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 ي.ح.لوفرینوشته ن|شکنمی تو دوباره میب
 

 : مقدمه
  شکنمی تو دوباره میب

 ...  راغرورم
 .... بغضم را        

 ..... وجودم را           
 ... برمی تو دوباره میب                

 ...  رامی هانفس
 .... شاهرگم را   

 ...  رامی زندگي هانییباال و پا      
 .... دهم به ی مانی تو پای بو

 ... می هاطنتیش       
 ... می هایخانم              

 ... می هایمهربان                    
 ... میوزندگ                               

 ..........  تویوب
 : لوفرین
 سوار عیرس.  بچه ها توجه نکردمي کردنالوفری نلوفری اومدم و به ننیی عمارت پاي از پله هاتی عصبانبا

.  از شهر خارج شدمدمی چقدر گذشته بود که فهمدونمینم.  گاز فشار دادمي شدما پامو تا ته رونمیماش
 صدامو ی بي اشکادم،یدی بود، تار مدای از اشک پي پشت هاله ای همه چدم،یدی چشمامو درست نميجلو

اونقدر .  رو به کشتن ندم، وگرنه خودم برام مرگم مهم نبودی که تصادف نکنم و کسنیپاك کردم، واسه ا
 پارك نویماش.  کرددای پشهی حالم بده منو می من که وقتیشگی همگاهیجا!هه.  لب پرتگاهدمیرفتم تا رس

) ی از ابکنهی اشکاتو پاك میآهنگ ک(کردم ادی آهنگ رو زيکردمو در سمت خودمو باز گذاشتم و صدا
 ي بود و جاده طورادی آهنگ زي چون صدای ولنطوری همزممیشدن و هق هق راشکام رو صورتم روون 

 شدی مزاحم خلوتم نمی شد کسی ازش رد نمادی زیبود که کس
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 : مانیآرت
 عیسر. شددمی باعث کم شدن دنی ماشهی ي که نور باالکردمی می و کوفته داشتم تو جاده رانندگخسته

تا اومدم داد بزنم در .  شدمادهی پنیاز ماش. شدی نمالیخی راننده بی بوقم باال رفت وليزدم رو ترمز و صدا
 آهنگ گوشمو يصدا. مدستمو جلو چشمام گرفتم و جلو رفت)باعث تعجبم شد( دهنم رو بست نیباز ماش

 پرتگاه ي حجم مچاله شده که لبه هی. دمی رو شنیفی هق هق ضعي صدانکهیرفتم جلو تا ا. کردیکر م
 ي از همون دختراگهی دیکی!گهی دیکی نمیا!!! هه. ی زندگنی که خستس از ازدینشسته بود و داد م

آخه ! نمی صبر کن ببیول.  بزنهغی ترو ی کدونهی،احتماال دوست پسرش ولش کرده و نم.......ای خي......هرز
 یفهمی رو ول کن بابا بعدا منایا( ه؟ینکنه مثلث عشق.  ندارهي زارهی گرنکهیا!!!  همه آدم خرپول سادهنیا

 )کنمی فکر نمگهیپس د_بله _عه جدا؟ _
 
 : مانیآرت
 هق دمی دهوی هی راجع به زنان کم کنم تا بفهمم موضوع چمینی بتی که نه واقعینی از بدبکمی کردم یسع

آروم . دستش رو به سمتش برد و برش داشت.  شدرهی خنی زمي جسم براق روهیهقش قطع شد و به 
 مانتوش باال نیآست دختره...  خورد شده بودي شهی تکه شهی... هی... هی اون ؟ هیجلو رفتم تا بفهمم اون چ

دلم . لرزش دستاش رو مخم بود. دمیدی و مکردی ميحدود دو قدم باهاش فاصله داشتم و هر کار. داد
. می نزن و بزار برم سر کار و زندگای خائن راحت کن هی رو از وجود ایو دن بزن ای سرش داد بزنم خواستیم

 ي فکرهی چراغ باال سرم روشن شد و وهی رگش گذاشت و خواست رگشو بزنه که ي رو روشهیش!!! واال
 النفس ها خودشو بکشه؟ فی ضعنی مثه اخواستیتازه مگه نم.  بودی خوبياون طعمه . دیبه ذهنم رس

 رونی رو از دستش بشهی جلوش و شدمی بخواد رگشو بزنه پرنکهیتا قبل ا.  بکنمی حالهیپس بزار منم 
 يتو.  بچلونمش که له شهنقدری اخواستیدلم م.  بودی خدا چقد بغليوا.  و محکم بغلش کردمدمیکش

 که من تو بغل گرفته بودمش ییآخه تا جا.  دلم نبودي توی لعبتنی جز هوس داشتن چنيزیاون لحظه چ
من هنوز .  و بلند شدرونی از بغلم اومد بعیسر. میکنی مشی کارهی نداشت افمیحاال ق.  بوديزیخوب چ

 یول.  بودکی آخه تارنمشی ببشدیدرست نم. شد سرم رو باال گرفتم  بلندیدوکنده زانو نشسته بودم و وقت
توهم مثل :گفت .  زمزمههیم بود صداش مثل  آرویلیآخه آهنگ خ. دمیشنی رو راحت مفشی ظريصدا

 کدومتون چی هه،ی چیدونیآخه م:داد زد . دونستمیچه جالب، نم:تا اومد ادامه بده گفتم ... یتموم همجنسات
آخه صداش . شوکه شدم. نی کشی مدكی که اسم مممممررررررددددد رو نی نامردمشت هی د،یستیمرد ن
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 شهر هست نی دختر تو انهمهیولش، ا. دمی شننوی گاز دادن ماشي صداامیتا به خودم ب. مملو از نفرت بود
 شکننیکه واسم سر و دست م

 
 : لوفرین

 ... ی عوضي پسره
 ...  نقطهسه
 ...  عمتو بغل کنبرو

 ...  بدهنی سنگنی تو سرش که صدا ماشزدمی کفشم مي پاشنه نی با اکاش
 )  گفتمنیدید_خف بابا _ ادب نداره گهی ددیببخش(
 .  کردمضی سره فشش دادم و روح خودشو جد و آبادشو مستفهی خونه تا

 .  خونهدمیرس.  رفته بود چقدر حالم بد بودادمی اصال
 .  و واکردم و لباسامو پخش خونهدر

 زنگ می گوشرونیلباسامو تو کمد گذاشتم و تا اومدم برم ب.  گرمم بودیلی کردم چون خادی رو تا ته زکولر
 . خورد

   بهتر بگم غر هاشو نداشتمای حوصله حرف ها نکهیبا ا.  طنازهدمید
 .  کردمضی برداششتم و روح خودمو مستفویگوش
 خرماهاتو یاله... دهی مازی که بو پادی برتی گتی شوهر قزمیاله...  چرخ1354 یلی ترری زي بریاله: طناز

 . گل راحت کنم اني رو از دست توایخودم گردو بزارم و حلواتو خودم پخش کنم و دن
 .....  نفهمآخه
 .... االغ

 ... گوالخ
   سه نقطهي دختره

   ماسماسکتو جواب بدهاون
 ...  تو سر من که واسه تو نگرانمخاك

  یچی حاال گوش من هشه،ی و فکش خسته مدهی ميشتری بي بگذره فش های هرچدمید
 ... خاك تو سرت: گفتم

 ...  شعوریها؟؟؟ب+
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 :  ادامه بده گفتمنکهی اقبل
 ؟یدونی تو نمیعنی کارت داشتم؟ یچ:دوباره شروع کرد ... ی داشتکارمی ولش، چنارویحاال ا. یخودت گفت_
 ...آخه...  داشته باشمکارتی بدونم چخوامیم. نه

 ! اَه. دیولم کن!  نکن روشایطناز اعصابم خورده توهم تات: داد زدم سرش
 
 : لوفرین

 . دمیحمام رو پر آب و کف کردم و توش دراز کشوان .  رو قطع کردمیگوش
 .  و هم از دست خودم که سر طناز داد زده بودم خورد بودی هم از مهموناعصابم

 نگرانشون کرده بودم نکهی گرفتم فردا بچه ها رو دعوت کنم و از همه به خصوص طناز واسه امیتصم
 .  کنمیمعذرت خواه

کولرو خاموش کردم تا سرما . رونی اومدم بچی ساعت که اعصابم آروم شد، خودمو شستم و حوله پهی بعد
 ) تو نترس_ وخ هی ينچا(نخورم 

 تو ي خدا چه دختر نازيوا.  تا موهامو سشوار کنمنهی و رفتم سر آدمی پوشرموی حر،ي خواب تورلباس
 ) خخخ_پررو _ دونمیم_ تو ی چقدر خوشگلزمیعز_ کنهی نمفی ازم تعریشکیخو ه_ فتهیخودش( بود نهییآ

.  قلب و عروق هستمی پزشکهی ساله دانشجو20 پارسا لوفری ننجانبیا.  کنمی رفت خودمو معرفادمی اصن
 که ی بود و دماغی سوخته که تو نور کم مشکي رو به درشت قهوه ايچشما. ی معمولیخب چهرمم شرق

 . کی کوچی صورتبای تقري و لباخورهیبه صورتم م
 پرپشت اری بسی زانوم بود و بسي که تا پنج سانت باالییبا موها.  هم نبودي قلوه ای ولکی کوچیلی خنه

 میگریچه ج.  بودستی مختلف بي ورزشارمی می از هفت سالگنکهی به علت اکلممی و ه172قدم . و مواج
  من
 
   رو تخت و الالدمی جهش پرهی با
 

   گذاشتم دم بکشه و رفتم حمامیی چاهی کرد،یچون سرم درد م.  شدمداری به زور بصبح
 ) نیآور_قانع شدم _به تو چه؟ _ ي حمام بودشبیتو که د(

 . دمی از تو کمد در آوردم و پوشموی مشکنی بعد از حمام مانتو و مقنعه و جعیسر
 موییچا.  خودمی خوشگل و مامانی تو کوله زرشکختمی رناموی و ای پول و عابر و گوشفی و ککتابها

 . ادی در بی حالی هم زدم تا صورتم از بیخوردم و ته رژ زرشک
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 . دمی پوشممی زرشکي های برداشتم و کتونچمویی بستم و سوموی زرشکساعت
 .  ربع تا شروع کالس وقت داشتمهی دانشگاه دمی رسیوقت
 
 .  و طناز هم که اصن جواب ندادهمه با اخم جواب دادن.  رفتم و سالم کردمپمونی طرف اکبه
   حالم اصال خوب نبوددی گفتم بچه ها باور کنی ساختگی بغضبا
 .  ببخشنمدی شاتا
 نی اوشی با فکر کردن به زندگدی که رو صورتم چکی اشکنیاول

 .... پی اکي شد با گم شدن تو بغل دخترامصادف
 يآخه دختره :نداشتم دوسش داشتم گفت  بود و مثل داداش ای تو دنی که بهتر از هر داداشی کسماین

 ، نفهم
  دلمون هزار راه رفت؟؟؟یدونیم

  م؟؟؟یشی نگرانت میگینم
  مثال قهر بودی از همشون به سمت طناز رفتم که الکی از عذر خواهبعد
 

 ...  مرگ من ببخشيخواهر: کردمو بوسش کردم و گفتم بغلش
 

  قسم نده: گفت
 

  پس ببخش: گفتم
 

 ...  قسمم ندهخوام،ینم: گفت
 

 ...  بودمشدهی کاش بخشیگی اونموقع مرمیمی تو جوب مشمای معتاد مرمیم: گفتم
 

  کنمی روش فکر مگفت
 

  ؟؟؟ی دربند به خرج من چمیاگه بر: گفتم
 

  م؟یبری میک: برق زد و گفت چشاش
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  ،،،ناشهی و حالش به پنج شنبه امیپنجشنبه خوبه؟ چون تو هفته کالس: گفتم

 
  و گرفت رمنظورم

 درصد واسه هیبگو _ گهی بود دنای خوشگل و پولدار و مجرد و ايمنظورتون پسرا_ ه؟یمگه چ_ ادبا یب(
 )خخخ_ یگیتو که راست م_لواشکا گفتم 

 
 .  تکرار نشهیول.  بخشمتیم. ی حق داشتکمی فهممی مکنمیحاال که فکر م. باشه: گفت

 
 ومدهی تا استاد نمیبر.  چشم،ی گلیلی خگفتم

 
 : لوفرین

  ،ستنی ندمی که دمی که به بچه ها بگم بربرگشتم
 . می تنهامون گذاشتن تا راحت بحرفدمیفهم

 . میدی زودتر شروع کالس رسقهی و چند دمیدی نفس دوهی ی کالس با طنتا
 
 ...  متوجه ورود ما نشدی کالس چون شلوغ بود کستو
 ) شیا_ فضولو بردن جهنم یدونیم_ ی هستینه که فرد مهم(
 
 ) به تو چهههههه_ ه؟یتله پات( کرد دیی انداختم و اونم با سر تایطانی شی بسی نگاهی طنبه
 

 مظلوم نشسته ي بچه هانی با شدت باز کردم، بچه ها که فکر کردن استاده عهوی در رو بستم و آروم
 .  دم دستشون بود به سمتم پرت کردنی هر چدنی منو دی وقتیبودن ول

 
 .  خوشبو برخورد کردمواری دهی که با رونی با خنده اومدم بمنم

 
 )  به منم بگويدی فهم،یاوک_ دونمیخودمم هنوز نم_ زنن؟ی عطر موارای تا حاال دیاز ک(
 

  دنی خندی خوشخنده ها هم نمنی بود انیجالبش ا.  ساکت ساکت بودکالس
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  وردم خی به چنمی که با دست گرفته بودم برگشتم ببی با دماغمنم
 .....که
 
 : مانیآرت

 .  نشهری پاشدم تا به کالسم برسم و دصبح
 

 .  راحت بودمیزی از بابت تمالمی دوش گرفته بودم خشبی دچون
 

 که همه رو مست خودش زموی و عطر عزدمی مو پوشی با بلوز و شلوار مشکی کت تک بادمجونعیسر
 قهوه گرفتم و خوردم و د برو که هی و از خاتون نییبا دو رفتم پا.  رو زدم و موهامو درست کردمکردیم

 .... میرفت
 

   بودستمی سنی دختر کشمو که آخرنیماش
 
 )  واالدونمینم_ن؟ی چمینیبی پسرا که ما منیآخه چرا تو رمانا همه پسرا پولدارن پس ا(
 

 .  استادمنشانه وارد دانشگاه شدمشنی کردم و با پزپارك
 

 . شدی مشتری سر و صدا بشدمی تر مکی به کالس نزدیهرچ
 
 . دی لحظه خوابهیهمه سر و صدا ها .  باز کردهوی دختره در رو بست و هی دمید
 
 ...  دختره همه رو سر کار گذاشتهدمی چند صد برابر بلند شد فهمهوی

 
 در خواستهی که مدمی بچه ها فهمياز دست باال.  بودم که دختره محکم خورد بهمدهی به کالس رسگهید

 . بره و بهم خورده
 

.  بودیکی نی بهم دست داد مثل بغل کردن اهیشبی که از بغل کردن دختر دی بود که حسنی اشیجالب
 .  بودنشونم مثل هم بودیبغل



 9 

 
 ) شیا_پس از جلو چشام خفه شو _نه _ یمفتش_ ها ییخوش اشتها(
 

 . ه دهنش وا نشده بسته شد تا اومد حرف بزنرونی از بغلم با اخم و دست به دماغ اومد بهیدخ
 
 ) گمیخودما م( ی بتنواری از برخورد با ددمی شده بود فهمی دستش که خوناز
 

   سر کالسای بعیبرو دست و صورتتو بشور و سر:با اخم گفتم .  دماغ شدهخون
 

  شنی مکی به پسرا نزدينجوری دخترا ادای جواب بودم واسه کلکل چون جدمنتظر
 

 .  نگاهمم نکردی خورده حتی به کنهی از اون نگاه که کنجکاو بود تا بببعد
 ......... حرف از کنارم رد شد و رفتیب

 
 : لوفرین

 .  شعور سه نقطهی بي پسره
  ؟ی سفتیلی خی بگيخوای میعنی االن

 ... ای برو صورتتو بشور بعیبعدم اداشو در آوردم که گفت سر. شیا
  یفتی به غلط کردن ممی و چمی کی بزار بفهمحاال

 
 ... ي نکردم که آخرش تو بهم دستور بدی خرخونیکل
 

 کردن یشروع کرد به معرف.  عنق نشستمي خودمو به کالس رسوندم، در زدم و با اجازه آقاعیسر
 ...... خودش

 
 : مانیآرت
 ...  کنم همون دختره در زد و اومد نشستی خواستم خودمو معرفتا
 

 ... دمی راحت فهمیلی سرد بود و من خنگاهش
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.  بوددیواسه من جد..  جذابهای خوشگله ی تو صورتش نبود که بگی جذابزی چی نظرم ملوس بود، ولبه

 ...چون همه دوست دخترام خوشگل و لوند و جذاب بودن
 

 :  کردمی خودمو معرفباالخره
 
 ....  از تورنتو کانادا و مجردلی ساله فارق التحص26 راد هستم مانیآرت
 ...  دخترا برق زدي گفتم چشانوی اتا
 ...  باعث شد توجهم بش جلب بشهنمی و همکردی متمی بود و اذشهی اون دختره نگاهش سرد تر از همیول
 

 ... شدی روشن میکی یکی ثمی خبی وجي هاچراغ
 

 ...  کننی کردم از بچه ها خواستم که خودشون رو معرفی خودمو معرفنکهی از ابعد
 
 

 ...  کنهی خودشو معرفهی بودم که دخنی و فقط منتظر اکردمی ها رو دقت نمیمعرف
 

 :  گفتنداختی دختره لب دره مادی که منو یفی ظري که شد با صدانوبتش
  کنکور4 پارسا هستم رتبه لوفرین

 
 .  شددهی بچه ها دي تو چشمانی که گفت برق تحسنویا

 
 ... و پول داشتییبای که فقط زيلوس و افاده ا ي به دختره دی ها  ادامه دار شد تا رسیمعرف

 ... بود پولدارهدای مارك لباسش پاز
 

 :  اومده گفتی بود با پارتمعلوم
  استفاده کرده) یپول، پدر، پارت( از بند پ نمیا. کنکور3 هستم رتبه ای پوتسایآن
 
   و پارسا بودای کالس که اسمشون پوي و دوتا از پسرالوفری و نتسایآن
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 . دادنی ملی رو تشک4 تا 1 رتبه
   کنم و درس رو شروع کردمحی ازشون گرفتم تا بعد صحشونی آمادگدنی فهمي امتحان براهی
 : لوفرین

   ها سر رفته بودی از معرفحوصلم
 

   خوشمزس شروع شدگنی و ملس، همه منیری درس ترش و شباالخره
 : لوفرین

درسته تجربه .  بودی مهميری گمیتصم! دادمی تکون متمی با رنی کردم پامو رو زمی که فکر منطوریهم
 .... تونستمی مخواستمی اگه مینداشتم ول

 
 :  قبل تریکم--- ____---___---___---___

 
 ...  مهمهیلی استاد خسی چون به نظرم تدرمردمی داشتم می از خوشدادی درس می عاليوا
 

 ....  بم بگهدی بای باهام داره که خصوصی به همه بچه ها گفت کار مهمی که تموم شد طنکالس
 ....  قوم مغول فضول هم قبول کردننی اتازه
 ...... دونننی میعنی پس

 
 
 ....  پس فقط گوش کن بهمی که چقد برام مهمیدونی مزمی عزنیبب: یطن

 ....  کردندیی و همه تاگمی که ميزی چنیا
 و مامانشم کنهی میا بده چون بچه هه بد قلق استفخوادی بچه بوده مهی که پرستار المونی از فامیکی
 .... ستی نششیپ

 
  ي استفا بدیتونی نمي نکرددای که مطمئن باشه رو پیکی صاحب کارش گفته تا اما

 ..... ي بدم که جاش برشنهادی گرفتم بهت پمی خوبه تصمیلی رابطت با بچه ها خدمی که دمنم
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 برنامه کالس هاتو بش دی فقط بااد،ی که بچه توشه هم باهات راه مي خوبه، صاحب اون قصرحقوقش
 ... يبد
   بزرگه خونه ههیلی خگهی ملمونی قصر چون فامگمیم.... یششی روزا پهیبق
 

 ...  بچه هه سوال نپرسي در مورد مامان باباي اگه قبول کردبعدم
 کار ششی پيری آقاهه که منی ای ولخواستنیبچه رو هم نم...  خوشگذرونن همش مسافرتنیلی خچون

 داداش یعنی که حوصلت سر نره نی واسه اهی مگولی پسر بچه گوگولهی از ي البته منظور پرستاریکن
  کنهی مي بچه هه نزاشته سقطش کنن و خودش ازش نگه دارهیبابا
 

 ...  چون آقاهه خودش هستیلی پنجشنبه جمعه ها تعطبعدم
 بچه شی پيری از صبح تا شب مي روزام که کالس نداری روزا از ظهر تا شب بعضی هر روز هفته بعضتو

 ..... هه
 ...  خونه مواظبشني خدمه ستی نشتری چون کالسات تا دو بیستی هم که نییوقتا

 ... ستی باشون جور نادی زیول
 ...  با خودتهمی تصمحاال

 : حال--- ___--- ___--- ____---___
  کر کنم فرصت خواستم تا فی طناز

 ...  شدم و رفتم خونهنی با بچه ها سوار ماشی خداحافظبدون
 ... ومدی ننی کالس داشت واسه همیطن
   تاپ شلواركدنی خونه بعد از در آوردن لباسامو پوشدمیرس

 ...  کردمي به آشپزشروع
 ... هی جوابم چننی خونم تا ببشنی شب دخترا چتر مدونستمی مچون

 ...  خدا گرسننشهی همو
 ... کردمي به آشپزشروع

 
 : لوفرین

 ...  بودی عالمی آشپزنی بودم واسه همي عاشق آشپزی بچگاز
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 نره و مرغو از تو زود پز در آوردم و گذاشتم تو قابلمه و با بادمجونا دوباره تشی و کته کردم تا خاصبرنج
 ... شروع به پختن مرد

 ...  آماده بودغذام
 ... شتم برگه آوردم با مداد جلوم گذاهی

 ...  کنمی کاغذ خطخطدی فکر کنم باخوامی می وقتچون
 ...  کاغذمم پر شده بودکردم،ی ساعت بود که داشتم فکر مهی حدود

 
 ....  فقط مجرد بودن پسره بود که اونم چون خدمتکارا بودن حل بودبشی داشت، عيادی زي ایمزا
 
 محتاط کمی بچرخونم اما موی زندگتونستمی میعنی به کار نداشتم ی آنچنانازی درسته نکردم،ی قبول مدیبا

 ...  بودی عالتشی موقعیتر، ول
 
 ...  سر بش زدمهی اومدم، رونی غذا از فکر بي بوبا

 ....  جا افتاده بودخوب
 ...  بودمی نگاه کردم شش و نساعتو
  انی کردم به شمردن تا بچه ها بشروع

1 
2 
3 
  نگی دنگید
 
  نگی دنگید
 

   توخونهدنی پری چنی در رو براشون باز کردم که عرفتم
 
 ...  عاشق فرهنگشون بودمیعنی

 
 ...  قوم مغول گرسنه اندمی هشت شده و فهممیدی دهوی می ور و اونور حرف زدنی از اکمی
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 تو بشقاب یعنی ختمی کنند ری می ما زندگي که طبقه باال ی طني مامان و باباي براینی سي تواول

 ...  دادم ببرهی ها و به طنینی و گذاشتم تو سختمیر
 

 .... خورددی من سر سفره غذا باي تو خونه دونستنی انداختم چون همه مسفره
 ... که تو سفره غذا بخورن..  موافق بودندهمم
  می و شروع کرددمی رو کشغذا
 

  کارا با من باشه داره همه ی که تموم شد به دو تا از بچه ها سپردم ظرفا رو بشورن چه معنغذا
 
  ه؟یجوابت چ: وگفت دی باالخره سوالو پرسیطن
 

 ...با اجازه بزرگترا بعله: گفتم ی و خجالت الکی با هزار بدبختمنم
  دنی تر از من کل کشهی هام پابچه

 
  یلیلیلییییییلیک
  یلیلیلییییییلیک
 ...  منم از خنده غش کرده بودمدنی شروع کردن به رقصو

 .... دنی و بردن وسط و دوره رقصدنی اومدن دست منو کشکه
 ... کردمی تازه عروسا رفتار منی مثل امنم

   تموم شدامونی اون شبم با خل و چل بازخالصه
  در انتظارمهی بدونم چنکهی ابدون

 
 : لوفرین

   پالسننجای کال انای وقت بود و چون اری بچه ها خونم موندن چون دشبو
 ...  داشتنیرونی دست بهی و ی دست لباس راحتهیتاقم همشون  ای اتاق بغلتو

   رو روشن کردم و رفتم حماميکتر...  شدمداری ساعتم از خواب بي با صداصبح
 ) شیا_ خوادیفعال که نم_دلتم بخواد _ یخودت_اردك (
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  حموم که اومدم بچه ها هنوز خواب بودن منم که مردم آزاررررررررررررراز

 ...  کردمی حرکت روشون خالهیبرداشتم و رفتم تو اتاقشون و با  آب سردو يبطر
 
 ....  همشون شک زده بودندمی که چقدر خنديوا

 ....  تو صورت آتاناززدی هم با بالشت داشت مای درتازه
 ...  عاشقشونمیعنی

 ...  دم کردمیی شدن رفتم چاداری بنکهی از اخوشحال
  رهی تي داشت برداشتم با شلوار و مقنعه قهوه اي که کمربند چرم قهوه ای آسمونی مانتو آبهی تو کمدم از

 ... رونی داشت گذاشتم بي قهوه اونی که روش پاپموی آسمونی تخت آبی عروسکيکفشا
 ....  شدممونی پشعی که سررونی موهامو بزارم بکمی گرفتم که میتصم
 ...  بودم گذاشتمي که بندش چرم قهوه اموی لکوله
 .. کردمی همه ستشو کامل مدی بادمیخری می هرچکال

 .....  بودم بستمی بود و عکس گربه روش داشت و عروسکي گرد بزرگمو که اونم قهوه اساعت
 ...  کاراهی سر بقمی و رفتمی خوردیی و چاکی کهی بچه ها با
   باشمی منتظر تالفدی بادونستمیم

 . سر کالسسسسسسسسسسسمی با بچه ها رفتدموی زدم و کفش پوشی رژ کالباسهی دمی که پوشلباسامو
 
 ....  در آوردبم که نگوي مسخره بازنقدری راه اتو

 ...  رو هوا بودددنی کل ماشکال
 ...  همزمان با مندیچی پی گوگولي optima هی که نگی تو پارکدمیچیپی داشتم ممیدیرس
  زهی استاد عزدمید
   من بهش راه ندادمیول

  زدی بوق می هاونم
   بودندهی ها ترسبچه
  گهی کنار دنی گفت خانوم پارسا بري سر استاد کفرآخر
  دیری پرو گفتم شما چرا نممنم

  دیریگی مدی منم داروقت
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 ... رفتی میلی ویلی دلم از ترس داشت قتو
  شده بود پرو شده بودمی چدونمی نمی کارو نداشتم ولنی جرات ااصن

☺️ ☺ ️ ☺ ️ ☺ ️ 
 

  ره کنار تا من رد شم سر مجبور شد بآخر
 

 :  سر کالس و بعدش استاد اومد منم گفتممی رفتعیسر
  نای کردری بده دیلی خاستاد

 
   بودمی هنوز ازش سر اون دفعه که باعث شد خون دماغ بشم عصبی ولدمیترسی مدرسته

 
  شدی دود از کلش بلند مگهی داستاد

 
   زدن نداشتنکی آخر درس داد و بچه ها جرات جقهی دتا
 

  خخخخخخخ
 

  دنی کشي که تموم شد همه هوف بلندکالس
 

   کردنفی رو تعرهی هام واسه پسرا قضبچه
 

   بود های وضعهی اصن
 

   امروز هم گذشتباالخره
  ندهی اطالع از آبدون

 ادی مشی پی چدونهی نمیشکیه
 : مانیآرت

   نزاکت بوقی لوس بي سه نقطه ي دختره
  ؟يدی به من را نمحاال
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  کنم؟ی متیحال
 ....  کردهی سراتو داره کار شاقهی درد انگار ی بمرفه

 .... گهی داره دشی لطف ددبه
 ) شیا_دهن منو وا نکنا _کوفت _ یستی نيدی نسبت ملوی که به ننای و ای شاخیلینه که خودت خ(
 
 .... کردی ول نمی ولدمیدی جرات داشتا، تو چشاش ترس رو مشی خدایلی خیول
 

   نه از لحاظ نمره ها اون بحثش جداستی از کارش ولکنمی ممونشیپش
 

 : پنجشنبه--- ___--- ___--- ____---___
 : لوفرین

 ....  کنهی چون کالس نداشتم نتونست تالفی ولگذشتی روز از اون اتفاق مچند
 ...  دربندمیری منیدونی که مامشبم
  نای ای رو خونه مامان طنناهار

 ......  دوش گرفتم و موهامو شونه کردمهی
 

 ....  بستمي جمعشون کردم و حالت گوجه امحکم
 

 حجابن منم ی بيشتری که بهی جورطشی محکمی دربند نکهی اي برای اعتقاد دارم ولیلی به حجابم خمن
  کنمی حجاب می خودمو بیعنی

 
 

  ؟يچجور
 
  ينجوریا

 
  کنمی موها رو جمع مابتدا

 
  کنمی رو و رنگ موهامه سرم مسی کاله گستی که اصن معلوم نیعیطب سی کاله گبعد
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   خودمهي مثل موهاکامال

 
  نطوری همحالتشم

   املگفتی بم می بود نه کسدای خودم پي نه موهانی همواسه
 
 

 ...  که چون من بود موها دور آدم باشه با کش نبستمشسمی کاله گدمی پوشي آجرمانتو
 

 ...  کامل شهپمی سرم کردم تا تی و شال خردلشلوار
 ...  تو چشم بودم زدمیلی که خي رژ آجرهی

 ...  جنگل نبودی هام حالت داشت و بلندم بود ولمژه
 ...  شدی که زدم اصن عالملی رهی

 
  می و ساعت و کفش آجرمی خردلی دستفی هم زدمو با کیورساچ

  می راه افتادی طنبا
 ....  بودی مشکی آبپشی تاون
 

 ...  دربندمیدیرس
 

 ...  بودن و منتظر ما بودندهی هام رسبچه
 

  می شدشی سنتي رستوراناهی وارد
 

 ... می رو سفارش دادغذا
 
 ...  نگاه کردمی لعنتزارمی اون مبه
 
 ... می که دست تو دست بوددمی آن خودمو و خودشو دهی



 19 

 
 ... دادی بهم گل مداشت

 
 ..  محو شدری تصوی طني صدابا
 

 ... کردنی ها نگران نگام مبچه
   تا صورتم روبشورمیی از جام پاشدم و رفتم سمت دستشودی ببخشهی با عیسر
 

 ...  رو خراب کنمهی بقحی حق نداشتم تفرمن
 

 ... که بچه ها نشسته بودن رفتمی قدم زنان تا تختآروم
 
 : لوفرین

   به تختدمیرس
 ....  نگرانم بودنیلی ها خبچه
 ...  شونو خراب نکنمحی دادم تفرقول

   بلند گفتم پخخي با صداهوی
 ...  باالدنی بودن پری هام که تو فاز نگرانبچه

 ...  پسر بودنپی اکهی مونی بقلتخت
 ...  خندهری ززدن
 ...  توجه بهشون رفتم نشستم رو تخت و همون موقع غذا ها رو آوردنی بمنم
 ...  آروم خوردمآروم

 ... فتمی اون روزا مادی هر لقمه با
 ...  قورت دادمبغضمو

 ...  االن نهی کنم ولهی گرری دل سهی وقتع داشتم شب
 

 ...  سفارش دادنونی پسرا قلم،ی که خوردبعدش
 ...  بستهی بکشکمی گفت نه، از بغل خودم رن،ی خواهش کردم واسه منم بگمای از نآروم
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 ... ي نداردنی کشونی تعادل تو قلتو
 ...  شدی می بد عصبانیلی خمای تا گرم شه، آخه نرمی اجازه گرفتم که کام بگامی آوردن، از نونی قلیوقت

   بارهی نی فقط همگفت
   باشهگفتم
  ،،،نینی شدنشو ببعی تا ضادی از اون پسرا گفت بچه ها دقت کنیکی سمت خودم که دمشیکش
   که وارد واردمدوننی نمهه

   کردم به کام گرفتنشروع
  ،شدی کم داشت داغ مکم

 ... ومدی مادمی هرکام خاطراهامون با
  دنی بسه شروع کردم به کشگفتی که ممای توجه به نبدون
 ... رونی بدادمی حلقه محلقه
   مدت بهش پناه آورده بودمهی آخه

 ...  دادمهی و به تخت تکمای که شدم دادم نخسته
 ...  شاد بودن سخت بوداونجا
 ... دمی کفشامو پوشآروم

  نیی تخت اومدم پااز
 ...  دارمازی بهش ندونستی میطن

 ... می آدم شاددونستنی مهمه
 ... اوردمی تو هجوم خاطرات داشتم کم میول

 ،  تو محوطهمی دستمو گرفت و راه افتادآروم
 ...  کنهی گفتم از بچه ها از طرف من خداحافظی قبلش به طنمی شدخارج

 
 ...  اونجا بود روندمکی نزدبایقر و من با سرعت به سمت رودخونه که تمی شدنی ماشسوار

 
 ... می شدادهی و پمیدیرس
 

   کردندای راه خودشونو پاشکام
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  شدمرهی تخته سنگ نشستم و به آب پرخروش خهی يرو
 
درسته که تو آدم ... ادی بدم ميزیری رو تو خودت مزهای چیلی عادتت که خنی از ایلیخ: گفت یطن

 ... یشی وقتها عوض می اما بعضی هستییبرونگرا
 
 به نظرم نی هم تو هم نگ؟ي چرا توهم تو مشکال ولم نکرد؟يچرا موند: توجه به حرفاش گفتم یب

 ... نیممنون که هست...  که خدا بهم دادهنی الهيفرشته ها
   چه خبر؟نی از نگیراست

 
 ری تاثیلی خنیره رو نگ دای بهش نداده ولوقت چی بد هي هاشنهادی درسته پده،ی حمریاونم درگ: گفت یطن

 ... ذارهیبد م
   ازشرهیگی ذره ذره مشوی شادداره
  نی دچار اشتباه شدنی تو و هم نگهم
 

 ... ی تو اشتباه نکندوارمیدرسته، ام: گفتم
 

  می ممنون پاشو برگفت
 

  ی اوکگفتم
 ...می به سمت خونه راه افتادو
 
 : مانیآرت

  ادی بدی قرار بود پرستاره جدامروز
 ...  ندارهی به کار آنچنانازی دختره ندمی بودم فهمدهی که از سودابه شنییزای چاز
 ... گهی اطالعات دي سرهی و

 ...  از چند تا قلت تو تختم بلند شدم و دوش گرفتمبعد
 
 ... دمی پوشی شلوار سبز راحتهی با ي زرد قنارشرتی تهی
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 ...  رفتمنیی پله ها پااز
 ... وا کنه خورد و خاتون رفت در رو زنگ

  ادی قرار بود بادوستش بدختره
 ...  که شدن، شکه شدموارد

   بود اسمشی بود نانا بود لولو بود چالین
 

 ....  تنهاستیخوشگله ول... گل تنها تو مرداب... لوفری نآها
 

   شکه شده بوداونم
 

 ... ننی کردم که بشتعارفشون
 
 ...  حرف زدمنای ها شون درمورد حقوق و ابا

   حله؟دمیپرس
  نام؟ی نفهمه؟ از خانواده و ايزی چی کسشهی استاد، مدیببخش: گفت لوین

  باش: گفتم
 ادی کردن و قرار شد از فردا بی حافظخدا
 
 : لوفرین
  رونی بمی شک زده اومدی طنبا
 ....  من بودای اوج بدشانسیعنی

 ... ارهی اون روزو که بش راه ندادمو سرم در بی تالفنکنه
 ...  صالحهی هرچایخدا
 
 ... میدی که بتونم اونجا بپوشم خری و راحتکی پاساژ و چند دست لباس شمی رفتی طنبا
 

 ...  دغدغه چون تازه باز شده بودی بمی اونجا و غذا خوردمی فست فود تو پاساژ بود که رفتهی دی از خربعد
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 نی عزی به مدی گارسون که رسنی واسه همتزامی عادت داشتم دوتا بسته قارچ بخورم قبل پشهی هممن
  فی رست بهیدوتاقارچ و : گفتم عیفرفره جادو سر

 ...  بدبخت کپ کرده بوداصن
 ...  از شانس گندم دوباره پسر کنارمون بودنکال

 ...  خندهریو با دوتا دوستاش زدن ز... ی شکمو باشنهمهی اخورهی نمکلتیبه ه: گفت شونیکی
 

  درد
  حناق
  مرض
  کوفت

  عذرت مباعرض
  سنن مربوط؟: گرفته بودم گفتم ادی رمانا هی که از یالوگی دبا

   جان؟گفت
 غذا رو نکهی و بعد از ای فضولو بردن جهنم و رومو کردم سمت طنیدونستی داره، میبه تو چه ربط: گفتم

  میآوردن شروع کرد
 ...  تو ظرف گرفتم ببرم خونهشوی رو خوردم و بقتزای سوم پکی حدود
 ...  که داده بودم ارزش قائل بودمی پولواسه

 ...  خونهمیدیرس
 
 ...  زدمموتوی شدم و رادهی پدامی خربا

 ...  کرد و رفتی ازم خداحافظیطن
 

 ...  رفتم باالمنم
 

 ... دمی سرجاش گذاشتم و خوابلمویوسا
 

 ... يزی فکر به چبدون
 



 24 

 ... کردمی کارو نمنی اشهی ميری شغل چه تحقنی عاقبت ادونستمی اگه مدیشا
 
 
 ...دیشا

 : لوفرین
 ...  از خواب پاشدممی ساعت شش و نصبح

 ...  رو که قبل حموم دم کرده بودم خوردمیی دوش گرفتم و چاهی عیسر
 ... دمی پوشی گلبهی و کفش مشکی با شلوار و شال مشکی مانتو گلبههی

 ...  بودی هم گلبهساعت
 ... جا بپوشم دست از اون لباسارو گذاشتم که اونهی فمی کيتو

 ..  شدم و رفتمنی سوار ماشعیسر
 ...  من نهی ها کالس داشتن ولبچه
 ...  با هم بودامونی فقط واحد عمومآخه

 
 ..  تو کوچه پارك کردمنوی با استرس مانتومو مرتب کردم والبته الزم به ذکر ماشدمی رسیوقت
 

 ...  زدم در باز شدزنگو
 

 ... امدی بچه مدی شدیلی خي هی گريصدا
 

 ...  رسوندم و بازش کردمی خودمو به در اصلعیسر
 ...  کرده بود صورتش قرمز شده بودهی ناز از بس گریلی بچه خهی

 
 .. کردنی خدمم با نفرت نگاش مهمه
 ...  به سمتش پرواز کردم و بغلش کردمعیسر
 ...  من، پسره خوشگلمزی نشده، عزیچیشششششش شششششششش پسر نازم ه: گوشش زمزمه کردم دم
 ...  اتاقش کجاستدمی از خدمه پرسیکی کم آروم شد و خوابش برد، منم آروم از کم
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 ...  اتاقنیطبقه باال دست چپ آخر: گفت
 ...  کردمو بردمش به اتاقشبلندش

 ...  و بوسش کردمخوابوندمش
 ....  بکنهيکر فهی بچه دارن تا نی با اي بگم که چه رفتار بدمانی گرفتم به آرتمیتصم

 
 ... کشهی سرك مفمی داره تو کدمی خدمتکارا رو دهی و نیی پارفتم

 
 ...  در توانم نبود که رو اعصابم تسلط داشته باشمگهی دنیا

 
  ؟هاننننن؟ییییکنی میییی چهههههه غلطيدارررررر: زدم ادیفر
 

   باالدی از ترس چند متر پربدبخت
 

 .... جواب منو بده: آروم تر نسبت به قبل گفتم ی کمي طرفش و با صدارفتم
 

 ، دلم خواس: گفت
 
   جاش بود نفلش کرده بودمیعنی

  ینیبی کارتو منیعاقبت ا: گفتم
 

 آب خوردم تا آروم وانی لهی کردن رفتم تو آشپزخانه و ی توجه به خدمتکارا که بر و بر منو نگاه می ببعدم
 ... شم
 

 و هلو لی شلکمی سالش باشه 1 خوردی فکر کردم چون به بچه هه می و اول کمخچالی رفتم سر بعدش
 ..  برداشتمخچالیاز 

 ها و هلو رو لی توجه پوست شلی چه پرروهه منم بگفتنی که تو آشپزخانه بودن با چشاشون مییخدمتکارا
 ...  بخورهتونستیکندم چون بچه هه نم

 
 ...  گذاشتم کنارشيخوری قاشق چاهی کردم و لهشون



 26 

 
 ...  بچه دوباره بلند شدهی گري که تموم شد صداکارم

 
 ...  رفتم باال و از تو تختش بلندش کردمعیسر
 

 .. دمیمنم خند.... دی کردم و قلقلکش دادم که خندبغلش
 ...  هارو برداشتموهی و رفتم بشقاب منیی طبقه پاآوردمش

 
 .... فتهی نشستم که ني رومبل و خودمم جورنشوندمش

 ......  شو که تموم کرد بردمش حموموهیم
 

 .... دیخندی بود، آروم شده بود و برام می خوبیلی خبچه
 ....  بود پوشوندمش و موهاشو مرتب شونه کردمی لباسش رو که ست قرمز آبرونی بمی حموم که اومداز

 ... دمی که اصن حواسم نبود لباسامو عوض کنم لباس راحتامو پوشخودمم
 ............ زنگ اومدي که صدانییپا میرفتی ممیداشت

 
 : لوفرین

 ....  وارد شدمانی عمارت باز شد و آرتدر
 ) دونستمیاسمشو نم)( ههبچه

 ...  ذوق کرددنشی دبا
 
 ....  هم بهش لبخند زد و از بغلم گرفتشمانیآرت

 ...  بش سالم کردم اونم مث خودم جوابمو دادآروم
 ...  دوباره بچه رو به من داد و رفت تا لباساشو عوض کنهقهی از چند دبعد
 
 ...  بوددهی پوشی و شلوار مشکدی سفشرتی تهی

 ... اطی با بچه سرگرمه ازش اجازه گرفتم برم تو حدمی منم دنیی پااومد
 ....  که رفتم اصن کپ کردمرونیب
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 ... نشی بزهی سنگ ري چمن بود بجز راه هااطی حکل
 ... شدی آب رد مکهی بارهی از وسط چمن ها هم تازه

 
 ...  بودايزی چهی اصن یعنی

 ...  گل بودرهی دارهی وسط چمنا دابعدم
 ...  بهشت کوچولوهی به دمی رو سنگ فرش ها رد شدم تا رساز
 ... ختیری برکه مهی و آبشار به کهی که باری آبشار مصنوعهی

 ...  نبودایعی طبالبته
 

 ...  فقط چمن بوددورشم
 ... شدی فکر نکنم منی که اصن بهتر ايوا
 

 .. نجای اامی شدم بکاری گرفتم هروخ بمیتصم
 ....  سمت عمارت رفتمدوباره

 
 ...  شدم که نگام به ساعت افتادوارد
 ...  وقت شام بودکاینزد
 
 ...  از خدمه گفت شام حاضرهیکی فکر بودم که نی همتو

 ...  نهای مونده بودم منم برم من
 

 ...  اول غذا بچه رو بدهی ولگهی دای گفت بی آرتکه
 

  باش: گفتم
 ...  آبگوشت مرغی و کلختمی برنج توش ری بشقاب برداشتم و کمهی نشستم سر جام و می که رفتزی مسر
 
 ...  مرغ گذاشتمو له کردمکممی

 ....  شروع کردم به غذا دادن به بچه ههآروم
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 ....  معذب بودمی نگاه آرتریز
 

  ترسناك بود خوکال
 : مانیآرت

 ...  از دانشگاه برگشتم خونهخسته
 ... ومدی نمهی گري بود که صداجالب

 
 ... زدی بود و چشاش برق ملوفری بغل نزی مرتب و تمنی که شدم آبتوارد

 
 ... ادی بود از بودنش بدش نممعلوم

 
 ...  سمتش و بغلش کردمرفتم

 
 ... اصن که عاشقش بودم يوا

 ... رمی گازش بگخواستی رفت که دلم مي اخنده
 
 ...  شدی مانع ممی رسمي لباسایول
 

 .... نیی لباسامو عوض کردم و رفتم پاعی و سرلوی دادمش به ننی همواسه
 
 ... اطی اجازه دادم بره تو حلوی بغلش کردم و به ننویآبت
 

   سردرگمهدمی دمی غذا بخورمی برگشت و سودابه صدامون کرد بریوقت
 

 .....  با من شام بخورهدی نباکردی فکر مدی شاخخخخخ
 .... گهی دای بش گفتم بیوقت
 

 ....  نجاتش دادمی از سردرگمدمی که فهمدی کشی راحتنفس
 



 29 

 ....  خندهری بزنم زخواستی دلم مزی که سر ميوا
 

 ...... لرزهی و قاشق تو دستش مکنهی عرق داره مدمی که دکردمی داشتم نگاش مآخه
 
 .....  ترسناکمنقدی ادونستمی نموهاهاهای

 
 : لوفرین---___---___---___---___

   بخوابوننوی بعد از غذا گفت آبتمانیآرت
 ...  اتاق کار منای فکر بودم که گفت بعدش بنی بوده تو همی اسم بچه هه چدمی فهمتازه

 
 ... نی تکون دادمو رفتم اتاق آبتيسر

 ..... ی و منم رفتم به اتاق کار آرتدی زود خوابنی خسته بود واسه همبچه
 

 .... زدی تو دهنم مقلبم
 
   داره؟کاری چیعنی

 
 .... دیباری در اصل شر و شر ازش جذبه میعنی....  ترسناك بودافشی قشییخدا
 

  پشت سرش گفتمای چدونهی نمخوبه
 

 ..  و در زدمدمی باالخره رساوف،،،،،،،،
 : لوفرین
 ....  درو باز کردم و داخل شدمدشیی بفرماي صدابا
 

 ....  قشنگ بوداتاقش
 
 ....  به در نشستمی صندلنی ترکی نزديرو
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 ....  ندارهی با وجود شما مشکلنی آبتای خانوم پارسا گودینیبب: کرد شروع
 ....  مهمهیلی من خي برانیآبت
 ... نی اخراج ششهی باعث میی گونه خطاهر
  باشه چشم: گفتن با

 ....  کور کردمنطقشو
 .... خخخخ

 .... کردی کنم تو ذهنش داشت منو زنده زنده چال مفکر
 ....  خشنن مردمچه

 ....  بعلهدمی نگاه به ساعت کردم و دهی
 .... می به ده و نکینزد
 ...  ندارهي اجازه گرفتم برم خونه و اونم گفت موردی آرتاز

 ... فمی بودمو در آوردم و تا کردم و گذاشتم تو کدهی که اونجا پوشییلباسا لباسامو عوض کردم و عیسر
 
 
 ....  خونهدمی شدم و رسنی و سوار ماشرونی در رفتم باز

 بخش بعد از هی کولرو زدم و لباسامو پخش خونه کردم و کتابامو برداشتم آوردم و تا عی وارد شدم سریوقت
 ...  که درس داده بود خوندمییاونجا

 
 ....  گفت کنفرانس بدههوی
 ....  آماده باشمدیبا

   بود1 که تموم شد ساعت درسم
 ....  آشفته خونهتی توجه به وضعیب

 ....  رو تختم و الال کردمرفتم
 .... خوبه ساعت ده کالس داشتمایعنی

 ...  و خوردمختمی کاکائو واسه خودم رری شدم و شداری از خواب ب8 ساعت
 .... ي روشن و مقنعه قهوه اي با شلوار و کفش نسکافه ايقهوه ا مانتو نسبتا بلند هی

 .... ي نسکافه اساعت
 ...  زدم و رفتم دانشگاهحی رژ ملهی که شدم آماده
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 ....  در آوردم با بچه هاي خل بازی دانشگاه هم کلتو
 .... خوندنی مدی اومد باادشونی اومد همه تازه ی اسی کالس وقتسر
 

 ... تونمی کنفرانس صدا زد که گفت نمي از بچه ها رو برایکی بی از حاضر غابعد
 ....  االن حذف کننیواحد منو هم....  گفت باشهکی شیلی خاونم

 
 ...  بدبختشون کردينطوری رو هم همگهی نفر ددو
 
 ...  رفتم کنفرانس دادمکی شیلی اسم منو صدا زد که منم خهوی

 
  ی کردم و رفتم خونه اسی سرم از همه خداحافظآخر
 
  شمکشی خوبه خونده بودما وگرنه تو خونه جرات نداشتم اصن نزدیعنی

 
 : لوفرین

 ....  تونیاری بنوی ماشنیتونی خونش که در روز نگهبان وا کرد و گفت مدمیرس
  یاوک: از خدا خواسته گفتم منم

 د؟ی در رو باز کنشهی پرو پرو ادامه دادم مو
 

 .... ود گفت باش از بس آقا باونم
 

 ....  که آقا بودکردمی کاش فکر نمالبته
 

  رفتمنی از پارك ماشبعد
 
 ]15:43 01,07,16[, شکنمی تو دوباره میب

 .. ومدی نمهی گري خواب بود صدانی عمارت، خداراشکر چون آبتيتو
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 خوردی از همه مشتری که بي و از خدمه انیی رفتم پان،ی که لباسامو عوض کردم البته تو اتاق آبتنی از ابعد
 .....  جان هم بتونه بخوره؟نی هست که آبتي ناهار جورد،یببخش:سن داشته باشه گفتم 

 
....  کنهی دوست دارن و سرمه اونا رو درست می مادر آقا غذا ها خارجیدونیفک نکنم ، آخه م: گفت
 ..... شهی داده منی روز قبل به آقا آبتي از غذاهینطوری هم که اییوقتا

 
 

   جان خودم غذا درست کنم؟نی آبتي براتونمی من مدیاومممم ببخش... شهی که نمينطوریا: گفتم
 

  ه؟ی مادر اسمت چی راستزم،ی البته عزگفت
 

   خانوملوفرهی اسمم نگفتم
   بهم بگو خاتونگفت

 
   چشمگفتم

 
   تون کجاست؟یی مواد غذاحاال

 
 ..... هی تو آشپزخانه پشتگفت

 .... هیفاتی آشپز خونه فقط تشرنیا
 

   زد باالمی شدم شم آشپزی وارد آشپز خانه پشتیوقت
 ي هم سرخ کردم چون وقت براینی زمبی تکه گوشت رو به صورت آبدار سرخ کردم و سهی نی آبتيبرا

 .....   نبودگهی ديغذاها
 
 ...  رو اعتماد بش نداشتمایرونی دوغم درست کردم چون بوانی لهی

 
 ...  کنارش گذاشتموانمی و لدمی بشقاب غذا شو کشهی يتو
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 ........ برداشتم و غذارو توش گذاشتم و رفتم باالینی سهی
 : مانیآرت

 ......  وقت کرده بخونهی رفت کمی ساعت ده و نشبی بشر دنی واقعا موندم ایعنی
 

 .....  دانشجوگنی منی به ااصن
 
 ..... کیبار
 

 .....  کنمی بهش افتخار ممن
 

 .....  در خونهدمیرس
 

 ....  بودی بوق زدم که آقا حسن در رو باز کرد، مرد خوبدوتا
 

 ....  کش بودزحمت
 

 ..... نی نه آبتومدی ملوفری ني رفتم تو، نه صدانی از پارك ماشبعد
 

 ....  بازهنی در اتاق آبتدمی باال که لباسامو عوض کنم که درفتم
 

 ....  شدی که باورم نمدمی دي رفتم که صحنه اجلوتر
 
 ....  لم داده بودلوفری و راحت تو بغل نخوردی با اشتها داشت غذاشو مخوردی که به زور غذا مینیآبت
 
 

 ..... ادی مادر شدن ملوی آن فکر کردم چقدر به نکیدر ..... دیخندی هم می از گاههر
 

 ...  بچشخوشبحال
 



 34 

 ....  خودمم گرسنم شدنی آبتي اشتهادنیزده به سرم، با د!!! اوپس
 

 ....  بودیی خوش رنگ و بويغذا
 

  می خوشمزه رو داري غذانی که ناهار اخوبه
 

 .... نیی عوض کردم و رفتم پالباسامو
 

 ......  بش نداشتمي حس بدی چرا ولدونمینم..... ادی هم بلوی گرفتم صب کنم تا نمیتصم
 
 ....  ازش متنفر نبودمهی بودم و مثل بقی خنثیعنی

 
 ....  سالم آروم کرد که جوابشو دادمهی نیی اومد پایوقت
 

 ....  با اشتها بخورمنی خوشمزه آماده کرده بودم که مثل آبتي غذاهی ي براخودمو
 
 .....  رو سرم آوار شدای غذا دندنی با دیول
 

  خوامی خورد منی از اونا که آبتمن
  ن؟ی که گفت استاد خوبلوفری تعجب کرده ني صدابا
 
 ....  فکر در اومدماز
 

  ستمی خوب نگفتم
 
 

 دل خواهمو يو اگه نخورم غذا...  بچههی شمی که دوست دارم کال میی غذاي برای ولمی آدم مغروردرسته
  شهیاعصابم خورد م

 



 35 

 ....  جز غذا نبودمیچی بچه تخسا دادم جلو،،،، اون لحظه فکر هنی علبامو
 
 
 

 .... خوامی منی غذا آبتمن از: گفتم
 
 ....  خنده که اصن موندمری حرفم چنان زد زنی ابا
 

 .... خودم براش درست کردم.....  بودنیاون فقط مال آبت: خنده هاش گفت وسط
 
 

 ....  گفتم خو واسه منم درست کنمن
 
 ....  که ته مونده خندش بود گفت باشهیحی لبخند ملبا

  هست؟یمشکل.... خواستی دلم مهی چخو
 : لوفرین

 ...... رمی مسهی از خنده رفتهی به اون لحظه مادمی اصن کال
 
 ....  هايری از ما نگاروی شادنی خدا ايوا
 

 ....  رفتم آشپز خانه و مشغول پخت و پز شدمدوباره
 

 غر بزنه دی که گفتم شارونیخواستم ببرمش ب.... دمی آماده شد تو بشقاب کشقهی از چهل و پنج دقبعد
 ..... خوامیدوغم م

 
 

 ....  گذاشتمزی درست کردم و بردم و رو مدوغم
 
 ......  حالت دو اومد و نشست و شروع کرد به خوردنبه
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 .....  باشهدهی نکنم اصن وسطش نفس کشفکر
 

 ....  خواست لپشو بکشهی و آدم دلش مشدی می چهرش گوگولیلی خخوردی غذاشو میوقت
 
 ..... و صورتش افتاده بود تره از موهاش رهی

 
 ....  دستمو بردم و آروم درستش کردمنی باال واسه همدادشی از بس حواسش به غذا بود نمیول
 
 اتاق هی.... تو اتاقمرمیمن م: شده بود گفت دای پهوی که ي سردي و با چهره دی دست از خوردن کشدمید

 ...... گهیاز خاتون بپرس بت م.... برات در نظر گرفتم
 
 .....  رفت که اصن انگار نبودهي جورو
 

 ....  نداشتمي قصد بدچیمن ه.... من.... من
 

  م؟؟؟؟ی فک کنه دختر مورد دارنکنه
 
 ..... می آدم سو استفاده گرکنهیحتما فک م..... هی چه کارنیآخه ا... ی نفهمیلیخ... لوفرین

 
 ...  اتاق من کدومهدمی رفتم سمت خاتون و ازش پرسی ناراحتبا
 

 .....  خواب بودنی آبتخوبه
 .....  االن حوصله خودمم ندارمچون

 
 .....  بودنی اتاق آبتي و روبه رومانی من کنار اتاق آرتاتاق

 
 ....  تو و در رو بستمرفتم

 
 ....  در آوردمشالمو
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 ي قلب ترك خورده هی ناز تنم بود که روش یلی تاپ قرمز خهی در آوردم کممی باز کردم و تونموهامو
 .....  بودیمشک

 
 ....  رو زدمکولر

 ....  برم سراغشعی اومد سرنی اتاق رو قفل نکردم که اگه صدا آبتدر
 

 ....  درد گرفته بودسرم
 ..... شدمی مينطوری که خودمو سرزنش کنم اومدی مشی پی موضوعهی هروخ کال
 

 .....  و بنفش بوددی سفبی که داشتم ترکیاتاق
 

 ...  دو نفره بودتختشم
 ....  تخت ولو شدم و دستمو رو سره دردناکم گذاشتمي روآروم

 
 ....  داشتمفمی نه تو کرمی قرص بگنیی حوصله داشتم برم پانه
 

 ... اوففففففففففففقف
  کنهری به خخدا
 :مانیآرت
   بدي رو بش بددیدختره پرو چشم سف 

  هاشهی مپرو
 )ی بزرگانامیال پبه تو چه اص- ي نکردینه تو پرو گ-(
 
  بدم نبودیول
 

  بودمگهی دي جاهی چقد ساکت  بود اصال انگار خونه
 
  دختره  سه نقطهدمی فردا نشونش میول
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    اومد  در بقل باز شد و دوباره خونه ساکت شدنی ابتهی گريصدا
  اشتها نداشتمی که گشنم بود ولنی با ادیترکی داش ممخم

 
   باز شد ونی در رو که وا کردم برم که در اتاق آبتشمی بخورم بهتر مخی اب وانی لهی کردم اگه فک

 
 

   رو به رو شدمیبی با صنحه عجوااااااوووووو
   بود با چهره متفاوتلوین

 
 هی تا خاتون برام نییاز افکارم منحرف شدم و برگشتم به اتاق کارم و زنگ زدم پا....  غی جي صداهوی و

 ارهی بخی سر دردم با آب يمسکن برا
 
 
 :لوفرین

 
  پلنگ به اتاقم برگشتموزی با سرعت غی وضعم و بعد از اون جنی با امانی ارتدنی دبا
 

 و حواستون به رمی و به خاتون گفتم که من چند ساعت زود تر مرونی و زدم بدمی رو پوشرونمی بيلباسا
  جون باشهنیابت
 

  هم هستنی چهرهم به ناچار قبول کرد و گف باش من حواسم به ابتدنی مخالفت کرد اما با داولش
 

 یشگی رفتم دم پرتگاه همرونی بزدم
  داغون بودی به اون روزا افتاد و حاال اعصابمم از امروز حسابادمی

 
  راحت بشمی قراره کای خداآخه

 
   دوستامو نداشتمي مو بستم آخه حوصله زنگ ها و غرغر هامی زنگ گوشيصدا

  نگرانم بودندونمی مدهرچن
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 : لوفرین

 .....  گرفتم برگردم خونهمی از چند ساعت تصمبعد
 

 .... امای به خاتون گفتم نمخوبه
 

 ....  نکنممانی به آرتی توجهچی هگهی گرفتم که دمیتصم
 

 ....  کفش دم واحدم بودی خونه کلدمی رسیوقت
 

 ....  دادم بشوندی غلط کردم کلاوف
 
 ...  رو باز کردم و رفتم تودر
 

 .....  متعجب بودنمی خاکي ها از لباس ها بچه
 
 ..... ومدی آب سرد بدم مری ها که برم زي سوسول بازنی توجه بهشون رفتم حمام، از ایب

 
 .....  ولرم کردم و لباسامو در آوردمآبو
 

 ..... رونی کوتاه رفتم بي حوله هی با ي اقهی دوش ده دقهی از بعد
 
 

 ...... کردنیکل بچه ها نشسته بودن رو تختم که جلو در حموم بود و داشتن براندازم م...... زی هيایعوض
 
   گفتن جوووونی حرفم همشون به خودشون اومدن و دسته جمعنی چندشا، با اییییوا
 

 .... زنی بودم که هگفته
 

 ...... کردمی دخترا که از صد تا پسر بدتر بودن لباس عوض منی جلو ادی بود که بانی سخت کار اي جاحاال
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 .... دمی پوشرموی لباس زوزپلنگی با سرعت ي انتحاراتی عملهی در
  نیی حوله رو انداختم پاو
 
 ..... یجوننننننن بخورمت خانوم: گفت یطن
 

 ..... رونی بنیحال به هم زنا گم ش: زدم داد
 ...... دمی لباسامو پوشلای خی پشتمو کردم بهشون و ببعدم

 
   برگشتم وادی صداشون در نمدمید
 
 
  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
 
 

  نفهم
  گوالخ

  االغ
  دهیترش

. 

. 
 : لوفرین

 .....  که تولدش بش داده بود زده بودی ماسک ترسناکیطن
 
 ....  خندهری همشون زدن زافمی قدنی دبا
 

 .....  زدم تو صورت همشوني و به صورت کامال انتحارنیی بالشت ها رو که رو تختم بود و واسه تزمنم
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 ....  بودادی زچون
 
 ....  ما بودی شروع جنگ بالشتنی او
 

  خخخ
 
 .... میهمه رو تخت ولو شد!  خدايوا
 ......  خندهری زمی و زدمی نگاه کردهی هم به
 

 .....  تو آشپزخانهمی و رفتقهی بعد چند دمی شدبلند
 
 .....  دم کرده بودی رو طنییچا
 

 .....  اومدن خونه منی افتاد که واسه چادشونی و تازه بچه ها میخورد
 

 .... ستی مناسب نای فش که واسه سن بعضی از کلبعد
 
 ....... ي بوديکدوم گور: صورت کامال متمدنانه گفتن به
 

 .....  ماجرا کردمفی شروع به تعرمنم
 

 ......  سکوت شدهوی از اون بعد
 
  خاك تو سر االغت کنن: گفت کی شیلی خی طنو
 

 ..... برهی آبرو تو مفردا
 

 .... هی عقده اییییییییییلی خگنی بچه ها مآخه
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 ......  حرف قلبم افتاد تو پاچمنی ابا
 
 ...... الیخی بعدش گفتم بیول
 
 ..... می سفارش دادتزای پو
 
 

 ... ... دوستام چقد چترن خونم موندن خونمنیدونی که مهمم
 
 دی صبح سرنوشت ساز فرا رسو
 : لوفرین

 ....  دانشگاهمی شکل هم رفتي و با لباسامی و کارامونو کردمی شدداری بعی سرصبح
 

 .... میدیخری وقتها شکل هم لباس می بعضکال
 

 .....  بود آخهجالب
 

 ...  مواقعنی شکل هم بود در انامونوی و اجاتی و بدلشوی کل آرابعدم
 

 .... می چون امتحان داشتم،یدی و خداراشکر زودم رسمیدیرس
 

 ... کردمی مدی که کال همه درسا رو خونده بودمو دوره بامن
 
 ...  کرده بودنری بالنسبت خر تو مرداب درسا گنی تنبلم نخونده بودن و عزی دوستان عزیول
 

  خخخخخخخ
 

 : مانیآرت--- ___--- 
 ...  گرفتمعی دوش سرهی شدم و داری بصبح
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 ....  بودملوفری که هنوز تو فکر نيوا
 
 ...  که حجابش براش مهم بودهی معلوم بود که آدمیول
 

 ... هه
 
 ...  کارش معلوم بوداز
 

 ...  و موهامو شلوغ درست کردمرونی باومدم
 
 ... ی و شلوار مشکدمی کمرنگ پوشی بلوز آبهی

 
 ... خوشگلم شدم elantra سوار

 
 ...  افتادم و رفتم دانشگاهراه
 

 ...  صورتم کردمی اخم چاشنهی نی از پارك ماشبعد
 
 ...  صالبت راه افتادم سمت کالسبا
 

 ...  برگه ها رو پخش کردم و بچه ها شروع کردنعی سردنی از رسبعد
 

 ...  هنگ بودنشترشونی بنصف
 
 ... دادی داشت جواب می قرقنی که علوی چشمم خورد به نهوی

 
 هوی راحت باشه که آخر ترم راحتم و المی که خشدی و باعث مومدی درسخون بود خوشم میلی خنکهیا از
 .....  بگه که چون اونجا بودم درس نخوندمادینم
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 ..... نفر امتحان رو داد و رفتنیاول
 
 : مانیآرت
 ....  از اون دوستش طناز هم برگشو داد و رفتبعد
 
 .....  سرمو آوردم باالهوی

 
   بود؟؟؟یکی اشونپیت

 
 .... واااااااا

 
 .... نشستنی هم مشی پشهی چون همشناختمی رو مپشونیاک
 
 .... دنی جور لباس پوشهی همشون دمی دقت کردم دکمی

 
  واااا
 

 ..... خلنا
 
 .... ومدی مشتری بلوفری لباسه به نیول
 
 
 )دنیتو هم که عاشق د_. نهیبی مگهیدرد خو چشمه د_ ززززززززززززیه(
 
  شیا

 .....  دارمايری خوددرگمنم
 

 و....  امتحان تموم شد وقت کالسم تموم شدنکهی از ابعد
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 .....  رفتم خونهنی کالس نداشتم واسه همگهی دمن
 

 .... اوه
 

 ....  آرسامم مبومدتازه
 

 .....  امشب خونه دست خانومش و دوستاش بودآخه
 

 .....  داشتنیمهمون
 

 ....  دهی کمک زنش انجام مشهی کاراخونه رو هملی زن زلآرسامم
 

 ....  خونهرسهی جسدش مبعد
 

 خخخخخخخ
 : لوفرین

 ....  امتحانش آسون بوداچه
 ..... شددای بچه هام پي کردم که سر و کله ی به سواالت فکر مداشتم

 
 .....  امشبی مهموننای خونه نگار ايوا: یطن
 

 ....  آدم نشده، خوبه ازدواجم کردهنیا: من
 
 به موی مث شوهر نگار داشتم زندگي اگه شوهردی باور کنی ولادای خوشم میلی خیدرسته از مهمون: یطن

 ...... کردمی و ولش نمختمیریپاش م
 
 

  ؟یحاال ساعت چنده مهمون: من
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  شهیپنج شروع م: یطن
 

  امی بکنمی میباش، سع:من
 
  يای بدیحتما با: یطن
 
 .......  رو برام نذاشت چون با سرعت جت با بچه ها دور شدنی حرفچی هي جاو
 

   خدااوف
 

   پنجهیکی نه نزدرمی بگی حاال مرخصنی گرفتم از هممیتصم
 

 ....  کار داشتمیلی خچون
 

 ... نای انی افتادم به سمت خونه آبتراه
 

 ...  رفتم تونی زدم و با ماشزنگ
 

 ....  رفتم سمت خود عمارتنی از پارك ماشبعد
 

 .... ومدی قهقهه مي که شدم صداوارد
 
 !!!!!!!!!! نه
 .... زدی داشت قهقهه ممانیآرت
 
 .... دمشیدی که چون پشتش بهم بود نمگهی دی کهی با
 
 ... سالم: خودمو جمع و جور کردم و گفتم عیسر  
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 ....  قهقهه شون تموم کردن و جوابم رو دادناونام
 
 :  آرسام شوهر نگاره گفتدمی برگشت فهمی همون پسره که وقتهوی

 
   کجا؟نجای خواهر شما کجا ااوا
 

 :  گفتممنم
 ... نمی برادر من پرستار آبتاوا
 

 ... دی آرسام خنددوباره
 

 ....  بودي آدم خوش خنده اکال
 
  ن؟یشناسیشما همو م: گفت مانیآرت
 

 ....  دادحی هم نسبتمو توضآرسام
  ؟ی باشی مهموندیمگه تو نبا: گفت بعدشم

 
  رمی راد اجازه بگي از آقادیبا: گفتم

 
 ....  بدمنوی آبتي غذانی اول بزارالبته

 ..... رمی و مدارمی بر منمی نگرمی اگه اجازه دادن مبعدش
 

 .... یکنی میکار خوب: گفت
 

 .... می شام هم تو رستوران با همیراست
 

 ....  باش و رفتم باالگفتم
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 ... نی عوض کردم و رفتم سراغ آبتلباسامو
 

 ....  نشهداری در اتاق رو باز کردم که اگه خوابه بآروم
 
 ..... دمی کشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغی فقط جدمی که ديزی با چاما
 
 ....  اومدن باالعی و آرسام سرمانی من آرتغی جي صدابا
 
 .....  زددیکشی سرك مفمیدمتکاره که تو ک محکم تو گوش سارا همون خي دهی کشهی رفت و مانی آرتو
 

 ...  محکم روهم فشار دادمچشمامو
  دیچی مث پتک تو سرم پشیلی سيصدا

 
 .... چون حال خودمم خوب نبود....  که بم زد افتادمي و با تنه ارونی از اتاق رفت بعی سرسارا

 
 ..... جون من جواب بده.... لوین..... ی خوبلوی نگفتی می که هدمیشنی آرسامو ميصدا

 
 ...  و بغلش کردمنی بدم خودمو کشوندم سمت آبتی بهش جوابنکهی ابدون

 .... دنیچکی اشکام رو صورتم ماری اختیب
 

 کردی موونمی دادی سرش بیی بالنکهی افکر
 
 : لوفرین

 ..... کردمی و بوش منی برده بودم تو گردن آبتسرمو
 

 ... دم شده بونی وابسته آبتدای شدمن
 
 ...  دراز شده بود نگاه کردمنی بغل کردن آبتي که جلوم برایی دستابه

 .....  دادم بش و همونجا سجده شکر به جا آوردمآروم
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 : مانیآرت---___

 ....  رو در بر گرفتالی ولوی نغی جي که صدامیزدی حرف ممی آرسام داشتبا
 

 .... ادی سرش نیی بودم که بالنی نگران ادی چرا شددونمی باال،، نمدمی دوعیسر
 ... ي از سر دلسوزاحتماال

 .... نهی همآره
 

 ... دمی دنی جلو اتاق آبتی اشکي رو با چشمالوی باال ندمی رسیوقت
 

 زده بود نتونسته بود کارشو غی جلوفری چون نی ولنی آمپول هوا باالسر آبتهی سارا با دمی رفتم تو که دعیسر
 .... تموم کنه

 
 در بره چون نگهبان ها تونهی که نمدونمی خب می در رفت ولعی گوشش و اونم سرری خوابوندم زیکی

 .... هستن
 
 ... نهیبی اونا رو نمادی زی اصل کسدر
 ...  چند روزم نبودننی اتو

 ...  برگشته بودنامروز
 

 ...  بهشون سپرده بودمی کار مهمهی آخه
 
 ...  نگهبان نبودی عمارت باما
 

 ....  که تو عمارت عامل فسادهدونستنی چه می ها از دور مراقب بودن ولنگهبان
 
 ... ومدنی ول شده بود کنار در و اشک هاش ملوفرین

 
 ... ينطوری اشدی مظلوم مچه



 50 

 
 ....  هم نگران شده بودالهی خی بود که آرسام که اونقدر بدهی اونقدر پررنگش

 
 ....  چرا نگرانهدونستمینم
 .... دادیاز دست م چون شغلشو دیشا
 ....  دوست دارهيزی از هرچشتری و بنی چون آبتدمی که کرد فهمي با کاراما
 

 ... دیکشی کرده بود و تو گردنش نفس مبغلش
 

 ...  آب بشهری سخواستی که مي تشنه امثل
 
 ...  سجده کردنوی که از بغلش گرفتم سرشو گذاشت زمنویآبت
 

 ... نهیبی آدما رو هم میی اون باالمگه
 ... کنهی کمکشون ممگه

 
 .... دهی ماشونوی رحمی جواب بمگه

 
 ....  معلوم بود اعتقاد دارهی خدا دل خوش بود ولی به چدونمینم
 
 ...  تنها باشهنی آبتدی نباگهید
 
 ...  بمونهنجای و اادی بگم بلوی به ندی بادیشا
 .....  فکر ته دلم شاد شدنی ااز
 

 چراااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 ...  به من چهاصن
 ..... نمی فقط فکر آبتمن
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 .... مجبورش کنم قبول کنهدیبا
 
 : لوفرین

 ...  زدی و لبخند مکردی داشت همه رو نگاه مخبری از همه جا بنیآبت
 
 ... دمی ساعت از جا پردنی دبا
 .... دادمی غذا منی به آبتدیبا
 
 ....  وقت غذا پختن نبوداما
 

  م؟ی داریخاتون غذا چ: دمی و از خاتون پرسنیی پارفتم
   بخوره؟تونهی منیآبت
 

 .....  دوست دارننیچون هم آقا و هم آقا آبت.... می دارچهی خانم چلو ماهلوفرین: گفت
 

   رو بدم؟نیاالن آمادس که از آبت.... یچه عال: گفتم
 

 ... کشمی بله االن مگفت
 

 ... نی کنارش بکشادیپس لطفا آبگوشت ز: گفتم
 

 ....  نرم باشهدی سن غذا بانی واسه بچه تو اچون
 ....  و داد بهمدی غذا رو کشینی سي ي خاتون توقهی پنج دقبعد
 

 ...  غذا بدمنی رفتم باال تا به آبتمنم
   دادم بشي با مسخره بازغذاشو

 
 ) ییتو_دلقک _ شکلک در آوردن که بخنده و منم بش بدم یعنی_ ؟ی چیعنی(
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 ....  بوددهی چون کامل نخوابدیورد دوباره خواب که خغذاشو

 
   بخورمچموی رفتم چلو ماهمنم

 
 ....  اتاقمایب: گفت مانی از غذا آرتبعد
 ... باش و دنبالش رفتم: گفتم منم

 
 .....  من بودریاما درسته تقص...  شده بودنی که فک کنيزی اون اتفاق سرد تر از هر چبعد
 ....  توبهایخدا
 

 ...... دست به نامحرم نزده بودم بعد حاالمی زندگکل
 
   نچ نچ نچنچ
 
 .... کنمی اون اتفاق به بعد همش سر نمازم طلب بخشش ماز
 
  روزگاریییییه

 : مانیآرت
 ....  بگمیآخه مگه قراره چ...  چرا استرس گرفتمدونمینم
 

  اوففففف
 

 ....  قبول کنهدی پس بانهی بخاطر آبتهمش
 
 ) به تو چه فضول_ ادینه که تو بدت م(
 
 ....  و زد و وارد شددر
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  نیبش: گفتم
 

 .....  استرس دارهدمی از ضرب پاش فهمنشست،
 

 .....  اجباره نه خواهشهی گمی که ميزی چنیا: گفتم
 .... ی کنی زندگنجای و ايای بدیبا
 

 ....  دارمازی کارام ني قبول کنه، بهش براکاش
 

  ؟ییییییییچ: گفت بلند
 

  يدی کنم شنفک: گفتم
 

 نیدرسته به آبت....  کنمی زندگبهی مرد غرهی تو خونه امی در مورد من که بنی کرديواقعا چه فکر: گفت
 .....  قبول کنمتونمی نمیوابستم ول

 
 .... میکنی مغهیپس ص: گفتم ی ولدی چرا از دهنم پردونمینم
 
 : دنی واقعا صداش رو فک کنم کل عمارت شنگهید
 

 باهام شهی میابونی خي چون پدر و مادرم مردن مث هرزه هانی فک کردن،ی فکر کردی درمورد من چشما
  رمی خونه منی االن از انیهم.... خورهیرفتار کرد، براتون متاسفم و ازتون حالم به هم م

 
 ....  گند که کمه به افتضاح کشوندم نقشمویعنی گند زدم، خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 .... دی باشنجای تا آخر مدت قرارداد ادیطبق قرار داد شما با: گفتم ارمی کم ننکهی واسه ااما
 

 ی همه رو از چشم شما و بادی بنی سر آبتیی چون واسه همه بهتره و اگر بالدی قبول کندی کنیسع
 نمیبی متونیتیمسئول
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 : لوفرین

