی تر مصی دارم ھرروز حردونھینم
بگو ھر چھ ... من حرف داشتختھی نریبھ اندازه تمام اشکھا...نھ کی نگفتم بذار خودشو خالزیچ
 !! دلھ تنگت بگوخواھدیم
 
 !رسونمتی منیبش -

 ! اما فقط بھ رسوندنم اکتفا کردمی کنی خداحافظنباری صدمی خونھ برامی برای داشتم بگھ بتوقع
 .... حرفا بودنی خراب تر از اکردمی درکش مدیبا

 انداختم رونینگاه بھ ب!  بھ روبھ رو بود رهی نگھداشت ھنوز نگاھش خنوی اتوبان بود کھ ماشوسط
 سکوت نیمن باشم ، اراد باشھ و ا..! ومدی ضبطم نمی صداگھی دشدنی بھ سرعت رد منایماش
 ؟؟؟ی چیعنی نیسنگ

طاقت نداشتم ،خم شدم با خشونت صورتشو ... می باشکی بھم نزدبھی غرنقدری نداشت کھ ای معنچیھ
 عشقھ دردناک نی بار از انی ھزارمی فکر نداشت لبامو گذاشتم رو لباش تا برایجا. برگردوندم
 ! نقشھ بر اب شدامیاه کھ ھمھ توئر!!  بھ سبک دردی بھ طعم اراد، عشقیلذت..لذت ببرم

 :  کنار و اروم گفتدیکش
 ! بارهنی اخرنی فک کنم ارمیفردا صبح م -

 خدا ، محضھ دلھ یمحض رضا... نگاھمم نکردیحت! قبلی اھی ثانی شد از لذتھایخال.... دی لرزقلبم
 !! رفتن کشکھ بدونھ تو بودن دوروغھی تموم شد بگی ھمھ چی و بگیعاشقم کاش دوباره نگام کن

 ی برای اماده کرده بودم حتزی ھمھ چی بگم خودمو براخواستمی نکنم می دادم نگاھحی ترجمنم
 ! کاش چشمام لوم ندهی ایول..رفتنت

 !یگردی بھتره زودترم برمی زودتر بریھرچ! وشکرخدار -
 بھ ی دکمھ ضبطو فشار دادم بغضی خودیب!  بود بھی مدلش برام غرنیچقدر ا.. کرد خستھ بودنگام

 :  بھ گلوم چنگ انداخت صدامو کنترل کردمو اروم گفتمیاندازه دلتنگ
 ...میبر -

 !  دادم عقبو رومو کردم سمتھ پنجرهھی تکسرمو
 ی کاش نفھمھ با تموم وجود دارم ھواکنمی مھی رفتنش گریکھ دارم با تمام وجودم برا نفھمھ کاش
 ...کشمی نفس ممونوییدوتا
 !شدیکاش بوسھ ھاش پس انداز م... ببوسمش شتری بذاشتی مکاش

 از یری دلگی با من بودنی دلواپس فردادونمی می غصھ داری ناراحتدونمی می از بغض پریدلخور
 !!!ی منریمن اما درگ

  فھممی من حالتو مدمی تو کم کم من بھت حق میکنی دل میزنی دل میدار
 

 گذاشتم بفھمھ ، بفھمھ کھ نباریا...با تموم وجودم بھ گردنش چنگ زدم ...  کھ گفتن نداره یخداحافظ
 ....دلم از رفتنش پره

 ... کنھھی نداشت بذار گری برام فرقگھید... کردمی حس ملرزششو
 : اروم و با اشک گفتم!! گذرهی و راحت منھیبی اون نامرده کھ مکنھ؟؟ی نمھی گفتھ مرد گریک
 ..تورو خدا خستم نکن زود برگرد. تونمی نمکنمی فک میھرجور -

 ...: بگمونیبذار بگم بذار ھذ...  شدم تو گردنشمی داد بازم قایکی بود تکونھ کوچنیی پاسرش
 با ی کھ برگردیاز االن تا ھر روز... خودت بھ حرفھ دلم گوش کن فتمیاراد نذار بھ التماس ب -

 باشھ؟...گردمی دلھ کرانم کھ شده برمیخودت تکرار کن اراد با خودت بگو برا
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 :  سر تکون داد گردنشو فشار دادمو گفتمبازم
 !حرف بزن بذار صداتو بشنوم -

 عقب دمی خودمو کشدی اشکام تھ کشیوقت! می از ھم قائم شدادمی محی نداشت ترجیبیع... دمشیدینم
 نمشی ببذاشتینم.. پاکشون کردم دموی کشیدستھ مھربون...زدی از اشک برق منشیتمام گردنشو س

 !! روشو کرد سمتھ پنجره
دستشو ول ... موندی اغوش اخر تا ابد تو دلم منی بود وگرنا عقده ای ھا دودشھی شکر کھ شخدارو

 : کردم و اروم گفتم
 !!زمیفعال عز...فعال  -
 ... !!  شدمادهیپ

 :  جملھ برامنی داره تکرار ادرد
 او رفــتـــــــــ" 
 

 :اهی سیروزھا – سوم فصل
 
 ھمھ حرف نی اگھی دخواستی ارادم دلش نمنکھیمثھ ا... نھ بھش مسج دادم نھ زنگ زدم گھید

 !! تکرار شھیتکرار
 

 روھمھ گھی دیچقدر خوبھ کرانھ مثھ زنا...  کاناپھ خودمو انداختم روزوی پرت کردم رو مچویسوئ
 ... دوباره و دوباره دلمو لرزوندنشیری شی لبخنداادی.. خونھ وسواس نداشتیزایچ

 انوی شاھی قضکای امردیھر وقت پام رس..ھھ... صداشو بشنوم ی حتخواستی مامان بود دلم نمشماره
 :فک نکنن منم مثھ اون پسره خرم..  گمیم
 بلھ؟ -
 ؟ی رفتیکجا بلندشد! رادا -
  کارت بکشم؟؟دیبا -
 نایتازه دارن خالھ ا... زشتھ نجاسای مھمون ای رفتھوی چرا گمی م؟یگیچرا چرت و پرت م -
 .. فرودگاهمی برانی مالیفام..
 !نی منتظر نباشامیمن خودم م -
  نکنھ اون دختره اونجاست؟؟؟ھ؟؟ی چای مسخره بازنی ا؟؟یچ -

 من ارزش قائل ی برای ذره ای خودمو نگھدارم وقتی چیاصال برا.. رمی بمخواستی مدلم
 : کنم داد زدمیبذار خودمو خال...شنینم
 بدرقھ اومده دل ی کھ نشستھ اونجا و مثال برای از اون ھرزه اری غنینیبی می وقتنیسوزی ؟ مھیچ -

 !! چھ بھترنی بسوززنم؟؟؟یدل م
 نوکھ می کھ تو اون خراب شده ای االن تا زماننیاز ھم!  بار مامان نی اخری براگمی میزی چھی

 ینجوری اگھ اامیھھ برگشتن؟ اصال نم... گردمی برمی حرفچی ھی بی کنی احترامی بھ زنم بیسوزن
 !باشھ
 ن؟؟یدیفھم

 زنگم ی حتگھی پرت کردم کھ درویمنم از حرصم گوش... حرف قطع کرد ی و بدی کشیقی عمنفس
 !!نزنھ

 بھونھ بود، آبو یتشنگ...ھھ...  ابو خوردمھیبق...  بودزی کھ باھاش اب خورده بود ھنوز رو میوانیل
 !!زمی عزخواستمی تو موانیبا ل
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 !  کھ بھ کرانھ قول داده بودمفی اما حرمی بخورم تا بمنقدری اتونستمی مکاش
 تو اون خوابمی تنش میشبا کھ با بو... دوست داشتمنجارویآخ کھ چقدر ا... شدم رفتم تو اتاق بلند

  بگذرونم؟یجوری شبامو چدیقبرستون با
کاش مثھ ھمھ زن و شوھرا االن ..حوصلھ جمع کردن ندارم.. کھ انگار طلسم شده می چمدون لعنتنیا

 !!  کرانھ و غش کردن منادیدوباره ! کردی منکاروی بود و انجایکرانھ ا
 نیعاشق ا...خندم گرفت...  توالتزیلباس خوابشو پرت کرده بود رو م.. . ول دادم رو تختخودمو
 کھ فقط دوست داشت نیھم!! زهی رو مروزی دی حدس بزنم ھنوز غذاھاتونستمیم!  بودمشیشلختگ

 !!بھ من برسھ برام لذت بخش بود
 فکر ی گاھدونمی نمست؟؟ی نی ھست و گاھی خانومش گاھی وقتکاری چخوامی مکیخونھ ش...ھھ
 حرص و نی ادیشا.. میشدی از ھم خستھ مدی دغدغھ شاچی بدون ھمی کنار ھم باششھی اگھ ھمکنمیم

 ... تھ بکشھدنی بھم رساقیاشت
 بار یبرا..دادمی مجی بھش مسخواستیدلم م..... رونی بزهی مسخره بری تکون دادم تا فکراکلمو

 ....کردمی می بار ازش خدافظنیکمیھزارو 
!! کردمی اونقدر سرد تمومش مدینبا.. نشده بودری ھنوز سدونمیم.. کردمی نم امروز خرابشکاش

 ... خونھ مطمئن بودم اط خداشم ھست اما منھ احمقبردمشیکاش نم
 یاووومم کاش رفتن... چنگ زدمزیدوال شدمو لباس خوابشو از رو م... بھ تخت زدمی محکممشتھ

 !!درکار نبود خدا
 منو اعصاب خورد یشخندایتصادف ، شمال ن..ھھ ... تک تک خاطراتو مرور کنمخواستی مرلم

 رستانمی دوران دبی شمال با بچھ ھای عقب کاش اونروز بھ جاگشتیکاش زمان برم... کرانھ
 ... کاشدونمیچھ م... زدی رفتمیم
اگھ ...برمی لذت م دردو عذابشم دارمنی بھ خودم ثابت کنم کھ از ھمدیبا... ستی از تھ دلم ننای ، انھ

 منو عوض یچھ کنم کھ کرانھ تمام خلق و خو!! نبود من االن ھمون پسره مغروره گناھکار بودم
 ...کرد

 کوتاه وسط سالن زهی گذاشت رو مچاروی کاناپھ و ساندونییغذارو کھ اوردن با خنده نشست پا"""" 
 !دیخندی جھت می و بخودی نبود بھیحاال ول کن قض.قلقلکش اومد ... بغلشو گرفتم تا بلندش کنم رهیز

 دادم تا وقت ھست خنده ھاشو تماشا کنم اخرم بلند نشد و مجبورم کرد کھ ھمونجا حی ترجمنم
 ...میغذامونو بخور

 ..: شبکھ بھ اون شبکھنیاز ا... از پاھاشودراز کرد و کنترلو گرفت دستشیکی
 !!غذاتو بخور حاال -
 !خورمیم -

 بھ جونشو لذت با کرانھ بودنو دوباره و دوباره فتمی بخواستی دلم مشدمی موونھی ددمیدی کھ مپاھاشو
 ! و دوباره احساس کنم

البتھ خوب کرانھ !! شھی باشھ باعث دلسرد شدن طرفت مجای کھ بی ابراز عالقھ ای حتدونستمی ماما
 !با ھمھ فرق داشت

 ی کرانھ براشھی ھملیاوا اون یحت!! کنھی می با عشقش بازینجوری کھ اھی تنھا دختردونستمیم
 ...بردمی و من چقدر لذت مشدی قدم مشی پدنمیبوس

 ... رو رونھ پاشدمی دستمو نوازش گونھ کشوردموی نطاقت
 :  گفتی ژستھ خواستنھی کاناپھ و سرشم کج کرد با ھی داد بھ پاھیتک
  نھ؟؟ادی خوشت میطونیتو کال از ش -
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 :  گوشش گفتمرهی رفتم سمتشو زاروم
 ! عاشقتمیشی مای حی بیمن کال وقت -

تازه خودش شروع ... بوس بدهھی ساعت منتشو بکشم تا کی الزم نبود ی خوب بود کھ حتچقدر
 ...کردیم

 اصال مگھ نھ؟؟؟یری شنقدری تجربھ عشق انیاول!!  بودزی من شروع ھمھ چی اره کرانھ براھھ
 !!"""شھیم

 مسافرت بود اما بعدش نیتلخ تر...  شمال افتادمادهی آن ھی..مینی برهی خوردمو لباسشو گذاشتم زیغلت
 .  شدنیریچقدر ش

 بھ خودم بقبولونم خواستمینم.. سمتش کشودی منو می چھ حسدونمی نمی خودی کھ رفتھ بود بی وقتاز
 ...شدی اما ناخدا گاه برام مھم مدمی متیکھ بھش اھم

 خفھ یحداقل جلو مان.. شدمیکاش الل م...زدمیکاش اون حرفارو بھش نم..  بودمستادهی پنجره اپشتھ
 ...چقدر مظلومانھ بغض کرده بود... گرفتمیخون م

 نیی پادمیمثھ فشنگ پر...احساس کردم خودشھ ... زدی کھ داشت با تلفن حرف مومدی ماری کامیصدا
 ...کردنیھمھ با تعجب نگام م... 
 تازه نویی پایرفتی مثال م؟؟؟یب کھ چخو... سرخورده برگشتم تو اتاق... اخرا مکالمشون بوداما

 صداشو دی کھ شای کنزی مثھ خرگوش گوش ت؟؟؟ی کنکاری چیخواستیمثال م.. بود یموقع احوالپرس
 ..! با دلم معلوم نبودفمیھنوز تکل... شده بودم وونھی د؟؟یدیشن

 ...شمی موونھی مطمئن بودم ددادمی نمجیاگھ بھش مس!!  معلوم بود اما من نمسخواستم معلوم بشھیعنی
 ...کردیداشت نابودم م... خوره افتاده بود تو جونم ھی کرانھ مثھ وجوده
اما بعد ... مچ شدهشناسھی کھ اصال نمی چقدر راحت با کسدمی فھمی شدم وقتی عصباناولش

 !! پا دادهیکی نی از شانس و اقبال من بود کھ بھ ادیخوشحال شدم شا
 !!! حرفا بودنی باالتر از ایلین ارزشش خکرانھ م... لحن پا داده بدم اومداز

 قبل از اون دیشا...دیلرزی چاھار ستون بدنم مکنھی اعتراف می و بھ مانرهی کھ مکردی مدمی تھدیوقت
 ... تحمل کنمتونمی کھ واقعا نمدمی کھ دوسش دارم اما بعد از اون حرفاش فھمزدمیحرف م

 !!تی نھای دارم بدوســـــــش
 

 بھش فک خوامینم!! شھی منم داره شوروع می کاشھای و اشھیھھ دوباره اراد داره دور م...کاش
 داره؟؟یاما مگھ دلم دست از سره احساسم برم...کنم

 ی برداشتمش وقتیواشکی ومدمیو صبح کھ داشتم م.. افتادمشرتشی تادهی... انداختم رو تختخودمو
 ...بکشم ھام ھی تنشو بھ عمق ریندارمش حداقل بذار بو

 ی صورتمو توش مخفنیھمونجا کنار در سر خوردمو نشستم رو زم... و برداشتمش دمی پرعیسر
 !!  بشھیکردمو گذاشت اشکام جار

 کنھی مرمی از غصھ پی زندگی لحظھ ھانیا
 !!کنھی مبمی تو بودنو داره نصی بھرلحظھ

 تو اتاق ادی مامان بخواستمی نمرونی اشکامو پاک کردمو رفتم بعی سرومدی مامان مدادی داد و بیصدا
 ...زدی حرف مشستی می نبود ھی رفتنیاونجور

 ! دمی محی ترجیارادو بھ ھمھ چ... چقدر از خانوادم دور شدمیول
 د؟؟یزنی داد منقدریمامان چھ خبرتونھ چرا ا -
 یدی جواب نمکنمی ساعتھ دارم صدات مکیآخھ  -
  شده؟؟؟یزیچ!  خوبدمینشن -
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 ... رفتمزنگ زدم جواب گ -
 گھ؟یقبول کرد د...یبھ سالمت -
 !!اره خداروشکر -
  و قال؟لی قنھمھی با انیی پانیدی منو کشھی جوابش چدونستمی کھ خودم میحاال واسھ خبر -
 ! سحر باھات کار داشترینخ -
 زنمیباشھ بھش زنگ م -

 :  باال کھ اروم گفترفتمی مداشتم
  شده دوباره؟یچ -

 :  پلھ ھا رفتم باال و اروم گفتماز
 !یچیھ -

 داره گھی باالخره دزدمی بھش زنگ مدیاما خوب با.. حوصلھ سحرو ی رو نداشتم حتیچی ھحوصلھ
 :شھیعروسمون م

 د؟ییبفرما-
 ؟ی خوبیسالم چطور -
 ؟ی بھ ما زدی زنگھیچھ عجب تو ..سالم  -
 ؟ی نالھ نباشنقدری بار بھ تو زنگ بزنمو اھی من شھیم -

 :  کرد گفتخنده
 ! بگمیزی چھی بھت خاستمی ولش منویھھ ا -
 ھوم؟ -
 ... مسافرت گفتممی برمیخوایبا بچھ ھا م -

 :  حرفش تموم شھنذاشتم
 ... رفتم شمال واسھ ھفت پشتم بسھنای بار با اھیقربونت سحر جان  -

 : زمزمھ کردمارون
 ... بشمری اسگھی دخوامینم -
 ...کرانھ خوب گوش کن -
 !دییبفرما -
 ھی گفت اراد اری کامادیخودمون تازه من گفتم ارادم ب. و سپھر اری کھ منو تو کاممیریبابا با اونا نم -

 !نی ھمی عوض کنیی حال و ھواھی تو میخوایباور کن فقط م.. کای بره امردی بایمدت
 :  گفتمدموی کشمیشونی بھ پیدست

 ..دمی مبا مامانم حرف بزنم بھت خبر!  واالدونمینم -
 اراد دور ی کم از ھواھی رفتمی اگھ مدیشا.. کنم کاری چدونستمینم. دمیکشی حضور سپھر خجالت ماز
 گھی اما از طرف دمھی باشم تنھا دلگرمادشی کھ ھرلحظھ بھ نی ھمخواستمی نمخنوی اما من اشدمیم

 !ی بدشانسھمھنیاز ا!!  ھمھ نشندھانیروحم خستھ بود از ا...شدمیبھتر بود برم واقعا داشتم افسرده م
 ... رنای نمنامی ایای اگھ تو نگھی کرانھ دایجونھ من ب...باشھ -
 ! فعال خدافظشھی می چنمیبب -
 !یباشھ با -
 !دختره خل...می درمورده جوابش حرف بزنی خره کھ نذاشت حتنقدریا

 اونم شصت تا اس داد اما من امی م دادمو گفتمجیبھ سحر مس...  استقبال کردمیلی مامان گفتم تازه خبھ
بھ ...بھ خاطراتمون..دوست داشتم فقط دراز بکشمو بھش فک کنم ! حال جواب دادن نداشتم

 !گاھشی گاه و بیبھ خنده ھا... عکسامون
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 ی دختراھی و بقدای انکھی خدا کنھ نرفتھ باشھ خونھ خودشون از فکر اکنھ؟ی مکاری االن داره چیعنی
 .نداختی خونشون باشن حسادت بھ وجودم چنگ ملشونیفام

 ی سختنھمھی با ادی کھ بای ول کرده بودم بھ خاطره عشقزموی بدبختھ عشق شده بودم کھ ھمھ چچقدر
 ! بشھ ابا نشھای اکھی رسھیاونم ... بھش برسمیبا آزاد

 ندهی شغلھ خوب و اھی شغلم باشھ ندهی تو اتونستی کھ می ورزش و حرفھ اندمیا...درسم ...ھھ
 ! ارادیفقط در ھوا...ھھ ھمشون دود شد رفت ھوا..ساز

 !ھیبخدا نامرد... ھیرحمی بیلی کھ بھ خاطرش نگذشتم اگھ بھش نرسم خییزای چھ چاز
 زدم نترنتی سر بھ اھی کھ تنھا باشم؟ ذاشتی مشغول کردم اما مگھ فکرش میخودی شب خودمو بتا

 :زدی حرفشو مادی کھ داشت بازم با فرومدی مامان میصدا!  نکردمدای اراد پی بھ جذابیزی چچیاما ھ
 ... شوروع شدهبالی والای بایکرانھ ب -

 می زندگی نداره وقتیتی برام اھمزای چنی اگھید... ھھ...  زدمی گذاشتم رو دستامو لبخند تلخسرمو
 !گردهی برمی کستی معلوم نیبره وقت...قراره بره 

 ! ومدنی اشکام نمیعنی...تونستمی اما نماستخوی مھی عالمھ گرھی دلم
  از ھممی کنی دورـــــــــــــایب
   کمکممی تنھا بشایب
  با من تو بدتر شوایب
  از من تو رد شو ردشوایب
  از احساسرهی دلم سر میی وقتاھی ی گاھنیبب
 دارمی نھ بخوابمی منھ
 داستی من پی چشمانی ااز
  خستمی زندگنی من از استی حد ننی در ای دردچی دل بھ تو بستم ھیادی محتاجھ گرماتھ زتنم
 !!! از حدشی بشھی تنگ مدلم
 !!! از حدشی بشھی تنگ مدلم

baran...ziadi 
  
 ...گذشتی لحظھ ھا چقدر کند منیآخ کھ ا....  دادم بھ تختھی تکی حالی چمدونو بستمو با بپھیز

!!!  توھمارهی اروم اروم با من لج کنن کالھمون مینجوری ھا ھمھی مدت ثاننی گھ قراره اایخدا
  سرمو پرت کردم عقبو با خنده گفتم

 ی زندگھیعشقو ... ی دادزی دفعھ بھم ھمھ چھی..ھھ .. ازی نھ اھل عبادت بودم نھ اھلھ نذر و نمن
 !!! کرانرو کرانرو کرانرو..دوباره رو

 ... بھ خاطره داشتنش نذر کردمچقدر
 تموم شدو من برگشتم ھمھ اون نذرامو زی عذاب ھمھ چی اگھ رفتمو بمیکنی مگھی معملھ دھی حاال ھھ

 چطوره؟؟؟.. کنمیادا م
 روروی سمت تخت و ملحفھ ھارو زدمی پرعی ممکنھ کرانھ باشھ سرنکھیبا فکره ا.. تلفن بودیصدا

 ... شددایکردم اخر پ
 : جواب دادمعی شماررو نگاه نکردم سرگھید
 جانم؟ -
 ؟یورالو سالم چط -

 : دادماروی کردمو اروم جوابھ کامیپوف
 ؟ی تو چطوریسالم مرس -
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  چرا خاموشھ؟تی گوشی رفتھ باشدیقربونت فک کردم االن با -
 ! نذاشتم تو جاشگھی دراومد دشیباطر -
 !  خودمونھی بازیاھان ھمون وحشش -

 :  تختو گفتمی دادم بھ پشتھی سرمو تکیدی با نا امدمیخند
  چمھ نھ؟یدونیتوام م -
 :  مکث گفتی کمبا
بابا !!  یعنی... دی دوست داشتھ باشگروی ھمدینجوری کھ شمادوتا اشھیاراد بخدا ھنوز باورم نم -

 باور ع؟؟ی سرنقدری شد؟؟ چرا ای چھویبعد !!  ھم اون ادی ھم تو از کرانھ بدت مکردمیمن فک م
 !فھممیکن نم
 !! دهیچیپ ایلی خوب بود کھ اوازه عشقمون تو گوشھ خچقدر

 ! خواھرت شدمنی ارهیبدجور اس...اری کامدونمی منوی فقط ادونمینم -
 :  ناراحت شده باشھدمی نداد ترسیجواب

 ؟؟؟ی ھستاریکام -
 !!اراد..فقط! اره اره  -
 بلھ؟ -

 :کردی من ممن
 .... اماوونتھیباور کن کرانھ صدبرابر د... کھ کرانھ دونمی منویا!  نیبب...فقط جونھ کرانھ -

 :  گفتعی فوت کرد و سرنفسشو
 کھ ینی افسرده تر از اترسمیم... حرفاسنی شکننده تر از ایلیاراد زود برگرد باور کن کرانھ خ -

 ....ھست بشھ
 :  گفتی ترسناکی صدابا
 ....دارمی دست از سرت برنمیاراد بھ قران قسم قالش بذار -

 : ادامھ بدهنذاشتم
 ! برمکنمی نم من زنمو ول؟ی شدوونھید -
 :  مقدمھ گفتیب
 !!شی ببرمش کخوامی می چند وقتھی -

 : شدی خالدلم
 ؟ی با کش؟؟یک -
 !! نایخودمون من و سحر ا -
 ن؟؟؟یری نمی خو چرا ھانوادگنا؟؟؟یسحر ا -
 ...گمی کرانھ می واسھ حال و ھواشتری من بمی ما برتوننیبھ بابا گفتم گفت االن نم -
 :  گفتی و ارومزی لحن سرزنش امبا
 شلوغ و سرزبون دار بود عوض نقدری کھ ای اون کرانھ اگھی دیعنی ی داغونش کردیلیاراد خ -

درس و دانشگاھم ...رونی بادی حوصلھ نداره از اتاقش بی اما حال حتکردیکرانھ ورزش م.... شده
 یزی دادو قال کنھ اما من نذاشتم چخواستی مرهی نمگھی ددی فھمی شد وقتی عصبانیلیبابا خ! کھ نگو
 گذاشتھ کننی مجادی براش مزاحمت ایلی تو دانشگاه خستی گفتم حال و روزش خوش نیبگھ الک

! شھی موونھی دیای بری و دی و اصال برنگشتن نھ اگھ بریاگھ بر! اراد!! تابستون ترم برداره
 ؟یدیفھم

 اد؟یسپھرم م! اریکام -
 ... ساعتھی بابا من یا -
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 !جواب منو بده -
 !اما سپھرو چھ بھ کرانھ... اره بابا اره  -

 :  زدمو گفتمیپوزخند
 جونھ کرانھ اگھ اریکام... اقا سپھرتون جلو چشمھ من بھ کرانھ ابرازه عالقھ کردنیفعال کھ ھم -

 ... دستم بدهی و کارنیبر
 : وسط حرفمدیگر

 با شھیم... ی بھ کرانھ کھ اعتماد داری بھ خودتو دلت اعتماد ندار؟؟؟ی ھستی کگھیبابا تو د -
 انقدر ستی حرفا ننیسپھر اصال اھلھ ا... بذاره سپھرای ھم بودن فراموشت کنھ شھیدوروز پ

درضمن مگھ بھش .... خودشو غرورشو خورد نکنھگھی کم منع بشھ دھی داره کھ اگھ فقط تیشخص
 ؟ینگفت

 ...چرا اما خوب عشق کھ -
 حتما حتما بھ من خبر بده ی برگردی اراد ھروقت خواستیول!  راحت باشھالتی بسھ خگھیبسھ د -

 ! بھ من خبر بدهی بھ کرانھ بگخوامینم
 !باشھ -
 ھ؟یپروازت ک -
 !صبح ٥ -
 ...ی خواھرمو دق ندری خط بگھی اونور یدیرس...خو برو برو استراحت کن -

 ...قربونھ دلش برم:  دلم گفتم تو
 :  خنده گفتمبا
 ....باشھ -
 !نمتیبیفرودگاه م...فعال  -
 !شھی ھمھ راه زحمتت منی ایخودیب.. یای بخوادینھ بابا نم -
 ... ینھ بابا چھ زحمت -
 ! ولش کن تورو خداارینھ کام -
 !!! برو بابا مگھ از تو نظر خواستم فـــــــــــــــــــــعال -

 ...  فردارو اماده کردمی دوش گرفتمو لباساھی... کردقطع
 رو سرمو متکاشو دمیپتورو کش! شمی می دارم روانھ؟؟؟؟ی حالھ مسخرم چنی منظوره اممفھینم

 !نمیکاش حداقل خوابشو بب.... تو بغلمدمیکش
 

 قطعا با میدونتستی خونھ مومدی مری دیلی خاری بود کامی دو ھفتھ ایکی ھی... خواب بودن جز منھمھ
قرار شد !!  ھنوز محرم نشدننای مثھ مائھ؟؟؟ البتھ ااشونی دوتام عشق بازنی ایعنیھھ !! سحره

!! کننی مغھیاما خوب زودتر ص...رنی عقده کوچولھ بگھی بھشتی اردیعنی گھی دوماه دیبرا
 !! ننوشتھیفایاما ھنوز من موندمو اراد و تکل!! ھی از ھرلحاظ چراغونفشونی حالشون تکلخوشبھ

 شمی چک و چونھ می بگھیاونموقع د..کاش زودتر برگرده!  شدهکی تارمونی زندگی ھواچقدر
 ی دخترونت خداحافظیای وقتھ با دنیلیعروس؟ تو خ...بھ دلم پوزخند زدم....ھھ...عروسھ خونش

 !یکرد
 درو باز کردو سرشو کرد ی کھ اروم الدی طول نکشادیز.... ارهی حتما کامدمینترس.. پا اومدیصدا

 : تو
 ؟یداریکرانھ ب -
 !!اوھوم چراغو روشن کن -
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 !زدینوز چشمامو م..دستمو حائل چشمام کردم....  برقو زددهیکل
 : کنارمارمیکام...  رو تختنشستم

  تا االن؟؟یدیچطور نخواب -
 !ومدیخوابم نم -
 سحر بھت زنگ زد؟ -

 :  زدمو گفتمیلبخند
 م؟ی برنیخوای حاال کجا مامیم..اره  -
 !شیک -

 ... تکون دادمیسر
 ؟ی سحر بودبا -

 : بھ عالمتھ اره تکون دادسرشو
  مگھ نھ؟ھیدختره خوب -
  ماستم ترشھ؟؟گھی میکودوم بقال -

 ...دمیخند
 بھتر از اون گمی دارم میاما کال سحر حرف نداره جد... تو بد باشھی براشھیاره خوب مگھ م -
 !نیکره ھم!  طورنیالبتھ سحرم ھم..یکردی نمدایپ
  دختر؟ھیِکر چ -

 :  و گفتمدمیخند
 رو نکرده نھ؟؟؟ بابا ندشی شو واسھ شوھره ایاھان پس ھنوز سحر اون لھجھ بامزه من دراورد -
 رو دی ذره باھم جورتر شھی بغلش بذار بی جذارهیمنو م!  ندارهی اومده کھ دومرتی گی زنھ التھی
 ! روشویکی اون کنھیم

 ی سکوت طوالنھیبعده ... رهیش ماالن حتما داره تو دلش قربون صدق.. نگفت ھھیزی و چدیخند
 : گفت

 ... فرودگاهمی بخواب فردا برریبگ -
 !!ومدیبھ خدا کھ نفسم باال نم...وردمی بال درمداشتم

 ؟یگی می جدی داراریکام -
 ... دارمی مگھ من شوخاره

 ..اما اخھ اراد گفتھ بود -
 بود کھ بھ عنوان خواھره دوست اراد ی معنیاره خوب ب.. ی بود کھ تو تنھا بودیاره اون زمان -

 ! بدرقش اما االن با من فرق دارهیبر
 : زدم از تھ دلیلبخند

 ...می کردمونویما خدافط -
 : وسط حرفمدی پردوباره

 !شھی کھ باورم نمشینی دوباره ببینگو دوسن ندار -
 !!!رونی گفت و رفت بیری نگفتم شبخیزینوچیی انداختم پاسرمو
 ی خودت برام ارامشای کھ ی ھستی تو چیلعنت... خداااااااااااا چقدر خوشحالم.. وردمی بال درمداشتم

 ...! خبرت ارام بخشای
 !دمیخوابی زودتر مدیبا!!!  پتورهی رفتم زعمی کوک کردم سر٤ رو موی تند گوشتند
 !!! خدا جون ممنونتمیوا
* 
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 ...  تخت زدمو برگشتمھی محکم یمشت... کھ ساعت زنگ زدشدی داشت چشمام گرم متازه

 نی استرھنھی پھی باشھ؟ شی دومنی خونھ مرتب بود کھ انی اھیھھ چ... نداشتم تختو مرتب کنمحوصلھ
 بوتھ می نھی!!... تا زدم باالناموی شلوار کتون ھمرنگش جذب استھی چارخونھ بود با یبلند سرمھ ا

 اون قھی سلا بنارویداره اخھ ھمھ ا دوست پموی تنی کرانھ ھمدونستمیم... ھھ ...مردونم پام کردم
 ! بودقھیواقعا کھ خوش سل..دمیخر

 قراره مھمم ھی شده بود رممی شرکتو بابا کارم داشت درفتمی کھ داشتم می اونروزرهی نمادمی
مثھ ھمون روز .... تک بودقشی سلزیتوھمھ چ..کردی ساعت موھامو اتو مھیداشت ... میداشت

 فی کرانست حی کھ فقط برای ارادھیشده بودم !! عطره مود عالقشم زدم... موھامو درست کردم
 ... کھ

 : تلفن بودزنگ
 بلھ؟ -
  اراد جان؟ییکجا..سالم  -
 !فتمیسالم دارم راه م -
 !!میفتی راه ممیما دار..! ی خواب مونده باشدمیترسیم...باشھ  -
 ! خدافظتوننمیبیباشھ م -

نھ ... روشن کردمموی گوشیباطر! شدمی می کھ قطعا روانینجوریا... ومدیکاش حداقل بابا م...ھھ
 !!  از کرانھیجی نھ مسیزنگ
اما .... کردیبغض داشت خفم م... رونی برم بومدی دلم نمیلعنت... باال و چمدونو برداشترفتم

 لحظھ تمام صحنھ ھا اومد ھی یبرا.  عادت کنمدی مدتھ کوتاھم کھ شده باھی یخودمو نگھداشتم برا
 من  مزه آغوششو بچشم البتھگھی باره دھی بدم و فقط زموی کھ حاضر بودم ھمھ چیوا...جلو چشمم
 صتری حرشناسمیمن خودمو م.... قانع بشمشدی نداشتم مگھ میرمونی بودم کھ سیی ادمایاز اون سر

 ! باشھنوی کرانھ درمیمخصوصا اگھ پا... حرفام نیاز ا
 کھ ی از دشت فشاردونستمیم...ادیم... داره خونمینی بدمی ددمی کشیدست.... کردم لبم داغ شداحساس

پاکشون ....  رو گونھ ھامدیاشک بھ سرعت چک!!  بودمنی ھمشھیھم! بھم اومده بود خون دماغ شدم
 !  طورنی ھمممینیخونھ ب...کردم

 ! اوردی دخلھ منو می روزھی خاطرات نیاخر ا...نیی رفتم پاعیسر
 ! کردمی درو بستم و با خونم وخانوم خونم خدافظاروم

 
 ی پرت کردم روموی رفتم سراغ کمدمو مانتو روسرعیسر...  شدمداری از خواب بیاقی چھ اشتبا

 !تخت
 براق ی با کارایشمی مانتو سبز ھی!!  مانتومدنی پوشی برادمی بھ صورتم زدمو پری ابھی یالک
 شاده ی مشکرهی و کفشمم جفیک... یشمی سبزه ھی با دور حاشی ساده مشکیر روسھی!!! یسنت
 ... بود

 پھی تنیاما خوب با ا... !  با پاشنھ بلند راه برمتونستمی اصال نمکردنی موونمی پاشنھ بلند دی کفشانیا
چادرمو انداختم سرمو اروم ... کردمشی اراشھی از ھمشتری بیکم...دی پوشگھی دزهی چشدی نممیرسم

داشت ... خل بھ در زدمو رفتم دایتقھ ا... روشن بوداریچراغھ اتاق کام!  درو باز کردمیال
 : گفتعیسر...زدیموھاشو تافت م

 !!می برمیبر -
 :  انداخت باال و گفتیی چشمش بھم افتادابرویوقت
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 !!دهیاوھو چھ بھ خودشم رس -
 ! بودکیھنوز ھوا تار... نیی پشتھ سرش رفتم پادمویخند

 ضبط رو روشن کنھ خواستی تا ماریکام!!! می رفتموی بستمو گازو گرفتنوی دره ماشاروم
 خوب بود یلیاالن حالم خ...  نکنم ھی گرادشی گوش کنمو بھ روی اھنگھی تونمی نمدونستمیم...نذاشتم

 !!یبھتر از ھر موقع
 !میری ممی داردونھی اراد کھ نماری کامیراس -
 ...امیتورو نھ اما من بھش گفتم کھ م -
 ...  راحت شدالمیخ

 :  با خنده ضبطو روشن کرد و گفتاریکام
 !!ی نشست خشک و خالنی تو ماششھی کھ نمدونھی تو کھ مذارمی اھنگھ شاد مھیخوب حاال  -

 ....رونی بزنمی شبو بارون مبازم
 دادم چشمامو حیترج.. شده بود کھیاالطوالن اره حنی کھ انقدرمی ای لعنتمی نزدی حرفگھی اونجا دتا

 !!ببندم
 :  با خنده گفتاریکام...ستادی اروم انیماش

 ...میدیوا کن چشماتو اسگل رس -
 :با خنده برگشتم سمتش... طرزه حرف زدنش تعجب کردماز
 ؟!! تاحاالی اسگل؟؟ از ک؟؟؟یچ -

 : شدادهی کرد و پی اخنده
 ...گھی با سحره دینیاثراتھ ھمنش -
 :دمیفھمی اما نمزدی حرف ماریکام! اروم راه افتادم طرفھ سالن...زدی می نگفتم قلبم مثھ چیزیچ
 ... شیشناسی شم تو کھ مداری کلھ سحر بتونمی اما گفت نمادای بخواستیسحر دلش م -

 از اون فاصلھ تونمی نمدونستمیم... دنبال اراد بودمتی من مثھ خال تو جمعزدوی حرف ماریکام
 ھی بگھ عجب کنھ انھی نکنھ منو ببدمی آن خجالت کشھی... کنمکارشی چگھی اما خوب دلھ دنمشیبب
 ادیز  کھ چقدر بده عشقھیوا! نھی دوست نداشتھ باشھ منو ببشھیمگھ م..اما نھ..! ستیول کن ن...ھا

 !کنھیادمو شکاک م
 :دمی کلمرو شنھی نی ھماری ھمھ حرف کامنی از افقط

 !!اوناھاشن -
ھنوز !! دهیھمون لباسارو پوش..آخ قربونت برم...نمشیباالخره تونستم بب...اری پشتھ کامدمی پرعیسر

 برا ھمھ تکون ی سره الکھی...زدی بود و حرف مستادهی ادایمادرش کناره مامان ا... بوددهیمنو ند
 :  کھ اروم از پشت گفتمدادی دست ماری بھ اراد داشت با کامدمیدادمو باالخره رس

 ..! کنمی بار خداحافظنی ھزارمیدم برااوم -
 دھنش بازمونده بود جدا درست گنی منکھیچشماش چاھار تا شده بود ا.  برق گرفتھ ھا برگشتمثھ

 بگم رموی دستشو بگخواستیدلم م... زدیبھ خدا کھ نفس نفس م....بود کم کم لبخند اومد رو لباش
 یکی  کنارهدایا...کردی کھ مادرش بدجور نگامون مفی اما حشتمی منظم نفس بکش من پنجامیارادم ا

 ...!کردیبا حرص نگامون م...شناختمشی بود کھ نمستادهیاز دخترا ا
 :  گفتیبی عجی صدابا
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا -
 !!مگھ نھ.. منھ ھاھی از ھمھ جاشتری بنجایا -

 :  و گفتدی کشیشونیپ بھ ی رو لباش بود دستی لبخنده خواستننی شده بود اما ھنوز اکالفھ
 ... توئھھیمعلومھ معلومھ کھ جا -



 252 

 :  گفتکنھی مقرارمی بدونستی کھ می جذابی اورد جلوترو با صداسرشو
 .. نجاستی از ھمھ جات اشتری بیول -
اما ...دی دستھ ارادو کشاریکام...  و لذت غرق شدمیتو خوش!! نشی با انگشت اشارش زد بھ سو

من ... ! دمیفھمی دنگ حواسش بھ من بود مشی شزدی کھ حرف ماریبا کام..اراد ول کن ماجرا نبود
 !  شده بودمرهی رخش خمی بودمو بھ نتسادهی انشونیب

 ی ارومیلی خی دفعھ برگشت سمتمو با صداھی...داشتمی خندش گرفتھ بود کھ چشم ازش برنماراد
 : گفت

 ؟؟ی بریغک بد منو دانجای اینامرد اومد -
 چرا؟ -

 : کردو لبشو بھ دندون گرفتی اخنده
  اونجا خوب؟ای سالن بی دمھ دره ورودرمیمن م -

 بعدش منم قھی چند دقھی... کرد و رفتی معذرت خواھاریاز کام.  بھ عالمت مثبت تکون دادمیسر
خندم گرفتھ بود ..دیبلعیبا نگاھش داشت منو م...رفتم جلوتر ... بود کناره درستادهیا..رفتم دنبالش

 !نھیبی باره داره منو منیانگار اول
 و با لحنھ رفتی مینجوریھم..رونی بدی بھش مچھ دستمو محکمگ رفت و با خودش کشدمی رستا

 االن دستام گروگانھ دستاشھ نکھیا... نداشتم جز لذت بردنیمنم کھ کار...زدی حرف میطنز الود
  زد و دره عقبو باز کرد منو ھول دادروی دزدگعیسر...ود بی اشرفی اقانھی بھتر؟ ماشنی از ایچ...

  کنھ؟؟کاری چخواستی موونھی دنیا.. خودشم نشست داخلو
با تمام وجودش چنگم زد طرفھ ...  بھشت شدمی درست جابجا نشده بودم کھ زندگھنوز

 :  از لبام گرفت و اروم گفتیبوسھ محکم و طوالن...خودش
 ...اخھ..  خودمو کنترل کنمتونمی من نمیدونی تو کھ میلعنت -

 ھمھ لشی موبایصدا!  کردم رو لباشریدوباره لبامو زنج...می نداشتی بگھ فرصتیزی چنذاشتم
 پشتھ شلوارشو بھی دستشو کرد تو جیھمونجور...لذتامو کور کرد اما اراد دست بردار نبود

 : عقبدیمحکم لباشو فشار دادو اروم کش...  دراوردشویگوش
 بلھ؟ -
 ! ندهی سوتنای جلو مامانماریکام...میای االن میچیھ.. .ا-

 :  بھم انداخت و گفتینگاه گرم...  کردقطع
 ... عشقممی بردی بارهیگیمامانم سراغمو م -

 ... کردبمی و بھ دونھ از اون تپال نصدی بشم کھ دوباره دستمو کشادهی زدمو خواستم پیلبخد
 بغلم کرد و محکم خوامی می چدی خودمو بھش چسبوندم کھ فھمی کمھی... درارو قفل کرد..می شدادهیپ

 .!بھ خودش چسبوند
 :  گوشم گفترهیز
 باشھ عشقم؟! گردمی خوب؟ بھ خدا زود برمایتورو خدا غصھ نخور -

 .. ازش جدا شدمعیسر. کردی تکون دادم اما بغض داشت خفم میسر
 !ای بعد تو برمیمن زودتر م -

چقدر بھشت .آخ کھ چقدر خوب بود!  رفت عی نبود سری معطلی جاھگیاما د.. نگام کرد دوباره
 افتاد بھ شھی نگام از تو شدمی کھ رسی پا اون پا کردمو منم رفتم بھ دره ورودنی ذره اھی! دیچسب
 عیسر...  از فشار قرمز شده بودکممی... شده بودیکیھمھ دوره لبم مات...دمی خدا خوب شد دیا...لبام

 کنھی می بازگشی دی جاھیاخ اخ اخ اون سرش با ..میشونیزدم رو پ...اراد افتادم ادهی...پاکش کردم
 ... خدا ابرومون رفتیا.. باشھدهیعمرا د
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 کھ دی طول نکششتری بنھیچند ثا..  شد منم ھمون لحظھ پشتشتی کم جلوتر از من وارد جمعھی اراد
 :  گفتی بلندی با صدادایمامان ا

 اراد جان چرا دوره لبت قرمز شده؟! وا  -
 :اراد برگشت سمتھ منو دوباره برگشت...  بھم انداختیزی نگاه تاریکام.  گرفتمگر

 من؟ دوره لبھ من؟ -
 :  انداخت و گفتی از دخترا نگاه مسخر ایکی!  کھ مثال پاکشھدی زبونشو کشبعد

 ! خالھ شھرزادھیکیمات -
 :  روشو گفتمدی مچھ دستشو کشعیسر

 ! شدهینجوری خوردم ایزی چھ؟؟ی چکی ماتنیگی مینھ بابا چ -
  نھ؟؟؟ی صبح حتما آب زرشک خورد٥ساعت  -

 جمع کردمو شموین...سرمو گرفتم باال کھ با نگاه خصمانھ مامانش رو بھ رو شدم ... گرفتھ بودخندم
 !نییدوباره سرمو انداختم پا

 ھمھ نشستھ گھی دبایتقر!! دمشیدی مشتری کم بھیخوشحال شدم حداقل ....  داشتری تاخپروازشون
 :  گوشم گفترهیاروم اومد کنارمو ز! .. جز منو ارادیبودن رو صندل

 ! بھ باد دختریدادی سرمو میداشت -
 :  قصد داشتم خندمو نگھدارم گفتمیدرحال

در ضمن بھ !!!نی حاال ببکنھی مونیم پاپ خشتکمو رو سراریکام. دنی بابا ھمھ فھم؟؟؟یتازه داشت -
 ی پشتت اومدم بگم زود رفتتی تو جمعیدی چپعیمن چھ تو سر

 :  خندشو جمع کرد و گفتعی کرد کھ ھمھ برگشتن سمتمون سری صدا دارخنده
 !!ی اوونھی دیلیخ.. ونی پاپ؟؟یچ -

 :  دوباره دمھ گوشم گفتی مکثھ طوالنبعد
 !یچقدر خوب شد اومد -

 :  بھش انداختمی عاشقانھ انگاه
 ...دونمیم -
 

...  کسل کننده بودیلی خری ساعت تاخکی! مامانھ اراد کالفھ شده بود...  بود شی ربع بھ شھی ساعت
 کردن و رفتن یاکثرا خداحافظ!  معطل بمونننی از اشتری بدیباباش از ھمھ خواست برن چون شا

 اراد سره  دست ازخواستی نمنی کھ ایوا!!! نایداایاجز خانواده خالشو چندتا از دوستاشون و البتھ 
 !برداره

 :  گوشم گفترهی زاری نشستم کناره کاماروم
 م؟؟ی بریخوایم -

 :  بھش انداختمو گفتمی نگراننگاه
 ! تا برنمیسینھ وا...نھ -
 ... کھیی مورده االن فقط اونای ما بسادنھیآخھ وا -

 : ادامھ بدهنذاشتم
 !ساینھ نھ تورو خدا وا.. باشھ بعد من برم خونھنجای دختره انیا... جونھ من اریکام-

 ی داشت تو گوشش چدونمی بود و نمستادهی مامانش ایاراد روبھ رو!  تکون داد و برگشتیسر
 :  و گفتستادی امیاروم اومد کناره صندل! کردی بھ من نگاه ممی ھخوند؟؟؟یم
 !!نیبر...یشی خستھ مزمیعز -
 : گفتمستادموی بلند شدم رو بھ روش ای نرمبا
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 بذار حداقل دو صفحھ بھ خاطراتمون اضافھ ادی نمشی پتای موقعنی اگھیمن؟؟ من خستھ شم؟؟؟ د -
 !!شھ
 :  و اروم گفتدی کششیشونی بھ پیدست

 !کرانھ -
 جونم؟؟ -
 ...اصن...یخوایم -

 ...کردی من ممن
 زم؟ی عزیچ -
 !یچیھ -
 !اراد بگو -
 ... یچی ھیچیھ -
 ! از سالن و نشستی اگھی دوباره رفت گوشھ دو

 بذار ھمون چندنفرم دونستنی اکثرا قصھ مارو می داشت وقتی چھ فرقگھید...  رفتم سمتش خودم
 شدمیآخ کھ چقدر لھ م...کردنی وضع ممکن نگاھم منی با بدتررفتمی جلوشون راه میوقت!! بفھمن

 ...زشونی امری نگاه تحقرهیز
 !!!!  تن ندادمییزای مغرور بھ خاطره تو بھ چھ چ منھنی بباراد
 عاشقھ نکھی قبل از ای حتکنھی رفتار نمنای اھی شبجچورهی چرا ھست؟؟ی ننای چرا اراد ھمجنس ااما

 !!! کردی ادما از باال نگاھم نمھی مثھ بقمی کھ باھم بد بودی زمانیحت..میھم بش
 !  شکرتایخدا..  رفت کھ خدارو شکر کنمادمی و

 :  روبھ روش قرار گرفتمو گفتمدوباره
 !زمی حرف بزن عز؟؟ی چرا کالفھ اھیارادم چ -
 حالم خوب باشھ؟؟.. برمشتیقراره از پ -

 !!! بھونشھدونستمیاما م...  دلم پر شد از غم دوباره
  مگھ نھ؟؟؟یستی ناراحت ننیتو فقط بھ خاطره ا...راسشو بگو  -

 اجازه ی اشک بکدفعھی. فقط نگام کرد... ده بود گرفت باال اشک تو چشماش حلقھ زسرشو
 :  باشھ با حرص صورتشو پاک کرد و اروم گفتیانگار از دست خودش عصبان...دیچک

 !!  کثافت درمورده تو حرف بزنھکھی زننی مونده بود انیھم..یومدیکاش نم -
 : با حرص گفتم... کردیبغض داشت خفم م..  تنگ شدای بھ اندازه تمام دندلم

 ستی برام مھم نیچی عادت کنم مگھ نھ؟؟ من ھدی قربونت برم من با؟؟ی ناراحتنیواسھ ا...ارادم  -
 ...! نکنتیتورو خدا خودتو اذ!!! کنھی ملی برام تکمزویبودنھ تو ھمھ چ

 !!!رمیمی مسوزهیھروقت دلت م... سوزمی مرهیگی دلت مھروقت
 نقدریبھ خاطره دلھ اراد کھ ا..  شدم نھری تحقنکھینھ نھ بھ خاطره ا...شدمی از درون منفجر مداشتم
 ...کھیکوچ

 نرم و اھستھ رفتم سمتھ یلیخ....  تحمل نداره گھی شده کھ دکی کوچنقدری بگم ابھتره
  نداشتمیاما جواب...اراد صدام کرد...  درست کنارش نشستھ بوددایشھرزاد خانوم مادر ا...مادرش

! 
 : گفتم صاف کردمو اروم رو بھ مادرش چادرمو

 رم؟؟؟ی چند لحظھ وقتتونو بگشھیم -
 :  انداخت باال و گفتییابرو

 !!نی بگدیتونی ھست میکار -
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 ! دارمیحرف خصوص -
 ... ھمھنجایا -

 :  حرفش تموم شھنذاشتم
 د؟؟؟ی لحظھ با عروستون ھمکالم شھی کھ فقط نی اونقدر وقت نداریعنی -

 !! دھنم باز بشھنی از اشتری بدیترسی مدیشا... از جاش بلند شد ھھعی کرد سریاخم
 : از پشت دستمو گرفتستادویا... می رد شدھی اراد و بقری متحی مقابل چشمااز
 !!سایوا -

 : برگشتم سمتش ادامھ داداروم
 !منتظرم -
 ... راسش -
 ...  حرفتو بزن ھرآن ممکنھعی سرادی دختر جون اصال از من من کردن خوشم نمنییب -

 !  نگھداشتمنشی جلو سستی شھ دستمو بھ نشونھ ا حرفش تمومنذاشتم
 :  گفتمی درموندگبا
 ؟!ادی از من بدتون منقدریچرا ا -

 :  زد و گفتیپوزخند
 کھ اونجا یی چون نھ تنھا من بلکھ ھمھ ادماھیتازه عموم... ستی نی اصال مسئلھ خصوصنیاتفاقا ا -

 !!!دونستنیبودن جوابھ سوالتو م
 ! شده بودمفیاه کھ چقدر ضع...دیلرزیچونم م... تو چشمام حلقھ زداشک

 ازادانھ نیذاری چرا نمنیبگ... نی بگھی و کناشی نی لحظھ ام کھ شده بھی ی براکنمیخواھش م -
 !می دوست داشتھ باشگرویھمد

 
 :  بھم انداخت و گفتی محکمنگاه

 !نی ھمکننی تور پھن مگرانی واسھ د کھادی بدم مییمن از ادما. یستیتو مھم ن!!!  ؟یدونیم -
تنھا . می ندارم من دست خالی غرضچی کھ عشقھ ارادو تو دلم انداخت بخدا من ھییبھ ھمون خدا -

 یعشقش رفتن...  فراموشش کنمتونمینم...  ، بخدا دلم از مھره اراد پره زی چھیاونم از ...دلم پره 
 !تورو خدا.... مامان.. نی سنگارو از جلو پامون بردارنی تا اکنمی میمن ھرکار!! ستین

 ! ازش متنفرمدی گفتم مادر کھ شایبھ زن... چرا گفتم دمی نفھمدونمینم
التماس کردن ، حرف زدن با !  تو برنامھ من نبودنایاصال ا...ختیری گولھ گولھ ماشکام

 امکان دمیدی غمھ چشماشو نماگھ.... فقط بھ خاطره اراد بوددونمیاما چرا م...دونمینم...مادرش
 !!! جلوفتمی بار غرورمو خورد کنمو بنی ھزارمینداشت برا

بگو کھ ... بگویزی چھی یو لعنت... گونھ ھام چشم دوختھ بودی فقط بھ رده اشک روگفتی نمیزیچ
 ... ی نداری روشنلھیبگو کھ دل...یکنی مخالفت می داریالک

 ...ا گرفتار ترم نکنشم... گرفتارمیلی بخدا خرهی دلم گیلیخ -
 داد؟؟؟ی بھم نمی جواب درست و حسابھی کس چچیچرا ھ... اروم رد شدمی نسھی نداد مثھ یجواب

 ...:اراد با دو اومد سمتم بازومو گرفت و با خشم اشکامو پاک کرد... نبودنیجوابم بھ خدا ا
 ....ی سنگ دل حرف زدنی ھان؟؟ اصال چرا با ای گفتیچ -
 :  گفتی مھربونی صدابا
 نیا...  تالش نکننی از اشتری پس بفھمھی حرف دلھ منو تورو نمای دننی تو ای کسچیقربونت برم ھ -

 اشکارو نیا....  منھی زندگکنمیِ ابا بغلت می بگھی دگردمی برمعی بھ وهللا سرستی نی شدنیراض
 !! زینر
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 .... نسوزمیخودی کھ باری بی منطقلی دلھیاخھ ...  ھمھ سکوتنیدلم خون شده بود از ا.. نزدمیحرف
!! ھنوز اراد ھست.. بفھمم ھنوز ھستمخواستمیانگار م.. اشارشو اروم گرفتمو فشار دادمانگشتھ

 بھ خودش شتریبازومو چنگ زد و ب...  رو گونمو اشکامو پاک کرددیدوباره دستشو محکم کش
 !!کردی نگرون نگام می کھ با چشمادمی دارویکام...  کردمکمینزد
 یگاھ...ومدینفسم انگار باال نم... اونم عمده عمده عمد...قتلھ... نامردستی فقط رفتن ننیا کھ آخ

 حال بھ دادم نی کنھ چون چند بار تو اکاری چدونستیم....دستشو چنگ زدم...شدمی مینجوریا
 !می محو شده بودارمی ھمھ حت کامدهی از دگھی کنار دھی دیاروم منو کش... دیرس
 ... زدی محکمیلیس...  بدتر بودشھی حالم از ھمنباریاما ا...تم و کمرمو فشار داد بار زد بھ پشچند

 گھید..ھی گررهیبا صدا زدم ز... کرددای پی و اشک برام معنھیتازه گر... جونھ تازه گرفتمانگار
 !!محکم بغلم کرد و سرمو گذاشت رو شونھ محکم مردونش... وردیطاقت ن