 
 .... نفهم

 .... خر
 .... گوالخ

 .... گاو
 ... خنگ

 .... خل
 ...  شعوریب
 ...  فرهنگیب
 ...  نزاکتیب
 .....یب

 
 .....  سه نقطهي دهنم کف کرد از بس فش دادم به پسره اوفففف

 
  خدااااااااااااااااااااااااا

 
 ...  شکرکرمتو

 
  ه؟؟؟؟؟یابونی دختر خهی شدن، مث غهی من صاقتی لیعنی

 .....  تو ذهنم جمع شده بودی فکر منفیهرچ
   آخه؟ی چیعنی

 ....  شانسنی پول خسارت لغو قراردادو ندارم، لعنت به ای دارم ولی متوسطی زندگدرسته
 

   زندانفتمی کنه و می متی شکاادی بنی سر آبتیی نکرده بالیی اگه خداتازه
 

 ... دیترکی همه فکر داشت منی از حجم اسرم
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 ..... گرفتمی استخاره مهی دیبا
 ومدی اگه خوب میعنی اعتماد و اعتقاد داشتم، ییییییییییلی مسجدمون خشنمازی حاج آقا پي استخاره هابه

 .... کردمیقبول م
 
   نباشی راضای خدایول
 
 
  نه
  نه
  نه
  نه

 .....  به صالحمهی هرچای خدااصال
 

   زدم و موضوع رو گفتمزنگ
  قهی چند دقبعد
 

   خوب در اومداستخاره
 
 ،،،  پر از مشکله از نظر مردمنطوری هممی آخه خدا زندگاما
 

   خرابمکننی فک مشمینطوریهم
 

 ......  کنمکاری چغهی صنی با احاال
 
 ..... دمی که به من داده بودن دراز کشی تخت اتاقرو
 

 هام برنامه رو کنسل کردن و فقط قرار شد واسه چارهی اون بام،،ی تونم بی اس دادم که نمی به طنقبلش
  رونی بمیشام بر

 



 56 

 
  خواب شدميای شد که چشمام گرم شد و وارد دنی چدونمینم
 
 : لوفرین

  ییییییی شدم، هداری ساعت چند بود که بدونمینم
 
  دمی قشنگ از جا پرنی ساعت که هفت بود عدنی دبا
 

  نی رفتم اتاق آبتعیسر
 

 ...  سرم پرستارش بودماری تو سرم خخاك
 

   خدا را شکراوف
 

   کردی مي بازداشت
 

 ...  و گرفتمنی آبتوهی و از خاتون ظرف منیی پارفتم
 

   پوست بکنهوهی به خاتون گفته بودم که واسش مآخه
 

 ...  باال تو اتاقش و بش دادمرفتم
  تهش رو خوردتا
 ....  مرده بودی شدم از گرسنگی نمداری اگه بیعنی

 
 :  و زدم و گفتممانی از اون رفتم در اتاق آرتبعد
  ن؟ی راد،،، هستيآقا
 

   توایب: گفت
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   رو باز کردم و رفتم داخلدر
  د؟ی شام امشب، شما هم هستيبرا: گفتم

 
   داشته باشهیفک نکنم به شما ربط: گفت

 
   از سرم دود بلند شداوفففف،

 
 بدونم آمادش دی بالی دلنی و به همادی منمی آبتنیای نداره اما اگه شما بی شما به من ربطيبله، کارا: گفتم
 ....  نهایکنم 

 
  ؟يمن به شما اجازه دادم بر: گفت

 
   برمدی اما من حتما بار،یخ: گفتم

 
  ،،دمی نمي اجازه انیمن همچ: گفت

 
 ... اما، آخه: گفتم

 
   که گفتمنیاما نداره هم: نزاکت حرفمو قطع کرد و گفت یب

 
 

   باشه،یاوک: گفتم
   بشکنهنی تر از اشی خواستم غرورم بینم
 

 تو هم ادی بخوامی منمی دعوتم آبتیی جانی آماده شعی سرنیخودت و آبت: که گفت رونی برفتمی مداشتم
  يای بدیپس با
  مردمی از حرص مداشتم

 
 ی کچل ششاهللایا
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 : لوفرین

 . زود آماده شدمشدی که میی دوباره آتو دستش ندم تا اونجانکهی ايبرا
  قهی دق13 همش

 
 )زمی عزای  خفه دمیاالن نفهم - زمیخفه عز - باو مینی بنیشیب -به توچه  -  چه قدر کم یآخ(
 
.  شدموونمی الدنگ دنیاز دست ا.  خودم در آوردمو خودم از کارم خندم گرفتي برای شکلک عصبانهی 

 رفته بود باعث شد در رهی کردو رفتم تو درو همزمان دستم که رو دستگری گیی که پام به جادمی دوعیسر
 . سکته کردنی آبتچارهیب!!دیخندیهر م داشت هرمیکی. باز شه

 
 ) خفه -  کنهی سن سکته نمنینفهم بچه که تو ا(
 

 . آرسام بوديصدا
   واسه خودشاهی کنسل نشد؟ چتری چرا نرفته،،،، مگه مهموننیا

 
 آروم بچه رو که سکته شششیا!  برا خودتی هستي کمده المیآرومتر بابا ف: از پشت در با خنده گفت 

 کرده بود بغل کردم
 
  لباس خوشگل به بچه پوشوندمهی)  گفتم خفهی بار که گفتهیمنم همون  - ... صدبار گفتم بچه سکته  (
 
 )اوك_ یباش، بلوز و شلوارك بادمجون_خو بگو _به توچه _ ؟ي پوشوندیچ(
 
  با ست لباسش گذاشتمفی کهی تو ي مثه پوشکو اسباب بازازی مورد ني لهیچند تا وس 
 

 ... در زدن رو در خوش شدي دست براهی دمی گرفتمو تا درو باز کردم دنوی آبتدست
 !!مانهی آرتنکهیاااااا ا 
  موند فک کنمچارهیب

 .می ما آماده ادیببخش:  صاف کردمو گفتمصدامو
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 میبر:  خودش اومدو گفتبه
 !پس آرسام؟؟ -
 فک ن،ی فکر کردیشما درمورد من چ: بلند تر گفت.  پوزخند زدهیآرساااااااام و :  لب کشدار گفتریز

 باهام رفتار کرد، براتون متاسفم و ازتون شهی میابونی خي چون پدر و مادرم مردن مث هرزه هانیکرد
 ....خورهیحالم به هم م

 .!! از حفظ بودچه
 .گرفتی صدام می چرا هدونمینم

 به آرسامم نی به من اعتماد ندارنی فک کردينطوریم اواقعا متاسفم که راجب:  صاف کردنو گفتمصدامو
 .کننی اتفاقا همه هم حرمتا رو حفظ مکننوی همه با اسم صداش منیدونیخوبه م. هه واقعا که!!! ن؟؟یندار

 . سرخ شده بودتمی از عصبانصورتم
 . زب زده به مني طورنی همری نخدمید

 : کردمو محکم تر گفتماخم
 م؟؟ی بردی باکجا

  دم درنیتو ماش:  جوابمو دادی آرومي صدابا
 
 : مانیآرت
  اه

  ي بزنن پسر، تو که گند زدگندد
  اوف

  گوجه شده بودشکل
 ....  فک کنمي خوب واقعا حق داشتم اونجوراما
 ....  به اسم صدا بزننشگهی آرسام به همه مگه،،،ی اونم راست ماما
 

 شترقققققققققققق
 
  نی که سرم خورد به سقف ماشدمی از جا پرنی در ماشي صدابا
 

   کارو کردهنیمعلومه از قصد ا....  زدهثی لبخند خبهی دمی که دلوی کردم به ننگاه
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  خنگگگگگگگ
 

 ...  برسهاری به وصال عی رفته بود که سرآرسام
 
 
 اگه یعنی_ نشده که ریخفه، از جونش س_ داره گهی دیکی دیگفتم شا_ گههههینگاره د_ ه؟ی کارشی(
 براتون نپختم ی آشهیاگه به نگار نگفتم _ دیآها، شا_ دی جداری_ گرفت؟ی مویچ_ گرفت؟ی متونستیم
 )  ابرفرضای_
 

   چرا صورتش سرخ بودرفتی داشت می وقتدمی نفهمفقط
 
 )یفهمیبعد م_ چرا؟ یدونیتوم(
 

  میشدی مکی که آرسام دعوتمون کرده بود نزدی به رستورانمیداشت
 
  می بري اگهی ديا اصل قرار نبود جدر
 

   کنمتی رو اذلوی نخواستمی مفقط
 
   دلم ضعف رفتنی آبتي خنده ي صدابا
 
   پرستارش فداش شهیاله
 
   مرگت شه پرستارتشیپ

 
   بشه برات پرستارتکهی تکهیت

 
  شهمی اوه، اگه بفهمه احتماال مجبور به پرداخت داوه
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 : مانیآرت
   شوادهی گفتم پم،یدی رسیوقت

   شدادهی پی حرفچی هبدون
 
   االن مثال قهره؟یعنی

   دركبه
 ...  بکنهشهی که بم مجبور مهی واسه من کمکمهم
  دهی نشون می نظر گرفتم تا بفهمم چه عکس العملری رو زلوی نم،ی رستوران که شدوارد

 
 ....  داشتميدی که چه نقشه پلدهی که فهمدمی سرخ شد فهمیوقت
 
 .... فتهی شه تا کارم راه بغمی صدی باعای و سرگذرهیقرارداد ما م فکر افتادم که چند ماه از به
 .... کنهی وابستس قبول منی چون به آبتدونمیم
 
 : لوفرین---___---_

 .... شدی از کلم بلند مدود
 
   رو درسته بکنم تو حلقشزی مخواستی دلم میعنی

 
 ) ي باد،یدرد، برو حوصلتو ندارم ببخش_چه خشن (
 

 دلش نی خودم سفارش دادم که اگه آبتي براچهی و چلو ماهنی سوپ برا آبتهی غذا سفارش دادن موقع
 ... خواست بش بدم

 
   آرسامبی شد خوش نگذرونم با دوستام به جی نملی دلی اعصابم خورد بود ولیلی خدرسته

 
  خخخخخخخ

 
 ...  با باباش حرف بزنمدی طناز گفتم بابه
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 ... رمی که کامال اعتماد دارم بش و حرفشو قبول دارم مشورت بگیکی از بهتره
 

 ....  حاضر نبودم آبرومو براش بزارمی دوست داشتم ولنوی آبتیلی که خدرسته
 
 .... نیکردی درك منی من بودتی اگه تو موقعدی اما شاي دوسش ندارنی بگدیشا
 

 شدی نمينطوری ادونستمی اگه مدی شااد،ی بشی قراره پی چدونستمی نماونروز
 
 : لوفرین

 ....  بعد از شام با طناز برگشتم خونه و قرار شد فردا با پدرش صحبت کنماونشب
 ....  کرده بودي در حقم پدرواقعا
 ...  حرف بزنمی شدم تا با بابا طنداری زودتر از موعد بصبح

 
 .... اونجا باشم9 بود قرار
 ....  نشهرمی شدم تا دداری ب7,30 منم

 
 ....  و رفتم باالدمی گذاشتم دهنم و لباس مرتب پوشکی ککهی تهی

 
 ...  کردم و رفتم سمت اتاق کار عموی احوال پرسژهی خاله منبا

 ...  هم که خروپفش به راه بودیطن
 
   عمو رفتم داخلدیی بفرماي زدم و با صدادر
 

 .... می تا با هم راحت صحبت کننی عمو جون بشنیبش...  ورانی خانم، چه عجب از الوفریسالم ن:# عمو
 

   عموگهی دنیخجالتم ند*: گفتم
 

 .... نمی و با دست اشاره کرد که بشدی بلند خندي با صداعمو
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 ...  من در خدمتم،یخوب عمو جون انگار کارم داشت:#
 

 ...  رو گفتمهی کل قضمنم
 

   باشه، درسته؟شتی برگه قرارداد پهی دیتو با: گفت هوی رفت تو فکر،،،، عمو
 
 ... ارمشیبله عمو جون، االن م*:
 

 ....  و برش داشتم و بردم باال و دست عمو دادمشنیی رفتم پاعیسر
 
 یتونیپس راحت م.....  نگفتهنای و ایشگی درمورد موندن هميزیتو قرارداد چ: دور که خوند گفت هی

 .... ينر
 

..... می خسارت بددی و تنها راهم لغو قرار داده، اما باکنهی راد کار رو برام سخت مي آقاطیدر اون شرا: گفتم
 ..... و متاسفانه من اونقدر پول ندارم که خسارت بدم

 
  کنمینگران نباش عمو جان، حلش م: گفت عمو

 
 .... رمی اومدم راه حل بگرم،ی که از شما پول بگومدمی من نن،ینه نه نه نه نه، اصال حرفشم نزن: گفتم عیسر
 

  ؟ي عمو جون، تو به من اعتماد داردونمیم:  گفتعمو
 

 ، بله: گفتم
 

ازت .... یستی نگران کارم نگه،ی تا چند وقت دی بشدی بادنتیپس بسپرش به من، بعدشم که رز: گفت
 .... ي بزارونی باهام درمیممنونم که قابل دونست

 
 ..... تشکر کنم،،،،، با اجازهدیمن با: گفتم
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 : لوفرین
   استرس گرفتمنا،ی امانی خونه آرتدمی رسیوقت
 
 ) ضیمر_ يجوریهم_چراااااااااا؟ (
 

 ....  برگشت و صدام زد اتاق کارشمانی آرتنی سر و کله زدن با آبتی داخل و بعد کلرفتم
 
   زدم و داخل شدمدر
 

  ن؟ی داشتيبا من کار:من
 
  ه؟یجوابت چ: یآرت
 

   فکر کنمدی هفته باهی:من
 
  ادهی زشه،ینم: یآرت
 

   هفتههی فکر کنم، فقط طمی با توجه به شرادی راد، من باي آقادینیبب: من
 
  پوفففففففف، باش: یآرت
 

 کردم و ی لباس هام از همه خداحافظدنی بودم رفتم تو اتاقم، بعد از پوشدهی که خری از زمانخوشحال
 ..... رفتم

 
 .....  کنری بخایخدا
 

 .... می چقد من دختر بداوفففف،
 )  کهستمیآخه مرد ن( نا زنم چقد
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   معرفتمی بچه
  یییییه

 .....  تو گورمخاك
 
 ) گمیحاال م_ ه؟یموضوع چ(
 
 ...  دوستم غافل شدمنی بهتراز
  بخشتم؟ی میعنی
   که طنازهکننی همه فکر مدونمیم
 
 .... نهی دوستم نگنی بهتراما

   خودمههمسن
 .... دونهی رو مدونهی نمی اونا که طنی راز هامو حتتمام

 
 ....  گرفت براش شهر خودمونی باباش نزاشت و انتقالی ترم تهران خوند ولهی

 
  گمی رو ماصفهان

 
   شهرممعاشق

 
 )  که تو رمان هست رو خودمم توش سر رشته دارمییزای و چمیراسته، چون خودم اصفهان(
 
 ...  کنمشی با عمو حرف بزنم و راضدیبا
 
  خودت خداجوندی امبه
 
 : لوفرین

 ....  لباس هام به سمت تلفن هجوم بردمضی خونه و بعد از تعودمیرس
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 ....  رو گرفتمنی نگشماره
  بوق1
 
  بوق2
 
  بوق3
 
  دییبفرما: نینگ
 

  سالم، سالمت کو؟: من
 
  شماااا؟: نینگ
 

  لوفرمی نننننننننننن،ینگ.:من
 
  ش؟یشناسی که هم اسم توهه،،،،، مشناسمی معرفت می بهی فقط شناسم،ی نملویمن ن: نینگ
 

 ی احوالت از طنيای مشکل داشتم و جوی به خدا کلد،ی غلط کردم، شکر خوردم، ببخشيخواهر: من
 .... بودم

 
 .... ي به من نگو خواهر که اگه خواهرت بودم برام ارزش قائل بودیکی چه،،، هان؟؟؟؟؟ تو یبه طن: نینگ
 

 هان؟ خواهرتو لوفر،ی نی چی ول،یول. دونستمی بگم، بغض کرده بودم، حق داشت، می چدونستمی نمواقعا
   من بودری تقص؟يفراموش کرد

 
   بر منیییییییوا
 

  نینگ: من
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   وابسته بودمیلی خنی کوتاه اومد، آخه من به نگدی بغض دارم رو که شنيصدا
 

 ......  نکنهی جون من گردمت،ی اصن من بخشزم،ی عزي چرا بغض کردیآج: گفت
 

  م؟یدیواقعا بخش: گفتم
 

   خستمیلی خ؟ي نداري نفسم کارزم،ی ؛معلومه عزگفت
 

   مزاحم شدمدینه فداتشم، ببخش: گفتم
 

   فعال،یمراحم: گفت
  گفتن بدرود مکالمه رو قطع کردمبا
 
 : لوفرین

 ...  رو که قطع کردم، دوباره بالفاصله زنگ خوردتلفن
 
   باشه؟؟؟؟؟تونهی میک
 
  کاری بیطن
 

  ؟ي بهم زنگ زدي شدکاریدوباره ب: و گفتم برداشتم
 

  درد: گفت
  مرض
  کوفت

. 

. 

. 
 ) ستی فحش ها قابل پخش نهیبق(
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 ...  دمی شد خبر خوب رو بت نمنطوری به من چه ،حاال که ااصن

 
  يچه خبر: گفتم

 
  زنهی ،آدم که تو زمان قهرش حرف نمستی که بود مهم نیهر چ: گفت
  پوفففففففف ،شکر خوردم ،بگو: گفتم

 
   حل شدمانی آرتي هی ،قضگمیباش ،حاال چون دلرحمم م: گفت

 
 جان ؟؟؟؟؟؟؟: گفتم

 
 .... گهی باال بابا بت مایب: گفت

 
   ،باشهیاوک: گفتم

 
 ...  قطع کردمی خداحافظی ببعدم

 
 ...  عوض کردمي قهوه اي و شلوار و روسری خردلکی تونهی با لباسامو

 
 ...  نبودازی نشمیآرا

 ... کردمی مشی هم که من آراچقدر
 

 ...  باال و در زدمرفتم
 ... می کردی در رو باز کرد و با هم روبوسژهی منخاله
 ...  داخل و خاله اصرار هاش شروع شدمیرفت
 

 ... ارمی بوهی برات منی بشزمیعز: خاله
 ...  صبر کنقهی چند دقهی ،شهی االن حاضر میی چادخترم
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   فالنمزیعز
 

   بهمانعسلم
 
 :  خالم نجاتم داد و گفتي رگبار تعارف هاری زدی فهمعی که تازه اومده بود و سریطن

 ...  کار داشت هالوی ،بابا با نمامان
 

 ... اوا  خدامرگم ،خاك به سرم ،اصن هواسم نبود: خاله
 

   نجاتم داد و هولم داد به سمت اتاق کار عموی ادامه بده ،طننکهی قبل ادوباره
 

  هايری رو از ما نگی الهي کمک هانی اایخدا
 
 : لوفرین

 ... عمو هم جوابمو داد...  اتاق عمو شدم و سالم کردمداخل
 :  شروع کردبالفاصله

 ...  جوابمو بدهینی سوال دارم راست و حسهی عمو جون نیبب
   عمو جونیچ: گفتم
   نه؟ای ی کنتی شکامانی آرت ازيخوایم: گفت

 
 ... می نه، بهتره مشکلمونو عاقالنه حل کنشهی که میی عمو جون تا جادینیبب: گفتم

 
 ...  دارهمهی لغو قرار داده که جرمونهی که می صورت فقط تنها راهنیدرسته،اومممممم پس در ا: گفت
  مشه؟؟؟؟ی جرچقد

 
 ... می گفت استفا داد بپرسی که طنلتونی از فاممیتونی اما مدونم،ینم: گفتم

 
 ... برهی رو نمی کسچی هي آبروییاون باال... درسته عمو، توکلت به خدا باشه: گفت
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 ... کنمی رفع زحمت مگهیمن د...  کردم لطف و کردم خودش بودهشرفتی هم که پنجایدرسته، تا ا: گفتم

 ...  اجازهبا
 

 ... برو عمو جون، خدا به همرات: گفت
 

 ... خوامی کمک مشهی مثل همخداجونم
 ... یکنی کمکم مدونمیم

 ...  خورمی غصه نمپس
 ... یی تومی حامنیبهتر

 
 ...  تودی امبه
 

 ستی کس از حکمت خدا با خبر نچی هواقعا
 
 : لوفرین

 ...  که خواسته بودم گذشته بودی روز از وقتسه
 ... شدی می طی اتفاق خاصچی هی و بي ها عادروز

 ...  فکرم آخر هفته بودهمه
 

 ...  شدمممخل
 
 ...  شده بودنیری شیلی خنیآبت
 
 ...  ازش دل بکنمتونمی مي چجوردونستمینم
 
 ... دادی بودنش رو ادامه مخی روند مانیآرت
 
 ...  که تموم شد، رفتم خونهفتمیش
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 ...  از تو راه پله صدام زدعمو
 ...  راست رفتم باالهی نی همواسه

 
   ندارمفی که حال تعرنای و اکیل سالمو عبعد
 

 ... امی بهم بگو باهات بي بریفردا خواست: گفت عمو
 ... شهی قراردادت لغو مفردا

 ...  نباشنگران
 ... میکنی حلش ممردونه

 
 ....  بختک افتاد به جونمنی عمو که تموم شد ها استرس عجمله

 
 ...  بغضم گلومو گرفته بودهی

 
  عمو جون: گفتم

 
  جون عمو: گفت

 
  شه ؟؟؟؟؟هی قضالی خی بمانی که آرتدی کني کارهی قرارداد لغو نشه و فقط شهیم: گفتم

 
  قرارداد لغو شه ؟ی خواستیمگه نم: گفت

 
 ...  بگذرمشهی نمنی ،از آبتتونمی نمشهیعمو نم: گفتم

 
 ... از دست تو دختر: گفت
 ... باش

 ... شهی می چنمیبب
 

 ... واقعا ممنونم: گفتم
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 ...  گفت و دعوتم کردن که شام باهاشون باشمیکنمی مخواهش

 
 ...  که چتر شدممنم
 ...  شام نداشتمآخه

 
 ... نیی کردم و رفتم پای خداحافظژهی دلچسب خاله مني از غذابعد
 
 ...  اصل خونه دوطبقه بود کالدر
 ...  واحدهی طبقه هر

 ...  منیکی
 ... ی خانواده طنیکی

 
 ... می نسبتا بزرگ هم بود که پر دار و درختش کرداطی حهی

 
 ... دمی کردم بدون فکر بخوابم و خوابیسع
 
 : مانیآرت

  اوفففف
   نداشتمازشی نکاش

 ...  بدمشی نبود بازازی ناونموقع
 
 ... هی که منظورم چنهی فکرتون مشغول ادیشا

 ... گمی ماالن
 
 ... رکتم قرار داد ببنده با شخوادی کانادا مي شرکت هانی از بزرگتریکی

 ...  که شرطش تاهلهنجاسی مشکل ااما
 ... می طرف مقابل قرارداد نبندي با رقبانکهی او

 ...  شرط مشکل ندارهنیدوم
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 ... ستی تاهل اصال قابل درك ناما
 

 ....  دادني مسخره ایلی که چرا و جوابم رو به صورت خدمی پرسدم،ی که فهميروز
 

 ... میکنی متی ما اونو اذی قرارداد رو بهم بزني زنت نقطه ضعفته و اگه بخوای متاهل باشیوقت:گفتن
 
 ... ی خوشمزگنی همبه
 

 ...  پاش به عمارتم باز شدلوفری ننی حنیدرهم
 ...  بودزونی داشت نه آوي بود چون نه کس و کارنهی گزنیبهتر

 
 ...  کردی قبول منی هم بخاطر آبتمطمئنن

 
 .... کردی هم شرکته قبول مغهیص
 

 ...  بدمشی بازخواستی نمدلم
 
 ...  دست اون بودتمی موفقاما
 

 ...  هم دارمی از دکتر ها شرکت مهندسیلی مثل خمنم
   برام مهمهیلی شرکت به دالو
 
 ... شمی من حساب می اصلری مدنی سهامش مال منه واسه همشتری اصل بدر
 
  
 ...  کردی نداشت رو بهم معرفی زرنگ بود اما وسع مالیلی دانشجو هاشو که خهی از همکارام یکی

 
 ....  کمکش کردممنم
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 .... از سهامش مال منيادی شرکت با اونه اما بخش زاداره
 

 ....  شدهی موفقیلی خشرکت
 

 ... دانشجو هه با استعداد بودواقعا
 
 : مانیآرت

 ... کردی جواب مثبتشو اعالم ملوی و همون روز هم نشدی داده ما آخر هفته بسته مقرار
 

 ...  بودممطمئن
 

 ... ی خامالی چه خی ولهه
 

 : لوفرین___---___---___---___
 ...  رفتم باالنی حرف عمو افتادم و واسه همادی خواستم برم ی وقتصبح

 
 ...  کردمستی دستم به در برسه انکهی اقبل

 
 ...  خواب باشنی خاله و طندیشا
 
 ...  و خوب منم شمارشو دارمدارهی عمو باما

 ...  بهتره زنگ بزنمپس
 

 ...  از دوبوق جواب دادبعد
 

   شده؟يزی چ؟یسالم عمو جون خوب: عمو
 

 ....  بهتون زنگ بزنمنیاومممممم راستش گفته بود... سالم ممنون: من
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 ... ي همون آخر هفته جواب بديعموجون بهتره بزار...  اومدادمی... آها: عمو
 

 ... خدانگهدار.... شمیمزاحمتون نم... معلومه سرتون شلوغه.... شه عموبا: من
 

 ...  خدا حافظ،یدرسته، مراحم: عمو
 

 ...  راه افتادمی از تلفن به عمو بهم سمت خونه آرتبعد
 

 ...  کهکردمی داشتم استراحت مقهی چند دقهی...  نداشتی که تمومنی آبتي به کارادنی از رسبعد
 
 ....  از باال اومدنی خدا، دوباره صدا آبتیییوا
 

 ...  کنهي گذاشته بودم تا بازآخه
 

 ...  بغلم کن باز کردی دستاشو به معنعی که سرششی پرفتم
 

 ... نیی کردم و رفتم پابغلش
 
  م؟ی نکني بازاطی افتاد چرا تو حادمی هوی

 
 ...  خوب بودیلی هم خهوا
 ... اطی تو حمی خوشحال و شاد و خندان رفتپس

 
 ....  بزارمنی که فقط تونستم دستمو جلو چشما آبتدمی دي اصحنه

 
 .... استغفراهللا

 
   کوووحمیتسب
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 ... هیزی خوب چخجالتم
 

 ...  اتاق خوابو ازتون گرفتنمگه
 
 ... ي عجب صحنه ایول
 

 ...  بودمدهی صورت دختره رو ندهنوز
 
 ...  به دست رو صورتش گذاشتمنی اعتراض ابتي صدابا
 

 ...  از هم جدا شدنعیسر
 
 ....  عقبدمی و پردمی کشغی جهی از ترس دمی دختره رو که دافهیق
 
 .... یییییییوا
 

 ....  افتاده بود تو پاچمفشارم
 

 ....  واسش کمهعجوبه
 
 ...  کمییییییییییلیخ
 

 ...  لپ که اندازه توپ بسکتبال کرده بودنشوندوتا
 

 ...  که فقط دوتا سوراخش مونده بودشدماغ
 

 ....  لنز قرمز گذاشته بودچشماشم
 

 .... زرهی لانگار
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 ...  دوتا بالشتلباشم
 
 ..... ی و بدحالت زرد باللي وز وزي موهابا
 

 .... خی اندامم
 
 .... نگرمی زنه رو منی ساعت دارم اهی دمی به خودم اومدم و دهوی

 
 ....  زن چون معلوم بود زنهگمیم
 

 ....  به من چهاصن
 

 واال
 
 : لوفرین

 :  گفتغوشی جغی جي با اون صدادختره
 .... ي ساعته بهم زل زدهی ،يدی چته خوشگل ند،ی دهاتیدختره

 
 ..... دمی بودم که ددهیانتر باد کرده ند: به صورت ناخواسته از دهنم در رفت منم

 
 ...  گرفتشی گرنی زد که آبتیغیج
 

 ...  بگو هايزی چهی یی هرجاي دختره نی جونم به ایآرت: گفت دوباره
 
 ...  در آوردهی گري اداو
 

   جوش آورده بودمیی هرجاي که از واژه منم
 
 ) خفه، حوصله ندارم_ ؟ینیمگه ماش(
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 .... یکنی ناله مي که هر شب تا صبح داریی توییهر جا: گفتم

 
 ... ورده بودن، دستمو رو صورتم گذاشتم که خیلی زده از برق سبهت

 
 
   بود؟ي چه کارنی ادایش: باالخره به حرف اومد مانیآرت
 
 ......  گفتی چيدی برات کردم، مگه نشني من که هر کارفی ح؟يریگیتازه طرح اونو م:دایش
 
 باشمو نجای اشهی همخواستمیهه حاال خوبه نم...  رفتم باالعی بگه و سري اگهی دزی صبر نکردم تا چگهید
 ....  باشه وضعمنیا

 
 ...، و پوچچی اونم سر هشدم،ی مری تحقنی از اشتری بدی حتما باوگرنه

 
 .... ستی هم مهم ننی حضور آبتگهی دی حتگم،ی به عمو می قطعرمی مامروز

 
 .... مونمی هم نمقهی دقکی باشه، ي که کثافت کاریی جاتو
 
 ....  لباسامو عوض کردمعی و دادم دست خاتون و سرنیآبت
 
 ... رونی از عمارت زدم بی بدون توجه به کسو
 

 ...  بودی که اصال فکر مثبت بودن جوابمو نداشتم وگرنه االن حالم بد بود، خوبه که جوابم منفخوبه
 
  مانی آرتي هايکثافت کار+ نی آبتنیب
  و

 .... ي عادیزندگ+ نی از آبتيدور
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 ....  رو انتخاب کردمیدوم
 

 .... شدمی جدا منی از آبتدی که باباال
 

 ....  رو کنمنکاری بهتر بود زودتر اپس
 

 .... ادی نمشی واسم پينجوری مشکالت اگهیهم د.... ندهی کم تره نسبت به آمی وابستگهم
 

  شدی قطعممی خدارا شکر،که تصمبازم
 
 : لوفرین

 ...  حرف بزنهمانی که بره با آرتکردی امروز و فردا می چرا عمو هدونمینم
 
 ... عمو جون بزار روز موعود برسه: گفت دمی که ازش پرسي سرهی

 
 ... اوردمی حرفاش سر در ناز
 
 ...  که مونده بود و به بهانه فکر کردن نرفتم عمارتي روزدو
 
 ... دادمی جواب مدی امروز بااما
 

 ...  زنگ در اومدي که صداشدمی آماده مداشتم
 
 ....  رفتم دم در چادر انداختم سرم وهی

 
 ....  منتظرتمنییعمو جون پا: و تعارفات معمول گفت ی بود که بعد از سالم و احوال پرسعمو

 
 رژ هی مانتو و شالمو سرم کردم و با عی رفت سرنگی عمو به پارکی به گفتن چشم اکتفا کردم و وقتمنم

 ....  کارمو تموم کردمیلب صورت
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 .... نیی برداشتم و رفتم پاچموییسو
 

 ...  منتظرم بودعمو
 

 ....  انتظار جواب نه داشته باشهمانی نکنم آرتفکر
 

 .... کنمی مطمئنه قبول منی من به آبتی تو حرفاش معلوم بود که به خاطر وابستگچون
 

 : مانیآرت___--- __
 ....  بودمی روز مهم زندگصبح

 
 .... ادی قبول کرد بلوی نی عاقد زنگ زده بودم که وقتهی به
 
 ...  قرارداد برمي بعدش براعی سرتا
 
 ....  کردي قراری دو روز بنی هم تو انیآبت

 ...  دوطرفه بودی وابستگآخه
 

 ....  کوچولونی نباش آبتنگران
 

 .... مونهی مشتی پاون
 

 .... شبانه روزدرتمام
 
 ]22:55 26,07,16[, شکنمی تو دوباره میب

 :64 پارت
 : لوفرین

 .... رهی نمادمی مانیت زده و کبود شده آرت بهافهی قهنوز
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 ....  ته قلبم ناراحت بودماز
 
 ... وفتادی اتفاق منی ادی بااما
 
 ...  به زور رو پاش بودرونی اومد بی گفت که وقتی چمانی عمو تو اتاق به آرتدونمینم
 

 ... نمتی نبگهی دنجای ادوارمیام... بدرود... قرارداد لغو شد: گفت فقط
 

 ...  بشه، اما خوبنطوریواقعا متاسفم، دوست نداشتم ا: گفتم منم
 
  ما ما: گفت فی ضعي صداهی که شدمی گفتن بدرود داشتم از عمارت خارج مبا
 

 ... سادی واقلبم
 

 ... سادی وازمانم
 
 ...  زور برگشتمبه
 
 ....  ماماگفتی و مومدی کوچولو به سمتم مي داشت با اون پاهانیآبت
 

 ....  حلقه زد تو چشاماشک
 
 ...  زانو افتادمرو
 
 .....  رو تو خودم حل کنمنی آبتخواستمی اما فقط مي چجوردونمینم
 

 ، آروم شدمکمی بعد که قهی دقچند
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 به جون ،ي دوست داریتو رو خدا، به جون هر ک: گفتم هی رفتم و با هق هق حاصل گرمانی سمت آرتبه
 .... نمی بچه رو ببنی دوساعت اي بزار روزن،یآبت
 

 ... ی که خواستییهرجا
  ی که گفتیهروقت
 .... یستی هروخ خونه ناصن

 
 ....  فضا رو پر کردمی دوباره هق هق گرو
 
 ....  نه تو کالس نه خونهنمتی ببخوامینم: گفت ي گرفته و خش داري با صدایآرت

 ... نشی ببای بستمی نی وقتنی به خاطر آبتباشه،
 
 ....  رو نکننی اصن فکر آبتگهی دنمتی اگه بباما
 
 ....  با دست به در اشاره کردو
 

 ....  دقت کردم که عمو رفته بودتازه
 
 ....  ازش ممنون بودمیلیخ
 

 ....  بازم بهم رو کردخدا
 

 شکرت
 
 : مانیآرت

 ...  ول شدمی که از عمارت خارج شد رو صندللوفرین
 .... دمی زور سرم رو باال گرفتم و ساعت رو دبه
 

  هه
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 ....  بودمالی خوش خچه
 
 ... ینی رو ببنی آبتیتونی چرا از دهنم در رفت و گفتم مدونمینم
 

 ....  قرارداد بود و من هنوز تو خونهزمان
 
 .... کردمی قبول مدیبا
 

 ...  خورده بودمشکست
 
 ...  تموم نشدهي بازاما

 ... می تا بچرخبچرخ
 

 ...  که کنارم بود زنگ خوردمیگوش
  دییبفرما: و گفتم برداشتم

 
   راد؟يآقا: اومد ي مردهی يصدا

 
  دییخودم هستم بفرما: گفتم

 
 شما به ومدنین.... دی بدمهی جردیو شما با.... قرارداد فسخ شد... رمیگیتماس م......... از طرف شرکت: گفت
 ....  فسخ قراردادهيمعنا
 .... می وارد بشگهی از راه دنی رو ندمهی جراگر
 

 ....  بدرود،یباشه، اوک: گفتم
 

 ....  رو نداشتمیچی هحوصله
 
 ...  لبخند رو لبم آوردزی فکر به دو چاما
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  انتقام

 
   خارج شد که همه رو بهت زده کردنی که از زبون آبتینیری شي کلمه و
 

 ....  کردرهی بدم کل ذهنمو تدی کن باي امهی جرفکر
 

 ...  شداهی دوباره سقلبم
 ...  رفتینیری شدوباره

 
 ...  اومددی پلي هافکر

 
 .... دوبارهو
 
 : لوفرین

 ...  نداشتمی ماه بود که کال ارتباط با آرتکی حدود
 ...  خونهگشتمی برممانی اومدن آرتکی و نزددمیدی رو منی آبترفتمی روز مهر
 
 ... شدی تر از قبل منیری هر روز شنیآبت
 

 ...  شده بودمی زندگکل
 
 ...  سر بزنمنی به آبتکردمی کم وقت میلی زمان امتحان ها بود و ختو
 
 ...  نداشتم بهش سر بزنمی روز بود که وقتدو
 
 ...  تو دلم افتاده بودی شور خاصهی

 
 ...  امتحان ها سخت بودیلی خشیی خب خدایول
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 ... دمشیدی و مرفتمی مدی حتما باامروز

 
 ... زدی ماما گفتن هاش له له مي برادلم
 

 ...  مهر بودی بیلی مادرش خواقعا
 

 ... شهی می بچه چنی اندهی آکردمی فک مهمش
 

 ...  داشتمازی مرور کوتاه نهی آزاد بود و منم که تو طول ترم خونده بودم مطالعه
 

 ...  نفسم، سر بزنمن،ی وقت داشتم که به آبتپس
 
 ... دمی پوشی و شلوار مشکي و روسري مانتو خاکسترهی ي نگاه سرسرهی کمدمو باز کردم و با در
 

 ...  که همرنگ مانتوم بودکفشامم
 

 ... می برداشتم و د برو که رفتچمویی و سوفی بستم و کی مدل لبنانممیروسر
 

 ... کردی تو دلم لونه می استرسهی شدمی مکی نزدی چهر
 
 ...  شدمينطوری بار بود که انیاول
 
 ... قلبم مشکل رو حس کرده بودنکهی غافل از ااما
 
 : لوفرین

 ...  رو پارك کردم و مانتو مو مرتب کردمنیماش...  بهتره بگم قصرای دمی در خونه که رسدم
 ...  زدم و منتظر شدم در رو باز کنندزنگو

 ...  در باز نشداما
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 ... زنگ رو فشردمدوباره
 ...  بهتون بکنمتونمی میچه کمک! دییبفرما: گفت فونی از پشت آی خانمهی

 ... دی در رو باز کنگهی ملوفرمی ننی به خاتون بگن؟ی هستدیخدمه جد: گفتم
 

   خانوم؟هیخدمه؟ خاتون ک: گفت
 

  ست؟ی راد ني منزل آقانجایمگه ا: گفتم
 

 ...  خانومریخ: گفت
 
   دم در؟نیای بقهی دقکی شهیم.... هیمنظورتون چ: گفتم یفی ضعي صدابا
 

 ... امی االن مد،یصبر کن: گفت
 
 ...  کردمهی تکواری به دادی بتا
 

 ... دیکشی مری شده بود و تنی که توش بود سنگیی از حجم فکر هاسرم
 

 ...  مسخره بودی شوخهی کاش
 
 ... اومد دم دری چادر گل گلهی باز شد و خانومه با در

 ... دییبفرما: گفت
 

 نیا....  خونه بودمنی ايمن قبال پرستار بچه ...  راد باشهي آقا؟ي خونه دی بانجای خانوم، ادینیبب: گفتم
 .... امیفقط دو روزه نتونستم ب.... دمشیدیچند وقته هم هر روز م

 
 ...  زار بودیلی خحالم

 
 ...  بختک رو گلوم افتاده بودنی عبعض
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 خونه نیا... ما خبمتاسفم ا....  خونه به ما فروخته شدهي نبودیگی که مي دوروزنی تو ازمی عزنیبب: گفت

 .... ستی راد ني مال آقاگهید
 
 ...  رو سرم آوار شدایدن
 
  ن؟ی ازشون داردیآدرس جد: گفتم دی روزنه امهی با
 

 ... نه متاسفانه: گفت
 
 .... ی کشوندم و بعد از باز کردن قفل ول شدم رو صندلنی خودمو تا ماشدی ببخشهی با
 

 ... کردی مسی گونه هامو خاشکام
 
 ...  کنم آخه زمان کالسام عوض کرده بودمداشی پتونمی مي فکر بودم که چجورتو
 

 ... پرسمی متیریاز مد....  برم دانشگاهدیبا....  زد ذهنمجرقه
 
 ....  خودمو جمع و جور کردم و رفتم سمت دانشگاهعی فکر سرنی همبا
 
 .... دمی سالم رستیری تا دفتر مدي چجوردونمینم
 

 .... زدیصادر شد قلبم رو هزار م اجازه ورود یوقت
 
 ...  استاد راد رو بدونمي زمان کالساخواستمی مد،یببخش: دمی دانشگاه رفتم و پرسسی سمت رئبه
 
 

 .... نیآبت.... هی تا برسم به خونش و در اصل قضکردمی مبشی تعقدمشیدی ماگه
 
 ....  چند وقت کالس ندارنهیاستاد راد تا : دانشگاه گفت سی کرد که رئشهی تو دلم ری وقتيدی نا اماما
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 ... نی کردم و رفتم سمت ماشتشکر

 
 ...  سمت بام تهران رفتمبه
 

 ...  خدا بود که تصادف نکردمخواست
 

 ....  بامایب: و فقط گفتم ی زنگ زدم به طنهی دمی رسیوقت
 ....  قطع کردمو
 

 .... ادی معی بودم سرمطمئن
 
  ها نشستم و به اشکام ازمکتی از نیکی يرو

 ..... دوباره روون شدن دادماجازه
 
 : لوفرین

 ... مینشستی اونجا مشهی همیعنی م،ینشستی خاص ممکتی نهی ي بام رومیومدی می وقتمعموال
 
 ...  کردنم راحت بوددای پي برای از بابت طنالمی خنی خاطر همبه
 
 ...  به سمتمادی که داره تند تند مدمی رو از دور دی ربع بعد طنهی

 
 ... دی خفه کشغی جهی جلو پام دی رسیوقت
 

ده ..... یکنی مهی گري چرا دارده؟؟؟؟؟؟یرنگ و روت چرا پر.... ؟ي شدينجوریچرا ا.... خدا مرگم بده: گفت
 .....  دختر جواب بدهيجون به سرم کرد

 
 ... .رفت: کلمه گفتم هی حرفا فقط نی در جواب تموم ایول
 



 89 

 ....  عالمت تعجب شده بودنی عی طنافهیق
 

   رفت؟؟؟؟؟یهن؟؟؟؟؟ ک: گفت
 
   رفتن،،،،،،یآبت: بود گفتم هی خش دارم که حاصل گري صدابا
 

 ......رهی کجا میکیآخه بچه به اون کوچ: گفت
 

 ...  گفتمی ادامه نداد چون تازه درك کرد چحرفشو
 

 ....  نداره کهینگران.... میکنی مداشیخب پ.....خب: گفت
 

 چیه..... ادی نمگهیدانشگاه هم د.....  که آدرس ندارهدهی آخه؟؟؟؟ صاحب خونه جديعقل کل چجور: گفتم
 .... میری به سرمون بگشهی نمیگل
 
 ....  طبق عادت داد جلوشوینییلب پا....  شدزونی آوافشیق
 

 .... می کني فکرهی و هم می پز بخورژهی مني خونه هم غذامی برایب.... االن مغزم هنگه: گفت
 

 .....  حوصله مخالفت نداشتم و دنبالش راه افتادممنم
 .... میرفتی مگهی جدا از هم ددی بامی داشتنی چون هر دومون ماشاما
 

 ....  وجود داشته و داره و خواهد داشتمی تو زندگيادی مشکالت زدرسته
 ....  خدا هستاما

 ....  خوبشم هستني هابنده
 ....  هستندوستامم

 .... جلو پام بزاری راههی ایخدا
 
 : لوفرین
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 به دی بایتو زندگ.... کنمی و منم کم کم دارم به نبودنش عادت مگذرهی منی ماه از رفتن آبتکی حدود
 ... می عادت کنزهای چیلیخ

 ..  هاستزی از اون چیکی هم نی آبتنبود
 ... رنی و مانی ها میلی خی زندگتو
 ...  ها آمدند و رفتندزی هم مثل تموم اونچمانی و آرتنیآبت
 
 ...  بچه هاهی بهتر شده البته واسه بقزی دانشگاه همه چتو

 ...  من کال تو درسام غرقمآخه
 ... کشنی استاد دانشگاه بود بچه ها دارن نفس راحت منی ترری رفته، که در اصل سختگی آرتی از وقتاما
 
 ...شدی شروع مگهی تا چند وقت دممیدنتیرز

 ...  کردهریی تغمی تو زندگیی هازی چه چنمی دوست داشتم به گذشتم فکر کنم تا ببامروز
 ...  بکنمدی کار بای چنمی ببتا
 

 ...  وقت شهدی بعد کالس شاامروز
 ...  آخر شبدمیشا

 ...  سر کمدمرفتم
 
 ی و کفش تخت نباتي سورمه افی به همراه ساعت و کي رنگ و شلوار و مقنعه سورمه ای نباتي مانتوهی

 ... ساده و راحتم
 

 ...  زدمپسی پشتم بافتم و کلموهامم
 ...  هم زدمي فرارادکلن

 
 ... ی گفتم زکتی اومد به مادمی که رفتمی مداشتم

 ...  وقت کمم باعث شد برنگردماما
 

 ... خوردی بود و امروز به دردم مفمی تو کیشی چند قلم لوازم آراشهیهم
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 ها وارد کالس شدم و شانسم گفت که استاد ده یمی به علت بزك دوزك به قول قدری تاخقهی پنج دقبا
 ...  داشتری تاخقهیدق
 

 کنم با بچه ها که به خاطر مشکالتم ازشون دور شده بودم اما ی خداحافظخواستمی که تموم شد مکالس
 ....  و برددی کش تنبون دنبال خودش کشنی دستمو عشهی مثل همیطن
 

 ... می کن برشیآت: پشت فرمون و خودشم بغلم نشست و با لبخند گفت نیماش داد تو هلم
 

 ....  بود وي چه کارنی ایطن: گفتم
 
 البته اگه د،ی خرمیرینگران نباش، همه با هم م: وسط حرفم و گفت دی بچه چون ادب نداره پا برهنه پراما

 ... یفتیراه ب
 

 ....می کردم و رفتشی آتی به نشانه تاسف نشان دادن به قول طني بعد از سرمنم
 
 : لوفرین

 ....  بسهدی خرمی کردی رو راضی ده شب به زور طنساعت
 ....  کشتمونیعنی

 ....  تو حندق بالمیزی بريزی چهی می داد برتی آخر بازار رو بار کرد و رضادر
 
 ... می و نشستمی پاساژ بود که بچه ها گفتن غذاشو خوردن و خوبه، رو انتخاب کردکی فست فود نزدهی

 
 ... کردی پاهامون گز گز میعنی

  نی و نفهمنی نکشدوارمیام
 

 ...  خونهمیدی به صورت جسد رسگهی دازدهی ساعت حدود
 

 ... می شکر فردا کالس نداشتخدارا
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 ...  که زنگ در رو زدناوردمی تو خونه و داشتم لباس هامو در مرفتم
 
   شب؟؟؟؟؟نوقتی باشه اتونهی میک

 ....  باشهتونهی میطن
 ... گهی اونه دیشگی مزاحم همچون

 
 ....  اومد بدون تعارف تودمی رو باز کردم و ددر
 

 ...  رفتم ادامه کارمو انجام دادمی حرفچی بدون هنی داشتم پس واسه همعادت
 

 ... ییرایکردم و رفتم تو پذ شربت گالب درست وانی لدوتا
 

 ... ی کنار طننشستم
 ...  باالدی پرهوی تکونش دادم که کمی بود که ساکت نشسته بود بیعج
 

 ...  بودهاری تو فکر دمیفهم
 ...  خداداندهی کارشی

 
 .. ونیزی زد و پاشد رفت سمت تلوثی لبخند خبهی هوی یطن
 

 ...  ترسناك بودلمی داشت و اونم گذاشتن فيدی پلنقشه
 
 ....  بگذره و در آخررشی کردم از خشی خواهش و التماس و تمنا راضی کلبا

 ...  شدمدانی مروزی پدرسته،
 

 ....  بزارهیجانی هیسی پللمی فهی شد قرار
 
 دوست نداشت و من هم پسی آوردم آخه اون چی برا خودم و پفک برا طنپسی چشدی پخش متراژی تتا

 ... پفک
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 ...  بودی الحق که عاللمشیف
 

 ....  نصفه شبهي بعله ساعت دومیدی تموم شد که دیوقت
 

 ... دیخوابی مشمی معموال پی تخت دونفره داشت و طناتاقم
 

 ...  بودي تا حدودی اهل مشت و لگد نبودم اما طنادی زمن
 

 ....  فک کنمکارمی گرفتم فردا که بمی و تصممیدی خواب،ی حفظ فاصله اسالمتی با رعاپس
 

 گهی کاره دهی اونم خو
 
 : لوفرین

 ...  شدمداری که تو شکمم خورد از خواب بی ساعت چند بود که با مشتدونمینم
 ....  نگرفت چون ورزشکار بودمدردم

   ورزشکارنای همه آدم تو دننی شد، ای چي ورزشکارياالن پز داد_ ی که چیچ_ یخو که چ(
 ) ری کارم، حاال هم گم رو وقتمو نگی رزممن
 
 ....  از کدوم ور نازل شدی الهبتی مصنی انمی و اونور رو نگاه کردم تا ببنوری اکمی

 .... هی اومد طنادمی لحظه هی در
 
 هم ی به خواب دوباره ندارم اما طنمی که پنجه صبحه و منم تصمدمی ساعت کنار تختم نگاه کردم دبه
 ...  شهداری بدیبا
 

و صداشو تا ته  mifa music  رو روشن کردم و زدمونیزی و تلورونی رفتم از اتاق بنی پاورچنیپاورچ
 ....  کردمادیز

 ...  حالمو جا آوردی طنغی جزی دل انگي بود و صدازی انگجانی هاری بسآهنگش
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 ......می بکندی کار مفهی بهتره می شدداری که هردومون بحاال
  کار؟؟؟؟؟یچ
 

 ،  داشتمی عالهی نقشه
 .....  کردن بچه هاداری و بيزی کرم رابتدا
 .... ي کوه نوردبعدم

 ....  هوشمندانهاریبس
 
  م؟ی کنیخو االن چه غلط: دی که داد و صورتش و شست ازم پرسیی بعد از فش هایطن
 

 ....  دادمحی نقشه رو براش توضمنم
 ....  بذارمیاک نقشه تا منم خورکی پارت یی رفت تو فاز اجراثی خباونم

 
 ....  کوهمی دادن برتی بود رضا200+ که یی با فش هاسپس

 ی و مانتو کوتاه مشکبی شش جی که شامل شلوار ارتشمی بزنپی تهی گفتم بهشون بگه که همه ی طنبه
 ....  بودمونی ارتشی و کپ مشکیو شال سبز لجن

 
 ... ولش اصن... می کپ داشتدی با مامانم سر خریی چه دعواری بخادشی

 
 .... شی سر آرامی و رفتمی که اونم ست بودو دست کردی دستبند چرمم،یدی پوشی که با طنلباسامونو

 
 .... ی خوشگلم کرد به اضافه خط چشم و رژ کالباسیلی که خملی رکمی

 
 ....  کردی قشنگشی هم آرایطن

 ی مشکي های و کتونمی رو که پر از خرت و پرت بودن و برداشتمونی و ارتشي کوهنوردي هاکوله
 .... می رفتمویدیپوش

 
   تا چه حد آخهست

  به بار کردن بچه هامی بود شروع کردای دري که خونه ری مسنی ترکی نزداز
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 : لوفرین

 .... زدنی از بچه ها چرت میلی سوار شدن، خهمه
 ....  کردمادشی آهنگ راك که تنها آهنگ راکم بودو گذاشتم و زهی

 
 ...  دوستان به ادبنچقد
   نچ نچ نچنچ

 ...  تو گور با فحش هاشون لرزوندنامواتمم
 

 .... می پارك کردم و همه به صف شدنوی ماشم،یدی رسیوقت
که اسماشون ....... ون،ی نگیدت تا مکا،ی ملا،ی آتاناز، صدف خواهر درا،نگار،ی در،یمن،طن: ما شامل پیاک
 بودن که نای ها ایاصل...  با ما بودنی که گاهیی اونایعنی ستی نادمی گمی که مینیا.... شد،ی مستی نادمی

 ..... گفتم
 
 ....  شالمو مث بچه ها ول گذاشته بودمی چي برادیدونی که گذاشته بودم که میسی کاله گلی دلبه
 
 ..... ي امروزي هم که درحد مد هاهیبق.....  باز بودیلی و صدف و آتاناز کال حجابشون خایدر
 

 ..... میخوندیالبته همه نماز م....  من بودمباحجابشون
 
 ..... میکردی بندازن اما ما توجه نمکهی تیلی خشدی ماها باعث مپیت

 
 .... می انداز انداختری و زمی باال باالها رفتتا

 نبود ازیواسه صبحانه ن......  موضوع دقت کرده بودننی اما بچه ها به اارمینبود که فالسک ب حواسم من
 ....  بعدش چراياما برا

 
 .... دی چسباری بسی بر بدن مبارك و بسمی زدزهی و فلفل راری و گوجه و خي و سبزری صبحانه نون و پنيبرا
 

  بودی جاتون خالواقعا
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 : لوفرین

 .... ی سوی رفتن به دبلهی تخلي بعدش بچه ها برامیی و چامی رو که خوردصبحانه
 
 ....  ها باشم و اونا که اومدن من برملهی من نرفتم تا مواظب وساما
 

 ....  فکر کردن بودي برای خوبمدت
 ...  پر دادم به گذشته هاذهنمو
 ....  بودنیری ها شیلی که به نظر خیی هاگذشته

 
 ....  کردمی می خانواده متوسط زندگهی اومدم تو ای به دنی وقتاز

 ....  بودمی فقط مال بچگنی خانواده رو من داشتم،، اما انی که بودم به نظرم بهترکیکوچ
 ....  چون توانشو نداشتمگرفتمی اما روزه نمخوندمی شدم نمازامو مفی که تکلي همون روزاز
 

 ...  بودلی کارخانه لوله و پروفری مسوول بخش تعمپدرم
 ...  گفت کارگرشهی مدراصل
 ...  بودمارستانی برشی مسوول پذمامانمم

 
 ....  رو داشتمتی موقعنی هم بهتري تک نوه بودم و خانواده پدری سالگ13 تا ي مادرلی فامتو

 چرا؟؟؟؟؟
 

 .... رفتمیم....... وبالی زبان، تکواندو، والانو،ی کالس پچون
 
 ) رمی که خودم میی کالسانایا(
 
 ....  عروسکم بافتمهی و دمی کشکردی می و روغن هم به کمک خالم که نقاش تابلو رنگهی

 
 .... می متوسط اصفهان داشتي خونه جاهی و دی پراهی....  خوب بودیی و خورد و خوارکمم خداپیت
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  بودمx  دوستام به نامهی دوستامم بخوام بگم که تا پنجم بااز
 
 ) ادی بدش بهوی دی شاگمیاسمشو نم(
 

 ....  چشم و گوش بسته بودمیلی زمان خاون
 .....  عشق منه و فالنه و بهمانهبری بنی دوستم گفت جاستی که وقتي حددر

 ....  کپ کرده بودماصن
 ...  من به دست اون خوردریی تغجرقه

 
 ....  داشتمی آخه همه نوع دوستدمی فهميشتری بيزای که شدم چبزرگتر
  مثبت

  منحرف
  مومن
 کافر

  طونیش
 ...... واکتس
 

 ...  داشتمی خوبی ارتباط اجتماعکال
 ....  بودمدرسخونم

 ....  نداشتمگهی به خانوادم دی خاصعالقه
 ... دادنی می الکي هاریگ
 ... کردنی باهام دعوا مقهی دقهی

 ....  و گلم بودمزمی بعد عزقهیدق
 ....  باشمينطوری امکانات انهمهی ها مسخره باشه که با ایلی به نظر خدیشا
 
 ... خواستمی می من دوستاما
 

 ....  که با ماماناشون راحت بودنکردمی میی باعث تاسف بود که حسادت به دوستابرام
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  م؟یکنی نمی مگه شوخم؟یستیمگه ما با هم راحت ن: گفتی مگفتم،ی به مامانم ممی مستقری غیوقت
 
 ...  ما متفاوت بودي درك هااما

 .....  داشته باشم اما من داشتمنای که تلگرام و ازاشتی نماون
 

 .  ها داشتنیلی خچون
 ... دی که درك کندیستی من نطی باشم اما تو شراي به نظرتون دختر بددیشا
 
 ...  داشتمیلی خي مجازطنتیش

 ... گمی داشتم که بعدا مموهمی لحظات زندگنی از بدتردوتا
 

 ...  باشنگهی دییم کسا که خانوادخواستمی وقتها از خدا میبعض
   مرفه تری زندگطی شرابا
 
 ....  که آرزوشونو داشتمییزای چبا
 ....  مثل تو رمانای مهربوني خانواده هابا
 

 ... خوندمی میواشکی رمان بخونم و من زاشتی نگفتم که مامانم نمیراست
 
 ) گهی ددی خودم باشه، ببخشی که همسن منه زندگیی داستان تا جالوفری نی کردم زندگیسع(
 
 ...  دوست پسرم نداشتمکی اما
 

 ...  هم نداشتمییخطا
 

 ...  تو تصادف خانوادمو از دست دادمنکهی و گذشت تا اگذشت
 

 ...  ناراحت بودمواقعا
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 ...  هم کردمهیگر
 ...  وابسته نبودم که آرزو مرگ کنمي اونقدراما
 

 ...  کنمی زندگمی داشتم تا هجده سالم کامل شه و خودم بتونم بدون قازی نگهی چند ماه داونزمان
 
 ...  موندممی عموهاهی چند ماهم خونه نیا

 
 ...  داشتمی راحتی داشت که با سودش زندگیونیلی می حساب حدودا سهی مادرم

 
 ... دی تک فرزند بودم کل ارث بهم رسچون
 ... دمی بهتر شهر خري خونه کوچک تر اما جاهی خونمونو فروختم و منم

 
 ...  به حسابه اضافه کردم تا سودش بره باالشمیبق
 

 به بعد بتونم ی سالگستی توش که از بختیری حساب بلند مدت برام باز کرده بودو هرماه پول مهی بابامم
 .... استفاده کنم

 
 ....  دوستام بود که بعد از اون تصادف با خانوادشم آشنا شدمنی از بهتریکی یطن
 

 و می مادر و پدرش خواستن برن تهران در اونزمان ماهم دانشگاه تهران قبول شدی از اتفاقات معمولبعد
 ....  شدمیباهاشون من راه

 
 هی سربار نباشم نکهی اي و منم برادنی مرفه تهران خونه خري دوطبقه جاهی خوب بود و شونی مالوضع

 .... دمیطبقه از اون دوواحد رو خر
 

 .... گهی مناسب چون عمو صاحب خونه بود دیلی خمتی با قالبته
 
 ..  که هستمینی و شدم ادمی پامم خرری زنی ماشنی کمک عمو ابه
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 ....  خدا برام فرستادی بود که به همراه طنی فرشته الهعمو
 

 ....  خدا حواسش بهم بودهشهیهم
 
 .... باشهنطوری همشهی همدوارمیام
 : لوفرین
 ....  بچه ها به خودم اومدمي سر و صدابا

 ... می کنبالی شد والقرار
 
 ... خواستی ميری دلمون حالگموی هممون خوب بوداما
 

 .... می کني بازمی نشست تا ما برنی اهل مسابقه نبود واسه همآتاناز
 

 .... می و شروع کردي بازنی تو زممیرفت
 
 ...  ها رو جلب کردیلی خوبمون توجه خيباز
 
 ....  شدمیخواستیم که ی همونو
 
 .... گمی شد؟ االن می چنیگیم
 
 .... دی کني و گفتن با ما بازکی اومدن نزدشدی ادعاشون میلی که خگهی گروه دختره دهی

 
 ... می هم قبول کردما

 ....  اوناموی فقط ما بوداالن
 

 ....  بودني منتظر بازهمه
 
 ....  شده بودی خالنیزم
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 ...  خوب بودیی خداشونیباز
  به دخترا زدن نداشتمی از اسپک تو دماغ عملي و اصال قصدمی خوبهی من دخدیدونی که مشماها

 
   رو اعصاب بودییخدا
 ...  بودی باحاليباز
 .... مشونی زور بردبه
 

 ...  خوب باشهشونی بازمی انتظار نداشتاصن
 

 .....  شده بوداهی که زده بودم دماغشو ترکونده بودم دماغش سدختره
 

 ....  بودم تو ذهنش به هزاران روش منو کشتهمطمئن
 

 .... می انداز نشستری رو زمی و کوفته رفتخسته
 

 .... گهی دمی نداشتي بازحوصله
 ...  گرفتن عکسي برامی تا برمی رو جمع کردلیوسا
 
 ... انتو و البته بدون ممیری تا ما سرباز عکس بگادی نی کسدادنی مکی بود که چند نفرمون کشیی قسمتاهی

 
 بود که نیی اون پای رستوران سنتهی کوه و نیی پامی بود، رفتي عکس که نصفش تکراری از کلبعد

 ....  اونجامی شد بربیتصو
 
 نی خورشت ماست و نوشابه و دورچي و هممون چلو جوجه به عالوه می از تخت ها نشستیکی يرو

 .... میسفارش داد
 

 ....  بودی عالرستورانش
 

   مجنوندی بيدرختا
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 ...  آبکی باريجو
 

 ... ی سنتيتختا
 

 ...  دست به دست هم داده بود تا اشتهامون باز بشهزی چهمه
 
 ..  بودشی سرش تو گوشیطن

 ...  دادنهی تکي برادادی نشستنشم جون محالت
 ..  که خستهمنم

 ....  گذاشتم رو شونش و استراحت شروع شدسرمو
 

 ...  ها رو داشتی مهموني برايزی برنامه رتی مسوولآتاناز
 ....نصورتی اری در غرمی من نمدونستنی دخترونه چون مالبته

 
 ... می و حال کنمی بری بود خز پارتقرار
 ....  بشه اونشبی شبچه
 
 ...  به فکر لباس باشمدی حاال بااز

 ... شدی از ذهنم دور نمنی ها گرم کنم اما فکر آبتزی چنی سرمو با اکردمی میسع
 ....زدمی زار مشستمی بود که ناراحت نشن وگرنه که تا صبح منی به خاطر ازدمی نمی حرفاگه
 
 : لوفرین

 بهشون گفتم که به نی کنم واسه همادهی بچه ها رو پي دور شهر بچرخم و همه ی نداشتم کلحوصله
 ....  مننيخانواده هاشون زنگ بزنن و بگن که خونه 

 
 ...  من فرق داشتي خونه طیتو خونه تنها باشن اما خوب شرا گله دختر هی جالب نبود که ادی زدرسته

 
 ...  بود که مادر و پدر طناز باال سر ما بودننی ااونم
 ...  هام تموم شده بود امروزی بخرن آخه خوراکخوانی می خوراکی تا بچه ها هرچسادمی کوچه واسر
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 ...  بودی فروشوهی مهی رفتم اونطرف کوچه که نی حنی تو هممنم
 ....  و برگشتمدمی خرمی دوست داردونستمی که میی هاوهی ماز
 

 ...  اومدن و سوار شدننای و ترشک و اپسی پر از چیی ها هم با دست هابچه
 
 ...  پارك کردمنوی ماشنگی کنترل باز کردم و داخل پارکموتی خونه رو با ردر
 
 ....  رفتم باال و در رو به زور واکردمکی چند تا پالستبا
 
به توچه _ ؟ي و در رو راحت باز ننمودی نذاشتنی ها رو رو زمسهی چرا کای ندارم اما عاگهی دزای به چيکار(

 ) شیدلم خواست، ا
 

 ...  و رفتم آشپز خونهدمی پوشی راحتلباس
 

 .... کشهی هم که تو ذهنمه طول میی وقت که کمه، غذاهاخب
 

 دمممممممممممممیفهم
 ... رونیگذاشتم ب) شتریبه تعداد البته چند تا ب( چند تا بسته همبرگر آماده هی

 
 ....  کهمی نون همبر نداراوا

 .... ای بگم ندارن عای به طنبزار
 

 ....  گفت صب کن برم بپرسمدمی پرسازش
 
 .... گذاشتم ها رم وهی البته مزی و بردم گذاشتم رو مختمی ري ها رو تو انواع بشقاب های خوراکادی بتا
 

 ..... تک نفرهي مبالهی ي که تو صورتم بود و دادم عقب و نشستم روموهامو
 

 ... خوردنی هم لم داده بودن و داشتن مي هم که ماشاءاهللا معذب بودن روزمی عزدوستان
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 ....  انبر آمدي باز شد و بودر

   معذرتاوخ
 ...  همبر آمدي باز شد و طناز همراه با نون هادر
 
 ...  رفتم تو آشپزخانه و غذا رو آماده کردمخوردنیه ها داشتن م بچتا
 

 ...  تو بشقاب گذاشتم و بچه ها رو صدا زدممخلفاتم
 ...  و بچه ها هم استقبال کردندمی غذا بخورلمی دلم خواست رو مبل ها در حال فامشب

 
 ....  پاشمی عاشقانه و طنز گذاشتم و نشستلمیف

 ...  باشمی رمان بود، حال کردهی مث
 ... ومدی آخرش اشک از چشمامون مگهید

  خوره؟ی می چیعنی نمی اومد آبتادمی که تموم شد غذا
  قراره؟ی مث من باونم

 ...  براشرمیبم
 ...  نگرانش بودمییییییییییلیخ

 ... ماماگفتی نبود که بهم ميزی چکم
 ...  نداشته باشهیمشکل نی صالحش آبتي گرفتم و سر سجادم از خدا خواستم به حق بنده هاوضو
 ...  کردم دلمو آروم کنهدعا

 ... کنه وکمکم
 
 : لوفرین

 ... شدی مي سپری اتفاق جالبچی و روزمره بدون هي کامال عادمیزندگ
 

 ...  بودمی زندگدی و دانشگاه، تنها کار مفدرس
 کنم چون سی ترم فقط وقت شد تدرهی زبانم هم تافلشو گرفته بودم و رفتم،ی که بودم باشگاه ماصفهان

 ...  تهرانومدمی مدیبا
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 ...  بشمکشی نزدخواستی دلم نمگهی اصال دانوهمیپ

 ... دمیچرخی عار داشتم تو خونه ول می و بکاری کالس نداشتم و بامروز
 

 ...  نرفته بودمدی وقت بود خرچند
 ... فکر رفتم سر کمدم و شروع کردم به آماده شدننی همبا
 ...  بخرمخوامی می هر چتونستمی هم مشکل نداشتم و میظ مال لحااز
 

 ...  چند وقته سود پول تو بانک جمع شده بودنی اآخه
   بپوشم؟ی چخب

 ... ي و کفش مغز پسته احی ملاری بسی به همراه شال و شلوار صورتي مانتو سبز مغز پسته اهی
 

 ... رونی برداشتم و رفتم بفموی هم زدمو کی ورساچادکلن
 ... کشتمی مدی رفتم خریی اگه طناز بفهمه تنهايوا
 

   کنمی رفتم تا کارت رو خالنی و بعد از پارك ماشراژهی سمت ترفتم
 ... دمی خری چهمه

 ..... ،شال وي ،مانتو ،روسرجاتی ،ساعت ،بدلفی ،ککفش
 

 ... کنمی مدی هست که دارم خری سه ساعتهی دمی که شدم به ساعت نگاه کردم و فهمخسته
 ...  چشممو زديءی شهی برق هوی گرفتم برگردم خونه که میتصم

 
 ...  ست گردنبند زنونه و مردونسهی دمی جلو تر رفتم دکمی

 ... کی شیلی بود و خنقره
 ... ارتشی مغازه شدم و به مغازه دار گفتم برام بداخل

 
 ...  داشتیبی عجطرح

 ... نای و سته و اشهی مغازه دار خواستم که فقط زنونش رو بردارم که گفت نماز
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 ...  گرفتم جفتشو بخرممی دنبالش بود تصمدی چون چشمم شدمنم
  دوتاشو بندازم ؟تونستمی بندازم گردنش اما خودم که منوی نبود اي مردچی که هدرسته

 
 خودم و در شی اون ها رو پشهی گرفتم تا هممی و تصمدمی چونه زدم گردنبند ها رو خری کلنکهی ابعد

 ... گردن خودم بندازم
 
 ....  از جا پارك به سمت خونه راه افتادمنی در آوردن ماشبا
 
 : لوفرین

 ...  تموم شدی امتحان هم به خوبنیآخر
 ...  خسته بودیلی خفکرم

 ...  که آروم باشهیی جاهی و برم رمی شهر شلوغ فاصله بگنی از اخواستی مدلم
 

 هفته فوقش هی دو روزه تا یکی برم خواستمیاگه م... آخه اونجام شلوغ بود... خواستمی نماصفهانم
 ... رفتمیم
 
 ...  روستاهی خوب بود برم به دیشا
 ... ی گلي ساده با خونه هاي روستاهی

 ...  داشته باشهچشمه
 ... ادی زيدرختا
 ...  سادهمردم
  هم داشته باشهنترنتی به ای دسترسالبته

 
 ... نی زمرانی انی اي گوشه هی می با بچه ها برمی تابستونه قرار بود بر ندارترم
 
 ... زاشتمی مونی فکر بکرمو با بچه ها در مدیبا

  اومممم
 ... دمی فهمآها



 107 

 ...  و نداددادی مدی رو که بایی غذای باخت ولوی شرطهی ي سرهی ایدر
 

 ... نیی پاای بنکهی اي به معنای زدم به طنتک
 ....  بودنیی پاهی ثانی عرض سدر
 
 ...  بودشتریآخه سرعتش از جتم ب...  پشت در بودهدیشا
 ...  رو باز کردم و اومد تودر
 

 ... هی چهی گفتم که قضبهش
 ...  که کال عاشق تلپ شدن و چتر شدن بود قبول کرداونم

 
 ...  هم مسوول خبر دادن به بچه ها شدیطن
 ...  رفت باال تا آماده بشه و منم رفتم تو اتاقم تا آماده شمی طنم،ی بهشون خبر دادنکهی از ابعد
 

 ... ي با شال و شلوار سورمه احی ملی صورتمانتو
 .. ی و ساعت صورتکفش

 ... ي سورمه ایفیک
 ...  هم زدمیییی صورترژ
 

 .... واقعا اسمش برازندش بود....  بر عکس من بودپشیت... همون موقع طناز هم اومد... رونی رفتم بآماده
 ...  ناز شده بود کثافتیلیخ
 نی همي نداشتم واسه یحوصله آهنگ دوبس دوبس... می و سوار شدنی سمت ماشمی رفتگهی هم دبا

 ...  بودنهی گزنی بهتري عسگردی حميآهنگ ها
 ......برد فرو نیری شی تلخ تا قسمتی کمي شروع شد و من و در خلسه اآهنگ

 
 ...  بودنمیری واسه خاطرات ششینیری بود که کردم و شیی به خاطر حماقت هاشیتلخ

...  به اون موقعگشتمیاما اگه با درك االن برم........  بودنیری جاها ششتری بهتره بگم بای جاها یلی خدرسته
 ..... کردمی کار رو نمنیاصال ا
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 ... ارمی بی سر خودم و طنیی و باعث شن بالانی چشمام ني افکارم جلوهوی تکون دادم تا سرمو
 
 ..... شاد و مفرحی دور همکی ي گاز فشردم و رفتم به سوي عوض کردن دنده پامو روبا
 
 : لوفرین

 ) درسته؟( خودمو صاف و صوف کردم نکهیبعد از ا...  برداشتمفموی رستوران مورد نظر پارك کردم و کدم
 ....  قدم زنان به سمت رستوران راه افتادمی رو زدم و کنار طنریدزدگ
 ...  مطبوع روحمو نوازش دادي رستوران که شدم، هواوارد

  غذا دلمو مالش دادي بود بونیمنظورم ا... دی ببخشزهی چا
 
بعد از سالم و ...  صدف اومده بودننیآخه اونا با ماش... می که بچه ها سرش بودن رفتيزی سمت مبه
 .... میغذا رو سفارش داد.... ل و حال و احواکیعل
 
 ... میکنی مشیی اجران،ی و اگه موافق هستختمی رالتی برنامه واسه تعطهی بچه ها گفتم به

 .....  فوضول شدی به عبارتای کنجکاو نگاهاشون
 

 ... که تو فکرمه رو گفتم و بچه ها هم استقبال کردنديزی اون چمنم
 
 ...  تهرانرونی بیی جامی که مامان هاشون بزارن تنها برکردندی خوب فکر نماما
 ...  دست مندیبسپر: اونم من گفتم که
 
 .... می و تا خرخره خوردمی آوردن غذا ها همه حمله ور شدبا

 : دیفرمای شاعر مچون
 .... کوفت باشه.......  باشهمفت

 واسه يزیحواسش نبود وگرنه چ یطن...  بود حمله شه بهشکینزد...  وسط غذا آوردنگی ظرف ته دهی
 ....گذاشتی نمهیبق
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 بی جز سگی ته دهیآخه من برعکس بق... بچه ها تعجب کردن...  بر داشتمکهی تهی...  گناه دارهدمی دمنم
 .... سی هيانگشتمو جلو دهنم گرفتم به معنا....  دوست ندارمینیزم
 

.....  کلشو کوبوندم تو بشقابي حرکت انتحارکی و در ی بردم پس سر طنی از پشت صندلدستمو
 .... رستوران خداراشکر خلوت بود

 
 ....  گوشت جلو چشش بودکهی تهی که آورد باال سرشو

 
 تو دهنش بپاشه تو صورت ي خنده و باعث شد غذا هاری افتاد زارت زد زی طنافهی تا چشمش به قنگار
 .... یطن
 
 ... طبقه باال  رستوران بودن از خنده قرمز شده بودن که مثل ما يخانواده ا... فاتحه خودمو خوندم دهید
 
 .....  نهای شلوار اضافه دارم نکهی نگام کرد که فکرم فقط رفت سمت اي جوریطن

 ...  برداشتم دادم بهشگوی مظلومانه ته دمنم
 ....  زدثی لبخند خبهی ساکت شد و فقط دی که دگوی دته
 

 تا یی و رفتم روشودمی کشي خفه اغی جیحرص....باسم   شد رو لی اومد گرفتش که نوشابه خاليجور
 ....  کنم نسبتازیلباسامو تم

 
 ..... که.... ی رو صندلنمی و خواستم بشبرگشتم

  بوفففففففف
 .... نی خوردم رو زممحکم

 ....  از خندهدی پکزمونیم
 

 شده بودن کمکم کردن ری سگهیبچه ها که د....فقط تونستم بگم تو روحت طناز ... بود ی اسف ناکوضع
 .... بلند شم

 
 ... می قصد رفتن کردبعدشم
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 .....  گله پسر هماناهی ي خنده دنی برگشت همانا و داما
 .... کردمی مزی رزی اگه جاش بود خودمو ریعنی

 
 

 که میتو راه پله بود... و بچه هام دنبالم نیی مشت شده از پله ها اومدم پاي و دستای با صورت حرصفقط
 ....... دی شددی پکونزشیم
 

 ..... می من جمع شدنی و دور کاپوت ماشمی از رستوران خارج شدعیسر.... رسهی ماهم مي خنده نوبت
 

   کردمانی بثانموی خبي نقشه منم
 : لوفرین

 بره ازشون کمک رونی پسرا اومدن بی وقتی بود که آتاناز به خاطر مهارتش تو مخ زننی انقشمون
 .....  کمکانی بنای مزاحم ما شدن و ای پسر تو کوچه پشتي سرهی یعنیکه ..... بخواد

 .... می بارونشون کنری اونموقع ماهم با اسلحه تدر
 
 ... می کنسشونیبا تفنگ آبپاش خ... زهی چدی ببخشیعنی

 
.... دهی اگه منو شفا بده تو رم می از منی تو جزئگهی می حسهی_ بارون؟ آبپاش؟ ،شفا بده ریتفنگ؟ ت(

 ) ننننننننیآم
 

 .... زمی برخواستمی وقتها کرم میچون بعض...  تو صندوق عقب من بودشهی آبپاش همتفنگ
 
 اومدن به آتاناز عالمت یوقت....  داشته باشه حواسش به رستوران باشهدی گوشه که دهی قرار شد از ایدر

 ..... میشی که اون بره ما هم آماده ممیوقت.... بده
 
 .... می تا تفنگ ها رو باش پر کندمی آب خري چند تا بطري سوپراز
 

 ...  ما به اون ها آماده بوددنی خندي برازی چهمه
 ... ومدی خنک ممی نسهی شانس بدشونم از
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   احتماال بخورنسرما
 .... حقشونهیول
 ...  بخندنای جرات نکنن به ما دخگهی دتا

 .... میشدی بود که جنبه داشته باشن وگرنه بدبخت منی که داشتم ایی تنها آرزوفقط
 
 ...  آتاناز راه افتادای عالمت دربا

 .... میدیشنی خلوت بود صداشونو مابونی پشت رستوران بود و چون خقای دقکوچه
 )  نرهادتونیلحنش ...  همراههی آتا با عشوه و نگرانيصحبت ها(
 
 
 .... مادراتون..... تو رو جون.... دیکن.... تورو خدا کمکم... آقا.... ییوا:آتا
 
 و کوزت نی اوشي های سختادیبعدم به قول من با ... باشه شتری برشی تا تاثکردی نفس نفس صحبت مبا

 .... هی گرریزد ز
 
 ....  داشتری رو همشون تاثشیگر 
  ....می بکندی باکاری افتاده؟ چی شده؟ چه اتفاقی خانوم؟ چیچه کمک: از پسر ها گفت یکی

 
..... من به زور در رفتم... نیتو رو خدا کمکشون کن...  کردنری و متجاوز گادی عده شهی ریدوستام گ: آتا

  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
 ....  اشاره آتا به کوچه به سمت ما راه افتادنبا

 .... داشتنی قدم بر نممطمئن
   نقشس؟دنی فهمنکنه

 
 ....  شدندهی به موش آبکشلی تبدهی ثانیدر عرض س.....  تو کوچهدنیچی پیوقت
 

 .... کردنیشکه ما رو نگاه م... رونی از حدقه زده بود بچشاشون
 .....  خندهری زمی زداری اختیب
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 بد شانسم نقدریخدا چرا من ا....  بودي جدافشیآخه ق...  تکون خورد که قلب ما اومد تو دهنمونشونیکی

  آخه
 

 ....  خندهری زدن زي گله اهوی که گرفتی ممی گرداشت
 

 ...  ندارن های و ثبات اخالقی روانتعادل
 ......  باحال داد و ماهمشنهادی پهی بهمون دمی که اولش ازش ترسهمون
 می کله قبول کردای... معلومه

 
 : لوفرین

 ...  عصر باشهمی بوددهی که چي شد برنامه اقرار
 ... می لباس راحت بپوشمی رفتماهم

 .... رهی تی با شلوار لی مانتو کوتاه چهار خونه سبز آبهی
 ...  نباشهرونی که موهام بدمیچی پي دور سرم جورشالمم

 
 ... دمی اسپرت پوشکفشم

 ....  سر محل قرارمی بچه ها آماده شدن رفتیوقت
  واوووووو

 
 ... می شنهمهی اکردمی نمفک

 ...  طرف پسرامی و رفتمی شدادهی پنی ماشاز
 

 ...  کننی و قرار شد بچه ها رو بهمون معرفمی کردسالم
 ... می شمی دوتا تمی گرفتمی تصمی از معرفبعد
 
 ...  نظممون بهتر بودينطوریا

 ) سورنا( يو گروه بعد) هیپسر جد( گروه ها آرمان هی گروه سر
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 ...  پسر ها بودپی هم جزو اکاون
 

 ... می هامونو برداشتتفنگ
  نه؟.... می بکنمیخوای می چه غلطنیدی کنم االن فهمفک

 
 ...  دارم باهاشيشتری بیاحساس راحت... خوبه...  افتادم تو گروه آرمانمن
 
 ...  شروع شديباز

1،2،3 
 حملههههههههههههههههههههه

 
 ...  شروع شدیآبپاش

 ...  بچه هاي هاغیج
 ...  بچه هاي هاخنده
 ....  پسرايدادا

 ... کردی و همه دلمو شاد مهمه
 

 .....  نداشتي نا خودویخود... آرمانم مثل من بود... کردمی مسی زدمو از دم همه رو خيلبخند
 
 ... میدیپاشی همه آب مبه
 .... ماهی علمی و بقمی گروه شهی یی کارمون باعث شد دوتانی ااما
 
  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
 
 ... دنیپاشی همه بهمون آب میییییییوا
 
 ...  شدمدهی موش آبکشنیع

 ...  بستملی اومد که قندمی نا مالمی نسهی موقع از شانس بدم همون
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 ... خوردی بهم مدندونام

 لوفرین... خانوم پارسا....  اهنی لحظه خفه شهی: شده بودم که آرمان نگران گفت ی چه شکلدونمینم
  حالتون خوبه؟....  خانملوفرین... خانوم

 
 .... خوردمی سرما مخوردی باد که بهم مهیمعموال ...  جواب بدمتونستمینم
 
 ....  برداشت و رفتچمویی سوفمیاز ک...  هم نگران شدیطن
 

 ....  گرم فرو رفتمي جاهی ي توقهی چند دقبعد
 

 ... چارهی بي هامنحرف
   بغلم کرد؟ی کسنی فک کردنکنه

 ... ریخ
 ....  جا مونده بودکی نکی از پنیکه تو ماش...  پتو بودهیم و نرمم  گريجا
 

   هامی حالضد
 ...  گوشه نشستمهی
  چند نفر رفتن خرت و پرت بخرندمی صحبت ها فهماز
 
 :لوفرین

 ....  و نسکافه برگشتندیی چاي هاوانی با لدی که رفته بودن خریی ربع بعد اون دوستاکی حدود
 

 .....  ننهنینی ببدونی از جوونری خشاهللایا....  بدهرشونی خخدا
 
 ...  رو داد به من و نشست کنارمشونیکی دوتا نسکافه برداشت و یطن

 ... می آروم شروع به خوردن کردآروم
 

 ... زدی فک مزی رهی ی طنم،یکردی که بچه ها رو نگاه منطوریهم



 115 

و منم هر هر ... رفاش خنده دار بود هاش گل کرده بود حي الزم به ذکره چون دلقک بازالبته
 .... دمیخندیم
 

  بی ام نجيآ...  آروم هاالبته
 :  بودنی هم اتمشیر.... میماهم آهنگ رفتن زد...  نسکافه ها تموم شدیوقت

 ...  به خونهمی برایب
 ...  هواش گرمهخونه

 ....  عاشقانهلمی پا فمیخوری می خوراکمیکل
 
 ) خودمم:شاعر (

 انی فکشو وا کرد و افکار کامال هوشمندانه شو بی به قولی که طنمی بودلی حال جمع و جور کردن وسادر
 .... کرد

 
 به زور ي طورنی و بعدشم هممیشناسی ها رو نمنی ها اما خو ما که اشنهادشی نبود با پی مشکلدرسته

 .... کنمی مرونی رو از خونه بنای ایطن
 ... انی گروه اونام بيدخترا بخوان نکهی چه برسه به اگهید
 ....  خونه رو بترکوننخوانی می به عبارتیعنی

 
 .... البته منظور از همه دختراس.....  خونمونانیقبول کردن که ب...  که چتر بازهمم

 
 )....هیپسر جد( خونه سورنا رنی گفتن که اونام مارنی ممکنه کم بدنی که دپسرام

 
 : لوفرین

 .....  رو نداشتمي کارچیحوصله ه.... حدود دو ساعت بود که بچه ها رفته بودن.....  بودکی ساعت
 

 از دخترا یلی خدی که شاهی حس حسنیا... ی اما نتونیسخته که دلت بخواد آزاد باش...  سختهیلیخ... هه
  د؟ی و قدم بزنابونی تو خنیتا حاال شده دلتون بخواد نصفش شب بر.... داشته باشن
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 ...  کار رو ندارننی و پاکن حق ابیاما آخه دخترا چون نج.... نهی االن من همحس
 .... ی باشرونی بیتونی جا هست که هر ساعت از شبانه روز مکی فقط اما
 

 .....  بگه چرای کسنکهی بدون ای کنهی راحت گریتونیم... کننی درموردت مي چه فکری بترسنکهی ابدون
 

 ...  داشتم به مامن امنم برمازی ندایشد
 .....  ها بلند شدم و زنگ زدم به اطالعات فرودگاهوونهی دمثل

 ....  جاشو پر کردمعیمنم سر.....  نفرم پروازشو کنسل کردهکیو ...  پرواز هستگهی واسه دو ساعت دگفتن
 
 ....  توشختمی رو رازی مورد نلی برداشتم و وساکی ساك کوچهی

 ..... رونی خونه رو چک کردم و زدم بعیسر
 

 مربوط به يکارا....  مونده بود تا پروازقهی فرودگاه چهل و پنج دقدمی رسیوقت... کردی داشت پرواز منیماش
 .... فرودگاه رو انجام دادم و تو سالن انتظار نشستم

 
 کار تونهی زود میلی داشته باشه خي آدم عالقه به کاریوقت...  ساعت مونده هتلمم رزرو کردممی ننی همتو

 .... هاشو انجام بده
 
 ...  فرودگاه از جا بلند شدمي بلندگوي صدابا
 .... رمیگی که آرامش میی جارمی اس دادم که دارم مهی فقط ی طنبه
 
 ...  نگران نبودمنیواسه هم... گمی کجا رو مدونستی خوب میلیخ

 .... ز گذاشتم تا بتونم باهاش کار کنم رو حالت پرواموی گوشمی که شدمای هواپسوار
 

 ...  پروازشو شروع کردمای مهماندار هواپحاتی از توضبعد
 ....  دادم و چشمامو بستمهی تکی به صندلسرمو

 
 .....  پسر بچه دلمو لرزوندهی هی گري که صداشدی داشت گرم مچشمام
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   عادت کرده؟ی من به کي جاخوره؟ی می غذا چکنه؟ی مکاریاالن داره چ....  ذهنمو پر کردنی آبتفکر
 

 ...  به سمت صدا چرخوندمسرمو
 قرمز شده هی بچه از گرنی بودند بعد ادهیخودشو شوهره خواب...  هاشنی مدای پي فکری بي چه مادراواقعا
 .... بود
 
ادرش که آروم زدم به م.... دی در آوردم که خندي دلقک بازکمی...  جام بلند شدم و رفتم بچه رو برداشتماز
 ...  شهداریب

 
 ...  بچم چرا بغل شماستیییی شد و گفت واداریب

 
  کردی مهی گفتم داشت گرمنم

 
 اونم از خداش بود....  خودمشی بعدشم اجازه گرفتم که ببرمش پو
 
 : لوفرین

 ...  کردمي خود مقصد با بچه هه بازتا
 ...  شدن بود که بچه رو دادم بهشونادهی موقع پگهید
 ...  آدرس هتل مورد نظر رو دادمی شدم و با تاکسادهیپ

 
 ...  امام رضا شدمابونی که وارد خنیهم

 :  کرد و زمزمه کردمسی صورتمو خاشکام
 ....  ضامن آهوای کمی علالسالم

 
 ...  اومدم کجانی باشدهی فهمگهی کنم دفکر
 ...  رو دادمی شدمو پول تاکسادهی هتل پدم
 ....  دادنلمی از چک شدن مدارکم اتاق رو تحوبعد
 

 ...  کردمارتی تو حمام و غسل زدمی پریی نگاه به جابدون
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 ....  برداشتم و به سمت حرم راه افتادمی و مشکی رنگچادر
 
 ...  تو دلمکردی غوغا میی طالحی که اون ضريوا
 ...  نبوديادی حرم راه زتا

 .... حت باشه گرفتم که رفت و آمدم راکی نزدهتلمو
 

 ....  شدمي که کردنم وارد صحن ورودچک
 .... ی عضمتچه
 .... ی شکوهچه
 ... ی جالل و جبروتچه
 .... می هستی گناه کار چي پس مانانی اگه بنده هات ایعنی ایخدا
 

  مون؟؟؟؟یبخشی مخدا
  م؟؟؟ی شکستیلی که دلتو خمونیبخشیم

  ؟؟؟؟؟یستی ننی تو ارحم الراحممگه
 ... یبخشیپس م... یهست...آره... آره

  م؟ی مث تو ببخشمیتونی مي ما چجورم؟ی تا توبه کنیکنی چقد صبر م؟ي صبر دارچقد
 

چه خوب ... طلب آمرزش کردم... زار زدم... زانو زدم... دمی طال که رسوونیبه ا...  شدمی صحن اصلوارد
 ....  ترحم نکردیبود که کس

 ...  رو بر نگردوندیکس
 ... چارهیت ب نگفیکس
 

 ... می جور بودهی هممون اونجا
 ...  نداشتری و فقیغن

 ...  شد برم توی نمروم
 ....  طال نشستموونی گوشه اهی نی همواسه
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 نبودم که ی اگه اوندمیببخش... دمیببخش... ینکنه رو برگردون....  منوینیبیم...  مهربونميخدا... خدا: گفتم
 که فقط دیببخش.... نجای اامی ممی که شده زندگيزی که هر سال به مناسبت اون چدمیببخش.... يخوایم

 .... می که بنده گناه کاردیببخش....  به فکرتمازیوقت ن
 .... نی ارحم الراحميا... ببخشم

 .... ي که از دلم خبر داریی خدايا.... وبی ستار العي خدايا
 ....  بشمنی تر از ااهی رو سي بزارنکنه
 ....  دراز کنمي اگهی جز تو دستمو سمت کس دينزار

 ...  دستموی ول کننکنه
 ... گمی منوی هرسال همدونمیم
 .... کنمی اما عمل نمگمیم
 
 .... کنمی مدی نا امدتوی هرسال امدونمیم
 
 ... می ببخشخوامی دوباره ماما
  شه؟؟؟؟یم

   نه؟؟؟؟؟مگه
 
 : لوفرین

 ...  بعد از نماز تو حرم بودمتا
 ...  قرمز شده بودچشمام

 ....  هم نخورده بودمی درست و حسابزی بدنم کشش نداشت و چگهید
 

 ...  برگشتم به هتلنی همواسه
 ...  دو ساعت بخوابم تا درد سرم آروم شهیکی گرفتم میتصم

 
 ...  شدمداری بود که بازدهیساعت حدود ...  خوابم برددهی به بالشت نرسسرم
 ...  دري اونم با صداالبته

 ....  هتله باز کردم اماي از خدمه هایکی نکهی اي رو به هوادر
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   چرا من از دست تو آرامش ندارم؟خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ....  گفتممی آسماني بود که به بالي جمله انیا
 

  گه؟؟؟ی ددیی هم آشناهمتون
  نی نگمی بود و البته خواهریطن
 
 ....  و بغل کردمنی و نگدمیور و پر رو دادم اونیطن
 ....  خندهری زد زی حرکتم پقنی با انینگ
 

 ... ادی بش مي قهوه ای طنه؟ی گفتم خو چمنم
 از بالشت ها رو یکی عر زدناش دست خودش نبود منم که مردم دوست هلش دادم تو اتاق و گهید

 .... گذاشتم دم دهنش
 

 ...  بود که عر بزنهی نوبت طنحاال
 ....  خدایه

 ....  فقط عر زدن بلدني حاالم که داد،ي ندادي نداددوست
 
 ...  حکمتتو شکریه

 ..... ی البمی تا برمی آماده شدنی ناهار بود واسه همکینزد
 

 ... دمی پوشی پرتقالي رنگ و کفش های با شلوار و شال خاکی پرتقالمانتو
 ... می هممون چادر سرمون کردمی که توش بودی احترام مکان مقدسبه
 

 ....  سرمو گرفتم باالنی نگي بود اما با سقلمه نییمن که سرم پا... نیی پامیرفت
 
  هلووووووووووییییییییییییییییوا
 

 ... کردی می تاتی بود که تاتی مگولی پسر گوگولمنظورم
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 ....  منظورش اون نبودنی نگگفتی می حسهی اما
 
 ...  توجه نکردم و آروم به سمت پسر بچه هه رفتمنی هر حال من به حسه و نگبه
 

 ...  بهم زل زدشی گرد و درشت و خاکستري زانو زدم که با چشماجلوش
 

 ..  دی هاش خندی لبخند زدم که با اون دندون خرگوشهی...  آروم بردم جلو و صورتشو لمس کردمدستمو
 
 . ..رمی گازش بگخواستمی که میییوا
 

 ...  به خودم اومدمهوی...  کنترل کردم و فقط بوسش کردمخودمو
  ه؟ی کنیا

  ه؟یچ
  کنه؟ی مکاری من چشیپ
   کجاست؟نجایا

  م؟ی کمن
 
 .... دمی موضوع به سواالت خنگ وارانم خندي آورادی آخر با در
 

 ...  کنمدای و اطراف رو نگاه کردم که مامان بچه هه رو پدور
 ...  بود و چشمش به ما بودسادهی چند قدم اونور تر واي خانوم چادرهی

 
 

 ... دی خندکنمی بش نگاه مدید...  خوشگل بودیلی خمامانشم
 .... رهی منو بگیکی یییوا
 

 .....  شدمعاشقش
 ...  واسه خودم هامیخل
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 ...  بچه هه رو بغل کردم و سمت خانومه رفتمپسر
  ن؟یمادرش: گفتم

 
 .... با اجازتون... بله: گفت
 ....  رو بش دادمبچه

 
 ....  داشتمفمی سنگ چشم و نظر تو کهی بره نکهی اقبل

 
 ...  کردم و طرفش گرفتمداشیپ

 ...  با تشکر ازم دور شداونم
 

 ...  کنمدای چرخوندم تا بچه ها رو پچشم
 ....... کردم و رفتم سمتشوندای تکون داد جاشون رو پنی که نگیبادست

 
 :  روز بعددو

 : رلوفین
 .... ی خدا مردم از خستگییییییوا
 ... گردنم... دستم... پام...  ننه کمرميوا

 .... آخخخ
 ....  دخترینی نبریخ

 .... ی شوهر کنی نتونی گور به گور شیاله
 ... ی شتی قزمیاله
 ...... یاله
 
 .... ستی قابل پخش نشیبق
 ادی و بنیی گاو سرشو بندازه پانی عستی ندی بعی طننیاز ا... البته قبلش در رو قفل کردم...  تختم افتادمرو
 ..... تو
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شکنجه گاه بهتره ....  که چه عرض کنمدیخر.... دی خرمی رفتیامروزم به زور طن... می پرواز دارشب
 ..... بگم

 
 ...  کردم و کپه رو گذاشتملنتی سامویگوش

 ....  که شدم وقت شام بودداریب
 
 ... نییم پا و رفتدمی پوشي لباس سر سرهی
 ....  بودی بودم و ذهنم هم خالرهی خزی به مارنی غذامو بتا
 
 ... کردی اعصابمو خورد می نگاهینی سنگاما

 ....  هاشناسمی نمینی منگینی خوبه سال به دوازده ماه سنگحاال
 

 .....  چشم تو چشم شدمهیشی بزرگتر همون بچه دوروز پهیسرمو بلند کردم که با کپ...  حاالبعد
 
  شه؟ی مگه مم؟یمگه دار.... يچه رشد... بال به دور.... وا
 
 ...  کردم که خندش گرفتی تعجب بش نگاه مبا

 ...  کنمی فکر می به چدهی کنم فهمفکر
 ...  با شعورچه
 ....  با درك و فهمچه
 ....  مهربونچه
 

 یعنی ستمیمن اون ن...  تو ذهنتونهیفک کنم بدونم چ..  خانومدیببخش: من نشست و گفت زی سر ماومد
 .... شکل اونم

 ...  در اصل اون شکل منهیعنی
 ... اسی از اون بردمنظورم
 .... نی باهاش برخورد داشتشی بچه هه که چند روز پهمون
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   رو دارم؟ی با چه کسییافتخار آشنا... امی بردهییدا... رهی اماسمم
 

 ....  ساله از تربچستان300000تربچه : دی از دهنم پری زارتمنم
 
 ...  خدا گند زدمییییوا

 ...  سرخ شدبچه
 ....  کنم الزم باشه جواب بدمیاما فکر نم... دیببخش: صاف کردم و گفتم صدامو

 
 ... نی هستیآدم جالب... قصد جسارت نداشتم... آه درسته: گفت
 ........ نی اگه اجازه بدخواستمی فقط ممن
 
 .... ياستگار خویییوا
 

اما خوب ...  خواست خواهر داشته باشم که کوچک تر باشهیآخه دلم م...  برادرتون شمنی اجازه بداگه
 .... قسمت نشد

 
 ....  به فداتیآج... چشم...  به قربونتنی نگيا

 
 ....آغاز شد...  هایالبته الک.... برادرم....  جانری من با امیی آشنانگونهی او
 
 : لوفرین

 ...  شروع شدنمی نگي صلوات هامی که شدمای هواپسوار
 ....  بوددهی خسبیطن

 .... دمیخندی منی و نگری داشتم به اممنم
 
 ... ترسوندشی و مگذاشتی سر به سرش می هرمیام...  وحشت داشتادی از بلند شدن پرواز و ارتفاع زنینگ
 
 ...  ته خنده بودنی عکس العمل نگنیآخر...  خدا دلمیییوا
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 .... ری زد فرق سر امنی سنگی که پر از آتا آشغال بود و حسابفشی کبا
 
 ....  باحال بودیلیخ...  خدااا مردمیییییییوا
 

 ی تالفهی....  جاننینگران نباش نگ...  به منم خوردالی خشم گودزيترکش ها.... آخخخخخخخخخ
 ..... ارمیسرت در ب

 
 بده يزی چهی خواستم ری از خوابش مطمئن شدم از امیوقت... دی خوابنمی بلند شد نگمای که هواپنی از ابعد
 .... نی دم دهن نگرمیبگ
 
 
 ..... کنمی مکاریمنتظر بود بدونه چ...  تعجب کرد اما بالشت پشت گردنش رو دادچارهیب

 
 ... گاززززززززززززز....... و...  تا سرم جلو بازوش بودنیی رفتم پاکمی منم

 
 نیی از خنده سرخ شده بود و سرش پاریام.... ادی صداش نغشیگرفتم تا ج بالشت رو دم دهنش عیسر
 .... بود
 

 .... ارهی سرش بیی بالهی شه و الی گودزنی نگهوی دیترسی مآخه
   نترسه؟نی مث نگییالی که از گودزهی کگهی دبعله
 .... واال
 
 هوی که دیخوابیکامل نم...  تو چرت بودنیتا آخر پرواز نگ... من جونمو دوست دارم...  هادی بش نگهوی

 ....  نکنمتشیاذ
 

  اد؟ی به منه مظلوم مآخه
 .... منم خط دوممو دادم.... شمارمو خواست... می جدا شری از اممی و خواستمی شدادهی که پمای هواپاز
 

 ...  داشته باشهگهی دی نداشت کسلیدل...  فقط دوستام داشتنموی اصلخط
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 .... آخه قول داده بود بره اونجا...  اقوامشونهی رفت خونه نینگ
 

 .... و منم به خونه برگشتم... طنازم رفت باال...  مزاحم کم ترهی... بهتر
 
 ...  شنتی راحتي فدانی طناز و نگنی ایاله... دلم برات تنگ شده بود خونه جونم... شیآخ
 
   تو هم دلت برام تنگ شده بود تخت خوابم؟؟یچ

 ...  بغلمایب.... یاله
 ....  عشق مني روت بخوابم اایب

 
 ...  بدون تو سر کردمي حاال چطورتا
 
 دمی رساری گونه بود که من به وصال نی او
 
 : لوفرین

 ...  رو نداشتمی کسچی بود که حوصله هیی از اون روزاامروز
 

 ... خواستی کار تازه مهی دلم
 

  ؟؟؟؟ي چه کارکردمی ساعت بود داشتم فکر مکی حدود
 
 ... نیی پاادی به طناز تا بدمی زنگجهی به نتدنی رسبا
 

 ...  ازشخوامی می و منم گفتم چاومد
 

 ...  چند تا زنگ مشکلم حل شدهی داشت با ادی دوست و آشنا زچون
 
 ...  بوسش کردمی بغلش و کلدمیپر
 



 127 

 ...  با ذوق رفتم سر کمدمبعدم
 

 ...  که ته کمد بودنو برداشتم و گذاشتم تو کولملباسام
 

 ...  زدم و رفتمی قرمز مشکست
 
 ...  کار کردی ذوقم اصن حواسم نبود طناز چاز
 
 ....  شدمرهی که تو دستم بود خی آدرسبه
 

 ... بودنجای همدرست
 

 ... نیی قفل کردم و رفتم پانویدر ماش.. دمی رسسرموقع
 
 ...  بودیلیکه حرمتش برام خ شدم یی نام خدا وارد جابا
 
 ...  ثبت نامم رو انجام دادمي صحبت کردم و کارای منشبا
 

 ...  رفتم رخت کن و لباسامو عوض کردمبعدش
 

 ... گذاشتم) ی رزمي ورزش هانیپوشش زم( ی تاتمي از بستن کمربندم قدم اولو روبعد
 

 .... ن مادانگ داشتم پومسه و هاي رشته ي تومیمدال جهان...  تکواندو کار بودممن
 
 ... ومدی خوشم نمیوروگی همون اول از کاز
 
 ..  دان چهار داشتمی سالگستی سن بدر
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 پنج ي دان چهارم رو دارم و برامی سالگستی بدمی فهمیچون با حساب سر انگشت... قتهی مسئله حقنیا(
 )  آماده شمدیبا
 
 ....  استاد اجازه گرفتم و وارد کالس شدماز
 

 ...  کردي کالسش ابراز خشنودي از وجود من تواستادم
 

 ... به گرم کردن کردمشروع
 

 ...  نداشتمناتی انجام تمري برای هنوزم رو فرم بود و مشکلبدنم
 

 ... می از گرم کردن استراحت داشتبعد
 

 ...  رفتم آب خوردم و برگشتممنم
 
 .....می و شروع کنارنیها رو ب) به زدن ضري بالشتک نسبتا سفت براینوع( تی البته منتظر موندم که مو
 
 : لوفرین
 ..... شدمی سبک مزدمی متی که به مي هر ضربه ابا
 
 ... می داشتتی مهی نفر دونفر دو

 .... زدمی پشت سر هم ضربه منی همواسه
 
 .... چپ و راست کارمو شروع کردم) فی پا به کمر حريضربه با رو( وی آب دولبا
 
 تی از دست متیشدت ضربم اونقدر محکم بود که م.... زدمی میکی هی تو هر ثانبایتقر...  دوکی دو کی
 .....  تو هوادی پررندهیگ
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چون .... اری به خودت فشار نادی فقط ز،ي بودیعال:استاد اومد بغلم و گفت ...  سکوت کامل شدکالس
 ..... رنیممکنه بعد کالس عضله هات بگ

 
 ... ای همراه من بشهی اگه محاالم

 
 ....  لبخند زدمدی کشی از سر آسودگرندمی گتی که می سر استاد راه افتادم و به نفسپشت

 
 ... سفت زده بودم...  حق داشتخو

 :  گفتگهی دختره دهی کالس و به من و ي رفت باالاستاد
 ... دیرو بزن) زدهیفرم س( نگی جپیتا ش) فرم ده( هر کدوم فرم کومکانگ خوامی مازتون

 ...  نفرتون روکیالبته ...  بفرستمتونی باشگاهنی مسابقات بي براتونمی از اون مبعد
 

آخه من معموال تو ...  که برمستیاما بنظرتون حق من ن...  استاددیببخش: به حالت اعتراض گفت دختره
 نظر ری زستی جلسشه اومده و معلوم ننی که اولی تا کسشترهیبعدشم حق من ب.... ارمیمسابقات مدال م

 .....  کار کردهیچه کس
 

 به خودت که ي ندارنانیاما مگه اطم... نیگیشما درست م... درسته: استاد جواب بده گفتم نکهی از اقبل
  م؟؟؟؟ی مسابقه بديخواینم
 

 ... میدیمسابقه م... باش... نگران نباش: از لجش با پوزخند گفت اونم
 

 ...  رو قبول کردمشنهادی پنی انی داشتم واسه همنانی به خودم اطمي اونقدرمن
 ....  باالخره پومسه رو بودمخو
 

 ...  کار داشتي جایلی اما خزدیخوب م... قرار شد اول اون بزنه...  شروع شداوف
 

 ...  و منم رفتم روبه روشونستادی من اي کارش تموم شد نفس زنون جایوقت
 

 .... در آورده بود شرق شرق لباسم رو يحرکاتم سفت بود و صدا...  به زدن کردمشروع
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 ...  مسابقاترهی می چه کسگمیآخر کالس م... دیهر دوتون خسته نباش:استاد گفت ...  منم تموم شدکار
 
 .... می و آب بخوررونی بمی که برمی استاد هر دومون اجازه گرفتاز
 
 ... دیببخش... تند رفتم...  خواهمیبابت رفتارم عذر م: که گفت می رختکن بودتو
 

  ؟... تو کالسمیبر...  بوديعکس العمل عاد... ستی نیمشکل: گفتم منم
 

 ... می موافقت کرد البته با لبخند و وارد کالس شداونم
 

 ....  برخورد رو با هم دارندنی دوست ها در اول بدترنی بهترگنی راست مواقعا
 

 .... اشتباه نشه ممکنه از اول با هم خوب باشنالبته
 
 : لوفرین

 .... می کالس بود و قرار شد صف ببندیانی پاقهی دقچند
 

 ...  منيآههه خدا...  مرا در آغوش گرفته بوداسترس
 
 ) نی شریبه پا هم پ... اوك_ برداشتتم یفاز ادب... شهینچ نم_ گل من؟ ی نزنی انقدر زر الکشهیم(
 
بعدشم اون ... ارشمنم کن... سادی ساله که دان پنج بود به عنوان ارشد واي و خورده ای خانوم سهی

 ...  رفت اسمشو بپرسمادمیاوه دوباره .... هیدخ
 

 به نسبت تجربش لوفرین... نیهر دوتون خوب بود: گفت هی گفتن رو به منو دخدی بعد خسته نباشاستاد
 ... نطوری بود تو هم همیعال
 ....  دونم کدومتون رو بفرستمی واقعا نممن
 



 131 

 ... دیری بگمی خودتون تصمخوامی مازتون
 شهی مسابقات هم منیتو ا... فرستندی سه نفره می دو المی از باشگاه ها تیلیخ...  استاددیببخش: گفتم من

  دونفره رفت؟؟؟
 

 ....  موضوع نبودنیحواسم به ا... گهی دهیریعوارض پ... اوه درسته: گفت استاد
 

 ....  جونی اسیلیتو فس...ریپ: گفتم ی لبری زمنم
 
 ...  و سرخ سرخ شددی شنهی از شانس بدم دخو
 

 .... دی کالسو که تموم کرد دختره پوکاستاد
 
به هرحال _از لحاظ خنده گفتم _پس از کدوم لحاظ باهوش _نه از اون لحاظ خنگه _ امرزتشیخداب(

 ) اوف، شفا_ ی باشم تو هم همونيمن هر جور
 
 
 .....  هاگمی ها با عرض پوزش مدی ها ببخشگمیم: دمی پرسهی دخاز
 

 ... بفرما ها: گفت اونم
 

   از خنده؟دهی پوکي استینام تو چ...  هامیفرمایاالن م: پرو پرو گفتم منم
 

 ....  دوستي است ااینامم تان: گفت اونم
 

 ....  دوستي هم اي برامی باشی خوبي دوست هادوارمیام... خوشبختم: گفتم
 
 ... می تا دم باشگاه ادامه دادي مسخره بازنی به همو
 

 ............. دی خودتونملوس
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 ..... سونمت... سونمت....  اگه نه برسونمت؟ي دارنیماش: گفتم ی خداحافظموقع

 
 ... شمیمزاحمم نم...  ندارمنینه ماش...  تو دختری چقدر شوخيوا: گفت اونم

 
 ... .قمی کشته مرده رفمی اما چه کنیدومن مزاحم که هست.. ی نشیبپا نمک.. ادهیاوال نمکم ز: گفتم

 
 
 ... بپر باال نفله: ادامه دادم ی لحن داش مشتبا
 

 ....  خنده کنان دنبالم اومداونم
 
 مهمونت ي بعدابونی شاپه خی قرار عاشقانه تو کافهی که به امی میبه شرط: که نشست گفت نی ماشتو

 .... کنم
 
 

  عشقم... من از خدامه.... چشم... اوالال: گفتم
 
 ....  نمودمی را خالای تانبی شد که من جنگونهی او
 

 ؟!؟! مفت باشه کوفت باشهگنی که منیدی مگه نشنخو
 
 : لوفرین

 ...  حوصلمون سر رفته بودمی شاپ که نشسته بودی کافتو
 

   خوارنی هامونو بی بود تا بستندهی طول کشآخه
 
 يحنه ها شاپ عاشقانس صی داد که چون فضا کافشنهادی پنیواسه هم...  بودیطونی دختر شایتان

 .... میعشقوالنه رو به هم بزن
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   جونننننننی تانولیا
 
 ؟ي خب چطوراما
 
 .... دی موقع من وارد عمل شدم شدنی ادر

 ....  خنده بلند تا صحنه شون به هم بخورهری زمی صحنه عشقوالنه که شد بزنمی گذاشتقرار
 
 
   من نبودم؟؟؟؟؟شدی شانس قسمت می که وقتنیاما خب واقف هست.... وهاهاهای

 
 می رو گرفتمی تصمنی که اياز لحظه ا....  و خودمو کفن کنمی خودم تانی الهيا....  کهنیدونی نمآخه

 .... ومدی نشی پي صحنه عشقوالنه اچیه
 
 
 ...... می شاپ خارج شدی و از کافمی هم پا از دست دراز تر حساب کردما
 
 ...  ما رو دوست ندارهیشکیه...  روزگاریه
 
 .... هیزعفران....  سوت بلند باال زدمهی آدرس خونشون رو که داد یتان
 

 .... اوالال
 
 یهر چ_ خو هیجاشون عال.... خو باالخره فرق داره_ ؟یکنی میحاال نه که خودت ته ده کوره ها زندگ(
 ) يبا..... یزنی تو زر خودتو مگمیم
 
 

 ....  به سمت خونه روندمژژژژژژژژژیو و....  کردمی در خونه و ازش خداحافظرسوندمش
 
 .... کنميادآوری روستا رو ي هی تشکر کنم و البته به بچه ها قضی باشه از طنادمی
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 : لوفرین
 ....  خونه با همون لباسام رفتم تو حمومدمیرس
 
نور به .... امرزهیعمشم ب.... امرزهیخودشم ب..... امرزهی که حمامو ساخت بیخدا پدر و مادر اون.... شیآخ

 ..... قبرش بباره
 
 .... شیآخ

 .... دمی دکلته پوشي برداشتم و حالت لباسای کوتاه و مشکحوله
 

 ....  بپوشمی خونه نبود که بخوام حوله لباسی آخه کسخو
 
 .... شدمی عفت داشتم می که بي واي ایول
 
 ی بپوشم که صدا سوت و جوننننننن گفتن کسرامویرفتم سر کشوم تا لباس ز... رونی حموم که اومدم باز

 .... ترسوندم
 

 ... دمی همجنسباز بوده که حاال فهمدونستمیفقط نم.... گهی دهی کنیدونی چون می کگمی نمخو
 

 ..... زی هنقدری دخترم اآخه
   نچ نچ نچنچ
 

 ....  عفتم کنه منم چشممو بستم دستمو آوردم باال و شترق کوبوندم تو گوششی طرفم که باومد
 
 .... ی من با طني شد شروع دعوا و کتک کارنی محکم زدم و ايادی زگفتی می حسهی

 
 .... ستی که تو فکرمه نی فهمم کرد که اونلوفری فحش نی البته با کلکه
 

 کردم رونشی به زور از اتاق بمی و کبود کرداهی همو سنکهیابعد از .... ستی کارا ننیگفتم که اهل ا... یعخ
 .....  لباس کردمدنیو شروع به پوش
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 ... دی سفی تاپ شلوارك بادمجونهی
 .... نجای اانی گفتم به بچه ها بگه بی پشت درم داد زدم و به طناز
 

 .....نای و اي دارکاری که چدادنی نمری گنی واسه همشناختنی بچه ها منو ميمامانا
 
 

   خوبیلی ام خيآ...  منم آماده بودي چادنی که رساونا
 ....  قوم تاتار و براشون بردمي پخته بودم آماده کردم براشی که دوروز پیکی کبا
 
 ...  حمله کردنشهی اونام مث همو
 
به هرحال _ بوده کای بسته پودر کنیانگار نه انگار از ا... ی خودت پختکوی انگار کیگی منیحاال همچ(

 ) هیلی خنمیهم
 

 ....  خدا شفا بخشاوف
 

 ....  کردميادآوری ور ول شدن شروع به هی چشماشون خوردن و هر کدوم ي تا تویوقت
 

 ...  حافظه ها در حد جلبکهآخه
 ....  که اونم حل شدمی بود که کجا برنی مسئله ااما
 

 .... کردی می خوش آبو هوا و سرسبز زندگي روستاهی ي مادر بزرگ داشت که توهی آتاناز
 .... ششی قبال رفته بودم پمنم

 
 ... میهم اون تنها نباشه هم ما به خواستمون برس... می موافقت کردن که برهمه

 
  ولیا

 .... میفتی شد پنجشنبه عصر راه بقرار
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 ....  بودگهی دوماه دهی وقت بود ی خداراشکر  تا مسابقات کلباز
 

 ....ومه من چقد خوشحالم آرزی چهمه
 
 : لوفرین

 .....  بچه ها ظهر اومدني سمت همون روستا مادربزرگ آتاناز همه میری ممیدار
 
 ....  بودی تا خر خره پر خوراکنمی هرسه تا ماشمی بودنی سه تا ماشمی بود که راه افتاد5ساعت  
 

   تا تهههههههگهی آهنگم که ديصدا
 
 ..... شهی مثل همیطونی وما ام ه در حال شادیز
 
 

 ... گذشتی خوش می داشت حسابخالصه
 
 

 .....میرفتی از حال ممی که داشتمی و انقدر هممون خسته بودمیدیشب بود که رس8 ساعت يطرفا
 

 .... می کردی رانندگی کلخو
 
 .... سفره رو پهن کردعی سرد،،،،،ی مارو دي هاافهی تا قیمادربزرگ آت 
 
   قاشقومیزاری کجا ممینی ببشدیما هم که اصال چشامون وا نم 
 
 
 ..... جامون رو تو هال پهن کردمی بودادی ما زنکهیمادربزرگش تنها بود و واسه ا 
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 ....  خوابمون برددهی ازمون نمونده بود سرمون به بالشت نرسيزی چگهیما هام که د 
 
 
 

 .... نای واختنی اهل کرم ردیدونی مگهی بود منم که خودتون د9 بای شدم تقرداری بی وقتصبح
 
 

 دارشونی بينجوری ادنی رو سر همشون اونام که دختمی پارچ آب برداشتم و از باال رهی نمی همي واسه
 .... دنبالمدنی پاشدن دوعیکردم سر

 
 
 ...شدنی مسی خسی خومدنی و برداشتم هر کدوم که ماطی تو حلنگی و شمیمنم دود 
 
 
 ...می که خسته شدمیدی پاشبی برداشتن و انقدر به هم آگهی دلنگی شهی عی عقب نمونن سرنکهیبرا ا 
 
 
 روستا رو می بر6و5 ي قرار شد بعد ناهار طرفاگهی و دمی دوش گرفتهی میبعد از اونم هر کدوم رفت 

 .....میبگرد
 
 : لوفرین
 و عکس میسادیمی وامیکردی مدای که پی توپي گشتن و هر جامی شروع کردرونوی بمیاز خونه زد6ساعت  

 ....زای چنی و ايو خل باز
 
 
 و قرار شد می کرددای پمی که بودی وسط اون جنگلکی کوچي رودخونه هی میرفتی ممی که داشتنطوریهم 

 .....می بود ماهم که غذا گرفته بودمی باحالي و جاشدی مکی چون هوا داشت تارمیشام اونجا بخور
 
 
 ... می و خنده خوردی سمت رودخانه شام و با شوخمی و رفتمی برداشتنی از تو ماشلویخالصه که وسا 
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 دفه هی ذره خاموش روشن شد بعدم هی که چراغ قوه میفتی راه بمی جمع کنزاروی چمیخواستیبعد از اونم م 

 .... شدکیتار
 
 
 اروم دمی شنیی صداهی می ذره که رفتهی می راه افتاد ومی رو روشن کردالیچراغمون سوخته بود نور موبا 

 .... می بودسادهی کردن هونجا وادیی که تانیدیبه بچه ها گفتم شمام شن
 
 
 ... ومدی انگار به سمت مامشدی واضح تر میصدا ه 
 

 .... می بودادی از پسش بر اومد چون ماها زشهی باشه ميزی چیوونی گفتم اگه حمنم
 
 
 هی خدا نه ي مثل مث ث ل انسان خورد وا ا ا ايزی چهی ذره دور و اطرافمو نگاه کردم و چشمم به هی
 ..... بزرگتردمی شاای ما ي بود اندازه يزیچ
 
 
 .... و خاموش کنناشونی باشه اروم به بچهها گفتم نور گوشدهی مارو ندکردمیفقط داشتم دعا م 
 
 
 ....می نشستی گوشه همگهی می اروم رفتمیدستامونو به هم داد 
 
 : لوفرین

 ...میدی آخ شني صداهی هوی که می کرده بودزی و گوشامونو تمی بودنشسته
 
 
 .... ! مردونه. .. ما نبود و کلفت بود وي به صداهاهیصداش اصال شب 

  ؟کردی مکاری وقت شب تو جنگل چنی مرد اهی اما
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 نفر هی انگار هوی که دمی نميزی چیکی تو اون تاریلی خستادی بلند شد و ثابت انی که خورده بود زمیاون
 ....  لب حرف زدریز
 
 
 ...   اونا با استرس زل زده بودن به طرفمشونیدی بودن خوب مکمیبه بچه ها نگاه کردم چون نزد 
 
 
 ) شیبه تو چه ا_ ؟يدی استرسو دیکی تو اون تاريآخه خنگولکم چجور(
 
 ... کنهی انگار داره حرکت مدمی اون نگاه کردم دبه
 
 ... به خودم گفتم بزار شانسمو امتحان کنم 
 

 !! ؟؟ی اگه خون آشام باشه چی انسان باشه ولخوردی که مبهش
 
 ) شفا_ گهیخوب به هر حال احتماله د_آخه خل مشنگ مگه خون آشام وجود داره ؟(
 
 !  اونجاست کمکیکس:  ذره فکر کردم بعد گفتمهی

 
 .... که برگشتکردمی من با ترس داشتن به اون نگاه میها  برگشتن سمتم ول بچه ي همه

 
 ..  ؟نجاستی ایگفت کس 
 

 : مرد بود من آروم بلند شدم و گفتمهی درست حدس زدم پس
 ....میینجایما ا 
 
 ... وبه سمتمون اومددیمارو د 
 
 ... به ما بچه هام بلند شدندی رسیوقت 
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  ؟؟؟دیکنی مکاری جنگل چنیگفت شما وسط ا 
 

 .... دی چراغ روشن کنشهی شارژ تموم کرده اگه ملمی من موبانمتونیبی نمدرست
 
 
 .... نکنهتی رو اذی گرفت تا کسنیی روشن کرد و رو به پاشوی از بچه ها چراغ گوشیکی

 
 
 د؟ی ، گفت گم شدمیدیدرست چهره اشو نم 
 
 

 :  جواب دادی فکر بودم که طننی چقدر آشنا بود تو همصداش
 

  ؟دیکنی مکاری چنجای شما ابله
 

 هی جنگل بمونم با ي قرار شده امشب رو تومی کردي شرط بندنکهیمن با دوستام اومدم واسه ا: گفت اونم
 .. دوستام

 
 ... شما رو برگردونمتونمی عالمت گذاشتم ممن
 
 ... کنمدای نداشتم عالمت گذاشتم که فردا که هوا روشن شد راهو پيزیچون چ 
 
 ...  تا راهو نشونتون بدمدیای بدیحاال که چراغ دار 
 

 .... دمی کجا شنومدی نمادمی آشنا بود اما یلی فکر کردم صداش برام خی چهر
 

 .... به جادهمیدی کرد تا رسیی که مارو راهنماخالصه
 
 .... من اصال حواسم نبودی ولزدنی بچه ها باهاش حرف می که هرمیتو طول مس 
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 ...... داشته باشهدمی  که دي به مردهی شبیی آشنا بودم که صدايدنبال فرد 
 : لوفرین

 .... می دنبال مرده راه افتادینانی با چه اطمدونمینم
 ... گهی دمیخل
 
 ) برو بابا_ ؟ي باالخره اعتراف کرديدید(
 

 ....  دارم هايری خود درگمنم
 ....  روزگاریه

 .... شدی تر مدایروستا پ ي چراغامیرفتی جلو تر می چهر
 

 .....  خدا رو شکراوف
 

 ....  بچه ها تشکر کردنمیدی رسیوقت
 .....  ساکت بودمیبی به صورت عجمن
 

 ..... می بود به بچه ها اشاره کردم که برنیی که سرم پای با گفتن متشکرم در حالفقط
 
 ....  قضا بخونمدی نمازم رو باییوو
 ....  نچ نچ نچنچ
 ....  صداش آشنا بوداشیی خدایول
 
 

 .... لوفری بر سرت نخاك
 ....  گل بر سرتیعنی

 ... لویتو سرت ن.....  ومانیس... بتون.... خاك رس...  و ماسهشن
 

   خنگم؟نقدری خدا چرا من اآخه
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 .....) درد و مرض و_اعتراف دو (
 

   طرفو؟نمی باال بتونم ببرمی سرمو بگمردمی مخو
 
 نموره برا منم صداش آشنا بود اما نور چراغ ها روستا هم هی: گفت بای زيز فش ها که گفتم بعد ای طنبه

 ....  نمشیاونقدر نبود که بشه واضح بب
 
 
 .... می تشکامون ولو شدرو

   بود آخه؟یتو شب جنگل موندنتون چ.... آبتون کم بود....  به ما بگه نونتون کم بودستی نیکی آخه
 
 

 ....  ماهایعنی يمغز نخود....  گرگ بودمویاومد
 
 ) اوپس_ ها ییخوای میتو دهن_ وهوووووویاعتراففففففف (
 

 .... ي روستا گردمیری دوباره مفردا
 
 .... شانی دارا دشید

 ..... می روستا آشنا نشدی و با اهالمی اطراف روستا بودشترشی هم که بامروز
 
 ی ول،يریمی تو هم مرمیمن بم_ ری برو بمي از کپونت حرف زدشتریب_ نیدی جدينه که از سکنه ها(

 ) بدرود_ يباش، با
 
 

 ....  هازنمی چقد با خودم حرف مدایجد
 ....  راحت گذاشته بودنیلی ها کپه شونو خبچه
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 ..... دمی خسبقهیدر عرض چند دق.....  شدنمی کردم بخوابم و همی هم سعمن
 
 ..... غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
 ..... ییییییییییییییییوا
 .....  شعور هایب

 .....  هاگوالخ
 ......  هایعبض

 ......  های صادراتگوساله
 )  بچه هاس گوساله هههیفش (
 
 ..... ییبای زنی به همی راحتنی کرده بودن به همسمیخ
 ....  حال کننارمی از روزگارشون در بي دمارکی

 
 ..... دم نکری بزار تو فکر باشن که چرا تالففعال

 
 ؟ياری در بشونوی تالفی تالفيخوای میضیمر_اوك بپرس بعد گم رو ... يدوباره که اومد_ سوال هیآقا (

 ) حاالم برو گم شو... بعله_
 
 

 یییی روستا و تالفي به سوشی لباسامو بپوشم و پبرم
 : لوفرین

 مانتو جلو هی.... ارمی سرشون در بشوی بچه ها که قراره تالفی از خشک کردن خودم به علت آب پاشبعد
 ..... دمی پوشی بلند مشکهی سارافونری داشت با زی سنتي که طرح هایباز سبز لجن

 
 
 شلوار رو حتیآخه تو توض_ ای حی بهی وا منظورت چ؟يدیشلوار نپوش_پوفففففففف بپرس _ سوال هی(

 ) خداراشکر، برو_ شمیآها اوك پس الل م_ گفتمی ميجنبوندیخو اگه تو اون فکو نم_ ینگفت
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  ه؟یچ.... ثهیروح خب....  درونهي وجدانه نداستی که معلوم ننجاسیتازه مشکل ا.....  باباي کرد اخلم
 
 

و ...  دمپا و کفش رنگ مانتوم که تخت و راحت بودی شلوار مشکگفتمی کجا بودم؟؟؟؟؟؟ آها داشتم مخب
 ..... دمیپوش....  نداشتیینای گل و اچیالبته ه

 
 سرم کردم که ي مانتوم هم جوری با طرح سنتي هم دستم کردم البته روسری دستبند پهن گل منگولهی

 .....  نباشهرونیموهام ب
 

 .....  چقد فک زدماوف
پا ندارم که مث .... گهی درمیمن پ.... نه مادر: که گفت ای بمی هم گفتی بی البته به برونی بمی خونه زداز

 .... امیشما جوونا را ب
 
 .... رونی بمی و رفتمی ما هم به حرفش گوش دادگهی دیچیه
 

 ....  وره و از اون ورهنی راه روستا کدوم وره؟ از احاال
 

 ....  جز اشراف زاده ها بودهی بیآخه ب....  دور از خونه های روستا بود و کمي باالی بی بي خونه
 

 .... یگوگول..... ی الهیعخ
 
 ....  خوندنلی خز و خي شروع کردم به آهنگ هامی حساب تا به وسط روستا برسنی ابا
 

 .... دادنی قر مدی شدهی پادوستانم
 

 .... آهان آهان.....  آهانآهان
 
 ) نی بخونتمیبا ر(
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 ....  تکوندمچهی پشت بوم قالرفتم
 ....  خاك نداشت خودمو تکوندمچهیقال
 

 ..... دهی رفته واسه من گلسر خردهی موهامو دمونی همساپسر
 
   بچا؟رمی بچا؟ نگرمیبگ
 

 :  ها با همبچه
 .... ی آرزو به دل نمونی جوونلوی نریبگ
 

 : من
 .... آهان آهان....  آهانآهان
 ...  تکوندمچهی پشت بوم قالرفتم

 ....  خاك نداشت خودمو تکوندمچهیقال
 

 .... دهی رفته واسه من سرمه خردهی چشمامو دمونی همساپسر
 
 ....  بچارمی بچا نگرمیبگ

 :  هابچه
 
 .... ی آرزو به دل نمونی جوونلوی نریبگ
 : لوفرین

 : من
 ... نی بدریینوع قراتونو تغ.... شهیآهنگ عوض م... دی بچه ها توجه کنخو
 

 : شروع
 ...  بودم به کنج خونهيدختر

 
 ...  من از رود خونهدمیکشی مآب
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 ....  داشتم که شوهر کنمآرزو

 
 ...  ور کننکی بزنم فرقمو تل
 
 .... دندمی خونه تاجر اومدن داز
 

 . .. دندمی اهللا که پسندالحمداله
 

 ....  ردم کناری جون مامان جون قرآن و بمامان
 

 ....  خونه شوهرم کندمه
. 
. 
. 

  ولیا....  ماها هامیدادی مي قرچه
 

 ....  خنده بلنددددددددد وي نازل کرد اونم با صدای آسمونيال که خدا بدی طول نکشادی زالبته
  مردونه

 
 .....  مخصوصا مني بودي خدا ما کدوم گوريکردی ممی تقسشانسو

 
 ؟. بگمی چی االن برا ماست مالخو
 ..... دمی فهمآها
 

 .... رسهی که به ذهنم ميزی چنی به جانب بودن بهترحق
 

 ......  سمتشون همانا و کپ کردنم همانابرگشتنم
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 .... جوننننننن
 .... هلوووووووووو

 ....  پککسیس
 ...... ی رنگچشم

 ... اون..... اون............  جزهمشون
 .... کردنی مکاری چنجای دوتا ااون
 
 ...  کردي و خواهردی دشهی مث همیطن
 ....  و دستمو گرفتدید

 ..... نطوری هم همآتاناز
 

 .....  همون خواهرامو که دارمای نداشته باشم دوستامو یهرچ
 
 .......... فکر صدامو صاف کردم و گفتمنی ابا
 
 : لوفرین

 :  صاف کردم و گفتمصدامو
 ....  داشته باشنی شخصمی حردی آدما باگهی می حسهی

 
   مسخرس؟ی اونم در مکان عموم؟ی شخصمیحر: هم گفت ی لعنتاون
 

 ... ستی نی کار خوبسادنمیاما به هر حال گوش وا.... درسته: گفتم
 

   برستیبرو عمو جون به شعر خون.... تونمی که میدونیوگرنه م... حوصله کل ندارم... هه باشه بابا: گفت
 
 :  بش انداختم و گفتمی نگاه شلوار الزمهی

 خسته نمینکنه از ا!!!! نمشیبیبر؟؟؟؟ نم جون چه خنای از تیراست... یالزم نبود تو بگ... کنمی کارم منیهم
  ؟؟؟؟يشد
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 ... زیلیاستپ استپ استپ پ: از اونا گفت یکی نی حنی همتو
 

 .... شیلینگیبابا ف: ادامه بده و گفتم نذاشتم
 ....  االصلسی انگلبابا

 ...  باوي بلدیسی انگلمیدیفهم
 

 : به خاطر قطع کردن حرفش بهم رفت و گفت)  چشاش چپ شهشاهللایکه ا( ي غره اچشم
 ..  ماشاءاهللاوف
 .... ی زبونچه
 

 : گفتم
  ؟؟؟؟؟؟..ی چه زبون؟ییای اسپان؟یسی انگل؟ی فارس؟ی عرب؟ی زبونچه
 
 

   سوالمو بگم؟؟؟؟شهیحاال م.... می صلح کنایب...  کم آوردمکنمیآقا اعالم م: گفت
 

 ... بگو... قبلتو... باشه... یاوک: گفتم
 

  ن؟؟؟؟؟یشناسی بود که شما همو از کجا منیاومممممم آها سوالم ا: گفت
 

 : گفتم
 ....  توش حضور داشتندشونی اموی برهه از زندگهی یفقط از بدشانس...  بشناسمنوی به دور که من ابال
 

 ... می با گفتن با اجازه دست بچه ها رو گرفتم و با سرعت دور شدبعدم
 
....  کنار کوچهي درخت هاي و ال به الدمیچی روستا که دار و درخت داشت پي از کوچه هایکی يتو

 ...  ولو شدمنی زميبدون توجه به خاك رو
 

  دم؟؟؟؟ی  امتحان جدنهیا...خداجونم کرمتو شکر...  سخت بودچقد
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  م؟؟؟؟ی دوباره بشکنقراره

 
 ...  روزگارنترس

 ... زارمی نمگهید
 

 زارمی من نمگمی ممحکم
 
 : لوفرین
 ...  گفتمی علای پام گذاشتم و ي موضوع دستمو رونی فکر به ابا
 ....  از جام بلند شدمی با مدد همون علو
 

 :  صورت خندانم و زدم و به بچه ها گفتمنقاب
  م؟ی از کجا شروع کنخب

 
 ... زدی رو داد می بچه ها هنوز نگرانافهیق
 
  زنه؟ی داد مي چجورافهیق_بپرس دلبندم _ سوال هیآقا (
 ) ي بارم،ی مي کم آورددونمیچون م_....  بروای اصن به توچه بي طورهی

 
 ....  موضع بدن و باهام هم پا بشنریی تغعی من سرنی هام تونستن عبچه

 
 .... می گرفتادی روز همه سوراخ سنبه ها رو هی یو البته ط... می به گشتن تو روستا کردشروع

 
 ... دی خودتونفوضولم

 ... خو باالخره لباسامون فرق داشت خو.... کردنی بد نگاه می روستا مخصوصا زناشون اندکمردم
 
 

 ... میدی و داد و هوار شني تو روستا صدا کتک و کتک کارمی طور که ول بودنیهم
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 ...  و بچه هام پشت سرمدمی به اونسمت دوعیسر
 

  ه؟؟؟؟؟ی موضوع چیعنی...  خونه بود که درش محل تجمع مردم شده بودهی از صدا
 
 ...  رو فرستادم بره بپرسهیطن

 معتاده که چهار تا پسر هی خونه ماله دمی که فهمییزایطبق چ: نفس نفس زنان گفت قهی بعد چند دقاونم
 ....  دختر دارههیو 

 .. .. سر دخترهختنی کتکاش کشته حاالم با پسرا رری ززنشو
 

  کنه؟؟؟؟ی نمي کاریپس چرا کس: گفتم
 

 ...  هاهی اهاليالبته برا...  حق دخالت ندارهی تو کار کسی که کسنهی روستا انهیجزو قوان: گفت
 
  بودم؟؟؟؟؟!  نبودمیمن که جزو اهال....  حرف راه افتادم سمت خونهنی ادنی شنبا
 
 ....  خوردواری به دي بدي هل با صداهی باز بود و با مهی خونه ندر
 

 ...  باعث ساکت شدن تموم صداها شدالبته
 

  ه؟؟؟؟؟ی خراب شده کنیصاحب ا: داد زدم منم
 
 .....  شلوار الزم شدم اما نشون ندادمبتشونی هدنیبا د 
 

   به خودتدی امایخدا
 : لوفرین

   مگه عهد قجره؟؟؟؟؟دونمی رفته بود عمارت ارباب آخه من نمایدر
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 رو تیتا وضع... نجای بکشونه اي جورهی و ارهی ها رو بیی از اون باالیکید عمارت تا  هرحال رفته بوبه
 ...  کنندای پي راهکارهی و نندیبب
 
 ) سوزهی مهی خو دلم برا دخدواریچقد ام(
 
 ....  خشک شه آبششاهللای که اي گوربه گوريای سرگرمشون کنم تا دردیبا
 
دهن منو وا نکنا _ شیا_ بابا اسمشه ها ؟یگی که ماسیآخه مگه واقعا در_ هیوا مگه چ_زده به سرش (

اصن من _تو جونت _ درد و حناق يا_ رهیگی رو منجایمعذرت، جان مادرت وا نکن که بو گند دهنت ا_
 ) ي بر نگردگهی ديبر_قهرم و رفتم 

 
 

 :  از پسرا کردم و گفتمیکیرو به ....  خدااوف
  ن؟؟؟؟؟ی صاحبششما

 
  اصن به توچه هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.... پدرم... رینه خ: گفت

 
 ... خیاعصاب .....  خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

 
 ...  تابلو ازتون بسازندهی دی باشییاما واقعا خدا... یهوچ: گفتم

 
   جنبهیب....  وا شدششین

  پوشونمی مي بهش قهوه ااالن
 

  چطور؟ از چه نظر؟؟؟؟: گفت
 
 ... يزی همه چی و بیرتی غیاز لحاظ ب: فتمگ
 

 ...  که فرود اومد تو صورتم همزمان شد با باز شدن دوباره دردستش
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 ....  بودییاروی هی با ي نشون دهنده اومدن درکه
 

 ..... هی گرریزدم ز...  آبوتي هاچ زنبور عسل و جودادی و با ي بازی زدم رو دنده چلو چوچمنم
 
 ....  شهاتونی نگار فدا سختیاله
 

 :  دلم کردم و بلند گفتمي دعا رو تونی االبته
 
   هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ي که مهمون روستاتونم دست بلند کردیمن..... تو رو من..... تو..... تو
 

 ..... هی گرری زدم زدوباره
 
 ....   اخماش بره توهمدمشی بود و از گوشه چشم دي کارم باعث شد که اون آقاهه که با درنیا

 
 ..... گهی از مسائل دشتری بی حساسن حتدی شدي آتا گفته بود که مردم روستا رو مهمون نوازي سرهی ادمهی

 
 )  همون مامانبزرگ آتا اومده بوده تو روستا همراه آتاای ی بی چند بار خونه بلوفرین: ي آورادی(
 
 ..... دیرسی بود که به ذهنم ميزی مسخره به نظر برسه اما تنها چیلی کارم خدیشا
 
 روستا نی هم اقهی دقهی تونمی نمگهی من دایدر: و گفتم نهی که مرده منو ببي جوري رو کردم به درهی گربا

 .....  توشو تحمل کنمهی به هرکیکه هرک
 

  برخورد کنن ؟یی آدمهانی ارباب ها با همچدی نبامگه
 
 ....   اومدننی هميا آقا هم برنیا: اومد بغلم کرد و گفت ایدر
 

 .....  اونجامی ماجرا قرار شد مرده رو ببرن عمارت ارباب و ماهم برنی از ابعد
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 .....  کاشي اکه
 
 : لوفرین

 ..... شکستمی راه رفتن به عمارت داشتم با دمم گردو متو
 

 ....  بودمدهی ندی آخه تاحاال عمارت اربابخو
 

 .....  وجود ندارهگهی اصن دکردمی هم مفکر
 
 که گردو باش يتو رمانا که همه روستا ها ارباب دارن بعدشم مگه تو دم دار_... بگو_خب دو تا نکته (

 ) ستیجواب ابلهان خاموش_ ؟يدیوا چرا جواب نم_   _؟ .یبشکن
 

 ....  به عمارتمیدیرس
 

 ..... یالبته نسبت به عمارت آرت....  خاص نبودیلی خعمارتش
 

 ....  تهراني هاي خونه باالشهرمث
 

 .....  باستان به خداونانی می انگار رفتمی که شدوارد
 
 .....  توش بودیونانی يزای مجسمه و چیکل
 

  ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینطوری اچرا
 

 ..... پرسمی می طنی سی بی بعد از بحاال
 
 ....  ها وارد عمارته شدمزی چنی دقت به االیخیب

 
  سم؟؟؟؟؟؟ینکنه ملکه انگل: احترام گذاشتن که گفتم ي جوربهمون



 154 

 
 ....  پسره وارد شد که حدس زدم پسر ارباب باشههی می نشستیوقت
 

 ....  باشهشونی قراره ارباب بعدنی بدبخت مردم روستا که ااوه
 
 .....  داغونافهیق

 ......  کوتاهقد
 ...... هی سوء تغذو
 

   برا مردم روستا کباب شد هادلم
 

 ....  از خدمه بودهیکیاون .....  خودمو کباب کردمی الکدمی البته بعدش فهمکه
 
 .  ......  به اون برسه اماراثشی ها که ارث و مرمشی بگای برا تانخواستمی بابا ميا

 
 ...... ادی اربابه داره مدمی که خدمه گذاشتن فهمی احترامبا
 
 ........ اما
 ...... رهی امنکهی ااما
 
 ......  چشامو پروتز کردمکننی درشت شده بود که گفتم االن فک مي چشمام به قدریعنی

 
 .....  به خودم اومدمری امي صدابا
 
 )  همونه که تو مشهد بودریام: يادآوری(
 
  لوفر؟؟؟؟؟ین: بهت گفت با
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 عشق من ؟؟؟؟؟؟یکنی می چه غلط؟؟؟؟؟يخوریم.........  چهنجای تو ار؟؟؟؟؟؟؟یام: همانطور گفتم منم
  کو؟؟؟؟؟؟؟

 
 )  همون بچه هه تو مشهدهایبرد: يادآوری.... اسی منظور همون بردلوفریعشق ن:نکته (
 

  د؟؟؟؟؟؟یکنی مکاری چنجایاول تو بگو ا....  بپرس بابایکی یکی: گفته
 

 .....  کردمفی حاال رو براش تعرنی نشستم کنارش و از اول قصه تا هممنم
 
 ..... فراهمدنشمی البته اسباب خندو
 
 : لوفرین

  ر؟؟؟؟؟ی امیزنی عر منقدریچرا ا: من
 

 ....  خندهری زد زدوباره
 
 .....  نگاهش کردم تا از رو برهنقدریا

 
 کردم رو سرش تا ی شربتو خالوانی لي و انتحاری ضربتاتی عملکیآخر سرم در ... شد؟؟؟؟؟ی مگه ماما

 ..... خفه شد
 

   من نبود هاریتقص
 
 ....  مظلومي ام وريآ

 
 .....  در رفتمعی خواست منو ببلعه که سریی خفه شد به صورت اژدهایوقت
 

 .....  تا منو بندازه رو خودشسادی مبله اومد جلو من واهوی دنبال من بود که نطوریهم
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 ..... شنای مدای پیی مبالچه
 .....  نچ نچ نچنچ
 

 : دی از دهنم پرغی اومد جلو که با جثمی خبي سه نقطه ری اماون
 

 .....  هاپوهه بخورتتادمیدست بم نزن ها م..... کشمای مغی جای نجلو
 
   عر زدنری که گفتم زد زنوی اآقا

   جمله؟؟؟؟؟نیمگه چشه ا.... اوفففف
 

 .... کردی سر ماها داشت خراب مي عمارتم رونای بجز اتازه
 
 ..... ی هی هیه
 

 ......  که اومده بود رفتیی از تاسف تکون داد و از همونجايسر
 

   شدمممممممممبدبخت
 

 .....  بودمای ناراحت و عصباندی من بااالن
 
 ....  نوش جان کرده بودمیلی سرم سریخ
 

 .....  نخورده بودمیلی از بابامم سمن
 ........ یلی سچکسی اصن از هیعنی

 
 ....  به به مورد نبودحواسم

 
 .....  هم اضافه شدگهی دیلی سهی خب خب در کارنامه درخشانم خب
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 ..... نای االیخیب
 

 ....  بودومدهی که هنوز ني و البته ارباب گوربه گورادی شدم که بری اممنتظر
 

 .....  بزار اربابو تصور کنممیکاری حاال که بخب
 

 ..... دمی فهمآها
 .....  گره خوردهي ابروی با کلی مرد قلقلهی

 
 .....  تار مو روسردوتا

 
 ....  رو دماغیگوشت خال هی

 
 .....  شکمدنی بسته شده و در خطر ترکونی درمیکی ي هادکمه

 
 .....  نشون دهنده صالبتشي عصاهی با
 

 ..... نهیهم
 
 .....  دوباره برگشتری فکر بودم که امتو
 

   ها؟؟؟؟؟یکنی چه منجای اینگفت..... ریآقا ام: گفتم
 

  کنه؟؟؟؟؟یآدم تو خونش چه م: گفت
 
 ......  م ن؟؟؟؟؟؟؟؟ خونه؟؟؟؟؟؟؟ خونشون؟؟؟؟؟؟؟ اوالالن
 

  ؟؟؟؟؟؟ی تو اربابیعنی: گفتم
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 ..... با اجازتون: گفت
 

 ..... دمیاجازه نم: گفتم
 
 ......  آوردمری امری ذهنمو کنار تصوریتصو..... نمی صبر کن ببقهی دقهی

 
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااايوا
 

  فهمهینه نه نه نم. ... بفهمهاگه
 

  نجا؟؟؟؟؟؟ی امی اومدی چي برایدونیم.....  حرف هانی از ايجدا: گفتم
 

 ..... دونمی مشیکمو ب: گفت
 ....... ی نباش آجنگران
 ...... طونکی شکنمی محلش
 ..... می برنیای وقته نهاره بحاالم
 ..... ستی نتونیکی یراست

 
 ..... نصف جهان.... آره برگشت شهرمون: گفتم

 
 ..... نی منم آشنا بشيتا با دوستا.... زی سرمانی بگو بتی خجالتي دوستانیخودت به ا... اوه بله مادام: گفت

 
 .......ی چه آشنا شدناونم

 : لوفرین
  ناهار دعوتمون کرده..... می برنیایب: سمت بچه ها رفتم و گفتم به
 
   اربابه؟نی اییخدا: گفت یطن
 .....  هاخورهی هاش نمي اون جنگولک بازبه
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 سر و وضعم یراست...... ی هی هی کرد که اربابه هشهی چه می ولکردمی فکر رو منیمنم هم: گفتم
  خوبه؟؟؟؟؟

 
 .....  رفته عقبتی روسرکمیآره فقط : گفت ایدر
 

 .... ممنون.... یاوک: گفتم
 
 خودشون حجابشون براشون مهم نبود اما چون نکهیبچه ها با ا.... می شروع به درست کردن روسرو

 ...... دادنی درست جواب مدمیپرسی مینینچنی ای هروخ سوالدونستنیاخالق منو م
 

 ! که رفت خودشری امم؟؟؟؟؟ی حاال به سوال؟؟؟؟؟ از کدوم ور برخب
 
 ...  از خدمه حل کردیکی مشکلم نیا

 ..... ي اتاق غذاخور کرد سمتیی و ما رو راهنمااومد
 
 ...... ياتاق غذاخور...  اَه اَه چقد لوساَه

 .... سنی انگار جز دربار ملکه انگلحاال
 ......  حرف ها رو ندارهنی کوچولو که اي روستاهی
 ...  بگمری باشه به امادمی.... شیا

 
 .....  مارو هل داد توي کرد در اتاقه رو باز کرد و به نحویی که مارو راهنماخانومه

 
 ....  کردیی ها راهنمای هم مارو به صندلری بلند شدن و امهمه

 
 ....  کردی شروع به معرفبعدم

 .....  نفر بودهی به رهی من فقط خي چشمااما
 ....  نشدمهی متوجه بقنی همواسه

 :  اسم نحسشو بگه گفتمنکهی اشاره کرد قبل از ازی همه چی به اون بری دست امیوقت
 ....  و نشستمستی نی به معرفيازین
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 ....  اسمشم نداشتمدنی خب تحمل شنی دور از ادب بود ولی کمحرکتم
 

 ....  بودی من خالي روبه روی صندلخداراشکر
 ....  غذا کردندنی شروع به کشهمه
 .....  و آروم شروع به خوردن کردمدمی خودم کشي مرغ و برنج براکمی منم

 
  رو غذاافتنی تو جمع نمی چنی عمی و گرامزی بود که دوستان عزنی امیدواری مسئله باعث امتنها

 
 ....  بود که حداقل آبروم نرهنی شانس من همتنها

 
 ....  اومد تویکی که دوباره در باز شد و می غذا بوديوسطا

 
 .... هی کنمی بلند نکردم ببسرمو

 . ... تو گلومدی صداش لقمم پردنی با شناما
 ....  کناردمی که بغلم نشسته بود خواست بزنه تو کمرم که خودمو کشي پسرعی سرنی خاطر همبه
 
 .....  آب داد دستموانی لهی چند تا زد پشتم بعدشم میطن
 

 :  که کنارم نشسته بود گفتمي حالم بهتر شد رو به پسرکمی یوقت
 گهی دی کسي برادی شادی فکر کنکمیاما ......  شما براتون محرم و نامحرم مهم نباشهدیشا....  هادیببخش

 ..... مهم باشه
 

   بکنه؟؟؟؟؟خوادی می اجازه بدم هرغلطنی نکنه انتظار داشتهی چخب
 

 .....  خودش بودهي حرف سرمو آوردم باال که مطمئن شم صدا صدانی از ابعد
 
 .....  البته مطمئن هم شدمو
 
 کنه؟؟؟؟؟؟ی مکاری چنجای امانیآرت..... یآرت.... اما
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 : لوفرین

 ....  من تعجب کرددنی با داونم
 ....  داغ دلم تازه شددنشی دبا
   کوچولومنیآبت
 
 ) برمی موضوع رنج منیلوس اوهوم، خودمم از ا(
 
 .... ختی ظاهر شد قلبم رییهوی که تو چشمش ی آن با برقهی

 
 )  ترسناك بودیلیعشقنه بابا خ(
 

 .... دمی آن لرزکی که يجور...  بودی ترسناکیلی خیلی خبرق
 .....  عقب و روبه روم نشستدی جلو منو کشیصندل

 
 ....  هاهی گفتم شانسم گفت جلوم خالشی پقهیحاال خوبه تا دو دق... گهی شانس ندارم ديوو
 

 ....  کوفتم کنموی بگذره بعد خوشقهی بزار حداقل دو دقایخدا
 
 ... کردی مری زوم کرده بود روم که لقمه تو گلوم گمیحاال جور....  بابايا

 
 ... شیا.... نیغذامو کوفتم کرد...  راد، بشقابتون جلو روتونه هايآقا: و گفتم اوردمی طاقت نآخرسرم

 
 خوادی هرجا رو دلم منمتویخونه دوستمه م....  اونجارو نگاه کنمخوادی دلم م؟يدی رو خرینکنه صندل: گفت

  ه؟؟؟؟یمشکل.... نگاه کنم
 

 .... نه اصال، با اجازه: گفتم
 

 .... رونی زدم بي از جام بلند شدم و از اتاق غذاخوربعدشم
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 ....  هام شروع شديشد و پرخاشگر........ي پرکی دوباره نزداوف

پاهامو هم تند تند تکون ......  مبل نشستم و دستامو رو زانوم گذاشتم و به سرم گرفتمنی ترکی نزديرو
 ..... دادمیم
 

 .... می کاش زود کوفت کنن براوف
 )  عفت کالمیب(

 ..... ی عصبای شدمی شاد میلی خای زمانا نی در امعموال
 
 ....  برمي امروز باعث شده بود به سمت پرخاشگری عصبي فشار هاو
 ... کردیسرم به شدت درد م...  بچه ها سرمو بلند کردميسر و صدا با
 
 ....... لوین: گفت دهی ترسی شده بود که طني چجورافمی قدونمینم
 

 ... ی آجستی نيزیچ: گفتم
  م؟؟؟یبر: آروم ادامه دادم بعدشم

 
 .... گهی دمی برست،ی حالش خوب نلوین: مثبت تکون داد و به بچه ها گفت ي به معناسرشو

 
 ...  هام موافق بودنداون
 

 ... رونی بمی و از عمارت زدمی کردی خداحافظي سرسرعیسر
 :  به بچه ها گفتنی دارم واسه همازی نیی بهش تنهادونستی میطن

 .... میای ماهم منی ها شما بربچه
 

 ....  چشمهکی نزددی منو دنبال خودش کشی که رفتن طناونا
 

 .... شناسهی بشر از کجا چشمه رو منین ا نداشتم فک کنم که االحوصله
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 ....  کردسی تحمل کنم و اشکام صورتمو خگهی نتونستم دمیدی بغل چشمه رسیوقت
 
   صدا دار نبودمهی اهل گرادیز
 

 .... یکنی مهی مظلومانه گریلی خگفتی می طننی همواسه
 

 :  گفتمهی گرفته شده در اثر گري دادم و با صداهی به شونش تکسرمو
 
 هام پنهون کنم یطونیتا کجا قمامو پشت ش.... به خود خدا قسم که کم آوردم....  تحمل ندارمگهی دیطن

  تا کجا؟؟؟؟؟؟ هاننننن؟؟؟؟
 ...... حقمو!!!!!!! خوامی من حقمو مست؟؟؟؟؟؟ی مگه مرگ حق نست؟؟؟؟؟ی مرگ دسته خودش نمگه

 
 ... م نبود جون تو تنگهی کرده بودم دهی ساعت بعد از بس گرکی حدود

 
 .... می راه افتادی بی بلند شدم و به سمت خونه بی کمک طنبه
 
 : لوفرین

 ...  روشدمی دوتا مسکن انداختم باال و تشکمو پهن کردم و دراز کشدمی رسیوقت
 
 ... اوردی در ني خداراشکر قلبم بازباز

 ... میکردی بار می و باقالمویووردی مای دردی باوگرنه
 

 ....  خواب غرق شدميای کم مسکن ها اثر کرد و منم تو دنکم
 ....  چقدر گذشته بود که چشمامو وا کردمدونمینم
 

 ....  مانتومو انگار از دهن گاو در آوردندمی بلند شدم که دآروم
 
 ....  اتو کنننای منت بکشم تا ای کلدیحاال با.... ی هی هیه
 



 164 

موهامو شونه زدم و بافتم ... داشت I love you که روش... دمی پوشدی سفشرتی تهی در آوردم و مانتومو
 .... رونیبعدش از اتاق زدم ب

 
 به استراحت ازیمنم چون ن....  سه نفرهیدو ال....  ماهاهانی عيالبته نه گله ا....  اتاق مال مهمان بودنیا

 .... داشتم ازش استفاده کرده بودم
 
 ....  افتادن رو هندونهی چنی بچه ها عدمی که درونی اتاق اومدم باز
 
 ....  من اومدمدنی از بس غرق هندونه بودن نفهمی سمتشون رفتم ولبه
 

 ....  زدم بهشون تا جگرم خنک شهی پس گردنهی یکی نی همواسه
 
 ....  بابادیهندونتونو بخور: نگام کردن که گفتم الی گودزنیع
 

 ....  داخلش و شروع به خوردن کردم بشقاب برداشتم و دوتا قاچ گذاشتمهی منم
 

 :  از تموم شدن بشقابم دست و صورتمو شستم و به بچه ها گفتمبعد
 .... نی حاضر شعی سرنیایاگه م....  برم لب چشمهخوامی ممن
 

   بپوشم؟؟؟یخب خب خب چ....  رفتم تو اتاقبعدم
 
 ....  خب حال نداشتم پاك کنمشیول....  تو چشم بودیلی که خي رژ جگرهی زدم و ی سرتا پا مشکپی تهی

 
 ....  بعد بچه هام اومدنقهیپنج دق... رونی در خونه رفتم باز
 

 .... می و شروع به قدم زدن کردمی ها دستامونو تو هم گره زدی بچه دبستاننی عهممون
 

 ... یمی آهنگ قدهی شروع کردم به  خوندن هوی....  ساکت بودبی عججو
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 ) دهی از هایآهنگ سوغات(
 که یتا وقت.... ادی مایکه از همه دن....  شهر دورهی انگار نه از ادی پات از همه جاده ها مي صدايای میوقت

 يا.... يواااااا.... رسهی من مي نهیبه س.... نی که جادس تو زمی هرچرسهی مدنی ديلحظه ..... شهیدر وام
به .... رسمی مخوامی میبه هرچ.... شماگه تورو داشتم با.... نفسمرهیگی تو میب....  همه کسمییکه تو

 ..... رسمممممممممی مخوام،ی میهرچ
. 
. 
. 