 ..: صدام بلندشھ لباسشو گاز گرفتمخواستمینم
 ...اراد -
 !ی شی کن خالھی کن گلھ من گرھیگر..جونم -
 ..!!!تونمینم... تحمل کنم تونمینم -

 رو لبام ایلی خنشونمیتو تصادف ب... گرفتنی اشک روھم تلنبار شده بود کھ از ھم سبقت ماونقدر
 !!!بود پرشور نقدری بود حرفام انی بھ خاطره ھمدیشا...مردنیم

 ...: چشمام نشوند و دوباره با کف دستش اشکامو پاک کردی کوتاه روی عقبو بوسھ ادمی کشاروم
 ! االن برونیھم... بروزمیبرو عز -

 بود کھ شب و روزم باھاش سر ی ترانھ ادی کھ بھ ذھنم رسیزیفقط تنھا چ...  حرفش توجھ نکردمبھ
 :شدیم
 چارروی نرو منو تنھا نذار منھ بییچا. من شھی دلم پره خون می من تو نباششھی نرو نرو از پییجا -

 بھ یتو نباش.  بھ خدا از خودمبرمی تو دل می بگم عاشق شدم؟؟ بی بھ کیتو نباش.  نذار نجاینرو ا
 زنده بمونم وامخی نمخواموی نماروی دننی کنم ؟ اھی گری کی رو شونھ ھاگھی کنم ؟؟ دھی تکگھی دیک

 !!  عشقھ مندونمی مای دننی از ارمی میری کھ تو ماون لحظھ...عشقھ من 
 تو شھی عشقت ھمدنھی بھ تورو دمیمن دلخوش.  ویماری دل بنی و درمون ای حال من توخبر داراز

 امی دنرسمیمن باتو بھ ھمھ جا م.  تورووامی نرو با جون و دل من مخنجای بمونو از انجایا!! قلبھ منھ
 ....  منیای من با من بمون دنیبای عشقھ من زیا.  کسم ی تو من بی بییتو

 :  گفترونوی داد بنفسو
 !!تورو خدا...کرانھ -
اما ... امایگردی و برمشھی درست مزی ھمھ چیری مگمی می تورو خدا؟ ھی ؟ واسھ چیواسھ چ -

 !شھیحال منھ کھ ھرلحظھ خراب تر م
 ...بسھ جونھ ارادت بس کن -

 :  گذاشتم روھمو اروم گفتمچشمامو
 !!! باشھ باشھ -

 :  گفتی گرفت و با لبخند زورکدستمو
 ...یکنی ماهی چشماتو سیخودی چرا بی قشنگترنجوری ھمیدونیتو کھ م... شدهاهیھھ چشمات س -

 من ذاشتی و لباشو جا مرفتیکاش م! دیخند...  چشمامو پاک کردمرهی بھش رفتمو زی غره اچشم
 !! تا ھرروز جلو چشمام باشھگرفتمی کنم؟ کاش لبخنداشو قاب مکاری چنایبدونھ ا

 
 :  گفتعی سراریکناره کام.  رفتمجلوتر
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  ؟؟ی گفتی چی شده؟؟؟ رفتیچ -
 ... ولش کنیچیھ -
 .. بابای کھ ولش کنم ازویھمھ چ -
 ! ارومترــــسیھ -
 !!بگو پس -
 .  رفتم حرفھ دلمو زدمیچیھ -
  گفت؟یخوب چ -
 ..جواب نداد -
 ...ھی فک کرده کی عوضکھیزن -

 ... چرا اما ناراحت شدمدونمینم
 .. باشھیھرچ!!  چھ طرزه حرف زدنھنیا... ا -
 ؟ی باشھ چیھرچ -
 !! باشھ مامانھ ارادهیھرچ -
 !! بھ جفتتون تلخ نکنھروی زندگینجوری براش مھمھ، ایلیخ -

 :  گفتمدموی کشیقی عمنفس
 !شمی موونھی دارم ددونمی نمدونمینم -

 .... چنگ زدنمی تو سیزی چھی.  شماره پروازشونو خوندندی موقعش رسباالخره
 ھا رقابت کرده ھی ثانگذشتی کند مدیمادرش بلند شد حاال کھ با... نگاھم کرد... اراد بودھی دلتنگاون

 .... بودند
 :  تکون داد و اروم گفتی سردی کرد بھ من کھ رسی ھمھ خداحافظبا
 خداحافظ... ستی نیاراد برگشتن...چون.. یموش کن فرای بتوندوارمیام -

اراد ...  بودشھی تر از ھمنی بار ضربھ سنگنیاما ا... کار ھرروز من شده بود ی قلبستیا... رفت
 .... امای اومدو رفت سمتھ شوھر خالھ ھاش با ھمھ خداحافظرونیاز اغوش پدرش ب

 جز حرف مادرش یزی اما من چزدنی گوشھ ھم حرف مرهی دست داد و بغلش کرد زارمی کامبا
 !! ستی نیاراد برگشتن..دمیشندینم

 جلو تونستمینم...  درکار نباشھی خداحافظرموی بمخواستی دلم مزدمینفس نفس م.. اومد طرفم اروم
 !رمیخودمو بگ

 تو بغلشو با دمیپر.. برام مھم نبودیچی ھگھید..شدمی نگاه قانع مھی اما مگھ من با کردی نگام مفقط
 ...ھی گررهی بلند زدم زیبا صدا....وم وجود فشارش دادمتم
 :  گوشش گفتمرهیلباسشو چنگزدمو ز...  کنھی مھی کھ داره گردمیفھمیم
 کنمیدارم التماست م..تورو خدا برگرد ..یستی نیاراد گفت برگشتن..مامانت گفت فراموشت کنم -
 ؟؟یفھمیم
 :  عقب و گفتدمی شدت کشبھ
 اما من امی نگھی دوست دارن دایلیخ..گردمیمن برم... کس گوش نکن کرانھ من چیبھ حرف ھ -

 !!! اجبارهھی نیا.. برگردمدی دارم بااجی بھ تو احتدنی نفس کشی براگردمیبرم
 ...ری وقت ازم نگچی گاھو ھھی تکنی اایخدا...  تو اغوششدمی با خشونت کشخودش

 ..کردمی اسمشو صدا مکردموی مھی صدا گربا
 ...رادا -

 :  گوشم گفترهی رو کمرمو اروم زدی کشدستشو
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 ریاگھ د..ی فراموشم کننکھی فکره ایحت... نباشیچیپس فکره ھ... ی تو مال منکشمیتا من نفس م -
 ؟؟یدی تو فھمشھی پارنی بدی جنازمو اول بارممیشد ، تورو خدا کرانھ تورو خدا فراموشم نکن من بم

 :  گفتمنشوی مشت زدم رو سبا
 .. بس کن... بسھ -

   : اروم زمزمھ کردمدمی کھ دستشو کشگرفتی نشوند داشت روشو ازم ممیشونی پی روی طوالنبوسھ
َوهللا خ - ِ حافظا و ھو ارحم راحمریَ ُ َِ َ َ  ....نیَُ
اروم ..پدرش صداش زد... دمی کششیشونی بھ پی صورتشو دستی اشک و نالھ فوت کردم توبا

 .... محو شدھی ساھی و مثھ نروی بدیدستاشو از تو دستم کش
 اشکامو رو ھی بغل کردمو بقاروی ھوا کامی تحمل کنم بیی ھمھ دردو تنھانی باره اتونستمی نمگھید
 !ختمی راری کامنھیس
 ..... ساده بودی دلدارھی از شتری من بی ارومم کنھ اما وسعت ناراحتخواستیم
 

 :  گفتمی اھستھ ای سمتھ خونھ کھ با صدارفتی مداشت
  خونھ آراد؟؟ی منو بذارشھیم -
 !!شھینھ نم -

 : سمتشدمیپر
 ؟؟یواسھ چ -
 تو نبودش خودتو یخوای اما تو بدتر مکردی تو بود بھ خودش کمک می جایکرانھ بخدا ھرکس -

 ...یداغون کن
 :  حرص گفتمبا
 اصال بھ  نباشم؟؟ ھھادشی کھ بھ اری کامیخوای میتو از من چ.. ساعتم نشده کھ رفتھ ھیھھ ھنوز  -
من ... ستی اراد نی برانی رفت ؟؟ نھ ادهی از دی ھرکیری از دل میکنی نباشم فک مادشی
 . خوامی نھ متونمی بھش فک نکنم نھ متونمی نمچجورهیھ
  ھان؟؟ی خودتو ناراحت کنیخودی بی چی حاال براگردهیاراد برم! کرانھ  -
 :  گفتمی دادم بھ صندلھی تکی درموندگبا
 ..گفتی مگھی دی چھیمامانش کھ ...اما -
 :  گفتمی بلندتری صدابا
 حالم بھتر شھ منو برسون یخوایاگھ م...  لطفا منو برسون خونھ اراداریدر ھرصورت کام -

 !اونجا
  بگم؟؟؟یکرانھ بھ مامان چ -
 ! نی امروز اونجا باشم ھمخوامی ماریکام.... اما دونمیچھ م -

 یزی رفتم خونھ اراد چدیفھمیدرضمن اگھ م... درکم کنھ تونھی مامان مدونستمیم... تکون دادیسر
 نبود کھ حتما تو ریگی نبودم اونقدرم پیمیچون اونقدرا با بابا صم... بابا بودشتری مشکلم بگفتینم

 !دمومی مری تو اتاقشھ چون بابا اکثرا شبا دای بگن خوابھ تونستنیجمع خانواده باشم م
 :  نگھداشتو اروم گفتنویماش.  داد خوشحال شدمریی کھ تغنوی ماشرهیمس

 ... کھ تنھاشھیکرانھ نم -
 : وسطھ حرفشدمیپر
 ! ستی ننجای ای نگران نباش کساریکام -
 !  نگرانمستی نی کھ کسنیھم -
 ..  شدمادهیپ
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 نگران نباش خدافظ -
 !  شد تا برم داخلمنتظر

 خودشو کنترل اری کامدونستمیم... بود اومد سراغم ی کسی و بی حسھ دلتنگی کھ بستم ھرچدرو
 !نجای اامی اجازه بده تنھا بشدی اما مگھ مکنھی نمی و مخالفتکنھیم

 اگھ سوار ی حتیحت...  برام خاطره بودای دنھی فضا نی تو ایھرحرکت...  اسانسورو فشار دادمدکمھ
 ھم ی خاطره رونھمھیانگار چقدر سن دارم کھ ا.. ھھ ... دمی دنشییخودموتو ا! شدن اسانسور باشھ

 بود و گھید  دوشنبھھی... انداختی کوتاھمون می بوسھ ھاادهی منو ی ملودنی اھنگ انیا! تلنبار شده
 ... نیی شرکت منم باھاش رفتم پارفتی معی سردیاراد با
 بغلشو نگام رهیبود ز کھ از پشت دستشو زده کردمی اسانسور درست منھیی چادرمو تو اداشتم

 ھوا تر از اون برگشتمو با تموم وجود بوسش کردم ی ھوا دلم براش ضعف رفت بیب. کردیم
 !!!  شدی تموم مدی تموم شد و بوسھ مام بای کھ ملوددی نکشی اھیثان. محکمھ محکم 

 برم داخلو بچپم رو تختمونو عربده زدمی دراوردم دل دل مفمی از تو کدویکل...  اسانسور باز شد دره
 !!  بشمی خالی کمدی کنم تا شاھیبزنم اونقدر گر

 و می و ن٧ بود کھ ساعت ی دارھی کھ بھ چشمم خورد ساعت بزرگ و پایزی چنی باز کردم اولدرو
 !!! میتی... خونھ بدونھ اراد مثھ االن من بودنیا..  رفتم داخلاطیبا احت.... دادینشون م
 برشون خواستی ھاش اونجا بود دلم میچندتا از کتون!!  کردمو کفشمو دراوردم زونی اوچادرمو

 !نمیدارمو فشار بدم بھ س
   بود؟؟ی تو چھ فکرکردی مری االن داشت کجا سیعنی

 ینا!  بتونم خودمو سرگرم کنم دیخوبھ شا...  نامرتب بودزی بھ آشپزخونھ زدم ھنوزم ھمھ چیسر
 ھی رو روشن کردم و نشستم رو پلھ تکوی کنم استرھی گرخواستی اھنگ مھیراه رفتنم نداشتم دلم 

 ... چشمامو بستموارویدادم بھ د
 

 ... فاصلھ کوتاه شھنی بشھ کھ ای راھھی دیشا.... بزنشمی و اتبرگرد
  ھستی راھھیاره ھست ارادم .. تکون دادمیسر... رو لبامدی اشک چکقظره
 عمره عاشقھ ھی ی کمتر کنشموی باشھ تشوی راھھیشاد ....   با حسھ من ھمراه شھھی تو سھ ثانقلب

 ..ی لحظھ با من سر کنھیتوام 
...  برگشتتھ شی تشونی کردم تنھا راھھ نجات من از ای سرمو مخفکمموی جمع کردم تو شپاھامو

 ...دادی جلوه مشھی ژستھ نشستنم منو تنھا تر از ھمنی از ھمھ اشتریچقدر بدبخت شده بودم ب
  کنمی دارم بھ صحبت کردنھ با عکس عادت مکنمی خلوت مھی و بدونھ تو با گریستی نتو

من از دار .  و تنھام نذارمیتی...  نکن ارادمینامرد.... زدی مشمی فشار دادم لبخندش اتلموی موبادکمھ
 !! خوامی فقط تورو مایدن
 ..میرار ھا از خودم فھی سانی تو از ای بمیقراری و بدونھ تو دچاره بیستی نتو
 رو درمون یراه رفتن و فکر نکردنم درد...دمیچیپی حرص بلند شدمو مثھ معتادا بھ خودم مبا
 !!!قمی و مرحم بذار رو زخمھ عمایب..  کنھینم

 فاصلھ نی و ایستی قانعم تو ننمی من بھ ھمنمتی گفتھ کھ من مانعم تنھا بذار ببی بزن کشمی واتبرگرد
 !!!! با منھرمی تصور لبخند تو ھرجا کھ ھستم با منھ ھرجا کھ مزنھی بھ جونم مشیات
 دی ھا شاشھی شکستن شیصدا.... نی رو زمختمی رو اپن بودو ری ھرچدموی کشی دادتی عصبانبا

 ....  جنس بودنی غروره خورد شده منم از ھمدی شاکردیارومم م
 کھ روزگار سرم دراورده ید کردمو از نامرھی با تموم وجودم گرنوی نشستم رو زمیچارگی ببا

 !!!کردمی متیشکا
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 ی راھھی دیشا.... چھ کم توقعمنی اوج خواستھ منھ ببنی غرق توام ای باشھ باور کنی راھھی دیشا
 ....ی لحظھ با من سر کنھی عمره عاشقھ توام ھی ی کمتر کنشمویباشھ تشو

..  رو کاناپھ دمیبا مشت کوب.... نداختمی پرت کردم رو کاناپھ و با تموم قدرت بھش چنگ مخودمو
 ھی شبی حسچیحاال ھ....  ارامشم اماریکناره تو درگ...  چال شدهی لعنتنیآخ کھ چقدر خاطره رو ھم

 !!ستیتو ن
دنبال صدات !  تو رو از ذھنھ من پاک کنھستی حاضر نی کمپچیھ...  بودی اراد بودن بد دردمعتاد
 : کردمادی برداشتمو صداشو زرویش گوعی افتادم سرمی گوشری پغامگادی.بودم

دلت واسھ خونھ تنگ نشده؟؟؟ ...  دنبالت امی بگم غروب مخواستمی م؟؟؟یکرانھ من خواب... کرانھ -
 !فعال عشقم...دونمیتورو نم... خانومھ خونم تنگ شدهیمن کھ دلم برا

 !! تو خودمشمی فقط نابود مشھی نمیچیھ...یچیھ....ادی کھ مصدات
 ... چسبھی مشتری تو بی با صداھیگر... کردمادشی درجھ زنی تا اخرتویپی رو رگذاشتم

 نی کھ در عھینیری حسھ شدونمی منوی ای تو بھ خواب رفتم ولی چقدر گذشت کھ با صدادونمینم
 !!!کنھی تو ارومم مادهی از ی گوشھ اھینداشتنت 

 
 اگھ کردمیفکر م...هھنوز فاصلھ باورم نشد...کندمی قورت دادمو با حرص پوستھ لبمو مبغضمو

 !!یلی ازت دور شدم خیلیاما نھ خ!!  بھ من یسپاری بھونھ دستاتو میدستمو دراز کنم بازم ب
 !! فقط کرانھ!! اما نھ سھمھ من فقط کرانست!! ھیی سھمھ من تنھاای ستی عشق با من خوب نای

 شھیمگھ م... ی ولخندمی مھی سرده تو گریلی خنکھی با ای ولبندمی چشمامو می ولشمی بغض پر ماز
 .  اگھ تلخ باشنی کرانھ افتاد و لبخند نزد؟؟ حتیطنتای شادهی
 !اراد -
 ھ؟؟؟ی چیعنی تکون دادم ی خشم برگشتم سمتش سربا
 چتھ تو؟ -

 با حرص دستامو تکون نیی پاارمی داشتم صدامو بی کھ سعی اونور انداختمو درحالنوری بھ اینگاھ
 :زدمی حرف مدادمویم
   کنھ فراموشم کنھ اره؟؟؟؟ی ھان؟؟ سعستمی نی چتھ؟؟ من برگشتنیگیتازه مچمھ؟؟  -

 :  گفتمی ترنیی پای با خشم سمتش پرت کردمو با صدادستمو
 یکشی نممیچرا پاتو از زندگ! بابا ولم کن. بردار میدست از سره زندگ...دست از سرم بردار -
 ...رونیب
 فی ادمھ خوب و شرھی وقت مثھ چی ھتونھی مثھ تو نمی ادمھ خودخواه و مغرورھی ھ؟؟؟ی چیدونیم

 منو جذبھ یتونی وقتم نمچیو ھ...  ی کنی مثھ کرانھ و خانوادش زندگیتونی وقت نمچیھ..  کنھیزندگ
 !!رت نھ زور و اجباکنھی مادرونت متقاعدم می نھ فربھ ھاگھیمامان راحت تر بگم د...یخودت کن

 کھ ھمھ ازت یکنی می کارھی یدی عذاب منکھی بھ عالوه ا مغرور بود اما نرنجوند اما توشھیم
 ؟؟؟یفھمیم... مثھ حالھ من قایمتنفر باشن دق

 ی براینطوری وقت اچی باشھ ھادمی... بودمی عصبی وقتشدمی واقعا ترسناک مدیشا.. بوددهیترس
 !!  نشمیکرانھ عصب

 اون اراد حرف گھیمن د.. دادمحی من خودمو اشتباه توضنھی ای مامان خانوم؟؟ بدبختھی چیدونیم
 کھ بھم دستور ی کسدمی محیحداقل ترج.. اوامر شمارو انجام بدم عی کھ مثھ بره مطستمیگوش کن ن

 !! دگورتیالی فامنی اگھ خودخواھانھ باشھ اون کرانھ باشھ نھ تو نھ ای حتدهیم
 کھ تونستم ی کردکاری تو با من چنکھیبھ ا...کردمی نفس نفس زنون بھ تو فکر مروموبرگردوندمو

 سم؟؟ی شجاعانھ جلوش وانقدریا
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 :  لب گفتمرهیبا حرص پاکش کردمو ز...نیی اشک خودشو پرت کرد پاگولھ
 !  تورو کم داشتمنیاه برو گمشو ھم -

 : گذاشتم تو گوشمو اھنگ مورد عالقشو گوش دادمھدفونو
 تارو بھ تو ایردم بھ ھمھ دن من پشت کسازمیمن کعبمو دوره تو م!!!  دلم اونجاستییای دنیھرجا

 !سجاده بندازم
 عادت ی تمام عمر از رونکھی از ازارمی شم بای بلکھ درشمی غرق تو مشھی حسم تازه تر مھرروز

 عاشقت باشم؟؟؟
 !!شنی قطره ھا رستگار منیقطعا ا...  کنن ی تو اشکام خودکشادهی بھ گذاشتم

 ...  می گرفتلی تحوچمدونارو
چقدر خوشگل شده بود و چقدرم ... مھتابھدمی دختره فھمھیحرف رفت سمتھ  قھر بود بدوه باھام

 ھی... زمستون بود یاخرا!! اما حاال نھ..کردی سرش میزی چھی کھ اومده بود لیمتفاوت اون اوا
 ... ی چکمھ بلند چرم قھوه اھی تنش بود با ی نسبتا کلفت شکالتیپالتو

 تر ی خواستنگرفتی صورت خوشگلش با چادر قاب می کجا و اون کجا؟؟ وقتنی کرانھ افتادم اادی
 بردمی عرضھ کنھ و من چقدر لذت مخواستی چون اون زمان بود کھ خودشو نمشدی میاز ھر زمان
 !!! استی حی راحت و بینجوری من ایکھ فقط برا

 
  آراد
 تولد نی فرورد٦.... کردمی بھارو حس نمی نمونده بود اما بودی بھ عشتری کمتر از دوسھ ھفتھ بدیشا

 کردم اما مھتاب یاروم رفتم جلو و سالم خشک و خال. دی کشری قلبم تادشیبخدا کھ بھ ..کرانھ بود
 : حرفا بودنیخجستھ تر از ا

 !!یچقدر جذاب و مردونھ شد... یاراااااادددد چقدر فرق کرد -
 بشھ می کرانھ وارد زندگنکھی خندم گرفت تا قبل از اھوی...چھ راحت جلو مامانم..  کردمتعجب

 .... اصال برام مھم نبود اما حاالزاینچیا
 :  خوردمو اروم گفتمخندمو

 !!!ی کھ مسلمونیدی ھنوز مثھ اونموقعا حداقل نشون مکردمیفکر م... یلیاره فرق کردم خ -
 :  بھم انداخت و گفتی نگاه مسخره امامان

 خوده دهی کرده وگرنا عقتیکھ بھش سرا از ھمون اعتقادات مسخره اون دخترست نمیمھتاب ا -
 !!ستیاراد درست ن

 ای درمورده کرانھ چدونھی کرده خدامفی تعرنمی ھم فشار دادم پس نشستھ واسھ ای رودندونامو
 !!کفتھ
 :  کرد و گفتی غل و غشی بخنده

 ... ارادگھینھ خالھ اتفاقا درست م -
 :  صحبشو تو راه گفتھی و افتاد و بقراه

بعد ...کنھی جلب توجھ مادی زیلی خدمیدی اما مپوشوندمی بود کھ خوب موھامو میدت مھیراسش  -
 !!!کنمیمتوجھ شدم کھ اگھ مثھ خودشون باشم کمتر گناه م

 دمشیاول کھ د! کردی فرق ملی فامی بود از اولم با تموم دخترانی ھمشھیمھتاب ھم.... زدمیلبخند
 !!! کرده اما خوب جنبشو داشتریی ام تغیفکر کردم از لحاظ فکر

 زنونھ ی عالمھ حرف و شر و وراھیبا !!  خوب بودیلیمعلوم بود وضعش خ...نشی تو ماشمینشست
 بھش دایگفت جد...  اونقدر مستقل و موفق شده باشھ کردمیاصال فک نم... خونشمیدیمامان رس
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 خونھ بزرگ و مجھز معلم ھی. .. قبول نکردهادشی کار داده دانشگاه اما بھ خاطره مشغلھ زشنھادیپ
 ...! اومده و موفقم شدهنجای ھدفش ای فقط براودب

 :  گفتیی با خوشرومھتاب
اتاقو بھم نشون داد داشت ..واقعا خستھ بودم.. ی برو تو اتاق بخواب خستھ ایخوایاراد جان م -
 : صداش کردمنیی پارفتیم
 !مھتاب -

 :  برگشتاروم
 جانم؟ -

 :  اروم گفتمکتروی نزدرفتم
  بھت گفتھ؟یمامانم درمودره کرانھ چ -

 :  زد و گفتیلبخند
 ؟یپرسی میواسھ چ -
 !نی گفتھ ھمی بدونم چخوامیفقط م -
 ...یدونی کھ خودت مییھمونا -

 :  زدمو اروم گفتمی تلخلبخند
من فقط ...نیھم.. وار عاشقشموانھی دنکھی و اکشھی کھ االن دلم براش پر مدونمیمھتاب من فقط م -

 !بگو مھتاب..دونمی منویھم
 :  تکون داد و گفتیسر

 از لحاظ گھیم... خوادتی می مالطھی گفتھ کھ واقعا دوست نداره فقط بھ خاطره شرایچیھ -
 ... ترهنیی پایلی خیفرھنگ

 خواستمی کھ میدرحال...کبود شده بودم...  خودمو کنترل کنمتونستمینم.. حرص دستمو مشت کردمبا
 : صدامو نشنوه گفتم

اخھ ... کھ من عاشقشمنقدریھم! رهیمیکرانھ؟ کرانھ من دوستم نداره؟؟ اون واسھ من م...غلط کرده -
اگھ منو ...سادینمی پام وای سختنھمھی تا االن با اخواستی اگھ منو واسھ پول مفھمھینم... فھمھینم

 داشتاگھ دوسم ن...مھتاب اگھ دوسم نداشت ...کردی باھام ازدواج نمخواستیواسھ خودم نم
 ... منی نمذاشت پاشویدخترونگ

....  حرفا شده بودمنی تر از ای اما من روانکردی اسممو صدا میھ.. ارومم کنھخواستی ممھتاب
 :  حرفم گفتمونی متی عقب با عصباندمی کھ ناخداگاه کشگرفتیداشت دستامو م

  تو؟؟یکنی مکاریچ -
 ...اراد -
 ان ؟؟ھ -
 اروم باش تو چت شده؟؟؟ -

 : و درمونده نشستم رو تخت و سرمو گرفتم تو دستاموسیما
 .......تونمینم!!!! نھی ازش دور باشم ھمیوقت... دونمینم -

 : ادامھ دادمدموی کشیقی عمنفس
 ؟یفھمیم!!!شھی موونھیکرانھ بدونھ من د... بمونمخوامیمھتاب من نم -
 ...ی چقدر دوسش داردونمیم.  یگی می چفھممیاراد م -

 :  گرفتم باال و گفتمسرمو
 !! مھتابیفھمی نمیدونینم -
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 کھ بھ یزی اون چدونمیم...ھی خالھ چدگاهی ددونمی اراد من منیبب!  تو اروم باشفھممیچرا چرا م -
و توام مطمئن باش !!! ھیپس مطمئنم کرانھ زنھ خوب.. ھی بھ چشمھ خالھ بدترننھیچشم تو بھتر

 !!  نداشتھیری تاثچی من ھتیالھ رو دھن خیحرفا
 ..!!!من زودتر برگردم..  کنی کارھیتورو خدا ...مھتاب -
 ...ی کمک کندیباشھ فقط تو خودت با..باشھ -
 ..کنمی میمن ھرکار -
 !!یی حرفانی رو بگم اما تو کم طاقت تر از انای اخواستمیاراد االن نم -
 ھ؟یچ -
 ینجوریا...یکنی کرانرو فراموش می کھ مثال داری جلو خالھ نشون بدی جورھی دی اراد تو بانیبب -

 گھی دیگردی کرانھ برنمی و بھ ھوای دوسش ندارگھی بفھمھ کھ دی اما وقتی برگردذارهیخالھ نم
 .. ھستگمی راھھ دھی.. بگھتونھی نمیزیچ

 ... مامان بودیصدا
 ...مھتاب جان -
 !امیبلھ خالھ؟ االن م -
 ...  مطمئن ترهینجوری ازدواج کرد تازه اعی کرانھ بعده رفتن تو سرمی بگمینتوی اراد منیبب -
 کرانھ بد نکھی اای.. فک کنھ انتخابم اشتباه بودهخوامینم.. ستی کھ اصال خوب نیکی نینھ نھ ا -

 ! دنبال زن واسھ منگردهی میاونموقع ھ..بود
 !میزنی استراحت کن غروب حرف مھی تو کنھیباشھ باشھ من برم االن شک م -

 ی من معنی واژه غرور براگھید.... روشن کردملمویخودمو پرت کردم رو تختو موبا...رفت
 ...شدی مھابا اشکام روون می بدمیدیعکساشو کھ م..نداشت

 :؟؟؟ صدامو صاف کردمو جواب دادم...رهی بگدی کھ نبانجای زنگ خورد تعجب کردم امیگوش
 بلھ؟؟ -

 ... بوداریکام
 ؟یسالم خوب..! اراد........... الو -
  ؟؟یسالم چطور -
 ؟ییخوبم قربونت کجا -
 !!رهیگی خطم منجای ادونستمی نماریکام! خونم  -
 پس چرا روشن توی گوشنیفک کردم ھنوز تو راھ.. نیدیخوب رس!! رهیگیاره بابا خطھ دوازده م -

 ..ینکرد
 !اریکام!  نبود اصالادمی -

 : ندادجواب
  ؟؟یشنویصدامو م...اریالو کام -
 : چندبار قطع و وصل شدھی
 ...اره اره -
 کرانھ کجاست؟....کرانھ -
 !!!خونھ تو -

 ..:سادی واقلبم
  ؟؟یگی می جدی داراریکام -
  دارم؟یباتو شوخ -
  بره؟؟؟ی گذاشتی واسھ چکنھ؟؟ی مکاری اونجا چاریکام -
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 ...! خوبکردمی کار میچ -
 : باالرفتیشت مصدام دا.. شدمبلند

 ...ی بدتر داری کمکش کننکھی ای بھ جااریکام -
 : حرف بزنمنذاشت

 بکنم حالش خوب نبود گفتم ی کارتونمینم...ی برشی نذاریخواستی داد داد نکن میخودیاراد ب -
 ..دهی نشون می رفتاره بدنای خونھ ام جلومامانمیاالن بر

 :  پاک کردمو گفتممویشونی خشونت عرق پبا
 ن؟؟یری پس چرا نمشی کنی برنیخواستیمگھ نم...ارشی تورو خدا برو باریکام -
 ... بعده تولدشیذاشتی حداقل میلعنت...می واسھ تولدشم اونجا باشخوامیم...اخر ھفتھ بابا -

 :  گلومو گرفتھ بودبغض
 ن؟یی اونجایتا ک!!!  بھ خداتونستمینم -
 !! !مییام اونجا١١ تا میریاحتماال پنجشنبھ م -
 ؟ی چنای پس ماماند؟؟یمونی چرا مالتویبابا تعط -
 !نای عممشھی پرنیاونا احتماال م... نیخوده بابا گفت بر -
 ...  سپھره باشھنی با اخوادی ھمھ مدت منی اه ااه
 زنمیباشھ اراد فعال بازم بھت زنگ م -
 ... دستت درد نکنھ -
 ؟؟ی نداریکار -
 نھ قربونت دادش فعال -
 !خدافظ -
 

 :کرانھ
 ! بوداریکام..اما...  سمتشدمی اراد باشھ پردیگفتم شا... دمی از خواب پرمی گوشی صدابا
 بلھ؟ -
 ؟؟؟یخونھ ا...الو کرانھ -
 ھ؟یخونھ ارادم چ -
 ؟یخواب بود -
 !اره -
  دنبالت؟امیب -
 نھ -
 گرده؟؟ی اراد برمی اگھ اونجا باش؟؟ی ثابت کنوی چیخوایمثال م...کرانھ تورو خدا -
  قطع کنم اصال حوصلھ ندارمی نداری کاراری کامنیبب -
 !زنمیکرانھ دارم با تو حرف م -
 باور کن اریکام.. کنمی حسش مشتری بینجوریا.. باشم نجای اخوادی بگم؟؟؟ بابا دلم می چھیھان چ -

 ...  زارمیاز ھمھ ب
 ... ندهری گنقدریا
 !!گفت نذار اونجا باشھ... بھ اراد زنگ زدم -

 : باالدمیپر
 مگھ خط گرفت؟؟ -
 ! ھارهیگی اونجا م١٢بابا  -
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 ؟؟؟یگیراس م -
 ... اره -
 ؟ی نداریباشھ پس کار -
 ؟ی زنگ بزنیخوای مھیچ -
 ؟ی نداریکار -
  اونجا؟ارمی سحرو بیخوایم...  دنبالت امی بگو بیای بیھروقت خواست..شعورینھ ب -
 !!خدافظ...نھ نھ نھ -

چقدر خوشحال شدم ...  خدایوا... پرت کردم کنارمو صورتمو با دستام پنھون کردمرویگوش
 ... ھمھ اضطرابنی انیدرح
 مثھ دلشوره مثھ ی حسھی... دیلرزیدستم م...  بھش زنگ بزنمخوامی باره منی خال انگار اولمثھ

 ...خوره افتاده بود روم
 ...شمارشو گرفتم... رفتم کناره پنجره... برداشتم رویگوش
اما باز بھ خودم ... نامرد ... زنگ بزنھدیاصال چرا اون نبا...  بوق نخورده بود قطع کردمھنوز

 ی برایمن در برابره اراد غرور... ی از دستش بدشھی احمقانھ بدتر باعث می فکرانیا.. زدمبینھ
 !رو کردن ندارم

 قطع کنم کھ صداش خواستمی شدم مدیناام...  بوق خوردری دیلی خنباریم ا شماررو گرفتدوباره
 ... روحمو از بدنم جدا کرد

 ؟ییقربونت برم تو.... کرانھ -
 لبخند ھی... کردمی من پرواز مزدویکاش تا عمر داشتم اراد حرف م... حرف بزنمخواستی نمدلم

 ..کردمپرده رو ول ... چشمامو بستم... کمرنگ رو لبام نقش بست
 : اروم گفتم.. برگشتم

 ...اراد -
 حساس شده بودم کھ نقدریا...  نشستمنیھمونجا رو زم...  ندادروی اشکام اجازه ابراز دلتنگلی ساما
 :گرفتی ممیگر...دیلرزی دلم مدمیشنی صداشم میحت
 .... کرانھ؟؟یکنی مھی گریعشقم دار -
 : اونھمھ اه و نالھ تونستم صدامو صاف کنمنیب
 جونم؟ -
  خانومم؟یکنی مھی گریدار -
 ؟یی ؟ کجایخوب -
 !!یجواب منو نداد -
 ؟؟...یپرسی پس چرا میفھمیتو کھ م..اره  -

 :  گفتی سکوت طوالنھی بعده
 !شمی داغون منجای کھ من ای کنینجوری ایاگھ بخوا -
 :  نگفتمیزیچ
 ؟ییکجا -
 !خونھ -
  نھ؟گھیخونمون د -
 ...اره -
 ! برو خونتونکنمیکرانھ خواھش م -
 !خوامینم -
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 ! گلھ من برو خونھگھیاراد داره بھت م.. گمیکرانھ من دارم بھت م -
 ن؟یری ازم بگنیخوای منمی ھمیستی خودت کھ ن؟یفھمی برم مخوامینم -
من ... اراد مالھ توئھ یعنی یشنوی منو می صدای کھ داری تا وقتیدیکرانھ چرا خودتو عذاب م -
 !!فھممی رو نمی نگراننھمھی الیدل
 ؟یی کجاینگفت... اصرار نکننقدری توام ارمیمن نم... تورو خدا ول کن -
 ...نایخونھ مھتاب ا -

 ...: شدمیحسود
 ...خوب -
 خوب؟؟ -
  نھ؟کنھی االن داره شروع منیاز ھم -
 رو؟ی چ؟یک -
 ... رویدلبر..مھتاب خانوم  -

 عقبو ازتھ دل کردی کھ سرشو پرت منی خنده ھاش ضعف رفت ھمیدلم برا... بلند...دیخند
 کردی می بازی کھ با دلم بدجوریوا..دیخندیم
 ...ھی خواستناتمیحسود...اخ قربونت برم  -
 :  گفتی تری جدی صدابا
 !! چرتھ مامانمو قبول ندارهیاون اصال حرفا...  شتی کمکم کنھ برگردم پخوادیکرانھ مھتاب م -

 .. شدمشوکھ
 ؟یگی می داریجد -
 !ایمونیدر ضمن شب اونجا نم...  ارهزمیعزاره  -
 ارااااااااااااددد -
 جــــــــــــــــــــــــ ــــــونم؟؟؟؟ -
 ! مونمی خوبشم ممونمیمن م -
 ... تو کھ...  بابایا -

 ..: حرفش تموم شھنذاشتم
 ...شھی مادی زلتی پولھ موبا؟ی نداریکار -
 !!نومبذار بازم صداتو بش... سرت قربونت برمیفدا -
 ؟ی دارنترنتی انجایاراد ا -
 اره چطور؟ -
 ؟یلپتاپتو کھ برد -
 ! اره اره اره -
 ...دمی ملیخوب پس بھت م -
 ..باشھ عشقم -
 و تو ی ھستنکھیا.. نباشای باش ای..کردی نفساش دلتنگترم میصدا... نطوری نگفتم ارادم ھمیزیچ

 :  گفتی ارومیبا صدا... کنھی موونمی دیستیدسترسم ن
 !کرانھ من -

 :  ارومتر گفتممنم
 جونھ دلم؟ -
 !!چشاتو ببند -

 ...بستم
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 !توام ببند -
 :  گفتری تاخبا
 ... بغلمایب -

 :  گفتماری اختیب... بغضمو قورت دادم... اغوشھ اخرش افتادمادهی... گرفتبضغم
 !!!!!!منو ببوس ارادم -
اروم اونقدر ... یلی گذشت خیلیخ... دی چکی اشک لعنتنیاخرشم ا... زدی مشمی بوسھ ھامون اتادهی

 ...:دمیشنی نمکردمی نمزی قلبش تی صدادنی شنیاروم کھ اگھ گوشامو برا
 !! دوست دارم -
 :  فشار دادم روھمشتریچشمامو ب..... دی ام چکیکی نیا
  دوست دارم -

 :  کردمو گفتمی تلخخنده
 !! رهیگیاونقدر کھ اگھ بگم خندت م -
 !! منگھی بخندم زندخوامیبگو م -
 ؟یدیفھم..... منھی اراد فقط برایخنده ھا... گمینم -
 !!ی کنسشونی خیحق ندار....پس اون چشمام مالھ منھ -
 !!شھی عزادار میخودی بفتھی تو کھ می خنده ھاادهیبھ !! ستیاخھ دست خودم ن -

 !!! عشقم لذت بخشھنیسکوتھ ا...سکــــــــــــوت
 ...یآی مری د،یبگو کھ دور رفت.... یای نم،ینگو کھ رفت -
 !! من اونجامی بخندھیفقط کاف!!!!!! امیزود م...دور رفتم  -

 ...اما اشک جاشو گرفت...  بخندمتونستمینم...  بستھ بودخی لبم اما
 : ارو گفتم...پرده تو دستم مچالھ شده بود... نگفتم زیچ
 ....فعال ارادم -
 ... خانوممزنمیبھت زنگ م....  نگوگھی فعالنم دنیھم -

 .... توی بی اشکاسموی خیگونھ ھا... میی تنھایدوباره سره منو زانوھا.....  کردمقطع
 !!شھی ازم جدا نمگھی نگات دنی اشھی دارم فک نکنم اما نمدوست

 :  لب گفتمرهیز... چشما متعلق اراد بودنی ارمی جلو خودمو بگتونستمینم
 ..... بدملشونی تحوزیتم... ی ، نذر کردم تا برگردتونمینماما... ببخش ارادم -

 کو یای کھ بیاما تو ناگھان... رهیگیاونموقع تو انتظار اومدنت غبار م... پاکشون کنھھی گردی شااره
 !!!!!!!ایتو فقط ب.... انتظارمونواطی حکنمیمن ھر لحظھ اب و جارو م...؟یوقت غبار روب

 
 ...اراد جان بلند شو...اراد -

 کھ مثھ بچھ ھا موھامو نی داره ھمی شدن چھ لذتداری تو از خواب بی کھ با صدایوا...کرانھ
 .....یکنینوازش م

 با من فاصلھ لومترھایاالن کرانھ کھ ک... بھ وجودم چنگ انداختتی تازه واقعدی از سرم پرخواب
 !!داره

 ی کردم کھ سرم خورد بھ باالنکاروی ھوا ای و بعیر سراونقد... شدمزیمخی وحشت از جام نبا
 کھ یی بھ سرم و جادمیچھرمو جمع کردمو و دستمو کش...دی بھتر خواب از سرم پرندفعھیا..تخت

 ...دمیمالی بودمو مدهیضربھ د
 :  باز کردمو رو بھ مھتاب گفتمچشمامو

  تو ؟؟؟یکردی می کار داشتیچ -
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 : بوددهیترس
 ...می ناھار بخورمی برکردمیداشتم صدات م...وا -

تازه ... جز کرانھ دستش بھ من بخورهی کسچی دوستنداشتم ھگھید... شده بودمینجوری چرا ادونمینم
 !!!  کنھدارمی بھ روش کرانھ بیاونم چ
 ...   شدم از دستتیعصبان

 ؟یدی فھمیزنیدفعھ اخرت باشھ کھ بھ من دست م -
 حرکت کامال ھی نیا... شده بودمدی مقینجوری ای از کدمیفھمیوقعا نم... وند تعجب دھنش باز ماز

 .... و تفکر کرانھنیخودجوش بود نھ تلق
 :  رو صورتمو گفتمدمی خشم ملحفھ رو کشبا
 ....خورمینم -
 :  گفتی لحن ارومتربا
 ؟؟ی زودتر از شره مامانت خالص شیخوای درست شھ؟؟ مگھ نمی ھمھ چیخوایمگھ نم...اراد  -

 :  باز بود گفتمیدی کھ چشمام رو بھ سفیھمونطور
 .. خواب بودمرسرمیخ....نھ االن تو رختخواب  -
  درضمن... بداخالق نباشنقدمی ای شدداریحاال کھ ب...دیخوب ببخش -
 : ادامھ دادی لحن دلخوربا
 .. کنمی ازم عذر خواھدیبا -

 : خنده و ملحفرو زدم کناررهی دفعھ زدم زھی... چھ
 ؟ی کنم؟؟؟ اونوقت واسھ چیمن ؟ من ازتو عذر خواھ -

 :  گفتزونی با لب و لوچھ اونشوی سرهی زد زدستاشو
 ... حرکت بدتنیبھ خاطره ھم -
 ...مخصوصا.. یزنیبھ دست م.. کھ گفتم دفعھ اخرت باشھنیھم -

 :دمی گردنمو مالنویی انداختم پاسرمو
 ...ادیخوشم نم... نکندارمیب ینجوریمخصوصا ا -

 ... دیخند
 ...کنھی مدارتی بینجورینکنھ کرانھ خانوم ا...ی خل شدی جدی جدنکھینھ تو مثھ ا -
 !! ارهیعنی رو لبم نقش بست سرمو تکون دادم ی لبخنده کمرنگادشی با
 :  خندش گفتنھیب... قھقھ زدنباریا
 ...کردی مگرتی خندت چقدر جنی ایدونی نمیوا... ی اوونھی دیلیخ...یلی اراد خیوا -

از جام ...  بھش رو بھ خواستمیخودمم خندم گرفتھ بود اما نم...  دلشو گرفت و رفت عقبتردوباره
 :  شدمو گفتمزیمخین
 ...برو تا نزدم لت و پارت نکردم -
 :  خنده گفتبا
 ....گھی بار دھیجونھ من  -

 داد و رفت ی جا خالعی سمتش کھ سر حرف از دھنش دراد با خنده بالشو پرت کردمنذاشتم
 ...رونیب

اخ !  سرمو پامو انداختم رو پامرهیدستمو زدم ز.. کردمو دوباره خودمو انداختم رو تختیفوتــــــــ
 ... خنده ھات تنگ شدهیکھ چقدر دلم برا

 !یرفتی مسھی از خنده ردادموی کھ قلقلک میی اونموقع ھامثھ
 : مامان اومدی صدادوباره
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 !!! بھ خرج دادهی مھتاب چھ ھنرنی ببایب.. غذاسرد شدگھی دایاراد ب...اراد -
 ... بھ حرفش رفتمو بلندشدمی غره اچشم

راھھ اومدرو با دو برگشتم و .... ومدی ملمی موبایصدا... رونی رفتم بدموی سرمھ پوششرتھی نھی
 ...یافتادم رو گوش

 : فتم لب گرهی خاص خودم زیبا ادا... گندتون بزنھیا
- Welcome to America's</SPAN< 

 .رونیدوباره رفتم ب... و پرت کردم رو تختیگوش
 از ی منم کھ از بچگد؟؟یخوری شما مھی اشغاال چنیاخھ ا... ی چی چدونمی با سسھ نمگوی مخوراک

اما خوب بزور ھمھ رو تو ..ارمی برم توالت باال بخواستیاوفف اوفف دلم م.... متنفــــــــــــرگویم
با لب و  یلبخند تصنع"  چقدر خوشمزستینیبیم"  گفتیو بھ پاسخ مامانم کھ م.. دماغمم جا دادم

 ...کردمی منیی کلمو باال پازدموی مزونیلوچھ او
 ... اخرکشھی غذاھاش مارو منیبا ا.. خونھ نی از امی دری بھونھ اھی باشھ امشبرو بھ ادمی
 
 ... سبک شده بودمی کمھی...  جام بلند شدماز

 زی تر و تمھیپس بلند شدم .. بمونم نجای امشب اذارنی نمدونستمیم..  بودختھی بھم ریلی خخونھ
 ... بکنمیمختصر

اتاق . رفتم باال.. دمی کشی دستھی ام ییرایاونجا کھ تموم شد پذ... اشپزخونھ شروع کردماز
 ..خوابمون

 ... بمونھختھی بھم رشھی ھمی دادم براحیترج..دادی گلومو فشار مبغض
 پروازم ی اتاق برایفضا...  منو خفھ کنھخواستی خاطرھا منی ایوا...  باز کردمو رفتم داخلدرو

 ..! خودمو پرت کردم رو تخت...کم بود
تک تک لحظھ ھا اومد جلو چشمام اما اشکا ... ھی گررهی بلند زدم زی کنم با صدای خودمو خالبذار
 ...اخرم کھ...کردی خاطراتو تار مھمھ

 ...!شنی من خشک میارادم ھمھ لحظھ ھامون رو گونھ ھا... دیچکی اخرم کھ ممعلومھ
   کنم؟نی فکرو تلقنی ادی بایتا ک....یگردیبرم

 ؟؟؟...!! کشمی می از نبوده تو چنی ببختمی تو خودم رییچھ حرفا.. بشمی حرف دارم کھ خالچقدر
 زنمی با خودم از تو حرف مھمش

 !! ارادمھیاسمش دور..ھیاسمش دلتنگ... اسمش بغضھزنھی چنگ منھی سنی ای تویزی چھی
اخھ کرانھ خر چرا ... " بودنت دوباره فحش بود کھ نثاره خودم کردمادی چنگ انداختم بھ ملحفرو

  بره؟؟ی ؟؟ چرا گذاشتیگذاشت
 !!ھی من زنده بمونم باور نکردننکھیا... ستی نبیبرنگشتنش عج... برنگردهاگھ
 !!! تنمدهی رفتن می لمس اغوش تو ھنوز بونی از اخرمن
 

 :صدامو صاف کردمو جواب دادم.. زنگ مامان بودیصدا
 بلھ؟ -
 ؟یالو سالم چطور -
 ؟یممنون شما خوب -
  سرخود؟ی رفتیتو کجا پاشد..رینخ -

 : کردمنالھ
 .یی دارم تنھااجی احتزی چھیمامان بخدا فقط االن بھ  -
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 شما فقط ی باھاش نداری نسبتچی کھ ھی مرد نامحرم بمونھی خونھ شھی باشھ نمی کرانھ ھرچنیبب -
 اونجا اونوقت ادی بیزی چی دزددونمی چھ مفتھی تو بی برایاگھ اتفاق... نی ھمدی دوست دارگرویھمد
 ...شھی تو بد میبرا

 :  زدمو گفتمی تلخلبخند
 !! فتھی نمیاتفاقنھ مامان جان بخدا ھچ  -
 !! دنبالتادی باری کامگمی االن م؟؟؟یدونیکرانھ از کجا م -
 ...نھ نھ مامان جونھ کرانھ نکن -
 ..کرانھ -
 !مامان حداقل تا شب -

 :  کرد و گفتیپوف
  کنم کرانھ؟؟کارتی خدا من چیا -
 .. جونھ من مامان -
  بگم؟یاخھ بھ بابات چ -
 !!فھمھی بابا نفھمھ نمی بخوایدونیمامان خودتم م -
 :  گفتری تاخبا
  اماده باش٥پس  -
- ٦!!! 
 ... کـــــــرانھ -
 ..اریجونھ کام... نشدهکی خوبھ ھوام تارگھی د٧مامان  -
 دمی اصن خونھ رات نممی ون٧ شد ٧کرانھ ...یکنی می منو روانیکی اخر تو یییوا -

 :دمیخند
 دنبالم ادی ماری شھ کامریا در ضمن بھ من چھ اگھ د جنی ھمامی بدیاوال کھ من از خدامھ رام ند -
 !! امادمنجایمن کھ ا..
  خدافظ..گمشــــو  -

 !میشگیدوباره رفتم تو فکر ھم... کردقطع
 :  خنده رو بھ سقف گفتمبا
 رون؟؟ی بی از من بکششھینم!!  اراد الھی خیاھا -

 : با خنده جواب خودمو دادمخودم
 اد؟؟؟یدلت م -

 ... ی و ھمھ راھارو باز کنیکاش برگرد! ی ندارم لعنتی برگشت از تو راھھمن
 .کردی ارومم منقدری مامان بود کھ ای تو صدای چھ مسکندونمینم

 :  بلند گفتمیبا صدا.... بلند شدمدموی کشیقی عمنفس
 !!ی و رفتیخوب منو مچلھ خودت کرد... اره اراد خان  -

 .... کاره خودم خندم گرفتھ بوداز
 زیکمده لباساشو تم... کردمزیخونرو تم..اھنگ گوش کردم .. خودمو مشغول کردم شی ساعت شتا

 ...کردم
 مرد؟ با اشک و نالھ ی با من چھ کنیخواستی تو میوا..کردمی بو مداشتموی تک لباساشو برمتک

 :سحر بود... زنگ خورد لمی بود موبا٥ھمرو مرتب کردم ساعت حدودا 
 الو؟ -
  ؟یخوب.. زمیســــالم عز -
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 ؟ی تو خوبیسالم قربونت مرس -
  تو؟ییکجا... زمیاره عز -
 !!خونھ اراد -
  دنبالت؟میای باریبا کام... خونھ ما ایب -
 !  باشمنجایدوست دارم ا... نھ سحر جان دستت درد نکنھ -
  اونجا؟امیمن ب -
 !میموندی منجای شب باھم اومدی مگفتمیحداقل م... نبودملی می ناراحت شھ البتھ خودمم بدمیترسیم
 ؟یتونیم -
 ؟یدیادرسو م... چرا نتونمزمیاره عز -
 ؟یستی ناریمگھ با کام -
 !امی با سپھر مادی زنگ نزنم بگھیاالن کھ د -
 !سپھر بلده -
 !باشھ پس فعال -
 !فعال -

 نکھی ای بود کھ با اگاھی مھموننی بود سحر اولنی بھ خاطره ادی چرا شادونمی داشتم نمی خوبحس
 بھ خودم ی کمدموی پوشی لباسھ درست حسابھی...نجای اومدی داشت ممیاراد مالھ ھممن و 

 ...  چرا خوشحال بودمدونمینم...دمیرس
 کردنو بچشم فقط ی وار زندگدی طعم لشھی ھمی براخواستمی بار مھی...ی چی برادونستمی مچرا
 ...نیھم
 . عالمھ منت و خواھش و تمنا اجازه دادھی بعد از شمی پادی مامان زنگ زدم گفتم کھ سحر مبھ

 یکنار در چوب...درو باز کردم .  زنگ در اومدی کھ صداکردمی رو مرتب می رو تختداشتم
 ..! بودمستادهیمنتظر ا

 ...یکی دستش داد و اون نی و از اینیری جابجا کردو شفشویک
 !!!!ُ ھمیدی لیواوووو ھا -
 : قھقھ زد و اومد جلو زد بھ کتفمو گفت...دمی خندنویی سرمو انداختم پای خنده حخجالت زده ابا
 ... باالادی بپوش سپھر داره میزی چھیبرو  -
 من اومده دنی دی تو خونش برانجای چھ برسھ االن انمشیاراد دوست نداشت بب.. دی آن دلم لرزھی

  مانتو وھی رفتم عیسر...باشھ
 ھی... کھ باالخره اومدستادمیسحر رفتھ بود اشپزخونھ کنار در ا...رونی اومدم بدموی شال پوشو

 یاما من کم.  جلویاومد جلو.. دمیکشی چرا ازش خجالت مدونمینم... دستش بودزی مزیعالمھ چ
 :  لب گفترهیبا سماجت تو چشمام نگاه کرد و اروم ز.. رفتم عقب

 ؟یخوب -
 : از اون گفتمدرو بستمو اروم تر ... ارهیعنی تکون دادم سرمو

 !  تونییبفرما -
 : رفتم کنارشونو گفتم. زی را گذاشت رو مالی حرف اومد داخلو خودش رفت تو اشپزخونھ و وسایب
 ن؟؟یدیچرا زحمت کش -

 : نکردنگام
 .نی واسھ خوردن داشتھ باشزی چھی نیینجای گفتم امشب ایچھ زحمت -
 ..میداشت -
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 رفتم زدی مدی دادم برم کناره سحر داشت خونرو دحیمنم ترج.  نگفت یزی چی نگام کرد ولعیسر
 : کنارش کھ اروم گفت

 ...دیخری اقا ارادم میدادی ارد می تو ھگھیاره د...ی باشقھی خوش سلنقدری اکردمی فک نمولیبابا ا -
 :  زدمو گفتمی تلخخنده

 ! نھ اوردمدمی نھ خریزی اراد بود من چھی خونھ مجردنجایا -
 ؟یجد -

  دم تکون دایسر
 . دارنفی تشرقھی خوش سلیلی خگھی کھ دھینجوریپس اگھ ا -

 :  راست رفت سمتھ در سحر رفت کنارشو گفتھیسپھر اومد !  تو دلم اب شدقند
 ! نره صباادتی.. یراس...دستت درد نکنھ سپھر جان -
 خدافظ! خانم...کرانھ... باشھ -

 : کنارشرفتم
 !یخوردی موردمی میزی چھی یشستی مدیدیدستتون درد نکنھ زحمت کش -

 :  گوشم گفترهی کھ سحر نشنوه زی جوراروم
 !خدافظ... باشم نجای من اادی اراد خوشش بکنمیفک نم -
 ... نگفتم رفتیزیچ
 

 :  دونھ محکم زد رو پامو گفتھی سحر
  تک و تنھا؟نجای ایکنی می چھ غلطنمیخانوم خونھ بگو بب..خوب -

 :  زدمو گفتمیلبخند
 !!ی کاری بیچیھ -

 :  و گفتدیخند
 دارم یناسالمت... باال ی از سر و کول من بردیاالن با...ادی بھت نمینجوری کرانھ اصال ایییواااا -

 !شمایعروستون م
 :  گوشش گفتمرهی خداگاه بغلش کردمو اروم زنا
 !یلی تنھا خیلیبعد از اراد خ...سحر -

 :  و اروم گفتدی بھ پشتم کشیدست
 ؟؟ مگھ تو ی چیعنیبعده اراد ... نباش کرانھینجوریقربونت برم تورو خدا ا....ـــــــــــزمیعز -

 !یگردی بھ خدا برم؟یبھش اعتماد ندار
 :  فاصلھ گرفتمو گفتمازش

حالم داره بھم ... شھی مروزیھرروز داره برام بدتر از د...اعتماد؟؟؟ من بھ روزگارم اعتماد ندارم -
 !خورهیم
 !گردهیباور کن برم...ری بھ خودت سخت نگنقدریکرانھ تورو خدا ا -

 :  تکون دادمو گفتمیسر
 !! دونمینم.. دونمینم -
 :  خنده گفتبا
 ؟یدونیبرنامھ پس فردارو کھ م...یراس -
 ! نھ -
 .... یِد ک -
 خو چھ خبره مگھ؟ -
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 گھی دشی کمی برمیخوای اخھ ممی شمیبھ ھم محر....می کوچولو بخونغھی صھی اریقراره منو کام -
 .. کھشھینم

 :  قطع کردمو گفتمحرفشو
 ن؟؟؟یری جشن بگنیخوایپس م..... چھ خوبیییوا -
 ..اریپدره دوستھ کام... یشناسی محتشم کھ میفقط اقا. نھ بابا -
 خو؟ -
 !نی ھمرهی و مخونھی مغھی صھی خونھ شما ادیم -
 !میاریاما بھتر کھ صداشو درن...خو مبارک -
 مھمون کھ ھستم نی اول؟ی مھمونت بدنی بھ اولیخوای می امشب شام چخوب...! اره بابا ول کن -

 نھ؟
  سحر؟یدی خرزی مزی چنقدری ایواسھ چ.... نیواال شما شرمنده کرد.... اره -
 ! بابامی بخورمی درست کنیزی چھی میپاشو بر... اداب شدهی چھ واسھ من مبادریبرو بم -
 

 !شدمی خالص مدی بایی جوراھی مھتاب ی رفتن نداشتم اما حداقل از غذاھارونی بحوصلھ
 راحت نجایچھ مامانم تا اومد ا... تک تکھ موھامو بکنمخواستیدلم م...رونی رفتم بدموی پوشلباسمو

 : رفتم کنارش و اروم گفتم. تورو قران نگاه کن... شد
  مامان؟یراحت -
 اره چطور؟ -

 رفت و نشست تو یچشم غره ا....  دور گردوندمی نگاھ بھ سمتش تکون دادمویدست
 : مھتاب اما گفت...نیماش

 !می ام بخوریی ھواھی می برادهی پنیای بکھیخالھ جون نزد -
 فکرکردن ی براتی موقعنیبھتر...منم اروم اروم راه افتادم...مھتاب و مامان جلوتر رفتن... شدادهیپ

 کردمی می خاطراتمونو تکتک تداعوردمی مری کامل تا وقت گوونھی شده بودم دیعنی...بھ کرانھ بود
 ....صحنھ بھ صحنشونو

 خواستن نھمھی تو وجوده من؟؟ اخھ ای بود کھ انداختی چھ دردنی افھممی خداجون من نماخھ
 !! دفعھ تو وجوده ادم سبزشھھی تونھی میجوریچ

االن ..نکھیو ا... بودی و اتفاقی ناگھانیلی کھ خدونمی منویاما ا... برام مھم شدیجوری چدونمی نمواقعا
 !!!!! دلتنگشمتی نھای بنجایا..