   شوینی زمری برو خواننده زایب.... صدات آرام بخشه دختر.... ي بودی عاليوا: گفت آتاناز
 

  ؟؟؟؟؟ی بخونگهی آهنگ دهی شهیم.....  قشنگهیلیآره صدات خ: گفت صدف
 

 ....  بودم شروع کردم به خوندنیمی رو فاز قد کهمنم
 
 ) آهنگ دو پنجره از گوگوش(

 ....  منشونیکی...  توشونیکی.... دوتا تنها.... دوتا خسته.... رنیدوتا پنجره اس.....ی سنگواری دکی يتو
 
 مینمبتون....  ماي خسته ي به لبایی صدایزده قفل ب..... سنگ سرد و سخت خارا... اههی از سنگ سوارید

 ... واری ديقصه هست قصه ...  عشق منو تويهمه .... واری دي ینی سنگری زمیکه بجنب
 
  آآآ آآآ آآآآ
. 
. 
. 

 می بکنمیتونی مکاری که چمی و فک کردمیهممون نشست.... میدی گلوم درد گرفته به چشمم رسگهی دخب
 ؟؟؟؟

 
  يآب باز: گفت ی عقل کل طنهوی
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 ....  موافقت کردنهمه

 
 تلخم شروع ندهی و آای دنالی خیب.... می رو فراموش نکنغی جغیالبته ج... می کردي ما شروع به آب بازو

 ..... دنیکردم به خند
 

  شاد باشهی تو هر فرصتدی باآدم
 
 ]23:09 21,08,16[, شکنمی تو دوباره میب

 :78 پارت
 : لوفرین

 ....  با کله رفت تو آبی طنهوی که میکردی ممونوی آب پاشمیداشت
 
 ...  در اصل هل داده شد تو آبیعنی

 ......  خندهری زمی که نگراننننننن زدماهم
 
 ...... اما
 
   جنننننننننننننننننیه
 

 ...... ییییییییییییییییوا...... ومدی مردونم مصدا
 

 ی بار مسواك طنهی نکهی ايوبه برات....  که تو تلگرام اسکل کردمییتوبه بابت پسرا....  توبه توبهایخدا
 ....  من گذاشتمش سر جاشییافتاد تو دستشو

 
توبه واسه با ..... ی آرتيتوبه واسه دست زدن به مو....  زدمنی که به نگیی های واسه پس گردنتوبه
 ......دنی بلند خنديصدا

 
 ) گمی بابا؟ راست مهی چيمومن باز_ اری در ني مومن بازيادی زگهید(
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 دهنمو باز دهی که اصن ندهی جنه چه شکلنمی ببدمی برگشتم و پشتمو دکردمی طور که داشتم توبه منیهم
 : کردمو

 
  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغیییییییییج
 

 .....  شد کهکمی نزدشونیکی کردم حس
 
 )  بدبخت شدمیگروه جن(

 :  گفتمکه
....  جنا برن؟؟؟نی چند تا بسم اهللا بگم تا اایداخ..... میبسم اهللا الرحمن الرح.... غغغیج....  جلو ملعوناین

بگو بسم اهللا الرحمن .....  شدهیجن.....  بدبخت منیطن..... کنمممممممممی توبه مایخدا.... غغغیج
 .... غغغیج..... میالرح

 
 

 .... دمی دکلشونوی آروم چشمامو الشو وا کردم که قد و هرفتی خنده ها باالتر مي صداگفتمی که مهرکلمه
 

  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغیییییییییج: دوباره
 

 ....  دستمال اومد جلو دهنمو گرفتهی هوی که
   بودمدهی لحظه از بس ترساون

 ) ي خودیالبته ب(
 ..... کردی کار نممغزم

 
  دمی دي حورهی که جاش نمی شده بود باز کردم تا جنو ببیچشمامو که اشک....  گرفتمی گرنی خاطر همبه
 
 ....  خوشرنگي چشم قهوه اتادو
 ....  توش بود که دوست نداشتمیبرق.... ترسناكاما
 
 .....  که زد تازه متوجه موضوع شدمي پوزخندبا
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 .....  خداي هست، امی تو زندگی من چه موجوداتدینی ببدمی محی شمام توضي برااالن

 
 با دستمال دم ی بودمم آرتدهی کشغی بودم از بس جدهیمنم ترس.....  رو هل داده بود تو آبی طنریام

 ..... دهنمو گرفته بود
 
 ...... کردمی می خدا را شکر دستش بم نخورده بود که خودمو شونصد بار آبکشباز
 

   شد؟؟؟داشونی از کجا پنای احاال
 
 اطراف نامی آخه چشمه پشت عمارته ارونیاز صدا خنده هامون اومدن ب: که گفت دمی پرسی بعد از طننویا

 ..... مارت بودنع
 

 ... نهنی بگهی سی بی بی طنگمی می من هحاال
 
 : مانیآرت

 ....  ذهنم انتقام بوديتنها فکر تو... رمیوقتش بود حالش رو بگ....  بودوقتش
 
   هام و االن بخنده؟؟؟ گند بزنه به قرار دادمو بخنده؟یی داراي سرهی بزنه به شیآت
 

 .... رسهی منم مي پارسا مطمئن باش نوبت خنده هاوفرلین...  هاش شده بود سوهان روحمخنده
 

 ....  رو لبهاتادی خنده نی کني که هر کاررسهی مي باش روزمطمئن
 

 .... کنمی تو نگاه مي تو چشمايروزیبا پ... زنمیقهقهه م... خندمی من ماونروز
 

 .....  برهادتی که خنده رسهی ميروز
 
 ... شهی و تار مرهی تای خنده هاش که بره دندونستمی کاش ماما
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 ....  شدری چه زود دو
 
 : لوفرین---___-

 .... دی شدکردی بودم درد مدهی که کشیی هاغی در اثر جگلوم
 
 ...  آب رو داد تا بخورمي بهم بطری ملنی هميبرا
 

 :  گفتمي آروم دم گوش درنی جلو اونا بودم واسه همسی خي بودم که با لباسامعذب
 .... ای باهام بقهی دقهی ایدر
 

 رو که همراه خودم آوردم و بپوشم و لباس ی داد تا مانتو و شلوار و شالکیکش....  پشت بوته هامی رفتباهم
 ....  هامو بزارم تو کولمسیخ
 
 

 ......  تشکر کردمي و از دردمی کشی لباسامو عوض کردم نفس راحتنکهی از ابعد
 
 .... میشست سمت بچه ها و دوباره نمی رفتگهی هم دبا
 

 !!!  گرامم نشستنيپروها
 
   حق منو تو داشتن رو خوردننایا

 
 .... کردی مکمی بپرسم که چرا رفت اما خوب مطمئن کوچمانی دوست داشتم از آرتیلیخ
 

 ....  چطوره اکتفا کردمنی حال آبتدنی منم دست رو دلم گذاشتم و فقط به پرسپس
 

 .....  که بد باشه حالشفتادهی نیاتفاق خاص.... هیعال: گفت اونم
 .....  دلش برا پرستارش تنگ شدهفقط
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  مگه من رفتم؟؟؟: گفتم منم
 

  ؟؟؟ینرفت: گفت
 
 ..... ری رو بگدی آدرس جدایبعد ب... ستیمهم ن: اومدم جواب بدم گفت تا
 

 ....  حرفشو ترجمه کنهیکی جان؟؟؟ هننن؟؟؟
 
 .....دمیرقصی مي تو دلم بندردونهی گرفتم که وا نشه اما خدامشموی زور جلو نبه
 
 : لوفرین

   کنم سکوت بشکنه؟کاری گفتم چزنهی نمی حرفچی هیشکی همه جا ساکته و هدمی دقهی از چند دبعد
 

 .....  بچه آدم نشستم و خفه خون گرفتمنی هم عنی واسه همافتمی نی خب خب راهخب
 
 ...... رهیحوصلم سر م..... شهی نمدمی داما
 ..... افتمممممممممممممی

 ..... زنمی زنگ می تانبه
 .....   اس بش دادمهی در آوردم و اول مویگوش

 
 و مث آقامون بام حرف بزن کمی صداتو کلفت کن زنگمیبت م... نکن عی جوننننننن من ضایتان: گفتم

 .... رمی بگویکی حال خوامیم....
 

  بزنگ...اوك .....:د  بعد جواب داهی ثانهی ولو بود شی که رو گوشاونم
 .... دمیزنگ
 

 ....  زنگ خورد که برداشتدوتا
  ؟؟؟ستی ازت نيخبر....سالم عشقم : گفتم
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  ؟؟؟نی زنگ زدنی شده افتخار دادیچ.... یمعذرت خانوم: که صداشو کپ پسرا کرده بود گفت اونم
 

 ....  بشنوهاروی بردم باال تا اون موی گوشي صداآروم
 
 .... ستی نيتو ازت خبر....من که همش به فکرتم : و گفتم دمی خندزیر
 

 داده بود ریگ..... یشناسیدومن ،همش به فکرت بودم اما مامان رو که م....اوال فدا خنده هات : گفت
 ..... باالسر کارگرا بودم خانومم.... عوض شه دی خونه باونیدکوراس

 
 ....  آقاموندیخسته نباش: گفتم

 
  ؟دادمی نمامیبعدشم مگه من هرشب بت پ... ملوسکم یدرمونده نباش: گفت

 
 .... خو دلم برا صدات تنگ شده بود خو: گفتم

 
 ....  بزور خنده مو نگه داشته بودم هایعنی

 
 .... می قطع کردسمی که حوصله ندارم بنوگهی حرف دي سرهی از بعد
 
 ....  داشتادنی چشما همه دیعنی

 
 :  به حرف اومد و گفتریمباالخره ا... یعخ
  ؟؟؟ي عشق داري نگفته بودیآج
 

  ؟؟؟ي بوددهی جونم مگه پرسیداداش: گفتم
 

 ... جامعه پر گرگه....فقط بپا ... ینه آج: گفت
 

 ..... رنیگیآدما از تجربه ها درس م.... جونم حواسم جمعه یداداش....هه : گفتم
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 ....  بودی اما نگام به اون لعنتگفتمی مری امبه
 
 . .  هایزنیدوپهلو حرف م: گفت ریام
 

  ؟دیریاصن شما چرا نم... الی خیب: گفتم
 
 :  گفتی حرصی اون به حرف اومد و با لحنندفعهیا

 !!!! نیدی رو خرنجای ادونستمینم
 

 !!!  های داشته باشی خنگي دوستانی همچخورهی بت نمریام.... گهی خودته دینادون: گفتم
 
 :  که توش خنده بود گفتیی با صداریام
 ....  خانوم نزن بدبختویآج

  باغ هارو نشونتون بدم ؟؟؟ي داردوست
 

 ...... می جوجه اردك پشتشون راه افتادنی بهتره قبول کردم و با بچه ها عي کاری از بدمی دمنم
 
 : لوفرین

  ؟؟؟ي به روح که اعتقاد دارر،یاوف ام: گفتم
 

 .... نه، چرته: گفت
 

 ...  کندای اعتقاد پقهی دقهیخو : گفتم
 

 ....  کردمدایاوك، اعتقاد پ: گفت
 

 .... تو روحت پس: گفتم
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  ؟....ادیدلت م... ی گلنیاوا خواهر چرا؟؟؟ من به ا: گفت ي لحن اوا خواهرای
 

  پاهامون خسته شداد؟؟؟یدوما چرا دلم ن..... اوال که خرزهره هم گله.... اوا برادر: با همون لحن گفتم منم
 ...... میدی و نرسمیاز بس راه رفت

 
 
 :  از من گفتي هم به طرفدارمانی آرتهوی

 
 .....  فنچانی چه برسه به اگهی دمی خسته شدمیماها که پسر.... گهی دگهی مراست

 
 .... نی حاال ببکنمی پوشت مي فنچ؟؟؟ قهوه اگهی به ما مفنچ؟؟؟

 
 وهی ممی برستیباالخره ما که قرار ن... دی خسته نشهوی نگران شماها بودم که م،ی نداریما مشکل: گفتم

 ..... می ما بخورنینی که قراره شما بچنی شما بخورمینیبچ
 
 
   کارگر داره؟؟؟ی باغ اربابدیدونیمگه نم.... وا) : ههيزیهمون سر م:( به حرف اومد و گفت شونیکی

 ..... گهی ديدی ندستای خودت نریتقص.....  نچ نچ نچنچ
 
 

مث .... نمیبی روستا و خاك و خل مشتری باقتموی چون لدمیآره ند:عصابم خورد شده بود گفتم  که امنم
 .... ی تو عمارت اربابستمی ها ول نیبعض

 
 

 ...  بار اولشهی البته آرتنجای اانی دوماه میکی بودم هر سال دهی شنری از امروزی دآخه
 
بعدشم ....  هایشی خانوم دهن به دهن مهیزشته با .... ی علگهیبس کن د: گفت مانی اومد جواب بده آرتتا

 ..... ی بکندی هم بای عذر خواهيتو شروع کرد
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   اون؟؟؟ایمن شروع کردم : گفت
 

   باال درخت؟؟؟نی برشکنهیبعدشم النگو هاتون م....  به من چهنی نداری ها جنبه شوخدیببخش: گفتم
 :  گفتمطنتی با شری به امرو
 

 ....  از خود مچکرش خوردن دارهيست ارباب و دوستا از دوهی مواال
 
 ....  کوچولومم با دوستاش هستمیمخلص آبج: هم گفت ریام
 

 .... دنی برن باال درخت خوشحال شدن و دستاشونو به هم کوبنای و اری قرار شد امنکهی هام از ابچه
 

 .....  در بزرگ بزرگهی به میدی رسگهی دقهی پنج دقحدود
 
 ...... اوالال.... وهووووووی

 ..... موقع هاستانی مال همیی روستاي اخوشابحالت
 
 : لوفرین

 اَاَاَاَاَاَ
 .... دی کفم برییخدا
 
 ) ححیصح_ اصطالحه باو برد؟یچگونه کف م(
 
 ....  هامی زور با بروبکس دهنمونو بستبه
 .... دایشنوی ميزی چهی گمی مزی چهی
 ....  بودقشی دقهی بزرگ مال یعنی

 .... درخت توتتتتتتتتتتتیییوا
 ......ررررررررریانج

 .....السسسسسسسیگ
 



 175 

 
 )  رو بچسبوهی بروبابا می بگی طوالننقدریحاال الزم بود ا(
 

 .... زنی ري هاوهیخوب البته همه عاشق م.....  بودمزی ري هاوهی معاشق
 
 ....  باغ پدر مرحومم که االن مال منهنمی ادییخوب بفرما: گفت ریام
 
 ... اصن ناراحت نبود....  جالبهچ
 

 و نهی بچوهی واسه خودش میهرک....  عوض شدممیمن تصم... خب خب خب: گفتم پرسم،ی بعدا محاال
 )  مسخره گفتمیاربابو با لحن( اربابببب گهی دمینی بچشهیم.... بخوره

 
 ......  بگهيزی که چهیک....  هاشووهی برو اصن باغو بخور تموم مکی خانوم کوچشهیالبته که م: گفت

 
 ....  دنبالمنیای بنیخوایبروبکس من رفتم اگه م....  بگهيزی چیجراتم نداره کس: گفتم

 
 .....  جوجه اردك افتادن دنبالمنی عاونام

 
 .....  بلند نبودن درختاییییییییییلیخداراشکر خ..... میدی که از اول باغ چشمم بهش بود رسی درختبه
 

 .....  جهش رفتم باال درختهی من با نی اسپرت بود واسه هملباسام
 

  م؟؟؟یزی هارو بروهی می چيتو....  خب خبخب
 

 .... ری پارچه بگهی ریطناز بدو از ام: گفتم
 .... ارمی مگهی دقهیاوك، دودق: گفت اونم

 
 .... دی نفس نفس زنان رسقهی هم سر دو دققایدق
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 تکون نخورد اما خب چون یلیخ.....  پارچه رو گرفتن و منم درخت توتو تکون دادمي بچه ها گوشه هابا
 ... نیی پاختی رادیپر بار بود ز

 
 ....  دادم که جونم در اومداگهی تکون ددوتا
 ....  منو چه به درخت تکوندنآخه

 .....  درخت تکون خورددمی دهوی کنم که ی چه غلطکردمی فک مداشتم
 
 .... نیی بود پرت شم پاکی و نزدرشی زیغیج
 

 گرد شدمو يچشما... نفس هام منقطع شده بود.....  عقبدی بند مانتومو گرفت و کشیکی خداراشکر که
 .....  کنمدای مو پیچرخوندم تا ناج

 
 ....  بودیآرت....  بود؟؟؟ درستهی کنیکنی مفکر

 
 ... نیکه نجاتم داد.... که... ممنون: گفتم

 
  م؟؟؟یکردی به سرمون می چه خاکيفتادی بود، دوما حواست کجاست دختر خوب؟؟؟ مفمیاوال وظ: گفت

 .... ی حواس پرتیلیخ
 .....  درختو بتکونمخوامی مری هم شاخه رو محکم بگحاال

 
 ..... اوك، شروع کن: گفتم

 
 .....  اما با دوتا تکون پارچه پرشدسادی درخت تکون خورد که قلبم وايجور

 
 : گنی ممی که از قدراسته
 ..... بسپر به هرکولکارو

 
 : مانیآرت
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قدم اول که خوب .... ي عجله اچی هیب..... قدم به قدم.... رفتمی آهسته جلو مدیبا.....  شده بودشروع
 .... بوده

 
 حس ی چرا ولدونمینم.... گهی کردم ددای پبیخب باالخره رق.....  سخت شدهکمیکارم .... نهی دوم آبتقدم
 .....  عشق داشتلوفریکه ن نداشتم یخوب
 

  ساله شده بود5 يحسم کپ بچه ها.... رنیگی دارن مموی ناراحتم که اسباب بازکردمی محس
 
 .....  داشتهلوفری گذشته نی تو زندگی نقش مهماری رامگفتی بهم می حسهی

 
 ....  ازش متنفر شدمدمی دلوی ني چشماي که توی که منم با نفرتزی نقش نفرت انگهی

 
 لوفری ننی سوما چرا عشمی دوما راه رو بلدم گم نمياوال که خل بود_ يچقد حس گم رو باو خلم کرد(
 هر ایب_بنال _عشق من _اوهوم، چطور؟ _ ؟؟؟؟ي ری هم ملوفری نشیاااااااااا تو پ_ ؟؟؟ي اعصاب شدیب

 پس گم ندارم_ خونمیبه درك، دفترچه خاطراتتو م_ گمی نمشه،ی نسبت به من داره رو بگونچ نمیحس
 ) شو
 
 
   کشف کردميدی جدزی چهی

 ...... گهی دتهی پارازنی اریتقص..... شهی مرهی خنی وقتها با اخم به زمی بعضلوی چرا ندمی فهمحاال
 

 فقط بند نکهی تو بغلم گرفته بودمش نه افتادی اونموقع که داشت مشدیکاش م....  منم خل شدمااوف
 .... لباسشو بکشم

 
 ..... شدمی دور مییییییییییلی خلوی از نکردمی کاررو منی که اگه ادونمی خب ماما
 

  نهیهم.....  داشته باشهاستی سدی باآدم
 

 .....  اندازری ول شد رو زلوفری ندمی ساعت بعد دکی حدود
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 ي سرشو گذاشت رو پادمی تر رفتم که دکی نزدکمی.....  شدهوشی که فک کردم بيجور....  ول شدبد
 .....  انداخت روشيطنازم چادر نماز..... دیطناز و خواب

 
 ..... شدمی خسته مکردمی ورجه وورجه منقدیمنم ا.... ی گوگولیعخ
 

 :  به سمت پسر ها رفتم و گفتمآروم
 .... شنیمعذب م.... کننیدارن استراحت م.... نی نري ها اونوربچه

 
 ......... روزیتو که تا د و اونه؟؟؟ نی تاحاال حواست به معذب بودن ایاز ک: گفت اریرام
 

 می که منو تو باهاشون سر و کار دارییاونا..... سوما دور از ادبه....  ندارهیدوما به تو ربط.... اوال ببند: گفتم
  ؟؟؟ينکنه اونارو جزو آدم حساب کرد..... نایفرق دارند با ا

 
 ....  گناه دارننی نري فعال اونورگهی راست میآرت: گفت ریام
 

 .... به سمت ته باغمی راه افتادنیم هواسه
 
 : لوفرین

 ....  شده بودمنیاز بس خورده بودم سنگ..... آخ خدااا.....  ننه مردميوا
 : نهی ادمی خودم قرار می سرلوحه زندگیلی که من خی ضرب المثلکال
 

 ...  باشه، کوفت باشهمفت
 

  دی خورم خودتونمفت
 ....  خرج دارهی باالخره زندگخو
  خرج منو شونصد تا بچمو شوهر معتادمو بده ؟؟؟خوادی میک
 
 باشه ادمی ،زننی که به درختا میی سمانیاز دست ا... رو سرکار بزار بابا گهی دیکیجان ؟شوهر معتاد ؟برو (

 )  کهدهیشفا نم_ بگم توهم زا هم هست ریبه ام
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 ..... دینم پک افتادنطوری بدنم با ایعنی....  اندازری ولو شدم رو زی از خستگاوف
 : و بش گفتم....  طنازي پاي سرمو گذاشتم رونی جون نداشتم واسه همگهید

 ....  نماز رو بنداز رومچادر
 

 ....  انداخت و من چشمامو بستماونم
 .....  در رفتمی ربع بعد که خستگکی حدود

 )  خوردموهیم- کرده ها کاریانگار چ(
 

 .... نی در آوردم و زنگ زدم به نگمویگوش
 ....  ها داشتمگانی تماس رانی چون از االبته
 ....  دوتا بوق جواب دادبعد
 
  ؟ی آجي چطورم،یسالم خواهر+
 
  ؟ي دارگانیدوباره تماس را_
 
  ؟؟؟يدیاِ از کجا فهم+
 
 ....  داشته باشمگانی که تماس رازنمیالبته منم هروخ بت زنگ م.... هی عادزی چهی_
 
  و هست؟؟؟ عميخواهر... ولیا+
 
  اوهوم، چطور؟؟؟_
 
 ...  رو بش بدهی خو گوش،یآج+
 
  ؟؟؟یاوك، از اول هم با من کار نداشت_
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 ...  کار واجب باش دارمه،ی چه حرفنی ا،یعخ+
 
 .. بصبر.... باش_

   پاپاااااا،یییییی ددبابااااااااااا،
 

 :  گفتمی و به طنی دستمو گذاشتم رو گوشآروم
 ....  عموبدبخت

 .... واال: گفت اونم
 

 :  گرفت و گفتنی رو از نگی بعد عمو گوشهیچند ثان...  برداشتمی از جلو گوشدستمو
 .....  عمو جونجونم

 
 ....  بشنوهخوامی نمنی فوضول دور شنی نگنی از اشهیاگه م.... سالم عمو جون: گفتم

 
 .... یییییییییییفوضول خودت: زد غی از اونور جنینگ
 

 .... ومهکامال معل: گفتم
 

  دور شدمجونم عمو؟؟؟: گفت قهی با خنده بعد از چند دقعمو
 

 شی پادی برهی بگی انتقالنی به عنوان کادو بزارکنمیازتون خواهش م... کهی نزدنیعمو جون تولد نگ: گفتم
 ...... ما
 
 .... میریگی براش تولد منجای هم همما
 

 .... شهی می چنمی بزار با مامانش صحبت کنم ببمی بگم عمو جون واال از دستش هم خسته شدیچ: گفت
 

  ن؟ی نداريکار... دیسالم به همه برسون....  اجازه بده خاله جوندوارمیممنونم، ام: گفتم
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  خداحافظ.... مواظب خودت باش..... نه عمو جون: گفت

 
 ..... خداحافظ: گفتم

 
 .... دادمی مزی تو جام قر ريجوری قطع کردن همبعد
 
 .... ادی بزارنیها معلوم بود م صحبت از
 

 ....  کردمفی شد و منم تموم موضوع رو تعری چدنی ها پرسبچه
 

 ..... گهی دشهی بهمون اضافه مگهی دلقک دهیباالخره خو ......  شاد شدنی بساونام
 : لوفرین

تکون کمرم درد گرفت از بس قر توش ...  شمی برقصم خالی عربهی خونه می باشه رفتادتونیبچه ها +
 .... خورد

 
  اوك جوننننننننننننننننن: ها بچه

 
 ...  گفتم بزار موهامو درست کنمستنی پسرا ننی ادمید
 

 .... کردی متی اذدی شدچون
 عقب و دمی موهامو باز کردم و بعد محکم کشيبا انگشت هام ال...  برداشتم و موهامو باز کردمشالمو
 ..... بستم

 
 ..... رونی بومدی شال منیی خب چون بلند بود از پااما
 ....  بزنم باال نوکشورهی چادر نماز تا موهامو ببافه و منم با گری زمی رفتی طنبا
 

   کنم؟؟؟یاونموقع چه غلط....  سر و صدا اومدنی بنای اموی اومدهوی.....  شرط عقل بود خواطیاحت
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 ....  زدم بشرهی موهامو دور کش و گچوندمیمنم پ......  تا ببافهدی طول کشقهی ده دقحدود
 
 .... دستت طال.... شیآخ
 

 .....  پررو نشههوی دلم گفتم که ي هارو تونی االبته
 ....  منمی آدمنی همچگهی دبله
 
 مراحم شده يادیز..... گهی دمی برمی اومدن من به بچه ها اشاره کردم پاشیوقت....  ربع بعد پسرا اومدنهی

 .... میبود
 

 .... می برگهیما د..... ریآقا ام: گفتم
 

 ... نیی ناهار رو با مان؟؟؟یکجا بر: گفت
 
 .... می مزاحم شدادی زگهینه د: زد دی زر مفهی باالخره ایدر
 

 .... نی ممنون که تو باغتون راهمون دادگه،یبله د: ادامه داد صدفم
 
  ن؟؟؟ی برنیخوایمگه بد گذشت که م: گفت ریام
 

 .... با اجازه..... گهی داره دي حدمیی اما خب پررو،ینه داداش: گفتم
 

 ....  سمت در باغمی و راه افتادمی کردی هممون خداحافظبعدم
 

 ..... هوی که رونی بمیومدی ممیداشت
 

  ؟؟؟؟؟ی پشت آرترمی و مدومی منم االن ممویدی سگ دنی فک کردنکنه
 
 . ....نی باهوشيادی زیی خدان؟؟؟ی کردي فکرنی واقعا همچنه
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 ....  اما خب دو نکته وجود داشتدمیترسی کال از سگا نممن
 
 ...  سگه رو حالت حمله بودنیا.1
 ..... نجس بود.2
 
 .....  کشون بدومری دو حالت باعث شد آژنی او

 دمممممممممم،ی غلط کردم دو،،،،يواااااا: گفتمی دو با داد مي توالبته
 ..... نننننننیکمکککککککککک،نخند

 ..... غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
 ..... ییییییییدی که دوی خلییییییییییلی خلوفرین

 
 .....  دنبال سگهی سگه دنبال من، آرتدم،یدوی بود که من منی اشی جالبحاال

 
 ........ گهی سگه از سوت و صدا کردن گذشته بود دنوع
 
 .....  وحشتناك بودااایعنی

 
 .......  آورد دري که قلبم بازمی ته باغ شدکینزد
 

 ......  موفق شد سگه رو مهار کنهمانی که آرترفتی میاهی چشام داشت سجلو
 
 قلبم درد اوردمی فشار به خودم میلی خیوقت.....  بودنطوری همشهیهم....  من حالم به شدت بد شده بوداما
 .... خوردمی قرص مدی و باکردیم
 
 ...... نی زانو خوردم زمبا
 :  داد زدمانی آرتهوی
 لوفررررررررررررررررررین
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 .... می که بودیی خودشونو رسوندن به جاعی دادش بچه ها سربا
 

 ...  زبونمری قرص ازش در آورد و گذاشت زهی عیسر.....  رو آورده بودفمی بود که طناز کنی شانسم اتنها
 

 .... بهشون بگو خوبم و برن: گفتم یفی ضعي که بهتر شد با صداحالم
 

 .....  حرف گوش کنننن گفت اوكاونم
 

 ..... ي سکتم دادوونهید:گفت ...  رفتن محکم بغلم کردیوقت
 
 ....  گرفتهشی گری بشر احساساتنی ادمی شد فهمسی شونم خدمید
 

 ..... یگوگول........ ی اله،یعخ
 
 ) ریبرو بم_ ها، آدم باش يمردی می سرت داشتریخ(
 

 .....میو به سمت بچه ها و پسرا راه افتاد....  و من خودمو تکوندممی بلند شدبعد
 
 : لوفرین

 نقدریا..... می آدمنی من همچگهیبله د.....  کردندی ابراز نگراني جورهیهرکدوم ....  به بچه هامیدیرس
 .... مهمم

 
 و قبول می آورد کمگهی عمارت که دمی اصرار کرد برری که اونقدر اممی کنی خداحافظمی پسرا خواستاز

 ...... میکرد
 
 ......  ناهار خوشمزهولیا

 
 ..... می برادهی پمی که بخوامی خسته بوداری بسی بسخب

 



 185 

 ..... می شد با اسب برقرار
 با نگار ی با صدف و ملي با من و دری قرار شد طنمی بلد بودي من و صدف و نگار سوار کارچون

  ادی مریآتاناز هم گفت با ام....ادیب
 

 یلی بود که خی اسب مشکهی......  ما آورده بودنيسه تا اسب فقط اضافه برا.....  اونا مشخص بودياسبا
 ..... ازش خوشم اومد

 
 ..... می شد من و طناز سوار اون بشقرار

 ..... ي اسب قهوه اهی و نگار سوار یمل
 ....  بشندی اسب سفهی هم سوار ي و درصدف

 
 .... ری بخادشی یعخ.....  گرفته بودمادی دوستام به اسم فرناز هی رو از ي سواراسب

 
 ..... ی طني البته با فش هامی ربعه رفتهی ساعته رو می نری مسخالصه

 
 .....  کوچولو سرعتم باال بودهی آخه

 
 .......  محکم زد پس کلمیکی به اصطبل طناز می عمارت و اسب ها رو دادمیدی رسیوقت
 

 ......  کلن انتقام جو بودبچه
 ......  نچ نچ نچنچ
 
 نی به عنوان آخرمی مونده بودیفقط منو آرت.... بچه ها و پسرا رفتن تو..... دنی کارش همه خندنی ابا

 ..... نفرات
 
 ......  شعورشو قربونییییییییییییییییوا
 

 .....  بانودییبفرما.....  فرستزیدیل: گفت
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 .....ه چه قدر مهربون شداوپس
 

 .....  هامشکوکه
 .... می به اون اتاق مسخره رفتدوباره

 
 .... ی الکي هايمسخره باز.....  اه اهاه
 

 ...... شدی شروع مدونمی نزدم چون دوباره کل کلم با اون پسره که هنوز اسمشو نمی حرفالبته
 

 .... فسنجونننننننننن...... دست آشپزه درد نکنه...... وااااااوووووو
 ..... چهی ماهچلو
 ..... نیته چ......  مرغچلو

 ...... گویم+ ی چلو ماهو
 

 ....  و خوردمدمی کشی که گرسنه از هرکدوم کلمنم
 
.... آخه بخاطر ترسه سگه همش هضم شد_ ي کوفت کردوهی می کلشی دوساعت پنیخوبه هم(

 ) دمیبعدا جوابتو م.... فعال کار دارم_...  بخور خرس جونمحیصح_
 
 .....  بدنم ارور دادگهی جمجمم خوردم که دي توتا

 .....  خوردنی بعد متوجه شدم همه کلالبته
 

 .....  مامی بودیی هالی کروکودنی همچگهی دبله
 

 .... چسبهی فقط خوابببببببب ماالن
 ...  اصرار کردی کلری که اممی کننای ای خداحافظمی خواستدوباره

 
 ...... میجاش قرار شد عصر و شب اونجا باش.... مید قبول نکرمی خب ما چون راحت نبوداما
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 .... ی بی خونه بمیدی و رسمی کردی صورت ما خداحافظنی بدو
 
 .....  کرده بود رفته بود مواظبتمانی ها بود چون تازه زایی از روستایکی چند روزه خونه نی هم ای بیب

 
 .....  کردمطنتی من شیالبته بعد خواب کل...... میدی خرس کپنهوی عماهم

 
  بودااای چه خوابیول
 : لوفرین

 .... خخخخخخوورر پف.... خروپف... خروپف
 ... کنهی صدا نمنقدری خرسم ااه

 ...  هاومدهی انگار خواب به ما ناوف
 
 ... کننی همشون کپه گذاشتن و خروپف مدمی شدم دداریب

 
   نکنم؟؟؟تی کنن اما من اذتی اونا منو اذچطور

 ....  درست کردم وخی پارچ آب هی رفتم و ثهی علت روح خبنی همبه
 
 برداشتم و انداختم تو ی بی بي کوچولوزری از فرخی بعد ختمیتو پارچ آب ر_ ؟؟؟ي درست کرديچجور(

 ....) پارچ
 

 ....  رفتم باالسرشونآروم
 .....  خودتون بود به هرحالریتقص.... یاله... یآخ
1 
2 
3 
 ... غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
 

 .....  سنکوپ نکردنخوبه
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 ......  کار من بودهدنی فهمتی نگاه به موقعهی با
 

 .... غلط کردم...  توبهایخدا
 .... غغغغغغغغغغغغغغغغغغغیج
 .....  رحمای گرفتنم بعی اومدم پا به فرار بزارم سرتا
 

 .....  غلط کردممممیییییییوا........... ایخدا
 ..... دادنی شعور ها داشتن قلقلکم میب

 ..... يواااااا
 

 :  بود کهنی تا از دستشان رها شم ادی که به ذهنم رسیتنها راه...  نداشتن کهرحمم
 

 .... آخخ: گذاشتم رو قلبم و گفتم دستمو
 ....  صورتمو گرفته کردمکممی

 
 ... ولیا.... وهاهاهای.....  ولم کردنعیسر

 ...  مثال حالم بهتر شدی الکگهی به غلط کردم افتادن که من دبدبختا
 .... مهی چهارو ندمی نگاه انداختم دهی ساعت به
 
 .... شهی داره مرید..... نی لباساتونو بپوشنیبپر: بچه ها گفتم به
 

 ...  و رفتندنی گوزن پرنی عاونام
   بپوشم؟؟؟ی من چخب

 
 کمرنگ یشلوار و شال آب.. ..دمی پوشدادی ناز نشون میلی مانتو قرمز خوشدوخت که تنمو خهی... افتمی آها

 .... دمیهم پوش
 

 ..... ی مشکفیکفش و ک+ ی اسپرت قرمز مشکدستبند
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 .....  بودي رو برداشتم که قرمز قهوه ای طني رژاهی بزنم؟؟؟ ی چرژ
 .....  شدمبای زاری بسیبس
 

 .....  بچه هام خوشگل شدندمی که درونی باومدم
  ندزدنمون؟؟؟

 
 ..... سادمی ناخودآگاه وادمی که دي با صحنه امی راه افتادیوقت
 

 ....  خوشگلللللللل بودچقد
 ..... کردنی رنگارنگ کنار چاه آب کوزه آب مي با لباسایی دختر روستاي سرهی

 
 .... کردنی اما خب احتماال بدبختم مرمی عکس ازشون بگخواستی مدلم
 

 ..... میری و عکس بگمی لباس هارو بپوشنی بود که خودمون انی ادی که به ذهنم رسي ادهی اتنها
 
 .....  مضاعف به سمت عمارت راه افتادمي فکر با انرژنی ابا
 

 بهشون گفتم آروم تر کننی ها بد نگاه میی دختر روستادمی که ددنیخندی بلند مي ها با صدابچه
 ...... بخندن

 
 ....  صداشون کمتر شدبای تقراونام

 
 ... به عمارت کامال خفه شددنی تا رسو
 : لوفرین

 ....  نسبت به قبل اطراف رو نگاه کردميشتری عمارت که شدم با دقت بوارد
 

 ....  کرده بودندبای بودند که باغ رو زیی هازی و گلها چي سرسبزیونانی ي مجسمه هابجز
 
 .... مانی خوشگل بود اما نه به اندازه عمارت آرتیلیخ
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 .... دیاز بس دوال و راست شد کمرش پک ..... خدمه ههبدبخت

 
 :  اومد و گفتکی از خدمه ها نزدیکی

 ....  پشت عمارت منتظرتوننآقا
 
 ...  با اشاره بهمون راه رو نشون دادو

 ..... می از همون راه به پشت عمارت رفتماهم
 ..... اوالال

 
 .. .البته درخت فندق....  پر درخت بودی اربابي عمارتم مث باغ هاپشت

 
 خواد اسمشو به زبون ی دلم نمی که حتی و اون لعنتمانی آرتي نشستن و بازلکسی که ردمی رو دپسرا

 .... ننیبی و مارمیب
 
 ....  تو تخته واردهیلی خدونستمیم
 .... دمی کشی کماننی فوق رنگغی جهوی که بازهی داره ممانی آرتدمید
 

 ..... ختی تخته و همه مهره ها بهم رری کفاره بدم و اسمشو بگم خورد زدی که بااری دست رامنی همبخاطر
 
 ......  بلند نبود هاری آژنی به اازی نیآج: گفت ریام
 

 .....  حواستون نبود خوزهیچ.. خو: گفتم
 

 ....  شک کننخوانی مثال میآخه به چ....  شک نکنندوارمیام... اوپس
 ....  هازنمی حرف ها ممنم

 
 ..... می کنارشون نشستمیرفت
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 ....  شرطو بردموهاهاها،ی: گفت اری رامهوی
 
 .... ي شرطو ببري که بخوايتو که نبرد: هم گفت مانیآرت
 

 ....  درصد سهام شرکتت ماله من شدستیب...  من بردمنی هميمن جلوتر بودم برا: اریرام
 

 ... نیاما شما که نبرد: گفتم هوی من
 

 ....  برده بودميبود دهی نکشریاگه آژ: گفت
 

 .... و شطرنج.... البته با من...  کني دوباره بازای بياگه مرد: گفتم
 

 ... ستی نیمشکل... اوك: گفت اونم
  ؟؟؟ی سر چفقط

 
 ...  درصدستی همون بگفتم

 
 .... گهی دزی چهیا سر : مانیآرت
 

 ....  بار رو اعتماد کنهی نیهم: که خودش بفهمه گفتم ي آروم فقط جورمنم
 
 ...  چرا اما قبول کرددونمینم
 :  فک زداری دوباره راماما
 
 .....  باشهگهی دزی چهی يبه اضافه .....  کمهنیا

 
  ؟یچ: گفتم
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 ي به اضافه دهی درصد سهام شرکتشو به طرف مقابل مستیهرکس باخت ب..... یرقص عرب: گفت
 ....  جلو همهی با لباس عربدنیرقص

 
 
   زد؟؟؟؟؟ي چه زرنی ا؟؟؟؟؟؟؟یچ
 

 ... رهیگی نکنم دست برام مقبول
 ..... برمی که ممن
 
 ي  رقص خنده دارش باعث شد قبول کنم و تا حاضر شدن عصرانه بازدنی اما وسوسه دي چجوردونمینم
 ..... میکن
 

 ....... ي روزهیباالخره خو .... تموم حرکاتشو از بر بودم.....  شدشروع
 

 ..... نداختمی مرونی بي راحت مهره هاشو از بازیلی خدونستمی حرکتاشو مچون
 

 .....  جا سکوت مطلق بودهمه
 
 :  حرکتهی درو
 
 ......  و ماتشیک
 

 ....  ببرهمی شطرنج زندگي تونکهیقبل از ا.... کردمی و ماتش مشی کممی از زندگشدی مکاش
 

 .... قلبمو مات کنهنکهی اقبل
 
 : لوفرین
 ...  خودمون باال رفتي دست بچه هاي و مات کردنش صداشی کبا
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 .....  پوزخند تلخ زدمهی شدم و رهی خشی حرصي چشماي من بدون توجه به اونا تواما
 

 ...  به وسعت خاطراتيپوزخند
 بودم رهی که بهش خنطوری به زور جلوشو گرفتم و همنی همي براکردی ميشروی داشت پادی زگهی دفکرم
 : گفتم

 
  ن؟؟؟ی که انشاءاهللا داری لباس رقص عربری امآقا
 
 ..... میالبته که دار: بود گفت طنتی که توش شی با لحنریام
 ..... مهیحل..... مهیحل
 
 :  و دنبه هاش گفتدنی البته بخاطر دوزدی نفس نفس می که هی درحالمهیحل
 ! نیآقا، امرتون رو بگ... بله
 
 .....اریرگ از ته قصر ب بززی سای لباس رقص عربهی: گفت رمیام
 

 هی و رفت مهی از دست حلدی کشدیباری که ازشون آتش میی با چشمااری بعد آورد و رامقهی پنج دقحدود
 .....  بپوشهیپشت و پسل

 
 .... ری بگلمی فیواشکی و ازش لمی في بزار روتوی گوشیطن: در گوش طناز گفتم آروم

 
 ....  کردمی تنظشوی و گوشی گفت اوکطنتی شهی که پااونم

 
 .... میدی برگشت پکاری رامی وقتيوا

 .....  خنده دار شده بودییییییییییلی خییخدا
 

 ..... زنمی گاز مزی شروع به رقص کرد من به شخصه میوقت
 ....  برقصهی عربادی بکلی با اون قدو هنی فرض کنمثال
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 ....  خنده بوداهی پااصن
 که از اول داشت منو با اری البته بجز رامکنهی داره صورتمو وجب میکی که گذشت حس کردم کمی

 .... زدی مشیچشاش آت
 

 ......... دمی چرخوندم که دسرمو
 ....  نچ نچ نچنچ

 ...  داره واهللاقباحت
 

 ..... مطمئنم...... ستی اون ننی من شده؟؟؟ ارهی خنی اچرا
 

 ... کردی غلطا منی عمرا از اشناختمی که من میمانی آرتاون
 

 ...  که بفهمم چه مرگشهدهیاما خب نمم پس نم...  مشکوکهییییییییییلیخ... واال
 
 ....  بودی گرفت عصرانه عالی که طنیلمی و فدنامونی و خندزاینچی اي هرحال جدابه
 

 ..... کوفتتون شه.....  دارنایپخت  خوش دستي خدمه چه
 

 ..... می کني بازمی گرفتمی تصمنمی همي واسه می بودکاری از خوردن عصرانه که آش رشته بود تا شام ببعد
 ....ي اي چه بازاونم

 
 : لوفرین

 ... می کني بازقتی بود جرات و حققرار
 ...  بودمي بازنی اعاشق

 ... می نشستقی و کف همون آالچمی گرفتمهی از حلي بطرهی
 ...  بود من اول بچرخونمشقرار

 ... وی بطرچرخوندم
 ......  تادی و چرخدی و چرخدیچرخ
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 ...  به طناز و آتاافتاد
 

  قت؟؟؟ی حقایجرات : گفت طناز
 .... جرات: هم گفت آتاناز
 .... اوك، با دوست پسرت بهم بزن: طناز

 یی حساهیمنم نسبت به اون ....  منو دوست دارهنی اون گفت که اتونم؟؟؟ی من نمه؟؟؟یمنظورت چ: آتا
 .... تونمینم... دارم

 
 پول ي دوست پسرش فقط برانیمثال هم...  از مسائل رویلی خکردیو درك نم....  ساده بودشهی همآتا

 ....  کاررو کردنی بهتریطن..... باهاشه نه خود آتا
 
 ....  زنگ زدی اشکي با چشماآتا
 ... کری البته گذاشت رو اسپو

  بوق ق ق ق... بوققق
 
 .... الو سالم عشقم-
 
 ... لیسالم سه_
 
  ؟ي من افتادادی شدهیچ... زمی عزيچطور-
 
 .... میبهتره پس تمومش کن... میخوری که ما به درد هم نمدمی رسجهی نتنیمن به ا...  منل،ی سهنیبب_
 
  رم؟؟؟یمی مي اگه بریدونی م؟؟؟ی رو بکننکاری با من اادیدلت م) اوعق( من ي آتاهیمنظورت چ-
 
 ) چه لوس(

 .... فراموشم کن....  به من زنگ نزنگهی دلیسه_
 
 ....  فراموشت کنمتونمینم.....  عشق منی رحمی بنقدریآخه چرا ا-
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 ..... لیبدرود سه_
 
 ....... اما-
 .....  حرف اون تموم شه قطع کردنکهی قبل از اآتا
 ....  نکنههی خودشو سفت گرفته بود تا گریلیخ

 ....  غرورش براش مهم بودباالخره
 

 ..... میادامه بد: گفت
 

 ....  چرخوندآتاناز
 ......  تادی و چرخدی و چرخدیچرخ

 ......  خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااای...... اری منو رامیییییییییییه
 

  قت؟؟؟ی حقایجرات : اریرام
 .... قتیحق: من
  ؟؟؟يمنو دوست دار: اریرام
 ..... نه: من
 

 ....  خودمون هم شکه شدني بچه های نه رو سرد و خشک و قاطع گفتم که حتيجور
 

 ....  من بود که بچرخونمنوبت
 .......  تادی و چرخدی و چرخدیچرخ
 ..... ری و امطناز

 
  قت؟؟؟ی حقایجرات : ریام

 .... جرات: یطن
 .... ي و بش بگو دوسش دارکریبه عشقت زنگ بزن بزار رو اسپ: ریام
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  جانننننننننن؟؟؟......  که عشق نداشتی طناما
 ....... زنهی زنگ می خدا به کای.....  در آوردشویگوش

 .... بوققق..... بوققق
 ...... کشمتی طناز مي واي واي عشق طناز؟؟؟؟؟ واما؟؟؟؟؟؟ین
   خبر من؟؟؟یب

 
 .... دییبفرما-
 
 .... مایسالم ن_
 
  ؟يچطور...  سالم؟ییا طناز تو-
 
  ؟؟؟یتو خوب... خوبم_
 
 ...  بهمي زنگ زدشدهیچ.... سی-
 
 ينطوری همدوارمیالبته اگه حست به من برعکس من بود ام...  بکنمی زنگ زدم به اعترافمای ننیبب_

 ....  نکنهيریی تغچیو ه....  سر جاش باشهمونیدوست
 
 
 .... ينگرانم کرد...  شده طنازیچ-
 
 ...... دوست دارم_
 

 ی چمای ننمی تا ببی گرد شدم زل زدم به گوشيبا چشا......  حبس شده بودنمی من به شخصه تو سنفس
 ....... گهیم
 
 )  اول بودي پارتاي توماین: يادآوری(
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 .... خو منم دوست دارم طناز-
 
 ..... من، من عاشقتم..... ي که تو نسبت به من دارینه نه، نه اون دوست داشتن_
 
 .....  به تو ندارم طنازمیمنم جز عشق حس-
 
 يفرض کن مثال روز....  بودمانیروبه روم آرت....  باال آوردمکمیسرمو .....  فک منو جمع کنههادی بیکی

 ...... که بهم ابراز عالقه کنه
 
 دوست داشتن داره؟؟؟ خیآخه اون که .... نه نه نه، اشتباه شده_ ؟؟؟ي رو دوست داری تو آرت،ییییییییچ(

 ) آره به خدا_مطمئن؟ _
 
 ..... ری سرمو انداختم زنی همي وقته بهش زل زدم برایلی خدمی فهمی نگاه متعجب آرتبا
 

البته ......  که بهم ابراز عالقه کنهخواستمی اونموقع نمدیشا....  بشهی قراره تهش چدونستمی مکاش
 .........یالک
 
 : لوفرین

 ...  عشق طناز کشوندمي روفکرمو
 ...  صادق بودم کنم فقط منفکر
 ....  دوست پسر دارهدمی فهمشی از آتا که دوروز پاون

 ...  از طنازنمیا
 ...  رو نگفتنییزای چه چشونی بقستی معلوم نهه،
 
 ...  مسخره باشه اما انتظار داشتم بهم بگندیشا
 ....  گرفته شدمکمی

 
 ...  دهنش باز مونده بودقهی که شکه تا چند دقطنازم

 ...  بودهایتی وضعقهی اون چند دقتو
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 ... طناز: ماین
 ....  خانوممطناز

 ...  شدی چیخانوم
 ....  خداي رو خدا جواب بده اتو

 .... طنازم
 
 :  ولومش باال نبود گفتمادی که زیی با صدارسهی حساس مي داره به جاهادمی دگهید

 ... دنیوقع جواب ماونم... انی تا طناز جون از شک در بدی صبر کنقهیچند دق... مای آقا نسالم
 
 خره شده طناز ی طني اون طنازم جاما؟؟؟ی شده شدم آقا نی چ؟؟؟يچطور... لوفریاِ سالم ن: گفت ماین

  جون؟؟؟
 
 :  شد اما کمکم کرد و گفتی چدونمی نمایدر

 .... نیاگه گذاشت...  آدم باشهنی بار خواست عهی بشر نیا
 

 ...  در اومدغشی به نشگون محکم از طناز گرفت که جبعدم
 :  بلند گفتماین

  ن؟؟؟ی کردکاری رو چخانومم
 ... دنیخندی که فقط مپسرا

 
 ...  برداشت و به سمت ته باغ رفتکری اسپي رو از روی گوشعی سرطنازم

 
 :  بهم و گفتدی چسبایدر

 ... ي چرا گرفته ادونمی ميخواهر
 مانی آرتنی انیبب.... ادی که داره منمینگ....  تو خونتشمی طناز خودم ول مياصن جا....  نداره گلکمعب

 ....  لبخند بزنن،یآفر...... هم نگرانت شده
 

 .... می همو درك کننقدری که امی برسیی به جاي روزشدیباورم نم...  فشردمدستشو
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 ... می اولش با هم دشمن بودای درمنو
  گهی دیکی سر اونم

 نکرده بودم هی که به عمرم تومدرسه گری که منيجور....  کردنی بهم توهای دعوامون شد و دري سرهی
 .....  گرفتمیگر
 
 ي بعد با چهره اقهی هم چند دقایدر....  نشستماطی حي هامکتی از نیکی ي و رورونی کالس زدم باز

 ..... نای التماس و اشک و ای و بعد از کلشمی اومد پمونیپش
 

 ...  لبم جا خشک کردي روي خاطرات لبخنديادآوریبا ....  دوستامنی و شد جزو بهتردمشیبخش
 .....  زدياونم بهم نگاه کرد و لبخند...  شدمرهی خای دربه
 

 :  بغلش و آروم در گوشش گفتمدمی پرهی توجه به بقبدون
 .... ی که هستیمرس.... ي خواهرعاشقتم

 
 .....تا ابد باهاتم... يمنم عاشقتم خواهر: گفت اونم

 
 : لوفرین

 ... گهی دمی رو ادامه بديباز: گفتم
 
 ... ادی بی کستی و معلوم نزنهی دوستتونم که داره با آقاشون حرف منیآره، ا: هم گفت ریام
 

 ...  بچرخونریآره، ام: گفتم
 ...  روي چرخوند بطراونم
 ...  تادی و چرخدی و چرخدیچرخ
 ....  پسره و آتااون
 

 ... قتی حقایجرات : پسره
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 .... جرات: آتا
 

 ...  جراتگهی و باز مدهی ندمیری خخوبه
 

 ..... دوست دخترم شو: پسره
 

 و مونمی بعد من بدبخت متونی سر زندگنیری بره که همه جفت جفت مشی پنطوریجانننننننننن؟؟؟ ا: من
 ..... مني خونه نیشی و ول منیایشما که همش م

 
 ول شن نای بگو که حق نداره اجازه بده ايفقط تو شرط خواستگار... رهیگی میکینترس تورم : مانیآرت

 ..... خونتون
 

 ... رهی منو بگادی میحاال ک: گفتم
 .....  آتاهی حرفا جوابت چنی االیخی بحاال

 
 ... گهی قبول کنم ددیبا: گفت

 
 ....  رفتمی هارو رد کرددهی دوتا ترشنگونهی او

 ...  رو چرخوندي بطرآتا
 ......  تادی و چرخدیچرخ

 
 .... اری راممنو
 .....  نداشتم براشی نداشتم چون عشقی ترسچیه...  برام راحت بود اسمشو بگمگهی ددایجد
 

 .... قتی حقایجرات : گفتم
 

 .... قتیحق: گفت
 

 ....  کرده بودو به زبون آوردمری که مدت ها ذهنمو درگیسوال
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  چرا؟؟؟: من
 

   چرا؟؟؟یچ: اریرام
 
 ی مرسای خداییی نشون بدم که هنوز کاراش برام مهمه؟؟؟ واخواستمیم... کردمی مکاری من داشتم چیییوا

 .....  جمله کامل بگم ویکه نذاشت
 

  ؟؟؟يومدی ننایچرا با ت: گفتم
 

 .... بود هاکینزد.... ی آخهوف
 

 .....  برمموی سفر مجردنی قبل ازدواج آخرخواستمیم.... چون که دلم نخواست: گفت
 

 که از ازدواج ياریازدواج؟؟؟ اونم رام....  داشتمیی حساهیهنوز بهش .... دروغ گفته بودم....  بودي کارضربه
   بود؟؟؟يفرار
  کرد؟؟؟ی داغ مووردمی که اسم ازدواج میاون
 

 ارمی راملی باب ميرارفتا.... پولداره.... نازه...  خوشگلهنایت...  به ازدواج فکر کنهدمیبا....  خوب درستهالبته
 ..... داره

 
 .... ،ي داري نه مادر پدر؟؟؟؟ي داری اصن االن چ؟؟؟ی داشتی تو چاما
 ..... ي پولدارنه
 ... ي و نازی خوشگلنه
 

 ....  حق داره ازدواج کنه باشخب
 .....  چشمامو گرفتمي جمع شن توخواستنی که میی اشکايجلو
 :  گفتمفقط

 .....  باشهمبارك
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 .... ی به منو آرتدی تا رسمی کردي هم بازگهی دور دچند

 
  قت؟؟؟ی حقایجرات : گفت

 
 ..... جرات: گفتم

 
 .... رونی بای شب شام باهام بهی: گفت

 
 ...... ی نکنیفکر الک.....  جراتو انجام داده باشمنکهیالبته فقط بخاطر ا..... یاوک: گفتم

 
 .....  شده بودکی چون هوا تارمی رو جمع کردي بازگهی دبعدشم
 .....  تازه برگشتطنازم

 
 .....  سالني تومیرفت

 ..... میزدی قدم مگهی رو گرفته بودم و باهم دای دردست
 

 ... نامعلومي اندهی آي به سوقدم
 
 : لوفرین

 ... می رفتییرای و سمت پذمی عمارت شدوارد
 ...  بغلمادی که طناز خواست بنشستم

 
 ...  و بغلم نشوندمدمی رو کشای دست دري انتحاراتی عملکی در اما
 ....  بودمری دلگیلی دست طناز خاز
 

 ... ستی مهم نگهیهوفف د...  اما اون نهکردمی باهاش درددل مشهی هممن
 

 ....  بزنگمای به تاندی به ذهنم رسهوی در آوردم برم تل که مویگوش
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 ....  دکمه تماس گذاشتم و شمارش رو گرفتمي رودستمو

 .... بوق... بوق ...بوق
 
  سالمممممممممممممممممممم عشق خودم_
 
  ؟يچگونه ا....  منلوفریسالم بر ن-
 
  ؟؟؟يتو چطور... ستمی بدك ن،یه_
 
 .... دهیحوصلم پوک.... افتضاح-
 
 .... می اطرافي از روستا هایکی ما؟؟؟ ما شی پيای بدنی اجازه مناتیمامان و ا..... يزی چهی.... یتان-
 

 ....  زد که معلوم نبود چرا زدهيپوزخند
 :  گفتبعدم

 ...... امی بتونمی مدمیاگه زحمتتون نم.... ستی نیمشکل
 
 تا راهو شتی پامی زنگ بزن ميدیدم روستا که رس.... کنمیآدرسو برات اس م.... زمی عزیچه زحمت_

 ..... خطرداره.....  هایوفتیفقط شب راه ن.... نشونت بدم
 
  ؟ي باريکار..... کمو ببندممن برم سا.... چشم-
 
 .... منتظرتم.... مواظب خودت باش... زمینه عز_
 
 .... خداحافظ-
 
 ..... بدرود_
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 ..... رمی باز شدمو بگشی ني جلوشدیاصن نم.... ولیا
 :  گفتایدر

   باز شد؟؟؟شتی دوباره نچته
 

 ..... ادیعشقم داره م: گفتم
 
  عشقت؟؟؟؟: بلند داد زد هوی

 
 ....  بود که همه بچه ها به ما نگاه کردني جورصداش

 
 :  گفتم و در گوشش گفتمی آرومسیه

 ..... گمی دوست کالس تکواندومو مایبابا تان..... ياری درمي بازعی ضاچقد
 

 .....  تکون داددنی فهمي به نشونه ي سراونم
 
 ..... می راه افتادي به سمت اتاق غذاخورمهی حلي صدابا
 

 .....  غذادنی به کشمی و شروع کردمینشست
 :  گفتمانی آرتهوی
 ....  منم بکشي برالوین

 
   با منه؟؟؟؟لو؟؟؟؟ی نهان؟؟؟

   و بفروشه؟؟؟؟ارهی هامو در بهی خرم کنه بعد بدزدتم و کلخوادینکنه م....  مشکوکهگهی دیلی خییخدا
 

 ...... دهی خودشو خوب نشون مینکنه الک.... خورهی که نمافشی به قآخه
   نباشه؟؟؟ی اصلمانی اصن آرتنکنه

 
 پسره برات نی ایاله.....  دوست دخترات به فداتی اله؟؟؟؟یی کجایآرت....  کهمی بدبخت شدیییوا
 ..... رهیبم
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 می که اونموقع مطمئناً معرفکنمی نمفی و تعردی طول نکشمیلی فکر مسخره که البته خی از اندکبعد

 .....  بشقابو از دستش گرفتم،ی به فارابنیکنیم
 

 ... ممنون... بسه: که گفت دمی کشری کفگدوتا
 ....  حرف بشقابو بش دادمنی با امنم

 .....  خوردمی چدمیالبته اونقدر فکر تو سرم بود که اصن نفهم....  شروع به خوردن کردمخودمم
 .....  کردميری بشقاب که تموم شد احساس سنصف

 
 ....  بلند شدری امي بلند شدم که صدازی از سر منی همبخاطر

 
 !!!! ي نخورديزیاِ تو که چ-
 
 ....  شدمریس... ممنون_

 :  گفتمای رو به دربعدم
 .....  تو سالن منتظرتونممن
 
 ..... رفتمرونی حرف در رو باز کردم و از اتاق بنی گفتن ابا
 
 : لوفرین
 ..... اطی حي گرفتم برم تومی تصمنیواسه هم.... رونی بانینم.... ری که خدمید
 
 .... هی بگن کدوم گورستمی نننی ببانی گفتم که نمهی حلبه
 
 .... دمی کشیقی عمارت که خارج شدم نفس عماز

 ......  که حالمو آورد سر جاشیقی عمنفس
 

  ؟؟؟ی گل به مشام برسه و دوست نداشته باشي بونهمهی اشهی ممگه
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 .... چشمامو بستم و فکرمو آزاد....  تکرار کردمقموی عمنفس
 
 ....  در عمارت اومدي بعد صداکمی

 ...  روز هاستنی ابی آدم عجدمی که دهی کنمی بببرگشتم
 
 ....  بودمانیآرت
 

 .....  حرف سرمو دوباره برگردوندم رو به گلهابدون
 

 .....  فندك آمدي بعد صداقهی دقچند
 
 لحظه هم بهش کی خواستمی نمی بود که حتيزی ذهنم اومد اونم چي کلمه توکی فندك فقط ي صدابا

 ..... فکر کنم
 
 ........ گاریس
 
   شده؟؟؟يگاری تا حاال سی کاز
 

 :  به زبون آوردم و گفتمفکرمو
   تا حاال؟؟؟؟یاز ک..... ي شديگاری سدونستمی نمهه،
 

  مگه مهمه؟؟؟:گفت
 
 ...  بودي کنجکاوي ارضاياِ فقط برا.... نه: هول شدمو گفتم کمی

 
 ....  که براشون مهمهپرسندی رو مییزایآدما فقط چ: گفت اونم

 
 ..... با اجازه.... برداشت توهه: گفتم
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 :  گفتی آرومي سمت عمارت رفتم که با صدابه
 ....  جواب منو بدهلو،ین

 
 :  بودعی ضايادی زنیالبته ا و گفتم که دی که به ذهنم رسيزی چتنها
 ...... بعدشم واسه گال ضرر داره..... گهی داره دریباالخره تاث....  هوا گفتمی آلودگيبرا
 

 .... دمی فهمشوی که بعد ها معنيزمزمه ا.... دمی شدن بودم که زمزمشو شنمی در حال جبعدم
 
 ... پازی گري آهویشی مرمی اسي روزهی.... بازم فرار کن_
 
 :  لوفرین

   پخته بود، با اجازهی چون غذاشون عالکنم،ی ممنونم، از آشپزتونم تشکر مم،واقعای اگر مزاحم شددیببخش
 
 نمتیبی کنم، می و مراحم، ازش تشکر مي رحمت بود،ی آجهی چه حرفنیا_
 
 ،دمی رسمانی با همه به آرتیبعد از خداحافظ 
 
  گفتم اونم جوابمو داد و اضافه کرد کهیفقط خداحافظ کوتاه 
 
 
   نرهادتیقرارمون  
 
 ی جونم چی بیب: دی و آتا پرسمی تر رفتکی نزدمیدی رو آشفته دم در دی بی که بمیدی رسی بی خونه ببه

 شده؟؟؟
 
تا حاال کجا : به آتاناز گفت ي با پرخاشگردی کشی نفس راحتدنمونی برگشت سمت ما و با دهوی ی بیب

 ن؟؟؟ی خبر بددی دلم هزار راه رفت، نباد؟یبود
 
  جونم مگه ساعت چنده؟؟؟ی بی بار من گفتم وا بنیا 
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 ، دخترمهینه و ن_
 ... کهستی نی خب مشکلم؟ینهو ن: گرد شده گفتم ي چشابا
 
 ...هوی...  باشهرونی بدی دختر نبامیساعت نه و ن _
 
 :يدر
 
 .ستی خان که نی عهد کاله بوقمی نه نهو نرهی دکمی تازه میگفتی بود مازدهی ما اگه ی بی بيوا
 

 ، داخلمی اجازه داد برمی کردری بود که ما دنی که نشون دهنده ای بی بحتای حرف و نصکمی از بعد
 
 و من اول همه مسواك زدم، البته الزم به ذکره قبلش نمازم رو خوندم،بعد از میلباسامونو عوض کرد 

 ،  آب گذاشتم باال سرموانی ل مسکن باهیمسواك تشکمو پهن کردم، 
 

 ، بدمحی توضدی خو بادی هم خودتونای حی درد دارم، بی و نصفه شبشمی فردا عادت مدونستمی مآخه
 
  رو نهی دوست پسر داره اما رابطه عاطفدونستمیهمچنان با طناز سرد بودم اما آتاناز نه چون م 
 
 زدم که فک نکنم ي و لبخنددمی به سمتش چرخدی هرشب طناز خوابي جاایچراغ ها که خاموش شد در 

   باشهدهی دیکیتو اون تار
 

  ،ختیری که طناز داشت میی شدمو بوسش کردم اونم محکم بغلم کرد غافل از اشکاکشینزد
 
 ،می سرامونو به سمت صدا چرخوندای با دری خشکي سرفه ي صدابا
 
 ،رهی سرفشو بگي داشت جلوی که سعمیدی چشمامون عادت کرد طناز رو دنکهیبعد از ا 
 

 ، آب کنار تشکو برداشتم و بهش دادموانی به سمتش رفتم و لعیسر
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 نی نداشتم واسه همشوی درسته ازش ناراحت بودم اما طاقت گرهی گرریسرفش که قطع شد زد ز 

  کرده؟ي کارمای گفته؟ نيزی چی کس؟ی کنی مهی کرده؟ چرا گرکاری چی طناز؟ کشدهیچ:گفتم
 
 دمیپرسی سوال مي که رگبارنطوریهم 
 
   جون مندیه خوردم، ببخش* غلط کردم، گیآج:گفت  
 

 ،  اونم هنگهدمی کردم دای به دری متعجبنگاه
 
  کرده؟ي کارمای ن؟ي کردکاریمگه چ: گفتم ی طنبه
 
 ... رو کهی کسدمی من چه ساده بخشدوی خودمه ببخشریاصال تقص..آره منو از تو دور کرده:گفت  
 
 :لوفرین
 ،  شدمداری از خواب بي آهنگ الو استوري صدابا
 

  روش افتادهای اسم تاندمی برداشتم که دمویگوش
 
 ، دم روستام، اوا سالملویالو، ن_
 
  امی صبر کن تا لباس بپوشم و بکمی زم،یسالم عز_ 
 
 ،  کردما، منتظرتم، فعالدارتی از خواب بدی ببخشيوا_
 
 .،فعالي داراریاخت_
 
 ي بود و خط هادی ستش که سفشرتیی با سودمی داشت پوشدی که کناراش دوتا خط سفی شلوار مشکهی

 . داشتیمشک
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 ، گذاشتم سرمممیکپ ارتش+ سرم کردمممی مشکشال

 
 ، خواستينطوری اپی دلم تهیخو چ 
 
 ،رمی نمیی که تو را ببندم کال بدون دستبند جابمی هم برداشتم و گذاشتم تو جی دم دستیدستبند چرم 
 
 . رونی و زدم بدمی پوشدموی سفيش اسپرت هاکف 
 
 رفته بود ادمیاز بس عجله کردم اصال . خوشدی دوما ورزش مکندی کلمو مشدی چون اگه معطل مدمیدویم

 . نتتی که ببدارهی بی صبح کمی بگه شش و نیکیآخه . رژ بزنم
 

 . تا برن چشمهندی آی مرونی همه زنا دارن از خونه بدمی ددمی البته به وسط روستا که رسکه
 
 ، خخخمی آشنا شده بودشونی چند روز کال با برنامه زندگنیتو ا 
 
 ،کردی شدم چپ چپ نگام می که رد میاز بغل هرزن 
 
 ،دمی اسپرت و کپش دپی رو با تی جلو تر رفتم که تانکمی 
 
 ، هاموني نور با جنگولک بازی نور علمی شدگهید
 

 ، بغل هممیدی و پرمی زدغی جمیدی همو که دآخه
 
 ،گنی با چند تا پسر داری و رامی و آرتری امدمی خنده چند نفر برگشتم که دي صدابا
 

 .اوپس معذرت مادام: گفت شونیکی) گری است دشی اعصابیعادت و ب(هر هر هر، چه مرگتونه :گفتم
 ،  ارباببببببي پا شدی از خواب زمستونشدهیچ: گفتم ری توجه بهش رو به امیب
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 ستمین... اهل: گفتم ادی بهش مي قهوه ادمیمنم د.. ی نخور منو اول صبحیآج: گرفت و گفت خندش
 ، بود خخخ سالم کردمیبعدشم به تنها آدم گروهشون که جدا از اون قوم مغول بود و نامش آرت

 
 ی توجه به اونا رو به تانیو باز هم ب 
 
  گه؟ی دي خودت اومدنیبا ماش:گفتم  
 

 ،شونینیبی پسر عموهام که منیا باانه باب: گفت اونم
 
 ،آوار شدن 
 
  می اومدی سامنی و با ماشاوردمی ننی منم ماشو

 می بدوی بی تا خونه بمی گرفتمی تصمی با تاننی خاطر همبه
 
 : لوفرین

 ی چون غذاشون عالکنمیاز آشپزتونم تشکر م... واقعا ممنونم... می اگه زحمت داددی ببخشگهیخب د_
 ... با اجازه... پخته بود

 
 .... نمتیبیم.... کنمیازش تشکر م...  و مراحميرحمت بود... ی آجهی چه حرفنیا-
 

اونم جوابمو داد و اضافه ...  و فقط به خداحافظ کوتاه گفتمدمی رسمانی با همه به آرتی از خداحافظبعد
 :کرد

 ...  نرهادتی قرارمون
 
 ... میدی رو آشفته دم در دی بی که بمیدی رسی بی بي خونه به

 : دی و آتا پرسمی تر رفتکینزد    
   شده؟؟؟ی جونم چی بیب   

 .... دی کشی نفس راحتدنمونی برگشت سمت ما و با دهوی ی بیب    
 :  به آتاناز گفتيبا پرخاشگر     
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  ن؟؟؟ی خبر بددینبا....  دلم هزار راه رفتد؟یتا حاال کجا بود    
 

  چطور مگه؟ ساعت مگه چنده؟؟؟...     جونمی بی بدیببخش: بار من گفتم نیا     
 

 ....  دخترمهینهو ن-    
 
 ....  کهستی نی خب مشکلم؟ینه و ن: گرد شده گفتم يبا چشما_   
 

 ..... هوی....  باشهرونی بدی دختر نبامیساعت نهو ن-    
 
 : يدر
 ..... ستی خان که نیعهد کاله بوق.... می نه نهو نرهی دکمی گهی دازدهی ما ،ی بی بواه
 

 ....  داخلمی اجازه داد برمی کردری بود که ما دنی که نشون دهنده ای بی بحتای حرف و نصکمی از بعد
 

 ..... البته الزم به ذکره قبلش نمازم رو خوندم...  و من اول همه مسواك زدممی عوض کردلباسامونو
 

 دونستمیچون م....  آب گذاشتم باال سرموانی مسکن با لهی....  مسواك زدم تشکمو پهن کردمنکهی از ابعد
 ....  درد دارمی و نصفه شبشمیفردا عادت م

 
 ....  بدمحی توضدی خو بادی هم خودتونای حیب

 
 .....  کال دوست پسر دارهدونستمی چون مادیاما آتاناز  نه ز... با طناز سرد بودمهمچنان

 ....  رو نهیاما رابطه عاطف  
 

 یکی تاري توي و لبخنددمیبه سمتش چرخ..... دی هرشب طناز خوابي جاایچراغا که خاموش شد در     
 .....  باشهدهیزدم که فک نکنم د

 
 .....  شدم و بوسش کردم اونم محکم بغلم کردکشینزد     
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 .....  که کردهيبخاطر کار..... زهیری طناز داره اشک منکهی از اغافل

 
 ..... می به سمت صدا برگشتای اومد که با دری سرفه خشکيصدا
 ..... رهی سرفشو بگي داشت جلوی که سعی در حالمیدی که چشمامون عادت کرد طناز رو دکمی    
 

 .....  آب کنار تشکو برداشتم و بهش دادموانی به سمتش رفتم و لعیسر       
 

 عیسر.....  نداشتمشویدرسته ازش ناراحت بودم اما طاقت گر... هی گرریسرفش که قطع شد زد ز      
 : بغلش کردم و گفتم

 
   گفته؟يزی چی کس؟ی کنی مهی کرده؟ چرا گرکاری چی شده طناز؟ کیچ     

 
 :  گفتدمیپرسی سوال مي که رگبارنطوریهم     
 ....  تورو خدا ببخشمیآج.... ه   خوردم* گ یآج....  غلط کردمیآج     

 
 ....  نگاه به طنازهی متعجبه اونم دمی کردم که دای نگاه به درهیبا تعجب     
 

   کرده؟؟؟ي کارمای افتاده؟؟؟ آقا نی اتفاق؟؟؟ي کردکاریمگه چ:گفتم     
 

خبط ... .دی توروخدا ببخشیآج...  خودمهریتقص... ستای اون نریتقص... منو ازت دور کرده... آره:گفت      
 ... کردم

 
 .... رو کهی کسدمی من چه ساده بخشو
 
 : لوفرین
 ...  شدمداری از خواب بي آهنگ الو استوري صدابا

 .....  روش افتادهای اسم تاندمی برداشتم که دمویگوش    
 .... اوا سالم....  دم روستاملوین... الو-     
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 ....  صبر کن لباس بپوشمکمی ام،یاالن م... زمیسالم عز: گرفته گفتم يبا صدا    
 

 .... فعال... اوك منتظرم...  کردمادارتی از خواب بدی ببخشيوا-    
 

 .... يبا.... ي داراریاخت_     
 

 ی مشکدی سفیکاپشن ورزش+ بغلش داشت پام کردم دی که دوتا خط سفی مشکی شلوار ورزشهی    
 .... ستش
 ....  گذاشتم سرمممی هم سرم کردمو کپ ارتشی مشکشال
 که تو بمی هم برداشتم و گذاشتم تو جی دم دستیدستبند چرم...  خواستينطوری اپی دلم تهیخو چ    

 .... راه ببندم
 ..... رمی نمییکال بدون دستبند جا    
 

 ... لی به دودلدمیدویم.... رونی و زدم بدمی پوشدیکفش اسپرت سف    
 ...  شدماردی حاال که بیورزش صبحگاه. کی    

 ....  برسمایزود به تان. دو     
 

 ی صبح کمی بگه خنگولکم شش و نیکیآخه .....  رفته بود رژ بزنمادمیاونقدر عجله کردم که اصن      
 .... نتتی که ببدارهیب

 
 ....  که برن چشمهانی مرونی همه زنا دارن از خونه ها بدمی ددمیکه البته به وسط روستا که رس       

 
 ....  خخخمی آشنا شده بودشونی چند روز کامال با برنامه زندگنیتو ا     

 
 اسپرت پی رو با تی جلو تر رفتم که تانکمی.... کردی چپ چپ نگام مشدمی که رد میاز بغل هرزن     

 ....  و البته کپدمید
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 بغل میدی و پرمی زدغی جمیدیآخه همو که د....  هاموني نور با جنگولک بازی نور علمی شدگهید      
 .... هم
 

 .... گنی با چند تا پسر داری و رامی و آرتری امدمی خنده چند نفر برگشتم که ديبا صدا      
 

 ) گریعادت بودن و نداشتن اعصاب است د(چه مرگتونه؟؟؟ .... هر هر هر:گفتم       
 
 ..... اوپس معذرت مادام: گفت شونیکی

 
 ....  ارباببببببي پا شدی از خواب زمستونشدهیچ: گفتم ری توجه بهش رو به امبدون

 
 ..... ی نخور منو اول صبحیآج: گرفت و گفت خندش

 
 ..... ستمی نيخور...... اهل: کردم و گفتم شی قهوه امنم

 
 .....  آدم بود و جدا از اون قوم مغول بود سالم کردمنی که کال عمانی به آرتبعدشم

 
  گه؟؟؟؟ی دي خودت اومدنیبا ماش: گفتم ی توجه به اونا رو به تانی باز هم بو
 

 و اوردمی ننی آوار شدن و منم ماششونینیبی پسر عموهام که منی ادمی دومدمیداشتم م... نه بابا: گفت اونم
 .... می اومدی سامنیبا ماش

 
 .... نای منت اری زي نرمی بردای پی بی تا خونه بایپس ب... اوك:گفتم       

 
 .... میی بدوایب... اوك: گفت

 
 ....  بدجورمتمیپا: گفتم منم

 
 ....  پسرا تعجب کردندنمونی دوییهویبا ..... می دو رو شروع کردمی که گفتي دو سه اکی با
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 :  گفتی تانمیدیبه نصفه راه که رس....  بود چون بدنم گرم تر بودشتریسرعت من ب     