اه ....  حساس شده کھ اگھ نقدریا....  ستی خودش خوب نی برادونستمی اما مخواستی صداشو مدلم
 ... دوست داره صدامو بشنوهدونمیم. ولش کن بابا 

 :کردمی منکاروی ادی نبادونستمی با خودم دعوا کردم اما میالک
 جــــــــــــــــــونم ارادم؟ -

اون ... مثھ پسربچھ ھا ؟؟؟یدی مگھ تاحاال صداشو نشنوونھیاخھ اراده د...ومدی داشت بند منفسم
 !زنتھ

 زم؟؟ی عزیخوب -
 !ی زنگ بزنکردمیفک نم -
 ارم؟؟یبھ نظرت طاقت م...حاال کھ زدم عشقم -
 !یالیب خ فراتر از خواندفعھیا..ی حوالنی ھمکنمیعطرتو حس م -
 ؟ی کنوونھی دوباره ارادتو دیخوایم...قربونت برم -
 ! تیچون دلم پره از دور..ی شوونھی دی مجبوری اراد ھروقت زنگ زدنیبب -



 274 

 :  با لبخند گفتمبموی کردم تو جدستمو
 !  کرانھ مننھیری شنھیری شیلی از تو خدنی زور شننشیکمی صدونمیصدبار گفتم ا -
  ؟؟؟ییکجا -
 ...ابونیتو خ -
 !!ایاری درنی باززی ھیاوھو -

 ....  خندهرهی بلند زدم زی پرتاب کردم عقبو با صداسرمو
 !اخ اراد قربونت بره -
  دمی گفت اروم کھ نفھمیزی چھی
 ؟؟ی گفتی چ؟؟یچ -

 .. اومدری با تاخصداش
 !یچی بابا ھیچیھ -
 ..ی بگدینھ با -

 :دادی جواب مری دنقدری چرا ادونمینم
 !!رسھی مری صدام دای یدی جواب مریکرانھ چقدر د -
 !رسھی مریصدات د -
 ؟؟؟یگفتی می چی داشتینگفت...اھان -

 !بردمی لذت مرفتموی کھ نھ راه مستادنیا...ستادمیدم در ا... رستورانھی رفتن داخلھ نایمامان
 ! اراد -
 جونم؟ -
  کنم؟؟کاری چشویبق... امروز برام مثھ قرن گذشت ھی یاخھ لعنت -

 :  گفتمدموی کشیقی عمنفس
 ....تورو خدا.. گلھ من گذرهیم -
 ؟یتورو خدا چ -
 ...یچی ھیچیھ -
 !ییراس -
 ؟؟؟یراس -
 !! نرهادتینماز  -

 .... رفتھ بودادمی کھ اصال ظھرو
 !اوووومم باشھ -
  رفت اره؟ادتیحتما ظھر  -
 ....گھی بودم بعد خوب خستھ بودم ددهیاره خوب تازه رس -

 :  باال و گفتمدمی ھا چندبار پروونھیمثھ د... دیخند
 ....کرانـــــــــــــھ نخند -

 :  و گفتدی خندبلندتر
 !ارهی تو منو از پا درمجانیھ -

 : اومدغی جیصدا
 ؟؟یکرانھ تو بود -
 !  سحره خلھنینھ بابا ا -
 !!  وونھی ددمیترس -
 :دادمی خنده داشتم بھ دعواشون گوش مبا
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 ....دیرس تشعوریب -
 ....یحاال ھرچ -
  سحرزنمتایبھ خدا م -
 

 :  گفتماروم
 ! برمدیبرو عشقم منم با -
 شب بھم بزنگ باشھ؟؟ -
 ھ؟؟؟ی لفظا استففاده نکن؟؟ بزنگ چنیمن چند بار گفتم از ا -
 ... زنگ بزن... خوب حاال -
 ! االنم شبھ ھا -
  موقعھ خوابرینخ -

 :  خندم گرفتبازم
 ؟؟؟... پشتھ تلفنیخوای مھ؟؟؟یچ...اھو -
 : زدغیج
  تو بخوابم نامردی با صداخواستمیم... ارااااااااااااااااااددددد د -
 !زمی کردم عزی شوخدونمیم -
 ...ادی مشیپ...گھیکاره د....  راه برونیی پاری سرتو بگابونمیتو خ.... برو برو بھ مھتابم نگاه نکن -
 !فعال نفسم... برووونھیبرو د -
 !فعال -
 
 ....  پرمی دلھره نگو از خستگاز

 ! شمی موونھیدارم د... یییی وازنھ؟؟؟؟ی اما چرا اراد زنگ نممی خوردشامم
 ؟؟ی شدینجوری تو ؟؟ چرا اھیچ -
 م؟؟؟یجورینھ بابا خوبم چ -
 ..یزنی واسش پر پر می فقط معلومھ داریچی ھیچیھ -
 ..بی عجخوادشیمن دلم م...  سحر یوا -
 ....کرانھ -
 ھوم؟ -
 !!یاز دست رفت -
 !!! نھ از دست از پام برمگھی ھزاربار دخوامیاگھ از دست رفتنھ م -
 !!!دلت پره خواھر -
 !اوفففف چھ جورم -
 !!! بھ موالیکرانھ خل شد -

 ھیاگھ تا ...یزنی زنگ می گفتی نامردیلیخ... چشم روھم بذارمتونستمی اما مگھ مدی خوابسحر
 ...ستی موجھ نیبھونھ ا چی ھی زنگ نزنگھیساعت د

 ھوا نفس نی کھ تو تو اھی شبنیامشب اول... کھ قراره بدونھ تو بخوابمھی شبنی کھ امشب اولیوا
 ! دق کنم برگردنکھیتورو خدا قبل از ا!  ذره شدهھیاخ کھ دلم برات .... یکشینم

با ... شوھرم.... دیخوابیجفت بھ جفتم نم... کردی اگھ بغلم نمیحت... سحر اراد بودی االن بھ جاکاش
 !وونھی دنی اادتی عایحداقل ب! کنھی موونمی بگم کھ نبودت دیچھ لھجھ ا

 . بودختھی ردی جدیسحر اخنگا..  رو گذاشتم رو گوشمیریھندزف
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 دست و پام لرزهی با من قدم بزن می حاال کھ سھمممی حاال کھ بغضی من قدن بزن حاال کھ با منبا
 از نی من عاشقھ توام حالھ منو ببنی کناره من بشری دستھ منو بگام؟ی تو کجا بی تو کجا برم بیب

 شمردمی روزارو منمویشی تو می پرم بیدلھره نگو از خستگ
 ھنوز عطره تو بامنھ فردا ی نذار تو با منگھی من سفر نرو تنھا دی بقرای دلگرم و بامی می برھرجا

 زنھیداره بھ ما لبخند م
 ...................... من فردا پر از غمھی تو برایب
 ! شمرمی روزارو منمویشی تو میب

 تو بھ یای با رودونمی اما مدی ھقھم از خواب پری و چندبار سحر از صداختمی چقدر اشک ردمینفھم
 ! ترهنیری از خودتم شیخواب رفتن گاھ

 
 کاش مثھ ؟ی چیعنیسپردن  در نبوده تو جون یفھمیم... یستی ننجای بلرو گفت و تو ھنوز اسحر

 !ی و خوشیبھ خوب! کاش... زود تموم بشھیرمانا ھمھ چ
 یوقت... ترانھ بودنی ھام ھمھی گرارهی فتادمی مادتیھرموقع بھ ... من شده بود ارهی اھنگ نی اگھید
مگھ ... اراد ترانھ ھا ھم دروغگو شدن..... شھیخنده ھام تلخ م. زنھی فردا داره بھ ما لبخند مگھیم

 نھ؟؟
 خواستم برم عقب اما نذاشت دموی بوسارویکام!  دروغ باشھزیھرچند ھمھ چ... تو با من قدم بزناما

 :  گوشم گفترهی منو بھ خودش فشار داد و زشتریب
 !ی متعھد باشنکھی ای تو تجربش کرد؟؟یفھمیحالھ منو م -

 : تکون دادمیسر
 !باور کن... گردهیماراد بر -

 : سرمو تکون دادمبازم
 !ی ندارمای ذره ام بھ حرفم اھی یعنی یدی فقط سرتو تکون منکھیا -

 : کردمنگاش
 !ادی نمذارن کھ بادی نمدونمیم... دونمیم... من خنده دارهیاعتماد برا -

 :  بھ گونم زدو گفتی بوسھ ادوباره
 !نیبھش وفادار باش ھم... فقط بھش فکر کنسسسسسسییھ -

 ونھی میبگی غرنھمھی با ای بودنجای االن ای اراد اگر نرفتھ بودیوا..ستادمی کنار ادموی بوسسحرم
 !دونممی می کھ دوسم داریگفتی بازم با نگاھت متی جمعنیا

 
 
 ! شدهرمونی تورو خدا دگھیکرانھ پاشو د -

 ... زور و بال از رخت خواب دل کندمبھ
 ... صبح٧ ؟؟؟یگرفتی متری کم دھی شدیھووووممم؟؟ اه بابا حاال نم -
 ! دنبالشونمی بردیبا...بدو بابا سپھر کچلم کرد از بس زنگ زد...پاشو بابا غرغر نکن -
  رسونتشون؟یخو مگھ باباش نم -
 بلند شھیحاال م...  شرکت گردهی با بابا خودشم برممیری ما مارن؟ی بنی بازم ماشھی چھ کارگھینھ د -
 ؟؟؟یش

 امی االن منیی من کھ بلند شدم برو پابابا
 !یدیفقط زودتر فھم -
 برو بابا برو -
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 !!!! حاضر شدمو چمدونمو گذاشتم کناره پلھ ھاعیسر
 ؟؟؟ی ببرنمی اشھی ماریکام -

 :  گفتشی برداشت و با ھزارتا غروقمچمدونو
  وقت؟؟؟ھی تو یخستھ نش -
 ..شمی خستھ مفمیض... من زنماشعوریخو ب -
 :  گفتی جدیلی دفعھ سرشو گرفت باالو خھی
 ..ی چون ورزشکاریستی نفمیضع...یزن؟؟؟ شما ھنوز دختر -

 :  زدم بھ سرشونشو گفتمیبا خنده مسخره ا...دی لرزتنم
 ! کردمیھھ شوخ -
 :  از پشت سر گفتنویی چمدون رفت پابا
 !!!مونمی منتظر نماھایبدو ب... نکنای شوخنی از اگھید -

 نی بوق ماشی کھ دوباره صداکردمی می داشتم با مامان خداحافظنیی دھنمو قورت دادمو رفتم پااب
 :بلند شد

 !ارهی پدرمو درماری برم کامگھی مامان من دیوا -
 ... مبارکشی پشی پدتمیبرو قربونت برم ع -

 :  برگشتمدوباره
 ... حاال امسالمی کناره ھمدای عشھی ھم ماھ؟؟ی چای مسخره بازنی مامان ایراس -
 ...گھی دمی مجبور شدگھید -
 !!! اونجانیای بلی شمام سال تحوستی نیمامان جان اجبار -
 !برو دختر جان...شھی می چمینیحاال بب -

 : مامان بدرقھ راھم شدجی کھ نشستم مسنی کردم تو ماشی خداحافظدمشوی بوسدوباره
 !!!گذرهی بھت خوش مشتری بینجوری ای کن کمتر بھش فک کنیسع -

 ........  تو چشمام حلقھ زد اگھ اراد بوداشک
 .... اگھیگیخره خدا خودتم م... اگھ

 
 ما؟ی دونبال ھواپمیی بدویخواستیم -

خودمو جمع کردم ...  کردی نگاه مھربوندی گفت خندمو کھ دی جدیلی گرفت اما سپھر خخندم
 :  با اعتراض گفتاریکام

 .. کردهمی دختره رواننیا...نیبابا ا -
 :  بھ کتفش زد و گفتی با خنده ضربھ اسپھر

 ! ندارهبیخوب حاال ع -
 ی چمینی ببگنی منکھی ادونمیاما م!  انی عالمھ اصرار کھ با مامان بھی کردم و ی بابام خداحافظبا
 ! نھیعنی شھیم

 :  کناره سحرو با خنده گفتمنشتم
 !بھش بگو بنده شوور دارم....  دادشتو جمع کنا نی ایچشا -

 :  گوشم گفترهیاروم ز... نبودیشگی اما خنده ھمدیخند
 . تو پرشینافورم زد -

 :  جمع کردمو گفتمخندمو
 !!!اما اراد...کردمی قبولش مدی شامی تو زندگومدیباور کن اگھ زودتر م -
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 برام کردی بھم توجھ منکھیا...!  نبودملیم ی از تھ دل گفتم چون بھ سپھر قبل از اراد بواقعانم
 . من کردری درگادی سپھر خودشو زنکھیاما مثھ ا..لذتبخش بود

 وسط بودن سحر کناره پنجره و یی سھ تافی اونا تو ردیعنیسپھر کناره من بود .... نگفت یزیچ
 نگاه مضطرب نگام ھی داره با دمیدی مگردوندمی ھر موقع سربرمیعنی.... منم با فاصلھ کناره سپھر

 !کنھیم
 :  گفتمدمی لب کھ خودمم نشنرهیبا حرکت سر و زمزمھ ز.. شده بودم کالفھ

 ھ؟یچ -
 ! تکون داد و برگشتی سرسردرگم

 : دادجی گذشت و مسی ربعھی ھی
  ھان؟؟؟ی کھ منو قوبل نکردھی کرهی تقصدونمینم -
 .یدونیھر دارم خودتم مسپھر من شو... تمومش کن گھیحاالم د.. بودری نھ تقدریتقص -
 ! بھ دلم بفھموننویا... امادونمیاره م -
 !!!!تورو خدا -
 اخره تجردت باشھ ی روزادی چندروز کھ شانی فقط بذار تو ا؟؟؟یکنی چرا التماس موونھیاخھ د -

 !نیاز کناره تو بودن لذت ببرم ھم
 : برگشتمو نگاھش کردمی عصب؟؟یلذت ببر!  شدمیعصبان

 ...تمومش کن -
 .!تونمینم -
 ! مشکلھ خودتھگھی دنیا -
 !کرانھ جونھ سپھر -
 : شدمی جورھی
 ......  کھ بخوامی نداریتی من اھمی سپھر توبرانیبب -
   اه اه لعنت بھ تونوشتم؟؟ی میچ
 !ولم کن جونھ سحر -
 ...کرانھ -
 ! زودتر برگردمدمی محی ترجی کنتمی تا اخره سفر اذیخوایاگھ م!! بسھ بسھ -

 : نداشتم کھ بگمیزی چیعنی... و داد اما من جواب ندادم جی مسنی بھم انداخت و اخری خستھ انگاه
 !یاری منو از پا درمیکیتو  -
 

 !!!ھیکناره کرانھ چقدر جات خال.نجای اھیو چقدر جات خال.. بی عجخوادتی مدلم
 مگھ یآخھ لعنت... کردم تو کمدو خودمو انداختم رو تخت ھم ازش دلخور بودم ھمزونی اولباسامو

  از دلم ناراحت باشم؟؟شھیم
چشمامو بستمو از تھ دل لبخند زدم ھمون ..  زنگش بلند شدیھمون موقع صدا...  زنگ بزنھی دلکم
 :  لب گفتمرهیجا ز

 !ی بگم چقدر خوبخواستمی فقط میچیھ... ایخدا -
 جــــــــــــــــــــــــ ــونھ کرانھ؟ -
 
 !  منھیســــالم بھ زندگ -
 :  اروم گفتمدموی کشینفس... با تو بودنو ھضم کنمی سکوت الزم بود تا شادھی ثانھی نگفتم یزیچ
 ؟ی چرا زنگ نزدی از دلتنگترکھی دلم میگینامرد نم -
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 !ری دیلی خومدی مری با تاخصداش
 ؟ییحاال کجا! دی قربونت برم ببخشدیببخش -
 بنظرت کجام؟ -
 !بگو عشقم بگو -
 ....شیک -
 ن؟یدی رسی؟ کا -
 ! ھستی دوساعتیکی ھیاالن  -
 !کرانھ -
 جونم؟ -
 سپھرم ھست اره؟ -
 !! موردهی بتیاره اما نگران -
 !تورو خدا بھش نگاھم نکن جونھ اراد -
 نھ؟یبی تو ؟ بھ نظرت چشمھ من جز تورم میخل -
 دلھ منو از ی با لذت بندازی کھ نھ بھ سپھر بھ ھر پسری بدون کھ ھرنگاھنوی ھست ایحاال ھرچ -
  کرانھ؟یدی فھمزنھی چنگ می ھمھ فاصلھ از حسودنیا

 ...ختی ردلم
 ؟ی گفتکی تبراری بھ کامنمیاصن بب! اه... ی ھمھ مدت زنگ زدنیتورو خدا بس کن بعده ا -
 مگھ من مثھ تو حواس پرتم؟ -
  ھان؟؟؟؟یگردی برمیارادم ک -
 ! دکتره دوستھ مھتابھ ، قراره فقط بھ مامان بگھنیا...  دادمشی حاال کھ رفتم ازمادونمی نمدونمینم -

   نگفتمیزی تکون دادم چیسر
 عشقھ من چرا ساکتھ؟ -
 !ی بودنجایکاش ا...  دلم گرفتھیلیخ -
 !ی بودنجایکاش تو ا -
 می نبودنجایکاش ھردومون اصال ا -
  تو کجاست ؟یاونوقت جا -
 :  غم گفتمبا
 !تو بغل ارادم -
 !زمی عززنمی برم دوباره بھت مدیمن با -
 ؟یری میکجا دار -
 ! درست شھ و زود برگردمعتریدعا کن سر!  دکتره قرار دارمنیبا ا -
 !ارهی دل طاقت بنی توام دعا کن اکنمیباشھ ارادم برو برو دعا م -
 !فعال -
 !!فعال -

دوباره اون ..نم بزغی جخواستیدلم م!!  کردممی بالش قانھی پرت کردم رو تخت و سرم برویگوش
 !!!!!دی شدھیدلتنگ... کھ موقع رفتنش داشتم بھم دست دادهییحسا

 و معلوم نبودنش حرف ومدنی راحت از نیلیخ... ومدی لبخند رو لبم نممی بھ شوخیحت... بودم گرفتھ
 ! منو بکشھخوادی منیبھ وهللا کھ ا! زنھیم

 ! ای بارم تو با من کنار بھی!!!!!  چشمات گفت دلم گفت بھ چشمی ھرچی اراده لعنتاخھ
 .. من محکوم بھ عشقماما
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 اگھ ر؟؟؟؟ی نبوده توئھ؟؟ تقدشھی بذارم؟؟؟ قسمت؟ اخھ قسمت من ھمی نبودناتو چنی اسمھ ادونمینم
 !خوردهی بد رقم خوردنا بھم منھمھی حالم از ارهیتقد

 !  ارادمی و خوب رقم بخوریای تو بکاش
 کھ روز و شب می سالگ١٨ ١٧ مثھ دوران سمی بنوخواستیلم م دنقدری چند روزه انی چرا ادونمینم

 ...کنمی ماشیاما دوباره دارم اح. عادتو ترک کرده بودمنی وقت بود ایلیخ... نوشتمیخاطره م
 !!!شھی نو میھمھ چ!!!! شھیم" دوباره" یبا وجود اراد ھمھ چ..ھھ

 : نوشتمموی جملھ دلتنگنی باز کردمو اولدفترمو
 

 !!!! تو شبام پر از غم و سرماستِبدون
 
 کھ کردمی منی رو نداشتم تازه داشتم تمریچکی بد شده بودم حوصلھ ھنقدری چرا ادونمینم... دونمینم

 !!!!!!!!!!تونمیمگھ زوره نم...تونمینم..تو نبودش خوب شم اما 
 اوقاتو شتری اونور بودن منم بنوری ااری کھ اصال جرئت نداشت باھام حرف بزنھ ھمش با کامسحر

 ... خواستی ھرچقدر کھ دلم مکردمی مھی تو گوشمو فقط گریریھندزف...کنار ساحل بودم
 .!می چقدر خوب شد کھ اومدیی لحاظاھی از
 : بوداری نکره کامی صدادمی متر از جا پرشیش
 !کـــــــــــــــــــــران ه -
 : بھش دادمو در اتاقو باز کردمی لب فحش ابداررهیز
 ! بابادمیترس ؟ ھیچ -
 !  تو اون اتاقیدی از بس چپی حالمو بھم زدنمی ببرونی بایپاشو ب...حقتھ -

 خواستمی بود بھ اھنگھ مورده عالقم مدهیتازه رس...  رو نداشتم یکی نی حوصلھ اگھی دواقعا
 ؟؟؟!شدی منایاما مگھ با وجوده ا... ایناھارمو بردارم برم لبھ در

 ونی کناره تلوزارمی سحر و سپھر کناره ھم نشستھ بودنو کامرونی انداختم سرمو رفتم بی شالھی
 ....رفتیداشت باھاش ور م

 !سالم -
 .  بود کھ برگشت سمتمی نفرنی اولسپھر
 و دوتا نون برو شبو جلو ھمون ی گازکیکنی پھی ببر با ی چادر مسافرتھی یخوای مگمیمن م - سحر

 ساحل سر کن چطوره؟
 سد داد کھ با سرعت ی خنده بلندکردی میابیمن بود و داشت کانال  کھ پشتش بھ ی درحالاریکام

 :کالم بنده رو بھ رو شد
 !زھره مار -
 : جمع کرد و برگشت سمتمششوین
 !یزی چیدی خرھی می از اونورم بررونی بمی برمیخوایبرو برو اماده شو م -

 اگھ بگم حوصلھ دونستمیم.. نیی ادماپی چھ تدونستمی نداشتم می چاره اگھی دیعنی نکردم یمخالفت
 ... لوس جلوه کنمنقدری اخواستمی نممیاز طرف..کردنی سرمو متلک بارونم مختنیری مامیندارم و نم

 :  خنده تو دلم گفتمبا
 !یاری شوره عشقو درمی دارگھیکرانھ د -

 روح شده بود کھ تازه بھ ی صورتم زشت و بنقدریا! فی شال قرمز کثھی با دمی پوشموی مشکمانتو
 ! اوردممانیحرف سحر ا

 .... کھ دوباره اشک تو چشمام حلقھ زدزدمی کردم داشتم رژه لب می الکشی اراھی
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 تو ھی دوردمیشا!!! ومدی بھ صورتم مھیچقدر گر...  بھ خودم نگاه کردمزوی رژ و گذاشتم رو ماروم
 ...ادیداره بھ من م

 !برگرد.. ایب!!!!!  ای تو بھ خودت باما...  ادی بھ من نمنای نھ انھ
 شی از ارای تا اثرزدمی شده بودم صورتمو چنگ موونھید... با حرص لبمو پاک کردم ... تر شد لبم

 ....  بودختھی رملمیتمام ر... روش نباشھ
 ......... دوتا دستامو فشار دادم رو دھنمنوی نشستم کفھ زمی خفھ ای صدابا

 اد؟؟؟؟ی ممی سره زندگیی داره چھ بالدونمی کھ نمآخ
 نی نھ ایوا....یخودش گفت از حسود...  ھمش حقھ ارادهنایا.. کنم شی ارای واسھ کسخوامی نماره

 ! اراده من بشھبی نصدی بد نبایحسا
 :کردمی لب تکرار مرهی ھا زوونھی برداشتمو چشمامو بستم شلوارمو تو چنگ گرفتم و مثھ ددستمو

 !!!!!!!بھ من فک..بھ من فک کن بھ من فک کن  -
 ھی تونھیراحت م.... حرفاستنی راحت تر ازایلی خانتی خکنمی فک می چرا دروغ بگم؟؟ گاھاره

 ... بشھی ھمون زندگیشبو با مھتاب بگذرونھ و از فردا زندگ
 :  بھ زانو زدمو با حرص گفتمیمشت.... اه اه اه
 ...چسبھی وصلھ ھا بھ اراد نمنیا -
 !!! سرم اوردهیی چھ بالیی تنھانیبب

 !!! بخوابی تو اوجھ اضطراب بازم منو ببر با بوسھ اری منو بگدستھ
 عیسر..  شدی حال و روزم وا رفت و بادش خالدنیبا د.. ھوا سحر درو باز کرد و اومد داخل یب

 !اومد سمتمو رو بھ روم زانو زد
 !کرانھ....کرانھ قربونت برم ...کرانھ -
 دارم ی چی براقای دقدونستمی نمدونستمینم....  کردییای صورتمو درشھی از ھمشتری اشکا بلیس
 زنم؟ی مشی خودمو بھ اب و اتنقدریا

 ییییییییوا...گردهی باشم کھ برمدواری امتونمی نمچرا
 :زدی بھ سرم می تو بغلشو اروم بوسھ ادی کشسرمو

 یبذار خال...  کنھی اما حرف بزن و گر کنھی کن باشھ گرھیگر..کرانھ تورو خدا حرف بزن -
 !یشی مضیبھ خدا مر...یبش
کرانھ جان حرف ! ی بدترم شدنجای امیانگار اومد..ی حال باشنی تو تو اخوادی خدا اراد نمبھ

 ...ی شیبگو تا خال... مثھ سابق می بازم بشای بیخواھر..بزن
 :  گفتمھی بھ زور بغض گردموی کششالشو

 .... سحرتونمینم... تونمینم -
اراد بدونھ تو .. یکنی اشتباه می بخا دارگرده؟؟ی برنمیکنی فک م؟یاری طاقت بیتونی ؟ نمویچ -

ھھ جونھ اراد با خودت ...جونھ سحر...  گردهی باور کن برمنھی کنھ اگھ بدونھ حالت ای زندگتونھینم
 ! نکنینجوریا
 ...بھ خدا!! سحر دلم براش تنگ شده...سحر -

سحر شونھ ھامو ...  کردمھی بلند گریسرمو گذاشتم رو زانمو با صدا...امھ بدم  نتونستم ادبازم
 انھ؟ی بھشون اعتماد کنم دی بادونمی کھ نمزدی میی و حرفادیمالیم
 ینجوری چرا ادونمیم..ھی منطقری غتمیاخھ دلتنگ...  فک کن رفتھ دوروز مسافرت زمیعز -
کرانھ گوش کن ..دمی دارم بھت قول منویو ا...  کھ برنگردهیترسی تو میستیتو دلتنگ ن..یکنیم
افسرده . ی طاقت شدیب. ی دلتنگھیپس ضعفھ خودتو نذار پا...  باور کنگردهی برمدمیبھت قول م..

 ...تورو خدا تمومش کن... بده شده واسھ تویعنق ھرچ... اعصاب خوردکن. یشد
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  م؟؟؟یرفتی مسھیکاراش غش و ر کھ لحظھ لحظھ از دست حرفا و ی کو اون کرانھ اپس
 :  مچھ ستم اشکامو پاک کردمو گفتمبا
 ...گھیاصن د. برگردم بھ قبل تونمی نمگھید -
 ... شکشتی پی دلقک بازای حال زار دربنیتو فقط از ا.. بشو ھمونگمیمن نم -
 :  باال و گفتدی خنده سرمو کشبا
 عشق بشھ؟؟ از اون بدتر چارهی بینجوری احساس ما ایکرانھ خانم ب... تو کردی فکرشو میک -

 :  بھ بازوش زدمو گفتمیمشت! ومدی بھ اراد سنگ کھ اصال نمیعشق و عاشق
 ! سنگ خودتو اون شوھره مسخرتیاوھو -
 البتھ حتما با م؟؟ی بری پاششھیحاال م... دراریباشھ شمام واسھ ما خواھر شوھر باز...یباشھ ابج -

 !اشتھ باش دی سالم و احوالپرسھی ییدستشو
 ...یی زدمو رفتم سمتھ دستشوی الکخنده
 رو زنیری اب می و با شلختگیی تو دستشورنی کھ خانوما ملماروی فکی دراماتی صحنھ ھاتازه

 ... کنمی تو حوضو درک مکننی کھ سرشونو تا کمر میی مرداایسرو صورتشونو 
 !!ومدی ام بند نمھیاز ھمھ بدتر گر... داغ کرده بودم... دوشترهی لخت شم برم زخواستی مدلم
 ای درایمن در...کنھی دو قطره اشک دلتو سبک مگنیواال م!  نداشتی اشکا تمومنی چرا ادونمینم

 ! ندارهیُ مھره اراد چند تنھ کھ تمومدونمینم... ختمیاشک ر
 !!! در منی شدنیتھ نشتو اروم اروم ... ستی نی تو تموم شدنھی دوری ارادم اشکااره

 
 ...سالم -

 یول! ی عسلی بور و چشمای سالھ با موھا٣١ ٣٠ بای پسره تقرھی شدمو باھاش دست دادم بلند
 ..زنھی کم واسھ مھتاب بزرگ مھیاحساس کردم 

 !نمتونیبیخوشحالم کھ م -
 !!نطوریممنون منم ھم -

 !طاقت نداشتم.  قھوه داد و منتظر نشست ھی سفارشھ
 !!!خوب -
 خوب؟ -
 م؟ی شروع کنشھیم -
 ....مطالعھ کردم و... کردم افتی شمارو زود درشھیخوب راسش من جواب ازما..اھان بعلھ -

 :  تکون دادمو گفتمیسر
 ضمی مامانم فک کنھ مرخوامی فقط مستی نمیزی چدونمی من خودم مدینی ؟ ببنی بگعتری سرشھیو؟؟ م -

 !!متونی درمودره تصمنیبگ... ستیدن الزم ن بھ من من کرگھیپس واسھ من کھ د
 ... نرفتشی پنیخواستی کھ می اونجوریاما ھمھ چ -
 !!! تکون دادمی چیعنی بھ نشونھ یسر... قھوشو اوردن... خداگاه دستم افتاد کناره تنمنا
 .دیستی سالم ندیکنیراسش اونقدرا کھ فکر م -
 

 !!شدی خوب بود جز حالھ من کھ روز بھ روز بدتر می چھمھ
کاش !!!  کھ دوستت نداشتھ امییشرمنده از روزھا... و من ھنوز شرمندمشھی ملی سال تحوفردا

 ...می تو زندگیومدیزودتر م
 ...یدونیخودتم م... ستی کودومش از تھ دلم نچی ھھی الکی کاش اصال نبودگمی منکھی ااره

 ... باد کنار ساحل نشستھ بودمیاز بس جلو... بود باال  زده تمینوزی سدوباره



 283 

 دور بود و لباسھ بای ھم زشت بود راه تقردمیترسی تو اما ھم مرفتمی اونجا نبود دوست داشتم میکس
 .. شدمالشیخیب... بودم ودرهیچادرم کھ ن... دیچسبی بھ تنم مسمیخ

دفترم باز کردمو شورع کردم بھ ... زدی دلھ منو می وقتھ حرفایلی بود کھ خیقی موسی صدادوباره
 :نوشتن

  ھایم بھ نفس ھاي تو بستھ استنفس
  كشتنم نیازي بھ خشونت نیستبراي

  من كھ دور و دورتر شوياز
اخ کھ گفتم ....یستی شبھا کھ ننیارادم خوب حواسم ھست بھ ا...  كشیدن از یادم مي رودنفس
 !!!  گرمتمیدلتنگھ اغوشا...شبھا

 !!!اغوش تو...مثال ...ییجا... انجا جان دھدی کھ ادم گاھیی کنج تنھانی از اری باشد غیی جادیبا
 
حاال مگھ ... انتظار کار گذاشتھ بودنزی می کھ جلوینیی پاھام ضرب گرفتھ بودم بھ لبھ سنگ تزبا

 :  گوشھ مھتاب گفتمرهی اروم زکردن؟؟یصدامون م
  تو؟فرستادیدتر م مارو زودینبا!  شد؟ مثال دوستتھ ھا یپس چ -
 ...پاشو بابا پاشو -

 :  گوشھ مھتاب گفتمرهیز. زدیدلم در حده مرگ شور م!  جلوتر از ما رفت داخلمامان
 ... مھتابنیبب -
 ھوم؟؟ -
 !زهیمن چ -
 زه؟یچ -
 !ضمای مری جدیمن من جد -

 :  کرد و گفتی مسره اخنده
 جونھ خالھ بذار تموم اری درنیخل باز.... چرت و پرت بگوتی ازادی بعد از شادمیبذار برگرد -

 !بشھ بره
 گم؟؟؟ی می دارم جدھی چیخل باز -

 : با شک نگاھم کرد و گفت!  و مھتاب نشستنو منم کناره مھتابمامان
 د؟ی نقشھ جدھیدوباره  -
 ....ضی مرضمی مرگمی دوس پسرت بپرس منی برو از ھمھ؟؟؟یاحمق نقشھ چ -
 !!اراد -

 : اروم مھتابو صدا کرد و اونم روشو برگردونددکتر
 اقا اراد مبتال بھ نیکردی کھ می خدمتتون عرض کنم برعکس اون فکردی بایراسش خانومھ اشرف -
 !!!ستی ندزیا

 :  زد و بلند گفتیقی بھت لبخنده عمانھی در ممامان
 !!ممنون.. دکرتی اقایوا..ستی نی اعتبارچی ھرانی ای بھ پزشکادونستمیمن م -

 :  دستشو گرفت جلو گفتدکرت
 ! بھتون بگمدی ھست کھ بای اگھی دیزای چھیاما  -

 از یاری ھمھ بدبنیخستھ بودم از ا....دمیشنی نمیزیچ... تکون داد و دکتر شروع کردی سرمامان
 ؟؟ی اخھ تا کی بدبختنھمھیا
 !!!متاسفانھ پسره شما دچاره سرطانھ خونھ -

 اھھھھھھھھھھھ!!!!!ی و سرنوشت نکبتی زندگنی عربده بکشم سراخواستی مدلم
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 :  گفتدوارتری امنباری امامان
 !!!شھی خوب مدونمیخوب مگھ درمان نداره ؟ من م -

بابا ... کنھری پاگخوادمنوی شده میحاال ھرجور...  واری سره مامانو بکوبم بھ دخواستی کھ دلم ماخ
 ...رمی بمخوامیمن اصن م

 !!  نگفتمیزیخدارو شکر چ!!  حرف نزنھنای اشاره چشم بھ دکتر فھموندم کھ از درمان و ابا
 

 ، کنمتی چھگونھ صدابگو
 . داد ازش فاصلھ گرفتمرونی بیسپھر اروم کنارم نشست و نفس! ی برگردکھ
 ؟ی تمومش کنیخواینم -
 و؟یچ -
 ! کرانھیخستم کرد... ی مسافرتا تو ھمش تو خودتمیاومد -

 :  بھش انداختمو گفتمی شده بود؟؟؟ نگاه محکمی اوه چھ راحت و خودموناوه
 !یبھتره مراقبھ حرف زدنت باش -
 : اروم گفت. می بودای دری بھ ابرهیھردومون خ... نگفت یزیچ
 من قبل از اراد تو ھی نامردیلیخ.. اعتنا باشمی بھت بتونمینم!!!  فراموشت کنمتونمیکرانھ ، من نم -

 ! بودمتیزندگ
 !ی اره اما تو دلم نبودمیتو زندگ -

 :  بھم انداخت و گفتی خستھ انگاه
 ؟یدونستی میزنی حرف مرحمانھی بیلیخ -
 ! باشمینجوری ادیبا -
 ...ستی در کار نیدیبا -
 :  گفتتی دفعھ اومد جلوم نشست و با عصبانھی
 عقب اری کامنیاگھ از ترس ا...گفتمی خوده خرم بود اگھ از ھمون اول حسمو بھت مرهیتقص -

 با ی وقترمی بمخوادیآخ کھ کرانھ دلم م..... بودمی نجابت گھ و الکنی ارهیھمش تقص....رفتمینم
 !!!!!!!یاراد

 : اشک تو چشمام حلقھ زد اروم گفتم!  بگم؟؟؟ی چدونستمینم
 !روزمھیحال امروزم تاوان عشق د.... وونمیعاشقم د... منم بھ درده تو مبتالم -
 ی از قلبھ من رقتنگھیتو د!  مجازاتشم؟؟؟؟ کرانھ مندی من بای چی براھ؟ی من چریحاال تقص -
 ؟؟ی بفھمیتونی منوی ایستین

 ! از اراد بشمری از زبون غینجوری اسممو انکھی بود ابیچقدر غر... شدسی ھام خگونھ
 اراد تو یا........می نفره لعنتھی اما ھمون ی نفرھی فقط مالھ ی کھ بدوننی اھی حسھ گنگچقدر

 .! روحت
 دهی اراد دلمو قلقلک مادهی کھ نیھم... حالمو بھتر کردی کمھی سپھر ی صدادیشا" کرانھ من"

 ! فقط بھ خاطره ارادخوامیمن چقدر خودخواھم سپھرو م! لذتبخشھ
 !تورو خدا تمومش کن -
 .! کردمی چندروز تمومش منی تو اتونستمیاگھ م -

 اما کردمیصورتمو چپ و راست م!! نمی کھ اونو ببیصورتشو اورد جلو جور ای دادم بھ درنگامو
 : با حرص گفتم!  حرفا بودنیسپھر سمجتر از ا

 !برو اونور سپھر -
 !خوامینم -
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 !!!مسخره -
 :ومدی و دنبالم راه مزدی سپھرم حرف مرفتمویراه م! نطوریاونم ھم.. شدمبلند

 ...  عقدهھیکرانھ فقط  -
 !تازه اسمتون تو شناسنامھ کھ نرفتھ -

 ؟ی کاریھھ سپھر خان کجا!!  زدمیقی دلم پوزخند عمتو
 ....کرانھ بھ خدا تا -

 : تو صورتشبرگشتم
 ؟؟یفھمی ممی ھان؟؟ سپھر ما ازدواج کردیتا چ -
 ......ی ھنوز اتفاقگمیمنم م -
 فتاده؟؟ی نی گفتھ اتفاقیک -
 :  زدو سرگردون گفتیشخندین
 !!یستی نیختر احمقتو د -

 :  بردم جلوشو گفتمصورتمو
 دونمی نمگھی اون شوھرمھ د؟؟یدیفھم... سپھرچی من نپیبھ پروپا... االغم االغ ترمھیاالن من از  -
 م؟؟؟؟ی برات بازش کنم کھ ما باھم رابطھ داشتدی بایجوریچ

 :  حد باز کرد و اروم گفتنی تا اخرچشماشو
 !کرانھ -
 ... حاالم تمومش کن؟؟؟یدیفھم -

 ...  رفتمدموی کشرامو
 
 ھوم؟؟؟؟ -
 ! ھاشھی ملی سال تحوگھی ساعت دھیپاشو کرانھ جان  -
 !امیباشھ االن م -

دوره سفره ھفت ...  رونی مختصرم کردمو رفتم بشی اراھی دموی پوشزموی ترتمی شدم لباسابلند
 ...ه سحرنشستم کنار... کھ سحر ساختھ بود نشستھ بودن یی کوچولونیس

 :  زدو اروم گفتی لبخنداریکام
 !گھی ربع دھی -

 :  زدو گفتیقتری بعد سحر لبخند عمیقیدقا
 ...گھی دقھیدق ٥ -
 از زیمن اما ھمھ چ.. خوندی سالو ملی تحوی دعایھرکس... نفگت یزی چی گذشت اما کسقھیدق ٤

 ....!!!!!!اراد... کلمھ ھیفقط ...ذھنم پاک شده بود
 .رونی اومدم بای از روی و روبوسکی تبری شد کھ با صدای چدمینفھم
 ! دارماروی رونی از تمامھ تو ھممن
 !  حفظ ظاھرکنھنای تالشم نکرد جلو ایسپھر حت.. طور نی سحرم ھمدمی بوسارویکام

 !!!  زنگھ کوچولوھیفقط .. زنگ بزنھی حداقل نامرد
 شب برن خواستنیم....  دارنیدلھ خوش چھ نارویا!  کنھوونھی منو دخواستی منی انکھی مثھ انچ

 ...منم کھ طبق معمول... یکشت
 

 دی برداشتنش مکث کردم بای خودمو رسوندم بھش برایجوری چدونمی بود نملمی زنگ موبایصدا
 !! نبودادمی نکھیاز ا... گذاشت دلتنگش بشمنکھی از ارمی بفھمھ دلگدیبا...بفھمھ 



 286 

 بلھ؟؟؟؟ -
 ! مبارکدتیع...سالم قربونت برم -
 !!!ممنون سالھ نو توام مبارک..سالم  -
 زم؟؟ی عزگذرهیخوش م -
  بگذره؟؟دیبا -
 ؟. ؟ چرا دلت پرهیجونھ دلم ؟؟ چرا ناراحت -
 ؟یستیتو ناراحت ن -
 من کھ برات ؟؟؟یدی لباس مباس خریراس!!  ھا مثالدهیع...جونھ ارادت االن شوروع نکن -

 ! گرفتمیچمدون چمدون سوغات
 :فتم بغض گبا
 !خوامیمن فقط تورو م.. یی من تونھیھفت س.. خوامی تازه و نھ لباس نو مینھ ھوا -
 :  گفتی مرموزی صدابا
 !خوامیمنم جز تورو نم -
 !اراد -
 جونھ دلم؟؟؟؟ -
 !بذار صداتو بشنوم... باشادمیجونھ کرانھ ...  باشم اما نشدنی باھات بدتر از اخواستمیم -
 : گفتینی غمگی صدابا
 ؟؟ی تر از منکی تو رمانتیگفتی مادتھی..کرانھ -
 اوھوم؟؟ -
 !ی عاشقمنقدریچقدر بھ خودم مغرورم کھ ا...... دوست دارمشتری کھ من برمیگیحرفمو پس م -
 !شمیساده م...شمی بچھ مادی تو کھ می بھ من نگاه نکن صداینجوریا...ھھ -
من مجنون شدم !  دختره جونمھنی اھشیھرجا باشم ھم... دختر بچھ ساده شدمنیمن عاشقھ ھم -

 !دختر
 ! من کمھی برایلیل...ه -

 : بودنی غمگصداش
 !کرانھ -
 جون؟ -
 ...یچی ھیچیھ -
 ...! بگو اراد -

 :  زدو گفتی خنده الکتھ
   گلھ من؟؟دهی چھ فای ولادهی ناگفتھ زیحرفا -
 ! اراد ؟ صدات نگرانھی بگیخواستی میچ -
 ؟یبھ من اعتماد ندار -
 : کردھی افتادم اخ کھ چقدر باھاش گردونی شعره فرادهی
 !ستی نی اعتمادای اما بھ دنی منیایتو دن -
 !!!! امی برید... کم ھی دیشا! ستی نیاره اره اعتماد -

 :  سرعت گفتبھ
 !!!!!!مطمئن باش...امیاما م -

 :دمی کشغیج!!!!!!!!!  یلـــــــــــــــعنت.... افتاد کفھ پامقلبم
 !!!!!!!!!اااااادددددددددددد ددددددددارااااا -
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 !!!!کرانھ من!!!! گردمیباور کن برم... کرانھ تورو خدا اروم -
 !!!!!یکنی موونمی دیارادددد بھ خدا دار -
 !امی زودمامی مامیم!!!!! دیاصن اشتباه کردم گفتم ببخش -

 :  اروم گفتمواروی دادم بھ دھی تکسرمو
 !!! کن اروم شمی کارھیفقط االن ...دونمینم -
 !چشماتو ببند -

 :  زدمو گفتمی کوتاھخنده
 ! گولم نزنیالی خیبا بوسھ ھا -
 !کنمی بعد دوبل حساب میدفعھ ھا.... گول بخورنباروی اھی -

 !!!  بستمچشمامو
 ادتھ؟ی بارو نیاول -
  بره؟ادمی شھیم -
 !ی بفھمیتونین..ی چقدر لذتبخشیدونیتو نم... جلو اون تابلوئھ -
 یاز ھرمسکن!!! برهی سوال مرهی کھ اغوشت بھ قولھ شاعر علمو زی بفھمیتونیتوام نم -

 !ارامشبخش تره
 .....ی بودنجای امشب فقط امشب اھیکاش  -
 ...ستمی نی شب راضھیمن بھ ..نھ کاش نبودم  -
 :  لحن عاشقانھ گفتمبا
 .کنمی ولت نمگھی دیفتی نرمیاراد خدا خدا کن گ -

 :  کرد و گفتی بلندخنده
 !!!!!اخ جــــــــونم... فتمی برتی گکنمیخدا خدا م -

 : اروم گفت!  طورنی نداشتم بگم ارادم ھمیزیچ...دمیخند
 ھا باھات فاصلھ لومتری ککنمی حس می وقتی حتستی نی انگار غمزنمی باھات حرف میتا وقت -

 کھ ی کردکاریکرانھ؟ چ با من ی کردکاریتو چ... سنگشمی من مرهیاما تا صدات م..دارم 
 !!! شدمرتی پاگینطوریا

 :  گفتمدموی کشیقی عمنفس
 !!!! کردکاری خدابا دلم چدونمینم -
 :  گفتی بلندی صدابا
 ! ازت دور باشمتونمینم!!!!!! کــــــــــرانھ -

 :  و با اعتماد گفتماروم
 !نباش -

 :  کرد و دوباره گفتیپوف
 ؟یفھمی قطع کنم متونمینم -
 ...!نکن -
 !!!!خوادی من دلم میلعنت -
 :  گفتمای حیب
 !!!شتریمن ب -
 !  وونمی من بدونھ تو دستی نی کھ اسمش زندگنیا -
 !!!دونمیم -
 !!!! بگو حالمو خوب کنھیزی چھی -
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 !دوست دارم -
 !!!!!!ستی توش نی شکی عاشقمنکھیا.... تر دی جدیزی چھی -
 !!!وونتمید -
 !نھ -
 !!!!تونمیبدونھ تو نم -
 !!!!!نچ -
 !!!!ھیکی حرفھ م یتو ھرطور فک کن -
 ھ؟یچ -
 !دوست دارم -
 ....ییبای ھمھ زنیتو با ا -

 :دمی حرفش پروسط
 !!!!!!!یی ھمھ تنھانیمنو ا -
 !!!!!من با تو ارومم -
 ! ندارهی من با تو بعده زمان و مکان معنیھھ برا -

 ی چی برادونستمیم....می کھ از بودنش مطمئن بودمیزدی رو بھم میی خوب بود کھ حرفاچقدر
 ھمش احتمالھ ما می بگی و دورومدنی از ننکھیا..می بار صادق باشھیحداقل بذار ...کردی منکارویا

 . دارهگھی دھینیری شھی نی امیزنی حرف متی از قطعمیدار
 زنم؟؟ی کھ دارم واسھ بغلت بال بال می تصورم کنیتونیم -

 : دمیخند
 .نھیه چون حالھ منم ھماره ار -
دل ...کوه نھ... اما بھ زور و بال ازش دل کندممی ام باھم حرف زدقھی پنج دقھی

 .........دل!!!!!!!!!کندم
 

 :اراد
 داد تونمی کھ میی تا جاخواستیدلم م...  پارکمکتھی انداختم کنارو خودمو انداختم رو نویگوش

 مرگم بھ دردم گھیاالن د... حرفھ کرانھ افتادمادهی....کردی ام سبکم نمھیباور کن گر..بکشم
 !! ستی درکار نی ارادگھی خودم نباشم دی با تو روراست نباشم وقتیوقت.. خورهینم

 !!!!  زودیلی باش کھ بتونم بھت بگم خی جورھی!  من کرانھ
بھش ...دمی جوابشو مشخندیمنم با ن...ی برذارمی نمخونھی میھھ کر!! ستی نی مامان کھ گفتنحالھ

 ... ! دهی دروغ میپشت سره ھم داره قوال..ستی برام مھم نی اقمم کنگھیگفتم د
 ..  شدنی سرنوشتم انکھی از استمی چرا ناراحت و سردرگم ندونمینم. درمان...ھھ
 دوره متنفرم کھ بھ خاطره نی ای پسرایای لوس بازنیاز ا... بودمداری فکر کردم تا صبح بشبید

 چون بدونھ کنمیمن کرانرو ول نم.. کھ عذاب نکشن کننی مثھ من ترکشون میطیعشقشون تو شرا
 ی مدتھیحداقل !  زنھی بھش ضربھ مشتری پس ترکش بتونھیکرانم بدونھ من نم! مرمیاون زودتر م

 !میمال ھم.. کوتاه مالھ اونم ندھرچ
نھ .. شھوونھی د مرگھ شوھرشی عذاب بکشھ بذار براخوادیاگھ م...  مونمی برو برگرد باھاش میب

اون االن زنھ منھ چھ بخوام چھ نخوام .. رفتن و قال گذاشتنش کھ اخر بشم نامرد و دروغ گو یبرا
 ! رسما مالھ خودم کنمشدیبا

 بلند ضی با غمکتوی بھ دستھ ندمی از فکرم کھ مشت محکم کوب؟؟؟ی بعده من ازدواج کنھ چاگھ
 !! بعده من باشھذارمینم... غلط کرده !!!!! شدم
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 مرگھ عشقتو ی ارزونکھی دوست داشتن ایگی منیاه اه اه احمق بھ ا....  بعده مندی باکرانھ
 :دیوجدانم بلندتر داد کش...یکن
 وونھیمن د.  باشھ ی بعده من با کسدیکرانھ نبا.. باشھینجوری اخوامیم...اره اگھ دوست داشتنھ اره  -
 !رمیگی مشیچھ حرص و حسادت ات...شمیم

 !!! ارادھیشگیسھمھ ھم.. بارش فقط و فقط سھمھ منھ طنتی شی قشنگ و کارای کرانھ حرفااغوشھ
 !!! فکره بدونھ توئھیبذار فرار کنم از ھرچ...  کردمادشی حد زنی گذاشتم تو گوشمو تا اخرھدفونو

 خوادی از من مشتری اونکھ کنارتھ تورو باگھ
 ادی اگھ باھات را می با ھمون راحتاگھ
   روزگار بد تورو ازم گرفتھاگھ
  خاطرات خوبمون از خاطرم نرفتھاگھ

 ی با من نباشی ارزومھ حتتیخوشبخت
 ی از خاطره ھام جداشیحت

 ...........تیخوشبخت
 روزگار کم کم ی ملودنکھینھ مثھ ا... اشکم بچکھ با غضب پاکش کردمو اھنگو قطع کردمنذاشتم

 !!!!!!!ی از خاطره ھام جداشیخوایم نشده یچیھنوز ھ. رهیگیداره تورو ازم م
 ! با سپھـــریحت.. ی باشی اگھی کس دچی با ھذارمی من نمنـــــــــــــــــھ

 
 !  شودی گرم نمدی با خورشسرم

   حواسم ھستخوب
  شب ھانی ابھ
 ...یستی نکھ

 ی وقتکنھی میچھ فرق... حواسم ھست...حواسم ھست ... حواسم ھستشمی بنوگمی من صدبار دحال
 کنھ؟ی مانتی ھنوزم اشکم بھ چشمام خی وقتکنھی میچھ فرق...دهیھنوز گلوم مزه بغض م

...  جملھ برام مرگھنیتکرار ا...  یستی نیتو اومدن... یستی نی تو اومدنی کھ وقتکنھی می فرقچھ
 با خودم چند دونمی شدم نموونھیواقعا د...ترسونھی مشتری منو بنی ازنھی حرف نمدوارانھیاراد ام
 دلم یستی نی اومدنی جدی جدکنمی کھ فکر ممییلحظھ ھا...نی لحظھ غمگھی لحظھ شادمو ھیچندم؟؟ 

 ..واری سرمو بکوبم بھ دخوادیم
اما من ھر ساعت ...  تو گردشمی بودرونی روزارو بنیھرساعت ا...گذشتی روز از نوروز مسھ

 !!!!!شدمیافسرده تر و تنھا تر م
 .....آه

 !ستی بھ فکره منو مرگھ خاطراتم نیکس...ستیاه تو بساطم ن...  اه بکشدوباره
 کھ تو نی؟ ھم..ھیھھ اغوش چ...خواستیدلم اغوششو م... کردی نممی حرف زدن با ارادم خالگھید

 !فی از عشق و نشاط اما حشدی تمومھ وجودم پر مدمیدیخاک خودم فقط دوباره نگاھشو م
 !!!!!تو فقط باش... رسونھیامون منو بھ ارامش م ھھی اصطحکاک سای حتھ؟؟ی چبوسھ

 یوقت..  بارون شستھ بشمرهی ت زادهیو چقدر لذتبخش بود بھ .ومدی رفتم لبھ ساحل بارون مدوباره
 ...یتو تنھا خواستھ من شد

 !!! اصال ولش کناه
 عشقھ تو زم؟؟ی عزیستی تو نی وقترهی دلم بمی واسھ کزم؟ی بری کی پارهی زموی زندگیستی کھ نتو
 تو داره اروم ھیدور!!!!!!!  دوباره نمتی کھ ببنھی موندگاره ھمھ ارزوم ھمشھی وجودم تا ھمیتو

 !!ذارهی ذره ذره تو وجودم پا میری رنگھ پارهیمنو از پا درم
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 !!! قطره ھا بشنی بردم سمتھ اسمونو دعا کردم گذاشتم کھ اشکام ھمپادستامو
 ! خشک شدمی مدتھاست در حجم نبودن کسمن!  ری دیلی باران ، خیدی باررید

 ترانھ با نی قشنگتری و ندارم ای قدمھ تو ھمھ دارھی بمون کنارم ارزونای ندارم تو بیطاقت دور! 
 !!!  تو عمره من حرومھی وجودم بمھی تو نیتو بودن ارزومھ ا

 
 تنم نقدرمی اخورمی سرما نمدونستمیم... بارون موندم رهی عالمھ دعوام کرد کھ چرا زھی اریکام
 ! نبودفیضع

 ی بھم انداخت کھ نوکھ سوزنیزیلباسامو عوض کردمو رفتم کنارشون سپھر نگھ سرزنش ام! 
 ! بازشون کرده بوداریکام!!!  کناره شوفاژنی نشستم رو زمدنیدی ملمیداشتن ف. برام ارزش نداشت

 کس بھ عشق و چیخدانکنھ ھ!! بندمی چشمامو معی سرنمیبیدوتا عاشق کھ م!!!!  جمی ھا گوونھی دمثھ
 !سرنوشت من دچار بشھ

 ھی خورده بود کھ چی پاریسحر چنان بھ کام...  واسھ دلھ خودم شتریب.  کردمھی گرلمی فنی سره اچقدر
 ! خودم سـوختھیی تنھایآن دلم برا

َ باشھ وقتي اومدي تنـگ در آغوشـت بگیـرم و بگم چقـدر کـالفـھ امیادم ِ َ َ ََ َ 
َم ْ از چشمانت برندارم تا حسابي سیـر شم باشھ چشیادم َ 
َ باشھ بگم چقـدر ْ دوستت دآرم و چقدر بھ تو محتاجـمیادم َُ َ َ 
 ! نرهیادم
 نگاه ری اتاقم عکساشو سیحداقل تو.. من نبودی کھ اراد نباشھ جایی شدم رفتم تو اتاق جابلند

 ... گردهی باشـــــــھ کھ برمادمی.. باشھ دوسش دارمامیاونقدر کھ ..کردمیم
 ! نرهادمی
 

آغــوش ... لبـھاي تو بر روي لبــم.. دستـھاي تو بر روي تنــم..  تو بر روي گـــردنمنفسـھاي
امشب، آغوشت ... وقتي تـن ســردـ من از گرماي تنــت خیس عرق میشود.. خودـ تــــــو...تو
 چی ھمبھی صورتترابا گونھ ھام؛نوازشیبوی را متیکشمموھای را بھ آغوش مالتیخ!  اماست،ین

 ؟!!! دگر را چھ کنم یفردا شب و شبھا!  استنگونھیامشب ا. دھمینم
 براش جویمس!  نداشتمی کسچی جوره بھ ھچی کھ تا بھ حال ھیحس... دلم براش تنگ شده بودواقعا

 .. اغوششو کرده بودیدلم ھوا...فرستادم
 یو من چقدر دلم برا...  برطرف کنھازموی نتونستیرانھ م فقط و فقط کای دلتنگنی از ھمھ ارهیغ
 ! تنگ بودطنتاشی شنیا

 : ساعت گذشت کھ جوابمو دادمی حدود ندیشا
 !!! بسازم ارادمییای شبھ روھیدور نباش تا برات  -

 ینطوری کھ ای چقدر دوسم داردونمیاما م.. بزنھ نھ تودی مرد باھی حرفارو من ، نی ای لعنتآخ
 !!یچقدر خوبھ کھ با من راحت! یزنی ممیحرف دلتو مستق...یذاری پا مرهیغرورتو ز

 : دادجی مسدوباره
  را دوباره بشنومتی صداخواھمیم -

 شومی مدلتنگ
 :میگوی خودم از زبان ِ ھمھ مبا

 .......ی نرفتھ بودکاش
 !مثال آغوش تو...! آنجا جان بدھد ی تا آدم گاھیی کنج تنھانی از اری باشد غدی باییجا-
 !ایتو فقط ب..دمی تو ھزاربار جون می من بھ جاایتو ب -
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 !!!  نھیبی کھ داره زجر مدمیکشی عذاب مینجوریا... گفتی از برگشت منقدری ای وقتکردی مکالفم
  عشقھ اراد؟؟یکنی مکاریچ -
 !!!!!  کرد؟؟؟ انتظار اومدنتشھی مکاری چییبدونھ تو تنھا -

 تو شدم ری نگفتم بازم درگیزی بھم انداخت چیمھتاب نگاه بد.. پرت کردم رو کاناپھ دموخو
 !ی بودنجایکاش ا...کرانھ...کرانھ ..کرانھ
 طولش بده اما من خوادی از قصد مکنھی نمی اقدامچیبرام جالب بود کھ ھ. تو اتاق خواب بود مامان
 !ستمی نیموندن

 ن؟یگردی برمیک -
 !میینجای االتی احتماال تا اخر تعطستی معلوم ندونمینم -
 چھ خبر؟ -
 ؟؟!!!! کسل کنندم ی روزاای خستھ کننده سپھر ی از ابراز عالقھ ھا؟؟ی خبر از چقایدق -
اونقدر ... با حرص شمارشو گرفتم... ھمون وسط خودمو پاره کنمخواستیدلم م.. شدموونھید

 ادی برداشت با فرروی مانع برخوردم با کرانھ بشھ تا گوشتوستی بودم کھ وجوده مھتابم نمیعصبان
 :شروع کردم

 ی کرانھ؟؟ ھان؟ نفھم مگھ بھت نگفتم بھش نگاه نکن مگھ نگفتم نھ بھ اون الشی گفتیتو چ -
  کرانھ؟؟؟یکنی می اونجا چھ غلطیدار!!  نگاه نکنی کسچیکثافت، بھ ھ

 از دیشا..کردی مھی داشت گردی شادونمینم...ومدیصداش درنم.... رونی جام بلندشدمو رفتم باز
 !رخودشھی کرانھ ترسناک باشم ھمش تقصی براخواستمیاه من نم..ترس

 با پام بھ پلھ ی من طاقت ندارم ضربھ محکمدونستی می لعنتنیا... اروم فقط اسممو صدا زدھی گربا
 :واقعا دستھ خودم نبود..زدمو بازم داد زدم

   ؟؟ ھان؟؟؟ھیچ -
  تو ؟یگی میچ -
 : زدمشخندین
  گفتم منو نسوزون نگفتم؟؟؟؟یفھمی مسوزمی کرانھ دارم م؟؟؟ی بشنوی چیھھ دوست دار -

 : بدتر از من داد زداونم
 ھی کھ یکنی کار می تو اون گورستون چی دارستی توئھ مسخره معلوم نھ؟؟ی من چریاخھ تقص -

...  نکنیسیھم بگو رو دربا ب؟؟؟ی شدیی نکنھ ھواھیچ... یگیزمان مشخصو برا برگشتت نم
 بعد شمی موونھی دارم دکنمی دارم سر ماقتی لی توئھ بادهیمنھ احمقو بگو شبانھ روز و با ..ھھ

 !!!! بھ فکرتمنقدری اره اره غلط اضافست کھ ا؟؟یکنی می اونجا چھ غلطی داریگیم اونوقتھ
...  نداره ی ربطچی بھ من ھی خوردیھرگھ...ی شدییھوا... خوشگلتر گرفتھ یکی اراد چشمتو نیبب

 ! انھی زنھ مخفھی ؟؟ یھھ اونم چ... ی و با من باشی برگرددیبا... من زنتم 
تو با ھزارتا دختر بخواب ...شمی دارم از عشقت منفجر منجایمن ا...  داشتھ باشی دوسش دارنیبب

 ریبھونھ نگ برا من یخودیپس ب.......  بھ پاتفتمی از عشق میمن اونقدر خرت شدم کھ برگرد
 !! دنبالتکشونھیبھ وهللا کھ عشقھ تو منو م.. امیم.. امی من میایاراد ن..
 : زدو اروم تر از قبل گفتیغی جی خستگبا
 !!!!یلی خی نامردیلیآخ اراد خ....اونقدر کھ ...دوست دارم  -

نشستھ بودم کفھ اسفالتو با بھت بھ حرفاش گوش ... دراوردمابونی سر از اون خیجوری چدونمینم
 تونھی راحت منقدری کھ اای دننی تو اھیزی تنھا چی لعنتنیا...شدیدلم داشت براش کباب م...کردمیم

 !!!اشکھ منو دراره
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 دونستمیم... دلت پرهنقدری کھ ارهیآخ اراد برات بم!!!!!! ستی نی کھ کسنجای اکردمی مھی ابا گریب
 !ترسھیم!  دوسش نداشتھ باشمگھی کھ دنی از اترسھیبھ خدا کھ م.. حرفا از ترسشھ نیا

 :  گفتماروم
 ...قربونت برم -
 ! بکنم کھ نکردم؟؟؟ خستم خستھدی باکاری چھی ؟ چھیچ -
 ! من فقط دوسم داشتھ باشھی نکن زندگیھھ تو کار -
 ن؟ی از اشتریب -
 !اره اره بھ اندازه من -
 !  از من دوسم داره اما نگفتشتریدوست داشتم بگھ کھ ب.. نگفتیزیچ

 :  گفتیبادلخور
 ؟ی نداریکار -
 ...کرانھ -
 ؟ی نداریکار -
 !چرا -
 ھوم؟ -
 !دوست دارم -
 ! دونمیم -

 !یلعنــــــــــــت.. گرفت خندم
 !! وونتمید -
 !!!!!دونمی منمیا -
 :  گفتمی لحنھ خنده داربا
 ؟ییای زنھ دننی کھ قشنگتریدونی منویا -
 !دونمی منارویھمھ ا.. بگودتری جدزهی چھی -
 !یریمی کھ تو در حده مرگ برام میدونی نمنویاما ا...اھا -
 ؟ی نداریکار!  دونمی منمیا...اراد جان -
حاال بخندتا اراد جون .. رمیگی خنده ھات جون می کھ من با صدای بدوندی نباگھی دنویچرا چرا ا -

 !بھ جون نشھ
 :  حوصلھ گفتیب
 ...دمیخوب خند -
 !!کرانھ -
 ! بابا ول کن تورو خدا ارادی ؟؟ اھیچ -
 ! کنمیولت نم -
 ! بخوابمخوامی می نداریکار -

 :کردی داشت اعصابمو خورد مباز
 !کنمیکرانھ خواھش م -
 خو؟؟ -
 ؟ی چیعنیخو  -
 !کنمی خواھش میگیم -

 :  گفتمدموی کشمیشونی پ بھیدست
 !توروخدا کالفم نکن -
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 ! روز کھ تمام قرارت من بودمھیھھ  -
 !ریتورو جونھ اراد بھانھ نگ...یھنوزم ھست -
 ! کھ ھنوزم اراد تا سر حده مرگ دوسم دارهقبولونمیبھ خودمم م... رمیگیباشھ بھانھ نم -
 ؟یستی مگھ مطمئن نھ؟؟ی چقبولونمی م؟؟یندازی مکھیکرانھ چرا ت -
 !مینھ مثھ قد -
 ...جونھ من -
 !دوستدارم فعال...خورمیگول م... باشھ باشھ  -

 !!!!!! کردقطع
 
 … خواســـــــــــتیتو رو م...  دلــــــــــــم کودتا کردھوی شبید
َســـرم رو کردم ز ،    ه بالشتریَ

 : بھ دلـــــــــــم گفتمآروم
 خــــــــــفھ شو! 

 !!!!کنمای زنم لھـــــــــت میم....  گذشتھیه دموکراسدور!! 
 :  گوشم گفترهی بغلم کرد و اروم زسحر

 !!!!!!گردهی برمی وقتیدی خودتو عذاب می داریخودی خدا بیکرانھ بھ خداوند -
 :  و اروم گفتمرونی بدمی از بغلش کشخودمو

 ! نگو حوصلھ ندارمیزی چکنمیسحر خواھش م -
 ! بگویزی چھی تو حداقل گمیباشھ من نم -
 !!یدونیتو کھ خودت درده منو م -
 !! برگردهدی نبالی ؟ اخھ بھ چھ دلی چی برایکنیاره اما تو بدتر سردرگمم م -

 :  شھ سرمو بردم تو زانو گفتمیگذاشتم اشکام جار!!!! دمیفھمی خودمم حالھ خودمو نمواقعا
 !یزی از ھرچشتری بامخوی کھ ارادو مدونمی منویفقط ا!! دونمیخودمم نم -

 :  و اروم گفتدی کشیشونی بھ پیدست
 !دیکنی کالفم میوا...شما دوتا!!!! دمی ندینجوری رو ای عاشقچیکرانھ بھ خدا تا حاال ھ -

 :  بھ پام زدمو گفتمیمشت
 !!! بمونھمی دستھ خودم بدم کھ تا اخره عمر تو خماری کارھی گھی مطونھیش -
 ! غلط کردهیلی خطونھیش -
 !رمی بمخوادی خدا االن فقط دلم میوا -
 ی برشی پینجوریباور کن اگھ ھم...یکنی میادمو روان... نالھ ی شخصا شدیعنی کرانھ یوا -

 .!یکنیارادو خستھ م
 : بھش انداختم کھ گفتمی نگاھتی عصبانبا
 یس کچیھ!!! شھی وقت از من خستھ نمچیاراد ھ.  سحریزنی می حرفنیدفعھ اخرت باشھ کھ ھمچ -

 !شھیاز زنش خستھ نم
 !!!! رونی حرف از اتاق رفت ببدون

!!  محکم کردن رابطمون نداشتی برای تالشچی گذشتھ بود و اراد ھیی روز از اون تلفن کذادو
 .کردی منی منو دلشکستھ و خشمگشتری بنیو ا!  ندادمی خشک و خالجھی مسھی یحت
 !یدی بھ درد عادت می منو دارتو
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 حد تو گوشم اھنگ نیعادت داشتم کھ با بلندتر... کردمادی اھنگو تا تھ زی زدم تو ابو صداپامو
 درست نجایا!!!! شدی مرحم حالھ خراب من نمیزی چچی و ھدیچکیاشکام دونھ دونھ م!!!! گوش بدم

 ! منھیدرست نقطھ درموندگ...  منھ ھینقطھ بدبخت
 !  با ترس جلوتر رفتم!!  تحمل کنمنی از اشتری بتونمی بذارمت کنار نھ متونمی منھ

 از عشقش جون نھی برگرده و ببدیبذار برم شا! نھ اراد.... کمرم تو دست اب بودگھی کھ داونقدر
 !!!!! دادم
 دوست داشتنت تھ نداره خستت ی و بفھمی دوسش داشتھ باشیاما وقت...یشی و خستھ میکنی مکوه

 !!!کنھی از ھمھ خستت مشتری بی خستھ شنکھیا...کنھیم
اخرشم مرگ !!!! کنھی مضتی مرچیخستھ کھ ھ... ی تا اردو برگردونستی نی راھچی ھی بفھمنکھیا

 !مرگ...شھی مبتینص
 !!! چھ ساده نا خدا شدم؟؟؟؟؟نی ببزنمی موج مبھ
  دلھ تنھانی محالھ رفتنت واسھ االھی نگو کھ ختو
   عذابھھی جوابھ مثھ خوابھ ی سوالھ بھی

 تی کھ از تو دوری تاره حالھ قلب ورهی چھ تیدونینم
 .... رهیمی کھ مرهی نگو دقراهی بقرارهیب

 رمیمی کھ مکنمی تو دارم حس می نفسامھ و بنیاخر
 رمی بگزوی دمھ اخر از چشات ھمھ چنی بذار االاقل
 یکشی منو می نفسی کھ تو بی لحظھ خستھ دلخوشی تواون

 ...ی تو نفس بدیخی بھ قلبھ ای ی بھم دلھ خستمو پس بدکاش
 شھی بزنھ؟؟ االن اتخی و باشھ و زی از تو لبری مھری ھمھ بنی ھنوزم با اشھی قلب من ؟؟مگھ مھھ

 ...کھ تو دلم بھ پاس
  نھی روبھ رومو بشادی کھ بنھی باور و ترسم از اھمھ
 !نھی بگھ حاال روالش ھمنھی و درد چشمامو ببغم
  ای از دلھ دریقی مثھ قاای از ھمھ دنگذرمی میگاھ
 !!!!!!! ی بخندی بخندی لحظھ چشاتو ببندھی کھ

 ..رمیمی کھ مکنمی تو دارم حس می نفسامھ و بنیاخر
 

 زدموی امروز زنگ مدی بودم بادهی عالمھ لباس مباس واسھ کرانھ خرھی.. برگشتھ بودم دی از خرتازه
 !!!!  واسھ ناز کردنشرمیمی اخ کھ من مکردمی میمنت کش

تا برداشتم موجھ صدا بود کھ بھ !!!!!  بوداری پشتھ شلوارم دراوردم شماره کامبھیج از مویگوش
 !!!!!شدیطرفم پرتاب م

 !!!اراااااااااد -
 ار؟؟؟؟ی شده؟؟ کامیچ -
 !ی کرانھ بھ خاطره توئھ لعنتیعوض.....یاراد بدبختمون کرد..اراد -

 !!!!از جام بلند شدمو شروع کردم بھ راه رفتن. مردمی کھ داشتم میوا...کردی مھی گرداشت
  شده؟؟؟یارا حرف بزن چ -
 ......ایفقط گمشو ب -

 :دمی کشعربده
 ! شده المصبیچ -
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 بشھ شیزیاراد بھ قران چ!!!!!  زدایدل بھ در... ھی چابونیخواھرم از دستھ تو سر بھ ب -
 .!!!کشمتیم
 : مات مونده گفتم! فتادی داشت از دستم می گوشستادی لحظھ قلبم اھی
  کرد؟؟؟کاریکرانھ با خودش چ....کرانھ -

 :  زد و گفتیپوزخند
  شھ؟؟ی می چدنی کھ دل بھ تو مییاراد معموال سرنوشت کسا..ھھ -
 !اریکام -
 ! تھران زودترایب! می خواھرمو معلوم کنفیفقط زودتر برگرد تا تکل..خفھ شو  -

کرانھ .!  نیافتادم زم....پاھام سست شده بود...دمیشنی قلبمو میبھ خدا کھ صدا.....  بوق ممتد یصدا
 ؟ی کردکاریتو چ

 
با تموم وجودم سره مامان داد !!!!! کردمی تموم مزوی ھمھ چرفتموی مدی الزم نبود فقط بای الھیوس

توام .نیمھتاب خانوم توام اشکامو بب.. نیبب.. تعجب بودی جاداشتمیاگھ بغضمو نگھ م...دمیکشیم
 !نی ببمویندگدرمو

 احمقانھ تو بود کھ کرانھ االن یبھ خاطره رفتارا....  کودومو چی ھنمتونی ببخوامی نمی حتگھید -
 ؟؟؟یفھمی کرده میخودکش

 ی فحشانی ایجوری چدونمینم.... رهی داشت جلومو بگیمھتاب سع! دمی کھ ترسو تو چشماش دواقعا
 ھی شده بودم وونھی جلودارم نبود من دیچی کھ اون لحظھ ھدونمیفقط م! ومد؟؟ی از دھنم درمکیرک

 !اری تمام عوونھید
 : زدمادی تو روش فردموی اما با خشم دستشو کشدی اومد کتفمو کشمھتاب

  نھ؟؟؟؟ایگفتم بھم دست نزن  -
 : داد زدمنشوی رو قفسھ سدمی ناخداگاه کوبیلی اشارمو خانگشتھ

 از ی فقط وقتمو گرفتی نخوردی گھچیپس کو ؟ تو ھ...ردم کھ زودتر برگیکنی کمکم میبھم گفت -
 ! زن وصل باشھ منتفرمنی کھ بھ ایاصن از ھرکس...توام متنفرم 

 ھی بھ دمی گرفتمو رسیسرگردون تاکس!  رفتم ششی از پشھی ھمی چنگ زدم و براشرتموییسو
 !گرفتمی مطی ھمون موقع بلدیفرودگاه با

 !رانیا -
 !چارشنبھ... می نداررانی امروز پرواز ایمتاسفانھ اصال برا -

 :  با حرص گفتمدموی کوبشخونی بھ پیمشت
 ران؟ی برم اتونمی میجوری امروز چنیفقط بھم بگ -
 لحظھ ھیالبتھ ! رانی اونجا از اونور انی برنیتونی منیخوای اگھ مستی پرواز ترکگھی ساعت دھیتا  -
 ! نھای داره رانی پروازه اھی ترکنمیبب
 :  گذشت کھ گفت ربعھی
 ! دارهرانی پرواز بھ اھی نھ اما امشب المان ھیترک -
 ؟؟ی نباشھ چی خالیاونوقت اگھ برمو جا -
 !دی رزرو کندی اما خودتون باگمی بود بھتون می خالیاگھ جا.. چک کنم دیبذار -
 ! ممنون -

 ! پرواز بھ مقصده المان بودھیتنھا کاره من االن !  ھست ی خالی گفت جای طوالنی معطلھی بعده
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 باشم زور ی کسچی با ھخواستمیمن نم! زھرا... مایش... ھھ نھ کرانھ زنم بود... دخترنی سومنیا
ھھ حاال م کرانھ ھمون !!!!!  یخودکش.... اوردن شونی بال رو سره زندگنیاما خودشون ا...نبود

 ! بکشھ ازم دستی راحتنی بھ اذارمینم...ذارمیاما من نم! کارو کرد
 !! کرانھادهی حفره پر از ھی....کردی کھ خاطرا مثھ متھ داشت قلبمو سوراخ ماخ
 ھم دمیترسی ماریھم از عکس العمل کام.. شدیاما مگھ م... زنگ بزنمو حالشو بپرسم خواستی مدلم

 سرمو بھ دست گرفتمو بھ ؟؟؟ی سرش اومده باشھ چیی اگھ بالیوا!  بھم بدنی خبره بدنکھیاز ا
 !!!! زار زدمی نکبتی زندگنیحال خودمو ا

 !!!ارهی داره منو از پا درمجانی ھنیاما ا.... خوامی مجانی پر ھی زندگھی گفتمی می روزھی اره
 امی منم می تو رفتنمی پاک کردمو چشمامو بست با خودم عھد بستم بھ وهللا اگھ برگردمو بباشکامو

 ! شھی واسھ ھمشتیپ
 یجوری چدمیفھمی نمختمیری بھ موھام زدمو دوباره اشک بود کھ می نباشھ کالفھ چنگنکھی فکر ااز
 !!!!!!کردی موونمی اما فکره کرانھ داشت دومدیم
 !!!دهی کشراھھی بھ باھاموی رورهی مسدهی دوباره تھ کشی زندگنی ادهیام
 

 کردمی فکر منیفقط بھ ا... ارادم نبودیباورش سختھ حت... تو سرم نبودیچی کھ باز کردم ھچشم
 از ھمھ دلم اغوشھ گرمھ خدارو شتریاالن ب..  ستی ننجای من ای جانجام؟؟؟یچرا االن ا

 :  بھ خودم زدمو گفتمیشخندین....خواستیم
 ! اغوشھ گرمھھی کرده حتمانم ی کھ خودکشی ادمیھھ اره جزا -

 :  اومد تو اتاقی با نگراناریکام
 ؟یخوب.. برمکرانھ قربونت -

 :  چشمامو بستمو اروم گفتمشھی تر از ھمخستھ
 .... کھشمی خوب میمن فقط وقت...نھ -

 : برد باالصداشو
 ؟؟یدی و بره فھمکردی ولت نمنجایاگھ دوست داشت تا االن ا...پسره احمق...یاری اسمشم نمگھید -

 :  اروم گفتمدموی درھم کشابروھامو
 ....  نگواریکام -
  نگم؟؟؟؟؟ویچ -

 ..... من.....من... بھ شدت باز و من در
 با خشم اریکام!!!! سادهی تمام احساس من جلوم وایوقت!!  گفتن ندارمی برای من حرفسیھــــــــــــ

 : زد و اروم گفتی خندشین... بھ کتفش زدی کھ ضربھ محکمیاز کنارش رد شد جور
 ! ی زود اومدیلیخ...ھھ -
 ...رونی رفت بو

 " شکرتایخدا" یعنی کھ تو نگاھش حل نشدم خودش نیھم.. نداشت تی اھمیچی ھاالن
 !ستی تو وجودم نیواقعا حس.  ندارم ی حسچیاخ کھ االن ھ... اروم اومد جلو اروم
دلم !  رو لباشدیاروم اشک پر! شدی قطع نممونی لحظھ ام تماس چشمھی یحت....ستادی سرم ایباال

 !براش کباب بود
 !!نھی تورو نبی و اشکارهی کرانھ بمکاش
 : صدا گفتنی بھم انداخت با اروم تری بدنگاه

  با خودت؟؟؟ی کردیتو چھ غلط -
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 یدونینم.... دوست دارمھ عاشقانھ بودم اما االنھیاره منتظره ... چشمامو بستم دموی کشیقی عمنفش
 ! دارهی چھ حس و حالی عشقت باشی تشنھ صدایوقت

 ی جز دلتنگیابراز ھرحس....االن فقط وقت وقتھ ابراز ..گھیم ی و چخوادی می مھم نبود چبرام
 !!!بود

 :  گفتمدموی کشیقی از گوشھ چشمام سر خورد دوباره نفسھ عماشک
 !دوست دارم!!!! دوست دارم -

 داری ناب دی لحظھ ھانی بشھ؟؟ ای چخواستی شدت گرفتھ بود و حاال مشیگر...  باز کردمچشمامو
 شد؟؟ی حروم مینجوریچرا داشت ا

 ھات ھی تو موھامو عطرمو بھ عمقھ ری سرتو فشار بدمی من تو بغلت باشمو تو از دوردی بااالن
 !!!!!یگردی برمیدونستیپس م!! اما ... ی باشدهی مثھ ھمھ الغر و ژولدیاالن با..یبکش
 من ی بگیزیمثال لباتو باز کن تا چ!!! ی بکن لعنتی کارھی... کنارم ی صندلی نشست رواروم

 ! بکنیکار.... خوامی می چیرمو خودت بفھمنذا
 :  تنگ کرد و گفتچشماشو

 ؟یکردی درصدم بھ من فکر مھی -
 فحش بده برام با ارزش خواستی اگھ میحت... دمیشنی صداشو می وقترفتی کھ دلم ضعف ماخ
 !ینیری ششھیتو ھم...بود

 ! راهنی تو منو کشوند بھ االیفکر و خ -
 کھ یتموم وجودم سوخت وقت!!!!  تختی گذاشت رو دستمو سرشو چپوند روشویشونی بغض پبا

 !!!  رو دستمدیاشکش چک
 ... اما... بودم زی نوازش ترحم امھیمن محتاج ... گذاشتم رو سرشرونوی بدمی کشدستمو

  ارزو کنم؟؟ی بگم؟؟ چھ دردروی و رو کنم؟ کودوم گالریبھ من نگاه کن بگو کجارو ز -
 !شیشونی بھ پدی و کوبدیدستمو با حرص کش! قرمز شده بود... بلند کردسرشو

  چرا ؟؟؟کرد؟؟؟ی مھی گرنقدری چرا ا؟؟؟؟یکنیفقط سکوت م...  دمی گزلبمو
 :  تو جامو اروم گفتمنشستم

 !نگام کن -
سرمو ...دمیخجالت کش!  شدرهی تو چشمام خیبا درموندگ.. سرشو گرفت باال و با درد ری تاخبا

 ....نییانداختم پا
 !!یاما حاال خوشحالم حداقل کھ برگشت... کردمی اون لحظھ فقط بھ خودمو حالم فک ماره

 تمام ی مھریاما با ب.. تا اغوششو لمس کنمکتری طاقت نداشتم رفتم نزدگھی گرفتم باال دسرمو
 ...!رفت
 ! بــــــــــــــروکشمی تو خودم کنار مشمینابود م!!!  افتاد رو پاھامدستام

 
 ! حادثھ بودھیاره خوب شکستھ قلبم !!  حادثھ بودهھی نگفت گفت فقط یچی ھنای بھ مامانرایکام

 ... غروب بابا و مامان بھ دوستھ پدرم قول دادن تا باھاشون برن شمالامروز
اما ...ششی برم پرمیگی ممیطاقت ندارم ھرلحظھ تصم... ازم نگرفتھ ی روزه کھ اراد سراغدو
 !!رمیغروب کھ رفتن حتما م!! شھینم

 نکھی بھ خدا زور داشت ادمی مدت عذاب نکشنی شکستم تو اشی محلی دوروز از بنی کھ تو ااونقدر
 !!!!!!کنارم باشھ و ازم دور بشھ

 !!!یاھی چشمام سرفتی مجیسرمم گ.... رفتمی غروب با خودم کلنجار متا
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 کھ ستی نی راضدونستمیم...  کردمیباھاشون خدافظ....!!!  مامان و بابا عزم رفتن کردنباالخره
 !میری بود کھ چرا ما باھاشون نمیناراض!!!! بره اما مجبور بود قول داده بودن

 دونھیھھ نم.. روشن کنھفموی تکلخواستی بود مثال مسادهی مثھ غول باال سرم وااری حاال کاماما
 !قتھ کھ خاموشھ ویلی من خھیزندگ
دلم !!!! واقعا طاقتم طاق شده بود....رونی از خونھ رفت بعی سرارمیناکامی از رفتن مامانبعد

 !ستی نقراری بدنمی دی براای مثھ اول دوسم نداره نکھی برام مھم نبود اگھی دبی عجــــــخواستشیم
 ...... ارادمیحاال چھ منو بخواد چھ نخواد من برا! ولش بابا عشقو عشقھ.... دوسش دارم من
اره ... برات مھمھ کھ ھنوزم دوست داره ؟؟؟یالیمی مرهی نھ کرانھ خانم چرا سره خودتو شگھی دنھ

 !!! دوسم دارهدنمیمھمھ چون م
ود کھ اومده بود سراغم؟؟ ترس ؟  بی چھ حسھ مسخره انی انداختم تو قفلو با ترس چرخوندم ادویکل

 !!نھ بابا
!!  دونھ برق روشن نکرده بودھی خدا یمحضھ رضا.. بودکیتار... اروم باز کردمو رفتم تودرو

 !شدمی مھوشیداشتم ب...ومدی عطرش میبو
 !!  روز افتادمنی اخرادهی.. طرف اشک بھ چشمام ھجوم اروده بود ھی از

 نشستمو نگامو دوختم نیرفتم کنارش رو زم! ختی ان دلم رھی ... جلوتر رو کاناپھ خواب بودرفتم
 !!بھ چھره خوشگلش

!! ختمیری و اشک مکردمینوازش م!!  موھاشنھی بدمی اروم دستمو کشرمی جلوخودمو بگتونستمینم
  اراد؟؟؟ی مھر شدی بنقدری تو ایاز ک

 !!!!تونستمیاما واقعا نم...کردمی ساعت داشتم نگاش ممی فقط ندیشا
چرا ..رفتم اتاق دست نخورده بود مثھ اولش!!  بودختھی لباسامو دراوردم اشپزخونھ بھم ربلندشدم

  بخوابھ؟نجای اومدین
 !!! ساده از کنارش بگذرمتونستمینم... انداختم روش... براش بردمی پتر مسافرھی
 ...!شدمی مھوونی کھ داشتم دیوا!!! دمی ھوا خودمو انداختم روشو با تمام وجودم لباشو بوسیب

اعصابمو خورد !!! کردی نگام می جوره خاصھی.. شده بود داریب... عقبدمی کشصورتمو
 !!!!دادی بغلمو فشارم مدیپری مثھ من مدیاالن با...کرد

 دمی کشقیچندتا نفس عم... زدمی ابھیبھ صورتم ... کنارش بلند شدمو رفتم تو اشپزخونھاز
 !!!   حقم بودی ھمھ سردنی ادی از من بود شاریتقص.. باھاش داشتھ باشمی رفتار بدخواستمینم..

اروم و نرم رفتم کنارش دستمو !  بود رو تختدهیرفتم تو اتاق دراز کش!!!  نبودرونی رفتم بدوباره
 ! نشون ندادی عکس العملچیھ.... حلقھ کردمنشیدوره س

 ی کارچی چرا ھی لعنتنیا... کردمکیزد با تمام احساسم صورتمو بھش ننباری برداشتمو ازی خروش
 ؟؟؟!کنھینم

 ی تو سرسخت شدنقدریچرا ا....کردمی می باھاش بازطنتی لبامو گذاشتم رو لباشو با شاروم
 المصب؟؟؟؟

 یحت...  نشستم اما ھنوز لبام قفلھ لباش بودنشی سیرو!! لرزهی دستام مرهی تنش زدمیفھمی میول
 !!!!دادیدستاشم تکون نم

 : روشدمیمحکم کوب... نشستھ بودمنشی کھ رو سی عقبو ھمونجوردمی حرص کشبا
 ؟یکنی اصال درکم م؟؟؟یفھمیم..دمی عذاب کشی بھ اندازه کاف؟؟؟ی تمومش کنشھیاراد م -
!!! چشماشو روھم فشار داد.. رو گونشدیاشکم چک... نگفت صورتمو بردم جلو صورتشیزیچ

 :  گفتمھی شمرده شمرده با گریھمونجور
 ؟؟؟ی دوسم ندارھگید -
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 :  باز کرد و اروم گفتچشماشو
پس تو !!! شمی موونھی از تو خودم دارم دشتری کنم اما بھی تورو تنبخوامیمن م..ھھ... کرانھ -

 !!!تمومش کن
 ! من بودھی بود پس فقط قصدش تنبی دلم عروستو
 :  اروم گفتمشویشونی چسبوندم بھ پمویشونیپ
 تو ی بھ جایاگھ ھرکس..ی بھم نداریلی مچی ھگھی دیعنی دهی نمھوی تنبی کارات معننیاما ا -

 موی داشتھ باشمیتونستی کھ می لحظھ انی قشنگتریاراد تو حت...دادیحداقل جواب بوسھ ھامو م..بود
 ...یدیبھ گند کش

 ؟؟؟ی احساس شدی بچرا
 ی با چھ حال منیدونی تو م؟؟یکنی اصال بھ من فکر نمی کارت نشون دادنیکرانھ تو با ا..ھھ  -

 !  شدمی موونھیکرانھ من داشتم د......  یدونی تو منجا؟؟؟یاومدم ا
 :  گرفتم باال و گفتمسرمو

!!!! شھی تکرار نمگھید...گھ خوردم ...اشتباه کردم...غلط کردم ... دیببخش...خوامیباشھ معذرت م -
 ... دلم برات تنگ نشھکنمی می سعگھیاصن د

 ! کھ محکم رونھ پامو گرفت و پرتم کرد کنارششدمی بلند منشی از رو سداشتم
 :  گفتی رومو با لحنھ خستھ ادیخواب

  از تو گذشت کرانھ؟؟؟شھیم -
 :  بھش انداختمو گفتمیی پرونگاه

 !!!!ی بگذردمینبا -
 :  گوشش گفتمرهی زاروم

 !!!جبران دروغگویي ھاشو مي کنھ,  راستگوشیعاشق آدم دروغگویم کھ چشما -
 ...دمیچشی مویاخ کھ تازه داشتم طعمھ زندگ...شو چپوند تو لبام حرص لبابا

 !!  بودمقراری و من بکردیفقط نگام م...زدینفس نفس م.. برد عقبسرشو
 :  گفتاروم

 ..یکنی موونھی منو دیدار...تو...تو......کرانھ -
 .... عشقمخوامتی میطوالن....اخخخخخخ

 ....... کنم چھ برسھھتی تنبیذاری نمیتو حت -
 دمشیبوسی تر ازخودش مانھیوحش.. ادامھ بدهنذاشتم

 
 دمیانگشتھ اشارمو اروم کش! خواب بود.. حبس شده بودم اروم برگشتم سمتش شی قوی بازوھانیب

 !! رو لبام
 کھ جا یی دستاشو کمرشو گرفتم تا جارهیدستمو بردم ز!!  اما دوباره خوابش برددی دفعھ پرھی

 ... اش زدمنھی بھ سییاپی پیبوسھ ھا...ش دادمداشت فشار
 ! بکشمغی جـــی از خوشحالخواستی دلم محاال

 ... بھش پام وارد کردیفیفشاره خف...  بودداریپس ب.... سر خورد رو رونھ پام دستش
 :  گوشش گفتمرهی اروم زدمی نفھمشویمعن

 !ترجمش کن -
 :  دوباره گفتمدموی چونشو بوسرهیز...  زد اما چشماشو باز نکردیلبخند

 !!! منو روشن کنفھیتکل -
 !!!  دفعھ چشماشو باز کردھی
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 ؟؟؟یچ -
 :  سر دادمو گفتمی بلندخنده

 !!!گمیترجمھ دستاتو م...  زمیعـــز -
  بھ موھاش زدمو گفتمیچنگ....  زد و مثھ بچھ ھا خودشو لوس کرد و سرشو جا داد تو گلومیلبخند

: 
 م؟؟؟؟؟ی خواستگاریای بیخواینم -

 ..: کردی زد و خنده صدادارنمی بھ سی ابوسھ
 فردا خوبھ؟؟؟ -
 :  خنده گفتمبا
 !  خونمونای االن بنی ھمگمیاگھ بھ منھ کھ م -

 : اروم گفتم.... بھم انداختی بلند کردو نگاه عاشقانھ اسرشو
  سمتم؟؟یای دوروز ننی دلت اومد تو ایجوریچ -

 : اومد باالتر باال و خودشم دی کشکمرمو
 ! خونتیایمنتظر بودم خودت ب -

 :  دوباره گفتمدموی بھ موھاش کشیدست
 ؟ی برداری قدمھی باالخره یخواینم....  بودما یاراد جد -
 !!!گفتم کھ فردا -

   باالدمی کشسرشو
 !!!بھ من نگاه کن -
 :  برداشت و گفتزی خنده روم خبا
 !بفرما!!!  نگاه نمی اای بایب -
 :  عشوه گفتمبا
 ... نگاھمنی امی بگم؟؟؟ من تسلتونمی ممیزیچ -
 

 ..  شدمی حاضر مدیبا.  کردمزی تر تمھیخونرو .... ھنوز خواب بوداراد
 .  مسخره بودیی خدا؟؟ی بود؟؟ خواستگاری جدای کردی می داشت شوخدونستمینم
 از میچقدر زندگ! ب چرا خستھ بودم خودمو انداختم رو کاناپھ و سرمو پرت کردم عقدونمینم

 ؟؟؟ی شد زندگنمیاخھ ا....اخرشم حماقت. ترس ای ی دورای....  دور شدهتیواقع
چرا ....  داشتھ باشم ی عادی زندگھی مثھ ھمھ خوامی االن خستھ شدن واسھ من زوده؟؟ میعنی

 شھ؟؟ینم
 ...ھی کھ عشق منو اراد تموم نشدندونمی منویاما ا... کنمی مشیلی دارم تخیادی زدمی شادونمینم

 رمی چشمھ ارادو بگینجوری نبودم کھ اییبایمن دختر ز... شالمو مرتب کردم!!! نھیی ای جلورفتم
 !!!!! سرهمیلی بگم اره اراد ازم سره ختویاگھ بخوام واقع.... 

 بودم نھ بایزچون نھ .. نبود ی برام منطقام؟؟ی از سگ رفتارای اولش از اخالقم خوشش اومد دونمینم
 .نیفقط بد نبودم ھم....لوند
 !!! بابتنیخوشحالم از ا!!!!!  دلبستم شدهشھی از ھمشتری مطمئنم اراد بعده ازدواجمون باما

 :  بھ خودم زدمو گفتمیمی مالخنده
 ادم محتاج تر ازدواج ھی دوست داشتم با شھیھم....  نبودمی شوھرنی وقت منتظر ھمچچیمن ھ -

 رمانا جانی ھی تلخھ و بیای زندگادهی مرفھ بودن منو نیا...  و رفاھم تالش کنممی زندگیکنم تا برا
 !!!ندازهیم
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 ...نجایھم...می کنی زندگکی خونھ کوچنی دارم تو ھمدوست
 : اراد بودیصدا

 ؟یری میدار -
 :  برگشتمو با لبخند گفتمعیسر

 ! شدهری دگھیاره د -
 :  نگام کنھ گفتنکھی ابدونھ

 دیردا منتظرم باشپس ، ف -
 :  خنده مقطع گفتمبا
  اراد؟؟؟یگی می جدیدار -

 : شلختشو شلختھ تر کرد و اروم سرشو تکون دادیموھا
  دارم؟؟یمن با تو شوخ -
 ...کم نھ -

 : گوشش گفتمرهی بھ گردنش زدمو اروم زی از پشت بوسھ اختیری میی واسھ خودش چاداشت
  باشھ؟؟شھی مثھ ھمایساده ب -

 : گذاشت رو اپنو برگشتفنجونو
 !!دمیچطور؟؟ منظورتو نفھم -
 ؟؟یایتنھا م!! نمتیبیپس فردا م.. اصال ولش کنیچیھ -
برام .... برگشتمینجوری بود کھ ایامروز صبح باھاش حرف زدم عصبان... بھ بابام بگمدینھ با -

 !امی میی خودم تنھاومدی نستیمھم ن
 ... و سمج ھمش ھمدممھجی حسھ گھی
 !کرانھ -
 جونم؟ -
 ! زودتر تموم شھخوامی ندارم ماروی بازنی حوصلھ اگھیبا مادر پدرت صحبت کن تورو خدا د -

جوابش !  زدمیشونی رو پی محکم برگردوندمو بوسھ طوالنرونیبرگشتم کھ برم ب... تکون دادمسر
 !!نی نگاه عاشقانھ بود ھمھیفقط 

 
 ... وجدان عذابھ وجدانعذاب

 ولش تونمیمن عاشقشم نم.. نداشتمگھی دیچاره ا.. تو روش نگاه کنم تونستمی نمیحت...کنھی نمولم
 !!!کنم
بدونھ ..یکرانھ اونجور...  کھ عشقمو ول کنم تا حروم نشھ ادی خوشم نمامی لوس بازنی ااز
 !!شھی حروم مشتریب...من

ره تره  مسخیاونجور!  مرگمم باشھمتی اگھ بھ قی کنم حتیدوست دارم باھاش زندگ. دارم دوسش
 !شھی تر می طوالنمیبا کرانھ زندگ...  ولش کنممیضیکھ بھ خاطر مر

 .کردی ممی موضوع رواننیداشت ا... دمیفھمی نمیزیچ....  روشن کردمو نشستم رو مبلونویتلوز
 ..... بھ تشک کاناپھ زدمیمشت!!  خوبگمی کنم؟؟؟ بعده ازدواج بھش می اگھ ازش مخفھی نامردیعنی
 ! مونی وسط زندگفتھی تاالپ مگھی مشکلھ گنده دھی خوب شھ ی ھمھ چادی تا می لعنتاه

 ....ی تا خودت بفھمگمینم... گمی نمگمی نمکرانھ
 !!!!!بھ خودم بد کردم...دلت شکست... اگھ نگاھتو رد کردم ببخش

 
 !!!! کھ االن مسافرتننای خدا مامانیوا....... خنده رهی قھقھ زدم زمویشونی بھ پدمی دستمو کوبکف
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 !خل شده بودم رفت... عاشق بودم واقعا
 .... سمتھ تلفندمی پرعی سردمی رستا
 بلھ؟؟؟؟ -
 :  خنده بلند گفتمبا
 !! کارشی رفت پیاراد اراد اراد اراد بھ خدا کھ تو منو خل کرد -
  شده؟؟یچھ خبره ؟؟ چ -

 :  سر دادمو گفتمی بلندخنده
 !!!!!مامان و بابام مسافرتن....ارررررررررااااد -
 :  گفتی متعجبی صدابا
 ؟ییبعد اونوقت تنھا -
 !اره بابا خودشون دوتا با دوست بابام -
 ن؟؟یجرا شما نرفت -
 ......یکنی منی چنی بابا چقدر سیا -
 ....  نگفتیزیچ
 ... ارادیراس -
 ھوم؟ -
 ؟یدونستی شاخ شده می بدجوراریکام -
 ؟یواسھ چ -
 !!!!! مارو روشن کنھفی تکلخوادیھھ مثال م -
 :  گفتی نسبتا بلندی حوصلھ با صدایب
 رو ی لوس بازنیاگھ ا.... کرانھگھی توئھ دریھمش تقص!!!  ندارمگھی دارویحوصلھ کام...اه -

 ....یاوردیدرنم
 :دمی وسط حرفش پردلخور

 .....  بھیاره؟؟؟ نکنھ رغبت...یگشتیاونوقت تو برنم -
 : زدادیفر
پس مثھ بچھ ھا نخواه !! ھی احساسم نسبت بھت چیدونیخودت م.... شروع نکنادوباره...بسھ بسھ  -

 ...یکھ دوباره از زبونم بشنو
 ..! شده بودینجوری چرا انیا.  وا مونده بوددھنم

 ؟؟؟ی بد اخالق شدنقدریتو چرا ا...اراد تو  -
 : ھمون لحن تند ادامھ دادبا
 ؟؟یفھمیم!!  رو ندارمی بدبختنھمھی کشش اگھیمن بداخالق نشدم فقط د -
 ھستن یی ادمایدونیم... ستی مشکال مشکل ننیبھ خدا ا...ستی نیزی چنکھیاما ا...فھممتیارادم م -

 زنن؟ی دارنو دم نمییایکھ چھ بدبخت
 !!! کم اوردم...اره ...تی ظرفی ادم بھیاصن من .... واسھ خودشوناشونیبدبخت -
  دلت از کجا پره؟؟دونمی نمیوردینھ کم ن -
 !ستی جا پر نچیدلم از ھ -
 !یریگی بھونھ میچرا دار -
 !کرانھ ولم کن -
 ولت کنم؟ -
 ؟ی نداریکار.... اه اه اه  -
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 ! کم رو رفتارات فک کنھی کم فقط ھی.....اراد -
 !!!!!!!فعال -

 !! بھت و تعجبای دنھی گذاشتم با رویگوش
 
 !!شھینم... بد باشمو دم نزنم تونمی اه اه نماه
  ھ؟ی من چفی نشون بده اونوقت تکلی اگھ بفھمھ و رفتاره بدترسمیم

 بداخالق شدم... حوصلھ موصلھ ندارمدای جداره
 عرضھ ی منھ ب؟یاگھ بفھمھ ازم دلخور شھ چ! ادهی سره کرانھ بترسمی کھ میی از استرسھ بالھمشم

 !!اشق عرضھ نھ منھ عیب!  کردمھی نتونستم جلوش خودمو نگھدارم ، بدتر خودمو تنبیحت
 !! شده ھایعجب داستان!  بشم اونم از طرفھ کرانھھی بخوام تنبنکھی برسھ اچھ
تا !!  خوبای دو روز با ما را بھی تازهیواال با ھمھ چاھار نعل م!!  مشکوکمی زندگنی اصن بھ امن

 !یرسی نمی از مخالفت حاال کھ عاشقیشی پر می عاشق شیایم
 چھ گھیسرطان اول و اخرش کھ مرگھ د.... برمخوامی نمی خرچی ھشھیپ... برم دکترخوامینم

 ؟؟؟ی شدواری امی ھیخودی کھ بھیاصرا
 کرانھ ی ورزشی اون روزاادی..ھھ!!  استقاللسویفوتبال داشت پرسپول... روشن کردمونویتلوز

 !!افتادم
 !چھ بھتر!!  انداختمیکرانھ من تورو از ھمھ چ.  رو لبام نشستی اخنده

سرمو !  کردمادی زونوی تلوزی درجھ صدانیتا اخر...دیلبخند از رو لبام پر.... شده بودم وونھید
 ... کاناپھی دادم بھ پشتھیتک

 !! زدی مشمی نباشمو کرانھ تنھا بمونھ اتی روزھی نکھی اادی...  دی نامرد اروم چکاشک
 ..وحشت دارم!!  کھی مرگ بھم نزدنقدری انکھیا... نداشتمی حسنی بھ حال ھمچتا
 حسابش ری بگم خدا عمل خایواقعا اگھ از عشقھ تو تو اون دن... رو کردنی تو چنتھ ندارم برایزیچ
 کنھ؟؟یم
 !!! رهی خشھی حسابش کنھ کرانھ ھمدیبا
 
 دوباره شوروع اشی نرم االن سخنرانرونی دادم بحیترج!!  ارهیکام. در اومدیصدا.. اتاقم بودم تو
 !!! خدایا....اروم در زد اومد تو .... د خودش بودمی پاشو پشتھ در شنیصدا! شھیم
 !سالم -
 !یسالم خوب -
 ؟یاره کجا بود -
 !رونیب -
 !ی شده بودمی قااطیاھان من فک کردم تو ح -
 !با سحر بودم -
 : نشست رو تخت کنارمو اروم گفت!!  نگفتم لپتاپمو روشن کردمزیچ
 !!! ارادشھی پیریمگھ نگفتم نم -
 ... دفعھ برگشتم سمتشھی
 شش؟ی گفت من رفتھ بودم پیک -
 !بسھ کرانھ -

  دوروغ بگم؟ی چواسھ
  اراد؟شھی برم پخوامی می وقترمی ازتو اجازه بگدی تاحاال بایاز گ -
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 ...دونمی کرانھ من نمنیبب -
 : وسط حرفشدمیپر
 برگشتن نای مامانی باھاش ازدواج کنم چون وقتخوامی کھ عاشقشمو مدونمی خوب میلیاما بنده خ -
 می خواستگارادیم
 :  زد و گفتیشخندین
  نھ؟؟؟ادیاھان حتما با مامانشم م -

 :  بھش انداختمو گفتمی تندنگاه
 !ادی تنھا مومدیبا باباش اگرم اون ن.. رینخ -
 !دهیپس توام دلتو خوش کن کھ اگھ تنھا اومد بابا اجازه م -
 !ادی کھ باباشم مشاالیا -
 ...کرانھ چشماتو باز کن -
 ! انتخابھنیبھتر...نھی اراد بھتریگفتی مروزی شده حاال تا دی چفھممیمن نم -
 ... اره اما تا اون موقع کھ -

 ! قانع بشمخواستمینم... بشنومیزی چخواستمینم
  دور؟؟؟زمی عشقو برنھمھی کھ با چاھار تا جملھ پند اموز تو ایتوقع ندار!! بسھ لطفا -

 !! تکون داد و بلند شدی سردیناام
 ی باور کن حتومد؟ی خوشت مزدمی می حرفنی از دستم دلخور نشو اگھ درمورده سحر ھمچرایکام -

 !!ی نداشتدنشمی شنقھی دقھیتحمل 
 !رونی حرف رفت بیب

!!  من بھ خاطره من بجنگھی اراد رفت تا براستی نی منطقاری حرفھ کامنمیبی مکنمی فکر مھرجور
 !!اشتباه اشتباه اشتباه

 !یی فکره تنھانی رھا کن از امنو
 

 :  مھتاب بودیصدا
  سالم -
 !سالم -
 ؟یخوب -
 !اره -
 !منم خوبم -
 ؟ی بد باشی چی برادونمیھھ م -
 ...میاراد زنگ نزدم تا دعوا کن -
 !! بگو زودتر -
 !!ی کمکت کنم تو طاقت نداشتخواستمیباور کن من م -
 خوب؟ -
 !!چمدوناتو فرستادم -
 !یبھ سالمت -
 کرانھ خوبھ؟ -
 براتون مھمھ ؟ -
 ؟یکنی مینجوریارااااد چرا ا -
 ؟ی نداری حوصلھ ندارم کارنیبب -
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 ھ؟ی واسھ چتی حوصلگی بگھی دیاالن کھ کناره کرانھ ا....ھھ -
 !! وقتمو گرفتھکاری بھی نکھیا -
 !اراد -
 ! بابایا -
 ! باھات حرف بزنھخوادیاراد مامانت م -
 ... کنیباھاش خدافظ -

 !  رو ندارمیکی نی حوصلھ اگھیاصال د.. گذاشتم رویگوش
 ! کرانھ بھ فنا نرفتی خوشحال شدم اون ھمھ سوغاتمی طرفھی از

 ! دمی چقدر براش لباس خواب خراووووووو
 ! بزنم ھنوز بھش نگفتم برگشتمی سر بھ مانھی برم گفتم
 ! کناره در چشمم افتاد بھ خودمنھییتو ا... رفتم دمھ در دموی پوشیزی چھی عیسر

 شلختھ ترشون کردم دمی بھ موھاش کشی دستھی!  دراومده بود اما حوصلھ نداشتم اصالح کنمشمیر
 رونیو با خنده رفتم ب

 
  تو؟؟؟ی برگشتیارااااااد ک -
 ! حرف بغلش کردمی خنده رفتم جلو و ببا
 !شھی میدو سھ روز -
 ؟یچرا بھم خبر ندار -
 ! زود برگردمنقدری شد قرار نبود اییھوی -
 ؟ی دوباره بریخوایھ منکن -
 !نھ بابا کجا برم -
 خوب چھ خبر؟ -

 :رونی بدی کشیصندل
 !نی بشنیبش -
 ستی نی بابا خبریچیھ -
 از خانومت چھ خبر؟ -

 تعجب کردم...  چھ راحت کنار اومده بودھھ
 !اونم خوبھ -
 د؟ی کنشی باالخره رسمنیخواینم -
 !یچرا چرا بھ زود -
 !می شام افتادھیخوب پس  -

 ... کردمی اخنده
 !اراد -
 ھوم؟ -
 ؟یستی نشھیچتھ؟ مثھ ھم -
 ... خوبمستی نیزینھ چ -
  شده؟یزیچ -
 ! واالیچیھ -
 ! دوروغ نگوگھی دیکیاراد بھ من  -

 :  اروم گفتمدموی بھ پشت گردنم کشی دستکالفھ
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 !! زنیری تو کوچھ مشوی رو دارم کھ ھرلحظھ دارن زندگیحال ادم -
 :  گفتم گرفتم باال وسرمو

 ! تو اوج داشتن از دست بدمشترسمیم.. ترسمی میمان -
 و؟ی ک؟یگی میاراد چ -
  کرانرو -
 ش؟ی از دست بددی بای چیبرا -
 ...یمان -
 !بگو بگو اراد -
 

 :کرانھ
 دوسم نداره گمینم... کنھی کھ اراد مثھ قبل رفتار نمدونمی مقای دقنوی و اشمی از قبل دلتنگش مشتریب

 !!کشھی و داد مشھی دفعھ بداخالق مھی اخالقش عوض شده یول
 ! قھرمی با خودم با زندگیعنی با اراد قھرم یوقت!  قھرم باھاش

 !زود رنج و لوس. چقدر مثھ بچھ ھا شده!!  بار زنگ زدمو جواب ندادھی بار فقط ھی
! کنھی می جررشتی منتشو بکشم منو بدی بانکھیچرا ا!!! ی دوست ندارشمینجوری نگو کھ اکرانھ

 ! ترمقراری بشھی بذار بفھمھ از ھمھ؟؟یشوھرمھ مگھ چ
 ھیاصال بذار .. نگمیزی مدت چھیبذار ..تونستمینم.  برداشتم تا زنگ بزنم اما نشدلموی موبادوباره

 ! تا خودش بزنھزنمی بھش زنگ نممیمدت تو خودمون باش
 واسھ مراسم دی خرمی بردی برگشت بایبھ مامان کھ زنگ زدم گفت وقت... گردنی برمنای مامانفردا
 !!!  مراسم عقدشونھگھی شنبھ ھفتھ داریکام

 گرفتم بھ مامان بگم تا اراد بعد از مراسم میتصم! یلی بازم خنمی طرفم غمگھی از یلی خخوشحالم
 !ادی باریکام

 ..... اماکننی ندارم اگھ خودم بخوام خانوادم قبول می ادلھره
 .... کرده بودمو شو کردمدنی رو کھ ھیلیفا!!  عکساشدنیعشقھ د روشن کردم فقط بھ لپتاپو
  نھی دفعھ ببھی ترسمی استفاده کنھ منم منترنتی سره لپتاپم تا واسھ کاراش از اومدی می مامانم گاھاخھ
 کجا بود؟ قای منظورش دقدونمی مغازه نمرمی گفت مدمی ازش کھ پرسرونی صبح رفتھ بود باریکام
 !ی مانشھی پدیشا
 

 :اراد
 اروم سالم کردم!  نشستھ بودزشی اتاق بابا باز بود رفتم داخل پشت مدر
 ...! سالم -

 ! رو مبل روبھ روشنشستم
 !بابا -

 :  دادی کھ سرش تو ورقھ ھا بود تکونی حالدر
 د؟ی بھم نگاه کنشھیم -

 :  برداشت و گفتنکشوی عکالفھ
 ھ؟یچ -
 نا؟ی خونھ کرانھ امی باھم برشھیم...من -
 ؟؟ی چیراب -
 یخواستگار...خوب -
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 ھ؟ی چی برای خواستگارگھی دیھھ تو کھ کاره خودتو کرد -
 !دوننی نمیچی خانواده کرانھ ھکنمیبابا خواھش م -
 ام؟ی باھات بیتوقع دار -
 ! پدره نھ توقع منھی فھی وظھی -
 ! نشناسفھی وظی باباھیحاال فک کن من  -
 !کردی اگھ مخالف بود از ھمون اول بد برخورد مکنھی قبول مدونستمیم

 :  زدمو گفتمی مسخره البخند
 !خورهی بھ خدا کھ داره حالم از خودمم بھم موی بازنی و تمومش کن اایبابا جونھ اراد ب -

 :  زد و اروم گفتنکشوی عخونسرد
 ؟یبھش گفت -
 و؟یچ -
 !تویضیمر -

 :  و اروم گفتمنیی انداختم پاسرمو
 !گمینھ ھنوز بھش م -
 !کب مثال -
 !ھروقت رسما مالھ خودم شد -
 ھ؟ی چفی اگھ بفھمھ نخوادت اونموقع تکلیشاد -
 ! مجبوره کھ بخوادیعنی خودایم -
 مجبوره؟ کودوم اجبار؟ -

کرانھ زنمھ ... جواب بلھ بده ی خواستگارچی بعده من بھ ھتونھی اره اره کرانھ مجبوره چون نماره
 ! تباھھندشیا!  جلو خانوادش رهیاگھ منو نخواد ابروش م

 ؟یاری بھانھ منقدری خواھش از شما کردم چرا اھیمن !!  بابا پدره من یا -
 !در ضمن چمدوناتم برو بردار تو اتاقتھ!  بھ خدایی پرویلیخ -
 گھ؟؟ی دیایبابا م -
 !شھی می چنمیبب -
 !تورو خدا.. .ـــابـــــــابــــــــــ -
 ! ارادرونیبرو ب -

چمدونامو از اتاق برداشتمو ! شدی ممونی کال پشموندمی مگھی ذره دھی دی شارونی بدمی پرعیسر
 ...نیگذاشتم تو ماش

 ھی دیشا.. ستی نندی تو چشم باشم برام خوشانقدری انکھیا...  بفروشمش خوامی بھش انداختم مینگاھ
 !خرمی ساده تر منی ماشھی!  بود اما حاال نھ یموقع

 
 ... کنمی برگشتم تو تا از بابا خدافظدوباره

 !دمی بھت خبر ممی برمیبابا من رفتم ھرموقع خواست -
 : تکون دادیسر

 خدافظ -
 ! نداد و سرشو تکون دادی جواببازم

!!  کنم تو کمدمون ونزی کرانرو ھمرو اویبرم تا لباسا...  برم خونھ خودم خواستمی شدم مسوار
 !نتشونی ببادی می وقتخوامیم

 !!! تونستمینم!  تماسمون افتادمنی اخرادی زنگ بزنم اما دوباره ھی برداشتم بھش لویموبا
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  جلوش حالمو خوب جلوه بدمتونمیمنم نم! کردی دوباره بخواد شوروع کنھ اعصابمو خورد منکھیا
... 