 
  ؟؟؟يندارآب ...  نفسملوی نيوا     

 
 : گفتم

 ....  جلو چاه هستمی برگهی دکمیاما ... نه
 

 .... آخه زنا اونجا جمع شده بودند.... می شدمونی پشمیدیبه چاه که رس....  اوك رفتنو داداونم
 

 میزود ج...  هاخورنمونیدارن م: گفت یتان....  توجه به اونا آبمو بخورم که موفقم شدمی کردم بیسع     
 . میش
 

 .... می شدمی جی آب خوردنمو تموم کردم و به قول تانعیمنم سر     
 ......ی به راه اصلدنیبارس

 
 : لوفرین
 ... انی که هلک و هلک دارن ممیدی پسرا رو دی به راه اصلدنی رسبا
 

اصن ...  کار کردنینه که کل....  خسته تریکی از یکیماشاءاهللا ... تونیمادر به فدا تنبل... ی الهیعخ     
   کجاس؟؟؟نیماش
 

 به راه خودمون ادامه نیبخاطر هم...  براشونمیسی وامیستی نکاری اما خب ما که بمشونیدی که ددنید     
 .... میداد
 

 .....  استاد تکواندومهدمیبرش داشتم که د....  بود زنگ خوردبمی که تو جمیگوش     
 !!!! اون

 !!!!  صبحنوقتیا
   شده؟؟؟ی چیعنی
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 .... میدی دست از راه رفتن کشنیبخاطر هم... تماسو برقرار کردم    
 
 ... سالم استاد_
 
 تا مسابقه نمونده يادی ززیبابا چ....  هم بدتره توایاون تان...  هايای وخ کالسارو نهی...  خانوملوفریسالم ن-
 .... ها
 

....  جانای شهرم استاد با تانرونیدوما ب....  و صد درصد طال رو شاخمونهمیاوال که استاد ما آماده ا_    
 .... میای بمیتونی کالسا رو نمنیبخاطر هم

 
 .....  باشه هاادتونی... کنمی مچارتونی بنی نقره هم آوردی حتنمیمن بب... به هرحال-     

 
 ..... م قطع شد ندارحشوی زر زدن که حال توضکمیبعد از ...  چه ترسناكیییییییوو
 

  گفت؟ی میچ: یتان    
 بدبخت میری حاال نقره هم بگمیریگیمنم زر زدم طال م... میری چرا کالس هارو نمکردی متیشکا_     

 .... میشیم
 

  م؟یفتیراه ب... زمیتو روحت عز-     
 
 ... اوك... اوم_
 

 ....  خمار در اثر خوابياونم با چشما.... دنی رسمی بودستادهی که ما ایی تازه به جاپسرا
 

   دارن؟؟؟ي اگهی مشکل دنینکنه فک کرد     
 ....  اومدمی گوشي که صدامیفتی راه بمی خواستدوباره

 
 .... خوابمم که به کل پر....  مخابراتم من امروزهووف
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 .... تماس برقرار کردم....  بودایدر
 

   عشقم؟؟؟يکدوم گور-      
 

 .... خونمیتحه مسر گور توهم دارم فا_     
 

 :  گفتيبا لحن لوس و ناز دار    
  ؟؟؟.ادیدلت م     

 
 رمیگی کارتو منی تاوون اری دل سهی.... فهی خونه ضعامیبزار ب...  شعورکمیلحنتو قربون ب... ژونننن_     
 .... ازت

 
 .... دارمی هاتم دوست میتالف...  آقامونی عشقيوا-     

 
 ....  مامی هستی خلنیچن... گهی دبعله
 .... یرکی زری زخندنی دارن منای ادمی قطع کردم که دی متواليبعد از زر ها     

 
 : گفتم
 ...  باونیراحت باش     

 
 .... ي بازوونهید... یالت... تیدنده خل....  امروز اون دندم هاکال
 

 : گفتم که شهی قطع نمدمید...  اجازه دادم بخندن شروع به عر زدن کردنیوقت     
 

 ..... ایزود ب... رمی دارم میتان....  اهگهی دنی که دعوت شدي گورنی گم شنیبر      
 

 ....  رفتارم بود راه افتادمریی بدون دقت به تعجب اونا که حاصل از تغبعدشم
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 ... ی بی خونه بمیدی تا رسمی کردی طعی رو سرری مسهیبق     
 .... میدی خوابمی رفتومدی چون خوابمون می و منو تانمی صبحانه خوردنی شده بودن، واسه همداری بهمه

 
 ....  خومی شده بودداریخو زود ب     
 ....... می کرمشون نگرفت و گذاشتن راحت بخوابنایبازم خداروشکر که ا     

 
   و گردشرونی بمی بعدم برتا
 : لوفرین
 .... ازدههی دمینگاه کردم که دبه ساعت کنارم ....  شدمداری بچه ها بي سر و صدابا
 

 برگشتم سمتش محوش ی شه که وقتداری تا بی بزنم پس گردن تانیکیخواستم ... مایدیاوه چقدر خواب    
  شدم

 
 )  فرشته ها شده بودنی عمی آخه خواهرستمی نزیه_... زیاوه چقدر ه     (

 
 ....  نازشو باز کردياونم آروم چشما...  خم شدم سمتش و لپشو بوس کردماری اختیب     

 
 ...  من که دختر بودم عاشقش شدم چه برسه به آقاشون صبحارهی منو بگیکی یییییییوو     

 
  صورتم چش شده؟؟؟ زشت شدم؟؟؟... ی شده آجیچ: یتان     

 
 .... دمی متی جنسریی تغرمیاصن من م.. ..شاهللای ای کنریتو گلوش گ... شاهللایکوفتش شه ا_     

 
  ؟؟؟یگی می شده؟؟؟ چی چلویوا ن-    
 

 ... شمی آقات مدمی متی جنسریی تغرمیاصن خودم م...  تو گلوشی کنریگ... ي نازیلیخ... آقاتونو گفتم_    
 

 چشا گوشم وا دونهیبچه شعور نداره نم.... باال نود ساله... ستی داد که قابل پخش نیبا خنده فوش     
 .... شهیم
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  میرفتی میی نبود دوتاادیاما چون وقت ز...  حماممی برمی گرفتمی تصمگهی دی شوخکمیبا      

 
 ...  حماممیحاال خوبه هنو نرفت.... ي منحرفانه اينچ نچ نچ نچ چه فکر ها... ژونننن.... ویژان بخورم تان     
 مجبور ی و مسخره کردن که منو تاندنیحمام اونقدر خند می بریی دوتامیخوای مدنیبروبچ که فهم     
 ....  تا صدا خر بدنمشونی بزنمیشد
 

خ * راحت ل خ،یماشاءاهللا خجالت هم که .... می وارد حمام شدری سخت و نفس گاتی عملنیبعد از ا     
 .... میت شد*
 

 ... خوردمی هم که بدتر صدتا پسر داشت با نگاش مای تاننیاَو ا      
 

 :  گفتممنم
 ....  هايخوبه خودتم دار... شیبابا چشما درو     

 
 : یتان

 ....  پختهای خام خام بخورم گرتویژان ژان ج.... گسی دجوریجون خودم از تو      
 

 :  گفتزمی شعور هیاون ب...  که حد نداشتدمی که گفت اونقدر خندنویآقا ا    
 ....  نهای يخندی شب هم منمیبب... قربون خنده هات     

 
 .....  داغون بودیلی خییخو خدا... باشه........  نکنهدمی ترسکمی بود که ي جورلحنش

 
 : آخرشم گفت.....  سرموني روشدی حمام داشت آوار مدی که به زبون آوردم از بس خندفکرمو

 .... نترس باو.ی گوگولیاله....  کردمي نقش بازبای زی بسیلیخوشم اومد خ... ولیا     
 

 ..... میدی رو پوشی مشکی که از من قرمز بود و از تانمونوی کوتاه مسافرتي حوله هامیدوشمونو که گرفت    
 
 ....  تو اتاقمی شدمی جننمونی که بچه ها ببنی قبل از اموی اومدرونی حموم باز
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 ... دمی پوشی تاپ شلوارك قرمز مشکهی و دمی پوشرامویلباس ز    
 

 ..... جونم در اومد تا شونشون کنم....  اصن نگووووووووووووگهیاوف موهامم که د    
 

 ....  شدمیبعد از زدن کرم منتظر تان....  برام بافتشی موهام که تموم شد تانيشونه      
 

 ....  موهاشم من شونه کردم و بافتمدی پوشیاسی ی تاپ شلوارك صورتهیاونم      
 
 ... خوردنی موهی بچه ها که داشتن مشی پمیرفت..... می از اتاق خارج شدگهی زدن کرمش با هم دبا
 

 .... می کردوهیو شروع به لمبوندن م.....  بردمی گرفتم و واسه خودمو تانی بیدوتا بشقاب از ب     
 
 ..... می جنگل جوج بزنمی که برمی گرفتمی تصمي ها که تموم شد با همفکروهیم

 ....می سر چمدونا تا آماده شمی رفتعی سرنمی هميواسه      
 
 : لوفرین

 ... می خوشگل گرفتم به سمت بچه ها راه افتادنقدری کوفتش شه اشاهللای عکس که ای از گرفتن کلبعد
 

 ... بعله...  خودش خوشگل بودا، همش بخاطر نحوه عکس گرفتن من بودهي ژستانی فک کننیونیمد
 

 ... می کردری کردن ماها که چرا دچی بچه ها شروع کردن به سوال پمیدی رسیوقت
 
 بفهمن من ازش عکس می دوست نداشتچکدوممونی چرا هدونمینم... مشونیچوندی پيجوری ماهم و

 .... گرفتم
 

 بساط سفره رو آماده می ما دخترام داشتکردنی کبابا درست مي براشی پسرا داشتن آتموی ناهار بودکینزد
 .... میکردیم
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 .. خی هم منتظر گوجه ها بودن که نصف کنن و بزنن به سهی گوجه، بقی تانشستم،ی مزهی فلفل رمن
 ...  بار مصرف بودکی کردن و آوردن سر سفره که البته ی جوجه ها پخت، گوجه هارم کبابنکهی از ابعد
 

من که ...  پسرا تموم کردنمیدی که دمی نصف جوجه هامونو خورده بودبایما تقر... می به خوردن کردشروع
 :  جوجه ها رو گذاشتم وسط سفره و گفتمهی شده بودم بقریبا همون نصفه س

 
 ...  بخورهخوادی می شدم، جوجه ها اضافس هرکری من سدوستان

 
 ...  رودخانه رفتم تا دستامو تو اون آب خنک و روون بشورمکی بلند شدم و نزدبعدشم

 
 ...  خنک و خوب بودییییییییییلیخ...  بگم کمهی که هرچيوا

 نشه و پاهامو گذاشتم تو سی باال که خدمیشلوارمم کش...  از شستن دستام کفشامو در آوردمبعد
 ... رودخونه

 
 ... چشمام خود به خود بسته شد...  گاه بدنم کردم و سرمو باال گرفتمهی تکدستامو

 ... پاهام تو آب خنک و روون...  بودی خوبیلی حس خواقعا
 درختا دهی در هم تني برگاي داشت از ال به الی که سعدیروبه تشعشعات خورش...  روبه آسمون خداسرم
 ... بتابه

 
 ...  سرم افتادي روی کسهی فکر بودم ساي که تونطوریهم

 ...  خودمو جمع و جور کردمعیسر...  بودمانیآرت...  آروم باز کردمچشمامو
 

 ...  آبياونم مث من کفشاشو در آورد و پاهاشو کرد تو...  کنارم نشستاومد
 

 ... رهی آدم در میاصن خستگ...  دارهیچه حس خوب... شیآخ: گفت بعدشم
 

 ... درسته: فقط گفتم منم
 
 ...  بگمتونستمی نمشتری بيزی بود که چمانی آرتبی و غربی عجي کارهاری ذهنم اونقدر درگنیدونی میعنی
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 ... حواسم بودشتری بکاش

 
 : لوفرین

 :  بعددوهفته
 ...  و خنده هایدوهفته با تموم شوخ...  گذشتدوهفته
 ...  که االن فقط خاطره هاش موندهي ادوهفته

 ... رهیگی خندم مکنم،ی دوهفته رو مرور منی که دارم خاطرات ااالن
 

 ...  از برگشت از جنگل رابطه ما با پسرا بهتر شدبعد
 ...  مچ شدنيادی اما بچه ها زدادمی رو نمادی ز من کهالبته

 
 ... می بودرونی که هرروز باهم بي طوربه

 ...  کردمدای پمانی نسبت به آرتی به شخصه اعتماد نسبمنم
 ...  بودی باحالیلی خپسر

 
 ...  مهربون بودکرد،ی کمک مکرد،ی می شوخد،یخندیم...  فرق داشتی کلشناختمشی که قبال میمانی آرتبا
 
 کی به بچه ها نزدگرفتیسوسک م...  تو آبدادیهل م...  بودی خرکی که کال فقط توکار شوخرمیام
 ... ترسوندیبچه ها رو م..... کردیم
 

 ....  بوده بعد آدم شدهطنتی بشر اول شنی اکال
 ....  بهمون اضافه شدننای و تمای آخر نيروزا

 
 ....  ساعت هاکی يالبته فقط برا... ي کال باعث اعصاب خوردو
 

 ...  بودناراشونی بچه ها جفت جفت شده بودن و همشون با آخه
 یی وگرنه تنهامی همه جا بریی ماهم دوتاای رفته گفت بادشونی کال منو خودشو نای ادی هم که دمانیآرت
 ... دهی و حال نممی بردیبا
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 ...  اتفاق باعث شد بهتر بشناسمشنیو هم...  بودمی همش با آرتگهی راست مدمی دمنم

 
 ....  بکنهي کارنیخو کال حق نداشت همچ... کردی دراز نمشتری پا شو از حدش بییخدا
 
 ...  که کرد اعتمادمو جلب کردیی خب کارااما
 

 آوردم و شستم و رفتم سمت وهی مکمی و از توش خچالمی دو هفته رفتم سر نی از مرور خاطرات ابعد
 ... ونیزیتلو
 

 بود اما خب باالخره ی عالیعنی هم خوب بود، ی بیخونه ب....  هاشهی جا خونه خود آدم نمچی هواقعا
 ... میمهمون بود

 
 ......  وزی رو مي پاهاتو بزاری ول ششدی رو نداشت دوما مث االن نمنجای اوال امکانات ااونجا

 
 ....نای بپوشم و ای هام به فکر فردا شبم بودم که چوهی حال خوردن مدر
 
 : لوفرین

 ...  روشنی با شلوار لدمی پوشییموی مانتو لهی    
 ....  شاد داشت هم سرم کردمي که توش رنگاییمویشال ل    
 ...  چون آفتاب بودیکپ مشک    
 ... دمی هم پوشیی طالي با خطادیکفش اسپرت سف    
 ... انی تا بچه هام برونی آب رفتم بدی کوچولو سرخ آب سفهیبعد از     

 ...  ندارمحشوی زدن که حال توضی خفنيپایاونام ت     
 

 :  گفتی که تانرونی بمیزدی از خونه ممیداشت    
  ان؟؟؟ی پسر عموهامم بشهی مدیبچه ها ببخش    
 

 ... انی پسرا هم مهی بقمیدی فهمای و بعد از زنگ تانمیماهم قبول کرد    
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 ... می به سمت چشمه راه افتادنی هميبرا... مینیقرار بود دم چشمه همو بب    
 
 ...  تا پسرا بساط جوجه رو آماده کنندمی بری و قرار شد به سمت مرغ فروشمیدی رسگهیبا هم د   
 

 .... می کندای نشستن پي خوب براي جاهی تا میزدی جنگل قدم مي تومی ساعت بعد داشتمیحدود ن    
 

 ... بود زی قشنگ بود چون تمیلیجنگلش خ    
 ... شناختی رو نمنجای ای جز اهاليادیخب باالخره کس ز    

 ... می انداز رو انداختری مورد نظر زي جاافتنیبعد از      
      
 ... رود خونه جلو رومون بود و دور و اطرافمون پر درخت و سبزه     
 ...  جامون خوشگل بودیلیخ    

 .... می کندای خوشگل واسه عکس پي تو جاهامیدست دخترا رو گرفتم و راه افتاد     
 

 ...  بهشت بودنی که واقعا عمیدی رسي منطقه اهیبه      
 
 ...) خل خلکم اصطالحه_ ؟يدیآخه تو بهشتو د(
 

 ....  شدم که واسه عکس ژست گرفتي نفرنی درون اولي ندانی زر زر با اکمی از بعد
 

 ... د اونطرف ها نبویمانتومو در آوردم چون کس    
 ...  بودمی خنکي قرمز تنم بود که براي تنه می نهی     

 ...  موهامری دستمو بردم زهیموهامم باز کردم و ... ومدی بهم میلیالبته خ   
 ...  جلب بوداری بسی ناز شده بود بسیلیژستم خ     
 ... رنیگیعکس هامو که گرفتم و تموم شد  تازه متوجه شدم بچه ها دوتا دوتا دارن عکس م     

 
 نبود ی اما خب کسمیری بگی عکس دسته جمعمی تموم شد گفتی عکس گرفتم وقتای و درایمنم از تان     

 .... رهیکه عکس بگ
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 :  و به بچه ها گفتمدمی موهامو بستم و لباسامو پوشعیسر     

  نی بصبرگردم،ی برمعیبچه ها سر     
 ... مانی آرتای ری امای بگم؟؟؟ یخب خب خب به ک...  حرفم سمت پسرا رفتمنیبعد ا    
     
 ... کنهی مخی داره جوجه ها رو سدمی بگم دریاومدم به ام...  آدم نبودن که بهشون بگمشونیخو بق    
 

 ...  کرد و باهام اومد گفتم که قبولمانی هم به آرتنیبه خاطر هم     
 مانی ازشون نمونده باشه که آرتيزی چدمیدی بچه ها رفتن منم داشتم می عکس دسته جمعیبعد از کل    

 .... دمی درخت دهی داده به هی و تکنهیرو دست به س
 

 ...  در آوردم و ازش چند تا عکس گرفتمبمی دوباره از جموی گوشنیژستش فوق العاده بود واسه هم     
 از ما عکس انداخت بعد از نقدری فکر کردم گناه داره اکردمی خاموش ممویآخر سرم که داشتم گوش     

 ... خودش عکس نندازم
 

 ... مانیآقا آرت_    
 ...  بلهیعنی....جا-   
 ... رمی ازتون عکس بگنیری ژست بگنیخوایاگه م_   

 ... اوردمی نمویاما من که گوش-    
 ... دمی بعد بهتون مرمیگی خودم میا گوش بنیخوایاگه م_    
 
 ... موافقتش شروع به عکس گرفتن کردمدنی شنبا
 
 : لوفرین

 ...  شدمداری زنگ ساعت بي پنج با صداساعت
 ... نیی لگد زدم بش که افتاد از تخت پاهی که دهی هنوز خوابنی نگدمید
 

 ... بدبخت تو شک بود هنوز که من سوت زنون رفتم دست و صورتمو شستم... خخخخخخخ
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 ... ی زد بهم به عنوان تالفی پس گردنهی نی که نگرونی باومدم
 :  خوردم و بعدش گفتمنی رو با نگعصرونه

   
 دی با امشبي شرط بندهیسر ... زاشتمی امشب قرار نمدونستمی اگه ميای مدونستمیمن نم... گمای میآج    
 ...  برم شامیکیبا 
 ...  هادی باشه؟؟؟ ببخشن،یی پاادی بگمی می طنبه
 
 :نینگ

 ...  ندارهی پس عذر خواهی تو نبوده آجریاوال که تقص    
 ...  های کنفی رو برام تعرزی همه چدی باي بگو، اما شب که اومدبهش

 
 ...  از قبول کردن حرفش رفتم سر قسمت سخت کاربعد

 ...  لباسانتخاب
 ...  برام راحت کردنی اونم نگکه
 

 ... نای و اجاتی و بدلي اروزهی پاشنه دار فکمی يکفشا... ی و شلوار مشکي با روسري اروزهی فمانتو
 

 .... رمی رو گذاشتم رو تخت و رفتم دوش بگهمه
 ...  ساعت تو حمام بودمکی حدود

 ...  باشم امشبنی بهتردی باگفتی داشتم که می حسهی
 
 ...  کنهشمی آراادی بنی و همونطور نشستم تا نگدمی پوشراموی اومدم، لباس زرونی حمام که باز
 

 ...  دست به کار شدعی سرادی بهم میشی چه آرادونستی مچون
 ...  نگاه کردمنهی آي تموم شد و توشمی ربع بعد آراهی

 
 ... ی با رژ کالباسي اروزهی فحی ملهیسا

 .... ی کوچولو کلفت و رژ گونه کالباسهی چشم خط
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 ....  شدمبای زاری بسیبس
 ...  دور گردنم بستمموی و روسردمی پوشلباسامو

 ...  نگاه کردمنهی که شدم تو آآماده
 

 ... یی خداارنی کم مشمی پایحور
 ....  درد نکنهشی سازنده لوازم آرادست

 .....  لولو به هلولیتبد
 ...  برداشتمنموی ماشچییسو
 
 ....  باال نرفتمگهی دنی همي بران،ی نگشی پادی خبر دادم که بی قبل به طناز
 

 ....  شدم و به سمت آدرس رستوران مورد نظر رفتمنی و رفتم سوار ماشدمی رو بوسنی نگلپ
 

 ...  نقاط شهرنی از بهتریکی ي تواونم
 ... گهی داره دهی مای آرتخو
 
 .... گاز فشردمي روشتریمو ب نرسم پاری که دنی ايبرا
 
 : لوفرین

 ... دمی دوازده بود که خوابساعت
 ...  نماز کوك کردمي براساعتمو

 ... دمی تخت خوابییییییییییلی خو
 
 ... نگیریریری دنگیریریرید
 ...  رفتمی بهداشتسی بسته سمت سرومهی ني چشمابا
 

 ... و وضومو گرفتم...  شستم و خشک کردمصورتمو
 ...  و برداشتمدادی ماسی ي گلدارم که بودی جانماز سفچادر
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 ... جانمازم رو که پهن کردم، قامت بستم...  و چادرمو سرکردممقنعه
 

 .... دمی گوشه و ساعت گذاشتم و دوباره خوابهی هامو انداختم نی نماز دلچسب چادر و اکی از بعد
 

 ...  زنگ ساعتم نبود و زنگ تلفنم بودياما صدا...  شدمداری بمی ده بود که با زنگ گوشساعت
 

 ...  روشهنی اسم نگدمی برداشتم که دمویگوش
 ... جونم... سالم_
 
 ... بدو در رو باز کن... ي بسته برات فرستادم انگار آوردن دم در و در رو باز نکردهی... یسالم آج-
 
 ...  و شالمو انداختم سرمدمیش به هرحال مانتو مو پوزنن؟؟؟یمگه بسته نرسه به فرستنده زنگ م... وا
 
 ...  رفتم دم در کهامی ابریی و دمپای همون شلوار راحتبا
 
 ... الاااایگودز.... بختک... زلزله...  خدااااااااااااای

 
 .... گهی بود دنی که نگنیدونیو خو م...  افتاد رومی چنی عیکی دمی رو که وا کردم ددر
 
 ...  اومدهنای با ساك و چمدان و ادمی خودم دورش کردم که داز
 ....  توادی جلو در رفتم کنار که باز
 

 تو آشپزخانه چون داشتم شمی اتاق مهمون گذاشتم و لباس هاشو در آورد اومد پي تولشوی وسانکهی ابعد
 ... کردمیصبحانه آماده م

 
 ...  هم نشستنی و نگدمی رو چزیم

 .....  داد کهحی شد توضی بپرسم چنکهی بدون اگرفتم،ی که داشتم لقمه می حالدر
 
 ... غغغیج...  تهران درس بخونمامی آقام اجازه داد بلو،ی نیییییییوا_
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 ...  تو بمونمشی پتونمی که نمنهی نکته بدش ااما
 ...  که اصفهان باشم قبول کردمنهی بهتره ادمیمنم د....  بمونمدی گذاشته خونه عمم باشرط

 
 ...  مبل خوابش بردي بعد از دوساعت فک زدن و سرمنو خوردن روو

 ...  خدا رو شکراوف
 

 ...  خوابش برد من تازه تونستم برم سر غذا پختنیوقت
 ..... کنمی درست مهی خب خب خب خورشت باماومممممم

 ...  بهبه
 

 .... می خورشتم جا افتاد و برنجمم دم انداختم، رفتم سر گوشیوقت
 ....  امامو چک کردمی کردم و پ روشننتمو

 
 ...  غذا رو خوردشهی مدمی شد و با نگاه به ساعت دداری بنی بود که نگمی تو گوشسرم

 
 ...  تا دست و صورتشو بشوره سفره انداختمپس
 ...  ثبات ندارمکال

 ... زی وعده رو مهی
 ...  تو سفرهیکی

 
 ...  اومدنمی رو که انداختم نگسفره
 ... می ناهار رو خوردگهی دباهم
 ...  جمع کرد و ظرف هارم شستنیسفره رو نگ...  خوشمزه بودییخدا
 
 ... دمی خونه رو مرتب کردم و خوابکمیمنم ... دی چون بازم کمبود خواب داشت خوابو
 

 ...  تا آماده شم5 گذاشتم ساعتو
 .... قرار شام خوشمزههی ي واسه
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 : لوفرین
 ...  سر ساعت هشت دم رستوران مورد نظر بودمقیدق

 ... می آن تاچه
 ...  چک کردمنهی آي خودمو تونی از پارك ماشبعد
 ...  شدمادهی خوبه پزی همه چدمی دیوقت

 ...  هامو مرتب کردم و به سمت در رستوران رفتملباس
 

 ...  بهم خوردی مطبوعي بوهی که شدم وارد
 ... دمی دنج دي گوشه هی رو مانی گردوندم که آرتچشممو

 ...  سمتش حرکت کردمبه
 
 ... سالم_
 ... دییسالم، بفرما-

 ...  از نشستن و حال و احوال منو رو داد دستمبعد
   بخورم؟؟؟ی چاومممممم

 
 ...  با برنج سفارش دادمي سوخارگویم

 ...  هم مثل من سفارش دادمانیآرت
 ...  باز کردمنی از آبتی که سر صحبتو با گرفتن حالمی گفتن نداري برای حرفچی هدمید  
 
  چطوره؟نیآبت_
 ...  به پرستارش عادت ندارهادیاما خب ز... خوبه-
 ...  کنمی خواهشهی شهیم
  ن؟؟؟ی شنی ازتون بخوام دوباره پرستار آبتتونمی اما من،ی استعفا دادکباری درسته دینیبب
 

   رفتم؟؟؟ي که اونطوری؟؟؟ اونم از من پر غرور خواهش کنهمانیآرت...  شکنیدوم
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 نمی به قلبم رجوع کردم، و همدادی مهی مشکوك بودن قضي که مغزم بر مبنایی توجه به اخطار هابدون
 .... باعث شد که قبول کنم

 
 ....  دوست دارم باشممانی آرتشی پگفتی می حسهی تنگ شده بود، هم نی آبتي دلم براهم
 

 .... می و مشغول خوردن شدمی نکردی صحبتچی هگهی هارو که آوردن دغذا
 

 ... شکستی منمونوی قاشق چنگال ها بود که سکوت بي صدافقط
 

 ... منم دم رستوران منتظرش موندم...  رفت حساب کنهی غذامون تموم شد،آرتیوقت
 

 :  گفتمرونی اومد بیوقت
 ...  برمگهیخب من د    

 ...  بودی شب خوبیلیخ
 ...  نموندهی کار خاصگهی و دمینجام دادشرطمونم که ا     
 ... نی آبتشی پامی بنی بگنیهروخ خواست    

 ...  ممنونییییییییییلیخ
 ...  اجازهبا
 
چه به عنوان مهمان چه به ... نی آبتدنی دنیای بدیتونی منی هر وقت خواستنکهیو ا... شبتون خوش-

 ... دیریفقط آدرس ازم بگ... عنوان پرستار
 ... بدرود

 
 ... اونم تا من نرفتم صبر کرد...  شدمنی سوار ماشی با آرتی از خداحافظبعد
 
 ...  بوق از کنارش رد شدمکی با

 ... بزارهنی که البته اگه نگچسبهی فقط استراحت ماالن
 
 :لوفرین
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 کمد آوردم و انداختم ي پتو از تونی همي مبل خوابشون برده براي و طناز رونی نگدمی خونه که ددمیرس
   هردوشونيرو
 

 ... دمیکولرم روشن کردم و خواب...  خودمم عوض کردم و موهامو بافتميلباس ها    
 ...  بلند شدم و وضو گرفتمعیسر. کرددارمی زنگ ساعت بيصدا

 
 ...  و طناز رو صدا زدم تا بلند شن و نماز هاشونو بخونننی رو که خوندم نگنمازم
 ...  هم رامو سمت آشپزخونه کج کردمنی حس خواب ندارم واسه همدمی سمت تختم که درفتمی مداشتم

 
 ...  ام منايجقجقه ا....  شدنمونی من پشغی ها که نماز هاشونو خوندن خواستن بخوابن که با جبچه

 .... کردی منو نگاه مرغضبانهی بود مدهی طنازم که خوابش پرکرد،ی که کال تو چرت بود و منو نگاه منینگ
 

 :  گفتمی مظلومفهای با قمنم
 ... رونی بمی برنیای بگه،ی خواب بسه دخو
 

 ....  آخهمی بري کدوم گورمیساعت پنج و ن: گفت ی حرصي با صداطناز
 

 صبحا میواال ما اصفهان که بود... هیدی جمشمی اصن برای...انی بمیبه بچه ها هم بگ...  کوهمیخو بر:من
 .... جمعه همه کوه صفه بودن

 
 ...  خندهری زمی که افتاد با هم زدی اومد جوابمو بده که با اتفاقطناز
 هی تکیچون به طن.... نیحاال وسط چرتش افتاده بود زم.... کردی و منو نگاه مزدی چرت منی که نگگفتم

 .... داده بود و طنازم تکون خورده بود
 

 هیدی بود و قرار به رفتن جمشدهی خواب از سر همه پرگهی ما ديدنای و خندنی نگيبای زي از فش هابعد
 .... شد
 

 ....  هم که حال کار نداشت قبول کرد به بچه ها زنگ بزنه و فش بخورهطناز
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 ... هیدی جمشمیدی به هزار ضرب و زور ساعت هفت ما رسخالصه
 .... می راه گرفته بودي تومی صبحانه حلواسه
 ....  ماشی پارنی بساط جوجه ب رو خر کرده بود که با دوستاشمای نی ناهار هم طنواسه

 
 ... می سفره گذاشتي رو توازی مورد نلی و وسامی رو انداختسفره

 .... مای حلي رومی افتادی چنی عو
 : دنی با شناما
  ن؟یخوایمهمون نم  
 

 ......  کوفتمون شدغذا
  هام هستن؟؟؟؟نی امی هرجا ما هستچرا
 
 :لوفرین
 ...می هستن ماهم هستنای هرجا ادمی شاای

 ... کنهی صدق مشتری بکی مورد اما
 

 : مانیآرت__--- 
 ...  حرکت کرد،سوار شدم و به سمت خونه روندمنشی ماشنکهی از ابعد

 .... ارهی درمي ساده بازيادیز
 

 ... هی من عالي برانمی اوخوب
 ...  تختم ولو شدمي شش گذاشتم و روي براساعت

 ... ومدی خواب بود و سر و صداش نمنمیآبت
 ...  کرده بودم خوابم بردالی ساعت چند بود اما از بس فکر و خدونمینم
 ...  شدمداری ساعت بي نکره يساعت شش با صدا...  خواب آروم و راحتهی
 .... اری تو روحت راميا

 ... اه.... ی بود اول صبحی رفتنمون چهیدی جمشآخه
 .... رفتم دوش آب سرد گرفتم بدبخت فش بدم و خوابم از سرم بپره ی کمتر به رامنکهی ايبرا
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 ...  بپوشمی چنمی رفتم سر کمدم ببرونیاز حمام که اومدم ب...  داره اصنی حس باحالهی

  ،اومممممم
 .... ی با شلوار سبز لجنرونی آوردم بي زرد و سبزشرتیت

 
زدم و با ادکلن )ژل( ها جل یموهامم به قول بعض...  باشگاه ها دعا کردمنی به جون امی و کلدمیپوش

 .... خنکمم دوش گرفتم
 

 ....  کهبستمی و داشتم در رو مدمی پوشکفشامو
 .... ی خدا الهيوا

 .... تونمی کوچولو نمنی سرد باشم مقابل اهرچقدرم
 
 .... دیمالیبا دستشم چشمشو م... رونی بومدی کپلش داشت از اتاقش مي با اون پاهانیآبت
 

 ....  خونهي در آوردم و دوباره رفتم توکفشامو
 ...  سمتم اومدعی من سردنی دبا

 گرفتم با خودم ببرمش می تصمنی همي نرفته برارونی از خونه بهی گناه داره چند وقتدمید...  کردمبغلش
 .... رونیب

 
 ....  و صدا زدمخواستمی عذرشو مدی هم بلد نبود و بایچی سالومه پرستارشو که البته هنی هميبرا
 

حاال اگه من ... رونی شد و اومد بداری بعد تازه از خواب بقهیپنج دق... شنای مدای پیی چه پرستار هاییخدا
   جواب گو بود؟؟؟؟ی کاوردی سرخودش میی بالنینبودم و آبت

 
 ... و بپوشونه از بغلم گرفتش تا بره لباس هاشنوی آبترون،ی رو ببرم بنی آبتخوامی بش گفتم منکهی از ابعد
 

 .... بشمنی هم معطل ای کلدی حاال باهوفف
 
 : مانیآرت
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 ... ادی باهام بنمی گرفتم آبتمی بس فس فس کرد به شکر خوردن افتادم که تصماز
 

 ... رونی سالومه آماده اومدن بنوی من و فس فس کردن سالومه، آبتي ساعت اعصاب خوردمی از نبعد
 
 .... رهی برات بملوین
 ....  مرگت شه اون مادر سه نقطهتشیپ

 .....  فدات شهپدرت
 ....  خودم به قربونتاصن
 ...  بچهینیری چقد تو شآخه

 .... ست من بودنمی آبتيلباسا
  

 .... رونی بمی هفت بود که از خونه زدي هاکینزد
 ... می بچه ها رو به رو شدي و با چهره قرمز شده هیدی جمشمیدی رسمی هفت و نساعت

 
 ....  غر غر ها شروع شدمی شدادهی که پنیاز ماش....  گوجه هاروهانیالبته نه ا.....  من گوجه دوس دارمآقا
 

 ....  کردری دنیبه من چه بابا پرستاره آبت: گفتم منم
 ....  تا هوا ورش ندارهنی عمدم گفتم پرستار آبتاز

 .. چسبهی ميادی زدمیدی مدای جدآخه
 

 ...  شدنالی خی بدن بری به سالومه گشهی نمدنی هام دبچه
 ... کردی بغل سالومه بود و با دقت به همه جا نگاه منیآبت
 
 ...  شدهينطوری ها ارونی بومدهی از بس نیاله

 ....  با ما بودنی کار داشت تهران و بخاطر همریآخه ام...  بودرمیکه البته ام....  نگاه به بچه ها کردمهی
 
 یی دوره روستانی مسخرس که تو ايادی زنیالبته به نظر من ا... ه روستا باشه حواسش بدی سرش باریخ

 .... ارباب داشته باشه
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 ....  ندارهی به کار کسي کارری روستاشونم امتو
 ..... هیفاتی تشري جورهی یعنی

 
 يا...  خداي ادمیاونطرف رو نگاه کردم که د....  به سمت راست کج رفتندمی فکر بودم که دنی همتو

 ....  بابايا.... فلک
 

 ....  دنبال ماانی چنی هستن؟ عمیری هرجا ما منای اچرا
 
 شیلوس، ا_ شیبه توچه اصن ا_ که اونا باشن نیریشما هرجا م... ستنیاونا که دنبال شما ن.... اهم اهم(
 ) ي با شد، من رفتم،نیآها ا_ بتنش کنم؟ ای يریگیدهنتو کاهگل م_...  پسر دختر نماهانی انی عهیچ
 

 .... می حلي ظرف هاي افتادن روی چنی عمیدی که دمی تر رفتکینزد
 .....  های سومالنی عخخخخخخخ

 ..... نی چند وقته صبحانه نخورد،یعخ
 

 .....  پررو ام مناچه
 .....  البته بدبختو
 .... می داشته باشمیتونی راحتم نمحی تفرهی
 ..... اه
 : گفتی که ماری رامي صدابا

  ن؟یخوایمهمون نم    
 
 ... شکه شدندمی وضوح دبه
 
 : مانیآرت
 ...  شکه شدندمی وضوح دبه

 ....  جمع کردنمی حلي ظرف هاي خودشونو از روعیسر
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 .... میدی که ما ندنه
 .... خخخخخخخ..... ياری به روشون بی هدهی که حال ميوا

 .... ستی بغل سالومه ننی آبتدمی چرخوندم که دسرمو
 
 ....  پاهامو گرفتهنی آبتدمی که دنییسرمو گرفتم پا....  حال هم دوتا دست به پاهام چنگ زدنی همدر
 .... نتشی نبی باعث شد کسنمی همو
 
 ....کنمیبرسم خونه قرارداد رو فسخ م..... ستیاصال حواسش ن....  سالومه هم شورشو در آورده هانیا

 
 ،  هاشهی ممی تنبلدی فک کندیونی و مددم،ی نمحی توضمی بودیلی که چون خنای و ای از سالم احوال پرسبعد
 

 و باعث رونی اومد از پشت پام بنی که همون موقع آبتمی کنی که سالم احوال پرسلوفری به ندمی رسمن
 ....  زل بزنهنی سالم باز کرده بود ببنده و با بهت به آبتي دهنش رو که برالوفریشد ن

 
 .... زد که چشممو نوازش دادی برقچشماش

 ....  محبتبرق
 ..... عشقبرق
 ..... ی دلتنگبرق

 
 .....  نم اشک تو چشمش نشستدمی بودم که درهی برق چشمش خبه

 ....  اومدنیی قطره اشک لجوجانه از گوشه چشمش پاهی آروم
 

خوب .... نطوری همنمیآبت...  بودرهی خنیبه آبت...  دوزانو نشستنی زمي با قطره اشک روهمزمان
 ..... شناختشیم
 
 .... ماما:وگفت .....  بغلشي لحظه بود رفت تونی که منتظر همنمی دستاشو از هم باز کرد و آبتلوفرین

 
 .... می که خونه رو عوض کردیاز زمان....  رفتلوی که نیاز زمان....  وقت بود نگفته بودیلی که خي اکلمه

 ....  حرف اشکاش شدت گرفتننی ادنی با شنلوفرین
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 و نی و آبتلوفری همشون زل زدن به ندمی کردم که دی به سمتشون نگاهاد،ی کس نمچی هي صدادمید

 ...... دخترام اشک تو چشمشون جمع شده
 .....  بودی چه لحظه احساسیعخ
 .... نی آبتشی پادی بلوفری نخوامی که احساسات برام مهمه ممنم
 .... ونم مثال فقط فکر ایالک

 ....  معروفمی که به غرور و خودخواهی من،ی کاونم
 

 .....  ارزهی اما مدمی شناسنامم هم از دست ميدی راه خودمم سفنی تو ادرسته
 

 ی چه ارزشاونم
 
 : مانیآرت
 ....  جو دادنریی آدم تغنیع)  احساسیب( خوردی داشت حالم به هم مگهی که دی احساسي از لحظه هابعد
آقا ....  تو حلقشدادی هل موهی داشت می چنی علوفرمین... خوردیاز بغلش جم نم...  بودلوفری بغل ننیآبت

 ... خوامممممممیمنم م
 ... کردی محی داشت واسه خودش تفری همه چالی خی بخورهی جم نملوفری نشی از پنی آبتدی که دسالومه

 
 

 تل شروع تی روشن کردم و بعد از آپدکارم،نتموی بدمی منم ددادنی متفاوت انجام مي همه داشتن کاراکال
 ....  خوشحالم کردناری بسی که بسي وی چند تا دختر اومده بودن پهی....  امامو خوندنیکردم پ

 
 

 .... ماشاءاهللا... وهاهاهای......  اسکل کردشهی رم راحت منای حوصلم سر رفته بود، اهی چخو
 ....  ماشاءاهللاهزار

 .....  الدکترفتبارك
 ....  ساختهی چه دماغ،ی به دکولی ابابا

 ....  سرتاپا عملماشاءاهللا
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 ....  باد کردهمونی ملوی قول نبه
 .....  بودنی زد اونم اشی بار حرف راست تو زندگهی دختر نیا

 
 : چتمتن

  سالم-
  سالم، اصل_
   تهران19 نایسابر-
 ) اسمو نگاه(

  با؟ی زيدیت، حالتون چطوره ل رفادمی یاوه راست... خوشبختم_
 )اوعق(
   خوبمکنمیچون با تو چت م-
 )چه لوس(

 !دییبای چقدر شما زیراست... اوم، باعث افتخارمه_
  م؟ی آشنا ششتریب...  پسندم هستمبای ممنون،زيوا-
  ؟ي براشتر؟ی بتییآشنا_
 ....  ازدواجدمی شایوا خب دوست-
 ) به فنا رفتم(
   بگم؟زی چهی ها گمیم
  جانم عشقم بگو-
 ي شدالی شکل گودزشتری که البته بتمی ساختگییبای داشته، زی خوبيدست دکترت درد نکنه، عمال_

 .... بخوره فرق سر دوست پسرت
 

 ... نچ نچ نچ نچ...  که بالکش کردمکردی مپی تاداشت
 ...  دوره به پسرا چشم دارننی ادخترا

 .... زهی جاَو،
 ....  قباحت داره واالزشته،

 
 .... محکم خورد فرق سرميزی چهی که کردمی فکر ها رو منی همداشتم
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 : مانیآرت

 ....  بال به دوراوخ،
   بود؟؟؟؟یچ

 .... ارهی رامنی گرز رستم بود که منظور همون دست سنگحی صحبله
 ...  سنگهست،ی دست که نماشاءاهللا

 ...  بلند کردمسرمو
 ...  محکم زدم پس کلشیکی اول
  چه مرگته؟: گفتم دوم
 : جاش جواب دادری امکه
 ... حواست نبود.... می کني بازمیخوایم

 ...  آورد سرجاشی که راماونم
 ...  بخوره فرق سر مني بازيا

  نم؟ی ببدی باوی کنم و سالم بمونم کي نخوام بازمن
 :  اخم گفتمبا

  ؟؟؟ي بازچه
 :دادن گروه سرود جواب نهوی عهمه

 .... قتی حقجرات
 ...ی هماهنگولی ابابا

 : گفتم
 .... نیکنی مي بازقتیهمش جرات حق...  خز شدگهی دبابا

 .... ی شرطبالی والنیایب
 .... ي بازي برامی فقط چهار نفر پاشدبالمیوال
 ....  بودن و داوری تماشاچهیبق
 ...  جا نشستهکی ب،ی گله داور، دسته به دسته، با نظم و ترتهی

 :  کنني بازبالی که قرار شد والییکسا
  نینگ/ریام/ لوفرین/ من
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 .... می گروه شهی لوفری قرار شد منو نکه
 .....  گروههی دوتام اون
  م؟؟؟ی کنشی داره دختر پسری معنچه
 ....  دارهی چه معنییخدا
 .....  اول توپو بزنهی کمینی تا ببمی کنیچی شد سنگ کاغد ققرار
 ... نی و اونام نگلوفریاز گروه ما ن    
 ..... می گرفت توپ رو قرار شد ما بزنلوی که نی از پنج تا گلبعد

  شروع شدي بازو
 
 ]02:08 04,09,16[, شکنمی تو دوباره میب

 :021 پارت
 : مانیآرت

 ... ي شه بازينطوری اادی بدم مانقد
 .... میریگی ما مازی امتهی یه
 ....  اونایکی

 .... رنیگی اونا متادو
 ...  تا ماسه

 ..... میبازی در آخر مو
 ... کننای آدمو خورد ماعصاب

 .... می سه باختدو
 ....  نفر نبودکی ری تقصالبته
 ...  سخت شد براموني خورد، بازچی بهم اونم پاش پمی خوردلوی توپ منو نهی سر
 .... می بدبخت شد،یعخ

 ..... ثهی خبدونمی رو که مری امنیا
 ...... کنهی با نگاهاش خباثت پرت منمینگ
 .... می بدبخت شدیعنی نمی او
 :ریام



 244 

 ییدوتا...... تگری چنی که شما امشب تا صبح برمی گرفتمی خانوم تصمنی منو نگوهاهاها،ی خب خب، خب
 .... تو پارك..... تا صبح
   نه؟؟؟؟؟ترسناکه

 
 ... بدبخت سکته کرد..... يدی سفواری اِ چه گچ ددم،ی نگاه کردم که دلوفریبه ن....  اصال ترسناك نبود کهوا

 ....  گفتننوی چرا اثای خبنی بگو اپس
 .....  واسه من خوب شدیعخ
 ....ی شب عالي واسه می که آماده شمیبر

 ..... می کار داری قبلش کلالبته
 .....  به ذکره هنو ظهرم نشدهالزم
 ..... زمیری من دارم واسه شب برنامه مبعد
 ...... یعخ

 ..... ونی ناهار دوباره افتاد با آقام،ی با دخترا قرار بود تا شب باشچون
 ..... مای قراره فسنجون بدنی نکنفک

 ...... میزنیجوج م.....  بابانه
 ....  هستمی سختییییییییییلی کار خالبته

 ....  گرفت و پاشدنوی دست آبتلوی ندمی که دکردمی جوج پختن فک می به سختداشتم
 :گفت

  م؟ی بزننی دوره با آبتهی شهیم
 .....  نداره قبول کردمي مورددمی دمنم

 ....  ترقی عمیوابستگ
 .....  بايمساو

 ..... منشتری بشرفتیپ
 
 : لوفرین

 ... مای بخورممونوی نشد راحت حلشی فلک، اي خدا ااوف
 ،،،  اومد جلومی که آرتکردمی مکی داغون سالم علافهی قبا
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 ...  که باعث شد با بهت دهنمو ببندمدمی ديزی سالم باز کردم، چي که برادهنمو
 ...  منيخدا
 .....  مهربونميخدا

 ...  بهت زدم کردرونی اومد بی آتي که از پشت پانی آبتدنی دبا
 ...  گونم که به همراه اون زانو زدمي روختی اشکم رقطره

 .... کردلی ماما تکميبای با گفتن کلمه مقدس و زموی بغلم و خوشي از هم باز کردم که اومد تودستامو
 ....  کردسی صورتمو خاری اختی باشکام

 ... دمی که به خودم اومدم نگاه متاثر بچه ها رو دکمی
 .... گذشته بودنی آبتدنی ساعت از دکی

 ...  بغلم بودي کنه تویبی غرنکهی ساعت بدون اکی نی ايتو
 ....  سبک شدهکمی نمیبت و آکارمی بدمی دمنم

 ...  تو حلقشکردمی موهی تونستم متا
 .... خوردی کف پاش حلقو وا کرده بودو فقط می ماشاءاهللا، چشم آرتاونم

 ... شهی شل مششی نی و هشی سرشو کرده تو گوشدمی انداختم که دمانی به آرتی زمان نگاهنی هميتو
 ... شهی دوباره جمع مبعد
 ...چشوی سفت کنم پارمی بی گوشتچی پدی نچ نچ بانچ

 ... ی آرتي پس کله دی کوباری که شتلق رامکردمی فکر مششی به نحوه سفت کردن نداشتم
 ...  فلک زدهي چارهیب
 ....  کردمدای پیزونی آوافهی قم،ی کني بازقتی که گفت جرات حقری امشنهادی پدنی شنبا

 ..  خز شدییخدا
 ... می کني بازبالی گفت خزه و قرار شد والی اونم خدا را شکر آرتکه
 ...  پسر باشههی دختر هی مای و تمی رو باز کرد که دختر پسر مقابل هم نباششهی بازم در تاالر اندو

 ...  باشه بش بگمادمی زد يدی مفي زر هاامروز
 ...  نه که جرات دارمالبته

 ...  مون شروع شديباز
 ...  لج دراري هاي اون بازاز
 ......  مایکی اونا ازی امتهی یه
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 .....  بردنای الکی الکالبته
 ...  اشتبهمی بگمی چکم نداشتدئوی گرفتن وی الکازی امتهی هم چون
 ...  خوردچی من پي پانکهی اهم

 ...  اتفاقات باعث برد اونا شدنی تموم او
 ...ری شعور و امی بنی نگي ثانهی خبمی درآخر تصمو

 ... تگری تا صبح تو پارك چموندن
 ... یییییییوو

 ....  ها روحم رفت فضا برگشتدهمی که شننوی ااصن
 ......  رحمایب

 ....... ترسمی من مآقو
 ....... دنی خندثی و خبدنی هم دافموی رفتن سرجاشون نشستن و قلکسی شعور ها ریب

   داغونافهی با قمنم
 )  چقد داغونه؟نی انیدقت کرد(

 ...  نشستمرفتم
 ......  هم بغلمنیآبت
 رمی به سرم بگی چه گلنمی ببتا
 
 : لوفرین

 ... رهی حوصلم داره سر مدمی گرفتن به سرم بودم که دي ساخت گل رس برادرحال
 ...  گرفتمو بلند شدمنوی گل ها رو گذاشتم کنار و دست آبتنی همواسه

 ) بچه ذهنش خالقه.. .گهی می واقعنی فک نکنهوی... کنهیقابل به ذکره گل رو تو ذهنش درست م(
 ....  اجازه گرفتم که بچه رو ببرم بخورمششی از ولبعدشم

 .... می دور بزنمیبا هم بر.... زهی چیعنی... نه
 ...  هم قبول کرداون
 ....  ندارهنی با رابطه منو آبتی مشکلکال

 )  نفهمي درد منظور مهر مادر فرزنديا_ ت؟؟؟یمیصم_ بود تمونیمی منظور صمویکیآ_ن؟؟؟یرابطه با آبت(
 .....  چمناي انداز بلند کردم و گذاشتم روری زي از رونوی آبتدست
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 ...  کوچولوشو پاش کردمي هاکفش
 ... می دست در دست راه افتادبعدشم

 ...  رو حالت اسلوموشنالبته
 ... تا آسمون فرق داشتنی از نظر اندازه زمنی من با آبتي قدماخو

 .... د بچه پررو ببنشتوین
 .....  درچه حد آخهی استعداد منحرفییخدا
 ... شدی شل مششی ندیدی مي هر دختر بچه انیآبت
 ....  نچ نچ نچنچ

 ...  بگه بشر تو مگه چند سالتهیکی آخه
 ....  خسته شدنی ساعت گذشته بود که آبتکی

 ... نطوری همخودمم
 ....  بغلش کردم و راه رفته رو برگشتمنویآبت

 ...  بغلم خوابش بردی کوچولو هم از خستگاون
 ...  ننه به فداتی الهيا

 ...  دلش اومد برهيچجور
 ..... نداشتهاقتیل

 ..... دمی رسدمی که ددادمی رو فش منی مامان آبتداشتم
 .....  نبودمی بودم حواسم به خستگدیاز بس تو فکر فش جد.... خوشمان آمد... ولیا

 ....  خوبهاری بسی بسي کارراه
 ...  انداز گذاشتم و کنارش نشستمری زي که خواب بود رونویآبت

 ....  بود کنار زدمدهی که به صورتش چسبموهاشو
 .....  در آوردمکفشاشم

 ......  بخوابهتونهی راحت محاال
 ......  که راحت شد به بچه ها نگاه کردمنی از بابت آبتالمیخ

 .... زدنی که داشتن حرف مدخترا
 ...... کردنی بساط جوجه رو آماده مرامپس

 .. ام هام کردمی تل شروع به خوندن پتی نتمو روشن کردم و بعد از آپدکارمی بدمی دمنم
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 : لوفرین

 ... ماشاءاهللا
 .....  ماشاءاهللاهزار

 ...  ام نداده بودی نفرم پهی مهمم ییییییییییلی که خنه
 ...  ام هام مال کانال ها بودی پفقط

 ....  گپامو
 ....  من به فنا رفتم اصنآقا

 ....  دپرس نشم نتمو قطع کردمنی از اشتری بنکهی اواسه
 ..... ام ندادنی تمدنن که پی چه بيدیاااااااااا د...  ام ندادهی پی به درك که کساصن

 ....  صدام کردمانی که آرتدیرسی می ناموسي فشام به جاهاداشت
 گوجه هارو نی اای بگهی مدمی داره که دکارمی که چکردمیداشتم فک م...  صداش به سمتش رفتمدنی شنبا

 .... خیبزن به س
 .... يکاری تو هم بفهی کثدستامون

 ... شهی مری توجهم که به سمتم سرازنهمهی اصن من کشته مرده ایعنی
 ....  تو گوجه هاکردمی هارو محکم مخی هارو ازش گرفتم و از سر حرصم سگوجه

 ..... گوجه هابدبخت
 ...  شدی که شد حرص منم خالتموم

 ..... مانی آرامش دادمش دست آرتنی انی هميبرا
 ....  جوجه ها که آماده بودو داد بهمکهی تهی که مهربوننننننننننن واسه تشکر اونم

 ....  دخترا که تازه ساکت شده بودن صداشون در اومدنکارشی ابا
 :  خفشون کردمانی آرتي حرکت انتحارهی با اما

 ...  گرفتزشوی کار کرد، جالوین
   به شما خاله زنکا جوجه بدم؟؟؟ی چيبرا

 ....  راسته خفه خون گرفتندنی هام دبچه
 .....  هاننی ندارن جوجه دست من ببچش
 ....  جوجه های از خوشمزگفی کردم و تعردی تشکر شدی از آرتادی حرصشون در بنکهی واسه امنم
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 ..... رونای بزدی دود از کلشون میعنی خخخخخخخ
 :  متعجب گفتی شکل گوجه شدن زدم تو سرم که آرتدمی دمنم

   شده؟ی چچته؟
 :من

  خ؟ی رفت بزنم به سادمی گوجه هارو نی ايدی د،یه
 ....  بنفش شدنای اما دخدنی حرفم پسرا همشون خندنی ابا

 : دوباره گفتممنم
 .... رنگشون عوض شد... مسموما... نذاشتم ها خوبه البته

 ....  خنده رفت هواکی شلدوباره
 .....  باعث خندم منکال

   نکنه؟؟؟دلقکم
 ....  باشه درموردش فکر کنمادمی يوا
 ..... می آماده شدن جوجه ها همه به حالت حمله در اومدبا

 ... فکر رفتم تو کار حملهالیخی بمنم
 
 : لوفرین

 .... می ها آماده شدن و ما هم حمله ور شدجوجه
 ... می ربع نصف سفره رو شخم زدهی در عرض یعنی

 ...  در اومدنی آبتي شده بودم که صداری سگهی دمن
 ...  بلند شدم و رفتم سمتشعیسر
 ...  من نق زدنش تموم شددنی دبا
 .... جاش بلندش کردم و لپشو بوس کردماز

 ...  کف دستمختمی رکمشویرداشتم و  بفمی رو از کی آب معدنيبطر
 ....  زدیی صورتشو شستم که لبخند دندون نماسمی دست خبا

 ....  باشه هادای و دوتا دندونش پی نه که سحاال
 ...  بوددای چهار تا دندونش پنه

 ....  سفره رو شخم بزنن بردمش سر سفرههی بچه ها بقنکهی صورتشو شستم قبل از انکهی از ابعد
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 ....  کردم و دادم دستش بخورهکهی تکهی که استخوان نداشتو براش تیی هاجوجه
 ... دادمی هم با قاشق بهش مگوجه
 ....  ادامه ندادگهی غذا هاشو خورد که دنصف
 ....  سوق دادمنی از بشقاب گوجه به سمت صورت آبتسرمو

 .... صورتم که سمتش بود تکه کوچک جوجه تو دستشو سمتم دراز کرددنی دبا
 .....  محبتش سرتا پا شوق شدمنهمهی ااز

 .....  رو باز کردم که گذاشتش تو دهنمدهنم
 .....  بخورمشخوامی که ميوا
 ...  فدات شمی الهيا

 .....  با محبتمي کوچولو
 .....  خوردن من به غذا خوردنش ادامه داددنی دبا
 .....  ساعت بعد هم غذاشو تموم کردمین

 ....  و صورتشو بشورم کردم تا ببرم دستبلندش
 ....  کرده بودفی صورتشو کثکل

 ....  که نگم بهترهدستاشم
 : گفتمنی نگبه
 .....  رو بشورمنی تا دست و صورت آبتری آبو بگنی اای بیآج

 .....  اومد و دست و صورتشو شستماونم
 .....  سمت بچه ها که در حال استراحت بودنمی از شستن دست و صورتش رفتبعد
 .....  بغلمي اومد تونی که آبتدمی دراز کشمنم
 ...دمشی که نسبت بهش داشتم به آغوش کشی با تموم محبتمنم

 
 : لوفرین

 ...  سردرد اومد سراغمهوی بغلم بود که ي تونیآبت
 )  از سردردرمیمی آره دارم ميوا_ ؟ییهوی نطوریهم(
 ...  صورتم نشستي شدت درد اخم رواز

 ...  پاکش کردمعی سراما
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 ....  بدونه سردرد دارمی نداشتم کسدوست
 ...  بغلم خوابش برده بودي خوابالو دوباره تونیآبت

 ...  سرش برداشتمری دستمو از زآروم
 ... ور ولنهی هرکدوم دمی بگه ها نگاه کردم که دبه
 ...  چرتي صد البته توو
 ...  برداشتمنوفنی استامهی بشی جي برداشتم و از توفمویک

 ...  هم درشو باز کردم و به همراه قرصم خوردمی معدنآب
 .... کنهی داره نگاه ممانی آرتدمی که دبرگشتم

 ...  تکون دادمهی چي به معناسرمو
 )  به تو چهشیا_ سرتو ؟ ي تکون دادهی چي به معنايچجور(

 ...  چه فضول شدنامردم
 ... میدی ادامه مآها

 :  که تکون دادم گفتسرمو
   چته؟؟ي قرص خوردچرا

 ...  سردرد گرفتم،یچیه: گفتم
 ...  زدثی خبي و لبخندی تا شب خوب شدوارمیاِ، ام:گفت

 ....  خداااترسمیمن م...  کنمیآخه من شب چه غلط... ي آوردادمی که يری درد بگی الهيا
 :  خونسرد گفتمي اما با ظاهرخوردمی از تو داشتم حرص مدرسته

 ... شمی که خوب مانشاءاهللا
 ....  در اومدغشونی از حرصم چار تا لگد به بچه ها زدم که جبعدم

  ؟یسمیچته ساد: نینگ
 ...  انگل جامعهریبرو بم: طناز

   کرده؟تی خانوم منو اذیک...  بابا چتونهيا:ماین
 ...  خندش گرفتمانی که آرتمی ادا عق زدن در آوردنی حرفش منو نگنی ابا
 .....  کهستی خودم نریتقص...  به ارث بردمنی از نگموی من دلقکن؟؟؟؟؟؟یدید

 : موضع دادنریی با حرفم تغدنیکشی شده بودن و داشتن با چشماشون خطو نشون مداری ها که ببچه
 .... گهیعصره د... می هندونه بخورنیایب
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 ... کشتن من شدن و به سمت هندونه پرواز کردنالی خی هندونه خورم بجماعت
 
 : مانیآرت

 ... دمیدی رهگذر رو مي رفت دور بزنه منم لم داده داشتم دخترانی با آبتفرلوین
 ....  بودم چشمام لوچ شده بوددهی ساعت گذشته بود و منم از بس دخترا مردمو دکی
 ....  هم خوابش بردهنی و آبتادی به بغل داره منی آبتلوفری ندمید

 .... شی خوابوند و خودشم رفت سرگوشنوی آبتدی رسیوقت
 .....  کرددای پی باحالافهی شد که اخماش رفت تو هم و قی چدونمینم

 .....  چش شدهستی معلوم نیعخ
 ....  خاموش کرد و گذاشت کنارشویگوش
 ...  کنهخی گوجه ها رو سادی بش گفتم بکارهی بدمی دمنم

 ....  تو گوجه هاکردی ها رو فرو مخی ستی حرصش گرفته بود که با عصبانی نبود از چمعلوم
 ...  شدی هم خاللوفریگوجه ها که تموم شد حرص ن.....  شلو پلم کنهادی نهوی نگفتم شیچیالبته من ه 

 ....  گوجه هارو داد بهملکسی هم رنی هميبرا
 ......  در اومدرکایرجی اون جي بهش جوجه دادم که صداگهی دزی چهی تشکر و البته ي برامنم
 ....... خفشون کردمیش کركیرجی به روش جمنم

 انداخت که با پسرا کهی بهشون تلوفری هم ننی همي که گرفت صورتاشون قرمز شد براحرصشون
 ....... میدیخند

 .....  بکشنمونانی بدمی بنفش شدن که من به شخصه ترسگهی دينسریا
 .... انداخت و باعث شد خودش قبرش رو بکنهکهی دوباره تلوفری ناما
 .....خدا رحمتش کنه......  بودیدختر باحال.... یآخ
 
 : مانیآرت

 ....  نکشتنشدمی که دخوندمی براش حمد و سوره مداشتم
 ......  خداراشکرخو
 .....  کهرسمی که من به هدفم نمکشتنشی ماگه

 .....  اومده بودن و گرسنههه بودن حمله کردنی بو تی ها پخته شد و بچه هام که از ججوجه
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 ..... خوردنی سفره رو هم متونستنی و اگه مزدنیسفره رو داشتن شخم م یعنی
 ..... نه که اصن تا حاال جوجه نخورده بودن... واال

 ..... شدداری بنی گذشته بود که آبتبای ساعت تقرمین
 ..... نی رفت سراغ آبتلوی و نخوردی راحت داشت غذاشو مالی بود که سالومه با خنی جالب او
 ...... يه پرستار اه اه چاه

 ....  اومده و من نفهمم قبولش کردمي از کدوم جهنم دره استی معلوم ناصن
 اصن یشکی خدا، کمک، های_ کنمی مکتی تکهی شو وگرنه تسیه_ ی نفهميپس باالخره اعتراف کرد(

 ) اعصاب نداره
 .....  بودشیفتگی که نشون دهنده شکردی و با لبخند بهش نگاه مدادی داشت منوی آبتي غذالوفرین

 ....  نخوردنی آبتدمی حواسم بهشون بود که دیرکی زری زمن
 .....  نگاه کردنی هم متوجه شده بود و به آبتلوفرین
 ..... بخورهلوی که دستش بودو داد ني جوجه انی آبتلوفری نگاه نبا
 .....  بچه مهربونهنی که چقد ايوا
 ..... و شروع کرد خودش دوباره غذا خوردنشلوی خوردن ندنی دبا

 ......  ور ولو شدنهی از اتمام غذا بچه ها سفره رو جمع کردن و هرکدوم بعد
 .....  اما خواب نبودمدمی از اونا دراز کشيروی به پمنم

 ...... دی رفت بغلش و خوابنی آبتدی که دراز کشلوفرین
 ......  هم که زود تر همه خواب بودسالومه

 ......  استراحت کنمکمی بچه ها که همه خواب بودن منم چشمامو بستم تا دنی دبا
 زدمی مدیمنم اون همه دختر د_منظور؟ _ يهه معلومه خسته بود... ( خسته بودمییییییییییلی که خنه

 )  خستمیلیخ...  هایگیا آره راست م_ شدمیخسته م
 .....روز چشمامو بستم در آرامش و سکوت اون زمان از می ذهنيری خاتمه به درگبا
 
 : مانیآرت
 ... ادی مکمی نزدیلی از فاصله خیی صداهی که چشمام بسته بود حس کردم نطوریهم

 .... خوردی که داشت قرص مدمی رو دلوفری باز کردم که نچشمامو
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 ؟؟؟یگی می بعد حاال تو چده،ی برگشته تو رو دی گفت پشت به تو قرص خورده و وقتلوی نز،یلیاستپ پ(
 ی اما اون منو فقط وقتقی البته نه دقدمیدی بود که من اونو مسادهی وای حالتهی.... دمی که ندقیمن دق_

 )آها_دیدی مگشتیبرم
 برگشت لوفری ندمی تو ذهنم منم جوابشو مادی از کجا مستی ندا که معلوم ننی اي براحاتی از توضبعد

 ... دیسمتم و منو د
 :رگته خودمون تکون داد که گفتم همون چه مای هی چي به معناسرشو

   چته؟؟ي قرص خوردچرا
 ... کنهی گفت که سرش درد ماونم
 ..... کردم بهشي آورادی که خباثتم باال زده بود شب رو منم

 .....  زدي و خودشو به خونسرداوردی اما به روش نخورهی دلش داره حرص مي تودونستمیم
 ....به دوستاش لگد زد) ؟یدونیآخه تو از کجا م( از حرصش اما
 .....  کردنضشی هرکدوم هم قشنگ مستفکه

 .......  شد نخود هر آش و دل آدمو به هم زدمای وسط ننیا
 گم باتوی گور زشهی شدم، حاال میمیفوضولک امروز باهاش صم_ ؟ي شدیمی صمنقدری باهاش ایتو ک(

 ) کنمینترس رامو بلدم گم نم_ ؟یکن
 ....  بخندوننکی شیلی و منو خارنی عق زدن در بي ادانی و دوستش نگلوفری باعث شد نمای نحرف

آخه مگه تو ( کردن ی آدما که کشف مهمنی انی شد علوفری نافهی شد که قی وسط چنی ادونمی نماما
 ).... ؟يدید
 خر ی به عبارتکردنی بد نگاش میلی شده بودن و خداری دوستاشو و پسرا رو که از سر و صدا بلوفرین

 ...... کرد
  ؟؟؟ی با چاونم

 ...... هندونهشنهادی پبا
 

 :  شبمهی دو نساعت
 : کليدانا
 ...   دهنشوبا صدا قورت دادآب

 ....  کردی که اندازه وزغ شده بود داشت دور و اطراف رو نگاه میی چشمابا
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 ..... گشتی و برمومدی قلبش تا تو حلقش مومدی که میی هر صدابا
 ...... شی راحت تا گردن رفته بود تو گوشمانیود که آرت بنی اشی جالباما
 ........ لکسی رلکسیر

 ........ی ترسچی هبدون
 ...  مردان که ترس نداشتي براالبته

 ....  بودزی از جنس لطافت ترس ناك و وهم بر انگی دختراني برااما
 .... ي شرط مسخره اچه

 . ....  آوردی در مي بترسد قلبش دوباره بازنی از اشتری اگر بدانستی مخودش
 ..  روز افتاده بودنی که در اثر شوك و غم به ایقلب

 .....  نامنظم شودتمشی پر شور و شاد رلوفری آن هم نی قلب کسلی دلی بشدی مگر مآخر
 ..... بر اولعنت
 .....  دختركی بر سادگلعنت
 ..... دهد خوش نشان ي روستی روزگار که قرار ننی به العنت

 ......  کجا مگر توان داردتا
 ..... دی کشی فکر به گذشته آه سوزناکبا
 ...  های گذشته و سادگی به تلخیاه
 ..... دی قصه شني انهی پسرك خودخواه و لجوج و کمان،ی که آرتي بلند به طوریآه

 .....  ماندهی شرط مسخره باقنی چند ساعت به اتمام اندی در آورد تا بببشی را از درون جشیگوش
 ...... دیکشی بود خط و نشان مدهی آسوده خوابالی که االن با خنی نگي دلش برادر

 ....  آوردی را سرش در مشی بود فردا تالفمطمئن
 .....  اش سر رفته بود و ترس در دلش النه کرده بودحوصله

 :  کرد و گفتمانی به آرترو
 .....  هاگمی ممان،یآرت
 : انمیآرت

   شده؟؟؟؟ی چبله؟؟؟
 : لوفرین
 ....  حوصلم سر رفتهیدونی میعنی... زهیچ... یدونیم
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 : مانیآرت
 ....  تا صبح شودمی با هم حرف بزنای باومممممم

 دانست؟؟؟ی با قصد و غرض را مي حرف ها نی اانی پای چه کسو
 

 :  کليدانا
 ... تا شب تمام شود.  کرده بودشی همه جا سرش را در گوشالی خی شب بود او بمهی ندو
 ... شودی مکی سر صحبت باز خواهد کرد و او هم به هدف مسخره اش نزدلوفری داشت که ندیام
 ....  در دلش بوديگری دزی چاما
 ....  شودکی به آن دخترك نزدخواهدی جز انتقام ميزی که او از سر چدادی مدی که نويزیچ

 .....  نبودن دخترك تنهاای دل و عقلش در جنگ بودند آن هم سر دختر بودن البته
 ....  کند و پاك باشدی تنها  زندگي جامعه دخترنی در اشودی بود که مگر منی فکرش اتمام

 ....  تعقل بد نبودی اندکاما
 ..... ینی بتی واقعیاندک

 .... ای دني های درستدنید
 ..... ضی از سر نفرت و افکار مرزی همه چدنی دنه

 .....  کوچکي پسر بچه ي بزرگانه برايادی زي صحنه هادنی نشءت گرفته از ديافکار
 ...  بهی مادر در آغوش غردنی مسموم به خاطر ديافکار

 ..... چه سخت است غرور شکسته پدر قلب پسرك مغرورش را جراحت بخشدو
 ..... دهدیاه هم قرار م دو را سر رنی چه سخت است روزگار که او

 ....  آوردرونی بالی فکر و خيای از اعماق وجود صاحبش بود او را از ته دنیی که گويزی آه غم انگيصدا
   داد از گذشته تلخش؟؟؟یی آه بود که او را رهانی اگر ممنون اشدی ميزیچ
 .... ستی نگرلوفری صورت نبه

 ....  نداشتی خاصتی جذابدی که شایصورت
 ....  هم نداشت اما تا دلتان بخواهد غم داشتی خاصییبایز
 ....  بودیعی دلتان بخواهد طبتا
 ....  رنگ کرده و چشمان لنز داري با موهاي امروزي دختر هایلی مثل خنه
 ... نبرده اندای از نجابت و حیی که انگار بویی های مثل دماغ عملنه
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 .... و را به هدفش رساند الوفری که نکردی نسل ها فکر مي به تفاوت هاداشت
 ....  خوب که زود حوصله اش سر رفتچه
 .... کندتشی خوب که سر صحبت باز شد تا خودش هداچه
 : مانیآرت
  م؟ی حرف بزنیخو درمورد چ-
   چطوره؟؟؟قمونیاومممممم درمورد عال_
 ... تو اول شروع کن...  ههيکاریبهتره ب....  ندارمينظر-
 ..... خو سوال کن جواب بدم خانوم... اوك_
  رنگ مورد عالقه؟... باشه-
 .. ی مشکشتریهمه رنگ ها ب_
   مورد عالقه؟ياومممممم غذا-
 ... البته همه غذا هارو عاشقشونم... يقرمه سبز_
... ي که ازش متنفریی بپرسم غذاخواستمیآخه م...  شدی منتفي صورت سوال بعدنیخب پس در ا-

   مورد عالقه؟ياومممممم خب بو
 ... سرد و تلخ_
  کار مورد عالقه؟-
 ...  کردني بازشنی استیپل_
  خخخ ورزش مورد عالقه؟-
 ...  و فوتبالبالیوال_
  اسم شخص مورد عالقه؟-
 ...  گفتشهیشرمنده نم_
 .... نوبت توهه.... خب سواالت من تموم شد... مانیدارم برات آقا آرت... اوك-
 ...  صبر کن سواالمو مرور کنمقهی چند دقهیفقط ... باشه خانوم: تمگف

   بپرسم؟؟؟ی چاومممممم
 :  کردمدنی سوال هام شروع به پرسافتنی با
  رنگ مورد عالقه؟_
 ...  و قرمزیمشک-



 258 

  گل مورد عالقه؟_
 .... رزم دوست دارملوفریبجز ن-
   مورد عالقه؟يغذا_
 ... ي سوخارگویم-
  ؟.ادی بدت م که ازشییغذا_
 .... يکوکو سبز-
  ؟.ادی خوشت مییاز چه نوع بو_
 .... می و مالنیریش-
  کار مورد عالقه؟_
 ... ینوشتن و نقاش-
  ورزش مورد عالقه؟_
 ...  و تکواندو و شنابالیوال-
  اسم شخص مورد عالقه؟_
 ..... ستی نیکس خاص-
 ....  بعد باهات حرف دارممی استراحت کنقهی چند دقهیخب سواالت منم تموم شد _
 ...اوك... می خسته شدیلینه که خ-
 
 : مانیآرت
 ...  استرس گرفته بودممی زندگي بار تونی اوليبرا
 ...  گند نزنمهوی که دمیچی ذهنم داشتم حرفامو ميتو
 ...  راحت بودالمی هم خی از طرفاما

 :  کردمشروع
 ...  کرده بودمزی که چشم باز کردم عزی زماناز

 ... بردنمی باال میلی هم خنی هميبرا.... آخه تک بودم، مامانم تک زا بود... جون مامان...  بابازیعز
 ...  داشتمی خانواده پسر دوستآخه

 .... شدی مشتری غرورمم بشدمی که مبزرگتر
 ...  همهنی محبوب بودم بلی فامي توآخه
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 ... اومدمی که خزون زندگتا
 ... شدی داشت عوض ممامانم

 ...  قبل نبودنی عگهید... شدی مسرد
 ...  نبود، نه با من، نه بابامهربون

 ... خوردمی خودم غصه مي تویلیخ
 ...  ساعت مهربون بودهی تا گشتی برمرونی که از بمامانم

 ...  بودمششی ساعت پهی تو اون منم
 .... دادی عطر مردونه مي بوکردمی هربار که بغلش ماما
 ...  باطلالی خیاما زه...  بو هم مال بابامنی باالهه و اشی پرونی که بکردمی فکر می بچگيتو

 ... دیدی مشوی رفتار عشقش، خانومش، زندگی وقتپوشوندیغم کل صورتشو م...  بودنی غمگبابام
 ...  منوال گذشتنی ماه به همچند

 ....  به همراه داشتی که بدبختيروز... میروز نحس زندگ...  اون روز شومتا
 ...  صبح زود رفته بود شرکتامباب

 ...  بودم خواب بودملی که چون تعطمنم
 ... دمی زنگ در از خواب پري صدابا

 ...  کردم بابامهفکر
 ...  اومدمی کاش نمي اومدم که انیی فکر از پله ها پانی ابا

 ...  منمامان
 ...  پاك و مهربان منمامان

  به؟؟؟ی بغل مرد غرتو
   شناسمش؟؟؟ی که نمی آغوش کستو
   عشقش؟؟؟شی پدنشی که کمر بابام خم شد با دی آغوش کستو

 ... ارمی بادشی به ی حتشهی که شرمم مکردنی میی کاراداشتن
 ...  بزرگ شدمی تو همون بچگمن
 ...  زود بود بفهممیلی که برام خيزی چدمیفهم
 ...  بابامو با کمر خم شده دم دردمی خودم دمن

 ...  بابام چقد مرده رو زدستی نادمی
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 ... ستی مامانم ني هاهی به گرادمی
 ...  غرور شکسته بابامغی تری داد از زي مرده خودشو کشون کشون فرارادی مادمی
 ...  بعد از رفتن اون بابام برگشت سمت مامانمادمهی

 ...  بودم تا اونم بزنه امامنتظر
 ...  پاك کرداشکاشو

 :  بغض مردونه گفتبا
 ... نیی پاانی قطره اشکا بنیارزش نداره که ا... داتوی مروارزیالمصب نر... ممخانو
 ... ی داشتحق

 ... یخواستی هم تنوع متو
 ...  بدرقه راهت عشق منختمی نري شکستم و اشکاغرور

 ... شدنمیهم... ینی منو نبگهیبرو تا د...  نفسمبرو
 ...  بابامودی رفت و ندمامان

 ....  شکستنشودیند
 ....  هق هقشودیند

 ...دی و ندرفت
 
 : مانیآرت
 ...  بابام اون بابا نبودگهی،د.بعد از رفتن مامان_

 ...  قبل نبودممانی آرتمنم
 ... ی که از همه نفرت داشته باشنی اشهی می بزرگ شی تو بچگیوقت

 ... ازاتی رفع نلهی زن ها بشن وسنکهی اشهیم
 ...  مث منی آدمشهیم

 ...  کدوم از همجنساش نداشتمچی به هگهی از رفتن اون زن اعتماد دبعد
 ... شکستمشونی مفقط