 !!! کھ زدمی از حرفشمی ممونی اونموقع پشرمی خودمو بگی نتونم جلودی شدم شایعصبان
 !!!!زنھی خوده کرانھ طاقت کمتر از منھ زنگ مرمی نگی دادم سراغحیترج

 !ارمی مثال از دلش دربخواستمی ماری جاش زنگ زدم بھ کامبھ
 بلھ؟؟ -
 ؟یسالم خوب -
 ؟یممنون تو خوب -
 ؟یی کجاستمیبد ن -
 !ی مانشھیپ -

  ؟؟؟ی بگھ چاری خوردم اگھ بھ کامی چھ گھی وادی بدنم لرزتموم
 ؟؟یمان -
 اره چطور؟ -
 !!یچیھ -
 ؟ی داشتیکار -
 !ارمی از دلت دربیی جوراھی...راسش زنگ زده بودم  -
 رو؟یچ -
 !یستی نگو ازم دلخور ناریکام -
 !  بھ خاطره خواھرمھستی من بھ خاطره تو نیدلخور -
 ؟یاوک... برطرف بشھی ھست ھر دلخوری ھرمشکلگمی کال مدونمی من نماریکام -
 ؟ییباشھ االن کجا -
 !  عقدتونخی شد تاری باالخره کیراس!  خونھرمیدارم م -
 ! گھیشنبھ د -
 !گھیدعوتم د!! یبھ سالمت -
 ؟یسره خر ممکنھ تو دعوت نباش -

 ! دمیخند
 ؟ی نداریباشھ کار -
 !نھ قربونت خدافظ -
 !خدافظ -

ناراحت بودم کھ .... و دلخور بودم ی جھت از دست کرانھ عصبی ب وخودی بنقدری چرا ادونمینم
 !رمی نگمی ازش سراغی حد کھ حتنیاما نھ در ا!!! رانی کرد تا منو بکشونھ انکارویچرا ا

 ی من چھ غلطدادی دست خودش می کارھی دلتنگم بود ، بھش فشار اومده بود اما اگھ دونمیم
 کردم؟یم
 بعد دلم ی لحظھ رسمی مخالفت و سره خر بھش می دارم بگھی دنکھی لحظھ خوشحال بودم از اھی

 ! شاد باشمی تنھا سده من بود تا نتونم درست و حسابی لعنتیضی مرنیا...  شدی میخال
 !!!! گذاشتم رو تخت و بازشون کردمچمدونارو

 رنگو دوست نی ادونستمیم... ی اروزهی فی ابی حلقھ انی لباس کوتاه استھی....  زدم ی لبخندناخداگاه
 ! بودی رنگنی بودم ھمدهی کھ واسش خرییزایداره اکثره چ

 سھ قھی بلند و نی مانند استکی تونھی بادھی...کلش از تور بود...  کوتاه و کامال جذب رھنی پھی
 !!شھی تو تنھ کرانھ فوق العاده مدونستمیم!!!  ساده یمشک... یسانت
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اخ کھ دلم ...  لباس تجسمش کردم نی ان تو اھی! ی کردم بھ چوب لباسزونشی از ھمھ اواول
 .... کھفی اما حخواستشیم
  ؟؟؟ی کنی منت کشی دوست ندار؟؟ی کھ چفیح

 بفھمھ کھ بھ دیبا!!! ستیاما االن وقتش ن... بخوام نازشو بخرم امانکھی بھتر از ای ندارم؟ چدوست
 !!!  شوھرشو بھ را کنھدی نبایمتیھر ق

 
 

دلم واسھ صداش پر .. االن ھمدم من بودی کھ بگیحس مسخره و گنگ بودم خستھ بودم ھرکالفھ
 ! طرفمومدی مدیاما خودش با.... امادیکشیم

خداکنھ ...  نداشتم خودمو زدم بخوابرونوی برم بنکھی اما حوصلھ ادمی شنشبی مامانو دیصدا
 !!!ناراحت نشده باشھ

 !نیی شونھ کردمو رفتم پاموھامو
 ! سالم مامان -

 !! سمتم اروم بغلش کردمو تو اغوشش فرو رفتمبرگشت
 کھ ی اما توقع نداشتھ باش ارامشدهی می کرانھ؟؟؟ اره حسھ مادرانھ بھت انرژیگردی می چدنبال

 ! االن بھ وجودت منتقل شھدهیاغوشھ محکم اراد بھت م
 :  اومد کنار و گفتماروم

 ! خوش گذشت -
 ! بودی خالیلی کھ خاری تو و کامیبد نبود اما جا -
 د؟ی خرمی بری مامان کیراس!! زمیقربونت برم عز -
 م؟؟ی بریخوایفردا م -
 !میباشھ فردا بر!! یھرموقع شما دوست دار -
 : بھش زدمی زنگھیدلم واسھ سحر تنگ شده بود ...  صبحونھ مختصر خوردمو رفتم باال ھی
 !!!ســــــــــالم عروس خانوم -
  کرانست؟؟؟ شماره کرانست؟؟نی اشھی باور نمیچ -
 ؟ی خوبوونھیلوس نکن خودتو د -
  بلھ چرا بد باشم؟یاگھ شما بذار -
 ؟یکنی کارا میچھ خبر چ -
 ... گھی کارام دری بابا درگیچیھ -
 ! بدوزن براتیدی مدل مای یدیلباس خر -
 ! ردم نکدای گشتم ھنوز پنقدریخستھ شدم ا.. ما ھنوز صندل نگرفتم دمی بابا خردمیخر -
  رون؟؟ی بمی امروز باھم بریخوایخوب م -
 کرانھ ؟ -
 ھ؟؟یچ -
 !یخدارو شکر کھ خوب شد! خدارو شکر  -

 ..  شدمنی غمگبدتر
 !سحر -
 جونم؟ -
 ! عوض شدهیلیاراد خ -
 ؟ی چیعنی -
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 ! کھ باھاش حرف نزدمشھی میاالن سھ چاھار روز!!  رهیگیبداخالق شده ھمش بھونھ م -
 ؟یگی می داریجد -
 ! کنمکاری چدونمیاره بھ خدا نم -
 ؟یبعد باھاش حرف نزد -
 تا دلمو کنھی نمی اونم تالشنکھی باھاش حرف نزدم مثھ اگھی کھ بد برخورد کھ دیاز وان موقع -

 !  ازم نگرفتھی سراغارهیبدست ب
 ! نھ ارادی بھش زنگ بزندیکرانھ تو با -
 ؟یمن برم منت کش -
 ! ستی جز لذت نیزیاز شوھرم چ اونم ی منت کشیگفتیتو کھ م -
  بگم؟ی چتونمینم.... اره اما -
 !ی شدینجوری شده؟ چرا ایبگو چتھ ؟ چ -
 !یالی خی خودمو بزنم بھ بی جورھی خوامیفقط م... خورهیاه حالم داره بھ ھم م -
  رون؟ی بمی امروز باھم بریخوایم -
 !!  میاره اره بر -
 ...  ندا بده کھ حاضرشمھی بھ من یباشھ پس ناھار خورد -
  دنبالت؟امیب -
 ! امینھ بابا خودم م -
 !باشھ پس فعال -
 !قربونت -

 ! خوشحالم!!!  دوباره شدم خودم خوبمنکھی داشتم ای بھترحس
 االن بکنم اما ھمش نی کارو ھمنی اتونستمیم... گرفتم شب کھ برگشتم بھش زنگ بزنممیتصم

 فیاما ح!!!!  اراد زنگ بزنھ و نازمو بکشھشھی مثھ ھمتوخاسیدلم م! دوست داشتم بندازمش عقب
 ! عوض شدهنقدریکھ اراد ا

 حاال شدمی موونھی دزدموی پر پر منجای اراد رفتھ بود داشتم ای سوال بزرگ داشتم از خودم تا وقتھی
 ارم؟؟ی طاقت میجوری ازم دوره چینجوریکھ برگشتھ و ا

 راه گھی و دشمھی کھ پدونمی اما حاال مکردی موونمی برنگرده دنکھی معلومھ اونموقع فکره اخو
 ! ندارهیبرگشت
 اریکام!  گوشم حرف زدرهی عالمھ زھی گرفت و لمی حوشھی از ھمشتریب...  ناھار بابا اومدواسھ

 ! خوب بود جز ارادی ھمھ چبایخوشحال بودم تقر! مھربون تر شده بود
 ... اماده شدمعی بھ سحر زدمو سری زنگھی
 
 شک کرده ترسمی مترسمیم... دارمی چھ حسھ بدی بفھمیتونی سحر نمشمی موونھیبھ خدا دارم د -

 باشھ
 ؟یبھ چ -
 بھ عشقم بھ عشقش -
 ! بفھمیاصن کنھ شو ول... افتاده ازش بپرس ی اتفاقدی کرانھ شاستی حرفا ننینھ بحثھ ا -

 رو یزی اما اونچمی کردنییرو باال پا ابونای دور کامل خھی.... می شدادهی پنی تکون دادم از ماشیسر
 ....کردی نمدای پخواستیکھ م
خستھ خودمو انداختم رو ... می اب زرشک بخورھی می سحر رفتشنھادی خستھ بودم بھ پیحساب
 :  و گفتمیصندل
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 ... دمیپوشی می کاش کتونشھی سحر پام داره از درد لھ میوا -
 دی حاال کھ اومده خریبری ابرومونم میکنی آل استار پات می کفش بپوشدی کھ بایواال اونموقع -

 دهیکفش پوش
  بابا گفتم کفھ تختھ -

 :  زرشک و گرفت و نشستاب
  بکنم کرانھ؟؟؟ی شانسو حاال چھ غلطنی ارنیاه اه گل بگ -
 ی کرددای پدی شامینیبی مگرمی چند جا دھی میریبازم م -

 :  گفتعی اومده باشھ سرادشی یزی چھوی انگار
 ؟ی فروشگاه مانمیبر -
  ندارهنای نھ بابا اونکھ کفش و صندل و ا؟؟یمان -
 ؟؟؟ی تاحاالست نرفتی تو ؟؟؟ کیخل -
   بار اونم قبل از رفتن اراد بودھیبابا  -
   اوردننای و کفش وایبابا طبقھ باالشم مانتو و روسر...خوب پس بگو -
 اره؟؟؟ی پوالرو از کجا منی پسره انی بابا اولیا -
  شوھر شمابیاز ج -
 ؟؟؟یچ -
 ...گھی از اراد بود دھیسرما...کنی باھم شر؟؟یدونستیوا مگھ نم -
   نگفتھ بودیزی بھ من چدونستمینھ نم -
 می بخور زودتر برستیحاال مھم ن -
 امینھ نم -
  مثال ؟یوا کھ چ -
 ؟یاگھ اراد اونجا باشھ چ -
  کرانھ ؟یکنی ازش فرار می چیبرا...خو باشھ  -
 !!می پاشو بردونمی بابا نمدونمینم -

 اونجا نباشھ؟؟؟ اما بھ دلم افتاده بود کھ شھی میعنی ایخدا...  زدی بھ تمام وجودم چنگ مدلشوره
 ....  واقعا ھستیعنی نیھست و ا

 :  گفتی بلندبای تقری و با صدانیی پادی پرنی با شوق و ذوق از ماشسحر
 ... متر کنمابوناروی حس ندارم خگھی درمیگیجا م نی باشھ از ھمیکرانھ ھرچ -

 : زدمنوی ماشری سمتشو دزدگرفتم
 ؟؟؟یکنیاروم بابا چرا داد داد م -
 !زدمیکاش بھش زنگ م!  باشھنجای ااریخدا کنھ کام -

 :  دادمو با استرس گفتمھولش
 !گمشو تو بابا -
 بھ دور و بر انداختم نبود ی نگاھھی...  بوداشی سرگرم مشتریمان... سالم و صلوات رفتم داخل با
 : با خنده برگشتم سمتھ سحردموی کشی نفس راحتھی کس نبود چیھ
 ... اشتباه بھ دلم افتاده بودنباری انکھینھ مثھ ا -

 :  زد و گفتیجونی بلبخند
 ی عوض شدیلیکرانھ واقعا کھ خ -
 ؟؟ی چیعنی.... دفعھ ھیوا چھ  -
 ... میدی مردونرو دی رگاالموی زدی دورھی
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 قبلو یای بازوونھی و دطنتی اون شگھید...یعاقل شد...ی خانوم شدیلی خگمی دارم میجد...یلیخ -
 !!!ی تر شدنی سنگی اروم شدیلی اما خی کلھ خراب بودیلیبھ خدا خ...یندار

 " ھمش از صدقھ سره ارادهنایا"  زدمو تو دلم گفتم یلبخند
 !!! اومد سمتمونعی باال انداخت و سریی متوجھ ما شد ابرویمان

  کجا کرانھ خانوم؟نجای شما کجا انھ؟؟؟؟یبیاالن چشام داره درست م -
 :  تکون دادمو گفتمیسر

  میشی ما کھ مزاحم منی داراریاخت -
 د؟؟؟ی مزاحمدیایاھان مغازه خودتونم م -
 :  تکون دادمو گفتمی سرجی و وجیگ
 !  صندل بخرهخوادی سحر ممیزنی باال می سرھیما  -
 . حرف تو دھنش موند... رفتم باالعتری بگھ کھ من سریزی چخواستیم

 از یکی...دیدیسحر با شوق و دوق کفشارو م..می زدی دورھی... خلوت بود... جلوتر از من بودسحر
 ! نھی صداش کردم تا ببدمیکفشارو پسند

 ... کالفم کرده بودزدی ربع فقط سحر داشت سره انتخاب دوتاش چونھ مھی ھی
 شتری پا بدنی کوبیچون پلھ ھا چوب بود صدا... سمتھ پلھ ھا میھردو برگشت... ومدی مدنی دویصدا

 ....ومدیم
 .. اراد نفس نفس زنون جلوم ظاھر شد.. رفتم جلوتر اروم

 دی پرینجوری انجامی من ادی تا فھمیعنی....  کنھی لبخندشو نگاه شادشو مخفتونستی خدا کھ نمبھ
 باال؟؟

 :  اروم گفتی چشمی رابطھ طوالنھیبعد از .. کردمیش م بھت زده نگاھمن
 ؟یکنی مکاری چنجایا -

 :  زود برگشت بھ حالت اولش اروم گفتمچھ
 دیاومدم خر -

 اما برنگشت سادیوا... گرفتمنشوی سمتھ سحر اروم استرفتی انداخت داشت می سردنگاه
 :  گوشش گفتمرهی زیھمونجور

 ھ؟ی چگھید.. کردمی ھان ؟؟ من کھ بھ خاطره اون اشتباھم معذرت خواھی دلخوریاز چ -
 :ادامھ دادم.. نزد ی حرفدیاروم دستشو کش... بودشھینگاھش خستھ تر از ھم..... برگشت

 بگو....دونمی نموی بھونھ چیریگی بھونھ میبخدا کھ دار -
 .. کردی مکی تکون داد و رفت سمتھ سحر داشت باھاش سالم علیسر

 بره گشتیداشت برم! دادی عذابم مشتریب...شکوندی منو مشتری کاراش ، حرف نزدناش بنیا
 !اوردمیدردم گرفت اما بھ رو ن..نشی بھ سدمی رفتم سمتشو محکم خودمو کوبیعصبان...نییپا
 ؟یکنی مکاریچ -
  کنیمعذرت خواھ -

 : کرد و گفتی مسخره اخنده
   ؟یعذرت خواھ -
 ! یاره معذرت خواھ -
 ... بھ خدایلیکرانھ خ -
 ؟ی چیلیخ -

 : پاک کرد و سرشو تکون دادشویشونی پعرق
 !برو اونور بس کن -
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  ؟؟یکنی مینجوریچرا ا.. رمینم -
 کنم؟ی میجوریچ -

 :  گفتمنشوی دستمو گذاشتم رو سکفھ
 ! منی خواستگاریای ماری تو بعده عقدکنون کام؟یدی فھمیای ماریاراد تو بعده مراسم کام -
 :  نگفت رفتم عقب و اروم تر از قبل گفتمیزی تکون داد و چی سری ارهی نگاه خبا
 ! خونھیحاالم ازم بخواه کھ منو ببر -

 : چشماشو داد بھ منو گفت.. اما کوتاهدیخند
 دلت تنگ شده؟ -
 !دونمی دلت تنگ شده مشتریاما تو ب...معلومھ -
 :  اومد جلو و گفتی نگاه خاصبا
 !نمیتو ماش...ی خودخواھیلیخ -

  شکر دارهی من جای کنم بازم برالیخوبھ حداقل با زور خودمو بھش تحم...خوشحال شدم...رفت
 ..:  بوسش کردمی دادم بھ سحرو با خوشحالچوییسو

 من رفتمممم -
 ..تی زندگنی بابا توام با اریبرو بم -

 با ارامش یلیاما جلو اراد خ... رونی کردمو رفتم بی خدافظمی از مانھی ثانھی تو نیی پادمی پردمویخند
 :کردیاروم درو باز کردمو نشستم نگام نم... رفتمیراه م

 در بازه -
 :  انداخت منم پرو پرو گفتمی خشنینگاھ...  بھمدمی بستمو محکم کوبدوباره

 ھ؟یھوم؟؟؟ چ -
شوروع ... اجازه خودم ضبطو روشن کردم یب...  روشن کردنوی نزد و برگشت و ماشی حرفبازم

 .... کردمی می کارھی دیکردم بھ عوض کردن ترکا خودمم کالفھ بودم اما با
 !!واااااا!!  کرد پرتش کرد عقبی اھنگو پالھی و دی از دستم کشکنترلو

 دمی محالھ واست جونمو متی دورگھید
 .... تونمی من نگذر نماز
 داشتم کنترلو ی سعیبرگشتمو خودمو انداختم رو صندل... شدینم ینجوری باھاش لج کنم اخواستمیم

 ...ی و انداخت رو صندلدیمحکم شونمو کش...بردارم 
چونشو محکم گرفتمو ... خندهی کھ داره مدادی نشون ممرخی داد بکشم اما چالھ گونش از نخواستمیم

 ! سمتھ خودم خندشو پنھان کرد و دوباره سرشو برگردونددمیکش
سرشو بھ ... با حرص خاموشش کردممی کم کھ رفتھی... شده بودم وونھی خندم گرفتھ بود دخودمم

 !دمیدیعالمت تاسف تکون داد اما خندشو م
 ...فتادی نی اتفاقگھی خونھ دتا
 ...  شدادهیپ!  بھ ھم محکمدمی شدم دوباره درو کوبادهیپ

 ..در و بست.  خودم باز کردمدی رفتم درو با کلجلوتر
 تنم یچی مانتوم ھرهیز... مانتوموموی مبل روسریدراوردمو پرت کردم رو چادرمو

 ...قراریتا دوباره بشھ ھمون اراد ب... بکنم تا برگرده بھ منی ھرکارخواستمیم...نبود
 ... سرم بودپشت

 ...نیکرانھ بب -
 !!بذار بفھمھ...خواستشیاه اه بذار بفھمھ کھ دلم م... با تموم خشونتم لبامو گذاشتم رو لباشبرگشتمو

 ... شده بود ھنوز دستاش از ھم باز بودریغافلگ
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 :  عقبو گفتدی جداشده باشھ کشاشی از دنانگار
 !بس کن -

 !! عقبدی جلوتر سرشو کشرفتمی داشتم مدمی چسبقشوی جلو و محکم تر رفتم
 ...کرانھ -

 ... بھش انداختمی زخمنگاه
 یدی و حال میکنی و حال منجای ایای خراب میمثھ زنا...تو فقط مثھ... کرانھمی باشی کم عادھی ایب -

 !!!!ھمش کھ شده ھوس و لذت...ستی عشق ننیا.. می کنی زندگای ذره بھی ذره فقط ھیفقط ...یریو م
اشکام ... گوششرهی اما با تموم قدرتم خوابوندم زیجوری چدونمی خراب؟ نمیزنا... کردخی تنم تموم

 ..:دنیچکی مدونھ دونھ
 ؟؟؟یدونی زنھ خراب مھیمن؟ تو زنت و مثھ  -

 ... عقبرفتمی مھی و با گرکردمیاما من لج م...  جلو تا قانعم کنھومدی و مزدی پلک مکالفھ
 :  دوتا مچمو گرفت و گفتیعصب

 ... لحظھ گوش کنھیگوش کن  -
 ! گوش کنممخوامین...ولم کن -
 ... استفاده کردم اما حرف حرفھ دلم بودیاره از کلمھ بد....کرانھ  -
 حرف دلت؟؟ -
 ....زدمی اون حرفو مدی نبادی ببخشدیببخش -
 یفعال کھ زد -

مانتومو ..رفتم عقب ... خودش دستامو ول کرد!!!  نداشتی اجھی نجاتم از چنگھ اراد نتی براتقال
 :دیگرفتم کھ بپوشم اومد جلو و از دستم کش

 ی برذارمینم -
 ابرو باب -
  کرانھی با قھر برذارمینم -

 :  کردمو گفتمی مسخره اخنده
 !ولم کن...یھھ اشت -
 ! کرانھذارمی نمذارمینم -

 !خوردی جلومو محکم کتفمو گرفت ھرم نفساش بھ صورتم ماومد
 !خوب بگو چھ مرگتھ.. بودیعصب... بودکالفھ

 : تر بغلم کرد و اروم فشارم دادنرم
 !!  کنمیاھ کھ عذر خویکنیتو مجبورم م -
 امی کوتاه بدی من باشھیمثھ ھم! ستی درکار نیاجبار -

 :  فشار داد و با خنده گفتکمرمو
 ؟یچرا لباس تنت نکرد -

 : لوس کردمخودمو
 بھ تو چھ؟؟ -

  شده؟بی چقدر عجنی ای وای وایوا... نگفت یزی چدیخند
 !!!!ی عالمھ سوغاتھیمن موندمو !!! در کمدو باز کرد و دستمو رھا...  گرفت برد باال دستمو

 
 کردم تا بذاره یبھ زور وبال مامانو راض... کلفت و کوتاه...  کرده بود ریی مدل ابروھام تغکامال

  ؟؟؟رفتی بار مرهیمگھ ز...موھامو رنگ کنم
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 ھیواقعا شده بودم !!!  طورنی ابروھامم ھمیعسل مثھ ی حالتھی کرده بودم ی نسکافھ اری شموھامو
 سنمو باال برده کممی... جذاب شده بودیلی چھرم خینجوریانچنان خوشگل نبودم اما ا... گھیکرانھ د

 !بود
 بھ موھام داد کھ از اون ی حالتھی... اونرشم اتو کرد...  تا بافت سمتھ راستھ موھام زدمچاھر
 !!!ھھ دخترونھ... دمی دخترونھ ترم بود تو دلم بھ خودم خندینجوری کم کرد اخھ اشیسادگ

 درشت ی کھ گالدی سفکی کت شھیبا ... ومدی زانوم می دکلتھ جذب کوتاه کھ تا باالی مشکرھنی پھی
 دادمی و مدل مکردمیدوست داشتم موھامو ساده اتو م...  بودنی و سنگکی شیلیخ... داشت یمشک

  برو تایعنی کرد کھ گامی نی جورھی بھ مامان گفتم ی اما وقت ترهکی شی اونجورکردمیاحساس م
 ....نزدم ناکارت نکردم

 !!  جنتلمن بھ نام اراد کم داشتمھیاالن فقط . ی مشکری جی دستکی کوچفی کھی پام کردم با کفشمم
 شدی کھ نمشدی می لحظھ چنان عصبھی...  بودی جورھی اما ھنوزم رفتاراش یلی بھتر شده بود خاراد

 ... جلوشو گرفت
رفتم ...من اماده اماده بودم....  رو صورتم کار کننی بود اما گفتھ بودم در حد معمولژهی وشمیارا

 ...ایشنوی می چھی گمی می چھی یعنی... خوشگل شده بودیلیخ...باال سره مامان و بعد کناره سحر
ف کرد استرس داشت لباسشو صاف و صو.. کارش تموم بودبای تقرگھی بلند شد دی رو صندلاز

 :  اروم گفتدیلرزینفساش م
 خوب شدم؟؟ -
 !! زن داداشی شدی عال؟؟یخوب شد -
 :  جمع کرد و با ناز گفتافشویق
 ؟؟یدیفھم!  زن داداشای نگگھی دادی بدم منقدیاه اه ا -
 !!! زن داداشدیباشھ ببخش -

 : بھ بازوھام زدی محکمضربھ
 تونھی کھ اراد نمریحاال برو عزا بگ... نکبت یتوام خوشگل شد..ایشی میزی چھی ی نخوریترش -
 !نتتیبب

 :  گفتمخونسرد
 نھ؟؟؟یوا چرا نب -
 ھھھھ..چون مراسم جداست  -
 !! خونمشیبی مرمی جا مھی دونستمیخو اونو کھ م -
 !دیشی مچارهی بنتتونی ببیکی زد نزن نقدریبرو برو ا -
 ..!کنمی مشی کارھیحاال  -

 زدمی من بودم کھ بھش زنگ مشھی ھمزدی اصال زنگ نمدایگ بزنم بھ اراد جالب بود جد زنھی گفتم
 :بعده دوتا بوق برداشت

 جانم؟؟ -
  زمیسـالم عز -
 ؟؟؟یسالم خوب -
 ؟یی کجا؟؟ی تو چیعال -
 ! شمیخونم دارم حاضر م -
 ...ای اراد گت شلوار نپوشنیبب -
  بپوشم؟؟؟یچ -
   کھ گفتمھتی
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 ! بگوگھی بار دھی رفت ادمی -
 ..جذبھ...ھی مشکنیبابا ھمون شلوار ج -
 !!  اتو دارهنمیبذار بب -
 ..زننی اتو منمیاخھ بھ شلوار ج -

 ... نھای حاضره نمیبب..ینجوریھم... حاال
  شد؟یچ -
  ؟یاھان خوب باچ -
 ....  دارهزیتکھ چارخونھ ر....با اون کت اسپرتھ -
 ھ؟؟ی مشکدیسف -
  خودتگھی اتو بزن دھی ساده اس دی سفرھنی پھیاھان اره با  -
   اتو دارهھینھ نھ کرانھ حوصلھ اتو کردن ندارم مشک -
 ھ؟؟؟ی اونو مگھ عزاداری نھ اراد نپوشییوا -
 :  حوصلھ گفتیب
  باشھ بابا باشھ -
 :  گفتمطنتی شبا
 !!امشب مجلس جدائھ ھا -
  باشھ؟؟؟ی قاطیخواستینھ پس م -
 ..نھ خوب -

 :دیخند
 !!! مننمتیبی می جورھیتو نگران نباش  -
 : شدمی جورھی
  گفتم ؟یمن ک -
 !!! خندهرهی بلند زد زی صدابا
 .. بسھ کرانھ بسھ -

 .. زدملبخند
 ی اصن نشناسنتمیفک کنم بب... ی کردم اساسرییتغ -
  مگھ؟ی کار کردیچ -
 گھی دینیبیحاال خودت م -
 کرانھ -
 جونم؟؟؟ -
 امشب با مامانت حرف بزن -
  امشب اصن موقشھ؟؟وووونھید -
  توام خودتو لوس کن بگو باشھ کرانھ؟؟؟ھیاره اتفاقا االن موقشھ تا مامانت در اوجھ خوش -
  توا؟؟؟ایلمیبابا عجب ف -

 :  گفتدلخور
 !!!ااااا کرانھ -
 !گمیباشھ چشم م -
 !!!نزنم...کرواتم کھ -

 مردا مشکل ھی رسمپھی من دوست ندارم اصن کال با تدونستیم...اصن عشقھ کروات بود...دمیخند
 !! کت اسپرت؟؟؟ی کروات اونم با چکردی متمیحاالم داشت اذ...داشتم 
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 ! بزنونی پاپیخواینھ م -
 :  نگفتیزی چدیخند

  ؟؟؟ی نداریکار -
 ! نرهادتی...نھ عشقم  -
 !چشم فعال -
 !فعال -
 

 سره عقد اخھ ادی ارادم بکردمیخدا خدا م....  اتاق عقد میرفتی مدیبا...  سرم کردم موی و روسرمانتو
 ! بعده مراسمنھیاکثرا جوونا تو شاد!!! شنی سره عقد حاضر مکای درجھ شھیھم

 !!!  خدا خدا خداادی قند بودم و چشمم ھمش بھ در کاش اراد بدنی در حالھ ساببنده
 ! بعده ارادمیمان... بلند شد و بغلش کرداریکام.. شدداشیباالخر پ... نفرنیاخر

 !!و ابروشو انداخت باال...  زدلبشو بھ دندون گرفتیلبخند... کھ بلند کرد چشمش بھ من افتادسرشو
!! ستادی من و کنار در ای اتاق عقد درست روبھ رونییرفت پا!!! نیی با خنده سرمو انداختم پامنم

 بھ خودش گرفتھ یکثافت حالت..دادی سرشو تکون منویی پانداختیم و سرشو کردی بھ من مکای نھی
 !کنھی داره مسخرم میعنیبود کھ 
 ... و داد کردن خانوما شروع شده بودغیبعد از خوندن خطبھ و ج... خندم گرفتھ بودخودمم

 اراد بره بھ سحر نکھیقبل از ا..می تا با عروس دوماد عکس بندازرونی ھمھ مردا رفتھ بودن بحاال
 کھ سحر صداش کرد با تعجب رونی برفتیداشت م... می عکس بندازیی چاھار تاادیگفتم کھ بگھ ب
 : تکون دادیبرگشت و سر

 !!رونی بنی برنکھی قبل از امیری عکس بگھی نیایاقا اراد ب -
اه اه حاال مجبور !!! ستادمیمنم شونمو انداختم باال و کناره سحر ا... کرد و بھم نگاه کردی اخنده

 !!رمیبودم با حجاب باھاش عکس بگ
 ... بھم کردی کھ دمھ در با چشم اشاره ارفتی دوتا عکس گرفت داشت مھی

خدارو شکر ونقدر خر !! رونی رفتم بتی جمعنی باھاشون عکس انداختمو از بی حجاب سربدون
 !شدی متوجھ نبود من نمیتو خر بود کھ کس

 : نگاه کردممویگوش
 ن؟؟ی دمھ ماشیای بیتونیم -
 ! کجاستنتی ماشدونمیمن چھ م -
 !نگی پارکای بابات بنیکناره ماش -
 ! نتمونیبی میکیول کن بابا  -
 !ایگفتم ب -

سرمو بلند نکردم ... بودنستادهیجوونا دمھ در ا...نگی ندادمو از خدا خواستھ رفتم سمتھ پارکجواب
 .. داده بودھی تکنشیبھ ماش!!! قدمامو تند تر کردم

 :  گفتی بلندبای تقری شد و با صدانھی اونجا دست بھ سدیتا د.. نگاش کردمستادموی دور ااز
 !!نجای ااری بفیشما تشر -
 یخنده ا!!!  سمتھ خودشدی دستمو چنگ زد و کشھوی...دمی خنده رفتم جلوتر کنارش کھ رسبا

 :  رو لبم دستشو گذاشتمویشونیسرشو چسبوند بھ پ.. زدم غیھمراه با ج
 !!اروم بابا اروم -

 : عقبرفتم
 !ترسمی مزنھیتورو خدا اراد دلم شور م -
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 ن؟؟ی تو ماشمی بریخوای مادی نمنجای االن ای کچی عشقم؟؟ ھیترس واسھ چ -
 !یدی کھ دینی مو ببیخواستیم.. بابا ھی چنیماش -
 !دمتی االن دی فک کردیاھک -
  لخ شم واست؟؟؟نجای ایخواینھ پس م -
 !نی ھمنمیفقط موھاتو بب -
 !!ینی ببیتونی وقت بعدانم منھمھیبابا ا -
 ! االننینھ ھم -
 نچ -

 !! چندوقتھنیمثھ ھم... شدیعصبان
 ! االننیگفتم ھم -
 !نی تو ماشمیباشھ حداقل بر -
 : نشستاقی اشتبا
 !!خوب حاال درار -
 !!سرمو گرفتم باال... دراوردمموی روسراطی احتبا

 :  زد و اروم گفتی نرمخنده
 !!ستی نی از اون دختر بچھ خبرگھید!!!  زنھی ی کامال شدگھیاالن د -

اما نشد !!  شوکھ و متعجب بشھیلیدوست داشتم خ... رو نداشتم ی عکس العملنی ھمچانتظار
 !خودمو نباختم

 اد؟؟یبافت بھم م -
 اد؟ی بھ تو نیزی چشھیم -
 !!نھ واال -

 :فشارم داد... اومد سمتمو محکم بغلم کرد سرمو گذاشتم رو کتفشارو
 !! شھیمثھ ھم!!  ساده دوست دارمشھیاما من ھم... عشقم یخوشگل شد -

 :  و گفتمرونی اومدم از بغلش باروم
 !رهی مامانم سراغمو بگترسمی مگھی دمیبر -
 کھ جلو دره ییھ مردا و پسرا حواسم بمی تا نصفھ راھو باھم رفتمیزدی حرف ممیداشت... شدادهیپ

 ...ھل کرده بودم اما اراد خونسرد بود...  بودن نبودیورود
 ھ؟؟ی واسھ چای محافظھ کارنی اگھی دمی بابا ولش کن ما کھ اخرش واسھ ھمایب -
 !!امینھ نھ اراد تو برو من بعدا م -
 ...  حرف رفتیب

 رد شدم اما یجوری چدونمینم... زدیم بود و حرف ستادهی از اون اروم رفتم اراد کنارشون ابعد
 !شدمی مردا داشتم اب مزهی ھی نگاھارهیز
 
 فقط دلم نمی بشی حتتونستمی نمگھی راه رفتھ بودم کھ دنقدریا...  برام نمونده بود ستادنی ای ناگھید
 !! دراز بکشم و چشمامو ببندمخواستیم

 خدا من ی زدم تو سرم ایھمونجا دودست.... مثھ مرده ھا خودمو انداختم رو کاناپھمیدی کھ رسخونھ
 !!!کنھی رفت موضوع ارادو بگم بدبختم مادمیاصال 
 ...  ھوا رفتم تو اتاقی کھ بوردی خستھ بود داشت لباسشو درممامانم

 واااا -
 ؟؟؟یخستھ ا..مامان  -
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 ؟؟ تو؟یای مینجوریچرا ا... بخوابم خوامیاره م -
  بھم؟ی وقتتو بدقھی دقھی شھیمامان م -

 .: تکون داد نشستم رو تختشونیسر
 ھ؟ی چیدونیمامان م -
 ھوم؟ -
 !ادی دوباره بخوادیاراد م -

 :  سمتمبرگشت
 کجا؟ -
 !گھی دیخواستگار -
 گھ؟ی با خانوادش دیبھ سالمت -
 ! اره با باباش -
 ؟یمامانش چ -
 !انیاراد گفتھ بھش کھ با باباش دوباره م... گردهی حاال حاالھام برنمکایمامانش رفتھ امر -
 ھ؟ی مامانش راضیمطمئن -
 اونم رفت و حاالم می باھم ازدواج کنذارهی اما مامانش قول داد اگھ باھاش بره مستی نیراض...نھ  -

 !کھ برگشتھ مامان بھ خاطره من برگشتھ
-... 
 !مامان -
 بلھ؟ -
  بھش خبر بدم؟یک -
 ! واال بذار با بابات صحبت کنمدونمینم -
 ! کنشیمامان تورو خدا راض -
 !ای پرو شدیلیخ -
 وا چرا؟ -
 !می خواستگارانی کن بی بابارو راضگھیپرو پرو نشستھ جلو من م -
 گھی کنم دی زندگخوامی گذشتھ می الکیاھای حجب و حنی دوره اگھیمامان ول کن تورو خدا د -

 !خجالت نداره
 ! ندارهبی عیچیاره خوب برا شماھا ھ -
 !!!  مامان -
 !ارهی منی از تو ماشالرویبرو باباتو کمک کن داره وسا!  نمی ببرونیبرو ب -

 :  خستھ گفتمنویی ھامو انداختم پاشونھ
 ؟؟؟؟؟؟؟ی چلیوسا -
 ! جا نبودنشونیتو ماش.. سحره فک کنم یالی وسادونمیچھ م -
 !!!  گفتمو رفتم اتاقمریشبخ!!! خودش اومد تو خوشحال شدم بابارونی برم بخواستمی متا
 !  بافتا سرمو درد اورده بود اما خوب دوست داشتم بذارم بمونھنیا

 !  از اراد داشتمسی و مجی عالمھ مسھی دمی کھ دموی عوض کردم گوشلباسامو
  شد عشقم؟یچ -
 !!! کرانھگھیجواب بده د -
 ؟یعشقم خواب -
 !کــــــــــــــــــــــــ ـــرانھ -
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 !!! بــــــــــــــلھ -
 ؟یدیچرا جواب نم!!!  ساعتھ ھی تو ییکجا -
 !زدمی تو اتاق بود داشتم با مامانم حرف ممی گوشدیببخش -
 خوب؟ -
 !ادی برشی گیگری دوماد جنیاز خداشم بود ھمچ... گھی دگھید -
 ؟یگی میجد -
 ! با بابام حرف بزنھدی گفت بایاره بابا ول -
 !ارهی بابات بھونھ نگھی کھ دشاالیا -
 !خدا کنھ -
  خونھ؟یدیرس -
 ؟یتو خونھ ا!  زمیاره عز -
 !ھیجات خال!اره  -
 دونمیم -
 ! زود بھم بگو روزشوگھیجونھ اراد زود جواب بده د -
 ؟ی نداریکار!!! چشم چشم چشم -
 !چرا -
 کار؟یچ -
 اد؟یخوابت م -
 !!!اوھوم -

 : زدزنگ
  عشقم ؟؟؟ھیچ -
 !نخواب -
 ! خستم جونھ ارادیلیخ -
 !کراااااانھ -

 : زدمنق
 ؟یخوای میخوب چ -
 !اونکھ معلومھ تورو -
 !گمی دارم میجد -
 !ی منی روزانی موضوع انی تریتو جد -
 ؟یفھمی شاعر من خستم میاقا -
 !ستی دستھ خودم نگھی بخوامت کرانھ دیوقت! فھممینھ نم -
 !ارااااااااد -
 ! باشھ باشھ برو بخواب -
 !زنمی بھ زور دارم باھات حرف مادی بھ خدا خوابم میشیخوب بابا چرا ناراحت م -
 !!ریباشھ منم رفتم برو بخواب شبخ -
 ! بگوریقشنگ شبخ...اراد دلخور نھ..اه -

 ...ومدی اھنگ میصدا
 !اراد -
 بلھ؟ -
 ؟یدی تاحاال اھنگ گوش میاز ک -
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 اد؟ی نمخوابت -
 ! خوابمی مرمیچرا تو جواب بده م -
 !! عشقگھیعشقھ د -
 اگر ی رو باتو مانده بودی شعر ھستنی تو و عشقھ تو زنده بودم بعده تو من خودم ھم نبودم بھتربا
 ! دگر داشتی رنگ و بوی زندگنمی اگر نازنیمانده بود!! سرودمیم
 !! اھنگمنیعاشقھ ا... دی امییییییاخ -
 :  گفتی ارومی صدابا
 !!من عاشقھ توام -

 ..:دمیخند
 ...برو بخواب -
 ؟یستیناراحت کھ ن -
 !! نھ برو -
 ! عشقمریشبخ -
 ریشبخ -
 

 :اراد
 ؟یمان -
 ؟یکنی مینجوریبابا اراد تو چرا ا -
 کنم؟ی میجوریچ -
 ! درمان داشتھ باشھدیشا.. نباشدی ناامنقدیبابا ا -
 پشت ھم ی درمانیمی شھ؟؟ی چرت و پرتا اخرش چنی برم سمتھ درمان و اخوامی من اصال نمنیبب -
 ! بابارمیبذار حداقل با عزت بم...  شمی قابل نگاه کردم نمی حتزهیریموھام م..
 !! تو مرگ کودومھ؟ واال حالھ تو از منم بھترهیگی مھی چرت و پرتا چنیا -
 !شمی خون دماغ مادی زدای کرانھ بفھمھ جدترسمی مشمی بابا دارم از درون داغون میگی میچ...ھھ -
 !بھش بگو اراد بگو -
 ...ی اونجوردی کھ بگم شادی نبایعنی تونمینم -
 ..یضی اگھ بفھمھ مری حتکنھیاراد کرانھ ولت نم -
 !می راحت ازدواج کنالھی تا با خگمی نمگمینھ نھ نم -
 ؟ی بریخوای میحاال ک -
 !! ندادهیاباش جواب با مامانش صحبت کرده اما بدونمینم -
 ! از تو بھتری کذارنیمطمئن باش م -
 !دونمی نمدونمینم -

 : گذاشت رو پامو بلند شددستشو
 ! برمگھیمن د -
 کجا؟ -
 ! برم مغازهخوامی فردام مگھیبرم د..خونھ بابا -
 !! اونجامیری فردا باھم مگھی باش دنجای امشبو اھیحاال  -
  شرکت بابات؟یری نمگھی تو چرا دنمی ببسایوا -
 !دل و دماغ کار ندارم بابا -
 ! فعال کھ دل و دماغ ندارمیگیتو م.. بعد باباش بگھ کار نیاھان بعد اونوقت بر -
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 !!  سرم مھندسماریخ -
 !! بھتدنی حتما دخترشونو می مھندسیاھان بگ -
 ! توش گمھیکی نی االن مشکل دارم کھ انقدری ایول کن بابا مان -
 !یکنی بزرگش میادی زیاد تو دار ارستی نیمشکل -
 ...یھ -
 !!! برم فعالگھیمن د -
 !گھی باش دگمیم -
 !  برمدینھ اراد با -
  باشھ -
 : کردمشیی دمھ در ھمراھتا
 !!شھی درست می نکن ھمھ چینجوریتورو خدا با خودت ا -

 : کھ دوباره صداش کردمنیی پارفتی مداشت
 !! بفروشمنوی ماشخوامی می مانیراس -
  اراد؟ی شدوونھی ؟ دنتویھان؟؟؟ ماش -
 !!رمی تر بگنیی دونھ پاھی بفروشم خوامیخستھ شدم ازش م -
 !!یکنی نمدای پنی تو بھتر از ا؟؟یاخھ واسھ چ -
 !!می بریایفردا م. ینپرس مان -
 !!!دمیخری شد اگھ خودم پول مول داشتم ازت مفی حیاره ول -
 !!یحاال کھ ندار -

 :دیخند
 فردا ساعت چند؟ ....کثافت -
 ! مغازه دنبالتامی مدمی بھت خبر مدونمینم -
 !!باشھ پس فعال -
 !فعال -
  

 میرفتیھربار کھ م.. دوسش ندارهادی کرانھ زدونستمینھ نھ نشد چون م... فیح...  فروختم نویماش
 ! باشھی نبودم کھ کرانھ ناراضیراض... نبودمی و من اصال راضکردی جلب توجھ میلی خرونیب

 و خوندن و ساختمونو و دنی نقشھ کشگھیا چھ عجب؟؟ اصال د"  انداخت کھی شرکت بابا بھم ترفتم
 "ھ؟؟؟ی چیدونی میمھندس

محکم زدم تو ....  بودمی گوشاداوریزنگ نبود ... زنگ خوردمیگوش.  ندادم رفتم تو اتاقیجواب
 ... نکردمی غلطچیمن ھنوز ھ..اخ اخ فردا تولد کرانھ بود ....سرم
 ...دی کھ بابا دوباره سر رسرفتمی بود برش داشتم داشتم مزی پولم رو مفی بلند شدم کعیسر

  نھ؟؟؟گھی از من دیخوایتو حقوق م -
 ... شرکتامی روز اومدھی گرفتھ بود خندم

 ! براش نگرفتمیچیول کن باباجونھ من فردا تولد کرانست ھنوز ھ -
 !یزنگ زدم بھ مان... گرفتم یتاکس

  یمان...سالم قربانت..الو  -
  براش؟رمی بگی کنم؟؟ چکاری چدونمینم..راسش فردا تولده کرانست  -
 ....  ندارهاجی احتیزیاالن چ -
 ؟؟؟یگوش -
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  کجاست مغازش؟؟؟نیباشھ بب...اره اره خوبھ ..اره -
 ..  بھتر باشھشناسھی تورو مدیشا..ای توام بایاره ب -
 !باشھ قربانت فعال -

 خودم باشھ شھی دوست داشتم پرمی خودم واسھ زنم تولد بگخواستیدلم م.. کھ چقدر زور داشت اخ
 ....اما
 : بوداریکام

 جانم؟؟ -
 ؟؟یسالم چطور -
 ؟؟یقربونت تو چطور -
 ...خوبم اراد -
 ھوم؟؟ -
 ..امشب تولده کرانست -
 ست؟؟یاما فردا ن..دونیم -
 !امشب شبھ تولدشھ -
 ه؟ شدیزیخوب چ...اھان -
 .می باشنای مامانشھی پمیخوایم -

 :  گفتمخستھ
 دونستمی کھ منارویخوب؟؟ ا -
 نی وقت برنامھ نذارھیگفتم  -

 : و خشک گفتمسرد
 نھ -
 ..یای بدی بایعنی...یای توام کھ مرونیب...میخوب پس خوبھ اخھ اخره شب قراره با بچھ ھا بر -

 :دمیخند
 !!امیمعلومھ کھ م -
 !باشھ پس منتطرتم -
 !باشھ فعال -

 !!! خونھی امکان نداره بذارم برنمتیبی جونم امشبم میا... شدمخوشحال
برگشتم خونھ کادوشو گذاشتم تو ... می خوردی ناھارھی و رونی بمی رفتی با مانی گوشدی از خربعد

 !!!سمی کارتش بنوی رویزی چخواستمیم...جعبھ 
 .. انداختامی بدبختادهی خون دوباره منو یگرما... خوردکارو گرفتم دستمزوی شدم رو مخم
 ادمی ی ھمھ چادیاه اه اه تا م...حرصم گرفتھ بود... یی تو دستشودمی جلو دماغمو گرفتم و پرعیسر

 "شودی اما تلخ منباری ایزندگ....."بره دوباره 
 ... رو کاناپھدمی گوشھ و دراز کشھی پرت کردم کارتو

 
 ...تولدت مبارک -

 : دمو سرمو کج کردم زی مھربونلبخند
 !!ی مرسزمی عزیمرس -

من کھ بھ شخصھ از .... بره ادشی کھ تولدشو ھی نشدم کریغافلگ...دی بغلم کرد و گونمو بوساریکام
 رهی فشارش دادم با خنده زشھی از ھمشتریسحرو بغل کردمو ب... کنمی می روز شمارشی ماه پھی

 : گوشش گفتم
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 نره تو تا کادوام ادتیالبتھ ...ی زن داداشمنکھی ای براھی دومی دوستمنکھی ای براھی فشار اولنیا -
 ..ی بددیبا

 :دیخند
 دمی بھت مھیباشھ باشھ تو خوب باش من ھزارتا ھد -
 بھم ی حضورخواستی مدی شاشمی بابت ناراحت نمنیاصال از ا...چرا بھم زنگ نزد.. اراد افتادمادی

 ... کنھھیم ھد بھشی اتفاقی بگھ از ھمون بوسھ ھاکیتبر
 االن دل نقدری نداره ابیع..گھی نمیزی و بھم چختستی چند وقتھ بھم رھی دونمی مشکل داره مدونمیم

 !! ارزشھی تولد برام بھی کی ھردومون کھ تبرمی داریمشغول
 چقدر حالم دونستی کھ خداممیدی با سحر خندنقدری امی و عکس انداختدمی مامان و بابارم بوسدمیخند

 !خوب بود
 کھ نمی ببلموی برم باال و موباخواستیدلم م!!  قبل برگشتھ بودھی خوب بود کھ دوباره اون روحچقدر

 !!  اومده باشھ اونم از طرفھ ارادجی کال و مسسی عالمھ مھی
 یگاھ.... برداشتم لموی کادوھارو بردم باال و گذاشتم رو تختم موباعی اومدن سرنای سحر اخانواده

 ..گفتیچقدر دلم راست م
   بگم کرانھ؟؟دی بایچ -

 .... مبارک عمره ارادتولدت
اراد تو "  لرزهی مجانی نبود کھ قلبم از ھی بارنی اولنمیو ا.. تنھا ابراز عالقش نبودنیا..ختی رقلبم

 !!!یلیل....کنھیھر حرفھ تو منو دوباره عاشق م"  یچقدر تازه ا
 ..... منھی زندگی عمره کرانھ مرسیمرس -
 یستیچقدر بده کھ کنارم ن -
 !ستمیببخش کھ کنارت ن -
 ..کادوت محفوظھ عشقم -
  کادوئھ؟؟نی اھیاوممممم بعد اونوقت چ -
 !ینیبی می مالقاتی ھروقت اومدگھیحاال د -
 ! بذار تا ازادشمقھی وصای کردم بریاخھ من تو زندون نگاه تو گ -
  باشھ؟؟؟ی چدیحاال با -
 !!! ل بوس ناقابھی -
 !ی باشرمی اسشھی ھمدمی محینھ نھ ترج -
 ادیدلت م -
 ... توشھیدلم کھ اره اومده االن اونجاست پ -
  امشبیبازم کھ شاعر شد -
 !بازم عاشق..بازم عاشق.عاشق...شاعر... شمی مزی ھمھ چرسمیمن بھ تو م -
 !! تو سراپا احساسم ارادشھیاخ کھ من پ -
  ی باشنی از اری غدمینبا -
 !فعال.. برم دیمن با -
 نمتیبیپس شب م -
  شب؟ -
 کنن من زدم تو کاسشون قراره شب ھمھ بچھ ھادوره ھم جمع شن زتی سورپراخواستنیاھان م -

 بھ خاطره تولده سرکار
  مانتوم اتو نداشتیا؟؟ چھ بھتر کھ گفت -
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  باشافتی و قپی بھ فکره تشھیتو کھ ھم -
 ... تویم اما برا اافھی و قپی بھ فکره تشھیمن ھم -
 خوامیمن تورو ھمھ جوره م -
 بوس....نمتیبی برم شاعر سرگشتھ مگھیمن د -
 !زمیفعال عز -

 ... دمشی ندگھی بعد از مسافرت دومدیکاش سپھر نم...نیی سرم کردمو رفتم پاچادرمو
ر  سپھیراس... بھم انداختی ارهی سپھرم نگاه خدمی کردمو مامانھ سحرو بوسکی ھمھ سالم علبا

 اصال میاخھ شبھ نامزد... بودنی مکثش ھمنی الی بود پس دلدهی ندافمی قرییاصال منو بعده تغ
 ! سوال داشتی ھمھ جایو برا... بود ومدهی تو اتاق عقد نیعنی..میدی ندگرویھمد

 تولدت مبارک -
 : دادم بھشنگامو

 دییبفرما...یممنون مرس -
 :  گوشم گفترهیسحر اروم ز...نشستم

 می واسھ داداشھ زن بستونمیخوایم -
  ھست؟؟ی حاال کادی حال و ھوام درمنیا؟؟ خوب چھ بھتر از ا -
 !!نھی ببماروی سخوامیم -
 ؟یگی رو می دھدشتما؟؟؟یس -
 چطوره؟؟...اره  -

 :  کج و کولھ کردمو گفتملبمو
  نظر بدم؟؟دیمگھ من با... واال دونمینم -
 ... کرانھگمی میجد -
  نکردمیمنم شوخ -
 ...گھیخوب حاال بگو د -
  بگم؟یپس چ...ادی ازش خوشش نمیدونی کھ خودتم میپرسی می از کسمایسحر درباره س -
 ...ھی دختره مناسبکنمیمن فک م...خوب -
 :  گفتمعی سریلیخ
  خوشگلھ؟نکھیفقط بھ خاطره ا -

 : شدریغافلگ
 ...نھ نھ باور کن -
 ادما توجھ کنھ افھی و قختی باشھ کھ بھ ری سپھر ادمکنمی من فکر نمری بگمیسحر با فکر تصم -