 ... برمی و لذت مشکستمیم
 ...  دورنداختمشونی و بعد مث اشغال مبردمی ملذت

 ...  کپ کردمدنشی که با دهی چه حالنمی گردوندم که ببلوفری سمت نسرمو
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 ...  صورتش پر اشک بودتموم
 ... دیلرزی و چونش ملباش

 .... دنیغلتی صورتش مي پر اشک بود و مدام اشکا روچشماشم
 ...  شدشتری بشی گردی که دنگاهمو

 ..  ادامه دادمدمی حرفامو که دریتاث
 ...  که از دروغ بودي ادامه ااما
 ... دمی تورو دنکهیگذشت تا ا_
 ...  چشمات سردم شدي سرداز

 ...  فرق دارههی با بقنی اگفتی مدلم
 ... کردی مدیی تاعقلمم
 .... ي شدنی آبتپرستار

 ... ي محبت داردمیفهم
 .... ي دارعشق

 ... ي غرور داردمی فهمشنهادمی پبا
 .... ي دارقدرت
 ... ي دارطنتی شدمی رفتم دجلوتر
 .... ي دارخنده
 ... ي دارزی چهمه

 ...  چشمات هستي شادشهی پشت شی و غمي سردهی اما
 .... ي من تو فرق داريبرا

 .... يدی بهم می خوبحس
 ...... خوامی فرصت مازت

 .....  خودمو بهت ثابت کنمنکهی اي برافرصت
 ...  صداش در اومدباالخره

 : بغض آلودشيصدا
  ؟ی ثابت کنيخوای ميبعدشم چجور... ي کردشوکم

 ....  شدمرهی چشماش خبه
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 ...  بوديدی چشمام حس جديتو
 .....  و نفرتی از تلخي جداحس

 ....  خودش که بهم فرصت دادي کرد براری تعبی چدونمینم
 ...... خودش روي نابودفرصت

 
 : مانیآرت

 :  ماه بعدکی
 ...  بپوشمی چنمی سر کمدم ببرفتم

 ...  بپوشمی با شلوار مشکی آبشرتی تهی گرفتم می لباسا تصمدنی دبا
 ...  زدم و ساعتمو بستمعطر

 ....  نداشتمی با دست حالت دادم چون حوصله قر و فر الکموهامم
 ...  و به خاتون سپردمشدمی رو بوسنی آبتگونه
 ... تخت گاز روندمی گل فروشنی شدم و تا اولنی ماشسوار

 و خوشبو گرفتم و دوباره با عجله به سمت قرار یشی دسته گل قرمز آتهی ی به گل فروشدنی رسبا
 .... روندم

 ...  که بدبخت شدم اوخ اوخاوخ
 ...  و خوابم بردومدی خوابم مخو

 ..... گهی شد دری هم دنی همواسه
 .... دمی قرار رسی ساعت بعد از زمان اصلمین

 ....  صورت سردم زدم و دست گلو برداشتم و راه افتادمي نقاب عاشق روهی عیسر
 ... دمی رسیشگی هممکتی نکینزد
 .... ای چه با حجب و حیعخ
 .... ری سر به زچه
 :  بلند از پشت سرش گفتمي صدابا

 ... سالمممممممممممممممممممم
 ...ی چه پرشولی بابا اییوو

 ....  باال از ترسدی تو فکر صد متر پرلوهمی صدام بلند بود و نچون
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 ...  سمتم و با اخم نگام کردبرگشت
 ...  هم ناز توش بودی کلاخمش
 :  دادم بش و گفتم زدم و دست گلویی دندون نمالبخند

 .... بای مادام زدیبنده رو عفو کن)  نفرت؟ای( با عشق میتقد
 ...  زد و گلو ازم گرفتيلبخند
 : گفت

 .... کنمی گال عفوت مبخاطر
 : گفتم
   گال؟فقط
  ؟؟؟ي کردریچرا د.... گهی دگهید: گفت
 : گفتم
 ... . اومدزشی خنده ري که صداری موندم و سرمو خطاکار انداختم زخواب

 ...  اومدی خوشم میلی خزشی چهی از
 ... کردی متی بود که رعانی ااونم
 .... ی بر نبود به عبارتآبرو

 :  نشستم و گفتمکنارش
   خانوم بخشندم چطوره؟حال

 )  بخشنده؟ایساده (
  ؟يخوبه تو چطور: گفت نی لبخند شرمگبا

 ...  توپ توپمتیبه خوب: گفتم
 )شبت؟ی دي کاراای شیبه خاطر خوب(
 .... می شروع به حرف زدن کردي از هر درگهی هم دبا
 .... زی همه چاز

 :  فکر مني تواما
   کرده؟ریی تغنقدری اچرا
  ست؟ی نخی چرا تو چشماش گهی گرمه؟ دچرا
   مهربونه؟چرا
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   چرا؟ چرا؟چرا؟
   شد که عاشق شد؟يچجور
   بش گفتم که عاشق شد؟ی چمگه

 عاشقش یکنی مهی بش تکي جوریکنی مداشی پی و وقتی که دنبالشستی گاههی عشق همان تکیگاه*
 ) *سندهی از نویسخن... (یشکنی و ميزیری که با رفتنش فرو ميجور.. یشیم

 ... جمی گایخدا
 .... جی گجیگ

 ....  فهممی خودمو نمحال
 .....  کردهریی تغی فهمم چرا حسم کمینم
 .....  گذاشتهری خودم با خودم تاثشبی دي حرفادیشا
   بکنم درسته؟خوامی که مي کاریعنی کنم؟ی راه درست رو انتخاب میعنی

 ..... ترکهی همه فکر داره منی که مغزم از هجوم ايوا
 ....  اومدمرونی بلوفرهی مال ندمی فهمرونی از فکر اومدم بی که وقتی فکر بودم که با تکون دستتو

 . ... شده بود و ازم خواست آب بخورمنگران
 ....  فکرامو خاموش نگه دارشی بتونه تا شب آتدی که شایآب
 .... تر حواسم جمع باشهشی بدیبا
 
 : مانیآرت

 .....  بعدم شام و خونهمی بزنی چرخهی شهر ي تومی برمی گرفتمی که تموم شد تصملوفری نینگران
 .... سادمی واکی پاساژ شهی دم نی مانتو بخره که بخاطر همخواستی ملوفرین

 .... متاشی نبود قی نجومالبته
 .... اوردمی از تو جوب که پولمو نهی چخو

  فته؟؟؟ی مگهی پارچه که از مد دو روز دکهی تهیهزار بدم پول  n  مثالبعدم
 .... واال
 .....  راه افتادملوفری رو پارك کردم و کنار ننیماش
 ....  ها نهگهی دي ژستاای رمی بخوام دستشو بگنکهی انه

 ...  راه رفتن ساده کنار همهی فقط
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 ...  و خوشش اومددی دمی به مانتو بنفش ماللوفری که نمی گشتکمی
 ....  نبودنای بود و جلف و اکی شیلی خرنگش

 ....  روشخوردی هم مکی بند چرم بارهی
 ...  کالم خوشگل بودکی در
 ) ؟یگفتی کالمو مکی نی از اول ايمردیم(
 رو لوی نزی اعصاب بود سای بیاز خانوم فروشنده که البته اندک...  داخل مغازهمی رفتلوفری اشاره نبا

 .... میخواست
 مانی آرتنیا.  بعدزنهی مدی و جلف فروشندس که دختره رو دزی های پسر خوشگل هی نی نکنه فک کردهیچ(

 ) و دروغهشهی کليادی زگهی دیی خدان؟یی پاارهی فکشو مزنهیهم م
 ....  و گفت که خوبهرونی بعد از پرو اومد بقهی دقده
 نای و ايبرادر من تو پرو همه راحتن و روسر...  تو تن دختره؟ آخه خواهر مننهی ببنیبازم نکنه انتظار دار(

 .....) ال اله... ادی پسر بهیسر ندارن که 
 .... رونی بمی شو حساب کردم و اومدمانتو
 .... ازشرمیولو بگ پنی ازم قول گرفته بود تو ماشالبته
 ..... سادی استپ کرد و والوفری ندمی که دمیرفتی منی سمت ماشمیدی رو که خرمانتو

 ی طرحچی که هیاسی ی کفش تخت و چرم مصنوعهی نگاش به دمی گرفتن امتداد خط نگاهش دبا
 .....نداره
 :  گفتمبش

  م؟ینی ببمیبر
 : گفت
 .... می براوك
 ... می داخل و اندازه رو گفتمیرفت
 :  که خوشگله بش گفتمدمی پاش کرد دیوقت
  ش؟یخوایم...  نظر من خوبهبه

 : گفت
 ...... اوهوم

 .... نی سمت ماشمی از حساب کردن کفش رفتبعد
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 ....  هشته و وقت شامدمی گذرا به ساعت دی نگاهبا
 .....  سمت رستوران روندمبه
 ..... و دادم نا آشنا بودری مسي هم که بر مبنالوفری جواب سوال نو
 ....ی خوراکي به سوشیپ

 
 : مانیآرت
 ..  رو باز کردملوفری شدم و در سمت نادهی پنی از ماشعی سرمیدی رسیوقت

 .... نی فکر کردیچ....  منمی جنتلمننی چنبعله
 .... می رو بستم و کنار هم راه افتادنیمنم در ماش...  شدادهیپ

 ... نای خم و راست شد و ای خدمته کلشی پمیدی رستوران که رسبه
 ...  آبي باغ بزرگ بود که توش تخت داشت و جوهی رستورانش

 .... ی مصنوعالبته
 ..... می دنج رو انتخاب کردي از تخت هایکی

 .....  تا انتخاب کنهلوفری منو رو دادم ناول
 .....  سفارش دادینی به منو جوجه چي سرسری نگاهبا

 .... دادم سفارش کیشلی خودم شي برامنم
 از مواقع شکم مهم یلی سفارش بده؟ در خینی نشون دادن عشق جوجه چي برانی نکنه انتظار دارهیچ(

 ) تره
 ....  حرف زدم حوصلش سر نرهلوی با نارنی غذا رو بتا

 .....  در مورد ورزشاونم
 .....می ورزش دوست دارهی چخو
 بوکس کار کرده بودم که دماغم شکست و به کممیالبته ....  و فوتبالکردمی کار مي خودم بدنسازمن

 ...... وستمی ها پیجمع دماغ عمل
 .... زدی هم داشت درمورد تکواندو و باشگاهش حرف ملوفرین

 ....  عاشقانه ما رو خفه کردنکی جکی صحبت ها غذا رو آوردن و جنی حدر
 با میینه بابا، دوتا_ ن؟یستی نیکیمگه شما _ لوی نیوج_ ؟یک_کار دوست نابابه _بد دهن -گم زر نزن (

 ) حیصح_ لوی نی وجی سی بیاز ب_ ؟ي اون خبر داري از کارايپس تو چطور_.... می افی اف بیهم ج
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 .... ارمی فسفر کم نهوی غذا خوردم که ی کشف مهم کلنی حدر
 .....  شدهری سلوفرمی ندمی غذام تموم شد دی وقتو
 ......  از غذاش موندهکمی فقط و

 ......دنی تا مرز ترکی و به قولخورهی که خوب مادای مخوشم
 ....... خوبهکلشی هخو

 ) زیه(
 :  گفتلوفری نرونی بمی رستوران که اومداز

 ......ستی با توام اما خب درستش ندونهی درسته مشه،ی عمو نگران مگه،ی خونه دمی برخوب
 : گفتم
 ...... می بانو براوك

 ..... شکستی آهنگ بود که سکوتو مي فقط صدانای الوفری دم خونه نتا
 .....  کرد و رفت داخل منم رفتم سمت خونه خودمونی خداحافظلوفری نمیدیرس
   فرزادشی راه به سرم زد برم پي تواما

 .....  دوستمنیبهتر
 ....  خودمي هاهیتو ما.... طونیش
 .... مشورت خوب بودي خب برااما
 
 : لوفرین
 .....  ماه گذشتهکی

 .....  هاشيریرگ دباتموم
 ... کنمی بهش فکر مرمی که به سمت خونه منطوریهم
 .....  اون شببه
 ..... مانی آرتي حرفابه
 ...  باباشنی و غمگی عشق ستودنبه
 ....  نسبت به خودممانی حس آرتبه
 .....  کرد که در خواستشو قبول کنمي که تو چشماش بودو کاریبی حس عجبه

 ....  نگمي اگهی جز قبول کلمه دکردی که وادارم میحس
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 .....  شده بودمکی نزدیلی خمانی ماه فکر کردم که به آرتکی نی ابه
 ..... رسوندمی ممانی و موقع برگشتن آرتزدمی هر روز سر منی آبتبه
 ..... دمونی رسوندنا عمو دنی از همیکی يتو

 .....  براش گفتممنم
 .......  نکنمي بهتر که پنهان کارچه

 ....  نسبتا موافق بوداونم
 .....  راحت به رابطمون فکر کنمالی هم باعث شد با خنیهم

 ........  گفتشهی نمدروغ
 .....  عاشقش بودمیی جوراهینه نه اصن ....  داشتمدوستش

 .....  بوده اما نهی کشکدی فک کندیشا
 ....  مثل منی کسيبرا

 ....  گاه دارهی به تکازی و نتنها
 ....  آسون بود عاشقش شمیلی به عشق داره خازی که نی کسيبرا

 .....  شموابستش
 ....  بندش شمپا
 .....  امشب فک کردمبه
 ......  خوش عطرشي بوبه
 .....  وجودشي گرمابه
 ......  که دادي گل قرمزبه
 ..... نشیری شی معذرت خواهبه
 )  هاي کردشی هنديادیز(

 ..... و رفت تو خودش فرهوی فکر کردم که چرا نی ابه
 ......  و شام سوق دادمدی به سمت خرفکرمو
 .....  بود که تا حاال گرفتمی لباسنی که بهترنمی که از االن تو فکر ای و کفشمانتو

 .....  بودی عالمی که رفتیرستوران
 ....  غذاشهم
 ...... طشی محهم
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 ..... نمی همنشهمم
 .....  حرفامون فکر کردمبه

 ...... شکستی سکوتو میموقع برگشتن آهنگ قشنگ.....  مني عاشقانه نبود اما برادرسته
 .....  رو کردممانی فکر به آرتي استفاده براتی سکوت نهانی از امنم

 .....  تو نرفتومدمی قشنگش که تا نتی در آخر حماو
 .... دمستای به دست ادی که دم در کلقسی چند دقستی معلوم ندمی که پس زدم دافکارمو

 ..... و در رو باز کردمدمی کشیقی عمنفس
 
 : لوفرین

 ....  هامو در آوردم و همونطور لخت رفتم مسواك زدملباس
 ) خو تنهاس عب نداره که(

 .... دمی همونطور دوباره کپبعدم
 ... دمی پرهوی که بردی خوابم مداشت

 ....  نمازم نخوندم کهییوو
 ....  و وضو گرفتم و قامت بستمدمی لباس پوشعیسر

 ... دمی که تموم شد دعا کردم و ساعت کوك کردم و خواببعدم
 ....  داشتماي دل خجسته اچه
 .....  نماز خونده بودم نه ساعت گذاشته بودمنه
 ....  خوابم برددهی سرم به بالشت نرسو

 : مانیآرت--__--__-- __--__--___
 .... زدم پارك کردم و زنگ خونه رو نویماش

 : دمی باز شدن رفتم باال که فراز رو دي صدابا
 ...  ورانی سالم، چه عجب از ابه

  ؟یزنی حاال زنگ ميخوای می چیگفتی ميومدی خودت مقبلنا
 .....  هم دارمیچشم و ابرو مشک...  حاال؟ بور دارميخوای میچ
 ...تا

 :  حرفاش ادامه دار شه گفتمنکهی از اقبل
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  فرزاد کجاس؟....  فرازیزنی زر مچقد
 : فراز

  ارم؟ی بيخوری می چحمامه،
 .... یچیه: من

 .... کنهی زر نزن که سرم درد منقدی افقط
 ...  دست که نمک ندارهنی گوهر؟ بشکنه اازتیحاال زر وقت ن: گفت

 ....  فرزاد به سمتش برگشتمشاهللای اي صدابا
 ... یکلی چه هاوالال

 .....  که پسرم دلم خواست چه برسه به زنو دخترامن
 .... زی و گفت هدی دهنمو با صدا قورت دادم که فرزاد خندآب

 .... رونی زده اومد بپی که فراز تمی کردی شوخکمی
 : فراز
 .... فعال.... وای ششی پرمی مدارم

 .... می جوابشو دادماهم
 :  فرزاد گفتمی که شدتنها
 ......  فرازم رفت راحت باش و بگو؟ینشوی پرنقدری که اچته
 .....  شروع کردممنم

 ...  گفتم و گفتم تا سبک شدمنقدریا
 ....  دهنمم کف کردالبته

 ..... چقد گذشت که با صداش به خودم اومدمدونمینم...  فرزاد تو فکر بود چشمامو بستمتا
 
 : مانیآرت

   فکر رو انداخت تو کلت؟نی ایک: فرزاد
 یرام: من

 که فکر دونهی دختر منی اون مگه چقدر از ا،ي چاه بري تودی وقت نباچی اون هدهیتو با طناب پوس: فرزاد
 فقط نیابونی نه همشون خای سنی همه دخترا قدگمیمن نم...  و تو سرت انداختهی معنیانتقام مسخره و ب

 چی بدون هي کردي کارافت تو هزاران کثی آرتنیبب... ی کني دختر بازهی با احساس دی بگم نباخوامیم
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 به خودت دیبه نظر من با... ي داریکنی فک می حسهی دختر نی اما به اازی رفع ني و فقط برایحس
 می درست تصمیتونی ذهنت، اونموقع مي توادی فکر انتقام بدی فرصت نبانی اياما تو... يفرصت بد

 . ... يریبگ
  اگه ازدواج کردم و ازش خسته شدم؟:من

   قهوه؟ای يچا.... دونمیواقعا نم: فرزاد
 ... يچا:من

 ...  به روال قبلمگردمی اگه خسته شدم دوباره برمدونستمی اما من مدونستی نمفرزاد
 ...  به خودم فرصت دادم اما نشدنکهی با فکر به انباریا

 ...  فرصت با پدر و مادر صحبت کنمنی در اولدیبا
 .... ي خواستگارمی و برانی بدی باعتری سرهرچه

 .....  کنمدای نجات پیفی بال تکلنی منم از اتا
 ....  که مصادف شد با اومدن فرزاددمی ذهنم کشی از سر خستگی فکر پوفنی ابا

   چه خبر؟؟؟؟نی از آبتیراست...  نکن باباری فکرتو درگه؟یچ: فرزاد
 تو دهن چپونهیهمش م.... لوفرهی نریهمشم تقص.... رهی به زور راه میعنی....  توپ شدهنینپرس که ع:من

 ... خورهی منمیا....  بچهنیا
 :  و گفتدی خندفرزاد
اونم چه .....  استراحت کنمخوامی بخور بعدم شرتو کم کن متوییتوهم چا..... شهی می بخوره قلقلبزار

 .....یاستراحت
 .... ای حیخل، ب:من

 ...  وییاینه که توهم با ح: فرزاد
 ... کوفت:من
 :  خوردم و پاشدم که فرزاد گفتموییچا
 ....ری کردم به دل نگی شوخبابا
 :من

 ....  فعالنی آبتشی برم پخوامیم.  خل و چلدونمیم
 ....  و رفتم سمت خونه خودمرونی خونه فرزاد زدم باز
 ..... موضوع صحبت کنمنی باشه فردا با بابا درمورد اادمی
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 : لوفرین

 ...  زنگ ساعت باعث به زور بلند شدنم از تختم شديصدا
 .... شتی پامیعشقم صبر کن نماز بخونم م: بهش انداختم و گفتم ي حسرت وارنگاه

 ....  لخت نماز خوندستی چون خوب ندمی بلوز گشاد و بلند پوشهی
 ....  وضو گرفتم و چادر و جانمازم و گذاشتمرفتم
 .....  شدم و قامت بستمآماده

 .... ومدی از نماز صبح چون کوتاه بود خوشم مسااسا
 .... دمی زود خوندم و همونجا جانماز و چادر رو گذاشتم و دوباره خوابنی هميبرا
 .....  ساعت چند بود که از خواب خسته شدم و بلند شدمدونمینم
 ..... ازدههی دمید

 ... رونی نون گذاشتم بکمی شکالت صبحانه و خچالی شستم و از صورتمو
 ...... می حد دو لقمه خوردم و رفتم سراغ گوشدر

 ..... گرفتمی مرونی حال غذا پختن نداشتم و از بامروز
 ..... رفتمی عصر منمی آبتشیپ

 .... می هم رفتم سرگوشنی همواسه
 .....  شهتی روشن کردم تا تلگرامم آپدنتمو
 ......  هم رفتم رمان بخونمدیکشی طول مچون

 ..... از کردم و شروع به خوندن کردم رمان هامو بهی
 .....  بودی جالبرمان

 .......  رفت برم تلادمی حواسم به رمان بود که اصن اونقدر
 .....  سه ساعت گذشت و رمانه تموم شددو
 .....  بودبای زاری بسیبس

 ......  به بدنم دادم و رفتم سراغ تلگراممی قوسکشو
 ...  بودو خوندم و جواب دادمي که ضروریی ام داشتم و اونای پیکل
 ....  بلند شدممی از سر گوشمی دو بود که بخاطر تموم شدن شارژ گوشکی نزدو

 ....  زدم تو شارژ و رفتم تا غذا سفارش بدممویگوش
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 ...  و نوشابه سفارش دادمي گوشت و قارچ با قارچ سوخارتزای پهی
 .....  از جنگل آمازون نداشت کردمی سرم گرم شونه کردن موهام که دست کمارهی که بی تا زمانو

 .....  دم دستمو برداشتم و رفتم در رو باز کردمی در که به صدا در اومد چادر رنگزنگ
 اضافه دادم و به پسره کممی دادم نشوی پولم هزفی که گرفتم از کتزامویپ....  پسر شونزده هفده ساله بودهی

 : گفتم
 .....  خودت برداريابر

 ....  تشکر کرد و رفتاونم
 ..... نبود اما خب باالخره کمک که بودادی زیلی خدرسته

 
 : لوفرین

 ) fear factor..... (نمی فاکتور ببریتا ف) gem life( فی رو روشن کردم و گذاشتم جم الونیزیتلو
 ....  شروع به خوردن کردمدنی و در حال دزی هم گذاشتم رو مناهارم

 ....  رو کارتونزدمی بخشش چندش بود که شبکه رو مهی قسمت هر
 .....  چندشهي کارتون بهتره صحنه هاخو

 ) gem junior( وری هم زدم جم جونينسریا
 .....  داشتي جرتامو

 ..... ولیا
 ....  قشنگ بود و باعث شد شبکه رو عوض نکنمقسمتش

 .....  غذامو بخورم و شکل بشکه شم البته باعث شد تا تهو
 بوده دی مفاری بساری روز بسهی.... دمی که گرفتم خوابکارمی دوباره بدمی و کارتونم که تموم شد دغذا

 ..... امروز
 .....  کپلشی شم نماز بخونم و کارامو بکنم و برم پداری پنج گذاشتم که بي براساعتمو
 ..... نهی همون آبتمنظورم

 ...  چشمانم را ربودنیری شاری بسی بودم که خواب بسنیآبت ی فکر کپلتو
 .....  شد های ادبچه

 .....  خودشو سازندشو فش بدمی شد و باعث شد کلتی ساعت پارازنی خوابم بودم که اوسط
 .....  و دسته گل باشمزی که خوندم رفتم حمام تا تمنماز
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 .....  هم سرجمع تا شش دستمو بند کرددنمی و لباس پوشدی ربع هم حمامم طول کشهی
 .....رونی شش هم ترگل و ور گل از خونه زدم بساعت

 
 : لوفرین
 ...  قفلشو زدم و زنگ در رو به صدا در آوردمنویماش... ی خونه آرتدمی ساعت بعد رسمین
 . ...  باز شدن در رفتم داخل و وارد آسانسور شدمبا

 ... میدی رو زدم و منتظر موندم زنه بگه رس12 طبقه
 ...  چقدرم صداش خز شدهشیا

 در باز ي چند وقت النیمثل تموم ا...  آسانسور نگاه آخر رو به خودم انداختم و ازش خارج شدمنهی آيتو
 ... بود

 ...  هامو در آوردم و وارد شدمکفش
 .. . باز شدششی اومد و نرونی ورودم کپل از اشپزخونه ببا

 . ...  پاش زانو زدم و دستامو باز کردميجلو
 ....  اومد بغلماونم

 ...  خاتونشی زور بلندش کردم و نفس زنون رفتم تو آشپزخونه پبه
 :من

 ... ی خاتونسالم
 : خاتون
 ... رهیگی کمرت درد منیی بزار پانوی خدا مرگم بده آبتيوا.  گل دخترسالم
 .... دمی کشی و نفس راحتنی از خدا خواسته گذاشتمش زممنم

 : دمی خاتون پرساز
  ست؟ی خونه نمانی آرتخاتون
 : خاتون

 ...  مادر، راحت باشنه
 ...  در آوردمموی و روسرمانتو

 ... ومدنی به هم میلی خمی کرمم با شلوار قهوه اشرتیت
 ....  باز کردم و مرتب جمعشون کردمموهامم
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 ... که نگران شدمادی نمنی آبتي صدادمید
 ...  کردهکونی تو اتاقشه و اتاقو کن ف دمی کجاس که دنمی ببرفتم

 .... لکسی هم رییییییییییلیخ
 ...  شدمرهی دادم و بهش خهی لبخند به چار چوب در تکبا
 ... هی قشنگيای بچه ها دنيایدن
 ... ی رنگي پر از گل هاییایدن

 ...  غصه و دردبدون
 .... دواری امي از لبخند هاپر
 ... رنگارنگي از آرزو هاپر
 ... خودم افتادي های به بچگادمی

 ... دوست داشتم بزرگ شمشهیهم
 .... داشتمي مسخره اي چه آرزوفهممی حاال بزرگ شدم و تازه ماما
 ...  به خودم اومدمگفتی خاتون که اسممو مي صدادنی شنبا

 :  سمت خاتون و گفتمبرگشتم
   خاتون؟جونم

 : خاتون
 ....  بخوریی چاایب بال دختر، یب

 :من
 ...  اومدمچشم
 .....  خاتون نشستمشی نداره رفتم پي مطمئن شدم کارنکهی انداختم و بعد از انی به آبتگهی دینگاه
 .... کردفی برام تعرشوی زندگنیری از خاطرات شگهی دیکی یی درحال خوردن چااونم
 خاتون اشک تو امرزیکه هنوز که هنوزه با اومدن اسم شوهر خداب... خورمی به عشقشون غبطه مواقعا

 ....شهیچشماش جمع م
 
 : لوفرین

 ...  خاتون تموم شدي همزمان با تموم شدن خاطره ییچا
 ....  ها رو بردم اشپزخونه و شستمشونوانی خاتون اجازه ندادم بلند شه و خودم لبه
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 ....  شدبمی نصری دعا خی کلتازشم
 ....  دادی زنگ در اومد و خبر از اومدن آرتيها که شستنشون تموم شد صدا وانیل

 .... نی آبتشی و رفتم پدمی لباس هامو پوشعیسر
 ...  هاش خوابش بردهلی وسط وسادمید

 ...  بود که گذاشتمش رو تختش و پتوشو روش انداختمنی که کردم اي کارتنها
 ...  شدادی که اومد تپش قلبم زی خاتون و آرتکی سالم عليصدا
 ... شنوندی صداشو مای که حس کردم تموم دنيطور

 ...  حاصل کردمنانی به خودم نگاه کردم و از مرتب بودنم اطمنی اتاق آبتنهی آيتو
 ...  و خاتونمانی آرتشی از اتاق خارج شدم و رفتم پعیسر

 :  گفتمانی کردم که آرتسالم
 ... ي چطوری خانومسالم

 ..  جا داشت غش کنم اون وسطیعنی
 :  لرزش داد گفتمیکمکی که یی صدابا

 ... ي تو چطورخوبم
 ....  گفت خوبهاونم

 ....  هم باعث شده بود کالفه باشمنی شده بود و همگرمم
 ...  مبلي که رفت اتاقش خودمو ول کردم رومانیآرت

 :  بستم و به خودم تشر زدمچشمامو
 ... دهی آفتاب مهتاب ندي دختر هانی چته دختر، عاه

 ...  جمع و جور کن باباخودتو
 ... همون استاد بداخالق و مغرورس... ستی نيزیچ

 ... اری در ني بازعیضا
 ...  حاال شدآها

 ....  آدم رفتار کننی بکش و عقی نفس عمحاال
 .... دمی کشي خفه اغی باال و جدمی کنار گوشم پرمانی آرتي و با صدادمی کشیقی عمنفس

 ....  شدی منیی تند تند باال و پانمی سفسق
 ...  نفس خوردمهی رو گرفتم و تا تهش وانی آب جلو صورتم، لوانی قرار گرفتن لبا
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 ... کردمی مي از خوردن آب احساس بهتربعد
 : گفتم...  و اخم کردمدمی کنارم چرخدهی ترسمانی سمت آرتبه

 ...  کنتیرعا... ضهیبابا قلب من مر... سادیقلبم وا... یضی مرمگه
 :  و گفتنیی انداخت پاسرشو
 ... یترسی مدونستمی نمدیببخش

 ...  از مرگ نزنی حرفگمید
   بانو؟؟؟يری ازت خواهش کنم دعوت شام منو بپذتونمی جبران مي هم براحاال
 : گفتم
  ن؟یاما آبت... باش
 : گفت

 ... ارهایبهانه ن...  هستخاتون
 : گفتم
 ...  کردشهیچه م... باشه
 :  و گفتدیخند

 .... ينه که توهم دوست ندار...  دست تواز
 ....  سرمو برگردوندم که خندش شدت گرفتشی گفتن ابا

 : گفت
 ... می آماده شو برپاشو
 :  گفتممنم

 .. ی آماده شدی تو بان؟ی تر از اآماده
 ...  اتاقشي رفت توامی مگهی دنی گفتن پنج مبا

 ...عی همه کاراش دوست داشتنچقد
 
 : مانیآرت

 ...  خونه شدمی برداشتم و راهی دسته صندلي که تموم شد کتمو از روکارام
 ...  گذاشتم و تخت گاز تا خونه روندمیمی مالآهنگ

 ... دمی ربعه رسهی ساعته رو می نریمس
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 ...  خونه زنگ رو فشار دادمدم
 ...  باز شدن در رفتم داخلبا
 ... دمی رو دلوفری ني کفش هادمی که رسی در اصلبه

 ...  اونم هستپس
 ...  انگار قبال نبودهگمی مي جورحاال
 ... کردکی خونه شدم که خاتون اومد سالم علوارد

 ... که اومددی طول نکشادی که زادی بلوی بودم نمنتظر
 ... دمی راحت دستپاچه شدنشو دیلی خی بش گفتم خانومیوقت

 ....شی زد به دستپاچگيبدی لرزش صداش مهر تاو
 ...  لباس ها مو عوض کردمرفتم
 خودش بود که متوجه ياونقدر تو...  مبله و چشماش بستهي رولوفری ندمی سالن دي برگشتم تویوقت

 ... اومدن من نشد
 ...  باالدی صداش زدم پری هم وقتنی هميبرا

 ...  و دادم دستشختمی بود براش آب ردهی ترسچون
 ... روم شد که خورد آابو

 :  سمتم و گفتبرگشت
 ..  کنتیرعا... ضهیبابا قلب من مر... سادیقلبم وا... یضی مرمگه

 ...  کردم و بش گفتم حرف از مرگ نزنهی حرفش عذر خواهنی ادنی شنبا
 ... ارهی که خواست بهونه برونی شام بمی دل خودم ازش دعوت کردم بری و خوشی عذر خواهيبرا
 ...  به سنگ خوردرشی تاما

 ...  دادمی سوتنی واسه همدسی نبود که لباس پوشحواسم
 ... وقت گرفتم تا برم لباس ها مو عوض کنمقهی ازش پنج دقبعدم

 
 : مانیآرت

 ...  ست باشملوی تا با ندمی پوشي جذب کرم با شلوار قهوه اشرتیت
 ...  مو هم برداشتم تا دم رستوران بپوشمي تک قهوه اکت
 ...  زدم و موهامم با دست مرتب کردم تلخعطر
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 ...  آماده شدمنگونهی او
 ... پوشهی داره کفش هاشو ملوفری ندمی که درونی برفتم

 ...  گفتن من آماده ام اعالم حضور کردمبا
 ...  تو هپروته هاادی زدایجد

 ... دمی مو پوشي قهوه اي کفشاخودمم
 ...  شکالتنهویع
 ...  آسانسوري تومی با هم رفتدی هم که کفشاشو پوشلوین

 معذب لوی چشمام هرز نره و نهوی کردم که واری در و ددنی رو زدم و خودمو مشغول دنگی پارکدکمه
 ..... نباشه

 .. رهی با دستاش ور می استرس داره و هدمیدی که منداختمی نگاه مهی لوی به نی از گاههر
 ... دی کشیراحت آشکار نفس لوفری ننگی آسانسور به پارکدنی رسبا

 ... می خارج شدنگی و از پارکمی شدنی ماشسوار
 ... می دادحی رو ترجنمونی و سکوت بمی گفتن نداشتي برای حرفچی هلوی راه نه من نه نيتو

 ...  به رستوران استرس گرفتمدنی رسموقع
 ...  بودمی زندگي شب هانی از مهم تریکی باالخره خوب

 ..  راحت بهم طبقه باال رو کمپلت داده بودنی همي دوستام بود و براهی مال رستوران
 ...  کنننشیی شب داده بودم تزنی به صورت خوشگل و در خور امنم
 ..  بهمون احترام گذاشتنی در کلدم

 ...  احساس مهم بودن داشتمخخخ
 ... هی اوکزی خدمت مسوول طبقه باال بهم عالمت داد همه چشی که پمی رستوران شدوارد

 ...  باالمی بردی گفتم بالوی نبه
 ...  باالمی قبول کرد و باهم رفتاونم

 : لوین
  م؟ینشستی منیی پاشدی می چخب

 ... میدیدی ممردمم
 ... ي کردخودی باصرار

 ..... نکهی اي برامنم
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 .... طبقه باال حرفش رو خورد و با بهت به صحنه رو به روش نگاه کرددنی دبا
 
 : لوفرین

 ...  خونه رو بستم و به زور خودمو کشوندم تا در خونمدر
 ...  رو که باز کردم لباس هامو پرت کردم رو مبل و رفتم داخل اتاق خوابدر

 ....  ذهنم رژه برني فکر مختلف تونهمهی تخت و گذاشتم اي انداختم روخودمو
 ....  شوکه کننده بودواقعا

 : رور کنم شب رو مگهی بار دهی گرفتم می خودم تصمبا
 ...  خوشحال شدمیلی باهام ست کرده و از درون خدمی اومد دمانی آرتیوقت
 ... شدمی آب مکی فاصله نزدنی آسانسور داشتم از خجالت ايتو
 ....  خوب کنترل کرد نگاهشویلی خی آرتاما

 ... می شدنی ماشسوار
 ... می که سکوت رو بشکنمی نبودلی کدوممون ماچی راه هيتو
 ....  گفتن نداشتمي برای حرفچی شخصه هبه

 ....  باهامون با احترام برخورد کردندی مثل تموم رستوران ها کلمیدی رسیوقت
 ....  رفتن به طبقه دومي رو برامانی اسرار آرتنهمهی الی دلدمی نفهماما
 ....  باز موندییبای همه زنی دهنم از ادمی رسی وقتاما

 ...  پر بود از برگ گل رزنی زمتموم
 ... ی و مشکقرمز

 ...  بودی مصنوعلوفری بود که توش گل ننی حوض نمادهی سالن گوشه
 ...  کرده بودنی خوش گل تموم طبقه رو عطرآگيبو

 ... بردمی اطراف لذت مییبای و از زداشتمی آروم قدم برمآروم
 ...  بودمدهی رو ندي صحنه انی همچمی زندگي حاال توتا
 .... دادی من انجام مي برای رو کسي کارنی بار بود همچنی در اصل اولیعنی

 ....  ببرمطی محنی استفاده رو از اتی کردم نهای من هم سعنی هميبرا
 و زی هم رفت اونطرف ممانیآرت...  عقب و منم نشستمدی کشی برام صندلمانی آرتعی سردمی که رسزی مبه

 ...  من نشستيروبه رو
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 ... رهی و سفارشمونو بگادی خدمت اشاره کرد بشی هم به پنی حنی همدر
 ....  هم مثل منی سفارش دادم و آرتی برنج و ماهمن
 :  خدمت رفت گفتشی پیوقت

   خانوم گل خوشت اومد؟خب
 :  بدون اغراق گفتممنم
 ...  بودمدهی عمرم ندي تويزی چنی بود، تاحاال همچیعال

 ....  شوکمي هنوز توشهی مباورت
 : د و گفت کري خنده اتک
 .... دی دی خواهنمی از ابهتر

 .... روز اول فرق دارهی بودم که چقدر با آرتنی فکر اي من توو
 
 : لوفرین

 :  شبادامه
 ...  منو به حرف گرفتی کلادی گارسون بتا
 ...  با اومدن گارسون ساکت شدو

 ....  ها نهمی زده باشی که حرف خاصنه
 ....  خب باالخره درستش نبوداما

 ... میخوردی و فقط ممی خوردن شام خوشمزه هردومون سکوت کرده بودموقع
 .... دمی نتونستم بخورم و کنار کششتری من تا نصفه بنی همي بود براادی زيادی زپرسش
 ...  غذاش تموم شهمانی گرم نوشابم کردم تا آرتسرمو

 ...  رو جمع کرد و رفتزی غذاش تموم شد گارسون اومد میوقت
 .... دمی کرده بود رو پرسری که ذهنمو درگیمنم سوال باالخره

 :من
 .. ه؟ی کار ها چنی شام و انی الی بپرسم دلشهیم

 :  شد و گفتي جداونم
 .... شناسمی که به نظرم الزمه تورو مییمنم تا جا.... یشناسی تو منو ملوفری ننیبب. البته
 ...  با پدرم صحبت کردممن
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 :  قطع کردم و گفتمحرفشو
 ... فهممی منظورتو نممان،یآرت
  ؟؟؟؟؟ی مقدمه و واضح حرف بزنی بشهیم

 :  گفتاونم
 ...  که نهچرا

 :  دوباره ادامه دادو
 ...  با خانواده خدمت برسمخوامیم

 :  که متوجه منظورش نشده بودم گفتممنم
 ...  چشمي باشه، قدمتون روخو
  ؟؟؟... حرف الزم بودنی اي برافاتی تشرنقدری ایول

 : گفت
 ...  خدا، از دست تويوا

 .... ي خواستگارامی بخوامی بود که منی امنظورم
 ... فرو رفتمیمی سکوت عظي من تونباری او
 
 : لوفرین

 ....  اراده خوابم بردی فکر شب بودم که بيتو
 ...  فردا صبحي مرور شام موند براو

 ...  شدمداری زنگ در بي با صداصبح
 ....  زور خودمو رسوندم دم در و بازش کردمبه
   بود؟ی نظرتون کبه
 ....  بود، مزاحم خواب من بدبخت فلک زدهنینگ

 ....  توادی کنار تا برفتم
 ...  حرفاشو شروع کردومدهی ناونم

 .... سالم،صفا آوردم، خوش اومدم، قدم رنجه کردم، منور کردم-
 ...  چطوره؟ منم خوبم، خداراشکر، آقامونو بچا هم خوبنحالتون

 :  صداش زدمی ادامه بده با عجز و بدبختنکهی اقبل
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 ... ترکهی جان مادرت حرف نزن، سردم داره من،ینگ
 ...  نطقش کور شدنگونهی او

 :  هم گفتمنی به نگرفتمی که به اتاق خواب میدرحال
 ...  اتاق خوابای بیآج

 ....  افتاد دنبالم راهاونم
 ....  تختي اتاق خودمو پرت کردم رويتو
 :  هم مثل من ولو شد روتخت و گفتنینگ
   شده؟ی چیآج

 ....  شروع کردمنی بهتر از نگی شنوا بودم و چه گوشی که منتظر گوشمنم
 ... شبی تا دمانی ارتدنی اول داز

 ....  خبر نداشتنی نگآخه
 ...  همه صراحت کالمنی من اصن مونده بودم از اگه،یآره د:

 ....  کلمه هنگ بودمی واقعي به معناواقعا
 :  بود کهنی که تونستم بگم ايزی تنها چفقط

 ...  فکر کنمدیبا
  چقد؟... باشه: هم متوجه شده بود که شوکم که فقط گفت ی آرتانگار
 ... دوهفته: گفتم منم

 .... ی کنم آجکاری دونم چی نماصال
 ....  گونه هامي اشکام روون شد رواری اختی چرا اما بدونمینم
 ....  هم سخاوتمندانه اغوششو به روم باز کردنینگ

 ...  خوبه که هستچقد
 .... می طناز نامزد کرده از هم دور شدی از وقتآخه

 ... شدمی نبود نابود منی اگه نگو
 ....  که تنها پناهم دوستامنیمن
 ....  آروم شدمنی آغوش پرمهر و گرم نگي گذشت که توکمی

 .... نجای اانی هم ازم اجازه گرفت به بچه ها بگه بنینگ
 ...میشنوی مدی و هم چهار تا فکر جدشهی من عوض مهی روحهم
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 : مانیآرت
 ... می و نشستمی رفتزی به سمت مشی از بهت زدگبعد

 ....  از اون همونو سفارش دادمابتی سفارش سفارش داد که منم به نی و ماهبرنج
 تا بعد دی کرد و نپرسياما صبور...  ذهنش پر سوالهي شوکه و توي بفهمم که هنوز توتونستمی را میلیخ

 .... شام
 ... زدمی من حرف مشترمیب... می حرف زدی اومدن گارسون کلتا

 ....  بچه آدم غذامو خوردمنی شامو آوردن نطق منم کور شد و عیوقت
 ....  حرف زدنبدون

 ....  که فقط نصف غذاشو خورده بودی شده در حالری سلوفرمی ندمی غذام تموم شد دیوقت
 .... کردی سوال تو ذهنشو بپرسه اما تعلل مخواستی می و هاوردی طاقت نلوفری ندمی که تموم شد دغذام

 ... دی طاقتش طاق شد و پرساما
 رك بگم ستمدونیاما خوب م...  کنم حرفمو قطع کرد و و گفت رك حرفمو بگمینی اومدم مقدمه چتا

 .....  شدشو گفتمدهیچی پیکمی نی همي براشهیشوکه م
 ...  موجبات خنده منو فراهم کردشی بازجی هم با گلوفرین
 :  گفتمي حرف اضافه اچی هی بنی همي بش گفت براگهی جور دشهی نمگهی ددمید
 .... ي خواستگارامی بخوامیم
 .....  بهت فرو بره و ازم زمان بخواد تا فکر کنهي حرفم باعث شد تونی او

 ....  رفتم سمت خونهلوفری از رسوندن نبعد
 ..... فردا براش ببرمنشوی باشه ماشادمی

 
 : لوفرین

 ...  باشننجای شد دخترا ساعت پنج به بعد اقرار
 ...  داشته باشمنی روز خوب کنار نگهی من نی همي براو

 .... دمی خوابکمشوی البته
 ...  کرده بودم سرم درد گرفته بود و مسکن خوردمهی چون گرآخه
 ... دمی خوابی خوابم گرفته بود و دو ساعتنی هميبرا
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 ....دی من خوابي پا به پانمینگ
 ....  کاملهشی همدردکال

 .... کنهی مي همه لحاظ همدرداز
 ...  شدمداری صورتم بي روی خوردن دستای دوساعت خواب بعد
 .... شهی نمالی خی جفتک نپرپرونه بنی نگنی اکال
 شم، دستشو با شتاب پرت کردم سمت خودش که شتلق خورد رو داری فقط من بهی نامرددمی دمنم

 ..  کرددارشیصورتش و ب
 ...  از جا بلند شدم و رفتم سمت تلفندنشی ساعت نگاه کردم و با دبه

 ... و شستم جوجه سفارش دادم با مخلفات و بعدم رفتم دست و صورتمدپرس
 ..  هم بعد مننینگ
 ...  و غذا ها دادکی زنگ خبر از اومدن پي ربع بعد صداکی

 ....  رفت غذا رو گرفت و پولشو دادنینگ
 ....  من فلک زده برداشتفی نه از خودشا بلکه از کالبته
 ....  خودم سوختي انقدر لقب بدبختانه به خودم گفتم که دلم براییخدا
 .... می و خنده خوردیشوخ رو اورد و با غذا

 ... می لباس عوض کنمی و بعد تموم شدنش رفتمیدی دي کمدلمی فونیزی تو تلومی ساعت چهار و نتا
 ....  راحت بودنی همي خونم لباس داشت برانینگ

 ....  اتاق خودم مال بچه ها بودی  اتاق  بغلکال
 ....  داشتنلهی وسنجای همه انی هميبرا

 ....  داشت عوض کردمی که روش نوشته مشکغی جی تاپ شلوارك گلبهای هامو ی راحتلباس
 ....  زدم باالپسی با کلموهامم

 ...  کرم دست و صورت و رژهی
 ....  به خودش احترام بزارهیطی در هر شرادی باآدم

 ....  دم درمی برعی سرنی زنگ در باعث شد با نگيصدا
 ....  رو زدم و در رو باز کردمفونیآ

 ی تاپ شلوارك مشکدمی نگاه انداختم که دهی نی به نگمی منتظر اومدن بچه ها بودنیکه با نگ نطوریهم
 .... دهی رنگ لباس من پوشيبا نوشته ها
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 .... می ست شده بودیعخ
 ....  ها با سر و صدا تموم محلو از اومدنشون آگاه کردنبچه
 .... ومدی در مهی بقي وگرنه صدامی خداراشکر دوطبقه بودباز
 ...  در آوردن کفشاشون هلشون دادم تو و در رو بستمبا
 ....ي و هم فکری دورهمي به سوشیپ
 : لوفرین

 .... دی از جاش پرنی نگهوی که میخوردی میی دور هم چامی بودنشسته
 ...  جت رفت تو اتاق و با فلش برگشتنیع

 ....  آهنگ کل خونه رو برد رو هواقهی پخشو روشن کرد و در عرض دوددستگاه
 ... ي آهنگ قر؟ی چاونم
 ...  اومدنیکی یکی همه هم دست منو گرفت و بردم وسط بچه هام اول

 ... می کني سرمون قرار بود همفکرریخ
 ....  حاالاما

 ... ي ورهی می ساعت بعد هر کدوم ول شدمین
 ...  تموم شدمونی انرژکامال

 ..... منم شروع به گفتن کردم... می گرد نشستمی که تازه کردینفس
 ....  فکري از کف کردن دهن من بچه ها رفتن توبعد
 ....  استراحت استفاده کردمي و از سکوت برادنی و خسته دراز کشکارمی بدمی دمنم
 ...  باالدمی اضافه شده بود پرپی به اکدی که جدای تانغی که با جکردمی بهتره بگم داشتم مالبته

 :  بزنه اما اون گفتي زرهی بهش نگاه کردن که مهه
 ...  رفتادمی نی نگاه کردينجوریا
 ... مشای بکشخواستی دلمون میعنی

 :  اومدای ساکت بود همه جا که دردوباره
  ؟يتو دوستش دار... می صادق باشای بنی ببی آجلوفرین

 ....  خودم رجوع کردمبه
 :  ساده بودیلی جواب خو

 ... آره
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 : ایدر
 ...  دوست دارهداسی که پنطوری اونم ای آجنی ببخوب

 ... ادهی از سرتم زمی صادق باشکممی
 هم مال و همم ییبای اما خب از همه لحاظ ازت سره هم زگمی منوی ای ناراحت شدی شاد،یببخش

 .... خانواده
  ؟يخوای می چگهی تو دخب
 :من

  ؟ی قبول نکردن چخانوادش
 : ایدر

 .... گهی رو داده دشنهادی پنی کرده که اي فکرهی حتما
 .... گفتی مدرست
 .... خوامشی هارو بهم بگه تا راحت بگم منی ایکی داشتم دوست

 ..... واقعا ممنون بودمای دراز
 
 : مانیآرت
 ...  نشهداری بنی رفتم تو تا آبتیواشکی خونه دمیرس
 ...  به اتاقدمی سالمت رسبه

 ....  راحت شدمهوف
 ....  هامو در آوردم و انداختم رومبللباس

 ....  به دوش آب گرم داشتمی مبرمازین
 .... رشی هم دوش رو باز کردم و رفتم زنی هميبرا
 ....  بدن خستمي برایی و تسالشدی کم گرم مکم

 .... رونی اومدم بچی دوش بودم بعد حوله پری ربع زهی
 ... دمی و رفتم خوابدمی پوشرموی زلباس

 ...  خواب خنک و راحتهی
 ....  بودی تابستون بود اما هوا عالنکهی با اآخه

 .....  اومد جلو چشمم و بعدش خوابم بردلوفری چهره نبردی آخر که داشت خوابم ملحظه
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 ....  شدمداری بزدی که رو صورتم ضربه میی کوچولوي با دستاصبح
 .... دمی رو دادم دست خاتون و لباس هامو پوشنیآبت
 .... رونی قهوه خوردم و از خونه زدم بهی عیسر

 .....  سهام دار بودم شرکت داشتمنکهی اي و برامی داشتی که رفتم قرار مهمشرکت
 .... رونی بمی خسته و موفق از جلسه اومدری از سه ساعت نفس گبعد
 ...  اتاقم رفتمبه

 ....  در اومدي که صداکردمی نگاه می به تهران پر از آلودگداشتم
 ....  اومد تومیمی از دوستان صمیکی الیدان

 .... ارهی منم به جعفر گفتم قهوه بمی نشستنای و ای از سالم و احوال پرسبعد
 :  گفتالیدان

 ...  از مزاحمتغرض
 : من

 ... یمراحم
  ؛الیدان
  ؟ی کنیمارستانی کار بيخوای هنوزم نم،یزمیعز
 : من

 ؟یپرسی چرا میدونیم
 : یدان

 ... ی آدم شده باشدی گفتم شاچون
 ....  سراغ دارم براتی عالتی موقعهی نیبب
 ....  دارهماری بی که کلسی تازه تاسمارستانیب
 .... تخصصش قلبهمارستانیب
 ....  کارنی تو اي چون حرفه ای واسه تو عالو

 .... یامکانات عال... ی البته اگه قبول کنانی دست تو مری هم زی تهراني دانشجو هاالبته
 .... ی عالنمکا
 ....  توپه توپزی چهمه

 ... یلی بود خزی وسوسه انگشنهادشیپ
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 ...  فکر کنمدی گفتم بانی هميبرا
  قول مسخره به خودم ادامه بدم؟؟؟نی به ادی بای کتا
 
 : لوفرین

 :  بعددوماه
 ...  مبل نشستمي از سرم در آوردم و رومقنعمو

 ...  روح دوختمی خونه سرد و بي جاي به اشک نشستمو به جانگاه
 ... شدی مدی نبود که بايزی اون چنیا

 ....شدی منطوری ادینبا
 ....  نبود بدبخت شمقرار
 ....  نبود تنها شمقرار
 ... کردی مزتری غم انگمویی هم آهنگ تنهای هق هقمو گاهي صدافقط
 ....  شدمتنها
 ....  موندمتنها
 ....  تنها تر شدمحاال
 .....  تر شدمنیغمگ

 .....  تا شدمداغون
 .... هام که شدت گرفت نفسم تنگ شدهیگر

 ...  نامنظم زدقلبم
 ....  رفتي روبه کبودصورتم

 ....  هرروز قرصامو به زور خوردم تا بهتر شدممثل
 :  دکترم افتادي به حرف هاادمی
 ....  تو گفتميماری باشه خودم بت بادتی اگه ي شدي که بستري تو روزلوفر،ی ننیبب
   کرده؟دای مشکل پیکمکی گفتم قلبت در اثر شوك ادتهی
  ؟ی کنی زندگیتونی می آدم معمولهی نی گفتم عادتهی
 فه؟ی خفیلی چون خي به قرصم ندارازی اصن نی از خودت کار نکشیلی و خي گفتم اگه غصه نخورادتهی

  ؟ی حاال چاما
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 .... یسی بنودی باوندی پستی بت بگم اسمتو تو لدی بااالن
 ....  شدهضی مری بگم قلبت واقعدی بااالن

 .... ی مراقب خودت باشدی بایلی بگم خدیبا
 ...... وگرنه

 .... دونستمی خوب موگرنشو
 ...  خوبهتمی نه که وضعاما
 ......  استرسمی که بنه
 ....  بخورميزی چهی بلند شدم تا ی حال از شدت ضعف و ناراحتیب

 ....  خالص نشمی کوفتی زندگنی و از ارمی نمتا
 ....  حق من نبودی زندگنیا

  من نبوددددانتخاب
 : لوفرین
 ....  لباس هام گذاشتم سر جاشونهی بعدم مانتومو در آوردم و با بقرمی خوردم تا نمری لقمه نون و پنهی

 .... انوی چند وقت نشستم پشت پنی تموم امثل
 ....  کردم به نواختنشروع

 .....  شروع کردمی سالگازدهی از
 ...  دردامي داشته باشم براینی تسکدمی رسنجای تا بعد که به اکردمی شروع مدی بادیشا

 .... یشگی همآهنگ
 .... یشگی همییتنها
 ....  غبار غم گرفته و تلخزی چهمه
 ....  آهنگم حال و روز منو داشتهنی آهنگ ساز اانگار
 :  و ماندگار به نامی فراموش نشدني اقطعه

 .... ي استورالو
 ....  ذوق کردم اما حاالی گرفتم کلادی ی وقتادمهی

 .... گرفتنی اشکامم شدت مکردی ها حرکت مهی کالوي دستام رویوقت
 ....  کردمهی و گرانوی پي آهنگ نتونستم تحمل کنم و سرمو گذاشتم روي وسطاشهی تکرار همبه

 .... کردی درد مسرم
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 .... سوختی مچشمام
 ..... کردی نمياری قلبم
 .....  و همه باعث شد تا دوتا مسکن بخورم و بخوابمهمه
 ....  شم اوضاع فرق داشته باشهداری بی وقتای گهی پا نشم دای که آرزو داشتم یخواب
 ...  نبودشتری بی خامالی خنی ااما

 .....  بودنی حداقل آبتکاش
 ....  زخم زبون ها کمتر بودکاش
 ....  بودشتری محبت به اصطالح شوهرم بکاش
 ....  رابطه هم بودي محبت هاش جز زماناکاش

 .....  آرزوستشهی کاش هميو صد اندوه که ا 
 ..... کاش آرزو نبودي او
 
 : لوفرین

 .... شدمداری پنج بود که بساعت
 ... نهی جلو آرفتم

 ...  روبه روم نگاه کردمي بهی غربه
  ه؟ی کنیا

   منم؟نکنه
 .... ستمی من ننی خدا ابه
 ... ستمی دختر با حال زار من ننیا

 ....  تو گود رفتهي چشمابا
 ....  الغرصورت

 ..... فی ضعبدن
 .... رونی و رفتم از اتاق بدمی تلخ کشیآه

 .....  آشپزخانهي تورفتم
 .....  چند وقت از بس تخم مرغ خوردم شکل تخم مرغ شدمنیا

 .. .. رو بار گذاشتمي شام خونس قورمه سبزنکهی به ادی امبا
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 .... شدی خوشمزه مدی باییییییییییلیخ
 .... خوردشی باشه عشقم میهرچ
 ....  خام بودالی خنی االبته
 ....  شامومدی وقت نمچی که هاون

 ....  که آماده شد رفتم سراغ درسامغذام
 ....  زنگ پاشدميساعت هشت بود که از سر کتابام با صدا...فتهی درس بخونم غذاهاهم جا متا

 ....  بوداومده
 ..... ادی که مگفتم

 .....  رفتم در رو باز کردمدواری خوشحال و امافهی قبا
 ....  وا رفتمنی نگدنی با داما

 ....  مث مناونم
 ... بودمشدهی وقت بود ندیلی خآخه
 ...  داخل تعارفش کردم و در رو بستمبه
 ...ي واردی امي رويدر
 
 : لوفرین

 :  با بهت گفتنینگ
 ...  شدهی چ،یآج
 .... چ

  ؟يد...  شدي طورنی اچرا
 :  کردمفی و شروع به تعرشی حرفش رفتم به دوماه پنی ابا

 ....  دوهفته فرصتم بهش جواب مثبت دادمبعد
 .....  شدخوشحال

 .... انی شد هفته بعدش پدر و مادرش بقرار
 ....  اصل مادرش نبوددر
 ...  دوم باباشزن
 .... عشق خودش باهاش ازدواج کردي از سمت شوهرش نگرفت و فقط برای محبتچی که هیکس
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 ....  و پدرش لندن بودنمادر
 .... می داشتی هفته خوبنی و آبتی آرتبا

 ... می بودرونی بهمش
 ....  بودي به اصطالح دوران نامزدیی جوراهی
 ....  و ادامه دادمدمی کشی اون روزا آهادی با

 ....  خونه عموانیب ي خواستگاري بود براقرار
 ....  کمم هم اصفهان بودني هالی من همون فامآخه
 .... دی رسمی خواستگارروز
 ... دمی پوشی و شلوار مشکي اروزهی فکت

 ....  شال جمع کردمری زموهامم
 ....  دهنمي زنگ خورد قلبم اومد تویوقت
 ....  آشپزخانه موندم تا خاله بگه برميتو
 .....  سالني به دست رفتم تویی خاله چاي صدابا
 ... همه با دست لرزون تعارف کردمبه

 ..... نشستم صحبت ها شروع شدیوقت
 من فکر ي کس و کاری معلوم بود داره به بادی زیلیبه احتمال خ...  نبودی راضادی معلوم بود زمامانه

 ... کنهیم
 ....  شده بودمی آرتزونی حتما تو ذهنش آوو
 ....نی و رفتم بغل نگهی گرریز اون شب زدم ادی با
 
 : لوفرین
 ....  جواب مثبت من نشون دستم شدبا
 .... کردی نگاه مهی با اکراه به من نامادرنقدری نشده بودم که ازونی خدا من آوبه
 ...  هه که اصن تو خودش بودبابا

  عاشق شده؟؟نی که اصن شک کردم اکردی رفتار مي هم جورمادره
 ...  بودی خوبدوران
 ...  گردشهمش
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 ....  محبتهمش
 ....  بودی منه محتاج عاليبرا

 ....  فرشي به عرشم رسوند و خودشم انداختم روخودش
 ....  واقعا مث عسل بودی قبل عروسدوران

 .... می رو داشتی عروسي هادی فقط خرنی همي داره برازی و همه چخوادی گفت که جهاز نممانیآرت
 ....  عروسلباس
 ..... دومادلباس

 .....  ستي هادیخر
 ..... می بوددی ما خری تا روز قبل عروسیعنی
 ....  اونموقع مهربون بودیلیخ

 ....  شدت گرفتمی گردوباره
  ؟؟؟؟یفهمی منینگ

 .....  بودددمهربوننننننننننن
 ....  و با آب خنک صورتمو شستیی سمت روشودی دستمو کشعی سرشهی حالم داره به مدی دنینگ

 ....  کم شه و حالمو بهتر کنهمی باعث شد که گرآب
 ..  نشستمزی پشت منی زور نگبه

 :  و گفتدی کشدادی من طعم زهر مي جا افتاده و خوشمزه رو که براي غذااونم
 ...  پوست و استخواني شدیآج
 ....  براترمیبم

 .... اصن ولش کن...  نگذره خدا که ازت غافل شدمازم
  ،میکنی باهم درد دل می بعد تا هروخ خواستيری جون بگکمی  شام خوشمزتو بخورایب

  هوم؟
 : گفتمیفی ضعي صدابا
 .... باشه 
 ....  بود که نصفشو خوردمنی و فقط به زور نگکردمی مي غذام بازبا

 ....  بودخوشمزه
 ..... کردی از من دوا نمي درداما
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 ..... امی از اون حال دربکمی فقط کمی باعث شد نی نگوجود
 ...... زدمی لبخند تلخ مهی بود که نی بخاطر نگفقط

 ....  دل کوچولوش نشکنههوی تا
 ...  تموم شدنی نگي هافی با تعرغذا

 ....  سر ظرف شورمی رفتگهی دباهم
 ....  شدمی کفهوی که میشستی دوتا ظرفو منی هممیداشت

 ....  ما شروع شدي کف بازنطوری او
 ..... ارهی لبم بي تونست بعد از مدت ها خنده روو

 .....  بودمی چارهی بادمی کار ساده و بچه گانه تونست نیهم
 ....  هستشهی همغم

 .... برخورد ماستمهم
 
 : لوفرین

 ...  ما تموم شد و چشمامون بسته شدي دو بود که حرفاساعت
 ....  اما من نگران بودمدی واقعا خوابنینگ

 ....  هرشبمثل
 .... شهی هممثل

 .....  بودومدهی ندوباره
 :  اومدادمی شب به يحرفا

 : نینگ
 ... ی بگو آجخوب

 .....  ماه بودکی
 ...  ماه بودکی می خوشفقط
 ..... گمی همونو برات ماالنم

 .... می هامونو دعوت کرده بودلی فامی عروسيبرا
 .....  اونام از خود تهرانومدنی من که از اصفهان ملیفام
 ..... اله پر کرده بودن مامان بابام و عمو و خيجا
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 ....  بهم لطف دارندیلیخ
 ....  شدمداری بچه ها بي با سر و صدای عروسصبح

 .... ي تو نبوداونروز
 .... يبودی مششی پدی باالخره مامانت حالش خوب نبود، باخب

 ....  و منم رفتم اتاق عروسشگاهی آرامی خاله رفتي هاهی بچه ها و توصي مسخره بازبا
 : نینگ

 ... زیلی استپ استپ پاستپ
 ... ی خون رو نگفتشیآزما

 :گفتم
 ... گمیاوك االن م 

 : نینگ
 ....  ادامه بده بعد اونو بگونوی نه االن انه

 ... اوك:من
 ....  بهم خوش گذشتیلی خشنی خسته و کالفه مشگری که از دست آرایی عروس هابرعکس

 ....  آخه عشقم قراربود شوهرم شهخو
 ....  کهستی نيزی چکم

 .....  در آورد برامی شرابي رنگ نکردم و فقط از توش رگه هاموهامو
 .... دی موهام تا ناهار طول کشکار

 ...  رو نداشتندنمی ناهار بچه ها حق اومدن سمت من و دموقع
 ....  آورده بود رو خوردممانی که آرتیی هم تو آرامش غذانی هميبرا
 .....  هم ناخوناموگهی دیکیکار صورتمو شروع کرد و  شگرهی تموم شد آرانکهی محض ابه

 ..... دمی پنج بود که کارم تموم شد که لباس عروسمو پوشساعت
 .....  سراسر عشقققیلباس
 ..... و اونام به منکردمی به بچه ها نگاه مرهی خرهی که من خرونی رفتم بدمی لباسمو پوشیوقت

 .... می خوشگللل شده بودهممون
 ..... حبسنهی زنگ در قطع شد و نفس منم تو سي ها با صدادیج و تمفیتعر
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 : لوفرین
 : ی عروسروز

 ....  پاچمي زنگ در که خورد قلبم اومد تويصدا
 .....  پاچه ندارم کهدی ببخشاوا

 ...... زدی کرده بود و قلبم تند تند مخی بدنم
 ....  شدم به دررهی گاه که اومد خشی در آرايصدا

 .... نمی و عکس العملشو ببادی بتا
 .....  بشمرهی هاش خییبای و به زادیب

 ....  که شد نفسم رفتوارد
 .....  برام گنگ شدصداها

 ......  ها همریتصو
 .... مانی تو نظرم من بودمو آرتفقط
 .....  منرهی اون و اون خرهی خمن
 ..... بردی می و کرواتش هوش از سر هر کسدی سفراهنی با پی شلوار مشککت

 ....  بوددهی نپوشی رسمنقدری آخه اتاحاال
 .....  دستور فدام بردار جلو اومدبه

 .... گلمو سمتم گرفتدست
 ..... دی رو بوسمیشانی اومد جلو پبعدشم

 ..... ش بودم خوغهی صآخه
 ..... دنی کارش بچه ها کل کشنی ابا

 ....  کنندای همشون شوهر خوب پشاهللای اخخخخ
 ......  خوی ولرسنی به پا شوهر من که نمالبته

 .... می و نشستنی سمت ماشمی بردار رفتلمی في قر و فر هابا
 ....  ساکت بودیبی به طور عجمانیآرت
 ....  که صداش کردمومدی هنوز صداش در ندمی دمی که افتادراه

 ..... ختی گفت و قلبمو رجانم
 : دمی پرسازش
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  مان؟ی شده آرتیچ
 : گفت
 .... ي دختر چه خوشگل شداوف
 :  شدمعی ضاشی با حرف بعدفی تعرنی ذوق مرگ از امنم

 .... کنهی چهره مشی لوازم آرانیا
 ....  درد نکنهشگرتمی آرادست

 :  حرص صداش کردم که قهقهه زد و گفتبا
 ....  کردم خوشگل خانومیشوخ
  م؟یچونی بردار رو بپلمی في اهی پاحاال
 :  گفتممنم

 ......  کنااطی فقط احتباش،
 ...... پرواز کردنی من تموم نشده ماشحرف

 
 : مانیآرت
 : ی عروسروز
 ....  کردمخی هوی خواب ناز بودم که تو

 ..... خندنی قوم مغول که شامل دوستام بودن تو اتاقن و هرهر مدمی شدم که دداری زده از خواب بوحشت
 :  گفتمیحرص
  اه.... دی شخفه

 .....  رفتم تو حمومبعدشم
 ..... نجای ارمی که بودم پس بهتره دوشمم بگسیخ
 : خوندمی خودم شعر مي برای حموم هيتو

  یعروس
  یعروس

  مبارکت بادعروس
  یروبوس
  یروبوس
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   مبارکت باددوماد
   تنگه بلهکوچه

   قشنگه بلهعروس
   مبارکم بادشاهللای شاهانه ایعروس

 ... شستمی و خودمو مکردمیم خودم سرهم ي شعر برانطوریهم
 .... رونی ساعت دل از حموم کندم و اومدم بهی بعد

 .....  بود و راحت بودمی اتاق خالخداراشکر
 .... کنهی چه منی آبتنمی بخورم و ببيزی چهی تا برم دمی راحت پوشلباس

 .... رونی و رفتم بدمی پوشی و شلوار مشکدی سفشرتیت
 .... ومدی خوابم مکمی هنوز
 ....  داشتمی پارتي گودباشبی دآخه
 .....  بودمداری هم تا صبح بنی هميبرا

 ..... ختمی خودم ري تو آشپزخونه و آب پرتقال برارفتم
 .....  مبل ولو بودني محترم رودوستان

 ......  خوابهدمی که دنی سمت اتاق آبترفتم
 ..... ی الهیآخ

 .... ارمی برات مامان مفردا
 ..... خخخ

 ....  برم آماده شمدی که بچه ها گفتن بارونیق آروم اومدم ب اتااز
 .... و تا شب دستم بند بودکردمی شروع مدی از حاال باچون

 
 : لوفرین
 .... روندی سرعت مبا

 .... دمیخندی و مدمیکشی مغی شده بودم جیجانی همنم
 ....  بودادی آهنگ زيصدا

 ....  من بودي هاغیج
 ....  من بودي به کارای آرتقهقهه
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 ....  و همه باعث شد که جو باال باشههمه
 ....  بودومدهی بردار نلمی فه،ی دم آتلمیدی رسیوقت
 ..  حقم داشتخو

 ....  ما سرسام آور بودسرعت
 .... دی بردار رسلمی بعد، فقهی دقپنج
 .... اخم و تخم و غرغر کردمیکل

 : گفتمی داشتم مجرات
 ....  دارهازی نری نخور، مملکت به شحرص

 ..... خخخخخ
 ....  عروس ناکامشدمی ماونموقع

 .... هی داخل آتلمیرفت
 .....  بود که پشتش باغ داشتي جورشیاتل
 ..... می عکس تو باغ جا به جا شي نبود براازی هم نتی هميبرا

 ..... بودای عکس تکاول
 .... ی همزمان از آرتگمی دیکی نداختی عکاس از من عکس مهی کارمون زود تر تموم شه نکهی ايبرا

 .....  ها کم تر بود و زود تموم شدی عکس تکتعداد
 هم پشتم و ی بودم آرتسادهی بود که که من وانطوری عکس انیاول.... دی دونفره رسي به عکس هانوبت

 ... کمرم رو گرفته بود
 .... میکردی به هم نگاه ممی منم دور گردنش بود از پشت و داشتيدستا

 ....  کنمفی داشت که حال ندارم تعري اگهی دي مدل ها همشیبق
 :  بودنطوری داشت ای عکسمون که مورد منکراتنیآخر

 ..... یشونی به پیشونیپ
 . ....  همقفل

 .... ب بود*ب تو ل * ل
 :  هم گفتمانی قرمز شدم و آرتی هم کلنی سر همکه

 ....  گوجه دوست دارمجون
 .... بزنم تو سرش هایکی بود جاش
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 : لوفرین

 ...باغ تاالر بود اما زنونه مردونه جدا...  سمت تاالرمی رفتمی مستقهی آتلاز
 ....  کهدی که جلو اون همه نامحرم رقصشهی نمخو
 ...  بودیتی و آهنگ صداش رفت باال و اصن وضعدنی خانوما کل کشمیدی رسیوقت

 .....  مهممنقدرهای ادونستمی نمیلیخداوک
 .... نی عقد نمادي و آماده شدم براگاهی جاي تومی لبخند رفتبا

 .....می ما که محرم بودچون
 ..   شده بوددهی اتاق عقد سفره عقدم چيتو

 ....  مختلف بودي هازی ظرف ها نقره بودن و توش چتموم
 .....  بوديزی هرکدومم بخاطر چکه
 ....  عاقد اومدمی نشستیوقت

 ....دیسابی روسرمون پارچه گرفته بودن و طناز هم قند مدختر
 :  اول عاقد طناز گفتلمی وکبا

 .... نهی رفته گل بچعروس
 : عاقد

  اورم؟ی راد دربمانی آرتي شما را به عقد داءم آقالمی بنده وکایآ.. پرسمی بار دوم ميبرا
 : آتاناز

 ..... ارهی رفته گالب بعروس
 : عاقد

 : پرسمی بار سوم ميبرا
  اورم؟ی راد دربمانی آرتي شما را به عقد داءم آقالمی بنده وکایآ

 : خدا و گرفتن کمک ازش گفتمادی با منم
 ... بله) نینگ( ستی اجازه تموم بزرگترا مجلس و خواهرم که نبا
  یلیلیلیلیک
  یلیلیلیلیک
  یلیلیلیلیک
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 سوت
  سوت
 ......  گفتنکی اومدن تبرهمه

 ....  طناز اومدني مامان بابا مادر و پدر منميجا
 ....  شدی ساعت اتاق عقد خالمی کردن و در آخر بعد نمانی به آرتهی توصمیکل

 :  که رفتن شنلمو در آوردم و گفتممردا
 ....  مردم خدايوا

 ......  گرمهچقد
 ..... آب بده منوانی لهی يوا
 ....  که سرمو بلند کردمدهی جواب نممانی آرتدمید

 ..... بارهی مانی آرترهی نگاه خدنی بار و دهی کردن سر بلند
 
 : لوفرین

 :  گفتیجی جلو صورتش تکون دادم که به خودش اومد اما با گدستمو
 ها؟

 .....  خندهری حرفش زدم زنی ابا
 ....  باحال گفتیلیخ
 ....  کردی شد و اخم الکاری خنده من کامال هوشدنی دبا

 :  گفتممنم
 ....  شدممونی من پشآقا

 ....  خواممممممی شوهر اخمو نممن
 :  گفتي اما مرموزی با لحن التاونم
 .... فهی ضعکنمی متیحال

 .... رونی بمی که گذشت از اتاق رفتکمی
 ..... رونی از زنونه رفت بقهی هم بعد پنج دقمانیآرت
 ....  که خندم گرفتدنی کشی بغلم بودن نفس راحتزی کارش بچه ها که منی ابا

 ....  دلم گرفتنی نگی خالي جادنی که با دکردمی بهشون نگاه مداشتم
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 بهم بده تا زنگ بش ی که عروسم و ممکنه زشت باشه از طناز خواستم که گوشنی توجه به ابدون
 ...... بزنم
 .....  زنگ بزنمخوامی نفهمه می تو اتاق که کسدی بردارم با خودمون کشلمی عقلش کار کرد و فاونم

 .... گرفتم و منتظر موندم شمارشو
 .... بوق
 ..... بوق

 .... بوققق
 : نینگ
 .... الو

 : من
 .... ی آجسالم

 :نینگ
 ....  چه خبريچطور.... هی فک کردم طن؟یی توی سالم آجاوا

 :من
 ....  خوبهزی همه چبایتقر
 : نینگ

  با؟ی چرا تقرحاال
 ..... یستیآخه تو ن:من
 : نینگ
 .... یدونی فدات شم تو که میاله

 .... کنمی جبران متی بعدی عروسشاهللای اخخخخ
 : من
 .... ی الهيرینم
 .....  من برميوا
 ....  سرم عروسماریخ
 ....  هم با خنده خداحافظ گفت و قطع کردنینگ

 ....  کاش بودیعخ
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 ....  خب حال مامانش بد شده بوداما
 .... رونی بمی اتاق اومداز

 .....  شد و رفتم وسطدهی دستم کشگاهی به جادهی نرسپام
 ..... می دورم حلقه زدند و شروع به رقص کردهمم

 ... دیرقصی دور باهام مهی هرکس
 .... ترکوندی هم که داشت میجید
  شانی دارا دشید
  شانی دارا دشید

 .... رقصنده ها بودی هم قاطی همون مامان آرتای ينامادر
 ... .گهی دکردی مدی باي ابرو دارباالخره

 ....یی خوش آمد گوي برامی موندم تا بری از رقص منتظر ارتبعد
 
 : لوفرین
 ....  چشمام حلقه زدي اشک تومی عروسي آورادی با
 .....  جام بلند شدم و رفتم آشپز خونه تا آب بخورماز
 .....  سه نصفه شبهدمی به ساعت نگاه کردم درمی مسيتو

 ..... ستی نصفه شب و هنوز خو نه نسه
   بعد ده حداکثر خونه باشن؟دی فقط زنا نبامگه
   داشته باشن؟تی محدوددی فقط زنان بامگه

   لقب هرزه فقط مال زن؟یعنی
   زنه؟ری تقصایاهی تموم سیعنی

 ....  ماستری تقصزی همه چگهی دآره
 .... ستی که شب خونه ني مردنه
 ...  هه شباي کدوم جهنم دره استی که معلوم نی اوننه

 ....  افکار رها شمنی تکون دادم تا از شر اسرمو
 ..... دمی غرق در خواب رو دنی اتاق برگشتم و نگبه

 ....  به حالش حداقل خواب دارهخوش
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 .....  کهمن
 .....  کردمداری بنمی شدم و نگداری زنگ ساعت بي با صداصبح
 ..... می با هم کالس داشتآخه

 .... دمی پوشی گلبهی و کفش ورنی باشلوار و مقنعه مشکی کمد مانتو گلبهي تواز
 ....  تو کولمختمی رلموی دستم کردم و وساساعتمم

 ..... ي وادمی که دنهی زدن رژ رفتم سر ايبرا
 ....  مانتوم برام گشاد شدهچقد
 .....  خوبه که الغر باشه آدمهه
 ..... ستی که مهم نلشیدل

 .....  اومدنی هم نگقهی و بعد دو دقرونی اعصابم خورد شه رفتم بنکهی اقبل
 ..... می با اتوبوس برمی گرفتمیتصم
 .....  داشت و هوام خوب بودي روادهی پکهی تهی چون
 .....  همه جا رفتمنی از بس با ماشدمیپوس
 .....  خونه تا دانشگاه و بالعکسهری منظور مسالبته
 .....  شروع شدی به بچه ها سالم احوال پرسمیدی رسیوقت
 ...  با ما بودمای نای دایجد