 !!! براش مھمھشونی اخالقاتی خصوصشتریفک کنم ب
 ... چون تورو دوست داره؟یدونیتو از کجا م -

 نقش ی گاھمشوی پرده در مورده سپھر و تصمی چقدر راحت و بکردی سحر داشت کالفم میییییوا
 !کردیشرمندم م... زدی حرف مشونیمن تو زندگ

 .... ندارهینھ ربط -
 چرا ربط داره -
 !!کالفم نکن سحر -

 رو ازم ینی بلند شد و سعی و صدا کردم اما نبود سپھر سراری کامختمی ریی صدام کرد چامامان
 !گرفت نگامم نکرد
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 نشستھ میمبلھ کنار...ناراحت شدم... زی گذاشت روبھ روم رو مینی رو با سیی تر نشستم چاعیسر
 :  نگاھش کنم گفتمنکھیبود اروم بدونھ ا

 م؟یدار....میدعوا کھ ندار -
 : نداد و سرشو برگردوند سمتھ مامانمی بھش بگم جوابیزی چکردی شد فکر نمریغافلگ

 ... ؟؟ بابا ھمھ سرنجوم گرفتن جز تویی جلونی برنیخوای می کشاالیاقا سپھر ا -
 :ش مامان سحر جواب داد نگفت بھ جایزی انداخت و چنیی پاسرشو

  فردا زنگ بزنم بھ خونوادشونخوامیم -
  عروس خانم؟ھیخوب ک -
 ...مایس... شناستشیاتفاقا کرانم م.. دانشکده سحر ی از دوستایکی -

 : وسطدی پری زرتسحر
 قایاوخ اوخ نگو نگو کرانھ باھاش چپھ عم -

 :  زدمو گفتمی مسخره البخند
 ...یخودی من کجا باھاش چپم اون خودشو ب؟یگی میوا سحر جان چ -

 :  وسطھ حرفمدیپر
 ی ازش متنفر بودشھی تو ھمرشینھ نھ نزن ز -
 ؟؟ی خراب کنندتونی عروسھ اشھی منو پیتونی منمیحاال بب -

 :  گفتی سرشو بلند کردو با لبخند عصبسپھر
 دمشید. …ادی ازدوج کنم؟؟ بابا من اصال ازش خوشم نمخوامی گفتھ من اصال میحاال ک -

 :  گفتبابا
 ... جفتشونو انتخاب کنندی گذشتھ خوده بچھ ھا بازای چنی دوره اگھی بابا دگھیراست م -

 : دستاشو زد بھمو با خنده گفت! کردی مکاری چرونی بدونمی اومد تو نماریکام
... دی بحث نکنشنی بچگانھ کھ مردا مرتکبش می ھاتی خرنی درمورده انقدری بسھ اگھیخوب د -

 ... کردمشیذغالو ات... سراغ جوجھ کبابمیبر
 تکون بھ ھیسپھر ... نی بھتون بدم انگشتاتونم بخوری جوجھ اخوامی مشی دمھ اتمی برنیای بباباھا

 .گھیخودت بده د
 بود التماس عجز ی تو نگاھش ھمھ چختیقلبم ر....رونی بھم انداخت و رفت بینگاھ... شدبلند

 ... کھ چقدر بد شدم منیوا..
 چھ کنم؟!!! رهی گی اگھی دی چھ کنم کھ دلم جاستی من نری خدا تقصبھ
 

 : بھم انداخت و گفتی نگاھنھی از ااریکام
   نھ ؟؟؟میری ممی کجا داریپرسی نمنھی بھت گفتھ واسھ ھمنی خبر چدونمیمن کھ م -

 :  پسھ کلشو گفتمزدم
 ... درست صحبت کنایاوھـــــــــــــو -
 .....یوگرنا تا االن کچلم کرده بود... خوبگمی راست مگھی دھیھھ ھمن -
 ! براترمیبم...نیخبرچ...ھھ ......ی دادم بھ صندلھی نگفتمو با لبخند تکیزیچ

 :  زد و گفتاری بھ شونھ کامی ضربھ اسحر
 ...  اھنگ بذار دلمون گرفتھی بابا یا -
 :  برگشت و گفتی مسخره اافھی قبا
 ؟ بذارم؟یجـــــــــونم چ -

 :  زد و گفتی لبخند عاشقانھ اسحر
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 ی تو دوست داریھرچ -
 نرو.... از من سراغھ تورو نرورهیگیرو کھ دل ھمش م� �نـــــــ...نــــــــــــرو

 ؟؟؟ی بذارگھی دزی چھی شھیم -
 ... سپھر شما اھنگ بذاری جی بابا اصال دیا -

 ....میدی اقا سپھر دنی از ای خنده اھی عجب چھ
 . کردادی اونور کردن اھنگ مرده نظرشو گذاشت و صداشو زنوری شد و بعده چندبار اخم
 خوادی از من مشتری اونکھ کنارتھ تورو باگھ
 ادی اگھ باھات راه می راحتنی با ھماگھ
   روزگار تلخ تورو ازم گرفتھاگھ
  خاطراتھ خوبمون از خاطرم نرفتھاگھ

 ..ی با من نباشی ارزومھ حتتیخوشبخت
 ........یاز خاطره ھام جداش یحت

حالم بد شده .. اھنگو انتخاب کردنی ای چی برادونستمیم.. و تموم شدمیدی شکر کھ زود رسخدارو
 .بود
 تو زنھی مشت مھی اما احساست یری بگمی با عقلت تصمدی بای چقدر سختھ کھ از طرفیدونینم

 ! ارادیعنی من تیو الو... تمی من تو الوگھیصورت منطق م
 و اریسحر کھ بدو بدو رفت سمتھ کام... کھ تاحاال نرفتھ بودمکی و پکی رستورانھ شھی...می شدادهیپ

 رهی داخل کھ سپھر ارم زرفتمیداشتم م...منم عقب عقب اومدم...دستشو دوره بازوھاش حلقھ کرد
 : گوشم گفت

 ی با من نباشیحت..... اروزمھ تیخوشبخت -
  حداقل امشبو خراب نکنیلعنت.... کنھ وونھی منو دوادخی منیا.. از کنارم گذشت می نسمثھ

 .. بودومدهی نشستھ بودن با چشم دنبالھ اراد بودم ھنوز ناری و کامسحر
با ھمھ ... بودم اومده بودنیمی کھ باھاشون صمی دانشگاھی بچھ ھاشتری ببای بودن تقرادی زچقدر

 ..ادی بود مطمئنا سحر واسھ سپھر گفت کھ بمامیس.. دمی کردمو دخترارو بوسکیسالم عل
 کل کل ی با مانی و گاھکردی می بلبل زبوناریکام...  کناره مھناز دوستم بود نشستم ی خالی صندلھی
 ... تذکر دادناری رستوران بھ کامیاونقدر کھ چندبار مسئوال... شولغش کرده بودنی و حسابکردیم

دھنشم کھ ...دیخندی عادتش بود فوق العاده بلند مچون.. سحر بودی خنده ھای کنم فقط صدافک
 ...کردی باز میاندازه اسب اب

 .. زن و شوھر اون شب گندزدن بھ رستوراننی اکال
 بار ارادو نی اولی دانشگاه برای از بچھ ھایلی فک کنم خ؟یای چرا نمی بودم اه اه اراده لعنتکالفھ

 !خودمو سپردم دستھ تو... کنمی نکنن من حسودی دخترا رفتارنی اای خداننیبب
  شددای کھ باالخره اقا سرو کلش پخوردمی اب مداشتم

 من یدونی تو میلعنت.... بوددی سفومیلیدستش چندتا شاخھ گل ل...  ھمون لباس مورد عالقھ من قایدق
 ..!میعاشق چ

 بھم یبا نمک کھ کرد ابروشو انداخت باال و نگاه دامونیپ.. کھ وارد شد با چشم دنبال ما بوداول
 !انداخت

اروم اومد جلو کھ دوباره ... رفتیدوباره با اقتدار و محکم راه م...  بودشھی تر از ھمسرخوش
 ادی زی ادبی عالمھ چرت و پرت گفت کھ بھیبلند شد و اراد و بغل کرد و .  شروع کرداریکام

 !گمینم..داشت 
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دستشو گذاشت رو .. نذاشتارهیش ب خواست برااریکام.. نبودیصندل... کردی ھارو بھش معرفبچھ
خندم گرفتھ ... گذاشت کناره منقای اورد و در کمال تعجب دقی صندلھیخودش ..شونشو نشوندش 

 ! کم خوددار باش عشقمھی...بود
 :  گوشم گفترهی بود اروم زگھی دی نگاھش جای صندلی روشدیداشت جابجا م..  نشست اروم

 ..  نگو نھگھی دھیخو نامرد -
 :  برگشتم سمتشو گفتمی خنده گشادبا
 ! سالمکھیعل... تویگی میچ -

 :  گفتذاشتی مشی کھ دندوناشو بھ نمای کج کرد و با خنده اسرشو
 ...رسمی خونھ حسابتو ممی بذار برگم؟؟؟ی میمن چ -
 :  دستامو زدم بھمو گفتمی حالت مسخره ابا
 ...مجازات... جونمیا -

 .. ارادشھی ھمھ حواسشون رفت پبایتقر...  خنده و سرشو پرت کرد عقبرهی بلند زد زی با صدااراد
 ! خفھ شدبای از پاش گرفتم کھ تقریشگونی کھ قصد داشتم خندمو کنترل کنم نیدرحال
 ... گفت کھ باعث خندش شدیزی گوشھ مھناز چرهی باال انداخت و اروم زیی ابروسحر
 ... و سحراری کامیای زبوننیری برگشت بھ حالتھ اول خودشو شجمع
 دوتا خواستی کھ می نظرمنو بخواد از ھرچنکھیاراد بدون ا... می رو اوردن تا غذا انتخاب کنمنو

 ...سفارش داد
 ی بلندی با صدااریکام....گرفتی ممی از طرفھ منم تصمنکھی ابردمی ناراحت نشدم تازه لذتم ماصالنم

 : گفت
 ...رمیگی می رورونینده ب بیدونینھ سحر جان نھ قربونت برم تو کھ م -

 : ادامھ دادی بلندتریدوباره با صدا... خندهرهیھمھ زدن ز... کثـــــــــافت
اقا اراد ....میشام امشب مھمون بچھ پولدار جمع... دی از فرصت استفاده کندی بخوردیتونیبچھ تا م -

 ....پول کھ ھمراتت ھست
 :  بغلشو گفترهی دستشو زد زی داد بھ صندلھی کرد و تکینیری شخنده

 .. چپ کرده ارهونی کامدی برادره من؟؟ اصن فک کنھی چدیتونیتا م -
 ی از طرفھ اراد منو غرقھ خوشی طنزنی ترکی کوچیحت.. دونمینم.. از تھ دلنباری اما ادمیخند

 ...کردیم
 :  و گفتوردی طاقت نرستانمی دبی از دوستایکی انایک... ھمھ مثھ عالمت سوال شده بودافھیق
 ھ؟؟؟یمبارکھ خبر -

 :  گفتعی سراریکام
 دونھ مردونھ ھیعروسکھ ماجرا سازو فرختن .. نوئھ اقا اراد نی ماشی بھ سالمتھ؟؟ینھ بابا خبر چ -

 ...دیتر خر
 :  گفتی نگاه خاصبا
 ... شده واسھ خودشی مردگھید..ماشاال از دوران جھالت کوچ کرده -

 عاشق ینکنھ کس...زدمی مدیمن اما با لذت ھرچھ تمام تر خنده ھاشو د.. مردی داشت از خنده ماراد
 ....رمی تو بشھ عزیخنده ھا

 کھ منو دونمی خوب منمیاما ا... دوست دارهنوی ماشنی ایلی خدونستمی عوض کرد؟؟ منشوی ماشیعنی
 .  دوست دارهشتریب

 ھمھ خودشونو ی جدیجد.. .دیچی چشم دوختم کھ داشت غذاھارو می زدمو بھ دست گارسونیلبخند
 ... خفھ کرده بودن
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 و چقدر خنده دیخندیچقدر م..چقدر اراد سره حال بود.. بودیاخ کھ چقدر شب خوب... گرفتخندم
 !!!شدمی بود و من ھربار عاشق تر منیریھاش ش

 
م  فوق العاده کھ تا االن شده بود ارزوم داشتھی گوشھی.. از اقامون گرفتمموی شبم گذشت من ھداون

 مقدارو نی ھمدی کرد حاال بای دستشی اما اراد پرمشی کھ خودم بگکردمیکم کم پوالمو جمع م
 !!!رمی بگیزی چھی کنم واسھ خوده اراد شترشیب

 زی ھمھ چگھی سفر دنی ای و البتھ ھمون شبم اراد قول داد توختنی شبم بچھ ھا برنامھ سفرو رھمون
 .... زودیلی خی خواسستگارادی بخواستیم...معلوم شھ

 و دھنم پر بود حرف کردمی داشتم افتضاح ملچ و ملوچ می کاھورو برداشتم در حالی از برگھایکی
 :زدمیم
 ؟ی شد پس؟ با بابا حرف زدیمامان چ -
 :  گفتی نگاه وحشتناکبا
 ..مثھ ادم بجو -

 : ادامھ دادمدمویخند
  مامانینگفت...خو -
 !!انی بھش گفتم گفت اگھ مامانش موافقھ باشھ بشبید -
 ... اراد من بزنھ کھنھی دستھ رد بھ ستونھی نمی کسدونستمی جــــونم میا -
خوشحال بودم دوباره .... رونی بدمی پرعی نگاھش بدتر از قبل شد خودمو جمع کردمو سرنباریا

 :  گفتمیشتری با نجابت بنباری مامانو اشھیرفتم پ
 ان؟؟ی بیحاال بگم ک -
 ..زدی بره خوادی ھفتھ باشھ بھتره چون منی بابات گفت تو ادونمیجھ م -

 ...  شدمخوشحال
  بابای بازم مسافرت؟؟؟ ا؟؟؟یواسھ چ -
  برهخوادی ماریبا کام... کار دارندونمیچھ م -
 گردن؟؟ی برمیک -
 دوسھ روزس -
 اھان خو پس -
 ؟یواسھ چ -
   مسافرتمین با بچھ ھا بر بودختھیاخھ برنامھ ر -
 ..نی بودشیشما تازه ک... شما جوونا مسافرت مسافرت مسافرتنیاری درمیلوس باز...چھ خبره  -
 ! تابستونھ ھاالتیاالن تعط.... بوددیمامان خو اون واسھ ع -
ھمش کھ بھ ...  کنھ ی با برنامھ زندگدی ادم بادی کھ حسابھ خودتونو داشتھ باشگمی واال مدونمیچھ م -

بخدا ....ی الکیھمش خرجا..تونی واسھ زندگدی کم پس انداز کنھی.... بگذره دی کھ نبایخوشگذرون
 .... بوده باشھینطوریاگھ زمان ما ا

 تا باباش زنگ انی بتوننی ھفتھ منیبھ اراد اس دادم کھ تو ا... رفتم تو اتاقم نباری نگفتم و ایزیچ
 .....یزی چیبزنھ خبر

 ! کنملھیدوست نداشتم بھش پ.. جواب بدهتونھی نمای خوابھ دیزنگ نزدم گفتم شا...  جواب نداداما
 یاالی سرنیفوق العاده بود منم کھ عاشقھ ا...آرو...  گرفتھ بود دی جدییکای امرالی سرھی اریکام
 ...دمی روزه دھی قسمتو ٢١ کلھ ھی دراوردم الویخالصھ پدره سر... عاشقانھییجنا
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منم کھ معتادش ... ارهی نمنوی مدت اھی کنم تا کاریحاال چ.. منم تموملمھی شده بود و فکی تارھوا
 !شدم
دلم شور ....زنگ زدم جواب نداد...ھنوزم جوابم نداد...ییبھ بھ چھ گوش.. انداختم می بھ گوشینگاھ

 !افتاد زنگ زدم خونھ اما بازم جواب نداد
خل شده .. بودی سرش شھره بازرهی کھ بھش زنگ زدم خارمیکام...  کنھکارتی کھ بگم خدا چآخ

 ! انداختادشی داداش ما زن گرفت ادم بشھ بدتر سحر دوران جھالتشو نیا
 !!دوختی نشستھ بود و داشت کش چادرمو مونی ، مامان جلو تلوزنیی پارفتم
کھ شب... نشستم کنارش ...نیی کردمو گذاشتمش رو تخت دوبار برگشتم پای گرفتمو تشکرازش

 نی ھزارمی برادموی بار تا اخرش دنی ھزارمیبرا...دادی مثل مادرو نشون ممی ملمی داشت فشینما
 ....واقعا کھ قشنگ بود... کردمھی گری قبلیبارم با ھمون صحنھ ھا

 :  کھ تموم شد برگشتم سمتشو اروم گفتملمیف.... ونی بھ تلوزگای نھی کردی نگا بھ من مھی مامان
 ؟ی کجا رفتھ بودروزی مامان دیراس -
 ...دمی مخچال دخچالیرفتم ... سر رفتم بازارھی -
 ؟؟؟ی واسھ چخچالیوا  -
  نھ؟؟گھی جھاز کنم ددیدخترم قراره عروس بشھ با -

 گرفتھ ی جداتشی و ھمھ جزئموی ازدواج و زندگشتری بشھی از ھمنکھی بود ایبی کھ حسھ عجیوا
  شده
 :دستشو گرفتم و فشار دادم... بود

 ! دارهی باور کن خونھ اراد ھمھ چستیمامان الزم ن...یمرس -
 ...ای وقت جلوش نگھی...  ھی چھ حرفنیا -

 ... شدمھول
 ی کنزی چیلی خستی حاال الزم نیاری بری گی نتونستویخوای کھ میزی اگھ چنھینھ نھ منظورم ا -

 ...خونھ اراد
 !!!!!!!بسھ چرت و پرت نگو -

 روز ١٨ ١٧...ی سی بی اونور کردم گذاشتم رو بنوریکاناالرو ا... نگفتمیزی خفھ شدمو چکال
 .....یتی چھ وضعیچھ مملکت....مونده بود بھ انتخابات

 برنیم..کننی خودشون انتخاب ممیدی کھ ما میی داره رایچھ فرق... میدی نمی رای کھ خانوادگما
 ...دوزنیم
 .. ساالد درست کنایپاشو پاشو ب -

 ....میاسی سیلھای وسط تحلدی پرییدوپا... مامان دوست دارهکال
 حی متقاعد کنم کھ راه درست و انتخاب صحگرانوی بودم دوست دارم دیاسی سی جر و بحثاعاشق

 ....فی حدهی مامان بھم راه نمفیکودومھ ح
 ادی گذاشتم و صداشو تا تھ زمویگوش.... اھنگ کرده بودی دلم ھواکردمی ساالد درست مداشتم
 !کردم

   گرفتھ حالمی وقتی نوازشم کنشھیم
  بالمو اخھ شکستھ بالمی ببندشھیم
 موی خستگینیبی بھت مگمی می چیفھمیم
 موی زندگی چند روزشتوی بذارم پشھیم
 !کردمی لب زمزمھ مرهی زی و ھمونجورخوردمی از کاھورو مکھی تھی
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 رونی روشم خورد کردمو رفتم بیگوجھ ھا...خداکنھ سحرم اومده باشھ.... ومدی ماری کامیصدا
 ! کھ وحشتناکتر از اونارمیکام... اری کامی سرخ و ملتھب ولو شده بود رویسحر با گونھ ھا

 :  خنده رفتم سمتشونو گفتمبا
 ! نمی ببدی جمع کننیپاش.... واسھ ما اوردنافروی من قھیاوووووو خوب بابا رفتن حال کردن  -

 :و و ادامھ دادم انداختم رو کاناپھ رو بھ رخودمو
 داشتھ بتویداداش جان حسابھ ج...ی دوران نامزدنی با ادیکنی خفھ منیشمام کھ خودتونو دار -

 ....باش
 !!!!!دنی کردم کھ ھردوشون خندانی بی جملرو جورنیا
 ھ؟ی حتما؟؟ برنامت قطعیایتو م... کرانھ  -
  کجا؟؟؟ -
 ... سامان اونجا برامون خونھ گرفتھیبابا... گھی دلیبابا اردب -
 ام؟یاره چرا ن -
  نھ؟ادیارادم م -
 اره چطور؟ -
 ھی قطعنمی ببخواستمی میچیھ -
 !!  موردهی بگھی مامان میدونیم -

 :ییرای شربت اومد تو پذینی با سمامان
 نیتذاشیم!! ی خوشگذرونشھی کھ نمی ھمھ زندگگمی فقط مموردهیحرف تو دھنھ من نذار نگفتم ب -
 می کھ نشد کناره ھم باشدمیامسال ع...میرفتی می بار ھمھ خانوادگھی

 :  بزور خودشو از مبل کندو شربتو برداشت در ھمون حال گفتاریکام
 !!رهیگی مگروی دزهیمامان جون بھونھ چ...اھان خوب پس بگو -
 ھوا خوبھ زیی پالی اوارمیگی مطیبابات گفت بل. میریمسافرت کھ م! گمینھ واال من برا خودتون م -

 !! بکنمی لباسدی مردی کم واسھ کرانھ خرھی قشم منم میبر
 !میری با داماد مشاالیخوبھ پس ا. اااا -

 ! بشھختھی رزیدوست نداشت قبح ھمھ چ..ومدی خوشش ناری از حرفھ کاممامان
نت بھ دل من کھ البتھ لعنت بھ تو نھ لع...یدیاخ لعنت بھ تو اراد کھ جواب نم.. نگفتم رفتم باالیزیچ
 ! خبر باشھی ازت بھی ثانھی تونھینم

 :  باالخره جواب دادی بوق طوالنھی زنگ زدم بعد از چندبار
 بلھ؟؟ -

 : بدجور بود نگران شدمصداش
 ..یدادی چرا جواب نم؟یاراد خوب -
 : گفتحالیب
 ... حالم بده...کرانھ -
 اراد چتھ؟؟.....اراد -
 ایب...فک کنم مسموم شدم -
 :  گفتعی سحر سرنیی رفتم پادمویدستپاچھ لباس پوش... نگفت و قطع کردیزیچ
 کجا؟؟؟؟ -
 !ششی پرمی مسموم شده مستیحالھ اراد خوب ن -
 !!مامانت -
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 ارادو مارستانی نداره بھش بگو رفت ببیع...گھی بگو دیزی چھی دونمیاه چھ م...بھش بگو رفتم -
 !نھیبب

 !!رونی زدم بعی تکون داد و منم سریسر
 
حتما تو اتاقھ ..اراد نبود... و سوت و کور بودکیخونھ تار... انداختم تو قفل ی و با دستپاچگدیکل

 تخت افتاده بود چادرمو پرت کردم رو تخت نشستم ی حال رویدرو باز کردمو رفتم داخل ب
 :دستشو گرفتم و اروم گفتم..کنارش

 قربونت برم چت شده؟؟ -
 !رمیمیکرانھ دارم م -
 ؟ی حالت تھوع دارریا زبونتو گاز بگ -
 !دیاره شد -
 !می معدتو شستشو بدمی بردی بایپاشو پاشو ھمون مسموم شد -
  بلند شدن ندارمینھ کرانھ اصال نا -
 تا فردام ینجوری اشھی حالت زود خوب میی جای درمونگاھمیخوب قربونت برم اگھ بر -

 !!زمیپاشو عز... حالتھینطوریھم
 .  بھتر شده بودیلیخ... درمونگاه و داروھاشو گرفتم بردمش

 !! روشدمی رو کشی رو تخت و پتو مسافرتدی خواباروم
 !دیخند...دمی کنارش دراز کشخودمم
 :  سمتشو گفتمبرگشتم

 اقا من االن وقت ندارم تا ری مثھ ھمھ خانوما پشم واست سوپ درست کنم؟نخی توقع دارھ؟؟یچ -
 !! برمخوامیم چون زود م کنارت باشدی باتونمیم
 :دادی و گوش مکردی لذت نگام مبا

 می وقتخوابمیتا لنگھ ظھر م..شمیصبح زود از خواب بلند نم... االن برات مشخص کنمنی از ھمبذار
 !!کنمیاز جام بلند شدم اگھ حال داشتھ باشم تخت و درست م

ھمش اشپزخونرو !!  خونھ عوض کنمونی ذوق زده ھمش دکوراسی ندارم مثھ تازه عروساحوصلھ
 !!!بسابم

 اره یاھان راس!!! کموامی تازه اسنثنا داره چون خودم شنمیا...میخوری می عالشھی و ناھار ھمشام
 ... ادمھ شلختھ و گشادمھیلپھ کالم بنده نمونھ بارز ... اقانیبب....بعد!!! کموامی شیلیخ

 باھم بودنمون ی ھست اما لحظھ ھاشھی ھمنایا!!  از لوازم خونھ بھ تو برسمشتری دوست دارم بچون
 !!می خوش بگذرونموی باشرونی بشتریب..دوست دارم ھمش کنارت باشم...  رهیاز دست م

 تمام ی دق و دلمی ازدواج کردی وقتخوادیدلم م...ی و سحر رفتھ بودن شھره بازاری امروز کاماراد
 ؟یفھمیم!! می و درارمی کھ نداشتی خوبیروزا

 : رو گونمدی لبخند برگشت سمتمو اروم دستشو کشبا
 !!فھممی مفھممیاره م....جونم -
 کارو نیناخوداگاه ھم... تو بغلمو فشارش بدمرمی بگخواستیدلم م...  نگفتم فقط نگاھش کردمیزیچ

 ...کردم
 اروم دیگوشمو بوس!! اونم محکمتر فشارم داد!!! دمی مقطعش فھمی از خنده ھانوی شد اریغافلگ

 : فتگ
  دوست دارم؟نقدری چرا ایدونیتو م -
 : لب گفتمرهیبازم ناخداگاه ز... تو اغوشش گولھ کردمشتری نگفتم و خودمو بیزیچ
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 ... دوست دارم ارادتوی مردونگنیچقدر ا -
  کودومشو؟؟؟ -

 :  گفتمینیری بھش انداختم و لبامو گذاشتم رو لباش با خنده شی عاشقانھ انگاه
 !! بدمحیاالن وقت ندارم توض -
 

 ...: اومدادمی کردمی کفشمو پام مداشتم
 ! ارادیراس -
 جونم؟ -
 !!زدی بره خوادی مگھی بھتره چون ھفتھ دنیای ھفتھ بنی بابام گفت تو انیبب -

 :دیخند
 چشم فردا چطوره؟ -
 !گمی نھ بھت مای دارن ی امادگنمی ببپرسمی واال از مامانم مدونمینم -

دوال شدم درستش کردم تا بلند شدم اراد مثھ ... کرده بودریشلوارم پشتھ کفشم گ...  تکون دادیسر
 !!جن زده ھا پشتشو کردبھم

 :  گذاشتم رو شونشوگفتمدستمو
  شد؟یزیچ!! اراد -
 !!امی االن میی نھ من برم دستشوزمینھ عز -
 !!!وا خوب بذار من برم بعد برو -

 :رفت
 !!!سای واامی االن مامیاالن م -

  چش شده بود؟نیوا ا...صورتشو شستھ بود...باالخره اومد... بودمسادهی ربع واھی قشنگ
 !!اراد -
 جونم؟ -
 ... دفعھھی شد؟؟ چرا یچ -
 :  خنده گفتبا
 ره؟ی بگشیی دفعھ دستشوھی ادم شھیعشقم نم -
 کوتاه بھ کفھ یدستمو نگھداشت و بوسھ ا... باال انداختمو باھاش دست دادمی نگفتم شونھ ایزیچ

 :دستم زد
 ...گھیفردا د -
 !گمی بھت مدونمینم -

 :  گذاشت روھمچشماشو
 !!!فعال -
  بھم زنگ بزنیدیفعال رس -
 . چشم -
 

 !!!!کنمی باور نمشدی درست می داشت ھمھ چای خدای وانیای قرار بود اراد و پدرش بامروز
 شال ھی... دی و خاص سفی سنتی براق با کارای مشککی مانتو شھی!  کنھداری منو از خواب بیکی

 !!دی و کفش پاشنھ بلند بند بند سفی و براقم انداختم شلوار مشکدیسف
 !!!نیی با مانتو رفتم پانباریا!!  مختصرم کردمشی اراھی... خودمم خندم گرفت... عالمھ عطر زدمھی
 !!!! ی مشکنی با شلوار جدی مردونھ ساده سفرھنی پھی بود دهی اراد چشمام برق زد کت نپوشدنی دبا
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خندم گرفت "  نھ؟؟؟ شمی میرابیمثھ س"بھ قولھ خودش ... دوست نداشتمینجوریا... زده بودشاشمیر
 دلم!!  کردکی تر باھام سالم علنی سنگی اشرفی اقانباریاز فکرم اروم رفتم جلو و سالم کردم ا

فرق  نباریاما ا..ومدی مرحلھ بدم منی از اشھی رو اورد ھمیی سحر چاارینشستم کناره کام..گرفت
 رهی اروم زدمی رو ازش گرفتم خودم تعارف کردم کناره اراد کھ رسینی ھوا بلند شدمو سیداشت ب
 :لب گفتم

 ؟؟؟یرابی سیبھتر -
 !!!دیترکی از خنده مداشت

 تر و مسمم تر از ی جدی اشرفیبابا و اقا..  زدمو نشستمیلبخند!  برداشترویی نگفت و چایزیچ
 : مانع شدی اشرفی داشتھ باشن کھ اقای حرفھیبابا گفت کھ برن با ھم ...زدنیذفعھ قبل حرف م

 خاشونوی مراسمو تارفی جلسھ تکلنیکاش ا..شناسنی مگروی ھمدی بھ انداز کافکنمیمن فکر م -
 :کردبابا تعجب ..می کننیمع
 ...ھی نظره کرانھ چدونمیاخھ من کھ نم -

 : کردی دستشی پی اشرفی اقابازم
 یاقا...خوانی میلی خگروی ھردوتا ھمدکنمی من کھ فکر مھ؟؟یخوب کرانھ جان شما نظرت چ -

 دی قبولش کنگھیتورو خدا د... کردهی پسر منو روانیکی نی بگم کھ انوی ایحداد
 حھی غرورشو جرشی حالت التماسنی چرا ادونمی مومدی حرفا رو با خنده زد اما اراد خوشش ننیا

 ! عشقمفھممتیم!! کردیدار م
 بھ ی راضارمی سحر و کامافھی قزدنی نمیبابا و مامان حرف...  بغلشرهی جابجا شد دستشو زد زاراد

 ! شانسنی تو ادمیاه اه ر...دیرسینظر نم
 : فت سر تکون داد و گمامان

 !غھی صی برادی کننیی رو تعی روزھی خوب نیباشھ اگھ واقعا مسمم -
 ذوق ی خندش گرفت مثھ بچھ ھا با ھرعکس العملاری انداخت کھ کاماری بھ کامی نگاه خنده داراراد

 !!!کردیم
چرا .... بودمگھی دزی اما من تو فکره چزدنی و کجا حرف می و کخی ساعت داشتن درمودره تارکی

 ییخدا... فرق داره؟گرانی با داتشی جزئی من چرا تمام اتفاقات بزرگ و حتھیتمام لحظات زندگ
 ؟ی بوددهی دی شکلنی ایتاحاال خواستگار

 بھم ی خاصینگاھا...بردی رنج می از چدونمی نبود نمی رو دور گردوند اراد راضینیری شاریکام
 و صداھا باال رفتھ بود چشمامو تنگ کردمو زدنیف م داشتن حری اشرفی و اقااری کامنداختیم

منم غنائت !!  نگفت سرشو تکون دادیزیچ.. چتھ ؟؟؟ رو بھ اراد تکون دادمھیسرمو بھ عالمت چ
 ! کوتاهیای دلخوشنیبھ ھم کردم

 . رفتنباالخره
 دوره ھم من داشتم می نگفت نشستھ بودیزی با اراد داشتم اما چی بود من رابطھ بازتردهی فھمبابا

 :  بابا گفتکردمی ھارو جمع موهیم
 خوادی نمکنھ؟؟ی مینجوریمامانش چرا ا. َباباشم نھا ... اما خانوادشادی خوشم میلیاز خودش خ -
  پسرش؟؟ھی عروسادیب

 :  و اروم گفتدی دستشو بھم مالمامان
   واال عاطفھ ندارن اصالدونمیچھ م -

 :  و گفتدی کشششی بھ ری دستبابا
 ... سوسولھیلیفقط خ -

 :مامان و بابا تعجب کردن...  خنده رهی زمی زدیی و سحر سھ تااری و کاممن
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 !! ھمش کجھبرهی چھ مدل موئھ؟؟؟ انگار داره موھاشو باد منی اگھی دگھی راست مھ؟؟یوا خو چ -
 :  خنده گفتونی ماریکام... خندش شدت گرفتسحر

 !!نھیموئھ منم ھم...  ی قشنگنی نذار بھ ابی رو دوست من عیخودیمامان ب -
 :  دستشو جلو دھنش مشت کرد و گفتمامان

 ھ؟؟ینجوری تو کجاش ای موھااریوا کام -
 !!!!دهی اراد پرپشت تره بد نشون می فقط چون موھانھیمامان جون مدلش ھم -

مانتومو !! هبریھھ انگار داره موھاشو باد م... فتادمی حرف مامان مادهی گرفتی خندم مھنوزم
 !! ھارو جابجا کردمو رفتم کناره سحر نشستموهیدراوردمو ھمونجا رو مبل انداختم م

 !!! کرانھی برانھی بھترگمی می جدا از شوخھی اراد واقعا پسر خوبیول -
 بود صددرصد یمامان راض... تکون دادی سری متفکرافھی با قخوندی حرفھ سحرو میلی کھ خبابا

 !!!!!ایگی می چھی....منم کھ خو... نبودلی میبابام ب
 
  ھست؟؟یحاال پسر کار -
 !ی نداریچی اراد کھ ھیری بمیا... خنده رهی من پق زدم زنباریا

 :  گفتاریکام
 ....کنھیاره بابا تو شرکتھ باباش کار م -
 وضعشون خوبھ نھ؟ -
 !! اونور تریزی چھیخوبھ؟  -
  دوستھ نھ ؟میبا مان -
 ! بودی توشھ واسھ اراده کار از مانی و ھرچھیو سرمااره کال مغازه  -
 ؟؟یجد -
 !اره بابا -
  ازشادی نداره خوشم نمگھی دنروی ماشنیخوب شد ا..خوب پس -

 ... براشون مھم بودی ظاھریزای چنی کھ چقدر مامان و بابا اگرفتی مخندم
 !!!!! نبودلی ماگھی خودش درمی بگنتری سنگیکیاره بابا گفت  -
  بھتر -

اخھ پدره من !!  اونتو فکر کنھرهی متفکر مشھیمثھ ھم!!  نگفت و رفت تو اتاقشونیزی چگھی دبابا
 ! کالم ارھھھھھھھھی...خوادیفکر م
 :  بھ بازوم اورد و اروم گفتی با خنده فشارسحر

 !!!!یمبارک باشھ خواھر -
 ! محضرمیر بادی کھ بابا از سفر می روزیقرار شد فردا.  نگفتمیزی چدمیخند

 : اراد اس دادمبھ
 !ی سوسولگھیم!!!!! برهی موھاتو انگار داره باد مگھیھھ ھھ مامانم م -
 ؟ی دوست داریجوریبگو مادرزن جان چ... ھھ -
 !ینجوریمھم منم ھم -
 !خوب -
 !خوب بھ جمالت -
 ؟ی داریچھ حس -
 ؟ی داریحالھ من بھ تو وابستست تو چھ حال -
 .... مضطربم...خوشحالم  -
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 ... چرا اضطراب -
  دونمینم -
 ؟ی چیعنی بغلم تا بھت بگم اضطراب ایحاال ب...یکنی خودتو لوس می شما داردونمیمن م -
 !ووووووووووونھید -
 !لویتنک -
 ! فردا قرار محضر بودنیاصن کاش ھم!  نداشتیقابل -
 ! مسخرهی زندگنی از شره امیشدیاره واال راحت م -
 !می بار محرم شنی دومی برامیخوای کھ ممیری بممیخوایقربونت برم نم -

 ... دمیخند
 !بخند -
 !چشم -
 ! گرفتمادیھھ از خودت  -
 !خندمیمن ھنوز دارم م -
 !ووونھید -
  بخرهخوادی نمیچی کھ ھیکرانھ بھ مامانت گفت -
 کنھیقبول نم -
 چرا؟؟؟ -
  خاص خودشو داره ولش کنلی دالدونمیچھ م -
 ؟ی خونرو دوست دارنیتو ا -
 . خونھ شدم زنتنیمن تو ا.. وونشمیدوست دارم؟؟ د -
 ....ھھ -
  بود؟ی خندھھ چنیکوفت ا -
 ھ؟یخنده چ..بابا فک کن سرفھ کردم -

 : گرفتھ بدخندم
  خلگھی دیخل -

 کردی صدام ممامان
 ؟یشام دار.. شام بخورمرمیعشقم من م -
 ! بابام ارهشیخونھ پ -
  گفت نظرش؟؟؟ی بابات چی راسزمیباشھ عز -
 ادینترس مثھ مامانت نگفت از مدل موھاش خوشم نم -
 ؟؟یناراحت شد -
 !نھ بابا خلھ خندم گرفت -
 !خوب من برم خواستم بخوابم بھم زنگ بزن -
 !باشھ عشقم برو فعال -
 
 

وز مونده بود تا روزه عقدمون  و من ھرروز سرخوش تر از روزه قبل بودم سھ رگذشتی مروزا
 !!! بودمی کھ غرقھ شادیوا....
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 بھ بعد یاز روز خواستگار..  نبودی خبری و بد عنقی از اون بداخالقگھید... بھتر شده بوداخالقم
اخھ اومده بود دنبالم مامانم بزور تعارفش ... دوبارم اومد خونمرفتمی مرونی راحت تر با اراد بیلیخ

 !کرد تو
 ! دوسش داره... ادی از اراد خوشش میلی کھ مامان خکردمی، حس م دونستمیم
قشنگ بود ....  رو دانلود کردمی عسکردیاھنگ حم...خواستی مدی لپتاپ بودم دلم اھنگ جدیپا
 جمع و جور عی داره سرزی کھ ھمھ چنھی بھ خاطره ادیشا... رفتمی گری ھوا الکی بیخودیب!! یلیخ
 !!!شھیم

 ؟ی کناره کی کنار کھ بریذاری ممنو
 ی دوباره سره ھمھ چامی کنار بی تا کمن
 ی تو بگی ھرچبگم

  باره چندمھ؟نی ایشکنی مدلمو
  تو چشمھ تو گمھامی کوتاه میھرچ
  تو بھ حرفھ مردمھی گوشااخھ

 شمی وابستھ تر میشی دورتر میھرچ
 شمی دلبستھ تر میشی دورتر میھرچ

 شمی شکستھ تر مگذرهی کھ مھرروز
!  ، تکرار بشھی اتفاق تکرارنھمھی استی قرار نگھی ددونمیاما م...  ی از خوشحالدی شاکردمی مھیگر

 ! فقط دلم گرفتھ بود
 کھ خونھ بودم روزید....  نھ از ارادی دروغ بگم دلم گرفتھ بود اما الکمتونمی خوب بھ خودم کھ ناره

 ....! حسھ عاشقانھ بلند شد و فرار کردھی دفعھ وسط ھی
 کھ تو زای چنیاره بداخالق و خودخواه شده بود اما خوب ا! دمیدی رفتارا ازش کم نمنی از انروزایا

 ! نبودیزینگاه من چ
 راحت روشو یلی خزنمی دارم باھاش حرف میوقت!  تو پرمزنھی دفعھ مھی کھ نی ادادی ازارم مفقط

 !!رهی مشھی و پامرهیگیازم م
 نھ اشونیبعض....اشونی با بعضخوندموی قشنگو می جملھ ھاگرفتی باز کردم ھروقت دلم موردامو

 !کردمیبا ھمشون بغض م
 ی جدنموی باھاش بشدی باشھی درست شده اراد داره عوض می دارم حاال کھ ھمھ چی کھ ھمھ چحاال

 !ترسونھی نشدش مینی بشی منو از عکس العملھ پی رفتاراش موقع ھرکارنیا... صحبت کنم
 !!  اس داده بوددمینفھم بود لنتی رو سامیگوش

 عشقھ من چطوره؟ -
 خوبم -

 !؟ی شدی چرا زمستوندیپرسی تا خودش مشدی معلوم مجی لحنھ سردم از پشت مسکاش
 رون؟ی بمی امروز بریخوایم -
 ! خونھ باشمخوامیم...می بودرونی بروزینھ د -
 ؟یناراحت -

 !دیفھم....ھھ
 !ناراحتم.... اره! ....میگیما بھم دروغ نم -
 چرا؟ -
 !ولش کن -
 !ادی بدم می و بعدش صحبتتو قطع کنی کھ کنجکاوم کننی از ایدونیتو م -
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 !ادی تو بدم می خصلتایلیمنم از خ -
 ؟یخوب! کرانھ  -
 !مینی ببگروی ھمدخوامیاراد فردا م...گفتم کھ نھ -
 ! دنبالتامی االن بگمیخوب منکھ م -
 !نھ گفتم کھ فردا -
 !کرانھ -
 بلھ؟ -
 !خوب شو خانومم... دوست ندارماینجوریا -

 : کردمھی دلم گرتو
 !من ھمھ جوره دوست دارم -
 !  منمتی رفتار نکن کھ احساس کنم مسبب ناراحتیجور -
 ؟یستین -
 !یخوب بگو لعنت -
 !گفتم کھ فردا -
  دنبالت؟امیباوش ب -
 ! خونھامیم...امینھ خودم م -
 ! کنمی خونرو خالرمی بگونی پس فردا قراره کامیراس -
 ؟ی واسھ چیخال -
 ؟یاری جھاز بیخوایخوب مگھ نم -
  خونتون؟ی بریخوایم...کشھیچرا اما طول م -
 ! اونجارمیم! اره  -

 .. شدمناراحت
 ! نکنینھ اراد االن خال -
 چرا؟ -
 ... مونده بعدشمیلیخو خ -
 بعدشم ؟؟؟ -
 !اراااااااااااد -
 !یگی می واسھ چدونمیمن کھ م -
 االن نھ باشھ؟.... یدونیوب تو کھ مخ -
 مرکز عشق و حال تو نی مھمترنجای ایای بی باشھ کھ اگھ خواستذارمیخوب اتاق خودمونو م -

 !!!خونمون باشھ
 !یشعوری بیلیخ -
 ؟یدی باشم کھ خنددواریاالن ام...یمرس -
 برات مھمھ؟ -
 من ی تو برازهی ھمھ چیدونیتو کھ م...  یدونی تو کھ م؟ی نگی اشھیلی کیالوگای دنی از اشھیم -

 !مھمھ
 !!دهیچھ فا... دمیاره خند -
 !یفھمیتو نم -
 !یفھمیتو م... اره خوب -
 !شمی می نندازا عصبانکھیت -
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  اد؟یخوابت نم -
 !چون تمام وقتھ تو مالھ منھ!! زمی عزذارمیمنم نم.... ی مزاحم خالص شھی از شره یخوای منیبب -
 ! حوصلھ ندارمکنمیاراد خواھش م -
 ! دوست دارماتمی حوصلگیمن ب -

 ! زدملبخند
 ؟یدونستیم....دمیبازم خند -
 ! من بخندتیبھ خر! ی بخندمیباد....اره  -
 ت؟یخر -
 !ری شبخیچیھ -
 ؟یکنی کنجکاوم منکھی از اادی بدم بدیمن نبا -
 !نھ -
 چرا اونوقت؟ -
 !گمیچون من م -

امر ..... دمیشنی از جانب اراد زور منکھی از ابردمی رو حرفھ تو حرف زد مرد؟ لذت مشھی ماصال
 !!نھیری ششمیو نھ

  باشھادتی...باشھ -
 !ھست -
 !یی پرویلیخ -
 !دلم تنگ شده....  کم عاشقانھ حرف بزنھی -
 !ی فرق داریلیخ.... ارادیتو با ھمھ فرق دار -
 ! دلم واسھ بغلت تنگ شدهنکھی اای اراد؟؟ وونتمی دی بگیخواستیاالن م -
 !!!  کنری تعبیاما ھرجور دوست دار....اونو کھ ھستم -
 !تونستمی نمیعنی..ذاشتمی بزنھ تو رگھ طنز اما من نمخواستی میھ
 ؟یبافتاتو باز کرد -
 !نھ -
 !کنمی خونھ برات باز میفردا اومد -

 .... لذت بردمچقدر
 ...چشم -
 م؟یبخواب -
 ؟ادیاره خوابت م -
 !ادینھ تو خوابت م -
 باشھ -
 !ی واسھ من طاقچھ باال بذاریخواستی می الکادی خوابت نمدونمیکرانھ من کھ م -
  خودمو برات لوس کنم؟تونمینم... خوب حاال نزن تو ذوقم -
 ! لوس کردناتم با ھمھ فرق دارهیاخھ لعنت -
  اومده؟رتی زنھ منحصر بھ فرد گھیبده  -
 ! دارمتنکھی اکنمیکرانھ بھ خدا کھ ھروز شکر م -
 ؟ینماز خوند -
 ؟یاره تو خوند -

 !میقرار بود دروغ نگ..ھھ
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 !نھ -
 !دمیفھم -
  نھ؟یخندی میدار! یریگی مواقع زود منیتو معموال تو ا...دونمیم -
 !اوھوم -
 !ی نامردیلیخ... بگمنوی ای ولنمتیبیفردا م...باشھ -
 چرااااااا؟؟ -
از خودم و از خودت ... با تو حرف بزنمو بتونم رفتارمو کنترل کنمشھیاما نم....ازت دلخور بودم  -

 !!!!!!! یدیفھمی مموی ناراحتدی بارهیگیحرصم م
 ! خانوممری شبخدمیفردا جوابتو م -
 !ریشبھ توام بخ -

تورو تا پ...کردی خوشخواب حالمو خوب می ملحفھ سرمارهیاروم رفتم ز.. کوک کردممویگوش
 منو ی مکالمھ ھالی منتقل کردم تو فاجامونویتمام مس.... ناخداگاه لبخند زدم... باالدمی گلوم کشرهیز

 ! مجنون گمنام ارادهمدونستمی کھ نلیھمرو از ھمون اولش داشتمشون بھ جز اون اوا...اراد 
 با خوندن ھرکدوم چند کردمی اونقدر کھ احساس مبردمی لذت مکردمی دوره مشونویی چندتاھی ھرشب

 !شمی چاق ملویک
 

اروم بلند شدمو لبھ تخت !!!  بھ پتودمی کم کش و قوس اومدمو تن و بدنمو مالھی... در بودصدا
 ! دارهدیاگھ کرانھ باشھ کھ کل... نشستم
 کرانھ یصدا!  برداشتمفونوی بود ا٧ساعت .... دمی موھامو چنگ زدمو چشمامو مالچندبار

 !  باز گذاشتمو دوباره خودمو انداختم رو مبلمیدره ورود...دمدرو باز کر...بود
 : سر صدا اومد داخلبا
 ....اراد -

 : بودمو صورتم رو تشک مبل بوددهی خوابدمر
 اخھ خل و چل االن چھ موقع اومدنھ؟ -

اروم چشمامو باز !  خندش اومد دلم ضعف رفتیصدا.... دمی بستھ بود عکس و العملشو ندچشمام
 بازم شی دادم بھ پشتھیچاھار زانو نشستم رو مبل و سرمو تک.... دوتا دستام بلند شدمکردمو رو

 !چشمامو بستم
 !دستشو گذاشت رو پام...کنارم نشست...  دماغم بودرهی عطرش زیبو

 :  گوشم گفترهی بستھ بود اما اروم لبخند زدم اروم خم شد و زچشمام
 !منو بھ کشتن نده....نخند  -

 !!! بھ موھاش نشوندمی بوسھ انمویدمو اومد جلو سرشو گرفتم تو س باز کرچشمامو
 : صدام کرداروم

 !اراد -
 جونم؟ -
 ! باھات حرف بزنمخوامیم -
 !بگو گلم -

 ...: بلند کردو تو چشمام نگاه کردسرشو
 ؟یتو چرا عوض شد -
 عوض شدم؟ -
 ...ادی زمیلیاره خ -
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 :  زدمو گفتمیلبخند
 حتما عاشق تر شدم -
  ارادگمی دارم میجد -

 : خوردمو گفتمخندمو
 ؟ی کردی فکرنیچرا ھمچ -
 رفتمی کھ داشتم می اونموقعای زدمیداشتم باھات حرف م...  اومده بودم خونھ ادتھ؟؟یاراد اونروزو  -

حالمو ...یریگی دفعھ روتو ازم مھیاراد چرا ....شتوی بودم پدهی خوابی وقتیحت...خونمون
 یاخوی نمگھی کھ دیفتی میزی چادهی دفعھ ھی شده؟ یچ.... ی ھمھ چهری زیزنیانگار م...یریگیم
 م؟ینیبب

 : ھول نکرده بودمینجوری تاحاال جلو کرانھ ازدی تند مقلبم
 .. داشتمیی دستشوادتھیاونموقع کھ ...ستی باور کن از قصد نھ؟ی حرفا چنیا -
 .... حسھھیوسط .. ی داشتییاونموقع دستشو -

 :  بستمو کالفھ گفتمچشمامو
 !مسموم شده بودم... وردمیخوب گفتم کھ فقط احساس کردم حالت تھوع دارم داشتم باال م -

 :  شونھ ھاشو رھا کرد اروم گفتخستھ
 !!یگیدوروغ م -

 !گمی رو نمیزی فقط چگمینھ من درووغ نم...دی لرزتنم
 : سمتھ خودمدمشی پاشو گرفتم و کشی خنده ارومبا
 مسالھ ھی... ھستیچھ موضوعھ مھم... شدهی کھ گفتم حاال چی حرف بزنیخوای می گفتنیھمچ -

 ...ساده و مسخره بود کھ تموم شد
 :  گوشش گفتمرهی زاروم

 شھی تکرار نمگھید -
   سره ھم کنم؟ی چدونستمی نمگھیاما د!  متقاعد نشددونمیم
 ! ارادیراس -
 جان؟ -
 !شنھادهی پھیفقط ...ی موافقت نکنیتونی می گرفتم البتھ اگھ تو نخوایمی تصمھیمن  -
 !بگو -
 م؟یری نگی عروسشھیم -
 چرا؟؟؟؟؟ -
 ی تو تویاگھ بخوام خوشگل بشم برا...ستی نی واجبزهی چادی اما بھ نظرم زدونمینم...اخھ -

 کار؟؟؟ی چخوامیمردمو م...کنمیخونمون خوشگل م
   کرانھ؟ی ھستی تو چیوا
 ... اما تونھی خودشو ببی باالخره تو لباس عروسی روزھی ارزو داره یھر دختر! کرانھ -
 ....کھی کوچیزای چنیمن ارزوھام بزرگتر از ا -
 !ی تو بخوایھرچ.. ندارمیمن کھ حرف -
 ؟ی وقت مجبور نشده باشھیاراد  -
 م؟ی مسافرت کھ دارمی نداریحاال کھ عروس..  ارادتویشناسینھ خانومم تو کھ م -
 !!! مسافرتمون باھمنی اولیعنی اراد یوا! معلومھ -
 :  گوشش گفتمرهی تو بغلمو اروم زدمیسرشو کش...کردمی خنده ھاش حال مبا
 !!!!!!تو....و ...من...ییتنھا....اره عشقم اره  -
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با خنده موھاشو باز ....  کنارمو و خودشو گولھ کرد سرشو گذاشت رو پامدی دراز کشاروم
 ....گفتی نمیزی اما چومدیدردش م...کردم

 !!بالی بعده ازدواجمون برم والخوامی اراد میراس -
 ؟؟؟یچـــــــ -
 نینھ برم واسھ اموزش ھم -
 ....اھان اره خوبھ -

 بلند بلند فکر نباریا.... دختریچقدر تو خوشگل....موھاش شکستھ شده بود....  باز کردمساشوی گھمھ
 :کردم بلند شد و اروم گفت

 !!شھیتازه تھمتم م...شھی دروغ مینگو خوشگل -
 :  لب گفتمرهی خنده بوسش کردمو اروم زبا
 ....! ارادووووونھید -
 

 ی مانتو رسمھی.  سمتھ محضرمیفتادی راه مدی باگھیدوساعت د... مثھ برق و باد گذشت دوروز
 کفش پاشنھ بلند ھی ساده ی و شلوار مشکدی شال سفھی دی بزرگ سفی و گالی سنتی با کارایمشک
 !!دمیپوش میمشک

 ینجوری اادی بھم نمغی تھی دهی کھ بنده سبزمو سفیی از اون جای ولیدیپوشی نمی گفت مشکمامان
 !دمیلباس پوش

 داده ناشمی استدی مردونھ سفرھنی پھی با ی ساده مشکنی شلوار جھی.  اسپرت و ساده اومده بودارادم
 !خو بپوش اونو قربونھ قد و باالت...اما کتھ تکشو گرفتھ بود دستش... بود باال

 کم ھی!!!  کرده بودمیلبامو بزرگ و حج....  زده بودمغی رژمات جھی نکردم فقط ادی زشیارا
 !کمرنگشون کردم

!! یمنم غرقھ شاد...کردنی مغی جغی سحر و دوستام جنیی اماده بودن اروم از پلھ ھا اومدم پاھمھ
 اسفندم دود کنم از راه ھی گفت کارهی بدی خوشگلما نھ بابا دیحاال نکھ فک کن...مامانم اسفند دود کرد

 !! داماد خوشگلمیدور برا
اما ...  مردوه اون تکھ ییبایز... کھ بخواد چشم بخوره اراده ی کسسمی اگر کنار اراد واییخدا

 !ــلھبعــــ... من تک ترهقھیانتخاب سل
 ادهی من کھ پدنینشستھ بود لبھ پلھ با د... بودندهی و پدرشو چند تا از دوستاش زودتر از ما رساراد

 ! قشنگمیشیراستھ روده م! نی رو زمی چرا نشستوونھیاخھ د....شدم با خنده بلند شد
 : گفتمیبا خنده قبل از ھرچ...  از تھ زده بود خندم گرفت رفتم جلو ترششویر
 لم؟؟؟؟ی وکای آیـــــــــرابیس -

اراد اما نگام کرد و با خنده انگشتھ سبابشو چندبار ...اریرفتم عقب تر کناره کام! از تھ دل..دیخند
 ! و روشو برگردونددیخند!!!  کم روژموخوردمھی... منظورشودمیفھم... رو لبشدیکش

 !! شکرتایخدا...دم بوی لحظھ انیبغض کرده بودم چقدر منتظر ھمچ.... کناره ارادنشستم
 !!!سوره نور اومد! می قران باز کنم ارادم دستشو گذاشت کناره دستمو باھم قرانو باز کردخواستم

....  رو صفحھ قراندیقطره اشک اروم چک....خوندمی مشوی معنشتری شروع کردم بھ خوندن باروم
 گوشم رهیاروم ز!! شدمیقران بستمو بوس... از من غرقھ خوندن بودشتری نگفت بیزیاراد اما چ

 : گفت
 نیتو مھمتر...تا خودت .... نداشتم تا مانیاز ا....ی بھ من دادزیکرانھ بذار االن بگم تو ھمھ چ -

 !یموضوع روزگار من
 .... بار بلرو گفتمنی دومیبرا...بلرو گفتم ... نگفتم یزیچ
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 .حاال نوبت اراد بود...  بھش انداختمو فقط لبخند زدمی عاشقانھ انگاه
 :  برگشت و روبھ جمع گفتعیسر

 !بلھ -
 :اروم تو دلم خوندم!!  و سوت بودغی صلوات مقدم تر از جیصدا

 " بصرونی فھم ال ناھمی سدا و من خلفھم سدا فاغشھمیدی انھیوجعلنا من ب" 
 !!!نھی نبومونی زندگی روی و بدی وقت تلخچی ھشاالی اایخدا

 !دیخندیتو نگاش اضطراب بود اما م... برگشتم سمتھ اراداروم
 

 دوسش دارم و چقدر کردمی احساس مشتری بشھی داشت از ھمیبی لذت عجنباری اراد ای دستالمسھ
 ...خوب بود کھ دارمش

 اما کو دنیپرسیھمھ از مامانش م...  ارادی مھمون بابارونی شام بی برامی از محضر ھمھ رفتبعد
 جواب؟

 :کردی رفتم جلو اراد با لذت نگام مینیری خودشی بھتر شده بود منم برایلی خی اشرفی اقارفتار
 خانومم بخدا کھ نیبھ خاطر نگ...نی کھ درکمون کردیمرس...نی کھ اجازه دادی مرسیمرس! بابا -

 ... ستی من نریتقص
 :  بھ اراد انداختم و با لبخند گفتمینگاھ

 دادم؟ی میواب دلمو چشما بگو ج -
 ! اراد اروم دستامو گرفت!!!  گفتی می فقط لبخند زد اره خوب چی اشرفیاقا
 نشون بدم کھ اراد خواستمی نگاه کردم با افتخار دستشو فشار دادم انگار مانی صورت اطرافتو
 !!نھی عشقو توشون نبی چشمامو ببندم تا کسنکھیخستھ بودم از ا....  تمام مالھ منھ ی تو ازادنباریا

 صدای اروم و بنکھیخستھ بودم از ا! زدمی مادی دوست داشتنشو فرانھی مخفشھی ھمدی بودم کھ باخستھ
 !! گرفتمی دستاشو مدیبا

 ! دهی ارزوش رسنی دخترش بھ بزرگتری وقتدیخندی مدی نگفت بایزیچ...  دمیخند... نگام کردمامان
 ! زهی من ھمھ چیاراد برا...یچی باور کن ھخوامی از خدا نمی چچی ھگھی دحاال
 !اری خنده داره کامی عاشقانھ سحر و حرفای شبم گذشت با قھقھ ھااون

 عالمھ اضطراب تو ھی...اراد بود و من !  کنار اومده ی با ھمھ چدی شادونمی نمدیخندیم!!!  سپھر
 !دمیدیاسترسو تو چشماش م.. دمیدی چشھ اما مگفتینم.چشماش 

 من نکھی مگر ازدی بھم زنگ نمادیاراد ز! می بزرگو ببرلی و گاز و وساخچالی قرار بود گھی دھفتھ
 ...کنھی بدجور ناراحتم میگاھ! دهی حوصلھ جواب می و بعی زنگ بزنم اونم سرای نمشیبرم بب
 !  رودستش موندمکنمی دوست دارم کھ احساس مگھی مزهی انگی باونقدر
 مونده بود یلیخ... دمی بھ سرو گوش خونھ کشی دستھی! اباش غذا درست کردم بردم خونھ بامروز

 !نمشی برم ھمونجا ببدمی لباس پوشادیتا از شرکت ب
 :  اراد گفتعی کھ سررونی برم بخواستمیم!  در زدمو رفتم داخلاروم

 ! تو کرانھایب -
داشتم سالم !  از مراجعھ کنندھاشون بودیکیحتما ... دختر نشستھ بود رو مبل ارباب رجوع ھی
 ... وا رفتم...  اومده و روشو برگردوندی اافھی قدنمی کھ با دکردمیم

دختره ورقھ ھاشو جمع کرد و ... مربوط بھ کارشون بودزدنیداشتن حرف م... نشستم رو مبلاروم
 :با عشوه حرفشو زد بھ اراد زد و ی بھ من نگاه کنھ لبخندنکھی بلند شد و بدون افشیگذاشت تو ک

 ...می پرژه باھاتون مشارکت داشتھ باشنی تو اشمی خوشحال مگمیاراد جان من بھ بابا م..خوب -
 اراد جان؟.. زنشم نجامویانگار نھ انگار من ا.... کردخی تنم
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 : زد و جوابشو دادی خشک و خاللبخند
 ی صفری بھ اقاسپرمشی باشم متونمی فقط بگم من مسئول پرژه نممیشیبلھ خوشحال م -
  م؟؟ی از نعمت وجودت محرومیعنی... چرایوا -

 حرص خوردم...  دیارادم خند... جابجا کردفشوی کرد و کی مسخره اخنده
 شھ؟ی می چنمیحاال بب...اخھ من االن سرم شلوغھ  -

 !! بھ من انداخت و درو بستی نگاه بدی دل کند و رفت ولباالخره
 درصد فک کن اراد دلش ھینھ بابا تو ....  نکنھیوا!!  خوشگل تر از منیلیخ.. خوشگل بودچقدرم

 ! کنھری گگھی دیجا
 :  اروم گفتنویی انداخت پاسرشو

 دیببخش -
 : زدملبخند

 ؟یواسھ چ -
 :  با تعجب گرفت باالسرشو

 ...رمی بگلشی مجبورم تحوگھی دختره دنیواسھ ھم -
 :  گفتمدموی خندی سرخوشبا
 !! تتوی موقعدونمی نداره مبینھ بابا ع ؟؟؟ی شدوونھید -
 : گفتمی نگاه با نمکبا
 الس بھی راحت با دختره غرنقدری اینیشی تو جلو زنت نمدونمیبعدشم م! ستمی نیمن ادم حسود -

 !!!!ایکنی نمنکارارویالبتھ دور از چشمم ا... یبزن
 :  و اروم گفتزی خم شد رو مدیخند

 !! بدمحی بھت توضدیگفتم االن چقدر با... کرانھ بھ خدا کھ ھنوز نشناختمت -
 مورد نشون ی بیتای و حساسی بدری بھ طرفت گیادی اگھ ز؟؟یدونیم... اخالقھ منو یدونیتو کھ م -
 حرص گھی دی اگھ از عشوه دخترایحت..ی کھ تو ازم خستھ شخوامیمنم نم... شھی ازت خستھ میبد

 : با خنده اروم گفتم... مطمئنمیلی من بھ خودم و خودت خدرضمن!! بخورم
 تھ؟؟؟یحال...ینی منو ببری غیتونیتو نم -
 :  چشماشو بست اروم گفتشوی صندلھی داد بھ پشتھی نگفت سرشو تکیزیچ
 !!! نجای اایب -

اون ارامشھ ...دادی نمشروی اغوش طعم ھمنی ایول... اروم بغلم کردستادمی شدم کنارش ابلند
 : اروم اومدم عقبو گفتم... توش نبودیشگیھم

 چتھ؟! اراد  -
  شده باشھ؟میزی چدیمگھ با... یچیھ -
 ...نھ اخھ -

 : و گفتدی مالصورتشو
 !!! سر بزن زشتھھیبرو بابا رو  -

 :  دادم باال و با خنده گفتمموھاشو
 ...!ی اداب بشی واسھ من مبادمخوادیرفتم تو ن -

 کھ دستم تو موھاش بود اروم یھمونجور...  باالدادی ساده فقط مھگی موھاش عوض شده بود دمدل
 : گفتم

  ؟ی کردینجوریچرا موھاتو ا -
 :  کج کردلبشو
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 !! اتو کنمسمی وانھیی ساعت جلو اھی حوصلھ نداشتم ینجوریھم -
 .یمرد شد...ادی بھت مشتریب -
 ...   نگفتیزیچ
 .... غذا درست کردم بردم خونتون -
 ... دستت درد نکنھ -
 !!! کجاستنمیمن برم بب!!  ساعت گذشتمی االن نمی برامی مگھی ربع دھی بابا گفت فمھیوظ -
 :  لبخند زد و گفترونی کت بدست اومد بی اشرفی اقارونی رفتم بتا
 اراد کو؟ -

 .. شدما صداش کردم اومدزونی در اواز
 

 !!! شدی خوشمزه میلی خشھیاما برنجام ھم نیقابل خوردن بود ھم... نداشتم ی انچناندستپخت
 بھ ی چنگادی زدونستمی کرد اما من کھ مفی تعریلی خی اشرفیاقا...  قشنگ منی از صفتایکی نمیا

 ونی تلوزی کاناپھ روبھ رویبابا بلند شد و رفت رو...خوردیاراد اروم غذام... اما خوبزدیدل نم
 !!نشست
 .... رون مرغم براش گذاشتم اونارم خوردھی نگفت یزی چختمی برنج رری کفگھی براش

 و با خودش برد اروم دی کھ اومد دستمو کشنی تو ماشنمی ظرفارو بچخواستمی جمع کردم مزویم
 : گفت

 !!!خوادتی بچھ جان اراد االن مایب -
 ...اخھ ظرفا -
 !حرف نباشھ -

 ... خت منم کنارشخودشو انداخت رو ت....  سبزنی شلوار جھی کوتاه تنم بود با نی استلباس
 سمتھ خودشو محکم بغلم کرد سرشو جاداد تو گردنمو دمیاروم کش...  خستھ بود یلی خافشیق

 :  اروم گفتمدموی بھ موھاش کشیدست! دوباره از اون بغال پر استرس و پر درد...چشماشو بست
 ؟ی بخوابیخوای م؟یاراد خستھ ا -

 : تر از من جواب داداروم
 !!روحم خستست -

 : دمیلرز
  شده؟ی بھم چیگینم -
 ! نشو بذار راحت بخوابمچمیپاپ... نشده یزیچ -
  با خنده سرشو بلند کرد و گفترفتمی با صورتشو موش ور میخودیب....ومدی نگفتم خوابم نمیزیچ
: 
 ؟یکنی کار میچ -
 ادیخوابم نم -
 :  گفتمیبا لحنھ احمقانھ ا...  فشارم داد و سرشو دوباره پنھون کردشتریب
  خوشگلتر از من بود؟؟یلیاراد بھ نظرت اون دختره کھ اومده بود شرکتت خ -

 :  و گفتدی تر از قبل سرشو بلند کرد انگشتشو بھ سرم کوبیجد
 !!! تو مغزت فرو کننویمن عاشقتم ا -

 ...  خشنشو و دوست داشتمی ابرازه عالقھ ھانیخوشحالم شدم ا... نشدم ناراحت
 :  گفتی کرد و با لحنھ خستھ ا دوباره سرشو بلندی مکثبا
  سوالھ؟؟نی اخھ ایمعلومھ کھ تو خشگل تر -
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 ....خوب -
 !!!خوب نداره بخواب -
 ...خوابم -
 !!!کنھی نگو سرم درد میچی حاالم ھی بخوابدیبا -

 بھم زدی باھام حرف مینجوری ای اگھی اگھ ھرکسھ دشمی بشر ناراحت نمنی چرا اصال ازادونمینم
 :  گوشش گفتمرهیبا خنده ز!!!  اما اراد چقدر فرق داشتخوردیبرم

 !!!نھیری از تو شدنمیزور شن -
 :  سرشو بلند کرد و گفتدیخند

 ره؟؟؟ی تو کتت نمیتو اصال کال دلخور -
 : کردمنیی خنده سرمو باال پابا
 !!!نچ -

 سرشو گذاشت دی نخوابنباریاما ا!!! دیچی بھم پشتری فشارم داد و بشتریب....  چقدر قشنگدیخند
 !!!کنارمو نگاشو انداخت تو چشمام

 : اروم گفت... شد خندم گرفت ی از حد طوالنشی بمونی چشمتماس
  ھ؟؟؟ی چیدونی ھفتگانھ مبیعجا -
 ....اوھوم -
 ... شددای پشمیھشتم -
 ؟؟؟یوا چ -

 :  و اروم گفتدیخند
 !!!!! تویلبخندا -

 عی دراوردم و سربمی از جلمویموبا...  بوسھ محکم رو لپش نشوندمھی فشارش دادمو ی خوشاز
 : کردمی تصرف خودم جملھ بندیالبتھ با اندک..نوشتمش

 !!!! تو شناختھ شدی ھفتگانھ لبخندھابنی عجانیھشتم -
 ... لذت بھش نگاه کردمبا

 :  گفتاروم
 خوشت اومد؟ -
 !!یلیخ -
 !!گمی بازم برات می کارا بکننیاگھ بازم از ا -
 ...کودوم کارا -
 کھ نیھم... شرکت یای کھ منیھم... نجای ایای میکنی و ناھار درست میکنی میزی کھ ناپرھنیھم -
 بازم بگم؟؟...خورمی کھ دستپخت خوشمزتون منیھم.... یبخشی راحت منقدریا
 !! کھ ببخشمی نکرده بودیدر ضمن کار! ستی نیفی تعریگی دستپختم اونقدر کھ مییخدا -
 :  گفتی خنده باحالبا
  بابا متواضع -
 ی بی خنده ھادیشا....  شھی کس جا نمچی گنده تو تو دھن ھیجواب حرفا....دمی نگفتمو خندیزیچ

 !!! بشھمی زبونیسر و تھم جبران ب
 

خوب !!!  دوسش داشتمیلیخ..ومدی دلم نمگھی اتاق دھی تو مشیگذاشت. اراد و ببرن ی تخت قبلنذاشتم
 !!! تکرارش کنمگھی بار دھی تونمی واسم ساختھ نمالشی اتاق و وسانی کھ تو ایاباالخره خاطره 
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سحر با ....کردمیبا عشق کار م!!!  اشپزخونرولی کارگر وساھیمامانم با ....میدی سحر اتاقمونو چبا
 :خنده گفت

(  واسھ امی بدیبعد االن با....میدی ھنوز خونمونو نچمی عقد کردنای ما کھ زودتر از انیتورو خدا بب -
  اه اه!!! نمی اتاق بچنیا)  بھ شونم زدیضربھ ا
 :  گفتیکیبا چھره مضح.. دونمی زد کھ من دردم اومد خودشو نمشیشونی بھ پی محکمضربھ

 ؟؟؟؟یشونی کجا میشونی پیا -
 : با خنده گفتممنم

 ! نگران نباشینیشیتوام م -
 ھیاز مامان اجازه گرفتم تا بذاره !!! می نگرفتاطی ھنوز کامل نشده بود اخھ ھنوز پردرو از خاتاق

سحر و مامانو بدرقھ کردم ... و نرمش صورت قبول کردشیبا ھزار قرو قم... نجایامشبو بمونم ا
 :گفی گوشم چرت و پرت مرهی ھمش زوونھید
  خوب؟؟؟نای نکنیطونیش -
 !!!دنی اجازه ھا نمنی برو امشبو حال کن بھ ما کھ از ای ھیھ -

 بھ ی سوار اژانس شدن سحر دوباره نگاھدمیاز پنجره د... کردم رونشی روز و بال از خونھ ببھ
 :  تکون دادمو گفتمی دستشھیپنجره انداخت و با قر گردنشو تکون داد از پشت ش

 !!وونھیگمشو د -
....  پردردسرو نداشتمی حوصلھ غذارونی برنج گرفتمو گوشت چرخ کردرو گذاشتم بدوتا

 دمی پرعیسر.... قفل در اومدیصدا... تو سبدختمی خوردنو شستمو ری سبزنیتم رو زمسفرھانداخ
داشت بھ ....ومدیاما صداش م... نبود رونیاومدم ب... کمم رژ زدمھیتو اتاق و موھامو جمع کردم 

 .... خدا عالمھدادی فحش میک
 ....!!گھ زده شد بھ لباسم...یاه اه لعنت -

 :ھول شد....ی بود و لباسش خونسی صورتش خرونی و باز کرد و اومد بدر
 ؟یینجایتو ا..ا -
  شده؟؟یسالم اره لباست چ -
 ...ھی بابا خونیچیھ -
  دعوات شد؟؟ھ؟؟؟ی خونی واسھ چنمیبیخوب خونو کھ م -
 منو دعوا؟؟ -
  شد؟یخوب حاال چ -
 ...با سر رفتم تو در دماغم خون اومد -
 !!تھ شستنشخشک بشھ سخ. بشورم اری نداره درببیع -

 : در اورد و رفت تو حموم غر زدملباسشو
 !! اون تو؟؟ اراد سفره پھنھیدیدوباره پر -
 !!امی بھ خدا زود مامیزود م -

رفتم پشتھ ...  ساعت نشستھ بودم رو مبل منتظر اقاھی!! دمی کبابارم کشسی برگردوندم تو دبرنجو
 :در
 !!کشھی طول نمنقدریاراد بھ خدا حموم کردن زنا ا -
 !! امیاالن م -
 ؟یکنی مکاری چیدار -
 !! بدونھ مناینخور...گھی دامیبابا االن م -
 !!پــــــــرو -
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 !دوست دارم -
 ؟؟؟ی امروز شنگولھیچ -
 !! شنگولمشھیمن ھم -
 !ی مسخره و عنق شدیلی مدتھ کھ خھیاتفاقا  -
 م؟ی مشکالتمونو حل کنمیتونی االن از پشت دره حمام میمطمئن -

 :  گفتمدموی بھ در کوبی گرفت مشتخندم
 ...یومدی نی اومدی اومدشمرمی م١٠اراد بھ قران تا ....وونھید -
 ھوم؟؟؟ -
 ...امیخودم م...زهیچ -
 !!! بشمارازدهیبشمار شما اصال از ....بھ بھ ..بھ بھ  -

 :  گفتمی ساختگھی با گرنوی زمدمی کوبپامو
 .....گھی نکن دتیاراد اذ -
 :  گره حولشو سفت کرد و با خنده گفترونی شد و اومد ب دفعھ در بازھی
 ھ؟؟؟یحرف... کنمتی اذالموی ؟؟ خوش دارم عھیھوم چ -
 .... خودمو انداختم تو بغلشدموی کشقشوی
 ی باشینجوری ھمشھیکاش ھم -
 :  گفتی بخشنانی لبخند اطمبا
 ھستم -
 !!یستینھ ن -
 ...ی نگم ناراحت شیزی نده تا چری اوقات حال و حوصلھ ندارم توام گیاره بعض -
 !!!!!ی حوصلھ نداشتھ باشیتو حق ندار -
 !!!!!!اما... دونمی کھ منویا -

 :  گفتمدموی حولشو کشبنده
 !یری بگی فلسفحی واسھ من فازه توضخوادی ناھار بابا نمایب -
 

 شھی ھمی برامیخواستی امشب مالمونی تمام دوستامون تمام فاممی جمع بودنای ھمھ خونھ اراد اامشب
 !!میکناره ھم باش

 خوب اراد بود یخدارو شکر امروز از روزا...  مشترکمونی اعالم زندگی براینیری شام و شھی
 ! باشھی جورھی عدم تعادل داره نگرانم کھ ھرلحظھ گھی کھ دنقدریا

 :  رفتم کناره اراد و گفتمعیسر!! باھم اومدنانی و شادای ادمی کمال تعجب ددر
 ؟یتو دعوتش کرد -
 !نھ بابا کرد -
 .... بابایا -
 ... جلوی برخوادی ندارن کھ اصال نمی نداره کاریبیع -
 ... کھشھینم -

 :می کنکی جلو تا سالم علمی رفتدموی ارادم کشدست
 : بلند شد و اروم اومد جلوانیشا
 !!مبارک باشھ..سالم -

 : در کار نبودیلبخند
 !نیدیممنون زحمت کش -
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 !نکبــــت!!!  نگفتمو دستھ اراد و گرفتمو از جلوش رد شدمیزی از جاشم بلند نشد چی حتدایا
 :  و با خشونت تو صورتم گفتدی دستمو کشاراد

 !یکردی نمکی و سالم علیرفتیاصال مھم نبود اگھ نم -
  مگھ؟ھیحاال چ -
 !! اعصاب خودمو خورد کنمیخودیخوب بگو دوست دارم ب -
 اراد امشب و دعوا؟ -

 :  گوشم گفترهی زد و اروم زی لبخندیری سر ساز
 !یشیاره امشب مال من م -
 !من مال تو بودم -

 بغل کردم سحره دموی و سحر و بوساریمامان و بابا و کام!!!  شو تکون داد و از کنارم رفتسره
 اتمویر اراد من ھمھ خصوص نبودم البتھ در برابی ادم احساساتادیمن ز... گرفتھ بود شیخل کھ گر
 !!!! کھرمی برم بمخواستمی بود نمموردی االن برام بھی خوب گریول.... دادمیاز دست م

 : خندهرهی بلند زد زی اراد با صداموی نشستنی ماشتو
 !!!وا -
 :  گفتی خنده مقطعبا
 !!!!!!! مجازاتمی برمیخوایم....کرانھ -
 :  مشت اروم زدم بھ بازوشو گفتمبا
 !!!بھــــلھ... شماستیرای اتاق پذیکی شد اون نطوریحاال کھ ا!!!!!!!! عورشیب -
 .... در صد فک کن من امشبھیاوھوع تو  -

 : حرفشو نصفھ گذاشتاری کامیصدا
 ! شوادهی ؟؟؟ خواھر پنی شدمونیپش -

 : روشن کردنوی ماشعی و سردی خنداراد
 !!!خدافظ اقا خدافظ -
* 
 !!! چقدر لمسھ اغوشش بدون ترس و واھمھ لدت بخشھ...نھیری کناره اراد شی کھ چقدر زندگیوا

خونھ .... میشگی شده خونھ ھمنجای بھ خونھ ندارم ای برگشتخوابمی کنارش می وقتنکھی قشنگھ اچقدر
 من و تو ی خونھ چاھار گوشم اونقدر کھ فقط جانی وار عاشقھ اوونھیمن د... ھی و نقلکیکوچ

 ......نجاستیا
اخھ !!  ماسولھ میرفتھ بود!!!  خوشسفر و خوش اخالق بودیلیخ.. با اراد فوق العاده بود فرتمسا

 !!ماه عسلمونم با ھمھ متفاوت بود
 !!!  بودنمیفردا تولد اراد بود اتفاقا تولد امام حس....  مشترکمون گذشت ھی ماه با سرعت از زندگکی

 کیاخھ بنده بلد نبودم ک.... رمی بگکی کرونی برم بدمی کردم و خودمم لباس پوشزی تر تمخونرو
 داسی مارکدار ادی کتونھی!!!  ارودم ری خوب واسھ اراد گزی چھی گشتم تا یلیخ!!! درست خو

 !!ھھ ھھ سوز بھ دلت...منم زودتر اقدام کردم !!! رهی بره بگخواستی وقت بود کھ میلیاخھ خ...
 
 کسو دعوت کنم چیدوست نداشتم ھ!!! خچالیگذاشتم تو ... گرفتھ بودم کی کوچی شکالتکی کھی

 !! کادو کردمشویکتون!!  اری سحر و کامیحت
 ! ھمھ کارامو کردم و نشستم منتظر اراددمی ھارم چوهی مدموی کردم لباس مرتبم پوششیارا
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اخھ قھوه جوش ... قھوه درست کنمی چای بذار بھ جانباریگفتم ا... درست نکردمیی اومد چاادمی
 گرمکن و گذاشتم اب در حال جوش ریش...ادی وارد نبودم تا خوب دربادی زمی اونجورمینگرفتھ بود

 ...  رفتم سمتش درو باز کردمی با شادومدی در میصدا... ختمیبود کھ قھوه رو ر
خو .. رفت اما خودمو حفظ کردم لی تحلیھمھ انرژ.. بودشیی ھاپوی بھ بھ بھ امروز از اونروزابھ

 !! گھی دادهیحتما کارش ز
 :  گوشش گفتمرهی بغلش کردمو اروم زعیسر

 !!!!تولدت مبارک عمره کرانھ -
 : دستشو انداخت دور بازومو گفت... اخھ خستھ بود المصبچشماشم

  رو مبل گفتممیباھم نشست!!! ی دلم مرسزهی عزیمرسس -
 
 !!!!!!!!!شودیپاشو لباستو عوض کن کھ تولد از ھم اکنون شروع م -

 : روم گفت زد و ای الکخنده
 !!! خوبھینجوریولش کن ھم -

 یدکمھ ھا....  بلند و خنده افتادم بھ جونش ی نگفتم خودم با صدایزی شدم اما بازم چناراحت
 !دیخندیسردم م...دیخندیاما م.. کالفھ بودرونی بدمی کشناشوی دراوردمو بھ زور استرھنشویپ

 :  از خودم دراوردمو گفتمی خنده داری رو پاش نشستمو دستمو بردم سمتھ کمربندش صدارفتم
  ابروت بره؟؟ارمی نوزاد؟؟ دربی اقاھی چفیخوب حاال تکل.... نی دی دی دید -

 عالم ھی ھوا لباشو گذاشت رو لبمو منو برد بھ یب!!!  دستامو گرفت و محکم کشد سمتھ خودشمچھ
 : دستمو دراز کردمو ستمشستادمی رو بھ روش ادمویاروم کنار کش... گھید
 !می با ھم عکس بندازخوامیپاشو پاشو برو لباستو عوض کن م -

 : نشی تو سدمی بلندش کردمو لباسشو کوببزور
 !!اھایبرو برو برو زودب -
 :  گفتیطانی خنده شبا
 !!برم حموم -

 : زدمداد
 !!نـــــــــــــــــھ -
ازش .... ی بردارلمی و گرفتمو رفتم دم اتاق گذاشتمش رو فنیدورب!  نگفت و رفت داخل اتاقیزیچ
 :زدمی حرف مگرفتموی ملمیف
 !!تولدت مبـــــــــــــارک -

 !! نی سمتھ دورببرگشت
 وونھ؟ی دیکنی مکاریھھ چ -
 ھ؟؟ی اقا حرفرمیگی ملمیف -
 ... :  منم روبھ روشرونیاز اتاق اومد ب...  نگفتیزیچ
 ؟ی داریچھ حس -
 !! ندارمی حسچیھ.. یچیحس؟؟؟ ھ -
 ؟؟ی داری چھ حسی کھ کناره مننیا؟؟؟ خوب از ا -
 :  خنده اومد جلوترو گفتبا
 ... رو کھ دلش مبخواد کرانرو مجازات کنھی نفرھیاحساس  -

 .... بلندی با صدادمیخند
 :  رو مبل و منم کنارشنشست
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 ھ؟؟یحست بھ من چ -
 !! فقط بخورمتخوادیاااا من االن دلم م -
 !!!  حس و دارمنی منم ھمقای چھ جالب چون دقا -

 :  گفتی گوشم با لحنھ خستھ ارهی و گذاشتم کنارو خودمو پرت کردم تو بغلش اروم زنیدورب
 !!! چقدر دوست دارمیاگھ بدون -
 !!! چقدر عاشقتمیاگھ بدون -
 :  اراد گفتمی کم حرف زدھی
 ؟؟؟یاری مارو بکھی کنی ایخواینم -

شمعھ شو فوت کرد و ... و اوردمکی اھنگ شاد گذاشتم و کھی ونی بلند شدمو رفتم سمتھ تلوزعیسر
 !!می انداختیی و چندتا عکس دوتاھی و گذاشتم رو پانیدورب....دی و برکیک

 و می و خوردکیک... خوشحال شد حداقل از کادوش!  عالمھ بوسش کردمھی دادمو کادوشم
 دفعھ برگشت سمتمو ھی! نطوری منم ھمگفتی نمیزیاراد چ.. کناره ھممی نشستھ بودینجوریھم
 :  گفتمیبا شاد..اما دوباره برگشت!  بگھیزی چخواستیم
 م؟؟ی برقصیایاراد م -
 !ستینھ کرانھ اصال حسش ن -
 ! تا خودم بشورمشنکی جمع کردم چاھار تا ظرف بود گذاشتم تو سزوی نگفتمو بلند شدم میزیچ

  کھ دستاشو گذاشت دوره کمرمو چونشو رو کتفم مظلوم و اروم گفتدمیکشی رو ابمیشدستی پداشتم
: 
 !دیببخش -

 نداشت کھ خودمو لوس یبی بودم عینجوری اییھموقعھای منم گھیخو حوصلھ نداشت د.. دمیخند
 !!کنم

 ؟یواسھ چ -
 !ی کھ دلخور شددونمی مینگو واسھ چ -
 ! ندارهیبی عیاره ول -
چقدر شکستھ شده .. و بستمو برگشتم سمتش اروم نشوندم رو اپن فقط بھ صورتش نگاه کردمریش

 : دستاشو گذاشت رو رونھ پامو اروم گفت
 ؟یکرانھ االن خوشبخت -
 !ی تو خوششمیخوشبختم؟ دارم غرق م -
 !خوبھ -
 ؟یتو چ -
 کردمی درصدم فکر نمھی ی حتنھی اشیجالب.. خوبھمی زندگمیلیمن؟؟ اره اره خوشبختم خ -

 !دادی داد بیا!!!  دردونھ دل اراد ی کلھ خر بشاریخواھره اون کام...تو
 !!! نفس بکشمتونمی بدونھ تو اصال نمنمیبی مکنمی حاال کھ بھتر فک میول! کردمیمنم فک نم -

 :  کرد و اروم گفتیاخم
 !ی وابستھ باشنقدریا! ی باشی بھ من متکنقدری استیکرانھ خوب ن -
 ؟یستیتو ن -
 ! چرا اما من مردم -
  بھ شوھرم وابستھ باشم؟دی نبای چی برا؟یخوب کھ چ -
 تصادف کردم ومدمی من داشتم از شرکت مدونمی و چھ ممیباالخره خواست خداست اومد..خوب -

 ھ؟؟؟ی چفیافتادم مردم اونوقت تکل
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 !کشمیھھ منم خودمو م...  فیتکل -
 !  کرانھکنمی نمیشوخ -

 :  شدمو گفتمیجد
 ! بس کنگھیحاالم د..... ستمی منم نی نکردم اراد تو نباشیمنم شوخ -
 .....کرانھ -
 .... ــــــسیھ -

 :از ھمونجا داد زدم!!! نماز نخونده بودمیی رفتم سمتھ دستشونویی پادمیپر
 ؟ینماز خوند -
 ! نھ -
 !! ھاشھیقضا م -
 !!باش -

 چونمو رهیدستمو زدم ز.... خوندی تخت اراد داشت نماز م رودمی نمازمو زودتر تموم کردمو پرمن
   نمازش تموم شدکردمیتماشاش م

 :  گفتباخنده
 ؟یکنی مگای نینجوری چرا اھ؟یچ -
  داره؟یبی عبرمیدارم لذت م -
 !!یببینھ چھ ع -

 ! سرمرهی تو بغلش دستشو گذاشت زدمی و محکم کشدی خوابکنارم
 شدمی ھمش جابھ جا مبردی نمخوابم

 چتھ تو ھان؟؟ -
 !ادیخوابم نم -
 !برهیچرا چشماتو ببند خوابت م -
 !برهینم -
 : گفتیطونی شی صدابا
 !کرانھھھھھ -
  خو؟ھیچ -
 ! بخوابیچی ھیچیھ -
 ؟ی ناراحت بودیاراد امروز از چ -
 !ناراحت؟ نھ نبودم -
 !ی حوصلھ نداشتی بھ من دوروغ نگو ناراحت بودگھیچرا د -
 !ه شدادیاره کارم ز -
 !راسشو بگو -
 ! بخوابگمیراسشو م -
 !اه اراد -

 : صورتم متوقف شدی روبھ روعی و سربرگشت
 !!!!شمی ناراحت باشم مطمئن باش از تو دلخور نمیمن از ھرک... کرانھ تمومش کن -
  نگفتم و چشمامو بستم اراد زودتر از من خوابش بردیزیچ
 

 امام مخصوص کی در علم نجوم یھرکس... ( د بویامام منم حضرت مھد...  شعبان بودمھی نشبھ
 )بھ خودشو داره کھ نجات دھنده ھر فرده
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منو اراد و ....میرفتی شعبان خونشون جشن بود مام ھرسال اونجا ممھی نشھی ھمالمونی از فامیکی
 ....  شعبانمھی جشن نمی بارش بود رفتنی اراد کھ اولیخانواده من و سحر و بابا

از امام زمان ... ساعت دو نصفھ شب بود!  سمتھ خونھمی و رفتمی کردی از شام ھمھ خداحافظبعد
اما ... خدا بخوادی مصلحتھ ھرچیو ھرچ....  بره شی پواشی اروم و نطوری ھممیخواستم زندگ
 !می ماھم بخواخوادی خدا میخداکنھ ھرچ

 ی داماد اقایمصطف...کردیبت م صحی ساعت داشت با اقا مصطفھی ادی نشستم تا اراد بنی ماشتو
 خوب و ی ادمادهیخودشو زنش سپ!!!  شعبانمھی خونش نمیری کھ ھرسال می بود ھمون کسینجار

 !! بودنی معتدلی ادمایاز لحاظ مذھب
سوار شد و ... اراد باالخره دل کند... یمی صمیلی اما نھ خمیباھم دوست بود... باردار بود دهیسپ

 !  تازه کرد حالش خوب بودینفس
 ؟؟؟یشناسی رو از کجا میمصطف -
 !یدی فک کردم خواب؟؟یداریا ب -
 بره؟ینھ بابا ھنوز سوار نشده خوابم م -
 !ھیعجب ادم باحال -
 ؟ی مصطفیک -
 ! ازش خوشم اومدیلیاره خ -
 ش؟یشناختیاز قبل م -
 !مینھ بابا تازه باھم اشنا شد -
 اد؟؟ دیی اشنایاوھوع اونوقت ک -
 :زدی و حرفشو مچوندی پی خنده ابروشو انداخت باال و دستمو محکم گرفت و بھ شوخبا
 ھی کنایلی حرفت خنی کنم؟؟ نچ ادای پقی رفادی بود؟؟ بھ من نمیجــــون؟؟ اون اوھوع واسھ چ -

 !  کنمتی خونھ حالمیداشت بر
 نگفتم خودش فشارشو کمتر کرد و کف دستمو گذاشت یزیچ.. از تھ دل دستم درد گرفت دمیخند

 !!!رو رونھ پاش
 !می شب دعوتشون کنھیحتما  -
 !  من کھ از خدامھ -
 ی دونفرن تازه مصطفدهی و سپی ندارم اما خوب مصطفیحوصلھ شلوغ....ادی بدم میاز مھمون -

 !!فرق داره
  شده معتمد؟؟؟ی شبھ اق مصطفھیاووووو چھ خبره حاال  -
 .... ھمادی کارت کنم کھ ھم خداخوش بیچ...اینی اقاتو ببی ترقیبابا تو اصال چش ندار یا -
 ھم؟؟؟ -
 !!!!یچی بابا ھیچیھ -
 ...  کردمشتری ضبطو بی دادمو صداھی تا خونھ مونده بود سرمو تکیلیخ
 : ھمراه با اھنگ گفتی ارومی صدابا
 یلی خگھی ھمھ مشھی پوونھی مرده دھی باره نی اخرنی دوست دارم ایلی دوست داشتم خیلیخ -

 دوست داره
 ... شونھی پرامی بدون تو دنیدید
 
 !!! مونھی نمیزیچ" بدون تو"از من  -

 !بردی از گرماش لذت مدی و دوباره کف دستمو گذاشت رو رونھ پاش شادیخند
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 !! نداره اسکلدنی نفھمگھید... ، خوابم برد دمی فھمیعنی... شدکھ ی چدمینفھم
 !! روبھ رومسادهیدره سمتھ منو باز کرد و وا....د بود ارایصدا

 !!میدی شو رسداریکرانھ ب -
 :  گفتمشدمی مادهی خواب الود کھ پی زدمو ھمونطوری مسخره البخند

 میبردی میکردی االن توقع داشتم چشمامو باز کنمو رو تخت باشم مثھ مردا بغلم مدادی داد بیا -
 ...ی مغرور رمانا باشیتای مثھ شخصیتونی ذره نمھی کھ یری بمیا....باال
 :  گفتی کرد و سرشو بھ عالمت تاسف تکون داد با لحن قشنگی خنده مردونھ اتک

 !!! اگھ خوابت بردکنمی وقت بغلت نمچی من ھمیدوست دارم باھم بخواب...یدوست دارم کنارم باش -
 !! لذت بردملولھی خواب قھی از شتری جوابش باز

 ....کند رفتم تو چادر و شالمو انداختم رو مبل.... انداخت تو دردویل وبست و کنیدرماش
 یطونیبا خنده ش!! کردی باز مرھنشوی پی ھمزمان دکمھ ھاکردی داشت چراغارو روشن ماراد

 :  گفترفتی کھ راه میھمونجور
 ارم؟؟؟ی لباساتو دربیخوایحاال کھ بغلت نکردم م -
 اره چرا کھ نھ؟؟؟ -

 : با خنده برگشت و ابرواشو انداخت باال... نداشتی جوابنی ھمچتوقع
 .... اره ھایلیخ -
 :  و گفتمیی خنده رفتم سمتھ دستشوبا
 ! تونمی تو نمی باشم براای با حی نھ؟؟؟ برو عمو من برا ھرکمیلی خیپس چ -

 :  زد و گفتداد
 !!!ی باشدمینبا -

از پشت !!  نشستھ بودونیلو تلوزاراد لباسشو عوض کرده بود و ج!!  رونی زدمو اومدم بمسواک
 : اروم زدم رو سرشو گفتم

 ون؟؟ی جلو تلوزی نشستی بعد اومدمی کھ باھم بخوابی نکرددارمینامرد ب -
 :  راسشو باز کرد و گفتدستھ

 !!! قشنگھمینی ببلمروی فنی اای بایب -
 دوبار ھی....می شددنی دلمیرفتم تو بغلشو مشغول ف...  بودمدهی بود کھ تاحاال ندی شبکھ اھی ماھواره

 کی باری نھ داره بھ جاھادمی کم کھ گذشت دھی... نداره برا مایبیماچ و بوسھ داشت گفتم ع
 !!!کشھیم

 دی بود نبایخوب باالخره امشب شب مقدس...ومدی خاموش کردم اراد صداش درنونوی شدم تلوزبلند
 :رفتم جلوشو دستمو دراز کردم! میکردیگناه م

 !ادی خوابم ممی بخوابمیپاشو بر -
 اما تا اراد ومدیمن خوابم م.... بودمیساعت فک کنم سھ سھ و ن....  تو اتاقمی گرفت و رفتدستمو

 !!!کردی نچ نچ می کالفھ بود و ھدمیپری از خواب مخوردیتکون م
  گوشمرهی برداشت و ززیاروم اومد از پشت روم خ... با فاصلھ بای بودم تقردهی شکمم خوابی رومنم

 : گفت
 !!کرانھ -

اروم موھامو زد کنار و ...چندبار صدام کرد جواب ندادم!!  ندادم تا خواب از سرم نپرهجوابشو
 :  عقبو اروم گفتمدمی سرمو کشعیسر!!  گوشمدنیشروع کرد بھ بوس

 ؟یکنی کار میچ -
 ؟یدی پس چرا جواب نم؟یداریب -
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  چتھ؟ی بگشھیم!!  خواب از سرم نپره خواستمیم -
 !!!ستی نمیزیمن؟ چ -
 !!یکالفھ ا...  ھستتیزی چھینھ چرا  -

 : رفتم عقبو گفتم...  زدو سرشو اوردجلوی اروملبخند
 !!! االن نھ..نھ اراد  -
 چرا؟؟؟؟؟ -
 !! چونکھ االن دوست ندارم -
 ....تو کھ تازه -
 !گمی مگھی لحاظ دھیاز ... بھ اون ندارهیربط -
  از چھ لحاظی بگشھیم -
 ... و منم دوست ندارم اونجوریلمی اون فری اراد تو االن تحت تاثنیبب -

 :  گفتعی حرفمو کامل بزنمو رودستاش بلند شدو سرنذاشت
 ....ستی نینجورینھ نھ نھ کرانھ اصال ا -

 : حرفشو قطع کردممنم
  نگو نھ... ھستمینجوریچرا اتفاقا ھم -
 !! خوکنمیبابا اصال بھش فک نم....خوب -
 !!الیخیب...اراد جان -
 !ی نامردیلیخ -

 کنم بھ عادت ی منت کشخواستمیخندم گرفت نم...دی بچھ ھا برگشت و پشتشو کرد بھ منو خوابمثھ
 :  گوشش گفتمرهیبا خنده ام ز!!  پاشی از پشت بغلش کردمو پامو گذاشتم روشمیھم

 ....ینی ببیلمی فنی ھمچی حق ندارگھید -
 :برگشت

 ....ستمینکرانھ من بچھ  -
 ...ی بچھ تریچرا اتفاقا تو از ھربچھ ا -
 !!!کـــــــرانھ -
 ...دمی خنده برگردوندمشو مثھ اول خواببا
 !! شد سرمو گذاشتم رو متکا خوابم بردی چدمی جدا فھمگھی دفعھ دنیا

 
با خنده !!!  کردنیری ششویی کھ نشست خودش چازیسره م.... بودنی شدم سرسرنگداری صبح کھ باز
 : بھ لپش زدمو دستمو انداختم دوره گردنشیلند شدم و از پشت ماچ ابدارب
 ...آخ کرانھ قربون اون قھر کردنت -
 ... نگفتیزیچ
 !!اتی بچھ بازنیکرانھ قربون ا -
 !! پردردسرتیدنای خوابنی ایفدا -
قھقھ !! خندهیاز چال گونش معلوم بود کھ داره م...نمی ببمرخشوی سرمو کج کردم تا نگفتی نمیچیھ
 : زدمو زدم پسھ کلشیا
 !!!رمی واقعا مکنھی قربونت برم فک مگمی میپاشو پاشو خودتو جمع کن حالم بھم خورد حاال ھ -
 : خنده برگشت و چشماشو تنگ کردبا
 .... بھ خدایی پرویلیخ -
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 رفتمی میطانی خنده شھی اومد جلو منم با ی بلند شدو تو چشمام نگاه کرد و ھمونطورعیسر
 اراد محاصره بشم برام لذت ی تو حلقھ دستانکھی اما اواری بھ دخورمی اخرش مدونستمیم...عقب

 !بخش بود
 ببوستم سرشو تو دستام گرفتمو خواستی دادمو اراد با خنده سرشو اورد جلو تا مھی تکواری دبھ

 : اروم تو چشمام گفتم
 !بھ کرانھ فک کن...اراد بھ من فکر کن -

 !! مھمون وجودم کردنشویری شی نشون نداد و لبای العملعکس
بھ سحر زنگ زدم فقط ...ومدی خونم کرده بودم اراد واسھ ناھار نمی صبح خونھ بودم کارااز

 ...میزدی حرف ممی داشتیدوساعت و خورده ا
 اموزش ی کھ گفت برای بود زنگ زدم تا ادرسھ اون باشگاھمیمای از ھم تیکی کھ دهی سعبھ
 !  بودمی ملمھی مھم بود کھ تو تیلی راحت قبولم کردن براشون خیلیم وخ برخواستمیم

 !! رامو کج کردمو رفتم سمتھ شرکت ارادھمونجا
 : کرد وگفتیرفتم داخل دختره خنده مسخره ا... دختره تو اتاقش بودنی ابازم

 !!انی خانوم ام منی انجامی چرا ھرموقع من ادونمینم -
 : و گفت بھش انداخت ی نگاه سرداراد

 !خانومم ھستن... ی ھمھ کارن خانم سرمدشونیا -
 اروم بلند ده؟یاما کور بود اون حلقرو دستش ند... اراد زن داره دونستی نمدی کن بادش خوابباور

 : شد و گفت
 !می با خوده شما کار کنمای مستقلمیاما من ما... صحبت کردم یی صفایراسش من با اقا -
 ! سرم شلوغھدیدونی اما منو کھ مدیتونیبلھ بلھ با پدر م -

 : با خنده رفتم سمتشو گفت!!! رونی کرد و رفت بی سرسری خداحافظسرخورده
  بچھ جون؟؟؟یچطور -
 بچھ جون؟ -
 !کننی بوس قھر مھی بچھ ھا بھ خاطره گھیاره د -
 ! ازت دلخور باشمقھی دقھی یذاریفعال کھ تو نم -

 :دیخند
 ؟ینوری ایچطور اومد -
 !!رفتم قبولم کردن واسھ اموزشباشگاه  -
 ...چھ خوب -
 .... اصالخوادی وقتا اونقدر کھ دلم می بعضیشیچقدر تو ذوق زده م -

 : و نذاشت حرفمو ادامھ بدمدیخند
  کنم؟ پشم برقصم؟؟کاریخو چ -
 !رینخ -

 :  گفتیطونیبا نگاه ش...دیخند
 ؟؟یدونستی خرابھ مونیکال اصال امشب تلوز -

 !!دمیخند
 ؟یخوب حاال کھ چ -
 زنھ؟؟ی مموردی و بی رو الکیبھ نظره تو اراد حرف -
 !!نھ -
 ....تو...من... امشب..پس ... خوب -



 357 

 : با خنده ادامھ دادممنم
 ....الال....بوس...شیج -

 ! عقبدی کشعی و سردی کنارم رو مبل و محکم لبمو بوسدی و پردیخند
 !!!  خونھمی رفتگھی دی زودتر از روزااونروزم

 
 !شایدوباره شده بود مثھ چندوقت پ... دوباره حالش گرفتھ بوداراد

ھمش از ! کردیباھام کلکل م! ستی دستھ خودش نکردمی راسش احساس میعنی.. نداشتحوصلمو
 یمیقد...دادی نا میحرفاش بو!! زدی زن و شوھر بھم وابستھ باشن حرف مدی نباادی زنکھی و اندهیا

 !  ادامھ بدهذاشتمی نمزدموی صحبتا منم ھمش پسش منیبود ا
 شده قشنگ فی ضعیلی خی اراد از لحاظ جسمانکنمی مشترکمون گذشت احساس می از زندگدوماه

 ! ندارهموی قدھی اون زور و بنکنمیاحساس م
شام نخورد ....  چقدر دلخورم از دستتیاخ اراد گاھ... حوصلھ و کسل کننده اومد خونھ ی ببازم
 بد بودنشو تحمل تونستمینم...دی بگھ خوابری شبخنکھیرفت و بدون ا... حرف نزدیھ اکلم
 ھنوز دمیفھمی نفساش می از صدادمی کردمو رفتم اتاق اروم کنارش دراز کشزیخونرو تم...کنم

 : گوشش صداش کردمرهیاروم از پشت کتفشو گرفتمو ز!!  ردهخوابش نب
 ! جوابمو بدهیداری بدونمیم! اراد -

 : اروم گفتم!  نداشتمنی جز ایمنم کار! نگام کرد... برگشتومار
  شده؟یچ -

 ... ندادی جواببازم
 !!اراد -
 ی ھاھیگر...اشک تو چشمام حلقھ زد ... بغضم گرفتکردی دلخورم مشتری بدادی جوابمو نمنکھیا

!  لبشی روختیسر خورد و ر... لبشی باالدیاشکم چک.... بکنھیمنحصر بھ فردمم نتونست کار
  گوشش گفتمرهیبرگشت دوباره ز! کردیفقط با غم نگاھم م... ھم ی رودیدھنشو باز کرد و لبشو کش

: 
 !یدیچت شده؟ بھ خدا عذابم م....ارادم ترو جونھ کرانھ حرف بزن -
 ستی نیزیچ -

 :دمی قشنگشو شنی صداباالخره
 ؟ی دوسم ندارگھی د؟ی ازم خستھ ا؟ی شدریازم س -
 ! گفتن نداشتی برایامابازم حرف!!!  بھ چشمام انداختی خشم برگشت و نگاھبا

 !دمی خوابدمشویاما من ولش نکردم از پشت سفت چسب.... کردغی اغوششو ازم دررحمانھی شب باون
* 

 با یامشبم خودش سرخود بدون ھماھنگ.... روز بداخالقھی روز خوب بود ھی شده بود بی عجاصن
 !!!کردی مینجوری ادی نبای بھش نگفتم ولیزیمن کھ چ.. رو دعوت کرده بود دهی و سپیمن مصطف

 !  اراد اومد خونھ!  کردم خی ھارو ھمرو اماده کردمو جوجھ ھارم سلھیوس
 سالم -
 !یسالم خستھ نباش -
 ؟؟یبھ افتخار دوستات زود اومد -

 :  پشت بغلم کرد و اروم بازومو گاز گرفتاز
 ؟یکنی میحسود -
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 زنگ زدم شرکت روزیدر ضمن د!  تونمی نمادهی کارم زیگی مشھی ھمرسھیبھ من کھ م! اره  -
 ! ینبود

  گفت نبودم؟ینبودم؟ ک -
 ...تیمنش -
 گفت کجا رفتم ؟ -
 :  برگشتم سمتشی نگاه مشکوکبا
 چطور؟ -
 بره؟ی مگھی دی مسائل تو شرکتو جانمی ببخوامی مینجوری ھمیچیھ -
  نھ نگفت -
 اھان -
 ؟یحاال کجا بود -
 !میندی قرار داد ببھی میمحضر رفت -
 درست کردمو چادرمو ممی رفتم لباسامو عوض کردم روسردموی نگفتم رو ساالدا سلفن کشیزیچ

 ونیاراد لم داده بود رو مبل و داشت تلوز!!  سرم کنمعی اومدن سریگذاشتم رو دستھ مبل تا وقت
 ...:رانی ایھا اجازه رفتم جلوشو زدم شبکھ یب...دیدیم
 !نمایبیا دارم م -
 ؟؟یریمی منی امشبو نبھیحاال ... دوست ندارم ماھواره روشن باشھ ن؟؟یجوری چنای ایدونیتو نم -
 : سمتھ خودشدی پامو گرفت و کشیطانی خنده شبا
 ! برم کار دارمخوامینکن اراد م -
  واسھ ارادت؟؟؟ی شاخ شدھیچ...خوامینم -
 !  دم کنمیی برم چاخوامیحاالم ول کن اب جوش اومد م..اره شاخ شدم  -

 ! در رفتمعیاروم دستاشو شل کرد و منم سر!  کردکامال احساس کردمخی نگاه سردم از
 دنیاراد با د! میستادی دمھ در منتظر ادمی چادرمو پوشعی در اومد اراد درو باز کرد و من سریصدا

 بھ خاطره بارش اروم دهیسپ... کردیرفت سمتشو باھاش روبوس عی سردی انگار پر کشیمصطف
 !!! داخلادی کردم کمکش کردم تا بی و باھاش روبوسکتری منم رفتم نزدومدیاروم راه م

 !!!یی عجب ھوامی بودلی اردبروزی چقدر گرم شده تھران پریوا -
 ! ھردوتاشون ترک بودنی و مصطفدهیسپ
 خوش گذشت؟..ا چھ خوب -
 !میری بار حتما باھم مھی شاالی ایلجاتون خا -

 !  بودی ارادم کناره مصطفدهی سپی شربت اوردمو نشستم روبھ روبراشون
 !خوب چھ خبر -
 ...  اراد جان ھمش زحمتھستیخبر کھ ن -
 ...ھی چھ حرفنیا -

 : وسط حرفھ اراددیپر
 شمارو بھ ی دوستدی من کھ بانی رابطھ برقرار کنھ برا ھمی با کستونھی اراد اصال نمیاقا مصطف -

 چشم بکشم
 !دنیخند

 : قبول نکردادی کردم نی تو اشپزخونھ ھرکارمی رفتدهی سپبا
 ! نمونده ھمرو انجام دادمی جان اخھ کاردهیسپ -
 !گھی نباش کرانھ تعارف نکن دنی اندک بنقدریا -
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 انداختم کال دوست داشتم منم سفره!  کارو کردنی ادهی بودم سپاوردهی ژلھ ھارو از قالبش در نھنوز
 می غذا بخورنیرو زم

 لھی وسویپھن کردم رو زمن!  پارچھ با طرح بتھ جقھ بود کھ مامان از اصفھان واسم اورده بودھی
 ... روشدمیھارو چ
 ! بردم تا شام اماده شھیی چای سرھی براشون

 : شروع کرد بھ حرف زدندهی و سپزی بود نشستم پشت مفتادهی خورشت جا نھنوز
 ن؟یخوایشما بچھ نم -

 :دمیخند
  تاحاالم بھش فک نکردم... من کھ ھنوز بچم برام زوده یعنی...ھھ نھ بابا ما -
 ! باشھادی زشونی پدر مادر با بچھ تفاوت سنستی خوب ن؟یکرانھ جان کجا بچھ ا -
 !اره خوب اما تاحاال با اراد در موردش صحبت نکردم -
  باشھ؟ی چی اراد دوست داشت تو دوست دارحاال اگھ -
  بابا مگھ بھ دوست داشتنھ منھ؟یا -
 ...من خودم پسر دوست داشتم حاالم پسر دار شدم...حاال -
 !  دوست دارمشتریدختر ب... بخدا تاحاال بھش فک نکردم اما خوبدونمینم -
 بھ دلت ی اما از ھمون روزه اول خدا مھرخواستمیمنم نم..یشی کھ زود مامان مشاالیا....یاخ -
 !یکنی نمدای پیی جارشوی کھ نظندازهیم

 ! زودهیلی کھ خیاخھ بعد سھ چاھار ماه زندگ.. مھمون لبام شدلبخند
 منم تو دلم بھ دستپختم کردی بھ بھ و چھ چھ میمصطف! می اوردمو مردارو صدا کردغذارو

 !دمیخندیم
 روزم ھی... از قبل خوشم اومدشتری واقعا از ھردوتاشون بمیدی و خندمی عالمھ حرف زدھی شام بعده

 بود برا خودش منم کھ یی کدبانودهی سپنکھیمثھ ا...می پارک و شامو اونجا بخورمی برمیبرنامھ گذاشت
 ! نگمیزیبھتره چ...درمقابلش 

 
 :اراد

اما .. بشم ی درمانیمی شدیگفت با!  من کھ دکتر برو نبودمی ولی رفتھ بودم دکتر بھ زوره مانروزید
 ...من قبول نکردم

 خون ھی منشنی ایسھ بار جلو...شمی خون دماغ مفتمی کرانھ مندهی فکره اای شمی می عصبانھروقت
 !!  بگھنمی اترسمی مدهی بھ کرانھ امار مادی فوضول شده زیلی خدایجد..دماغ شدم

 !!! زهیری موھام افتضاح متکونمی ساعت متکامو مھی و شمی مداری زودتراز کرانھ از خواب بصبح
گفتن ....  کھ ممیروح!! رمی وقتھ کھ باشگاه نمیلیخ... کھ بھ اندازه قبل جون ندارم دهی فھمکرانھ
 زنده رمویمی ھزار بار مزنھی حرف کھ مخندهی مرهیکرانھ مثھ الھھ عذاب شده برام راه کھ م...نداره

 ؟؟یشی می بدون من تو چشمیم
 : کھ داد زدختمیری می واسھ خودم چاتمداش

 !زی وواسھ منم برخوامیاراد منم م -
 کوتاه زی بلندشو دراز کرده بود رو می رفتم کنارش لم داده بود رو کاناپھ و پاھاختموی ریی چادوتا

 کرانھ بازم شوروع کرد بھ می خوردمونوییچا... نشستم کنارشزوی رو گذاشتم رو مینیس! جلوش
 :کنھی موونھی دی روزھی منو نیا...ور رفتن من 

 اراد -
 ھوم؟ -
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 ؟یتو بچھ دوست دار...تو -
 :دمیلرز

 !نھ اصال-
 چرا؟ -
 !گھیچرا نداره بچھ دوست ندارم د -
 م؟ی بچھ دار بشیخوای وقت نمچی ھیعنی...چھ لوس  -
 !نھ -
 !منو نگا کن -

 :گستاخش ی انداختم تو چشمانگامو
 ؟ی اخھ واسھ چمی بچھ دار شیذاری کھ نمنمیبی م؟ی بگلتوی دلشھیم -
 کار؟ی چمیخوای بچھ مدهی مشترکمون بھ سالم نرسیکرانھ ما ھنوز زندگ -
 ی کال دوست نداریگی کھ تو ممی فردا بچھ دار شنیحاال من کھ نگفتم ھم -
   مضخرفاتو نداشتمنیاره من از اولم اصال حوصلھ بچھ و ا -
 ؟یگی می چیفھمی مھ؟؟یارااااد مضخرف چ -
 !میزنی درمورده بچھ خودمون حرف ممی انگار االن داریزنی حرف منیاووووو ھمچ -
 :  قھر صورتشو برگردوند و گفتبا
  باتو دوکالم حرف حساب زدشھیاصال نم -
  منم گفتم نھ کجاش ناحسابھ؟ی بچھ دوست داریبابا تو گفت -
 ...برو بابا -