 ....  نبودی طنای
 .....  حداقل اون خوشبخت شهدوارمیام
 ..... باشهی خوشزامی عزشی من پي تموم غصه هاي جادوارمیام
 
 : لوفرین

 ...  سر کالسمی مونده بود تا کالس شروع شه که رفتقهی دقپنج
 .... می که اومد ماها جا خورداستاد

 ....  استاد جوون نداشتدانشگاه
 ....  کنهی تا خودشو معرفمی منتظر موندي کنجکاوي ارضايبرا

 : استاد
 ...  سرلک هستمنای من سسالم
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 .... دمی به بعد درس منی از ایی باباي آقاي جابه
 ...... ادی نشی پي کالسم مشکل و دلخوري تودوارمیام
 .... کردی مودب صحبت میلیخ
 .....  داشتی شرقافهیق

 ... ی و ابرو مشکچشم
 ..    و دماغ متناسبلب
 .....  بلندقد
 .. ....  خوبکلیه

 ..    درس رو شروع کردمی کردی ما خودمونو معرفنکهی از ابعد
 .... دادی قشنگ درس میلی خواقعا
 ..... نشستی و کالمش به دل ملحن
 .... ندادی درس داشتن استاد رو قورت مي ها بودن جایلی خالبته

 ....  به دلم نشستی چرا ولدونمینم
   جواب بده؟تونهی می برد سوال نوشت و گفت کي مورد نظرش که تموم شد روبخش

 .....  بردي عصرام دستمو بلند کردم و رفتم پاي که فول بودم به خاطر درس خوندنامنم
 .....  کالس تموم شدنمی جواب که استاد گفت درسته بعدم تا اومدم بشسوالو

 ..... دمی رو دی که آرترونی بمی بچه ها رفتبا
 ....  رفتجی سرم گهوی

 ..... مکتی رسوندنم به نعی هام سربچه
 :  گفتنینگ

 .....  نکنهکارشی بگم چخدا
 .....  دانشگاهتو
 ...... زنهی الس مگهی دیکی که زنش هست داره با ییجا
 ..... رهی نگی شه که از عذاب وجدان راحتمونی پشي جوردوارمیام
  گرفتنی نگنی چه زود نفرو
 
 : لوفرین
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 .....  زمان استاد سرلکم اومدنی که حالم بهتر شه که تو همرهی بگوهیم  رفته بود آبماین
 .....  دارهکاری چنجایا

 :  که گفتمی بهش سالم کردهممون
 ....  مزاحم شدمدیببخش

 .....  خدمت خانم پارسا داشتمی عرضاما
 .....  تا برسونمتون و هم موضوع رو بگمنیای همراه من بستی نی و مشکلشهی ماگه

 .....  دنبالش راه افتادمنی همي داره برکارمی چی روز اولنمی کنجکاو شدم ببیلی خراستش
 .....  شدنبی و دختره غمانی آرتدمی درفتمی مي داشتم به سمت ورودیوقت
 ... ...هه
 .....  رفت و منم دنبالشی سمت اسپورتجبه

 :  سوار شدم گفت کهیوقت
 .....  راه بهتون بگمي تا تونی پارسا، ادرستونو بدخانوم
 :  دادم که گفتآدرسو

 مورد نی در اخواستمی شما هستم و ميماری بانی در جراتشیراس....  اومدمي از طرف دکتر مرتضومن
 ..... باهاتون صحبت کنم

 :  گفتمی آرومي صدابا
 ..... دییبفرما
 : گفت
 ......ستی نيوندی پستی لچی هي که اسم شما تودمی استعالم گرفتم و دهی من
 .....  ها کمک کردمضی از مریلی به خمن

 دی موضوع نبانی و اصال بخاطر امی دارهیری ختهی هاست که ما کمنهی بگن اگر مشکل هزخواستمیم
 .... نیناراحت باش

 :  قطع کردم و گفتمحرفشو
 ....  ندارمنهی از کمک انسان دوستانتون اما مشکل هزممنون

 .....  حلش کنهتونهی نمی هست که کسی مشکلهی
 ..... دی نباشنگران
 ..... نی ها هستضی فکر مرنقدری که اخوبه
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 ... دی حساب کندیتونی رو کمک منم متونیری خي برای راستآها
 .... دنمی شدن حرف من مصادف شد با رستموم
 ....  شدمادهی کردم و پتشکر

 :  سمتم گرفت و گفتی برم کارتنکهی قبل ااما
 ....دی عوض شد بهم زنگ بزنمتونی تصماگر

 ...  تا نرفتم تو نرفتبعدشم
 ...هوف

 
 : لوفرین
 ....  سوت و کور دوباره دلم گرفتي خونه دنی دبا

 .... خداجونم
   بود؟نی حق من اواقعا
  ده؟ی اميدی بعد هر نا امی نگفتمگه
  ست؟ی نی مگه آسونی هر سختبعد

   خودت دلت برام نسوخت؟یعنی
  م؟ی فراموش کردنکنه
  نجا؟ی اي چقد شادنی ببی و بگی خوب و شادو سوا کني عمر من روز هانی تو اشهی مکال
  ؟یکنی طور منی من به کدوم حرفت گوش ندادم که امگه
 .... اجونمخد

 ؟ینیبی مموی دروغي هاخنده
 ؟ی حاالم رو چياشکا

 ....  تنهامیلی خدا، خیدونیم
   فقط مال منه؟یی تنهای نگفتمگه
   من چرا تنهام؟پس
   تو تنهام؟نی چرا منم عپس
   هم هست؟يلوفری رفته نادتی نکنه
  ؟ی رفته خودت سرنوشتمو نوشتادتی نکنه
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 .....  بلند شدمعی سرکردمی مي داشتم نا شکرگهید
 ... شدمی که بدبخت تر مگفتمی مکفر

   اونهمه عشق کشک بود؟یعنی واقعا یول
 ....  همه دوستت دارم هااون

 ...  نشکندی است که نگفتم تا دلیی تاوان تمام نه هاییتنها"
 ....  به دست آورمی که کردم تا دلیی تمام محبت هاتاوان
 ....  گرفتمي که جدی آبکي تمام دوستت دارم هاتاوان
 ....  هزار چهره خرج کردميای دننی که در ای سادگهمه
 "  داشتمشی و آدم هاای دننی که به اسیی هاینی تاوان همه خوشبییتنها

 ....  بودزی تمخونه
 ....  سرشو گرم کنهخوادی آدم تنها باشه فقط می وقتخب

 .....  که بتونهي هرکاربا
 ..... خواستی می نقاشدلم
 ....  خوب باشه ها نهمی نقاشیلی خنکهی انه
 .... کردی ناراحت بودم آرومم میلی خی وقتاما

 ......  کاغذي روی کنادهی رو پي که داریی تموم حس هاشدی مانگار
 رفتم پشت ازی مورد ني هازی بود و با مداد و چی بزرگ اندازه بوم برداشتم که مخصوص طراحيمقوا
 ..... بوم

 ..... ومدی نمی کسچی هنجایا
 .....  خوب بودنی هميبرا

 .....  از سرم برداشتم و انداختم دور گردنمشالمو
 ....  ها نشستم و شروع کردمواری از دیکی کنار نی زميرو
 ....  بکشمخوامی می چدونستمینم

 ..... دمیکشی مفقط
 ....  هدفبدون

 کشمی می چدمی تازه فهممی نصفه شدن نقاشبای با تقرکه
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 : رلوفین
 ...  در پشت بوم اومدي که صداکردمی نگاه ممی به نقاشداشتم

 ....  شالمو انداختم سرم و خودمو مرتب کردمعیسر
 .... ومدی پا سمت من ميصدا

 نی همي براعهی ضادمی افتاد دمی رو نقاشهی سایاما وقت....مهی نشستم و وانمود کردم حواسم به نقاشدرست
 ..... سرمو بلند کردم

 .... خدااااااااااااااااااا
   بودم؟ی شانس من کدوم قبرستانمی موقع تقسیعنی

 ....  سرلک بودنایس
 : گفتم
 ....  سرلکي آقاسالم

  د؟یکنی می ساختمون زندگنی جالب، شما هم تو اچه
 :  به خودم گفتمبعدم
 ....  مادرت بگو نهجان

 :  خب طبق معمول گفتاما
 ... می هستهی همسانکهی مثل ادرسته،

  همسرتونه؟
 ....  اشاره کردی بعد به نقاشو
   مرده؟هی داد زنه صی نصفس پ از کجا تشخنکهی اوا

 ... کهفهمندی مننی خنگول همه راحت ببخو
 :  به نشونه آره تکون دادم و گفتمسرمو

 .... نی نگی مورد به کسنی در ايزی چشهی اما اگه مدرسته،
 ..... زهیسورپرا

 ....  جون ارواح عممآره
 ....  شدممی جدی ببخشهی با بعدم

 ..... ومدهی آرامش به من نکمی یعنی
 .....  هارو پرت کردم رو مبللی خونه شدم تمام وساوارد
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 .... کردی درد مسرم
 ....  رفتم آشپز خونه تا مسکن بخورمنی هميبرا
 ..... روز هامنی ایشگی هماری

 
 : لوفرین

 ...  شدمداری خواب ب هفت بود که ازساعت
 ... دمی خرس خوابنیع

 ...  و غصه خوردنهيکاری خب بهتره باما
 ....  و رومو شستم و رفتم آشپز خونه تا غذا درست کنمدست
 ...  تا سرخ کنمرونی گذاشته بودم بمرغ
 ... دی درست کردنم تا نه طول کشغذا

 ... مونهی نصفش مدونستمی که البته مدمی خودم کشي برای کمیلی خمقدار
 ...  و رفتم تو سالنینی نون گذاشتم تو سکهی تهی با
 ...  خونه رفتي از سوت و کورکمی ونیزی روشن کردن تلوبا
 .... دو لقمه خوردم که در باز شدهی
  سادی بازشدن در قلبم وابا

   بود نه؟خودش
   اومده بود نه؟نباریا

 ....  باشهي اگهی خدا طاقت ندارم کس دبه
 ....  و خودش بوددی انگار خدا صدامو شننباریا

 ...  قلبم باال رفتضربان
 ....  خراب بودکمی چون حالم خوردمی قرصامو متی وضعنی تو ادیبا
 ...  از جام تکون بخورمتونستمینم
 ....  تموم شهنیری شيای رونی با تکون من ادمیترسیم

 : یآرت
   عرض شدسالم

 :من
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 سالم
  ؟يچطور

 : یآرت
 یعال

 ...  کت منو ببر باال تو اتاقمنی زحمت ایب
 ....  خودش بغل کردم تا عطرشو ببلعمي کتو جادمی رسی ازش گرفتم و رفتم سمت اتاقش وقتکتو
 ....اما
 
 : لوفرین

 ....  رفت و ول شدم رو تختجی گسرم
 ....  قلبمآخ
 ....  وجودمآخ
 ....  که شکستمآخ

  گه؟ی دنهی همگنی که میجی تدرمرگ
 ....  باشهنمی نکنم بدتر افک

 ....  رفتادمی دنی کشنفس
 .... رمی بمخواستی فقط مدلم

   مرگ حقه؟گنیمگه نم"
 " خوامی من حقمو مخب

 ....  رفتم اتاقمنیی برم پانکهی کتو گذاشتم رو تخت و بدون ازی ناباور و اشک ریی چشمابا
 .....  رو قفل کردمدر

 ....  کنمهی گرتونستمی بودم که بدون ترس میی جااالن
 ....  کنم و هق بزنمهیگر
 ..... رمی کنم و بمهیگر

 .....  و بلند نشمبخوابم
 ...  دوش آب سرد تا بتونم نفس بکشمری که از سرما متنفرم رفتم زیمن

 ....  قلبم دارهي که براي توجه کنم به ضررنکهی ابدون
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 .. ... در آوردم و انداختم تو لباس چرکاسموی خي هالباس
 .....  حولمو بستم و رفتم تو تختخودمم

 ....  نداشتم کولر رو خاموش کنمحال
 .... خوردمی به درك که سرما ماصن

 .....  دركبه
 ....  رو خودم و به خواب رفتمدمی رو کشپتو

 .....  نشمداری بگهی آرزو کردم دشهی هممثل
 .....  کم کم گرم شد و بخواب رفتمبدنم

  بلند شدن نداشتمي برای اما جونرهیگی بعدش احساس کردم تموم بدنم داره درد مکمی اما
 
 : مانیآرت

 ....  خلدختره
 .....  کت بزاره باالهاهی سرش رفته رهیخ

 .... اوف
 .... هی کدوم قبرستوننمی بلند شدم رفتم ببخودم

 ..... ستی کت رو تخته و خودش ندمی رفتم اتاق دیوقت
 ..... گهی گم شده دي گورهی حتما
 .... نای و اجی و هوینی زمبی مرغ سرخ کرده با سدمی دنیی پارفتم
 ونیزی رو با نون بردم پا تلوتابهی هم رفتم کل ماهنی همي خورده بودم اما خب هنوز گرسنه بودم براشام

 ..... تا بخورم
 ....  تموم شدتابهی کمم کل ماهي اشتهابا

 .....  نبودي خبرلوفری دوازده بود اما از نساعت
 ....... ينسری اما خب اشدمی نگران نمکال

 ....  پشت در اتاقش و در زدمرفتم
 .... ومدی نصداش
 .....  قفلهدمی در رو باز کنم که داومدم

 ....  شدشتری بمی نگراننی هميبرا
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 ....  زاپاس رو برداشتم و در اتاق رو باز کردمدی از اتاق کلعیسر
 ..... کنهیکه داره ناله م دمی رو دلوفرین

 .... دهی پوشی روش بود و معلوم نبود چپتو
 ....  هرحال خو زنم بودبه

 ......  ودمی نامحرم ندنای نه که من دختر و احاال
 .....  بد بودیلی خحالش

 .....  گذاشتمشیشونی پي سرعت رفتم کنارش و دستمو روبا
 .....  گرفتشی بگم آتتونمی کلمه مکی تو

 ....  دکتر بودم درستخودم
 .....  خب استرس ذهنمو مختل کرده بوداما
 ....  خاك بر سرمی نوعبه

 .....  با حولسدمی کنار زدم که دپتوشو
 .....  عه هاي اکهی برا خودش تنمیا

 ....  به زور منحرف کردم و لباس تند تند تنش کردمافکارمو
 ...... شدی مشتری بدنش بشی لحظه آتهر
 .....  رفتمنی سمت ماشعی دستام بلندش کردم و سريرو

 ....  رو روشن کردم و به پرواز درش آوردمنیماش
 ...... چرا نگران بودمدونمینم
 
 : مانیآرت

 .... بدنش مطلع باشمي دستم گرفته بودم تا از دماي تودستشو
 ....  کجا پارك کردمدمی رو اصال نفهمنی ماشمیدی رسمارستانی به بیوقت

 ......دمی دوي به بغل تا ورودلوفری قفل کردم و نادمهی فقط
 .... سبک بودیلیخ
 ..... يادی در اصل زیعنی

 ....ی سبک تر شب عروسحتما
 .... شدم و با دادم پرستار رو متوجه خودم کردممارستانی بوارد
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 ....  برانکارد گذاشتن و رفتن سمت اورژانسي رو رولوفری نعی خدمه سرهی با اونم
 ..... پرونده بدملی موندم تا تشکمنم
 ی عصبدمیدی بودم می دانشهی پی که وقتیی هاضی همراه مرشهی چرا همدمی که تموم شد تازه فهمکارم
 .....بودن

 ) هامارستانیبا عرض معذرت از تمام کادر ب(
 ..... دمی دمارستانی تخت بي روهوشی در اصل بای رو خواب لوفری اورژانس و نرفتم

 ..... بوددهی پریعی طبری به طور غرنگش
 .....  دارنی خاصیضی که مریی کسامثل

 .....  چهرش نگاه کردمبه
 ..... و آس نبود اما خوب بودخاص
 .... کردمشتری بدقتمو
 ... اومم
 ..... حالماری شده و بالغر

 ..... هه
 ....  همشون مثل همنگهی راست میرام
 ....  ها هم نهین و بعض هاشون ادعا دارن که پاکی خب بعضاما

 ..... خورهی حرص مشتری از دست دسته اول بآدم
 ....  دقت کردمشتریب
   رو انتخاب کردم؟نی بدونم چرا اخواستمیم

 ن؟ی اچرا
   نه؟گهی کس دچرا

 .... بهترتی موقعبا
 ..... خوشگلتر

 ...... ترپولدار
 .  ....  دارخانواده

 .... جهی نتی پر افکار بییای موند و من موندم و دنجهی نتی افکارم بنی االبته
 ..... خوردنی که سرمو میی هافکر
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 ..... دادنی و به کشتنم مدنیمکی وجودم رو مي رهی شداشتن
 ....  گذاشتملوفری تخت ني جواب سرمو روی بي همه مشکل و فکر هانی از اخسته

 .....  چشمامو بستمقهی چند دقي براو
 .....  بودمیشونی پری زلوفری ندست

 .....فهممی خواب باشمم می شه حتداری که اگه بکردی راحت مالموی خنی او
 .....  راحت چشمامو بستمی کمالی خبا
 ...... بدونمنکهی ایب

 
 : لوفرین

 ....  دردناکمو باز کردميچشما
 .....  تار بودزی چهمه

 .....  رو هم فشردمشون و باز کردمدوباره
 ...  بهتر شده بودينسریا

 ..... شهی نمدمی دستمو تکون بدم که داومدم
 ....  بودنی دستم سنگيرو
 .....  نچرخونمششدی و باعث مکردی گردنم هم درد ماما
 ....  سبک شدهوی با تکون دادن دستم اما

 ..... هوی دی کندقت
 : مانیآرت---___---___---___

 ...  تکون خوردلوفری که دست نشدی داشت چشمام گرم متازه
 ....  سرمو بلند کنم دوباره تکون خوردنکهی اقبل
 ....  سرمو بلند کردمعی سرمنم

 : گفتم
   حالت چطوره؟؟ی خوب؟يخوای ميزی چشده؟یچ

 : گفت
 .... ری کام بگهی زبون قهی دقهی
 ..... خوامی نميزیچ
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 .....  شدم اومدم تکون بخورم که سر تو رو دستم بودداری بتازه
 .....  تکون بدمتونمی آخه گردنمو سخت میی تودمی االن فهمالبته
 : من

 ....  کامل بودحیتوض
 . ...  کردهخی باد کولر ری زگردنتم

 ..... ادی صبر کن به دکترت بگم بقهی دقهی االنم
 : لوفرین--- ___--- __----___
 .....  کردنمی مسن و مهربون بود اومد و معارمردی پهی که دکتر
 :  بهم گفتیواشکی بعدم

   خبر داره؟تیماری از بشوهرت
 .... زتونیتورو جون عز....  بشدی نگيزینه نه نه اصال چ: گفتم
 .....  مورد نگفتنی در ایچی قسمم اثر کرد و هانگار

 :  کرد و گفتمانی به آرترو
 .... فهی ضعییییییییییلی خانومتون خآقا

 ..... نی رو داشته باشهواشون
 .... نی بخت شخوش
 ...... دی اومده باشه آه تلخ کشادشی ی تلخي انگار خاطره بعدم
 :  گفتمانی رفت آرتیوقت
 ....  بکنمصتوی کارا ترخرمی ممن
 ....  هم لباس هاتو درست کنتو

 : مانیآرت___---___---___
 .....  کنمشصی رفتم تا ترخرونی اورژانس باز

 .....  هم زود کارم حل شدنی همي کم تر بود برایکی نی و فنگ ادنگ
 .....  بود رفتملوی که نیی اورژانس برگشتم و سمت جابه

 .....  قسمت ها با پارچه جدا شده بودهی بقمثل
 .....  داشت به زور از جاش بلند شه که رفتم کمکشی سعلوفرین

 :  گفتستادی ایوقت
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 ....  از تموم کمکاتممنون
  ام؟ی تو مبا

 ..... می دستمو دور شونش حلقه کردم تا بر حرفی تکون دادم و بيسر
 .... نی داشت و ممکن بود بخوره زمضعف

 ......  بود و کمک الزمضی خب مرنکهی او
 ....  تو بغلم فشردمششتری بعی تو بدنش حس کردم که سري لرزمیدی که رساطی حبه

 ....ی حال باحالچه
 
 : مانیآرت
 ....  بغلم لرزش رفتي فشرده شدنش توبا

 ....  و کمکش کردم سوار شهمی رفتنی تا دم ماشعیسر
 ....  تا کمکش کنم نهارهی دربیضی مري بخواد ادانکهی انه

 ....  حالش بد بودواقعا
 ..... زدی دکترم دامن مصی به تشخنی او

 ..... ادی ساده از پا دربی سرما خوردگهی که با ستی ننطوری ای معمولآدم
  .... شده بودفی واقعا ضعلوفرین
 .....  کمکشادی دوستاش بگم بهی تا به رمی بگمی باعث شد که تصمنمیا

 .... لوفری شدم و رفتم کمک نادهی پمیدی خونه که رسدم
 ..... نهی ضعفش همنی الی از دالیکی و نیی پایلی بهم گفته بود فشارش خیواشکی دکترش

 .... لی به سمت مبل رفت البته با کمک وسامی واحد که شدوارد
 ......  رفتم آب پرتقال و قرص هاشو براش آماده کردممنم
 .....  بودیعی چون آب پرتقال طبدی طول کشکارم

 .....  سمت سالن رفتمبه
 .....  شو بخورهوهی نشستم و صبر کردم که تا ته آب مشی مبل کناريرو
 .....  رو بردم و باز برگشتم به سالنینی تموم کرد سیوقت

 .... می اتاق خوابش رفتسمت
 ....  کمک من و پلهبه
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 ..... می اتاق شدوارد
 ....  لباس هاشو عوض کرداونم
 ..... می زن و شوهرهی چخو

 ....  کردری موهاش توش گدی رو که پوشبلوزش
 ....  رفتم کمکش در آوردممنم
 ..... دمی پتو روش کشدی دراز کشی وقتبعدم
 .... دمی اتاق رو خاموش کردم و بغلش خوابچراغ

 ......  بود دوباره حالش بد شه و نفهممممکن
 .....  دانشگاهرفتی سر کار نه اون مرفتمی نه من مفردا

 ...... خواب فرو رفتمنیری شيای در دنو
 
 : لوفرین

 ... ای خدايوا
 .... يری بودم همون لحظه جونمو بگحاضر

 .....  باال تر از مرگ تو آغوش معشوقی عاشق چه لذتيبرا
  اش مگه نه؟ بودم برمهم
 .....  سردمه بغلم کرددی بودم که تا دمهم

 ...  اون لحظه پر آرامش شدمادی از
 ....  حس خوبپر
 ..... دی امپر

 :  ادامه دادمنی زدم و رو به نگجانی از سر هيلبخند
 .....  نگرانم شده بودنینگ
 .....  تا خونه همش کمکم کردمارستانی تو باز
   ذوق من که نبود؟ي برای جز خوشی از حسنی لبخند نگو
 :  تو سرم بود گفتمنی که درمورد لبخند نگیی توجه به فکر هایب

 .... دی خوابشمی شبشم پتازه
  شه؟ی باورت منینگ
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   تو هواش؟دمی نفس کششهی مباورت
 .....  تو عطر تنشدمی نفس کششهی مباورت

 ....  خداااییوا
 ..... عاشقتم
 ..... :زدی هارو مبی نهنی ذهنم ای اتفاق ها اما از طرفنی اي حال بودم براخوش

 ... هه
 ....  حواسش بت هسیضی چون مراون
 . ..  رو دستشیفتی چون نفقط
 .....  کهي براش مهم بوداگه

   مهربون بود؟نباری ایگی مگه نمبعدم
 ...... ادی گفت بنی چرا رفت و به نگپس

 ..... کردنی موونمی افکار داشتن از تو دنیا
 ....  بگه درستهیکی خواستمی ممیالی خوش خدیی تاي برافقط

 :  کردمنی به نگرو
   داره مگه نه؟؟؟دوستم

 ..... بگو
 .........ي خط بطالن بود رونی سکوت نگو
 
 : مانیآرت

 ....  شدمداری ساعتم بي با صداصبح
 ..... کنمی مکاری چنجای من اوا

 .... اومممممم
 .....  اومدادمی آها

 ....  غرق خواب بودلوفرین
 .....  قرصاش خواب اور بودآخه

 .... رونی اتاقش اومدم باز
 ....  رو برداشتملوفری نی افتادم دوباره برگشتم تو اتاق و گوشيزی چادی
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 .....  رو بلد بودمرمزش
 ....  تولد من و خودش بودخیتار
 ....  خودش روش بودي از عکس هایکی قفل باز شد یوقت
 ....  قشنگ انداخته شده بودیلیخ

 ..... داده بودنیی پای شو کمقهی و دستش نی خمار کرده بود رو به دوربچشماشو
 .... نشی مخاطبي تورفتم

 ...... گل کرد و گشتم تو همشونمی فضولیکمی
 ...  من بودمشی گوشي توي هاپسر

 ...  بودماین
 ....  بودریام

 .... نیهم
 ....  شدهی زنگ زدم و بهش گفتم که چ به شماره مورد نظردنی رسبا

 :  عرض ادب گفتمي آخرم برادر
 ....  خانمنی نگنی لطف داریلیخ
 .... میکنی جبران مشاهللایا

 ...... اسمنی شی زنگ آماده شدم تا برم پبعد
 .....  مني شب هامعشوقه

 ....  نبودي بود و هنوز تکراردی جدنی االبته
 .... ی غربافهی قبا

 .....  و طنازناز
 ...... تامی باز شدن در خونش از همونجا شروع کردبا
 
 : مانیآرت
 ... می از بوسمون وارد خونه شدبعد

 ....ومدی عطر تندش ميبو 
 ...  به طول پنج متر داشتکی کوچي راهروهی ،يشدی وارد خونه میوقت

 *مت راستبعد از اون س* اتاق به نسبت بزرگ که داخلش حموم و هی بعد از اون و
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.  مشخص بودی با اپن کوتاهکی آشپزخونه کوچهی روبروت نیهمچن. يدیدی بود رو می بهداشتسیسرو
 خوردن آب رفته بودم برگشتم ي فکرا بودم که از آشپزخانه که برانیتو هم!!  بودواریسمت چپتم که د

 .... سمت اتاق
 ...  تخت نشستهي که رودمشید
 !!دمیترس! ؟یی توزمی عزيوا-

 .... حرفتو باور کردممنم
 ...هه
 !!!؟ي بوددهی خوابنی هميبرا -
 ..را..؟یدونیم...زهیچ..خب نه -
 .امی برمی دوش بگرمی مالی خیب -
 ...باشه عشقم منتظرتم -

### 
 .... خسته بودمیکم... رونی از خونه زدم بدموی لباسامو پوشآروم

 ...  برم خونه و سواال رو طرح کنمخواستمیم.  بار اولش خوب بودي برایول....  شدنشو نداشتمچی پاپحوصله
 .... شدممونی اونجاست پشنی نگنکهی اي آورادی با اما

 .... ستادمی دور تر اابونی روشن کردمو چند تا خنویماش
 .. درآوردممویگوش

 ....  دهنم باز موندلوفری از نسکالی تا م47 دنیباد 
 . که خودش زنگ زدرمشی بگاومدم

 
 :لوفرین

 ....گرفتمی شماره مرفتموی طول و عرض خونه رو مينجوریهم
 نی چرا همه از اکردمی فک مشهیهم 

 .... ادیبدشون م...  مشترك مورد نظرگهی که مخانومه
 .... داشتنی چه حسدمیفهمی تازه محاال

  خبنی بشقهی دهی رفت اههه جیسرم گ -
  روبروش نشستمعیسر
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 دیبفرمائ -
 .... االنیدونیخب م -
 
 : لوفرین

 ...  االنیدونی مخب
 ..راستش

 ... پسر عمم زنگ زد و گفت کهزهیچ
 .... برمدی راستش اهههه خب بایدونی مخب

 ؟؟یبخشیم! دیببخش 
 .کردمی مغموم نگاش مي افهی قبا
 .گهیخب حتما کارش واجب بوده د. زمیباشه عز -
  مواظب خودت.  عشقمیمرس -

 ....باش
 ....امی بد بوده که شوهرت گفته من بیلیحتما حالت خ 
 .... بوس بوس 
 ...يبا
 ... درو بستو رفتعی اومدم بلند شم برم بدرقش سرتا

 ! شوهرت؟
 !گهی آره شوهرم دهه

 . زود جواب دادیلی خنباری شمارشو گرفتم که ادوباره
 لو؟ین! الو؟ -

 !! رفت باالتری ناخودآگاه صدام کمدموی و کشی از سر راحتینفس
  چقد زنگ زدم؟یدونی م؟؟ییمعلوم هست کجا -

  بودی بلند و عصبانیلی خصداش
   نداره من کجامی ربطچیاوال به تو ه -

 ... دمی خرجتم به زور منیهم.ی بهم بزنی الکي که تو زنگاکنمی من انقد کار نمدوما
  من زنتم؟؟ی چیعنی -
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 ی برو بابا تو فقط اسم تو شناسنامم؟یهه زنم -
 دمی کشیآه
 ایزود ب -

   بار هزارم شکستمي قطع شد برایوقت
  ختمی نه اشک ریول
 . هق زدمنه
 ... رفتم و آهنگانوی لرزونم سراغ پيفقط با قدما 
 
 : مانیآرت

 ...  از ب بسم اهللا غر هاشو شروع کردماشاءاهللا
 ...  به اون چه که من کجاماصال

 ...  بدبختفضول
 ...  راحت شمرهی بمدوارمیام
 .... می حداقل از شرش راحت شمیدی که ازش ندریخ

 ....  قبول نداشتم باهاش بد حرف زدماصال
 ..... کنهی دخالت مستی که بهش مربوط ني تو کاریوقت
 .... شهی منیهم
 ....  گند زد تو اعصابماه
 ....  رفتمنی پارك بغل ماشي مارکمو در آوردم و توي هاگاری از سیکی

 .... شهی تموم می وقتنمیبیم رو گاری دود شدن سیوقت
 ....  به دست مناونم
 .....  نابود کنمویزی چتونمی مدونمی میوقت

 .... کنمی قدرت ماحساس
 ....  غروراحساس

 ..... تکبر
 ..  کنمی پاهام له مری رو با تموم قدرت زگارمیس

 .... ادی لبم مي روزی ناچي له شد لبخندکنمی حس میوقت
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 .... رمی منی آروم به سمت ماشبای تقری اعصاببا
 .... رسمی خونه مبه
 .... لوی که چند وقت مامن آرامش بود برام درکنار نییجا
 ..... اری رامي با حرف هااما
 .... هه
 ....  در آوردم و انداختم رو دستمنی کتمو از تو ماشاور
 ....  استوارم به سمت آسانسور حرکت کردمشهی همي با قدم هانی از قفل ماشبعد

 ....  تکون دادمي مجتمع تنها سرری نگهبان پي درمقابل محبت هاو
 ....  وقت بود از دوز غرورم کم شده بودچند
 ..... کنمی از حاال شروع ماما

 ...  قبلمثل
 .....  تر از قبليقو
 .... رهی نخواد ازم حساب پس بگرسهی که مير* که هر خ یی جاتا

 .... خورمی راد قسم ممانی آرتمن
 ..... کنمی در رو باز مرسمی واحد که مبه
 ....  سر و صدایب

 .... ستی ني شلوغ کاري برایلیدل
 ..... شمی مری غافلگاما

 .... ادی مانوی پيصدا
 ....  نبودی کسنی نگدی و شالوفری خودم و نجز
 .....  بودمنجای که امن

 ....  هم که فک نکنملوفرین
 .... نهی کار نگحتما
 ..... زنهی مخوبم

 .....  رفتمانوی به سمت پي راهرواز
 .....  دوباره شکه شدملوفری ندنی با داما

 .....  به من چهاصال
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 .....  تا آخر آهنگ رو بشنومکردی منو وادار مییروی باز ناما
  ي استورالو

 .... هی قشنگآهنگ
 .... زدی هم پر حس ملوفرین

 .... کردم تا آهنگ تموم شهصبر
 
 : مانیآرت
 ....  کردم تا بفهمه اومدمي نت سرفه انی زدن آخربا

 ...  باالدی صدام دومتر پردنی با شناونم
 :  سمتم و گفتبرگشت

   بود؟چطور
 :  االن نکنه انتظار داره بگم خوبه؟ بش گفتمهه
 ...  نبودبد
 ... یستی نیمال

 ... ی کار کندی بایلی خهنوز
 ...  با پوزخند تموم کردم و سمت اتاق رفتمحرفمو
 ....  هامو که در آوردم رفتم حموم و دوش گرفتملباس

 ... رونی و رفتم بدمی تموم شد حولمو پوشیوقت
 .... دمی پوششرتی با تشلوارك

 ....  خودم آب پرتقال ببرمي رفتم تا برارونیب
 ...انوی پي گذاشته بود روسرشو

 ....  دركبه
 .... رهیبم

 ... ری و پا گدست
 ...  به اتاق برگشتموانی لي آب پرتقال توختنی از ربعد

 ....  کارمو خلوت کردمزیم
 ...  برگهفقط



 327 

 ... کتاب
 .... خودکار

 .... وانی لو
 ...  آهنگ هم بلند شدي و باز کردم که همزمان با اون صداکتاب

 "  خراطهادی از مج2آهنگ حلقه "
 ... دی شود شدی مهیتوص
   و تموم شدیو گفت بله
   آخر کارهنی اگهید
  زارهی بگم مبارك اما بغض امشب نمخوامی میه

   من بودکی هقم تبرهق
 ....  کردمهی واسه تو گرمن

. 

. 

. 
   اومدم سراغتیوقت
   شد وجودمهی گرپر
  يکردی نگام مي جورهی

   عاشقت نبودمانگار
  ای دعا کردم خدایه

  دودل کنکمی عشقمو
  زدم عشق قشنگمداد
  نه دستاشو ول کنبگو
   بودمسادهی به روت وارو

  یبستی چشماتو مچرا
   شدای سامی دفه دنهی

  ی نشستششی که پیوقت
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 .... زهی واقعا آهنگش غم انگاوه
   نرو منهي روو
 اَه
 
 : مانیآرت
 .... کنهی اعصاب آدمو خورد مي دختر بچه چجورنیبب

 ....  کردمتمرکز
 ...  کردم به نوشتنشروع
 ... خوبه....  دو بودم که آهنگ تموم شدسوال
 .... اوف

 ...  آهنگ بلند شدي کاغذ تکون دادم اما دوباره صداي قلمو رودوباره
 ....  آهنگ قبلهمون

 ....  هامو فشار دادمقهیشق
 ....  کامل پرت بودحواسم

 ....  نتونم تمرکز کنمشدی باعث منیا
 ... دمیاز کش تختم رفتم و دريرو

 ....  چشمام گذاشتمي روساعدمو
 ....  مسخره بودآهنگش

 ) گهی ددی ببخشز،ی خراطها عزدیبا عرض معذرت از مج(
 .... شدی تکرار منطوری همآهنگ

 .....  عوض شدهوی تا
 ....  خودشم خسته شده از اونحتما

 " یآهنگ چرا من از مالن"
 ... دی شود شدی مهیتوص
  مــــــن؟چرا
  ؟ي کار رو کردنی با عشقت اچرا
   بوده ها؟ی من چری بگو تقصي سردحالوی بازم که بتو
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 ....  دوتا آهنگ رو تکرار کرده بود به ساعت نگاه کردمنی اعصاب داغون از بس ابا
 .... 4,30 ساعت

 ...  هنوزنی ناهار هم گذشته بود و ااز
 .... رونی از اتاق رفتم بنی همي بچه باشم براهی کارامو لنگ تونستمینم
 .... شدی ادب مدیبا
 ....  ترسناك شدهافمی قدونستمیم

 ... شدشتری آهنگ هم بي صدادمی که رسنیی طبقه پابه
 .....  باز کردم که داد بزنم سرش امادهنمو
 ..... دیلرزی هاش مشونه

 .... لرزهی حس کرد تموم وجودش داره مشدیم
 ....  بودمناراحت

 ....  حس بهم دست داده بودنیچند سال ا بعد دونمینم
 .....  دختر بودنی هام با انی بگم تموم اولتونمیم
 .... دمی دي رفت کنار و من فقط دختر بچه چهار پنج ساله الوفری چشمم ني آن از جلوکی

 ..... کردی که داشت اشکاشو پاك میی کوچولوي که با دستای کوچکدختر
 ... گشتی می که با نگاه معصومش زل زده بود به من و دنبال پناهي بچه ادختر
 ...ی از آشفتگیی رهاي برایپناه

 
 : مانیآرت

 ...  قدم برداشتم به سمت دختر بچه رو به رومآروم
 ...  معصوم دختر بچهي محو شده بود و فقط من بودم و چشماای دنتموم
 ...  لرزون ترشي لرزون و چونه ي بودم و لبهامن
 ...  قدم تا پناه شدنکی بودمو من

 ....  پشت شدنتا
 ....  گاه شدنهی تکتا
 ......  شدندی امتا

 .....  قدمکی فقط
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 ..... بار پناه دختر لرزان بغلم باشمنی اوليمن تونستم برا.... دمی برداشتم و در آغوش کشقدم
 ...  که در بغلم استیانی گردختر
 ... ي بچه ادختر
 ... لرزان

 .... انیگر
 .... ترسان

 .....  پناهیب
 ..... فیضع
 ....  چشمم کنار رفتي کم دختر بچه از جلوکم

 .... لوفری فقط من بودمو نحاال
 ....  من نداشتی با تفکر ذهنی که فرقی بودم و کسمن

 .... دیلرزی مي به طور بدبدنش
 ....  هق آرومهق

 ....  پر از اشکصورت
 .....  شدسی خقهیدق که لباسم در عرض چند ي طوربه

 ....  بغلم فشردمشي تر تومحکم
 ....  بلرزهخواستمینم

 .... بترسه
 .....  بودممن

 ...  بفهمونم بهش که هستمخواستمیم
 .... کم شدلرزشش

 .... من راحتالی خو
 ....  است که در بغلم آرام گرفتخوب
 ....  بدنش کامل قطع شدلرزش

 ....  صورتش نگاه کردمبه
 ....  بسته بودچشماش

 ....  از هوش رفتنش بودي حاالتش نشون دهنده تمام
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 .....  کرده بود از هوش رفته بودهی بس گراز
 ....  خونه نبودي توسرم

 .... شدی آب قند هم کارش حل نمبا
 .... مارستانی ببرمش بدیبا

 .... راههنیبهتر
 
 : مانیآرت

 ...  بدنشو تو آغوشم گرفتمکی کوچحجم
 نی به سمت ماشعی مبل کتمو برداشتم و انداختم روش و سري از رونی هميسب نبود برا منالباسش

 ..... رفتم
 ..  بودفی ضعبی روزا عجنی ادختر

 .....  روندممارستانی بنی ترکی سمت نزدبه
 ....  رو دوباره بغل کردملوفری محوطه و ني رو بردم تونیماش
 ....  رفتممارستانی به بغل به سمت بلوفری ننی از قفل کردن در ماشبعد
 ....  سمت اورژانس رفتمبه

 ...  آن دستپاچه شدکی دی رو دلوفری نی اورژانس وقتپرستار
 .....  چرادونمینم

 :  بهم گفتبعدم
 ....  تختي رودشیبزار

 .... کنمی دکتر خبر ماالن
 ...  رفتعی سربعدم
 ....  که انگار اصال نبوديطور

 ...  تختيندم رو رو خوابولوفرین
 ....  بکشم به چهرش نگاه کردمرونی سرش بری که خواستم دستمو از زي در لحظه ااما

   بود؟شی دو ماه پلوفری ننی اواقعا
   آره پس طراوت چهرش کو؟اگه

  کو؟حشی لبخند ملپس
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 ... شی به باعث و بانلعنت
  کردم؟ی منی نفرخودمو

   بودم؟شی که باعث و بانیمن
 ....  خاءن بودي کهی منم سرچشمش اون زني کارااما

 .... کنمی که مال و منالش دستمه اما دارم لعنتش میهمون
 ....  کابوس تموم شهنی بستم تا با باز کردنش اچشمامو

 ....  باز کردن چشمامبا
  کنه؟ی مکاری چنجای اسرلک
 ....  اومدنلوفری به سمت تخت نعی سن باالتر سری کمي و دکترسرلک

 ....نطوری مهمه که انقدری ایهوشیب یعنی
 :  لب زمزمه کرد مثلری زيزی چهی مرتضودمی به تخت دکتر مسن تر که حاال فهمدنی رسیوقت
 ... دخترنی اي هاياز دست خودسر_
 
 : مانیآرت
 .... رونی حال نزار از اتاق دکتر اومدم ببا

 ....  مرد نبودماگه
 ....  غرور نداشتماگه
 .... اگه

 ....  دخترنی ای زندگدنی بادومدی اشکم در ماونموقع
 : شدی دکتر تو سرم اکو ميصدا

 ... ی قلبيماریب
 ... وندیپ

 .... يماری بشدت
 ..... اضطراب

 ... ی قلبيماریب
 .... ی قلبستیا

 ... دمی سرش رسباال
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 ...  چهرش نگاه کردمبه
 ....  خاك دفن بشهری زتونستی مي سهل انگارکی که با ي اچهره

 ....  تلنگرهی با
 :  قبلیکم

 ... نیای همراه من بشهیاگه م: دکتر
 ....  به سمت اتاق راه افتادمدنبالش

 ...  نشست و منم روبه روشزی پشت مدنشی رسبا
 ...  شده بودمکنجکاو

 : گفتم
  د؟ی باهام حرف بزنی درمورد چدیخواستیم

 : دکتر
 ... دی مورد نفهمنی در ايزی کنه که شما چي کرد کاری سعیلی تا االن خلوفری ندینیبب

 .... من موظفم بگماما
 .. بردی رنج می قلبيماری از بلوفرین
 ...  ندارهفی متاسفانه حالش تعرو
 ... دهی شدلوفری نيماریب

 ...  اضطرابهرگونه
 ... استرس

 .... غم
 ...  براش سمهرهی و غاندوه
 .... سم
 ... باشهشی قلبستی باعث اتونهی میی که هر کدومش به تنهاي طوربه

 :من
 ....  شدمجیواقعا من گ... وا
  ضه؟ی که مری چیعنی

 .... گهی رو به من مزی همه چاون
 ....  بگهدیبا
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   نگفت؟چرا
   بهم نگفت چشه؟چرا

 : دکتر
 ... هی دختر باهوشلوفرین

 ... شهی محبتت بهش عوض می اگه تو بفهمدونهی که مدونمی مخوب
 ....  ترحمشهی می به عبارتیعنی
 .... زدی اسم تو سرم داد منیا

 ... ترحم
 ... ترحم
 ...ترحم

 
 : مانیآرت

 ....  گفت غمدکتر
 ....  دختر که همش درحال غصه خوردنهنیا

 .... هی گرهمش
 ...  هق هقهمش
 .....  آهنگهمش

 ....  امروزش افتادمي هاهی گرادی
 .... کردی که دل سنگ رو هم آب میی هاهیگر

 .... کنمی نمتشی اذگهی بشه دداریب
  ست؟ی کارم که ترحم ننیا

 ....  هستچرا
 ...  هم دوست ندارهلوفرین

 ...  مث قبل باشمدی باپس
 ...  عذاب نکشهتا

 ...  آروم چشماشو وا کردآروم
 .... ادی در بي از تاردشی بار پلک زد تا دچند
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 .... دی گردوند سمت من و منو دی رو کمسرش
 ......  سوالو ازش نپرسمنی کردم نشد ايهرکار

 : من
  چرا؟؟؟؟؟

 : لوین
   چرا؟ی چجان؟

 : من
  ؟... کهی نگفتچرا

 : لوفرین
 ... يدی باالخره فهمپس
 : من

 ... ستی مهم ننشیا
 ...  که چرا؟ جوابمو بدهنهی امهم

 : لوفرین
 .... ی ندونای ی نداشت بدونی که فرقاوال

  ؟ی که سرکوفت بزنگفتمی مبعدم
  ؟ی زبون بزنزخم

 !  نهدمی شاای
 ... ی کنترحم
 ... زمی برانگترحم

  نه؟
 ....  گله هاش نداشتمي برایجواب
 ....  نداشتمیی غصه هاش دوايبرا

 ....  زخم بودم و زخمفقط
 .....  بودمو درددرد

 ....  در نظر گرفتن غرورمبدون
 ...  بهت فرو رفتي گذاشتم که توشیشونی پي روي شدم و بوسه اخم
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  ست؟ی که بد نماری به بمحبت
 

 ...  از قطع کردن تلفن به سرعت برق رفتمبعد
 ....  رو ببندمنی دهن اتا
 ...تا
 
 : مانیآرت
 ... کردمی زور داشتم خودمو کنترل مبه

 ...  زده بودرونی گردنم برگ
 ... زدی هام نبض مقهیشق

 .... شدی از بس بهش فشار آوردم داشت خورد مفکم
 ... کردی فرمون رو له مانگشتام
   شب؟کی بخاطر همش

   شب گناه؟کی
   شب لذت؟کی
  ؟ی شب هم آغوشکی

   شب بود؟کی نی همي حالت هام برانی اتمام
 ..... کنمی سکته مگهی دي قهی دقکی کردمی ماحساس

 .... دمی کشقی عمنفس
 ....  کردم با خودم مرور کنمیسع
  و؟یچ

  مو؟یبدبخت
  مشکلمو؟

  دردمو؟
  مو؟ی مالحظه گیب

 ....  مرور کنمخواستمی مویچ
 .... دونمینم
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 ...  کنم تا بفهممی خودم از اول پلي برادی بادونمی فقط ماما
   شد؟ی چبفهمم
   شد؟يچجور

   شد؟چرا
  ؟. بودی کریتقص
  من؟
  اون؟

  ار؟یرام
   کار پدرم؟انتی خزن

  پدرم؟
 ....  خبری از همه جا بلوفری هم ندی شاای

   بود؟ی کمقصر
   راحت شم؟شینی تا از سنگنداختمی می رو گردن کزی همه چدیبا

  کدوم گناه کار؟گردن
   گناه؟ی بکدوم

   برام خواست؟نطوری ای زندگچرا
   من؟چرا
   من؟ي براچرا
   من باشه؟ي مشکل براچرا

  چرا؟
 ...  هم فکر کردمباز

   بود؟ی کریتقص
   نندازم؟لوفری رو گردن نری تقصچرا

 ...  من اونهی کوتاه زندگوارید
 ...  سر اونهری هست زی هرچپس
   اون نبود؟اگه
   نبود؟شمی اون پاگه
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   عاشقم نبود؟اگه
  ؟. همسرم نبوداگه
  هام با اون نبود؟نی اولاگر
   بودم؟ششی پاگه
   دوستش داشتم؟اگه
   قبولش داشتم؟اگه
  کردم؟ی بهش محبت ماگه
   واقعا همسرش بودم؟اگه
  کردم؟ی فداش مزموی همه چاگه
  خواستم؟ی تنوع نماگه
  ؟. نداشتماری به نام رامی دوستاگه
   تو دلم نبود؟ی شکاگه
   سست عنصر نبودم؟اگه
  دم؟یدی نمانتی به چشمم خاگه
  شد؟ی میچ

  شد؟ی می بود که چنی فکرم اتموم
   افتاد؟ی می اتفاقچه
 ...  تا سکته کردن نموندهيمرز

 .... رمی می بغلابونی کافه خسمت
 ...  باشه تا راحت تر فکر کنمیی جادی شااونجا

 ....دیشا
 
 : مانیآرت
 ....  شدمرهی بخار فنجون قهوم خبه

 ... شهی محو مهوی باال رهی مهوی بخار ها نی منم مث همیزندگ
 .... خورهی منی اوج زميتو

 ...  قبل تری رفتم به کمرمیانم بگ که چشم از فنجي ابدون
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 ...  شوك بزرگ رو درش قرار نگرفته بودمنی که هنوز ای اون زمانبه
 :  قبل تریکم----_---___---___

 ...  از قطع کردن تلفن به سرعت برق رفتمبعد
 ... رمی جلوشو بگتا

 :  قبلي مکالمه
 ... عشق من! مانیالو، آرت-
 ... شمی موونهی دیستی نیگینم

  ؟يومدی چرا سراغم نآخه
  ؟ي ازم سردچرا
  ؟. به ازدواجمون فک کنميزاری نمگهی دچرا

  چرا؟
   هق هقيصدا

 ....  زدمرونی اورژانس باز
 ...  بفهمهيزی چلوفری خواستم نینم

 :  دور شدم گفتمی به اندازه کافیوقت
 ...  چه غلطابله؟
   ازدواج؟فکر

  ؟ي فکر کردیبا خودت چ.... پتي..... هرکهیزن
 ...  قطع کن حوصلتو ندارماالنم

 ... لعنت به من..... تو به من.... تو،-
 ....  کنحاللم

 ... خوامی رو نمای منم دنيخوای تو منو نماگه
 ...  بخواددی رو نخوام بچمم نباای من دناگه

 ....  بهتر بگم بچمونای
 ....  سرم آوار شدي روایدن

  بچه؟
   اون؟ي بچه
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   ما؟ي بچه
 :  گفتمومدی که از قعر چاه میی صدابا

 ...  باشمنتظر
 .... وفتمی راه ماالن

 ...  گفتن باشه مکالمه تموم شدبا
 ....  من همیزندگ

 .....  من همدیام
 ....  ممکنه بچه مال من نباشهادی احتمال زالبته
 .... نهی ادمی امتنها

 ... .. خوب شملوی قسم بخورم مال من نباشه، با نحاضرم
 ....  براش بسازمانتی خی بیزندگ

 ..... اما خبرشم بزرگه....     خبرنی اي باشه تنها براادی زدیشا
 ... لوفرهی کنار نزی مي روچی اومد سوئادمی برم که نی به سمت ماشاومدم

 ....  دو رفتم سمت تختشبا
 .....  جت رفتمنی متعجبش عي چشماي از جلوو
 :  فقط گفتمو

 ... گردمیبرم
 ....ی چه برگشتاونم

 
 : مانیآرت
 ... دمی خونش رسبه

  ؟ی کي خونه
   دروغ گو؟هی ي خونه

   عاشق؟هی
  وونه؟ی دهی

   هرزه؟سه
  ?.ی کي خونه
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 ... دای آي فقط بگم خونه بهتره
 ...  سبزهيدختر

 .. ی کامال شرقی صورتو
 ...  مناسبیکلیه

 ....  بلنديقد
 ...  در رو زدمزنگ

 .. جهنم به سمت يدر
 ... ی قعر بدبختبه
 ....  قعربه
 ...  رو باز کرد شوکه شدمدر

   بود؟نقشش
  دش؟ی پلي نقشه

   نه؟ای
   بود؟ی نه پس چاگه
 ...  روم نداشتي به زنه جلوی ربطچی پشت تلفن هي آشفته زنه
 ...  عطرش تموم محل رو گرفته باشهي که بویزن
 ..   کنندهکی باز و تحری لباسبا
 ... ظی غلیشی آرابا
 ... بی غریی زن تنهاهی ي افهی قنیا

 ... چارهی بزنه
 ....  نا مادريمادر

 ......  نبودنیا
 ....  مرتب و پشت سر هم به سمتم اومدي با قدم هادی رو که دمن
 ...  لبام گذاشتي و لب هاشو رودی حرکت بودم رو به سمت داخل کشی که در اثر شوك بیمن
 ...  انتظار داشتدیشا
   جا نبود؟ی بی کماما

  ؟ی انتظار چاصال
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  ه؟ی کمگه
  ه؟ی چمگه
 :  سرم گفتي توییصدا

 ...  مادر بچتهاحمق
 ..  همسرت بشهدیبا

 ...  بچتهمادر
 ... بچته
 ... بچته

 ... سرمو خفه کنمي توي من چقدر دوست داشتم صداو
 
 : لوفرین

 ... زدمی مآهنگ
 ...  سر همپشت
 ....  وقفهبدون
 .... زدی مکیستام به طور اتومات که ديطور

 ... ومدنی پشت سر هم از چشمام ماشکام
   هنوزم اشک دارم؟یعنی

 ...  داشته باشمدی باآره
  گه؟ی اشک داره داشی اندازه بدبختي بنده اهر
   منصفه نه؟نباری اخدا
 ...  خراطها رو زدمدی بار آهنگ حلقه از مجنیچند
 ها رو به هی شعر چرا من رفت انگار از ته قلبم کالوي نت هاي هاهی دستم سمت کالواری اختی بیوقت

 ..... ووردمیحرکت در م
 ...  چند بار هرکدوم رو زدمقی دونم دقینم
 ...  ساعت چند بوددونمینم
 ....  دونستمی نمیچیه

 ....  قفل کرده بودمغزم
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 .... ی فرو رفتم تو بغل کس،امای کستی نادمی
 .. ی هر کسنه
  ...مانیآرت
 ....  منمانیآرت

  گه؟ی من بود دمال
 ....  بودمهمسرش

 ..... دی نه، ببخشنه
 ....  بودمشی شناسنامه ااسم

 .....  موضوع اشکام روون تر شدنی اي آورادیبا
 .....  هم فشرده شدقلبم

 ...  دست خودم نبودلرزشام
 ....  دست روزگار بوداز
 ...  دست سرنوشتاز
 ....  دستاز

 ....  فرو رفتي محوي حاله ي برام توای کم دنکم
 ...  رو گرفته بودنددمی دي ابر ها جلوانگار
 ....  جا مه بودهمه
 ..... دادی رو قشنگ تر نشون مزی همه چکه
 ... ارویدن

 ....  هاروآدم
 ....  کم شده بودلرزشام
 .... کردمی رو حس می وزنی بداشتم
 .... ي آزادحس

 .... آرامش
 ...  از جنس سکوتیآرامش

 .... ای دننی اي ماورایی جنس جااز
 ... کی تارای و دنشدی ول مبدنم
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 ...  بودامی دني که حکم فرما یکیتار
 ....  مطلقیکیتار

 .... مانهی بغل آرتي از هوش رفتن توادی مادمی که يزی چنیآخر
 .... مردمی بودم همون لحظه محاضر

 .    ....ستی باالتر از مرگ در آغوش تو نی من لذتيبرا
 
 : لوفرین

 ....  با سوزش باز کردمچشمامو
 ...  زدمپلک
 ...  بارچند
 ....  هم شوكباز

 ... دنشی از دشوك
 ..... چشماميجلو
 ..  اگه توهم باشهیحت

 .   ....  دروغ گو رو دوست دارمي چشمانی امن
 : گرمش روحمو نوازش داديصدا
  چرا؟
   چرا؟یچ)  تو مرد من، کاشي جانم به فداگفتمی بهت مشدیکاش م(؟ جان: من
   که؟یچرا نگفت: خوش آهنگش گفت ي صدایوقت

 .... دمیفهم
 ... هی موضوع چدمیفهم
 .... دهی که فهمدمیفهم

 ....  بر مني واو
 ..   منو مرگ بده اگر آزرده اش کردمخدا
 .....  انداخته باشمشیشونی پي روی کنه، اگه اخمستمی نخدا

 .  ..  شدمی الل مکاش
 ...  دوست ندارهی از سر ترهم رو کسمحبت
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 .......  مناما
 ....  که حواسم نبود گله نکنميوا

 ....  نکنم از سرکوفتگله
 ...  زخم زبوناز
 ....  ترحماز
 ....  دلمي توي درد هااز

   ازی موجود فقط حاکنیری شي خلسه
 .... دهی که نشون ميزی بود که بر خالف چنیا

 ....  مهربونهقلبش
 ....رفت

 .... رفتی مدیبا
 .... رودی میرفتن
 .... اما
 .....  من هم با او رفتدل

 ....دیای تا بشودی به در خشک مچشمم
 ... رفتی سرعت نمنی به اکاش

 ....  نگران نشمتا
 ... رمی دلشوره نگتا
 .....تا

 : مانیآرت
 ...  سرم رو به زور خفه کردمي تويصدا

 ....  بشنومخوامینم
 ....  متنفرمازش

 ....  زن هم متنفرمنی ااز
 ....  لوندش دوباره خامم کنهي با لبخند هاکنهی که فک می زننیا

 ....  درونمو خاموش کنهشی آتتونهی مکنهی مفکر
 ...  نهاما
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 ....  خوندهکور
 ...  باشهری ذهنت درگیوقت
 .... فتهی از کار مزتیغرا

 .... یکنی کرده فکر مری که ذهنتو درگيزی به چفقط
   باشه؟تونهی باالتر از بچه مي چه مسئله ااون
  ه؟ی مال کستی که معلوم ني ابچه
 ....  زنو داشتمنی اآمار

 ....  بچه پس انداختههی بوده که االن ی نبود همخوابه کمعلوم
 ... دادی مشی آزمادیبا

  ... قبلشاما
 ....  بهم نگاه کردیبی لبخند دلفربا

 ....  خمار کرده بودچشماشو
 ...  شمکی تحردی که شاکردی مییکارا
 ...  مناما
 ... هه

 :  بهش گفتمي جدکامال
 ... می حرف بزندیبا
 ...  خورد تو پرشکی شیلی خو

 ...  مبل نشستمرو
 ...  روبه روماونم

 ...  کن از عشقترابی بگو و منو سزم،یبگو عز: گفت
 ....  کنرابی با عشق سبچمو

 ...  زدميپوزخند
 : گفتم
 ...  بچمیگی مخوبه
 ...  توههي بچه یعنی پس

 ...  مننه
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 ...  پدر بچتم اما خبی نفرم که بهم گفتنی چندمدونمینم
 ....  باشه،ي اصرار دارییییییییییلی خاگه
 ...  زد چشماشیبرق

 :  دادمادامه
 ... ي بدشی آزمادیبا
 ....  چشماشي کردم از ترس لونه کرده تودای پنانی چقدر اطمو

 :  شدمبلند
 ...  هرحال حرفمو زدمبه

 ...  با خودتهمیتصم
 ... ی بزن اگه خواستزنگ
 ...  دروغ گوي هرزه

 ... می زد به زندگیشی چشمش چه آتي نفرت تونی او
 ...  که نابودم کردیآتش

 ...  کردنابودش
 ...  بودرانگریو

 ....  رفتممارستانی سمت ببه
 ... لوفری نشی پگشتمی برمدیبا
 ...  راحت بودیلی خالمیخ
 .... شهی نمداشی دور و ورم پدونستمیم

 ....اما
 : مانیآرت
 ... دمی رسمارستانی ببه

 ...  سمت اتاق دکتررفتم
 ...  وارد شدمدشیی از بفرمابعد

 ...  من لبخند زددنی رو بلند کرد و با دسرش
 : گفت

 ...  جووننی بشایب



 348 

 ... ارنی گفت بیی دوتا چابعدم
 : گفتم

   کنم؟کاری چنمی ببخواستمی منکهی از مزاحمت اغرض
 : دکتر

  ؟ی کنی چویچ
 : من

 ...  من خودمم دکتر قلبمد،ینیبب
 ...  رو بدونملوی نتی وضعخوامیم
   به عمل داره؟ازین

 : دکتر
 ... درسته

 ...  دارهازی هم نادی زیلیخ
 ...  نشد عمل کنهی من راضي حرف هابا
 ....  کردهکاری چنای سنمی صبر کن ببقهی دقکی

 ...  گذشت تا وارد اتاق شدقهی پنج دقنا،ی سجی از پبعد
 :  گفتی از سالم و احوال پرسبعد

   دکتر؟جونم
 :  گفتدکتر

 ... لوفرعی ندرمورد
   نشد؟یراض

 :  گفتنایس
 .... نه
 ....  دندسکی یلیخ

 : دکتر
 ... دونستمیم

 ...  راديآقا
 ....  کهمی بکنمیتونی عملش نمضی مرتی بدون رضاما
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 ...  تکون دادمی از سر کالفگيسر
 ...  اومدمرونی از اتاق بی عذر خواهبا
 ....  رفتملوفری سمت نبه

 :  گفتدی منو دیوقت
  ؟.ي بودکجا
 !  هزار راه رفتدلم

  ؟ي خبر بديریمیم
 ...  سرم زنتم هارهیخ

 ...  سکوت کردکهوی حرف نی ابعد
 :  گفتری زي صدابا

 ... دیببخش
 ... تمی نبود اسم شناسنامه احواسم
 ... خوامی ممعذرت

   کردم؟ی موجود مظلوم رو بغل منی اشکال نداشت اگه من او
   بره؟ادشی که تموم درداش يجور

  که نداشت؟یبیع
 
 : مانیآرت

 ...  شهنی کردم سوار ماشکمکش
 ...  بودفی ضعیلی خبدنش

 ...  هم سردهوا
 ....  کنهری به خخدا
 ...  دادهی سرش رو به پنجره تکنی از راه افتادن ماشبعد

 ...  سمت پخش بردمدستمو
 ....  از روشن شدنش شروع کرد به خوندنبعد
 " آهنگ زن از باران"

  دی شود شدی مهیتوص
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 ... ادی بادتی چشمام نگاه کن که به
 .. تا نگاهت کنمي شدضمیمر

 ...  بهت مرد بودن رو ثابت کنمخوامی من می ولي مردهی تو فقط
 .....  که آرزوموتو
 .. رفتی و دستش که به سمت چشماش مي خش خش دستمال کاغذي صدابا

 ... کنهی مهی که داره گردی فهمشدی مراحت
 .... هیپسر خوب... اری رامشی سر پي به خونه لوفری باشه برم بعد از رسوندن نادمی

 ....  به خونهمیدیرس
 ...  کردم تا بره سمت خونهی کمکلوی به نبازم
 .... میدی دشونی رو پرنینگ) سوار آسانسور( میدی در که رسدم

 ....  ضعف داشت صداش زديماری که در اثر بیی با صدالوفرین
 .. به سمتش برگشتلوفری ني صدادنی شنبا
 ....  چشماش حلقه زدي حال و روزش اشک تودنیاما با د.

 ...  سمت هم پرواز کردنبه
 ....  رو تو آغوش گرفته بودلوفری ننی نگی به عبارتو

 : نینگ
 ... وونهید

 ... کنمی دق مي خبری از بیگینم
 ... شمی نگران میگینم

 ....  منخواهر
 ..  فکر خودت باشیستی فکر من نبه

 !  نگران شمادی دلت مآخه
 ... کردمی چپ و راستت می رو نداشتتی وضعنی اگر ایعنی االن

 ....  که در خونه رو باز کردمشهی مزی داره خشونت آمدمید
 ...  تعارف کردمشون توبعدم

 ....  کمک کرد که داخل بشهلوفری هم به ننینگ
 ...  راحتهالمی هستم خنی که نگحاال
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 : گفتمنی نگبه
 ...  خانومنینگ

 ...اری رامشیبرم پ سر هی دی بامن
  گه؟ی دی هستشما
 : نینگ
 ... بله

 ... نی خوش باشنی برشما
 ...  سالمتبه

  داشت نه؟کهی تحرفش
 . . رونی از خونه رفتم بی حرفچی هیب

 .. کردی رو دعوا منی داشت نگلوی که ندمی آخر شني در لحظه اما
 .... دمی آف کشکی شدم و تنی ماشسوار

 .... آهنگ گوش دادماری هم روشن کردم و تا خونه رامپخش
 
 : مانیآرت

 ...  بودماری مشغول فکر کردن به حرف رامسخت
 : اریرام
 ..  دارم براتشنهادی پ،ی کنی مفی تعري که تو داريزی چنی با انیبب

 ... ی بده و مردنیلی حالش خیگی که تو ميجور
 ... ی شغی بعد چند سال دست به تيخوای که متوهم

 ... ی امتحان نکنلوفری ني روچرا
 ... اندازهی گردنت نمری تقصی و همم کسیشی که هم راحت مرهی بماگه
 ... ارهی شهرت برات می هم نه که کلاگه

 ....  که مرگ تو کارش بود رو نجات بدهی دکتر راد تونست کسگنی مهمه
 ... یشی تازه راحت مرهی نرفته که بمادتی

 ... یچی بمونه هم که هزنده
 ...  کارهانتی مثل مادرت خاونم
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 ...  بهت کهگفتم
 .... دمشی دابونی خي بار با پسر توچند

 ...  که نشون دادمعکسم
 ... نی ببيخوای دوباره هم که مایب

 ...  نبوددای پلوفری نصورت
 ..  ها مثل هم بودنی تمام اندام و مانتو و ااما
 .  ...  کار بودانتی من اون خضی ذهن مريتو

 ...  مظلومشون پنهان شدني چشماری زن ها زهمه
 ...  باهام حرف زدی کلاریرام
 :  آخرم گفتدر
 ...  چون چند بار مچشو گرفتمرهیگی که ازم فاصله مینیبیم

 ...  کردمدمیتهد
 .... گوش به حرفم نداداما
 .....  ازمترسهی منی هميبرا
 ...  قهوت سرد شدی راستاوه
   چه خبر؟دای آاز

 : من
 ...  بچممادر
 : یرام
  ؟؟؟؟؟یچ

 : من
 ...  مادر بچمهگهیم

 ...  فکر کنم دروغهالبته
 .... آخه

 ...  کردمفی مدت رو تعرنی اي بعد هم تموم اتفاق هاو
 : اریرام
 .... ي ای پسر چه زندگاوه
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 .... گهی نده صد در صد داره دروغ مشی آزمااگه
 ....  دخترهدمی حرفش زنگ خورد که بعد فهمنی ابا

 ... اری رامدی دختر جددوست
 ....  همراه دوستشبه
 ....  من اومده بودي براکه

 .... جالبه
 .... دونستمی نمخودم

 ... خباما
 : مانیآرت
 ...  بودیعال
 ...  شرط عقلهاطی احتاما
 ...  تکرار بشهدای آهی قضدینبا

 ...  اومدمرونی از اتاق بخسته
 ...  ها هنوز مشغول بودننی ااریرام

 : اری اس ام اس دادم به رامکی فقط
 ...  درد نکند داداشدستت
 ... کنمی مجبران
 ... رونی از خونه زدم ببعدم

 ....  شده بودادی دوباره زمی فکراتیمشغول
 :  بودنی هم انشی تریاصل

 ...  کنمشی راضدیبا
 ...  شدهيهرجور

 ...  کردني بازلمی با فیحت
 ...  با دروغیحت
 ...  سمت خونه روندمبه

 ... خونه ساکتهدمی و درب رو باز کردم ددمی رسیوقت
 ...  خوابهدمی که دلوفری زدم به اتاق نسر
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 ...  نبودنینگ
 ... زنهی مشکوك مدای جدری مث امنمیا

 .... انی هم بهم مچقدر
 ... ومدی مخوابم
 ...  به صحبت هام افتادادمی که رفتمی اتاق خودم داشتم مسمت

 ...  کج کردملوفری راهمو به سمت اتاق نپس
 ...  تخت خواب بودکنج

 ....  شکمش جمع کرده بودي نوزاد ها پاهاش رو تونیع
 ...  از روش کنار رفته بودی کمپتو

 ...  پتوری زرفتم
 ...  رو بغل کردملوی بغلم باشه، نيزی چدی که باشهی عادت همبه

 ... مماومممم
 . .... ی خواب عالهی ي به سوشیپ

 ....  اومدمی اس ام اس گوشي که صدابردی خوابم مداشت
 ...  بوداریرام

 :  اسمتن
 ... هی چجبران

 ...  آروم شهدی ذهنت بادمید
 .... ی جبران خواستحاال

 .... وهاهاهای
 :  رو دادمجوابش

 ... یعوض
 .... بکپ
 .... می ماهم بکپبزار
 :  جواب دادعی سراریرام

  شما؟
 ... هیلی ختتی فعالماشاءاهللا
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 .....رفتی می من بود که به سمت رامي رگباري در آخر فش هاو
 
 : مانیآرت

 ...  کرده بودکالفم
 : لوفرین

 ...  نه نهنه
 ... خوامینم

 ... خوامی نمعمل
 ... شمی بگم من عمل نمی به چه زبونبابا

 ....  بشهی باشم که چزنده
 ... گمیبار م نی آخرواسه
 ... من

 ... عمل
 ... ینم

 ... شم
 : من
 ...  دختر خوبآخه
 .. ی خوبنی به ای زندگچرا؟
 .... شی خوای نمچرا

 ... دی همه امنیا
 ... می دارزی سورپرای اگه قبول کنبعدشم

 ...  استی معنی اون نگاها کرد که تهش کلاز
 :  گفتبعدشم

 ...  حتماآره
 ... زی شگفت انگزیسورپرا

 .... هه
 .... شمی نمخر



 356 

 : من
 ... ی چکنمی من عملت می بدوناگه

 :  تو نگاش شکست و با لکنت گفتی سرسختهوی
 تو؟... تو... ت

 : گفتم
 ...  پس اصغر قصابنه

 ...  معلومه که منخوب
 .... یگی می چحاال

 ....  بود شوکه شدهمعلوم
 : گفت

 ...  باشهنی ااگه
 ... من
 ...  ندارمیحرف

 .  ولیا
 .... نهیا

 ...  زود قبول کردچه
 ...  دادمی مشنهادشوی زودتر پکاش
 ...  بودگهی ماه دي براعمل

 ...  خبر دادمي و مرتضونای لحظه که قبول کرد به سهمون
 ....  تو شوك بودناونام

 .....  استقبال کردنددنی موضوع رو فهمی وقتاما
 ... گهی ماه دکی

 ....  سرنوشتروز
 ...  دست منهشی و زندگمرگ

 .... کاشو
 : مانیآرت
 ...  سال دوباره قرار بود عمل کنمنی چندبعد
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 . ... گهید.  استرس داشتهی باالخره
 ....  بوددای آي هاری اون گبدتر

 ...  بگه بچه مال منهشی بدون آزماي از هر درخواستیم
 ....  کرده بودمی عصبیلی خنیا
 ..... کردمی زن بودنشم نمتی اگر حامله نبود، رعایعنی

 ... گذشتی ها مروز
 ...  جوونه زده بودلوی ني چشماي دوباره تودی من امی آبکي محبت هابا

 ... کاشتمی مخودم
 .... کردمی خشک مخودم
 ... رفتی مشی کار ها خوب پهمه
 ... لوفری اتاق ني تورفتم

 ....  و مقواش بودی تخته شاسي توسرش
 ...  کرده بود در سرش رو باالي صدابا

 :  گفتمبهش
 ...  کنم غذات سوختفک
 ...  به سمت آشپزخونه رفتعی سرنمی ببگذاشتی که نمی بدون توجه به نقاشاونم
 ...  رو نگاه کردمی نقاشي رفع کنجکاوي برامنم

 ..  چشمام گرد شددنشی دبا
 ...  بودممن
 ....  کدومهمانی بود که اصن موندم اصل آرتدهی کشيطور
 .... ولی ابابا
 ...  صداش که پشت سرم اومد برگشتم سمتشبا

 : گفت
  ؟.شیدی دي راحت شداالن
  ؟. االني داری حسچه
 :  و گفتمی زدم تو فاز عشقمنم

 ... دهی کشخانومم
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 ... هیعال
 ...  گفتشهی که اصن نمحسمم

 ...  هنرمند عشقمي شده با دستادهیکش
 ... بود کهنی سرخ شدش نشون دهنده اي لپ هاو
 
 : مانیآرت
 ... شدی شدم که داشت آماده مرهی خلوی نبه

 ... دی پوشی با مقنعه و شلوار مشکي سورمه امانتو
 ...  تو کار ست بودکال
 ...  تمام موهاشو داد توشهی آماده شد مثل همیوقت
 ...رهی بگی بود بره دانشگاه مرخصقرار

 ...  عمل و دوره بعدشبخاطر
 ...  جلسه ها رو رفته بودونی درمیکی مدتم که نیا

 ...  کردی برداشت و ازم خداحافظچشوی کاراش تموم شد سوئنکهی از ابعد
 ...  کاش زود تر برهاوف

 ... دای آشی برم پخوامیم
 ....  بدهشی قبول کرد آزماآخه
 ...  که بسته شد رفتم سمت اتاقمدر

 ...  خانومدای قراره دستت رو بشه آامروز
 ....  قراره سوار کنهی چه کلکستی نمعلوم
 ....  که زنگ در به صدا در اومداوردمی بودم سر کمدم و داشتم لباس هامو در مرفته

 .... لوههی ناحتماال
 ....  شدهيزی چحتما
 ...  تختي هامو رها کردم رولباس
 ....  سمت در رفتم و اونو باز کردم کهبعدم

   کنه؟ی کار می چنجای انیا
 ... دمی سوال هم ازش پرسنی همو
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 :من
  ؟یکنی مکاری جا چنی اتو

  ام؟ی قرار نبود من بمگه
 ... ننی ها نبهی همساهوی آوردمش تو تا عی سربعدم

 :  که کردم گفتنطوریا
 ...  تو خونهدنمی کشنی به حرفا اولت نه به انه

 ... ي حق دارالبته
 ....  دلت برام تنگ بشهکه

 ...  من و بچمواسه
 ... اصل همون بچمون در ای

 ....  در آورد و به سمتم دادیشی برگه آزمابعدم
 ....شی آزمابرگه

 
 : مانیآرت

 ... ي ان اي دشی آزمايازت تار مو داشتم برا... گهیآره د: دایآ
 ... شتی پومدمی هم ننی همواسه

 ...  راست گفتميدید
 :  کننده گفتکی تحري تر اومد و با صداکی نزدبعدم
 ...  پدر بچميشد
 ... خوردی تکون مي اثر حرف زدن لباش به طور اغوا کننده ادر

 ...  دارمزهی غرمنم
 ....  لباش گذاشتمي بغلم و محکم لبامو روي تودمشیکش

 .... يزی افتادن چي صدابا
 : لوفرین---__-_---___---___
 ...  خدااوف
 ...  هوانی اي توآخه
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 مدت فکر نی راه داشتم به اي که من مجبور نشم برگردم؟ تونی برگه هرو نخوانی اشدیحاال نم...شیا
 ... کردمیم

 ...  برگشته بودمیروح
 ...  شده بوددهی روشون پاشقتی هام گرد حقخنده

  رودی چشمام اميتو
  دی دشدیم

  ؟ی باشنی عشقت عاشقت باشه و غمگشهی ممگه
  ؟ی باشدی بهت محبت کنه و نا امشهی ممگه
 ...  روح باشهی با عشقت بتی زندگشهی ممگه
 ... تهی که زندگی عشقاونم
 ... دهی خوش نشون مي روی زندگیوقت

 ... شهی می عالزی چهمه
 ... ی خوشي توشهی امروز گم مي دلشوره هانی اگهید

 ...  عشقتی الکي اخمايتو
 .... يتو

 ... خوردی مچی پیلی دلم خامروز
 ...  نگران بودمیلیخ

 ... شدمی مکی داشتم به عمل نزدخب
 ...  کس باشه استرس دارههر
 ...  دست عشقت لذت بخشهری مردنم زاما

 .... دهی هاش دست کشي که به خاطر تو از کثافت کاریعشق
 .... شمی مکی خونه نزدبه

 .... دهی طعم زهر مدهنم
 .... زنهی تند مقلبم
 ... ي چرا استرس دارنی برو ببگهی معقلم

 ... کنهی حرفشو عوض معی بعد سراما
 ...  کنن که برمی نمياری پاهام
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 ...  تر شدهی راه هم طوالنیحت
 ...  شدهشیزی چمانی آرتنکنه
 ...  براش افتادهی اتفاقنکنه
 ... من افتادهی زندگي اتفاق برانکهی از اغافل

 
 : لوفرین

 ...  خونه رو آروم باز کردمدر
 ...  باز نکردمییهوی شهی چرا اما مثل همدونمینم

 ... سوختی معدم مسر
 ...  سمت سالن رفتمبه

 ....  شدی منیی تند تند باال و پانمی سقفس
 ... دادمی مشت کرده بودم و محکم فشار مدستامو

 ... کردمی ناخون هامو حس مي که زخم شدن جاي طوربه
 : دمی حرف رو شننی فقط ادمی سالن که رسبه

 ...  پدر بچميشد
 ... دی لبهاش قرار گرفت و با عطش بوسي بود که رومانی آرتي لب هابعدم
 ...  بزنه اما خدا بازم سر پاش کردخواستی قلب من بود که نمبعد
 ...  ضعف زانو هام مقابله کنمي نتونستم جلواما
 ...  برخوردمنی شدت به زمبه