 ! کم داشتمنوی خدا ھمیوا!  شد رفتبلند
 
 بوس کوچولو نشوندم رو لپشو دوباره برگشتم ھی باھاش بد باشم ھمون موقع خواب تونستمینم

 ! زد و محکم بغلم کردیسمتش لبخند
 از دستھ حرفاو یلیخ.. بودن ی باحالی باشگاه بچھ ھارفتمی مسی کھ برا تدرشدی می روزچند

 !دمیخندیرفتاراشون م
 ! سالھ ان١٨ ١٧ اکثرا

 درموردش گھی گفتم اونم گفت اصال ددهی بھ سپروی پارک قضمی رفتنای ادهی با سپیی چاھار تاشبمید
 !باھاش حرف نزنم

 !!! واسھ پاگشامی دعوتنای خونھ مامانامشبم
 ! چندبار زنگ زدم بھش جواب نداد !!!! کرده بودریاراد د.. و اماده رو مبل نشستھ بودم حاضر
 ... شددای سرو کلش پباالخره

 ؟یدادی چرا جوا ب نمی بگشھیم -
 ! اصال زنگ نخوردمیگوش -
 !!مسخره.... زودتر برم بھ مامانم کمک کنم خواستمیبدو لباستو عوض کن م...لوس -

 : شدیعصبان
 !چھ خبرتھ؟؟ درست حرف بزن با شوھرت -
 !مابرو اراد حوصلھ ندار -
 !میریاصال نم -
 :  گفتمنوی زمدمی پامو کوبی ساختگھی گربا
 !گھی نکن دتمیاذ...اری درنیارااددد مسخره باز -
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 !یاری درنی واسھ من شاخ بازیتا تو باش -
 !!گھیاراد تورو خدا اصن غلط کردم بدو د -

 ھی شدمی مادهی داشتم پی وقتمی نزدیتوراه حرف!!!  نزد و رفت اتاق حاضر شدو زوداومدیحرف
 ! پام بودرهی زی خونیدستمال کاغذ

 ھ؟ی چنیا -
  رونی بنداز بیاخ
  شد؟یزیچ -
 نھ بابا دستم خون اومد -
  دستتو خوب شد؟نمیبب -
 اره -
  نمیخو بب -
 جاش رفت -
  خون اومد بعد جاش رفتھ؟نقدریا -
   وقتھ اون دستمالھ افتاده اونجا حوصلھ نداشتم برشدارمیلیاره بابا خ -

 : شدمادهی تمون دادمو پیسر
 !ایشلختھ شد -
 ....گھیاره د -

رفتم کناره اراد و .. ازدواجمونو اورد تازه چاپشون کرده بودی مھمونی شام سحر عکسابعده
 : بھ ارادی بھ عکس انداختمو نگاھی بھش نگاھدادمی مدمیدیعکسارو م

 !!  عوض شده از اون موقع تاحاالافتی چقدر ق؟؟یاراد دقت کرد -
 : خنده گفتبا
 گھی دی کردرمیپ -
 : گفتنوی سحرم ھمون لحظھ ھمقای بھ بازوش زدمو عکس و دادم بھش دقی خنده ضربھ ابا
 الغرم شده نھ؟؟!!! ی زرد شدی حالتھیاالن مثھ ... عوض شده ھایلی اراد خیول -

 :ره سرشو تکون داد ای بھ معنااریکام
 !گھی دادی بالھا سرش نمنی ھمیکنیاره اره ادم کھ ازدواج م -

 یی تو دستشوشھیھم...  الجون و زرد و زار شده بودیلی خدای رفتھ بودم تو فکر اراد جدی جدیول
 !!! ارادهیپره مو

 .... بره دکتردیبا
  دکرتی بردیاراد با -
 ؟یدکتر واسھ چ -
تو کھ ... ی رفتلی تحلکنمی احساس متی بدنیروی ھم از لحاظ نی ھم از لحاظ جسمیلی خدایجد -
 یری باشگاھم نمگھید
 ! خوبم بابانقدری ای تو چرا حساسشمیبابا مثھ ھم... رمینھ نم -
 می بردینھ نھ با -

  ادامھ ندادمگھی ندادو منم دیجواب
 

 میتونستیمسافرت پر خرج و تا م ھی می بھ جاش رفتموی نگرفتی ما عروسدی کھ دی از وقتسحر
 ...رنی نگی کھ عروسخونھی خونوادش ماروی تو گوشھ کاممیدیخوش گذرون
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 ھم بھ مسافرتتون نیری بگتونوی ھم عروسھی لوس بازگھی اما مامانم مھی گفت بابام راضبھم
 ...نیرسیم

 پررنگ شده یلی خی و مصطفدهی رابطمون با سپدایجد..می خوب مام کھ خودمونو لوس کرداره
 !بود

اراد !! میدی تلفن ھردوتامون از خواب پری دفعھ با صداھی بود نطورای ا٦ روز صبح ساعت ھی
 کردمو خودمو انداختم رو ی بودم پوفدهی و تلفنو برداشت من کھ ترسرونی بدیزودتر از من پر

 عیدا؟؟ اراد سر چشھ خنیا... بودختھی سرسام اور موھاش ریعنیچشمم افتاد بھ بالشھ اراد ...تخت
 :دی تو اتاق و لباساشو پوشومدا
  بود؟ی تلفن ک؟یری میکجا دار -
   حالش بد شدهدهیسپ... بودیمصطف -
 مارستان؟؟ی ببرنشیخوب چرا نم -
 .... مارستانھیب -
  شده؟یزیچ -
 !ادی ماینھ بابا فک کنم بچشون زودتر داره بھ دن -
 ...امیمنم م -
 !بدو پس -

 :زدمی باھاش حرف مدمیپوشی کھ با استرس لباسامو مھمونجور
  برا بچھ خطرناکھ؟؟یعنی -
 ! زودباشدونمی کرانھ نمدونمینم -
  زهیری موھات منقدریتو چرا ا -

 .... برگشت سمتھ تختعیسر
 !  روشن کنمنویمن رفتم ماش -

موزر موھاشو  با گھیم....دادی مسخره می جوابادمیپرسی می حاضر شدمو رفتم نشستم ھرچعیسر
 !مثال منم باور کردم...زده بود نتکونده بود

خودم .. ختنیریبانمک بود اما خوب ھمھ نوزادا ب.... اومد و اسمشو گذاشتن ارمان ای بھ دندهی سپبچھ
 !!!از فکرم خندم گرفت

 تو دستگاه ی مدت طوالنھی بچھ دی کردم براش بای دره اتاقشو نقاشی رفتم خونشون روفرداشم
 .... روزه کارشو تموم کردمھی منم موندیم
 
 !!شنی دارن کم پشت می موھاش ھدمیدی واقعا مکردی موش نگرانم مزشی رنیا

 دکتر می برادی بکنھیقبول نم... خودمی خون دماغ شد جلودمیدوبارتاحاال د... کم اشتھا شده بودیلیخ
 ادهی واسھ کاره زگھیم
 !!کنھی موونمی جونم داره دیواقعا شده بال... کار سرهرهی مرید...خوابھی مشھی از ھمشتری بیلیخ

لثھ ھاش ...ھی خونرهی کھ از دھنش می ابشھی مداری لثھ ھاش متورم شدن و صبحھا کھ بدمی ددایجد
 !! دارهیزیخونر

 !!!سرطان... گفتی چرت منترنتمیا... کم گشتم ھی نترنتی خودم رفتم اکنھی نمی کارنی کھ ادمید
 گفتم زوی ھمھ چششی بود رفتم پی زدم بھ سحر ازش ادرسھ عموشو گرفتم متخصص داخلزنگ

 ..... و خبر نداره کھ من اومدمادیمیگفتم کھ ن... بدهشی ازمادیگفت با...
 ... باھاش حرف بزنمدیامشب با... شھی معلوم نمیزی نده چشی تا ازماگفت

 ...دی اراد اومد برقو خاموش کردو دراز کشدمی رفتم رو تخت و دراز کشزودتر
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 !اراد -
 ؟یدینخواب -
 !! نھ -
 ھ؟یچ -
  دکتر؟می بریایم -

 : سمتمبرگشت
  کرانھ؟؟؟یواسھ چ -
 ...می بدشی ازماھی میبر -
  کرده؟زی تجونوی ایبعد ک -
 ...دکتر -
 .....کرانھ -
 ...تورو خدا اراد -

 :  برداشت روم و گفتزی خاروم
 !یدونی ھست کھ تو نمییزای چھیکرانھ  -

 ...:زدی تند مقلبم
  شده؟یزیچ -

 :  رو صورتمختی مردونش ری مژه ھانی گذاشت روھمو اشک از بپلکاشو
 !اراد تو رو خدا حرف بزن -
  نھ؟یمونی مشمی پشھیھم -

 :  گرفتم تو دستمو اروم گفتمصورتشو
 !!!اراد...معلومھ  -

شونھ ....قلبم مچالھ شد...کردی مھی با صدا گردیلرزیم کرد شونھ ھاش ی تو دستاش مخفصورتشو
 :ھاشو گرفتم و التماسش کردم

 ...اراد!!  بگویزی چھیاراد جان خوب ..ارادم  -
 : بلند شداروم

 ... کرانھ -
 !زمیبگو عز...جونم بگو -
 ...تونمینم -
 ! نکنوونمیاراد توروخدا د -
  بگم؟ی چدونمینم...کرانھ من  -
 ! حرف بزنی لعنتسھیمی داره قلبم وایوا -
 !ضمیکرانھ من مر -

 ...خدا کنھ... نباشھکنمی کھ فک میفقط خداکنھ اون... گفتن نداره احوالم
 اراد تو چتھ؟؟ ھان؟؟؟ -
 : نگفتیزیچ
 ...اراد...اراد نگو کھ -

مکان نداشت نھ ا...دادمی دھنمو محکم گرفتمو سرمو تکون میجلو....دیباری چشمام می ابره بھارمثھ
 !!! باشھفیامکان نداشت اراد من ضع.... باشھ ضیاراد من مر

حالم دستھ خودم نبود اراد بدتر از من بود و ....گردنشو چنگ زدمو تو اغوشش گم شدم... نشست
 .... بشمداری از خواب بدی شاگفتی نمیچیھ
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 :  نگاش کردمو گفتماروم
 ؟؟؟یگیجونھ کرانھ بگو راست م....اراد نکنھ -
 !!!!!یولم نکن...تورو خدا کرانھ.... وقتھ از از قبل از ازدواج یلیخ...کرانھ -

بھ خودش فشار .... کردمھی گرتونستمی گفتن نداشتم فقط نگامو دوختم تو نگاھشو تا می برایحرف
 لرزون ی و دستھیبا گر.... شددای اراد پی لبای خون روی سرخده؟؟ی نکنھ اما چھ فاھی تا گراوردیم

 ....شینی برهی پاک کردم لباسمو دراوردمو گذاشتم زخونشو
 ... و منگجیمنم گ... بودنییسرش پا...کردی مھی و گرشدی منی غمگشتری رفتارام باز

 :  باال و اروم گفتمدمی کشچونشو
 !!!نتتی نبینطوری ارهی کرانت بم؟؟؟ی واسھ چیاراده من شرمندگ..ارادم  -
خونھ دماغش بند اومد لباسمو ....حالم دستھ خودم نبود ...نشی تو سدی خشونت سرمو گرفت و کشبا

 : اروم سرمو نوازش کرد و گفت.....پرت کرد گوشھ و اروم ھمونطور کھ توبغلش بودم خوابوندم 
 !!سبک شدم کرانھ سبک شدم -

 رو ی روزنی ھمچمردمویکاش من م...شدی فقط اشک بود کھ مھمون گونھ ھام مشدی باز نمدھنم
 شدی مینجوری تو کرانت ایش بھ جا کادمیدینم
 

 وقت چی ھی و شادی خوشمی از ھم دور باششدینم... می بودیمی صمقی رفی و ناراحتی و افسردگمن
 !!ومدهیبھ من ن

دورتر ازم !! رهی اروم مادی تو چشاشھ اروم می حسھ خجالت و شرمندگھی... ازم دور شدهاراد
 یی ھا مارو بھ جاینی سرسرنگنیا...  رو ندارمیکی نی طاقت اگھی دی ھم بدبختنیتوا....خوابھیم
 !نمی اب شدنشو ببتونمینم!! رسونھینم

 نمونی فاصلھ بنی امخواستمی نگھید... کرد و رفت تو اتاقی سالم کوتاھری اخنی خونھ مثھ ھماومد
 !کردی مزونیداشت لباسشو او... بشھ شتریب
 ! شام حاضرهایاراد ب -
 !! ندارم خستملی میمرس -

 : سرمو گذاشتم رو کمرشو اروم گفتم.... پشتشو اروم شونشو گرفتم برنگشتتمرف
 نیا... ارادم از دستم برهذارمیمگھ م... شھی درست می دکتر ھمھ چمیریباھم م..تمومش کن اراد  -

نکن .... پس نکنرهیمی کرانھ متی از کم محلیدونی بھمون بده؟؟ تو می چخوادیسرد بودنا اخرش م
 !!قربونت برم

 یندازی سرتو می چیبرا..ھی معنی بیناراحت باش مثھ من اما شرمندگ...ی ناراحتدونمیم
 بود با ختھی از ھمھ جا رشتری بقشی کناره شقیموھا...خورد شده بود...ستادمیرفتم جلوش ا...نییپا
 :  بغض کردمو کف دستمو گذاشتم کناره صورتشو گفتمدنشید
 نی شرمنده باشم کھ چرا زودتر از ادیارادم من با!! نذار تلخ بگذره.... من ھیاه کن زندگبھم نگ -

 ؟؟؟یکشی تو چرا خجالت مدمیدردتو نفھم
 :بغض داشت.. سرشو گرفت باال سرخ شده بوداروم

 ....  روز تنھاھی ممکنھ دونستمیم!! و ازدواج کردمدونستمیکرانھ من م -
 ی تازه ایروی نھیانگار .. و لبامو گذاشتم رو لباش دمی پرھی با گرادی برونی حرف از دھنش بنذاشتم

 ....بھ وجودم دادن
 شدم؟؟؟ی نمصی حرکردی نگاھمم نمی مدت حتنی تو ای ولش کنم وقتتونستمی خودم نبود نمدستھ

 گوشم رهیاروم ز! کمرمو گرفت و با خشونت خوابوندم رو تخت.... ارادم دلتنگھ اغوشمھ دونستمیم
 : گفت
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 ....  اگھدیشا....منو ببخش کرانھ -
 با اه و اشک بوسھ بارون فشوی دراوردمو بدن ضعرھنشوی نذاشتم حرف از ندامت بزنھ پبازم

 از دست شھی ھمیانگار کھ دارم برا...زمی لحظھ نبود کھ ببوسمشو اشک نرکیجالب بود ...کردم
 !!دمشیم
 

چھ راحت دارم ... بھ روحم واردشدمی بھ زندگییربھ نھا ضنی اقدام کردری دیلی دکتر گفت خیوقت
 !دمیارادمو از دست م

  ھان؟؟؟؟؟؟ی کھ کنارم باشی نکردی چرا کاریدونستی تو کھ منامرد
 اما اونقدر تو مشکالت و کردمی می طدی کھ اول از ھمھ بایراھ... دست بھ دامن خدا شده بودمگھید

 !!! بھ کل از لغتنامھ ذھنم پاک شده بودمانی غرق شده بودم کھ واژه توکل و اھامیبدبخت
 جزء شتری نگفتم اما نصفھ بیزیختم قران گرفتم بھ مامان چ....  روز پشتھ سره ھم روزه گرفتم سھ
 ! قرانو مامان برداشت و خوندیھا

 پشت سره ھم بود ھمھ یلی چند روز تعطشھ؟؟؟ی می چھ حالخونھی دامادش داره می بدونھ برااگھ
فقط .... مامانششھی پرهی و خانواده سحر پدره ارادم داره ماری و کامنای برن مسافرت مامانخواستنیم
 ... مییما
 ی حالت معنونی کھ با خدا دارم ای اون اتصالرونی اگھ از خونھ برم بکنمیاحساس م...میرینم

 یاراد بدتر از قبل شده محضھ رضا!! ! بھم پشت کنھشھی از ھمشتریممکنھ تکون بخوره و خدا ب
 !ارمشی بھ حرف بتونمینم....زنھیخدا حرفم نم

 دارم گمی نمگھید.... خورهیدارو نم.... نداره لی میچی بھ ھادی سره کاره خونم کھ مای خوابھ ای
 ! شمی کم کم خودمم اب منمیبی اب شدنشو میوقت.. شدموونھید... شمی موونھید

 شی کم حرفنیا..دمی با تموم وجود فشارش مکنمویبغلش م.... ستھی شب کاره ھردومون گرھر
 ! کنھی ممیعصب
 میگر....دمی خودم نبودم دستمو بریاصن تو حال و ھوا...کردمی واسھ شام ساالد درست مداشتم
 یدونینم...یھ... کنمی مھی دستم گریدگیاراد اومد تو شپزخونھ فک کرد بھ خاطره بر...گرفت

 !!!شکنمی میکھ با تلنگر شدم فیاونقدر ضع
 اونم بغض کرد و رفت یخودی بخاستیارادم م... راحت جور شدخواستی کردن مھی بھونھ گردلم

 ! رونیب
 !  زخمھ دستتو ببندهگھی دی اگھ نباشم کنکھی بھ اکنھی فکر می بھ چدونمیم

 چند وقت دلم نی مثھ ھمخواستی مھیدلم گر.. کنارش نشستم دوباره اون حسھ مسخرهمی خوردشامو
 :  دادم بھش اروم گفتمھیپاھامو جمع کردم تو شکممو بازوشو گرفتمو سرمو تک...گرفتھ بود

 خواست؟؟؟ی می بره دلم چادمی کھ ی انقدر منو ببوسشھیم -
  بھ اشک اشنا سالم دادمشھی تر از ھمنی نگفت منم غمگیزیچ
 

 بخونمو اشک شدیمگھ م.... اده بود کھ شوھرشو از دست دی مطلب خوندم زنھی نترنتی تو اامروز
 زم؟؟ینر
 
 میگوی ارام مکنمی پاک کنم ھربار کھ نگاه منھی ای نگاھت را از رورودی مادمی یگاھ" 

 !!! نرفتھ استسوانمی گادهی خاطرات انگشتان توست کھ از دی سپیموھا
 بھ بردی تو ھنوزم کھ ھنوز است مرا می و لبخندھاکنمی را تحمل مواری عکس تو ست کھ دقاب

  مانیخاطرات دور عاشق
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 !یخواھی تو ھربار مرا زنده تر از قبل مرمویمی من با ھر خنده تو منکھیا
 اغوشت یجان عشقمان قسم ھنوزم گرما... و برگرد ایب.... را نقطھ کنمییبرگرد و تنھا.... جانمارام

 !! خوددارمی جامن کھ!!!... لرزاندیتن تخت دونفره مان را م
 ی روتی روءی مھری ھمھ بنی اما ھنوزم با ادھندی تورا می ھمھ بومی خوابھای وقتکشمی چھ منیبب

 !!است" دوستت دارم"ماھت لمسھ 
 اند دهی وداع افری مرا براییگو...ی زندگی ھالھی پشتھ مدھمی کھ ھنوز است دستم را تکان مھنوزم

 !! بلندم را شکستی ساده ات دلھ ھمھ سالمھای خداحافظکی ینیبی، م
 چشمانت دانمی خطا کنم مترسمیباور کن م!! نی ھمرمیمی در خودم میفقط کم... من فقط یستی نتو
 !!! ستی حوالنیھم
 و ھمھ زندی بھ دل نمی چنگمی لبخندھاگریبعد از تو د... جنس نگاھم رای حتی مرا عوض کردتو
بخندم ھمھ تورا در لحظھ لحظھ وجود من حس خواھند اگرم !!!  سره چشمان توسترهیز

 !!ی من رسوب کردیتو در عمق خنده ھا!! مرد....کرد
 و اتشفشان ی بھ زلزلھ و سنامیاجینھ احت!!! نھ ... رو کردری مرا زی خاص تو زندگینگاھھا

 کندی نگاھت بدرقھ ام نمگری کھ دنی را گم کرده ام ھمتی کھ لبخندھانی ھمیستی کھ تو ننیھم..ستین
 !  کردهکسانی را با خاک می کھ زندگستی بزرگیبالھا
تو کھ ...ی انصاف ھمان گونھ ترکم کردی بیو تو.... البداھھ عاشقت شدم ی کھ فداندی مخدا

 بعد از یدانستیتو کھ م...  ام بند خودره بوددهی پوسھی تو بھ تار و پود زندگی لبخندھایدانستیم
ن یا!  دربھ در انم ی کھ عمرستی ھمان کوچھ انی اکندی چکھ ممی زندگواریدر و دنبودنت غم از 

 .....  و دل منییبای زرحمانھیتو ب!!! ستیعادالنھ ن
 ی بھشتی با عطره تاکھااتورای مست بود؟؟ دیافریتو بگو دلکم خدا کھ تورا م... نازکنھمھی من ادل

 ؟؟؟!معطر کرده بود
ِ بن بست نگاھت ی پشت کوچھ ھانجای و من ای دل ببرشھی کھ تو ھمنیا...  ستی رسمش ننیا

 !!! باشمتی از گرد و غبار پای تلنگرکیمنتظر 
 !! کردهنی را بگم نبوده تو مرا خانھ نشنی فقط ازنمی حرف نمی اشھی بگذر کلنھای ھمھ ااز

 سال است یسالھا...م  ادهیپرده را جفت بھ جفت کش...پنجره ھا را چفت کردم ... قفل زده ام درھارا
 را بھ تیعطر نفسھا... اتاق یھوا... باده نامرد ترسمیبھ خدا کھ م...ترسمیم.. شده امنیکھ خانھ نش

 !!!! ببردادگاری
 "القصھ" گفتمی ارام مدادموی و اب دھان قورت مگذشتمی ھا می داستان بود از بدمی زندگکاش

جانکم ...  باشددهی کشرونی بی زندگی چروک ھای مرا بھ عمد از البھ الیکیانگار .. چھ بداما
 !!! زمانھ سخت داغ استیبدون تو اتو

پارادوکس ...یروی تو اھستھ اھستھ مزنمی مادیمن تورا فر...سادست...خواھدی اخر کھ تجسم نملحظھ
 !ستیبیعج

با ... کنمیاما من باور نم... ھمھ با احساس شدن نروزھای اکندی و لب باز نمداندی حالم را ممادر
 زهی تو چی محلی بزندی من بریکرور کرور احساسم کھ پا: " منھی زندگمی بگوتیبغض برا

 "ستیگرید
 ....یتنھا گذاشت) ی معنوراثیم( ھی ارثنھمھی کھ مرا با ای چقدر نامردکنمی احساس میگاھ
 من بدون ی ھایی دارانھاستیا...ی دلتنگی و من ماندمو دلھ از کف رفتھ و اغوش سرد و ھوایرفت
 !!!!  عاشقانھ راراثی منی تمام ادھمی بھ باد میبرگرد. تو

 تا جا دارد کتک بھ خوردش اورمی برشی تنھا گکجای خوادی کھ دلم منقدری نامرد است اروزگار
 ... درست شدهزی ھمھ چی داشت حاال کھ رفتی بھ نبودنت بستگزیانگار ھمھ چ...دھم
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 ... ھستخدا
 ... ھستمادر

 ... ھمیشمعدان ی گلھاعشوه
 تو را دای دلھ منتظر کھ شدنی و ای بھاری ھوانیبھ جز ا... اند شانی ھست و ھمھ سره جازی چھمھ

 !کم دارد
 !!! معلوم است خدا ھم بھ من نارو زدهشودی تر منی ھرروز عشقت سنگیوقت.... ی ھیھ

 شیسفت چشمھا... ردیگی را مشی خدا گوشھاخواھمی مگری دکبارهی تو را کنموی مھی گری وقتانگار
 !!! من استیاو دزد ارزوھا... سرنوشت تنفر دارم نیاز ھمھ ا....دھدی ھم فشار میرا رو

 ! کھ صبح نکردمیی تو چھ شبھااهیمن با نگاه س... است دهی دل زخم دنی عکست تنھا مرھم اقاب
 !دییایچھ بھم م...شب و چشمان تو.... بردی خوابم مکنمی منگاھشان

 تو بودن ثابت مانده ی و من در مدار بچرخدی نمگری دنی ھم زمدی شب است شاشھی ھمنجایا
عمق فاجعھ را درک ... ختھی را بھم ریتو نظم ھست!!!  بچرخدکندی ھم رغبت نمنیبدون تو زم...ام
  فروغ ندارد؟؟؟گری کھ نگاھم دنی ا؟؟یکنیم

 گری را پر کنند من دمیینھا تتوانندی بھ گمانشان مکنندی گنجشکھا سر صدا مرومی پنجره مپشتھ
 !ستی نرای تو را پذی جز تن صدامیگوشھا

تو در باران .... توی از ھواکردمی را پر ممی ھاھیمن اما ر...دندیدوی و ھمھ مدیباری باران مروزید
 ! منیمرد دوست داشتن... ییبایھم ز

 خودم بسوزد ی دلم برایبگذار کم..خودخواه نباش... از حد دوست داشتم قبول کنیادی تورا زمن
 ....میبگذار حرف اخرم را بگو!مرمی مھی ھر ثانتوی کھ حاال بیمن...اره خوده خودم 

 "ییتنھا"
تو با تموم نبودنت تمام بودن _ و " دوستت دارم" می بگوخواستمیم....ستی ننی نھ نھ حرف تازه انھ
 _یمن
 نیھم...
 

 !!! تموم شدهی ھمھ چگھیاما د...ی نکردی کارنی کردم کھ چرا زودتر از اسرزنشش
 کنمی میسع....دهی از دست مزشوی کھ ارادم داره ھمھ چنمیبی راحت تر مگھی حاال دگذرهیماه م ٥

 ...بخندم تا اونم بخنده
 دی چرا ھربار ناامدونمیاما نم...رهی خونمونو مادی مادی زیمصطف....  کنھی نمی بھ خنده ھام توجھاما

 !تر از قبلھ
 از کجا اومده اما دونمی در من کھ نمھی حسنی اشھی دارم کھ خوب مدی من بھتره چون امھیروح
 !!!گردهی کھ ارادم دوباره بھ من برمدونمی خوب منوی ھست ایھرچ
 نداشت ناراحت نشدم واسھ یبیع.. مسافرت اما قبول نکردیی دوتامی برادی دادم بشنھادی پبھش

 !!!دخودش گفتم کھ اونم اصال استقبال نکر
 یبراشون شربت اوردمو نشستم بعد از احوالپرس!  باھم اومدن خونمون دهی وسپی روز مصطفھی

 :  ارادو گفتی پایدستشو گذاشت رو
   گرفتمطیبراتون بل -

 :دونستی کردم اما اراد انگار متعجب
  واسھ کجا؟طی ؟ بلطیبل -

 : زد و برگشت سمتھ منی لبخنددهیسپ
 !! کربالنیری مندهیاحتماال ماه ا.. د  واسھ تو و اراطیدوتا بل -
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 :  زدمو گفتمی لبخندناخداگاه
 ؟یدونستی خبر؟؟ اراد تو می بنقدری جرا ا؟؟ی چیعنی -
 : سرشو تکون دادی لبخند کمرنگبا
 !!اره اره -

اصلنم تا بھ حال دلم ...ومدی خوشم نمیارتی زی وقت از مسافرتاچیراسش من ھ... شدمخوشحال
 .... شدی کھ تو دلم بود روشن تر از ھرزمانیاون نور... بارنی برم کربال اما اخواستینم
 تو وجودم یقی عمی خوشھی شدی لبام پاک نمی تکون دادم لبخند از روی سری خوشحالبا

 !! کناره ارادهی ابدی زندگدی امنی و ثمره اوهیانگار م...کاشتن
 یاصرار!!!  برن خونھ مادرشدی نذاشت و گفت امشب بادهی شام درست کنم اما سپخواستمیم

نفسشو داد ...نطوری نداشتم ارادم ھمیرفتن چادرمو دراوردمو اروم نشستم رو مبل حرف....نکردم
 :  گفتی با لبخندرونویب
 ؟؟یخوشحال -

 :  گفتمی زانوھام با لبخندی دستمو بھم چسبوندمو گذاشتم الکف
 !!یلیاره خ -
 :  تکون داد اروم رفتم کنارش نشستمو اروم گفتم نگفت و سرشویزیچ
  ؟ ھان؟ی شدبی غرنقدریچرا ا -

 :  داد باال و گفتابروھاشو
 !!!  خوبمشمیمثھ ھم!!  نھ ب؟؟یغر -

 بھشون زدمو اروم ی گونم بوسھ کوتاھی رودمی مردونشو گرفتم و اروم و نوازش گونھ کشیدستا
 : گفتم

 کھ بھش ی ده کھ بھ معجزه اعتقاد داشتھ باشھ نھ وقتی معجزه رخ می کسی برایفقط و فقط وقت -
 ؟؟ی کنارم باششھی ھمی برایتونی کھ میارادم اعتقاد دار... داشتھ باشھ ازین
 !! بد بودمیلیمن خ -
 ....یبھ خدا اگھ با تمام وجودت عاشق خدا بش...گذشترو ول کن -

 :  ادامھ دادمی کردم با لبخند تلخبغض
 ...ی کنی تا ابد عاشقکنھی می کارھی عاشق خداشو کنمی نمیاراد حسود -

 :  و اروم گفتنیی انداخت پاسرشو
  کنم؟؟کاری نماز قضارو چنھمھی اخونمی سالھ دارم نماز مھیمن تازه  -

 : گفتمدموی خنداروم
 کنمی شوروع ممن از امروز...از االن خوب باش .... بخشھیخدا حق و هللا و راحت م!!!!  وونھید -

 خونمینمازاتو م
 :  و اروم گفتدیخند

 ! خودم بخونمدی باشھی نموونھید -
 اون ادتھی.... کنم با خنده ھاتی بخند بذار زندگیاگھ دوسم دار.. نباشدیاراد تورو خدا فقط ناام -

ار  کی قلبستی ایاراد نخند.... لبان تو کوک شده ی ضربان قلبھ من با منحن؟؟ی کھ بھم دادیجیمس
 !شھیھرروز من م

 :  موھام زد و اروم گفتی روی زدو محکم بغلم کرد بوسھ ایلبخند
 ؟؟ی کسی از بکردمی می من چھ غلطیتو نبود -
 گشت؟؟ی می کرانھ دوره کی تو نبودشدم؟؟؟ی مکی بھ خدا نزدیجوری من چینبود....تو بگو -
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 ھی بود و یخنده ھاش سطح!!!  فقط واسھ دلھ من دونمی اما مدیخندی ماھم مثھ باد گذشت اراد مھی
 ... تنگھقتی عمی خنده ھایچقدر دلم برا...یدفعھ ا

 کھ حداقل چند بردمیمنم لذت م...کردیاراد با لذت بھ کارام نگاه م.. گذاشتم تو چمدونالمونویوسا
 . نگاھش جنسھ غم ندارهی اقھیدق

 ...   گفتمنایھ مامان بشیتازه ھفتھ پ....می بودی نھ پس فردا راھفردا
 :  انداختم توصورتشو گفتمراموی از لباس زیکی
 نی نشکاری بنمیتاش کن بب -

 نیا.. نھ! از روصورتش برنداشت و با دستش نگھش داشت!  کنمیطونی قصد اونو انداختم کھ شاز
 !ستیادم بشو ن

 : جلو شو زدم بھ شونشرفتم
  ؟؟ی الو؟؟؟ خواب؟؟یکوش -
!  کردمی مانندغی جیخنده ...  رو تخت می و منو انداخت روخودش و ھردوافتاددی پامو کشھوی

 :  گفتموینی دستشو گذاشت رو بدیخند
 اروم چھ خبره دختر جون؟..سیھ -

 !!!! قدم شدمشیخودم پ.. کنھ کاری چخواستی مدونستمیم...لبامو گذاشتم رو لباش...دمیخند
  نبودمیاومدن رونی شد رفتم تو اغوششو بی چمی نفھمدگھید
 

 :اراد
 نیی پایچشمم خورد بھ نوشتھ ھا...  دانلود کردمدوی جدی از برنامھ ھایکی.... شرکتتی تو سارفتم

 :صفحھ
 آورد، یگناھى كھ پشیمانى م.  تجاوز بھ حقوق دیگران استدھد، یھا را تغییر م  كھ نعمتیگناھ

.  شرابخوارى استَبرد،یگناھى كھ آبرو م.  ظلم استكند،یگناھى كھ گرفتارى ایجاد م. قتل است
 قطع رابطھ با بخشد،یگناھى كھ مرگ را شتاب م.  زناستگیرد،یگناھى كھ جلوى روزى را م

 نافرمانى از پدر كند،ی و زندگى را تیره و تار مشودیگناھى كھ مانع استجابت دعا م. "است خویشان
 "مادر است

 !!! مامانم سوختیدلم برا.. سوختامی خودم و بدی لحظھ دلم براھی آن ، فقط ھی.....دی کشری تقلبم
 شی کھ کرانھ خودشو بھ اب و اتستی رسمش ننیا...کردی حاللم مدیبا...زدمی بھش زنگ مدیبا
 کھ خودم ستی درسش ننیا....منتظر معجزست.. کنھی قران ختم مخونھی نماز مکنھی دعا مزنھیم

 !!!مانع استجابتش بشم
 می چقدر زود گردایجد..با حرص پاکشون کردم..اشک تو چشمام جمع شد.. بھشزدمی زنگ مدیبا
 اونم ؟؟یکردی مھی گریک....یپس کو اون غروره مردونھ کو اون ھمھ خوددرا! اراد ...رهیگیم
 !!!!!یریگی ابغوره مخورهی می بھ توقی حاال کھ تقیچ

 انقالب ھیکرانھ مثھ .. دمیمو نفھمچقدر فرق کرد... شدم و خبر ندارمبی عوض شدم چقدر عجچقدر
 ....عشقش اروم اروم در من رسوب کرد...اروم اروم منو عوض کرد... من ی بود برایمخمل

تلفنو برداشتم و شماره ... دفعھ ھواشو کردھیدلم !  در من ی شدنیتو اروم اروم تھ نش!  دختر اره
 :  گفتادی و فر سالم با دادی بھ جاووونھید.... تا بردارهدیگرفتم طول کش

 از صنف خانھ داران یادیچھ عجب ..اراده زنگ زده خونھ.. نھیبیپس چشمام درست م...نھ -
  کرده؟ی چی باز دلت ھوان؟؟؟یکرد

 :  گفتمی ارومی صدابا
 ... کرانرو کرده بودیدلم ھوا -
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 :  گفتینی غمگی صدابا
  کرد؟؟وی چی دفعھ ھواھی دلھ من یدونیم...اراد اراد  -
 ؟؟یچ -
 خانوممو کرده ی دلم ھوایگفتیکاش االنم م...یوردی درمی کھ برام قلدر بازیاون موقعھا -

 ھ؟؟؟یمشکل...
 !!!دروغ چرا... من ھنوز ھمون اراد پررو و قلدرم؟؟؟ نھگفتمی مگفتم؟؟ی میچ
 !ی تو بخوای ھرچشمیتو اراده کن م -
 !خوامی مزی چھیمن فعال  -
 جــــونم؟؟؟ -
 !!!!!!!خوامیمن بچھ م -

 :  موقع با خنده گفتمیبھتره بگم چھ ب.. مقدمھی بگم؟؟؟ چھ بی چدونستمینم.... شدمشوکھ
 ! موقع دلت مبارزه کن عشقمی بیبا ھوسا -
 ! ھردومونھازهی ننی استی ھوس ننیا... گفتم یاراد جد -
 کھ موقعش یدونی ؟ متی وضعنی اونم تو ا؟یخوای می چیدونی اصن م؟یگی می چیفھمیکرانھ م -
 !ستین
 ؟یفھمیم... موقعشھی از ھر زمانشتریاراد االن ب -
  تموش کنگھیتوام د.. در موردش حرف بزنمخوامی نمگھید!!!!!! نھ -
 عوض تیروح..کنھی مریی تغی ھمھ چمیارادجان بھ خدا اگھ بچھ دار ش..اراد.. تونمینم...خوامینم -
 ؟؟؟ی از روزمرگیخستھ نشد!!!!!شھیم

 : زدمادی دفعھ فرھی خودم نبود دستھ
  ؟؟؟ی کنکاری چیخوای ؟؟؟ مرمی بمفتمی بگھی من دوروز دمی واسھ خودت؟؟؟ بچھ دار شیگی میچ -

 ....کردی مھیداشت گر..ومدی نفساش میصدا
 ! خودتو ناراحت نکندیاراد ببخش... دیببخش -

 کردمو زی گاه مھیدستمو تگ! ستی عقلمم دستھ خودم ناری اختگھی کنم کھ دکاریچ.... منو ببخشھ خدا
در ... بگم غلط کردمدی من با؟؟یکنی می چرا تو معذرت خواھیاخھ لعنت... صورتمو چنگ زدم

 !نی عاشق بود ھمدیفقط با.... مثھ تو یبرابر زن
 !!!زنمی حرفشو نمگھی اصن ددیببخش....گھیاراد جواب بده د...اراد -
 :  گفتی مکثبا
 !!یستی نممی اون اراده قدگھی رفتھ بود تو دادمی -

 ....دی لرزتنم
 ... منھ خــــرد؟؟ی ببخشیگیتو چرا م....کرانھ -
 ؟ی نداری کارــــسیھ -
 ....کرانھ -
 ... خونھایزودب..خدافظ  -

 نی ادی شایستی تو بھ خاطره کرانھ بودنت خوب ندیشا... نھ دمی شاای...یچقدر تو خوب... کردقطع
 !یچھ واژه مقدس....زن!!  زناستی خصلت ھمھ یخوب
 شکلش نیباتریدرد رو در ز... ھستنی خوبیزنھا نقاشاھا.... دارنی خوبی ھاقھی سلزنھا

 ....کشندیم
 ...یول
 کنھیاما ادعا نم...بخشھیچھ راحتم م... بخشھیکرانھ م!!!!! کنندی ادعا نمیول
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 سبک ادی اراد کھ مخواستمیم... کردم ی بازم سره خدا و اقبال بدم خالاموی دق و دلختمی راشکامو

 ھامیصنعت ا( بغلم کنھ شھیاونقدر کھ راحتتر از ھم..باشم
( 

 وقت عادت نداشتم رو سجاده چیھ.... زی می گذاشتم رودموی چادرمو باز کردمو مھرو بوسگره
 ! داراستمونی ایلیبا خنده گفتم جانماز واسھ اون خ...نماز بخونم

ھنوزم ...رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم...باز کردم... زنگ در بودی بود صدامی و ن٨ ساعت
 !زنت نمرده کھ...کنمی اراد خوشگل میبرا

اخالقمو ...تعجب نکرد...منم انگار نھ انگار با لبخند رفتم جلو اروم سالم کردم... تو اومد
 مرده شناسمتیمن م! دیکشی اما از درون خجالت مکردیاره تعجب نم...دونستیم

 )اھایرو= صنعت تضاد!!!!!!(تھایواقع
سرشو اورد جلو .. مچمو گرفت و برم گردوندشگتمیداشتم برم... گرفتمفشوی کدموی بوسگونشو

ارومتر ..ارادم.. و سرشو چسبوند بھ سرم چشمامو باز نکردمدی بوسمویشونیاروم پ...چشماشو بست
 : از قبل گفت

 ....دیببخش -
چشمامو باز کردمو اروم ! ی من بودی براشھیتو ھم... بھ خودمبخشمی معلومھ تورو مو؟؟تورو؟یچ

 : گفتم
 دای پامی زنھ دننی ترکیاحساسات تو تو رمانت... نھای ی کھ تو واقعا مردکنمی شک میگاھ -

 !!!!شھینم
 :  زد و اروم گفتیلبخند

 ... فرشتھای ی تو زنکنمی شک میمنم گاھ -
 : عقبو با انشگتم زدم نوکھ دماغشو اروم گفتمرفتم

 !ی بخورارمی بیزی چھیبرو لباستو عوض کن ... فرشتھ باشنتوننیمردام م -
 دوستت گمی ھم مای بھ بد اقبالیوقت....امی کنار مشیو چقدر عاشقانھ با ھمھ چ...ی ارومی زندگچھ

 زویمن ھمھ چ!!!  کردهنی ببای منو زیوجود اراد چشما.. کنمی عاشقانھ زندگدمیدارم معلومھ ، با
!!!! ا دردھنی بار اورده با تحمل سخت تری منو زنی زندگدیشا...  ھاروی بدیحت...نمیبیخوب م

 اما شھی کمرشون خم می مردھام گاھنمی ببکی از نزدی روزھی نکھیا... بفھممی روزھی نکھیا
واقعا ھم ...تپھی ام می زنانگی اما قلبشون ھنوز برارهیابروھاشون توھم م...خندهیچشماشون ھنوز م

 ! از لمسھ احساسشونھشتریمرد فرشتست اما فقط قدرتشون ب
 دمی بعد فھمشنومی و نمزنھیاول فک کردم داره حرف م..دمی کھ صداشو شنشستمی ظرفارو مداشتم

 :ومدیاروم رفتم پشتھ در صداش م..رفتھ تو اتاق
 ...اگھ.... کنمی می فرشتھ زندگھیبھ خدا کھ دارم با ...خوشبختم -
 ...یول..نھ -
 فردا صبح -
 !کربال -
 ...دمیشا..ینی منو نبگھی ددیفقط زنگ زدم بگم حاللم کن شا -
 ... گھی دتھیواقع..چرا  -
 ن؟یگی می داریجد -
 ؟یک -
 با بابا؟ -
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 نمتون؟؟یبی اگھ خدا خواست و من برگشتم دوباره میعنی -
 :  گفتی مکثھ طوالنبا
 !!!! کرانھ اجابت شھیببخش تا دعا...مامان ببخشم تا دعام مستجاب شھ  -
 !خدافظ -

 :  لب گفتمرهی فرو دادمو اروم زبغضمو
 ...فدات بشم من -

 دستمال اوردمو نشستم عیسر...دوباره خون دماغ شده بود... برگشتمدموی ظرفارم ابکشھی بقرفتم
 :  پا کردمو اروم گفتمشوینیب! کنارش

 !ی زنگ زدی کردیخوب کار -
رفتم چراغارو خاموش ... رو تختدیدراز کش...بلند شد رفت صورتشو شست... نگفتیزیچ

 ....کردمو لباسمو عوض کردم
 : گوشش خوندمرهی زی رفتم سمتشو با لحنھ با مزه ااروم

بھ ... یالمیخی تو بی بھ فکره من کھ عاشقم ولی کمھی بھ فکره من باش ی تو کھ عشقھ منیاھا -
 یآھا..یکمی بھ فکرتم ھنوز بھ فکره من باش ی طاقت شدم اھایھ و بفکره من کھ بعده تو خست

 تمومھ یآھا...می رو بھ غروبھ زندگمی تمومھ زندگیآھا.. گمی تو تمومھ زندی بمیتمومھ زندگ
 ....میکشی تو غصھ می دارمیوشدلخ

 : گوشم گفترهی برگشت سمتمو با تموم وجودش بھم چنگ انداخت اروم زاروم
 !!! واسھ من بخونشھیھم..بخونفقط واسھ من  -

  کردمدی زدمو با اغوشھ گرمش شبو سپیلبخند
 

 ...میبودی فرودگاه مدی با٧... کردمداری خاموش کردمو ارادو بموی بود االرم گوش٤ ساعت
 ...دی دوباره اراد رفت خوابموی خوندنماز

 : گازو قطع کردم و ارادبزور و بال بلند کردمریش.... چک کردمزوی ھمھ چدوباره
 ... تختو درست کنمخوامیاراد تورو خدا پشو برو رو کاناپھ بخواب م -

 ...: نشست و سرشو گرفت تو دستشخوابالو
 !گھیپاشو د -
رفتم جلو ...تختو درست کردمو چمدنارو گذاشتم جلو در! یی صدا بلند شد و رفت سمتھ دستشویب
 یاول. کردمدای پدی سفیسھ تاره مو...موھامو شونھ زدم...یچیھ...دمیم توچشمم نکش مدادھی...نھییا
 غزت تو منویمن عاشقتم ا" کھ اراد انگشتشو فرو کرد و گفت یی ھمونجامی اونجا سومی دومنجایا

 "فروکن
 : گرفتھ بود دستشرھنشوی بود و پدهیاراد شلوارشو پوش!  سرم کردمموی زدموروسریلبخند

  اتو داره؟نیا -
 اره مگھ تو کمد نبود؟؟ -
 ..چرا -
 ..گھیخوب اتوش کردم د -

 :  بھش انداخت و گفتینگاھ
 .. چروکھکمیاخھ  -
 ! بپوشگھی دیکی.. شدینجوری ادی لباسا بدوه شانھیخوب ب -

 :داد زدم..دوست داشت ھمون لباسو بپوشھ.. تکون داد و رفت تو اتاقیسر
  اتو کنم؟؟یخوایم -
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 : چشماشو تنگ کردنوروی باومد
  خودم بکنم؟؟یخوایم -
 :دمی کشرھنوی خنده رفتم سمتشو پبا
 !!وونھید -

 !می بود راه افتادشی ربع بھ شھی ساعت حدودا دی اتو کردمو پوشلباسشم
 ....ومدنی دمھ خونمون ھمھ از اونجا ممیرفت

! میذاشتم تو ساک دستگ! ی عالمھ خوراکھی و سحرم اریکام... برامون گرفتھ بودلی اجکمی مامان
 ! اراد برگردهنھی با ماشی مانیقرار شد برگشتن

 خودم ازهی دعا کنم؟؟ بعد نیجوری ادمو چنھمھیا..دمی عالمھ التماس دعا شنھی بوس کردمو ھمرو
 !شھی بھ افکاره بچگونم چقدرم کھ تو دعات مستجاب مدمی خند؟؟یچ
 !!!!!!!!کھی نزددیام.. کردمی خدافظیدیبا ناام.... کردمی ھمھ خداحافظبا
 

 : اروم گفتمستادموی جلو اراد ارفتم
 خوب؟....ی جز بودنت نخوایچی بار کھ چشمت بھ حرمھ عباس افتاد ھنیاراد قول بده اول -

 نییسرم پا!!! شھی از ھمشتریب... دیتپیدلم م... گروھمونم اومدی و راھنمادریل... تکون دادیسر
 از شتری بیحت...دیلرزش نھ ترک...دیقلبم لرز.... چشمامو باز کردماروم اروم گرفتم باال...بود

 ....دمیدی کھ ارادو میزمان
 !!!! نگاه وجود دارهکی کھ ھنوزم عشق در شمیکم کم دارم متقاعد م... تموم سروپامو پر کردعشق

 : گذاشتم رو قلبمو با اشک گفتمدستمو
 !!!!!بھ اراد نھ بھ دلھ من رحم کن.... بھم برگردونمویفقط تمام زندگ -

نشستم کنارشو دستمو گذاشتم رو شونھ ...کردی مھی گرنوی برگردوندم اراد نشستھ بود رو زمسرمو
 فقط تمام من شده بود نباریا.... کردمھی غرور گریب... کردمھیمنم گر...ھاشو سرمم رو دستام

 ....اجیاحت... ازین....تمنا
 !!!!!!خوامی بگم من ارادمو مانھی عامبذار

 ونی لب اسمھ ارادو ھذرهی زکردموی مھی تا خوده حرم گرکتری نزدمیرفت... بلند شد و بلندم کردبزور
 !گفتمیم

 دادم بھ ارادو تا ھیتک... و شروع کردن بھ روضھ خوندممی نشستاطی داخل تو حمی نبود کھ برجا
 !!!! باشمو التماس نکنمنجای اشدینم.... کردمھی گرشدیم

خندم .. ھمھ سرخ بود ی و چشماینینوک ب...سبک شده بودم... ھتلمی شام رفتی براموی خوندنماز
 !گرفت

 ی بود برایھرچ.. رو کھ باھاشون اشکامو پاک کردمو دور بندازمیی ھای دستمال کاغذومدی نمدلم
 ! کرده بودمھی اراد گریبرا.. بودمختھی اشک رنیحس

 :دی اراد خندفمی تو کنانداختمشو
 فت؟؟ی تو کیختیچرا ر -
 ! نگھدارمشونخوامیم -

 !فمی بھ چشممو گذاشتم تو کدمیکش...داد دستم.... دراوردسی دوتا دستمال خبشوی کرد تو جدستشو
مسئولھ گروھمون گفت ... حرممیقرار شد واسھ نماز شب بر!!!  تو اتاقمونمی رفتموی خوردشامو

 ! کناره حرمنی برنیتونیساعت سھ چاھار اونقدر خلوتھ کھ م
 یاراد از پشت بغلم کرد و بوسھ ا....شدی مری ناخداگاه اشکم سرازدنشیبا د... روبھ حرم بوداتاقمون

 :بھ گونم زد
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 !می زود بلندشدیبا...زمی عزمی بخوابایب -
 نی اکردمیاحساس م..اروم و با ارامش..کردیھمھ خوابھام فرق م خواب با نیبھ خدا کھ ا...دمیخواب
 ! اراد سالم و سره حالھ خودمھدهی کھ کنارم خوابیکس
 ھوا دمی دیبلند شدم وقت....می خواب مونددموی االرمو نشنی صدانکھیمثھ ا... شدمداری اراد بی صدابا

 دلم تاپ تاپ شبی چقدر ددیتھ کش رفتن ی برااقمیتمام اشت... بھ تخت زدمو بغض کردمیروشنھ مشت
 ...کردیم
 ؟؟یدیاراد تو چرا نشن...اه مسخره -
 ...میری نداره حاال االن میبی کنم؟؟ عکاریخوب چ -
 میتونیبرم نماز شب بخونم تازه مرده گفت م... می برخواستمی بود مکی کھ ھواتاری اونموقعرینخ -

 ! کناره حرممیبر
 :  رو صورتمو گفتدی دستشو کشکف

 ...ستی نیزی چنکھی امیریخوب حاال فردا م -
 دونی سمتھ ممی رفتموینماز خوند.. حرممی وضو گرفتمو رفتعی ادامھ ندادم بلند شدم سرگھید

 ....مشک
 تفاوت؟؟؟ نقدریاخھ ا... تا بھ کربال برسمدمیدویاونجا انگار م... دفعھ رفت سمتھ نجف ھی حواسم

 .! بوددهی کھ تا بھ حال رنگھ کربالرم ندی دلیبرا
 رو جز حرم حضرت ابوالفضل و ی کدوم اون حسھ واقعچی چرا ھدونمینم...ھینبی سمتھ تلھ زمیرفت

 .!دادی بھم نمنیحرم امام حس
 ی اونجام کممی سمتھ فرات و نشستمیرفت... استراحت کوتاه تا عصرھی ناھارو بعده ناھار ی برامیرفت

مثھ ..ذھنم تماما سمتھ حرم بود..فکرم...دادنو روضھ خوندن اما من بازم دلم حیدرموردش توض
 اذان ر تا زودتدمیکشی حاال اه مخوندمیمن کھ نمازمو بھ زور م..شدمی نمرابی بودم کھ سیتشنھ ا

 ...! نماز حرمی برامیبشھ و بر
 !می خودمون غرق بودی ھردوتامون تو اون حالت روحانزدمی با اراد حرف نمادیز

 ...ام بود٥ روزه
 ! دارشمی تا نتومنم بخواستیانگار خدا م.. نشد کھ نماز شب برم حرمبمی پنج روز نصنی اتو
 مویحاضر شد! کردمداریارادو ب.... بودمی و ن٣ساعتو نگاه کردم ...دمی پربای از خواب تقرنباری ااما
 !میرفت

 و دی بوسمویشونیاراد پ!  برم تو حرمتونستمیشوق داشتم کھ م... خلوت باشھنقدری اکردمی نمفکر
 : اروم گفت

 !التماس دعا -
 ... قشنگچقدر

 ! بھ دعامیمحتاج -
 !امی تا بنی بشنجای ھمی ھر وقت اومدرونی بامی بی کستیمعلوم ن -

 شتری بگھی دوروز دنکھیناراحت بودم از ا!!!  گذاشتم روھمو ازش جدا شدمچشمامو
  دل بکنم؟؟؟؟یجوریچ...نمونده

 ...دی و سھ بنده بدنم لرزی سدمی دنوی گوشھ حسشی شیوقت...  ارقام شده بودیباز... تو مرفت
اما تو ....خوردنی تک و توک بھم مشدنوی رد متیجمع... رفتم جلوتر و انگشتمو بردم جلواروم

 ... شده بودسیگونھ ھام خ... بودمی اگھیعالمھ د
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با تماس دستم بھ حرم چشمامو بستمو نفسھ حبس شدمو ازاد کردم اشک از ....دی دستم رسباالخره
ھمونجا ...ختمی صدا اشک ری دادم بھ حرم و اروم و بھیسرمو تک!!!دنی پلکام سرک کشیال

 ! ساعت تمام درد و دل کردمکینشستمو 
 نماز یشد و برااذان .... دوست بودمھیانگار کناره .. شبو خوندمو دوباره نشستم کناره اقانمازه

 ...جماعت حاضر شدم
 ستادمی براش تکون دادمو ایدست!! نشستھ بود ھمونجا... کناره اراد بخونماطی تو حرونی برفتم

 ....کنارش
 : گرفتمو گفتمنشویاست..سھی واونی جلو کناره اقارفتی مداشت

 م؟یگردی برمیک -
 !فک کنم پس فردا -

 !؟؟..فرستھی مارو می خالیچرا داره دست.. نگران بودمیاز طرف.... گرفتشھی از ھمشتری بدلم
 میما حرم موند.... میالبتھ منو اراد نرفت..دی خرمی رفتموی خوندنمازو

 
 حرص میاقتی لیاز خودمو ب... و خستھ بودمری دلگایاز ھمھ دن...بدجور توھم بودم... اخر بودروزه
 ؟؟؟یچی و خواھش ھھی ھمھ گرنیا...داشتم 

 نکھی از شانسم از ایاز زندگ..گلھ کردم.. نشستمی قبلیرفتم ھمونجا...می رفتمویلند شد زود بامروزم
 .... من اماکننی مادیھمھ از تو با معجزه 

 !!!! کردم کھ چشمام رفت روھمو خوابم بردھی گراونقدر
 بھم داد بازش کردم اسمھ ارادو دی کاغذه سفھی بود فقط یھرک... بودی بود؟؟؟ھرچی کدونمینم

 !!مکررا....کردمیمن سجده م...بزرگ و درشت روش نوشتھ بود
داشت رد !!! کننای لھت مانیبلند شو خانوم بلند شو موقع نمازه م....دمی خادم از خواب پری صدابا
 "نیاحسی" نوشتھ بود یبرش داشتم با خطھ قشنگ...ُ خدامش افتاد رو چادرمزهی رنھی سشدیم
 و بغلم کرد اروم دیاراد دراز کش... ھتل میبعده نماز رفت... نکردمیبھش توجھ.... خوابم افتادمادهی
 : گوشم گفترهیز
 ....من بھ معجزه اعتقاد دارم... یلیخ... سبک شدمیلیکرانھ خ -

 مینی بیاشک از رو!!!  کفھ دستم فشار دادمزوی رنھیس.... نمی ببنویکاش امشبم خوابھ حس...برنگشتم
 ...!دیچک

 :  لب زمزمھ کردمرهیز
 "نیاحسی"
 
 ١٣٩٢خرداد -انیپا
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