 ... دنی که صداشو شنيطور
 ...  سمتم برگشتندبه
 ... ومد ایحی شکستن فجي آن صداکی

 ...  کر کنندهيصدا
   بود؟ی چيصدا

  ؟. بهم زدیبیآس
 ... آره
 ...  قلبم حس کردمي توي سوز بدآخه
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 ... ي دستتو داربرهی مشهی شی که وقتیی اون سوزش هااز
 ...  دستت خورد شدهي تووانی که انگار لیی اونااز

   قلبم بود؟ي صدانکنه
  ؟.شکست

 ...  نبودییهوی
 ...  ترك روش بودیکل
 ...یمیقد... دیجد... کیکوچ... قیعم

 ...  دلم شکستي شهی خورد و شی کسي هم پاحاال
 ...  وجودم شکستتموم

 ...  بگمي چجوردونمینم
 .... استی حس دننی بودن بدتریاضاف
 ...  حس رو داشتمنی ایلی خمن
 ...  بار فرق داشتنی ااما

 ...  از جسمم جدامکردمی ماحساس
 ... کردمی رو حس نمی حسچیه آخه
  رم؟یمی دارم مکنم؟ی مهی دارم گردونستمی نمیحت

 ... دمی فهمی نميزی چچی هاصن
 ... شدی تکرار منطوری قبل همقهی چند دقي صحنه هافقط
 ... کردی موونمی که داشت ديجور

 ...مردمی مکاش
 : لوفرین

 ... دمی رو به چشم دی که بدبختنی از ابعد
 ... دمی گوشم شنبا

 ...  کردمحس
 ...  عقلم شروع کرده به فرمان دادنحاال

 : گفتمی داشتم مدوست
 ... ي حاال نبودتا
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 ...  بود و احساسمدلم
 ...  رفتنی غلط بود و از بهمش

  ؟ی موضوع رو که چیکنی پردازش مي تو دارحاال
   داغ دلم تازه بشه؟که
 ....  پوش دلم هستماهی سشهی که هممن

 .... خواستی وجودم فرار متموم
 ... نمی ببگهی دخواستمینم

 ...  رو بشنوممانی آرتيحرفا
 ....  شدقی به پاهام تزری باور نکردنیقدرت

 ...  اومده بلند شدمي که معلوم نبود چجوریی روی نبا
 ....  به سمتم اومدمانیآرت

 ... نتونستم
 ....  و نزنم تو گوششرمی خودمو بگي جلونتونستم

 :  کردمزمزمه
 ....  بخشمتینم

 ... رونی از خونه اومدم بعی سربعدم
 ...  خونموناز
 ...  عاشقونمون باشهي که قرار بود لونه ییجا

 ...  من باشم و اونفقط
 ..  باشه و مناون
 ...  که خانومش قرار بود من باشمییجا
 ...  و اونم شد زندان بانشی شدم زنداناما

 ...  که همش غم بودیزندون
 ...  بودهی از گروارشید

 ...  مقصد کجا بوددونمینم
 ... دادمی هدف گاز میب

 ... ضهی رفته بود مرادشی قلبم
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 ... کردی مي خودش عزا داري داشت برافقط
 ... نفسم

 ... ومدی آلوده به نفسش باال نمي هوايتو
 ...  سمت شمالرمی دارم مدمی اطراف فهماز

 ...  به چشمم زدينور
 ... رج شد از دستم خانی ماشکنترل

 ...اما
 
 : لوفرین

 ...  و فرمون رو به سمت مخالف گردوندمدمی کشي ارادری غیغیج
 ...  با سرعت رفتنیماش

 ....  رو کوبوندم به درخت کنار جادهنی ماشادی زیلی خباسرعت
 ....  کردمی شدن خون رو حس مي محکم به فرمون خورده بود و جارسرم

 ... رفتی میاهی گاه گاه سچشمام
 ...  حال رفتمنی ابا
 ...  به مقصد برسمدی شاتا

 ...  شهدای توش پی هدفدی هدفم شای بعمر
 ... کردی ماری که رامیی بره کاراادمی خوندم، رتبه باال آوردم تا درس

 ... آره
 ...  سابق منعشق

 ...  که کافر بودیکس
 ...  سنگدلو

 ... خواستی کفر منو مواسه
 .. . نست پاکمدوی مچون

 ...  کنهمی قربانخواست
 ...  شدندطانی فرقه شی از دخترا که پاك بودن و قربانیلی خمثل
 ...  پرست بودطانی شاریرام
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 ...  فرقش کنهی منو قربانخواستی مو
 ...  من فرار کردماما

 ... دیفهم
 ...  نداشته گذاشت برمتی جو انسانهی فقط به خاطر اما
 ...  نگمی قسم خوردم به کساما
 ...  قسمم راستهدونستیم

 ...  اون داغون شدمبعد
 ....  با درس کشتم تا برم دانشگاهخودمو

 ...  دانشگاه تا بشکنمرفتم
 ....  دوباره بشکنمتا
 ...  به ته خط برسمگهی دتا

 ...  بوداری رامری تقصدیشا
 ...  منری تقصدیشا
  بود ومانی آرتری تقصدیشا
 ....  و سرنوشتای دنری تقصدیشا
 ... دمی آتا رسي الی وبه
 ...  زدمدر

 ...  شدداری ارسالن پدری امقامت
 ....دمی نفهمیچی هگهی من بعدش دو
 
 : لوفرین

 ...  با درد باز کردمچشمامو
 ...  تا مغزم پردازش کنه کجامدی کشطول

 ....  آوردادمی تموم روز رو می قلب لعنتاما
 ...  ارسالن اومد توری اتاق باز شد و امدر

 ...  من بودیمی که دوست صمي ساله ا28 پسر
 ...  بودمی ما بخاطر همسرش مرییآشنا
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 ...  از دوستامیکی
 ...  و شد مثل برادرممی اونجا بود که با هم آشنا شداز

 ...  سر بزنهادی احتمال زلی بود به آقا اسماعاومده
 :  کرده رو به من گفتاخم
 ...  سالمکیعل

 ...  خوبممنم
   ها؟ي داغون شددرنقی چرا اتو

 :  تلخ زدم و گفتملبخند
 ...  تموم شدمی زندگیداداش

   نباشم؟داغون
 :  گفتجیگ

   شده؟ی چه؟ی چمنظورت
 ...  فرار از جواب با عجز ازش خواستم تنهام بزارهيبرا

 ...  بزاره تا به حال خودم زار بزنمتنهام
 : گفتم

 ...  ارسالنریام
 ...  توروخدابرو

 ...  دارهازیپا به ماهه بهت ن... می مرشی برو پاصن
 ... ای نگهی تورو خدا برو و دفقط

 ... زدی صدام داد مي توبغض
 ...  تنها باشمخواستمیم
 ... رمی زجر بکشم تا بمنقدریا

 .. و راحت شمرمی بمتا
 ....  هاش شدت گرفتاخم

 : دی بازوهامو گرفت و غری توجه به محرم نامحرمی سمتم اومد و ببه
 ....  برو؟ هان؟ به من بگو د المصب چه مرگتهویچ یچ
 .... شمی موونهی دالی االن دارم از فکر و خنی تا همی که دم در از حال رفتروزی داز
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 ؟.... چتهبگو
 ...  بگم برادریچ
 ...  بگم داداشمیچ
 ....  کجا بگماز
 ....  کدوم دردم بگماز
 ...  خونهي شوهرم توانتی خاز
   خونم خراب شده؟ای خونه خراب کن شدم نکهی فکر ااز
   بت بگم؟ هان؟یچ

 ... ي و جارشدی که تو ذهنم بود، اشک میی هافکر
 ... دی لرزی مبدنم
 ...  شدداری ارسالن پدری امي چشماي توترس
 ...  کردبغلم

 .... محکم
 ...  تموم شهتا

 ...  آور بغلش بودادی بغلم نی ااما
 ....  توش بودي اگهی دی که االن کسآغوشش

 ...  بودگهی کس دمال
 .... گهی کس دمال
 .... کردمی هق مهق
 ... زدمی مزجه
 .... کردمی مناله

 ...  قلب داغدارمواسه
  کشند؟ ی مگاری کنن؟ سی کار می موارد چنی تو امردا
  آره؟
 .... خوامی ممنم

 : گفتم
 ...  ارسالنریام
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  ؟یشانیپر نقدری جانم عشق داداش؟ چرا ا؟يجانم خواهر-
 : گفتم
  ؟ي دارگاری س،یداداش

 ....  بود که بهم ندهنی مانع ايزی شماتت داشت اما چنگاهش
 ...  منیجی داد و شروع شد مرگ تدرگاریس
 ... شروع شدو
 : لوفرین

 ...  ارسالن رفتریام
 ... هه

 ...  دارهی زندگاونم
 ...  بشهی بدبخت که چهی شی پبمونه
 ..  تموم شدپاکتم
 ... لی آقا اسماعشی پرفتم
 ....  پول چند تا پاکت دادم تا بره بخرهبهش

 ....  شدممعتادم
 ...  که نبودميزیتنها چ.... هه

 ... خداجونم
 ...  گرمدمت
  ادته؟ی منو

  اسممو؟ادتهی
 ... ای خداستی نمهم
 ...  تموم کنشفقط
 ...  تموم شدمی امتحانبرگه

 . ..  شداهیس
 ....  شدفیکث
 ....  برگه ها باالی بگشهیم

 ...  پاکت هامو آوردلی اسماععمو
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 ....  که حکم مرگ رو داشتنیی هاپاکت
 ...  افتادی از کار مقلبم

 ....  بودمی زندگنی غمگي تراژدانی پانی او
 ...  حمام رفتمسمت

 ...  رو برداشتمغیت
 ...  بودسرد
 ...  تابوتي جسد تومثل
 ...  قلب منمثل

 . ....  بکنم اعتماد داشتمخواستمی که مي کاربه
 ... دادمی عشق رو منی تقاص ادیبا

 ...  تلخ منعشق
  ن؟ی عشق اونه که به هم نرسگهی میک

 ..  که دونفره استی تکاملعشق
 ...  همکنار

 ....  همهی روبه رونه
 ... ستی نمهم

 ... ارمنی غی و تگاری که قبل مرگمه سگهی چند روز دتا
 ... سوزهی عشق مي که تويگاریس
 ...  شاهرگ عشق روکنهی که قطع میغیت

 ...  رو روشن کردمگارمی کردم و سدای پیفندک
 ...  زدمیقی عمي هاپک

 ....  تموم شدی در چشم به هم زدنگارمیس
   خاموش کنمش؟؟؟کجا

 !  دلميرو
   دستم؟يرو
 ... آره
 ...  دستاش بودي توي که روزیی دستايرو
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 ...  سمت دستم بردمبه
 ....  تا مغز استخوانم نفوذ کردیقی عمسوزش
 ...  آتش گرفتجگرم

 ...  خاموش شدگارمی آتش ساما
 ...  دستم نگاه کردمبه
 ....  ماندی سوختگيجا

 ...  استخوب
 ... بردم وغی دستم رو سمت تنباریا

 
 : لوفرین

 ....  مختل شده بودمغزم
 .. رمی تقاص روح و قلب شکستمو از جسمم بگخواستمیم

 ...  که اونو لمس کردهیجسم
 ... شدی نمنطوری لمس نکرده بود که ااگه

 ...  کنمی قلبم دستم رو خط خطي جان تموم ترکاخواستمیم
 ...  هام هم دستاموی تموم دل سوختگيجا

 ...  اونا بودن که عاشقم کردنچون
 ... خط بخورهدی دستم باي رومی مثل تقونجای تا ایی روز اول آشنااز
 ... دمی کشغیت

 ...  داشتسوزش
 ....  از دلمشتری نه باما
 ...  از روحمشتری بنه

 ... دمی کشدوتا
 ....  اول و دومروز
 ....  روحم کم شدبر

 ....  عذاب افتادي توجسمم
 ... رمی که بمدمی نکشمحکم
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 ...  که تقاص عشقمو بدمدمی کشياونقدر
 ...  روزی همه چتقاص

  رومیتباه
 
 : مانیآرت

 ... بود که نبوددوهفته
 ....  شده بودمداری بود که از خواب بدوهفته

 ... دمی هفته بود که زجر کشدو
 ...  باز شد که منو در هم شکستیقی حقاي به روچشمام

 ...  رو شکستملوی که نهمونطور
 ....  دار کردحهی که غرورم رو جریقیحقا
 ...  بردنی که نه، از بحهیجر
 ...  و پوچم کردچیه

 ... اش تنگ شده بود بردلم
 ...  صداش تنگ شده بودي برادلم
 ...  که فروغشو گرفتمیی چشمايبرا
 ... طانی شهی سر
 ...  دروغ گوقی نارفهی سر

 ...  رو ندارم که بهش اعتماد داشته باشمی کسگهی دنمیبی مکنمی فکر میهرچ
 ....  کرد کهي صحنه سازي که مثل داداشم بود جوراریرام

 ...  تو شکمش بودهاری رامي بچه حروم زاده دمی که فهمدای از آاونم
 ...  بود، دشمنم بودکی کس بهم نزدهر
 ...  خودم متنفرماز
 ... امی ساده لوحاز
 ...  فهم داشتمي که برایی ادعااز
 ... امی زود باوراز
 ... امی شعوری باز



 372 

 ...  کارام متنفر بودماز
 ... کنمی مکاری دارم چدی که نفهمی عقلاز

 :  که نگفتیقلب
 ...  دختر رو دوست دارمنی امن

 ...  عاشقشماصن
  ؟ی که چدمی تازه فهمحاال

 ... عاشقشم
 ...  ندارهدهی فااما
 ....  شدری زود دیلیخ

 ...  بودمنگرانش
 ...  همسرمنگران
 ... میزندگ

 ... عشقم
 ... نفسم

 ...  کجاستدونمی که نمیکس
 ... کنهی مکاریچ

 ...  چطورهحالش
   خوبه؟قلبش

 ... دهی رسي که اونقدر شکستم که به مرز نابودیقلب
 ...  کردمخودم
 ... کردم که لعنت بر خودم بادخودم

 
 : مانیآرت
 .. گشتمی به در دنبالش مدر

 ... ی نشونهی دنبال
 ...  خبرهی
 ...  آدرس که منو بهش برسونههی
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 ...  بگم غلط کردمتا
 ... امی از ندونم کارمونمی بگم پشتا
 ....  بگم دوستش دارمتا

 ... عاشقشم
 ....  انگاراما
 .... نی انگار آب شده بود رفته بود تو زماما
 ...  ازش خبر نداشتچکسیه

 ...  گفتنی نمیچی هدوستاشم
   کجاس؟دمی پرسنی از نگیوقت
 ...  شدی گفتم چیوقت

 ...  ها حقم بودنی از اشتری بود که بیلی فقط سجوابم
 ... شدمی نابود مداشتم

 ...  دروناز
 :  نگهی کستا

 ... ارزش نداره.... ریچته؟ سرتو باال بگ.... نا مرد... مرد
 ... ی خودت خواستاصن
 ... نیی سرتو ننداز پاپس

 ...  شدمرهی خی عروسي عکس هابه
 ...  بوددی تو چشماش امعروسم
 !  چشماشودی دلم اومد بکشم امچطور

 ... ود چشماش عشق و احساس بتو
 ...  که تا لحظه آخر بوديزیچ

 ...  سراسر احساس بهم گفتي اجمله
 : دوستت دارم هارو گرفتيجا

 ... شکنمی تو دوباره میب
 ...  بود باشم تا نشکنهقرار

   کردم؟کاری دلش ترك نخوره اما چي شهی شتا



 374 

 ...  بود پناهش باشم اما منقرار
  در بهزنگ
 ....  در اومدصدا

   بود؟ خودش بود؟اومده
 .... نای سدنی فکر کردم اونه در رو باز کردم اما با دنکهی از اي انرژبا

 ....  کردم توتعارفش
 ....  وضع خونه چشماش گرد شددنی دبا

 : گفتم
  ست؟ی که نتموی وضعینیبیم

 ....  کردمخودم
 ....  به منلعنت

 : نایس
 ...  نگوپسر

 ....  عشقش نگوبه
 .. .. نکن عشقشولعنت
 ...  درستي کارریتقص
 ....  درستي بودظالم

 ....  مهم االنهاما
 .... ی جبران کندیبا
 :  بعد زمزمه کردو

 ....  باشهی وقتاگه
 : گفتم

 .... ی چه جبرانستی نیوقت
 ... ستی که نشمی موونهی ددارم

 ....کنهی قول مردونه داد که کمکم منای سو
 
 : لوفرین
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 ...  گذشتدوهفته
 ...  مني از شروع نابوددوهفته

 .... می کسی باز
   چطور؟دمی رفت و نفهمهفته
 ...  نداشتی من که فرقي براآخه
 ...  که برام فرق نداشت چه قدر گذشتهمن

 ....  داغدار بودمهنوز
 ... دمی کشي خشدارنفس

 ....  نفسم تنگ شده بوددمی کشگاری دوهفته از بس سنیا
 .... گاریدم تموم دستم پر بود از جا س دستم خاموشش کرده بوي بس رواز
 ....  دستامي نمونده بود توی خالي جادمی کشغی دوهفته از بس تنیا

 ....  نگاه کردمنهی آي روح به عکسم توی و بسرد
 ...  سرديچشما
 ... هی قرمز از گريچشما

 ....  حالتی و بدی سفيلبا
 ....  الغر شدهتن

 .... ی سرتا پا مشکي هالباس
 ....  شونه نشدهيموها

 ...  به دختر رو به روم زدميپوزخند
 :  شروع کردمشهی هممثل
 ... هه

  ؟ي شدراحت
  ؟؟؟؟؟ی که مثل آشغال باهات رفتار کرد، خوبحاال
 ... حقته
 ....  حقتهادی سرت بیهرچ

 ... ارمی بادتی اشتباهاتتو به چقدر
 ....  عشق مسخرتواون
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 ....  خواستتی نمنفهم
 .... ي بودشی زندگی اضافموجود

 .... ي بودزی آمتنفر
 .... يری بمدیبا
 .... مث تو راحت شهی و اضافزونی از شر آوامی دنتا
 
 : لوفرین

 ... نهی و دستمو محکم کوبوندم تو آدمی کشتی واقعنی از سر ایغیج
 .... دیچکی انگشتام مي خورد شده بود و خون از البه النهییآ

 ...  درد ناك شده بودنفسام
 ....  فشار سم بودنیا

 ....  بودزهر
 ...  کردم تا آروم شمصبر

 ...  تموم شده بودقرصامم
 ...  خوردمی بود که نمي روزچند
 ...  زانو زده بودمنی طور که رو زمنیهم

 .... دمی رسواری عقب رفتم تا به کنج دعقب
 ....  جمع کردمنمی سي هامو توزانو

 ....  پاهام گذاشتمي روسرمو
 ....  کردن کردمهی شروع به گری پناهی بي بچه مثل

 ...  صدایب
 ...  نبود مرهمم باشهی کسآخه
 ....  هق هقامنیتسک

 ....  صبور دردامسنگ
 ... دیلرزی ملبام

 ... کردمی تموم بدنم حس مي رو توضعف
 .... دیشدی منی همرفتی منیی نون اندازه ربع کف دست به زور از گلوتون پاکهی تهی شمام
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 ...  ضعف داشتمنم
 ...  داشتمترس
 ....  داشتمییتنها

 ....  داشتمی کسیب
 ....  داشتمدرد

 ...  مرگ داشتمحس
 ....  داشتمزخم

 ....  داشتميماریب
 ....  شکسته داشتمدل

 ....  خسته داشتمروح
 ....  داشتمدهی برجسم

   بود که بفهمه منو؟یکس
   بدونه؟دردمو
 ....  دلمي نزاره روغصه

 ....  صدام آزاد شدباالخره
 ....  شدلی از اسارت سکوتم در اومدو به هق هق تبدباالخره

 .....  زجهبه
 ...به
 
 : مانیآرت
 ....  دلم به آتاناز زل زده بودمي جوونه زده تودی امبا
 .... امی بهم زد تا به خودم بنای نگاش کردم که سرهی چقد خدونمینم

 ....  شکرتایخدا
 ... . شدی نمباورم

 ....  کردم کهی نمفکرشم
 :  ادامه دادآتاناز
 ...  نهدمی اون آدرس مي داره و من بهت براازی بهت نلوفری جناب فکر نکن که نهه،
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 ... ی مزاحمم نشگهی تا ددمی فقط از سر ترحم بهت آدرس ممن
 ... نکهی او

 ....  به کارات باشهحواست
 ... کستسی ششهی شکهی االن مثل تلوفرین

 .... ی نشی زخمبپا
 ....  رفتعی سربعدم

 :  گفتمنای سبه
 .... نایس

  شه؟ی مباورت
   شد؟دای پشهی مباورت

 ....  شددای مردابم پي تنهالوفرین
 ... دمیام

 ... میزندگ
 ....  عمرمي شهیش

 ... نفسم
 .... عشقم

 ...  شددایپ
 : نایس

 ...  کهگفتم
 ....  دنبالشيری می کحاال
 : من
 .... دونمینم

 ... میپاشو بر... پاشو
 ...  حاالنی برم دنبالش همدیبا

 ....  جلومو گرفتنای که سنی به سرعت رفتم سمت ماشبعدم
 : نایس

 ...  خوبپسر
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 ...  کهیرسی نمالی که تو تا ونطوریا
 .... امی باهات ببزار
 .... جا تعجب دارهياری نی بال مال سر خودت و کسی نزني که داری ذوقنی با اتو
 ...  کمک رانندهی سرعت رفتم سمت صندلبا
 .... رفتمی زود مدیبا
 ...  نشدهری دتا
 ....  برمدی زوده با تا
 ....  پشت فرمون نشستنایس

 .... می سمت شمال راه افتادي الهی وسچی بدون هیی دوتابعدم
 .... می غذا بخورمی پارك کرد تا برنای سمیدی راه که رسي از سفره خونه هایکی به

 ....  نداشتملوی خاطره ها با ننی از امن
 .... می باهم بسازدیبا
 ....  بودم که غذا رو آوردنندمونی فکر آتو
  جوجه دوست داشتشهی هم هملوفرین

... 
 .... می جوجه بخورمی باهم بری که کآخ

 ...  کردمنای تموم کردم و شروع به غر زدن به سعی رو سرناهارم
 .... میرفتید م زودیبا
 ....  بهش برسمتا
 .. بهشتا

 : مانیآرت
 ... می به راه افتاددوباره

 ....  شده بودی طوالنراه
 .... ی طوالني به تموم راه هالعنت

 .  ....  سکوت بودي تونی ماشقیعم
 :  سکوت رو شکستنای باالخره ستا
  ،ی آرتنیبب
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 ....  بگم تا حواست جمع باشهدی هارو بهت بازی چنیا
 ...  از کجا شروع کنمدونمینم
 ....حتهی خب چند تا نصاما

 .... ی رو داشته باشلوی از نی انتظار هر حرفدی بامی که رفتاونجا
 ... ی حرکتهر

 ...  بزنه تو گوشتممکنه
 ....  بکشهادی سرت فرای

 ....  بدهفشت
 ...  بدیلی خي کال رفتار هابا

 ... ی خودتو کنترل کندی تو بااما
 ... ی بشی عصبدی نبااصال

 ...  مهمهیلی خنیا
 .... ي که خطا کاری قبول کندی باچون

 کار ی چ،يدی دی مي خودت، در حال معاشقه با مردي خونه ي رو تولوفری اگه ني خودت بودتو
  ؟يکردیم
 :  هم رفت و گفتمي فکرش اخمام تواز

 ...  رو ندارهي کارنی حق همچاون
 : نایس

   و اون نداره؟ي تو دارچطور
 ... گهی دی منطقیب
 ... یمونی پشی واقعا بهش بگدیبا

 ... ي که کردی از خبطی ناراحتیبگ
 ... یفتی بدی بایفتی به پاشم بشده
 .....  زخم خوردهاون

 ....  رو زخمشی باشه نمک نپاشحواست
 :من

 ....  هستحواسم
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 ... نایس
   ساله شدم؟؟؟؟؟18 ي پسر بچه هانی عشهی مباورت

 :  کرد و گفتي خنده انایس
 .... دونمیم

 .... مونمی منتظرت منی اونجا من تو ماشیراست
 ... ي بردی باخودت

 :من
 ... ی چپ

 ....  عاشقشکی دوتا گنجي وسط عشقوالنه های سر خر شیخواستی منکنه
 : نایس
 ...  پراتو تک تک نکنهلوی نی بپا آبجتو

  .... کششی پعشقوالنه
 .... شدی مشتری بي سرسبزمیشدی تر مکی نزدالی به ویهرچ

 ....  که تضاد داشت با خزون عشقميسرسبز
 ..  خودم نابودش کردمي که با دستایعشق

 .... چه انتظار داشتمو
 
 : مانیآرت

 .... می بودالی ساعت بود که پشت در وکی
 .... کرد که برم داخلی نمياری پاهام

 .... تونستمینم
   بگم؟ی چبرم

   دارم که بگم؟یچ
   کدوم غلطم بگم؟از
 ...  رو داشتمی با کسییاروی بارم بود که استرس رونیاول

 ....  دختر بودنی بار هام با انی بودم که اولگفته
 ....  شمادهی گرفتم پمی تصمباالخره
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 .... جبراني بزارم جلو برادی بایقدم
 ... زی همه چجبران
 ... گذشته

 .... خطاهام
 ....  با سرعت خالف سنش اومديرمردی که پدمی رسالی در وبه

 : دی پرسازم
  ؟ي دارکاری چنجای جوون ایه

 : گفتم
  نجاس؟ی الوفرین

 : گفت
  ؟ی هستیک

 : من
 ! مانی خانوم نگفته؟ درمورد من؟ آرتآتاناز
 : گفت
 ....  توایب.... چرا.... آهان
 :  مثليزی لب چری زبعدم
 ...  بگذره گفتراتتی از سر تقصخدا

   حالش بد بود؟نقدری ایعنی
 ....  مرد هم بفهمهنی که انقدریا

 ....  کمرم نشسته بودي رهی تي روي سردعرق
 .....  را باال رفتمالی وي رو به روي هاپله
 ... دونهی در انتظارم بود رو خدا میچ
 ....  رو باز کردمالی ودر

 ....  متروکه بودییالی ومثل
 ....  از غبار گرفته بودشي فقط حاله اکه

 .... دمیدی ميگاری ته سگذاشتمی که جلو میهرقدم
 .... شدی آهنگ بلندتر ميصدا
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 .... شدی مشتری بدود
 ....  که به سرفه انداختمیی جاتا

 ....  دختر رو به روم متوجه نشداما
 ....  رو اشتباه اومده بودمالیو
 ....  الغر نبودنقدری من که الوفرین
 ....  نبودفی و ضعفی نحنقدری من که الوفرین
 .... دیلرزی نمانوی من که دستاش پشت پلوفرین
 .... دی کشی نمگاری که سلوفرمین

 .... دیپوشی نمی مردابم که مشکگل
 : گفتیم

 ... مال داغداراس نع من...  و بدبخت شده هاسدی مال نا امیمشک
 .... دی کشی نمگاریس

 ..... ومدی بدش مچون
 ....  های نکشهوی گفتی منم مبه
 ...  رو اشتباه اومده بودمالیو

  نه؟مگه
 
 : مانیآرت

 ...  زدی تند تند مقلبم
 ...  لعنتم کنهخدا
 ... باشهلوفری ننی لعنتم کنه اگه اخدا
 ...  گل مردابم باشهاگه

 :  در اثر شوك گفتمیفی ضعي صدابا
 !!! لوفرمین

 ...  قطع شدانوی پيصدا
 ... ومدی نمگهی نفس هاشم ديصدا

 ...  دستاش دوبرابر شده بودلرزش
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 ...  بلند شدانوی پشت پاز
 ...  قدم عقب عقب برداشتچند
 ... دی آروم به سمت من چرخبعد

 .... دی بدنش لرزدنمی دبا
 ....  لعنتم کنهخدا

 ...  پر از اشک شدچشماش
 ....  کرددنی کوچولوش شروع به لرزيلبا

 ....  شدی مشتریحظه ب بدنش هر للرزش
 ...  جلو گذاشتمیقدم

 .... رمشی تو بغلم بگتا
 ...  آرامشش برگردهتا
   پررو نبودم؟ادی من زو
 ....  حرکتم پا عقب گذاشتنی ابا

 ... دادی رو به چپ و راست تکون مسرش
 ... ختیری ماشک

 ... دیلرزیم
 ..... ومدی صداش در نماما

 ....  جلو برم که صورتشي اگهی قدم داومدم
 ...  رفتي اون همه دود رو به کبودونی آشکارا میلی خصورتش
 ...  گرد شده بودچشمام

 ....  هاش کند شده بودنفس
 .... کردمی شوك زده بهش نگاه می من لعنتو
 ....  قلبشي تا دستش رفت رودی طول کشکمی

 .... نی پاهام ول شد رو زمي از درد محکم فشار داد و جلونشویس
 ... خوردنش به خودم اومدم ونی زمي صدابا
 
 : لوفرین
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 ... انویپ
 ... هیگر

 ... غیت
 ... گاریس

 .. هه
 .. شهی ها خالصه منی همي من تویزندگ
 ... کردی ها داغم رو تازه مهی کالويصدا
 ... شهی هممثل
 ... زدمی رو داشتم مانی تا آهنگ که به حال و روزم بچند
 ..  ما دارن هاي دست خواننده ها درد نکنه آهنگ با حال و هواواقعا

 ....  کردم به زدنشروع
 ...  دستام زل زده بودمبه

 ....  لرزونميدستا
  د؟یلرزی من چند سالم بود که دستام ممگه
   خم شده بود؟ی بار زندگری چند سالم بود که کمرم زمگه
  دم؟ی دانتی داشتم که خی چه مشکلمگه
 ...  کردميراش هر کار که بمن

 کنن؟ی آشغال باهام رفتار منی من بودم که اول ابراز احساسات کردم که حاال عمگه
   هان؟؟؟؟؟چم؟ی من بازمگه

 ...  لرزونم زل زدمي به دستاباز
 ... اما
 ... قهی دقکی

 ... قهی دقکی فقط
 ...  نفس بکشمنتونستم

 ...  قطع شدنفسم
 ...  ها فاصله گرفتنهی از کالودستام

 ...  بودصداش
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 ...  خودشيصدا
 ... اما
  گفت؟ی می آخر اسمم چتی مالکمیم

 ...  بوده حاالم اشتباه شدهلوفری از دوست دختراش نیکی اسم دیشا
 ...  قدم عقب رفتمدو
 ...  برگشتنییهوی از دمیترسیم

 ...  کردم و برگشتمدای جرات پاما
  نه؟ی بود حالمو بباومده

 ...  و پوزخند بزنههنیبب
 :  بگهبعدم

 ..  شکستمتنه،ی اول،یا
 ... نهی بببزار

 ...  دلش خنک شهحداقل
 ... گهی می چشماش چي بهت تواما

 ...  شدنطوری حالم بده که ايادی زنکنه
 ...  چشماشگفتم
 ... شی لعنتي چشمااون

 ...  از جلو چشمام رد شدلمی فهی نی روز اول عاز
 ...  طنازشنهادیپ

 ...  به اون خونهرفتن
 ... نیآبت

 ....  بردن تو موهاشدست
 .... شنهادشیپ

 ...  منبرگشتن
 ... نی آبتدنید

 ....  از اون خونهرفتنشون
 ...  روستاي تودنشونید
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 .... قرارمون
 ...  هامونعاشقانه

 ... يخواستگار
 ... ازدواج

 ...  و حلقه انداختندنی کل کشيصدا
 ....  به خونهاومدن

 ....  خوبي هاروز
 ....  مطلقیکیتار

 ... دی امدوباره
 ...  شکستدوباره

  غیت: ارهامی
  گاریس
  هیگر

 ... انویپ
  حاالو
 : لوفرین

 ... کردی خش خش منفسم
 ...  جلو اومدیقدم
 ...  بودی از سر چدونمینم
 ...  عقب رفتماما

 ...  دادمی رو به چپ و راست تکون مسرم
 ....  جلو تر اومددوباره
 ...  جون گرفتانتشی خي هاصحنه

 ...  بچتممادر
 ... ی بچمپدر

 ... یبچم
 ...  شدی تر مادی دردش لحظه به لحظه زقلبم
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 .... دادنی رو انگار داشتن فشار منمی سقفس
 .... کردمی شدن صورتم رو حس مکبود

 ...  سر درد صورتم تو هم رفتاز
 ...  رفتنمی به سمت سدستم
 ...  از دردش کم شهدی تا شارفت
 .... کردی که تا مغز استخوانم نفوذ ميدرد

 .... دی کشری تنم تتموم
 ...  تموم پاهام رو در بر گرفتضعف

 .... ختمی فرو رمی از خزون زندگی مثل برگو
 .... شدی مشتری و بشتری بنمی سدرد

 ...  چشمام تار شدي از جلوزی چهمه
 ....  از مه فرو رفتي حاله ايتو

 .... نمی بار صورتشو ببنی آخري براشدی مکاش
 ....  هم افتادي کم کم روچشمام

 ... امی شد دنکیتار
 . .....  بودکی من که تاريای دنالبته

 ....  رو دور بدنم حس کردمیی آخر حلقه شدن دستالحظه
 ....  بدمنمی باشه تاوان لذت اادمی

 . ..   بودي عمراگه
 .... گزارمی بدنم مي روجاشو
 ....نمی تنم شناسنامه دارن و اي زخم هاتموم

 
 : مانیآرت

 ...  هم افتادي نازش رويچشما
 ... قاتلم
 ...  روحشقاتل
 ..  عشقشقاتل
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 ... دشی امقاتل
 ... شی جوونقاتل
 ... قاتلم

 ...  قاتل جسمشم باشمزارمی نماما
 ...  به خودم اومدمعیسر

 ...  بلندش کردمنی زمي از روی پر کاهمثل
 ...  شاهده مثل پر کاه بودخدا
 ...  بلندش کنهتونستی ساله هم م17 ای 16 ي بچه هی یحت
 ...  راه افتادمالی وی سمت خروجبه
 ... شدی تر می داشتم انگار راه طوالنی که برمی قدمهر

 ...  تونستم بکنمی نمی غلطچی و من هشدی دستم پر پر مي شکستم داشت توعشق
 ....  اما مندادی دستم جون مي من داشت توگل

 ...  خارج شدمالی واز
 ... دمی نفس دوکی ها زهی سنگ ري رونی ماشتا
 ...  داده بودهی به کاپوت تکنایس
 ....  پشت رل نشستعی سردنمی بغلم و دولوفری ندنی با داما
 ....  عقب رو باز کردمدر
 ...  بالفاصله راه افتادنای نشستم، سیوقت
 ...  چهرش تازه تونستم دقت کنمبه

 ...  که کامال تو رفته بودییچشما
 ...  بودهی که کبود از گریی چشماریز

 ...  که کنار چشمش افتاده بودیی هاخط
   چند سالشه؟مگه
 ....  شکستسنقدری اکه

 .... رمی به سمت دستش رفت که نبضش رو بگدستم
 ....  کاشاما

 ...  زبر بوددی به رگش که رسدستم
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 :  رو دادم باال و فقط تونستم داد بزنمنشیآست
 .... نهههههههههههه

 ....  ترمزي زد رونای داد من سبا
 ....  برگشتسمتم

 ...  اونم بهت زده شددی که رسرمی امتداد نگاه خبه
 ...  خودم اومدمبه

 ... شدی هر لحظه سرد تر ملوفری نبدن
 :  داد زدمنای به سرو
 ... ی لعنتبرو
 ..... دهی تو دستام جون مداره

 ...  مثل برف بودي که روزیی شدم به دستارهی خدوباره
 ....  پنهونهگاری و سغی تری االن زاما
 ...... دی کشری ها قلبم تغی و تگاری فکر به ساز

 ... لعنتم کنهخدا
 
 : مانیآرت

 ... الی وي به سازنده لعنت
  مارستان؟ی به بمیرسی نمچرا
 .... نه
 .... نه
 .... نه
 ....  ندارمکی طاقت ترافگهید

   چه وقته؟؟؟؟کیتراف
 ... ایخدا

  ؟ی کنی تالفيخوایم
 ... باش

 ....  دستام جون بدهي نزار تواما
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 ...  نفسش قطع بشهنزار
 ....  جوونهیلی خهنوز

 ....  زوده براشیلیخ
 ....  براش انجام بدمدی کار هست که بایکل
 ...  خودشايبرا
 ....  سنگ قبرشنه

 ...می به زندگشی و شکرت کنم که آوردرمی هرسال براش تولد بگقراره
 ....  قبرش روشن کنمي شما رونکهی انه

 ... شیشونی و من بغلش کنم و بوسه بزنم رو پمی بچه دار شقراره
 :  بگمقراره

 ... ي بطن خودت پرورش دادي خانوم خونم که فرشته کوچولو رو توممنونم
 ....  مرهم تموم درداش بشمقراره

 ...  سنگ قبرش بشه داغ رو دلمنکهی انه
 ...  هر وقت ناراحتمپاتوق
 ....  کنم و اون به منهی من به اون تکقراره

 ....  قبرش بزارمي من سرمو رونکهی انه
 ... ایخدا
 ....  کارم قبولخطا
 ...  کارم قبولگناه

 ....  قبولبدذاتم
 ...  قبولنفهمم

 .... میفکندگ سر اهیما
 ...  قبولنمیا

 ... تیمی تورو به کراما
 ... تیمیرح

 .... تیرحمان
 ... تیعادل
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 ... تیری پذتوبه
 .... دمی مقسمت
 ... لوفری ني به نماز هادمی مقسمت

 ...  دل شکستشبه
 ....  مجازاتم نکنينجوریا
 ....  تاوان ندم هانطوریا

 ...  کشمینم
 ....  دختر بگذرنی از سر ا،يگذری سر من نماز

 ....خدا
 
 : مانیآرت
 .... میدی رسيماری ببه
 ...  شدرید

 ... دی کشطول
 ....  خودت رحم کناما
 ...  پرواز کردممارستانی سمت ببه

 ....  برانکارد آوردندعی بغلم سرلوفری وضع ندنی با دخدمه
 ...  بود از خودم جداش کنمسخته

  .... بودزی مهم تر از همه چشی سالمتاما
 ...  اومدن و کمک کردند ببرنش باالعی ها سرپرستار

 ...  اورژانس قلبماریب
 ... اورژانس

 ....قلب
 ...  افتادمنی بردنش اتاق عمل دوزانو به زمیوقت
 ...  سمتم اومدنایس

 :  زانو زدکنارم
   پسریدونیم
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   سختهیلیخ
 ... ی نکني کارچی سخته تو دستات پر پر بزنه و هیلیخ
 ...  نهای نخوانکهی نه ایعنی

 ... ینتون
 ... ي وا،یفهمی که ماونجاست

 ... کمی کوچچقدر
 ... زمیناچ
 ...  زنتهتو
 ... شهی خوب مي داردیام
 ...نیکشی نقشه مندتونی واسه آیکل
 ... خواهرم...  مناما

 ...  چشماميجلو
 ..  خاکستر شدي سوزشی آتيتو

 ....  بکنمي شد و من نتونستم کارخاکستر
 ....  کردمي باشم و من ازش دورششی خواست پی دلش مشهی همفتهی مادمی ی گرفت وقتشی آتگرمیج

 ....  و اون توش سوختشی که فاصلمون شد آتاونقدر
 ...  نجات منبخاطر

 ...  هل دادمنو
 ....  خودش مونداما

 :  آخرش گفتي نفس هاي و توموند
 .. .ی وقت جرات نداشتم بهت بگم داداشچی هنا،ی سیدونیم

 ...  موندحسرتش
 ... ي کنم چون دور بودهی وقت نتونستم بهت تکچیه

 ...  به دلم موندحسرتش
 ...  آرزو به دل داشتن محبتت بودمشهیهم

 ...  حسرتش به دلم موندنمیا
 ... دهی ها با تو به دلمه که عجل محلت نمزی چیلی حسرت خیدونیم
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 ....  باهاش کتاب نوشت و اسمش رو گذاشت حسرت هاشهی هست که ماونقدر
 ....  چشمام پر زد و رفتي جلوشیشگی با لبخند همبعدم
 ....  بلند شدنای سي هق هق مردونه يصدا

 ...  سرعت از جا بلند شد و رفتبه
 .... خداجونم

 ...  رو دارمدی حداقل اممن
 ...  کنکمکم

 .... صبر بده بهتر بودم ی که برام از هر دوستنا،ی سبه
 .... خودتفقط

 
 : مانیآرت

 ...  دمی قول مخدا
 ....  به دلش بمونهيزی نزارم حسرت چدمی مقول

 ....  داده بودم و منتظر خبر خوش از اتاق عمل بودمهی تکواری دبه
 ....  پا به سمت صدا نگاه کردمي صدابا
   خبر کرده بود؟ی ها رو کنیا
   داشتن؟کاری چنجایا

 ... هه
 ....  معلومه دوستشون بودخوب

 ....  جام بلند شدماز
 :  که از طرف طناز بهم خورد چشمام گرد شدیلی سبا
 ... یدونیم

 .... ی خواهرمو نداشتاقتی وقت لچی هتو
 .... اقتی لیب

 ... ی هستی عوضیلیخ
 .... ي پست و نامردیلیخ
 .... ي قابل اعتمادریغ
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 .... يری بمدوارمیام
 ...  زدميپوزخند

 ...  اماگفتی درست مدیاش
  ؟ی چخودش
 :  گرفتیشی پنی جوابشو بدم که نگاومدم

 ...  زنتو جمع کنای بماین
 ... یگی منوی حواست بش بود که ایلی تو خوده خطناز،

 .... می مقصرهممون
 .... مانی خصوص آرتبه

 ....  اعصابمون خوردهی که به اندازه کافدی دعوا نکناالنم
 ... می نشستی هرکدوم سمتنی از حرف نگبعد

 ... دادمی تکون می عصبپاهامو
 .... شکستی ضربه هاش سکوتو ميصدا

 ...  ساعت گذشته بوددو
 ...  نبودي خبرچی هنوز هاما

 ...  مظلومش جلو چشمام بودي چشماهمش
 ....  بودمشدهی دی عاشقم بود بارونی که از وقتیی هاي گوهمون

 ....  خوردمی محسرت
 ...  که رفتیی روز هايبرا
 ....  که خراب کردمیی روز هايبرا
 ....  که رقم زدمی تموم خاطرات تلخيبرا

 .... دی انتظار به سر رسباالخره
 .... رونی باز شد و دکتر اومد بدر

 ....  به افراد دورش دادی گنگحاتیتوض
 ....  ها برام واضح نبودصدا
 .... کردمی رو درك مدهندی از دست مزی که دارن عزیی اوناحال
 ...  خوب شهایخدا
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 .... شمی مغی به تدست
 .... کنمی معمل

 .... کشمی عهد مسخرم دست ماز
 .... شمی خوش مي خبر هاحامل

 ....  خودم اومدمبه
 ....  رفته بوددکتر

 ...  رفتمرشی پذسمت
 .... کردمی باهاش صحبت مدیبا
 ... چطورهلوفری وضع ننمی ببتا
 
 : مانیآرت
 ... زدم در

 ....  دکتر داخل شدمدیی بفرماي از صدابعد
 ... سالم_
 .... دییسالم بفرما-

 ...  اشاره کردی با دست به صندلبعدم
 .... نشستم

 ...  راد هستم که تازه عمل شدهلوفریهمراه ن_
 ....  شدهی چنی بهم بگقی دقیلی خخوامیم

 .... یلی خودم هم تخصص قلب دارم اما به دالمن
 ... میبگذر

 ... خوش بختم جناب-
 ... ي آقاد،ینیبب
 ...  رادمانیراد هستم، آرت_
 ...  ندارندی مناسبتی که خانوم راد همسرتون وضعگفتمیبله جناب راد، داشتم م-
 ...  وجهچی هبه
 ....  کردندی شداری بر خالف سن کمشون سکته بسشونیا
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 ...  زنده بمونند خواست خدا بود کهبای از موارد نادر بود و تقریکی نیا
 .... می کردی سعمی که توان داشتیی تا جاما
 ....  با خداستشیبق
 ...  از حواسشونو از دست بدندیکی بگم ممکنه متاسفانه تونمی االن منی از هماما
 ...  احتمالهکی فقط نی ااما

 ...  براشدی کندعا
 ... دی دور سرم چرخای آن دنکی
   گفته مردا ضعف ندارن؟یک
 ...دمی رو دنای اومدم و سنی بدهی خمي شونه هابا
 
 ... دی تا ته ماجرا رو فهمبای تقردمی خمي شونه هادنی با دنایس
 ...می رفتژهی وي بخش مراقبت هابه
 ...  سخت بودیلی برام خدنشید
 ... یلیخ

 ...  به خاطر توت،یزندگ
 ...  اون همه دستگاهنیب

 ...  سختهیلی به کمک چهار تا دستگاه زندس خی بدونیوقت
 ...  نموندهی جبراني جای که فکر کننیا
 .... ی فکر کننکهیا

 ... يشنوی که متاسفم دکتر رو مي روزبه
 ...  کنندسناراحت

 ...  شکنهکمر
 ...  شدمرهی جونش دوباره خی جسم ببه
 ... که من چه کردميوا
 

 ...  رفتششی پدکتر
 ... چک بشه تشی بود وضعقرار
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 ...  ببرمشدیبا
 ... ستی امکاناتش مث تهران ننجایا

 ...  ببرمش تهراندیبا
 ...  بهش گفتممموی تصمرونی که از در اومد بدکتر
 ...  قبول کردی بدبختی با کلاونم

 ...  ممکنه بخاطر امکانات کم از دستم برهنجای کنم که اسکی رتونستمینم
 ...  زنگ زدي به مرتضونایس

 ...  موافق کارم بوداونم
 .. انتقال انجام شدي تا عصر کار هاو
 ...  داده بودمهی تکشهی تهران سرمو به شتا
 ...  چشمامو به جاده دوخته بودمی با نگرانو

 ...  ذهنم بازم دنبال مقصر بودميتو
   شد؟هینطوری شد که ای چکه

   من؟ای بوده اری رامراتتیتقص
   من؟ای بود ی زندگریتقص
  من؟ای سرنوشت بود ریتقص
   خودم؟ای بزارم ری تقدریتقص

  لوفره؟ی نری نکنه تقصای
 ... شهی احتمال کامال رد منیآخر

 ...  بودلوفری ماجرا ننی طرف انی گناه تریب
 ... زای چیلیخ
 ...  آدما مقصر بودندیلیخ

 ...  منمی مقصر اصلدونستمی بود که منی مهم ااما
 .....  مهمهیلی که درك کردم مقصرم خنیا

 ...  خودشهی هر کسی زندگي کار اتفاق هاریتقص
 ... کردی نقض مدی موضوع رو شامی کل الوفری ناما

 .. سوق داده شدشیماری ها رو سمت بي فکرم
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  اد؟ی به هوش ننکنه
  رو از دست بده؟شیی شنوانکنه
 ...  نتونه راه برهگهی دنکنه

 ...گهی دي هزار نکنه و
 
 : مانیآرت

 ...  از دستم در رفته بودزمان
 ...  تو کماسلوفری دستم و گفته بود که ني بود روختهی رو ری آب پاکي مرتضونباریا

 ...  شبهدونستمینم
 .... روزه
   شنبس؟چند
   گذشته؟چقد

 .... کردی رو که اون پسره اداره مشرکت
 ...  هم که نداشتممارستانیب

 ....  بود دادهی مرخصتمی وضعدنی هم که با ددانشگاه
 ...  بستشي حساب فقط من بودم و نگاهم به چشمانی ابا
 ...  دوخته شده به همشي لب هابه
 ... جونشی بدن ببه
 ...  تر شدهفی دستگاهه ضعری زی که از وقتیبدن

 ...  تر شدهالغر
 ...  زده بودرونی هاش بگونه

 ...  گود شده بودچشماش
 ...  بگم داغون بودتونمی کل مدر

 ...  سر شونم نشستیدست
 ...  رو به روم گرفتمی با اکراه از موجود دوست داشتنچشمامو

 ...  بودنایس
 ...  داداشمنی شد که شد عی چدونمینم
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 ... ومدی خوشم نمادی که ازش زمن
 ...  که کنارمههی حاال تنها کساما

 :  زد و گفتي کننده ادواری املبخند
 ...  خوشخبر
   قشنگ عشق من که حاال بسته بودن؟؟؟يا جز باز شدن چشمی خوشخبر
 :  نشد ادامه دادجادی در حالم ايریی تغدی دیوقت
 ... کنهی ممی تسلنی کنه که اصن جان به جان آفری به آدم نگاه مي جوراه

 ... ی که چي ماست بهم زل زدنی عبابا
 :  قطع کردم و گفتمحرفشو
 ... زنهی که زل نمماست

 :  مث دخترا کرد و گفتیشیا
 ... ی داداش، حاال اصن هر چزنهیم

 ... گمی بفهمه کشتتم پس مي مرتضونی ای خوام بگم ولی نمتی ضد حالنی با ااصن
 ... و رو مخهزنهی که چقد فک مدمی رسجهی نتنی به او

 :  دادادامه
 .. شینی ببي بریتونی گفت ميمرتضو

 ...  شدمخوشحال
 ....  پرواز کردم سمت اتاق مخصوص لباسبه

 ....  لباس مخصوص داخل رفتمدنی از پوشبعد
 ... فرق داشتکی از نزددنشی دچقد

 ....  چقدر سخت بودو
 ...  واقعا جلو روم بودحاال

 ...  نشستمکنارش
 ... به خودم جرات دادمو
 
 : مانیآرت
 ...  خودم جرات دادم تا دستمو جلو ببرمبه
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 .... رمی دستام بگي ببرم و دست سردشو توجلو
 ...  دستشو لمس کردمآروم
 ...  سرد بودخی ي تکه امثل
 ... نشوندی تن آدم مي تويلرز

   رو داشته؟رمی دستاشو تو دست بگنکهی حسرت اي روزنکنه
  نم؟ی کنارش بشنکهی احسرت

 ...  بر من که خودم باعثشمي واو
 ...  حرکتش وارد کردمی به دست بيفشار

 ....  زدن کردم به حرفشروع
 ...  داشتریتاث

 : گفتم
 ...  خانومسالم
   شما؟؟؟يچطور
  ؟؟؟يدی خوابنقدری اي نشدخسته

  ؟؟؟ی چشماتو باز کني خواینم
  زم؟؟؟ی رو به پات برای تا دنی باز کنچشماتو

 ... ي که منو جون به سر کردتو
 ...  هاستی انتقام ني برای خوبراه
 ...  کنمی دارم تو نبودنت جون منیبب
  ؟؟؟ي رحم نبودی آخه المصب تو که بد

 .... ي نبودسنگدل
 ....  و چشماتو باز کنپاشو

   پامو تو خونه نذاشتم؟ی از خونه رفتی از وقتیدونیم....  هاکشمی خودمو می نشپا
   تو گوشم بود؟بخشمتی نمي صدای بي همش صدایدونیم

 ....  بودختنتی جلو چشمام فرو رهمش
 ... رمیمی خدا دارم از عذاب مبه
 ...  که کردمیی فکر کارااز
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 .... فکر رفتاراماز
   چوب خدا صدا نداره؟؟؟گنی ميدیشن

 ... راسته
 ...  خودش قسم راستهبه

 ...  خوردمچوبشو
 ...  دل شکستتوچوب
  ؟ي و تاوان ندی رو بشکنی دل کسشهی ممگه

 ...  ادامه دادنو ندادشتری بي بهم اجازه بغضم
 ...  زدمرونی از اتاق بعیسر
 ...  رفتماطی لباس هارو در آوردم سمت حنکهی از ابعد
 ... سبک شمی کمدی شاتا

 : مانیآرت
 ... نمشی ببتونستمی ساعت ممی نهرروز

 .... دمیدی بار آب شدنشو مهر
 ... تشی کننده بود وضعدواری بود اما امسخت
 ...  رفتمششی پهی هم با روحامروز

 ... دهیق بود که به حرفام واکنش م موافدکترشم
 ...  کننده باشهدواری امدی حرفا باگفتی مدکترش

 :  کردمشروع
 ...  خانوم خانوماسالم

 ... يدی بابا تنبل تو که هنوز خوابيا
 ... گهی دپاشو
  ؟یشی بگم پا مندمونی از آاگه

 ...  مسافرتمیری مگهی با هم دی که بشداریب
  یخوشگذرون

 ... ي که تو بخوایی جاهر
 ... میدی انجام مي که بخواي کارهر
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 ... میاری می گوگول مگولي هم که چند تا بچه بعدش
 .. یکنی ماری وی هم هتو

 ... خرمی نازتو ممنم
 ... شهی می عسلنمونیری شي اومدن روزاای هامون که به دنبچه

 ... میکنی و با هم به بچه هامون که شادن نگاه ممینیشی مي فقط گوشه ام،ی تر که شدریپ
 ...  دست توي عصاشمی ممن
 ...  دست مني عصاتو

 ...  دست بچه هامدمی مشرکتم
 ...  دانشگاه هم هستحقوق

 .. می نداری به سختگهی ديازی نچیه
 ...  کاربه

 ... میزنی قدم مگهی با هم دهرروز
 ... میگی بچه ها ماز
   چه خوبه؟ینیبیم

  ؟ی شداری بيخوای هنوز هم نمحاال
 ...  رو دستش گذاشتم و چشمامو بستمسرمو

 ... دمیترسی وقت بود از خواب و چشم بستن میلیخ
 ...  جلو چشمامومدی مشی اشکي چشماشد،ی من بسته مي چشمای وقتشهیهم
 ... دمی که خورد شدنشو دیزمان

 ... دمی شنیبی شکستن محي صدااونروز
 ...  کهیشکستن
 ...  نازش که پر از اشک بوديچشما
 ... خوردی از آب بود به هم مرونی بی که مث ماهلباش

 ... بخشمتی نمي صدای بي بازم صداو
 ...  هم از تکرار اونروز خسته شدمخودم

 ... کردشهی چه ماما
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 : مانیآرت
 ...  زده بودمتوهم

 ...  که گرد بود رو به صورتش دوختمچشمام
 ...  پلک زدمباز

 ....  منيخدا
 ....  باز شدچشماش

 ...  کردي لب زمزمه اریز
 ...  پرستار اومد توگهی می بشنوم چنکهی رو جلو بردم اما قبل از اسرم
 ...  رفت تا به دکتر خبر بدهعی به هوش اومده سردی دیوقت

 ...  اتاق پر از پزشک و پرستار شدهی در عرض چند ثانو
 ...  رفتمرونی اتاق باز
 ...  اومدکمی نزددهی بود ترسدهی رو از دور دتی که وضعنایس
 :  گفتمي شوکه اي صدابا
 ....  هوش اومدبه

 ...  بهت زده شداونم
 ...  تا به دوستاش خبر بدهرونی موضوع رو هضم کرد رفت بنکهی بعد از ااما

 :  و رو به من گفترونی از اتاق اومد بيمرتضو
 ...  خوبهحالش

 ...  معجزه بودبایتقر
 ...  تو بخشرهی مگهی به هر حال تا چند ساعت د،،اما،

 ...  هاشو انجام بدهشی تا آزمارهی ماالنم
 ....  رفتبعدم
 ....  شدی نمباورم
 ...  شد چشماشو باز کردی نمباورم
 ...  شد حالش خوب بودی نمباورم

 ...  دوان دوان زود تر از همه اومدنینگ
 ....  به خنده باز شده بودلباش
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 ...  کرده بودسی اشک هاشم صورتشو خاما
 ..  حال بودخوش

 ...  منمثل
 ...  زده بودبهت
 ...  منمثل
 ... دنیخندی مهمه
 ...  ها ستاره بارون بودنگاه
 ....  نبودغم

 ....  به بخش فرستاده شدلوفرین
 ..  بود اول من برمقرار
 ... خباما
 
 : مانیآرت

 ...  کرده بودخی دستام
 ... رو فشردم و رفتم داخلرهیدستگ

 ...  به گذشتش نداشتی خورد که شباهتي به دخترچشمم
 ...  مات بودنگاهش

 ... ی ازش بخونشدی نمیچیه
 ...  رو پشتم بستم و جلو رفتمدر

 ...  بودمخوشحال
 ...  پاهام سست شده بودی شدت خوشاز

 ...  رو به روش دوختواری از من به دنگاهشو
 :  باز کرد و گفتلب
 ...  داخلادی نی کسنم،ی رو ببی کسچی خوام هینم
 ...  بعدم خاموش شدو

 ..  صداشو بشنومتونمی نمگهی که ددونستمی اگر مدیشا
 .... دمیبلعی ميشتری صدا رو با لذت بنیا
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 ... ششی پادی رو نگذاشتم بی چند روز کسنی گفتش احترام گذاشتم و ابه
 ... اشت فرق دیلی خلوفری ننیا

 ...  بودریی در حال تغشیتی شخصي هابعد
 ...  شاداول
 ... نی غمگبعد

 ...  که سردحاالم
 ...  چند روز واقعا سخت بودنیا
 ...  ازش، نگاهت نکنهی گوشه چشمهی که منتظر ی کسنکهیا
 ...  سکوت کنه،ی که محتاج صداشی کسنکهیا

 ...  سختهیلیخ
 .... شدمی افتادم و ساکت می رفتارام مادی لب به گله باز کنم خواستمی من هر بار که مو

 : گفتی مدکترش
 ...  هزاران بار شکر رو دارهي جالوفری کامل نی سالمتمعجزه

 ...  قلبشری اختی با وضعمخصوصا
 ...کنهی که صحبت نمنی درمورد ااما

 ... نه حرف بزتونهی میعنی جمله گفت و ساکت شد کی فقط دیگی که شما منطوریا
 ...  خوادی نماما

 ... کنهی نمی تالشچی هچون
 ... دی روانشناس صحبت کنهی مورد بهتره با نی ادر

 ...  حرف زدن رو دوست ندارهدونمی حد که منی علم من در همفقط
 ....  اومدهشی که براش پیاناتی به خاطر جراونم

 .. ماجرا باز هم من بودمنی مقصر او
 
 : مانیآرت
 )  نشهي که تکرارنهی اي رفتن داستان براشیتند پ(
 ...  از دوستام روانشناس بودیکی
 ... گذاشتمی مونی باهاش درمدیبا
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 ....  زدم و سمت مطب دوستم رفتمرونی بمارستانی از بدهی خوابلوفری ندمی دیوقت
 ...  هماهنگ کرده بودماری سامبا

 ...  بدون نوبت داخل رفتمنی هميبرا
 :  گفتمنطوری موضوع رو ای و رفع دلتنگی از سالم و احوال پرسبعد
 ... زنهی خانوم من حرف نم،ی سامنیبب
 ...  به صحبت کردن ندارهي عالقه ایعنی
 ...  کردمفی ماجرا رو تعري بعدم تا حدودو

 : اریسام
 ... ستی خوب نشی معلومه حال روح،یگی وضع که منی با انیبب
 ...  کنهی مسافرت حالشو بهتر مهی نظر من به
 ...  تا باهاش صحبت کنمامی که بهتر شد هم منم مکمی
 ...  نبودي بدشنهادیپ

 . ... شمالمی گرفتم برمی آوردن آب و هواش تصمادی اما با به رمی بگشی کطی گرفتم که بلمی تصماول
 ....  بوداری مال ساممیرفتی که مییالیو

 ....  رو ببرملوفری ني بود که چجورنی مسئله ااما
 ... کنهی قبول ماصن

 .... کنهینم
 ....  زدم و وارد اتاقش شدمای به دردلمو

 ... دیچرخی رو به روش مواری پنجره و دنی هم نگاه ماتش که بباز
 : گفتم
 ...  خانوم ساکتسالم

 .... يزی چی حرفهی بابا
 ...  دختر ساکت باشهبهیعج
 .. ی راستآها

 ...  شمالمیری مي خونه و کاراتو کردمی رفتنکهی بعد از ایشی که مرخص مفردا
  باشه؟

 ...  حسش بودی جواب من نگاه بو
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 ...  نشستمی صندلي تختش روکنار
 ... دی که عقب کشرمی جلو بردم که دستشو بگدستمو

 ...  باال رفتنشی آستنی اثر همدر
 .... دمی داغونشو دي من دوباره دست هاو

 .... شهی خون متی وضعنی ادی آدم با ددل
 ...  گرفتمنباری دستمو جلو بردم و دستشو ايشتری باطی احتبا

 ...  رو باال تر دادمنشیآست
 ...  دستاش حرکت دادمي زخم هاي رودستمو

 ....  نبودي خبرگهی و صاف و نرم ددی سفي اون دستااز
 .... مونده بودگاری و سغی تهیادگاری فقط االن

 
 : لوفرین

 ...  کردمی روم نگاه مشی و سامت به راه پساکت
 ...  داشته باشمی حسنکهی ابدون
 ...  حسام انگار مرده بودنتموم

 ...  به صحبت کردن نداشتمي اعالقه
   بشه؟؟؟ی چکه

 ...  سرد بودقلبم
 ... نطوری هم همچشمام

 ...مونهی پشمانی که آرتکردمی محس
 ... ناراحته
 ... کشهی معذاب
 ... . صدامهمحتاج
 ... محتاج

  کردم؟ی درخواستشو اجابت مدی چرا بااما
   اون بود؟مگه
   خواستمش بود؟ی وقتمگه



 409 

   صداش رو راحت بهم عرصه کرد؟مگه
 ..  نباشمرحمی من بچرا
 ...  خودشمثل
 ... گهی داره دی تاوانيزی چهر

 ...  تاوان بدهدی خوب بااونم
 ...  بودیعی که طبسوختی گاه گاه مقلبم
 ... من

 ...  سالشم نشده25 که هنوز يدختر
 ...  ساله درد دارم80 رزنی پي اندازه

 ...  دارمغم
 ... رمیپ

 ...  حروم شدمی تو اوج جوونمن
 ...  برسممانی آرزو هامو دفن کردم و از روشون رد شدم تا به آرتمن

 ...  هم گذشتمدمی عقااز
 ... ستادی و ااوردی قلبم طاقت ن،ی تو اوج جوونمن

  چرا؟
   داشتم؟ی چه گناهمگه
   کرده بودم؟کاری چمگه

 .... نی ماشری زمی بود برکی پرت شد و نزدمانی حواس آرتهوی خودم غرق بودم که ي فکر هادر
 ...  کردمدای به قرص پازی و از ترس ضربان قلبم نامنظم شد و ندمی از ترس کشیغیج

 ....  رو بدست آوردنی کرد و کنترل ماشتی هداگهی رو به سمت دنی ماشمانیآرت
 ...  کرد و به سمت من که حالم مساعد نبود برگشتترمز
 ... از حالم بغلم کرد ودهیترس

 
 : مانیآرت
 ...  حواسم جمع شدغشی جي بودم که با صدالوفری فکر سکوت ندر

 ...  رو از انحراف نجات دادم و کنار جاده ترمز کردمنیماش
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 ...  برگشتملوفری نسمت
 ...  بودمنگرانش

 ... شدی و باال منیی تند تند پانشی سي و قفسه واری رنگش شده گچ ددمی سمتش برگشتم که دبه
 .....  حالش بد نشههوی نکهی از ادمیترس
 ....  آرامش خودمم که شده بغلش کردميبرا
 ...  رو تجربه کردمای حس دننی لذت بخش ترو

 ...  خوب که تمام بدنم آرامش از وجودش گرفتاونقدر
 ...  که بهم قدرت دادیحس

 ...  دادنیری شغرور
 ...  خواست تو خودم حلش کنمی مدلم

 ... اونموقع
 ... مونهی مال خودم مشهی همدونستمی ماونموقع

 ...  هستشهیهم
 ... فتهی منم مي برافتهی براش بی که هر اتفاقدونستمی ماونموقع

 ... هی عالای دني تموم مرداي حس برانیا
 .... گاه بودنهی تکحس
 ... ی رو آروم کنی تا کسي قدرت دارنکهی احس
 ... ی باشی کسپناه

 ...  آرامش گرفت از من حس کردمدمی دی حس رو وقتنی من او
 ...  هنوز هم دوستم دارهيزاری کردم که در اوج بحس
 ...  هم عاشقمههنوز
 ...  هم براش مهممهنوز

 ...  نکرددای به قرص هم پازی آروم شد که ناونقدر
 ...  شکست حصار دورش نکردي برای تالشچیه
 ... رهی اون هنوز هم بهم حس داره اما با خودش درگدمی من فهمو

 ...  داره نبخشتمحق
 ...  دارهحق
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 ...  ببخشهدی بااما
 ... خوامی من مچون
 ... م قول دادم مرهم درداش شچون
 .... شیارگاری پر ي دستاي شم روبوسه

 ... رو دوست دارمی خودخواهنی من او
 
 : مانیآرت

 ...  اومدرونی از آغوشم بباالخره
 ...  خوابهدمی دمیدی که رسالی وبه
 ... داری بای ساکت بود که معلوم نبود خوابه نقدریا

 ...  شدمادهی پنی ماشاز
 ...  تا بغلش کنم و ببرمش داخللوفری رو بردم داخل و بعدم رفتم سمت نلی وسااول

 ...  بردم و آروم بلندش کردمفشی بدن ضعری زدستامو
 ...  رفتمالی رو با پا بستم و داخل ونی ماشدر

 ...  سرد بودکمی هوا
 ... کردمی شوفاژ اتاق خواب هم روشن مدیبا

 ...  تخت رفتم و شوفاژ هارو روشن کردمي رولوفری از گذاشتن نبعد
 ...  خسته بودمخودمم

 ...  به خواب رفتملوی کنار نمیرونی بي و بعد از در آوردن لباس هالوفری نشی رفتم پپس
 ...  بودمنگرانش
 ...  بود حالش بد شه و نفهممممکن

 ...  برمی موضوع ها باعث شد که خواب با استرسنی تمام او
 ...دی خر باشه که برمادمی

 
 : مانیآرت
 ...  کم آورده بودمگهید

 ...  غرورمو شکستمدم،ی بالی که غرور داشتمو بهش میمن
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 ... خوب بشهنکهی فقط بخاطر ااونم
 ...  برگرده به قبل گذشتمنکهی اي که برام مهم بود فقط براییزای چاز

 ....  بکنمدی باکاری چدونمی اما واقعا نماالن
 .... هی سختانتقام

 .... مانمی منم آرتاما
 .... ارمی نمکم
 ..  خارج شدمشرتیی سوهی با الی واز

 ...  بودای حسش به دری نگاه ببازم
 .....  متحرك جلوت باشهي مرده هی انگار

 ... رهی که نمخوردی مي رو که فقط در حدغذاش
 ...کردی نمی هم حرکتازی مواقع نبجز
 ....  بودی طوفانکمی ایدر

 .....  ترسناك بودشی اشهی شي چشماي توای درریتصو
 ...  دوشش انداختمي رو روشرتییسو

 ...  نشستم و شروع کردم به حرف زدنکنارش
 ..... شنومی نمی جوابدونستمی منکهی ابا

 : گفتم
 ....  چقد هوا سردهاوف

 .... هی هم خطرای درتی وضعنیا
 ....دهی به آدم ممی خب حس خوباما

  کنم؟ی چرا من دکتر قلبم اما عمل نمیدونی میراست
  ه؟ی چرا در آمدم از شرکت و استادیدونیم

 ...  سر اونهری زهمش
 ...  خاءناون

 ....  اوم زنهری کارام تقصتموم
 ....  دوست داشت که دکتر شماون

 ...  فقط چون پدرم گفتطی شرانی شدم اونم با بهتردکتر
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 ....  عاشقش بودهنوزم
 ...  نزنمغی با خودم قسم خوردم که دست به تاما
 .... شدی خواسته هاش بر آورده مي که همه دینبا

 ...  دارمتی که رفتم تازه تونستم خوب درك کنم که جذابدانشگاه
 ..  بودزای چنجوری و ای موقع فکرم خوشگذروناون
 .... انتنی که از جنس خفتنی کنم که به غلط کردن بي با زن ها کاردی باکردمی مفک
 ....  روحمو پر کنمي کمبود هاخواستمی در اصل ماما

 ....  بعد اون اتفاق ازدواج کردبابام
 ... ي رابطه اچی بدون هاما

 ....  مادر بودیلی خي نامادراون
 ...  عاشقش بود برسهشهی که همی گذشت تا به کسزی همه چاز
 ....  سهمشهیی تنهاشهی همدونستی منکهی ابا

 کرد که ي کارنی براش واسه همرانی چون پر از خاطرس اشهی حالش بد ممیری با پدرم هرجا مدیدی ماون
 .... برن
 ...  شو به نام من کرد و رفتزهای چیلی خپدرم

 ....  سخت بودیلیخ
 ....  منجالب کثافت غرق شدمي موقع بود که تواون
 ... مانی آرتنی موقع بود که شدم ااون

 .....  رو گرفتم و بلندش کردملوفری بغل نریپس ز شهی هوا داره بد مدمید
 .... می رفتالی سمت وبه
... 
 
 : مانیآرت

 ...  در اتاق منتظر بودمپشت
 ...  اومده بوداری سامامروز
 ...  حرف بزنهلوفری بود نقرار

 ... ارتشی به حرف بخواستی مختلف مي با ترفند هااری بود که سامی ساعتکی



 414 

 ....  جوابش سکوت بوداما
 ....  باالخره طلسم شکستاما

 ...  بودفی ضعیلی خصداش
 : گفت
  ؟ی بدونيخوای مچرا
  ؟يری نمچرا

  ؟..يخوای از جونم میچ
 .... شدی رفته صداش بلند تر مرفته

   بگم؟می از کدوم بدبختيخوایهان؟ م:
   شکست اولم؟از
   مرگ دومم؟از

  هاننننن؟؟؟
 ... ی پرسته عوضطانی شاری از اون راماون
 ...  تنهام گذاشتازمی تو اوج نکه
 .... دی چشم من لباشو بوسيجلو
 ....  از اون که به خاطر نجات جونم ازش دور شدماون
 .... ی مهموني تودنشی از داون

 ...  صداش آروم شددوباره
 ....  رفتم لب درهی مهمونبعد

 .... کردمی تموم مموی زندگداشتم
 ....  نگذاشتی عوضهی اما
 .... دمی رو دمانی از اون رفتم سر کالس و آرتبعد
 .... ری بخادشی هه

 .... نی آبتي پرستاري طناز براشنهادی پبعدم
 .... کنمی ناخدا گاه دستم رو به موهاش زدم که هنوز که هنوزه توبه مکباری
 .... کنمی پس خالصش میدونی هاش رو خودت میلیخ

 ....  و رد کردنش توسط منشنهادشی از پبعد



 415 

 .... نی آبتدمی درفتمی روز مهر
 .....  کرده بوددای پانی جرمی زندگدوباره

 ....  آوار شد رو سرمای با عوض شدن خونه دناما
 .....  روستامی حال و هوام عوض شه برنکهی اي شد براقرار
 .... می رفتی کاش نمي اکه
 ...  طور قراره بشهنی ادونستمی قرآن اگه مبه

 .... گذاشتمی تو روستا نمپامو
 ... رفتمی و نمشدی پام خورد مکاش

 
 : مانیآرت

 ...  و من نگران ترشدی مشتری بلوفری ني هاهی گرشدت
 .  نتونستم تحمل کنم و با دو رفتم تو اتاقگهید
 ...  داشت با آب دادن بهش آرامش کنهی هم سعاری و سامدیلرزی داشت ملوفرین

 .....  رو تو بغلم گرفتملوفری رو کنار زدم و نیسام
 ... شدی آروم آروم شل مبدنش
 ... شهی کردم ضربان قلبش داره نرمال محس

 ... کردی رو راحت مالمی حس خنی او
 ...  بغلم از حال رفتي تولوفری کم نکم

 ..... تخت گذاشتمشي از تو بغلم روی سختبا
 ...  دستاشو بوسه بارون کردمآروم

 .....  کننده بودتی واقعا اذتی وضعنیا
 ...  رفته بودرونی همون اول از اتاق باریسام
 ...  رفتمرونی راحت شد از اتاق بالمی خلوی نتی از وضعی وقتمنم
 .... ی سامشی شربت آماده کردم و رفتم پوانی لدوتا

 ....  بودم صحبت کنهمنتظر
 .....  تو فکر بودقی عماما

 ...  نبودای انگار تو دناصال
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 ..  جلو صورتش تکون دادم تا به خودش اومددستمو
 ... به صحبت کردن کردشروع

 
 : مانیآرت

  نیبب: اریسام
 ... شهی تو آروم مشی خوبه که هنوز پیلی خنیا
 ...  هنوزم دوست دارهیعنی نیا
 ....  کنارت احساس آرامش دارهنکهی امی بهتر بگمیتونیم

 ....  حسش سرد شدهدهی چشماش نشون مي خب سرداما
 .... ي بهش زدیتونستی رو که مي ضربه انی بدترتو

 ....  سر افکار بچگانهاونم
 ... ی کنچهی احساساتشو بازی تو حق نداشتاوال
 ... دوما

 ... ی به گند بکششوی زندگي تا از خودت مطمئن نشدی حق نداشتتو
 .... ي عذابش بدنطوری ای حق نداشتبعدم

 ....  از درون داغونش کردهي که بهش زدي اضربه
 ... دهی کشگاری که سياونقدر
 . .... دهی کشغی که تاونقدر

 ....  باشهنی واقعا حق داره حالش انی ببپس
  ؟يکردی مکاری چي خودت بودتو

 ... می حالش دور نشي از مسئله حاال
 ...  اعتمادشو از دست دادهاون

 .... اری بار با رامای
 .... ز تو ضربه خورده بار هم اکی
 .... فهی ضعلوفرین

 ...  داغون شدهنقدری هم انی هميبرا
 .....  حل مشکلش دست خودتهراه
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 .....  خودتفقط
  گه؟ی دسوال

 : من
   بکنم؟دی باکاری چخوب
 : اریسام

 ...  جلب کناعتمادشو
 ... یمونی نشون بده پشبهش
 .... ي بده دوستش دارنشون
 ....  بده برات مهمهنشون

 ....  مهمهیلی دوستت دارم خي زن براش واژه هی
 ...  بهش بگوپس

 ...  کنهي تندممکنه
 ....  نا معقول نشون بدهيرفتارها

 ....  به صبر تو دارهی خوب شدنش بستگاما
 ...نیهم
 
 : مانیآرت

 ... نی بمونی برگشت تهران اما گفت تا هر وقت خواستاریسام
 ....  رفتملوفری گذاشتم و سمت اتاق نینی گرفته بودم رو تو سرونی که از بییغذا
 ...  مدت نکردمنی کارا که تو اچه
 ...  به در داخل شدمي تقه ابا

 ... کردی نگاه مرونی بي نشسته بود و از پنجره به منظره آروم
 ....  رفتمکنارش

 ...  اتاق برداشتم و گذاشتم کنار تختي از گوشه يزیم
 ....  آوردمی صندلبعدم
 :  رو گذاشتم و گفتمغذا

 ...  خانوما بفرماخانوم
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 ...  بلد نبودم غذا درست کنمگهی ددیببخش
 ... میستی ما که مث شما وارد نآخه
 ... کن دلم برا غذاهات تنگ شدهباور

 ... وفتهی که از دهن نبخور
 :  باز کردلب
  ؟.. که دلت براش تنگ بشهي من خوردي از غذا های تو کهه،

 ...  با سکوت شروع به لقمه گرفتن کردبعدم
 ... کردمی سکوت مدی زده بود اما باشین

 ...  که رفتم کنارشدی حد نصف کف دست خورد و کنار کشدر
 ...  شدني اشهی شعی اما سردمی چشماش دي آن تعجب رو توکی

 ...  براش گرفتم و جلو دهنش بردملقمه
 : گفتم
 ... ي پاره استخون شدنیع... .بخور
 ...  هارمی گازش بگی که هرمیگی زن تپل مهی رمی می باشالغر

 ....  گرفته و منظورمو بد برداشت کردي نشون داد جدشی اشکي چشمااما
 ...  شدری سرازی پر پر بود و باالخره اشکچشماش

 ...  به درد اومددلم
 ...  کنارش و بغلش کردمرفتم

 ...  اما نتونسترونی بادی کرد بیسع
 .... دی هاش لرزشونه
 ....  بغلش کردمسفت
 ... کرد به حرفشروع

 : مانیآرت
 .: به حرف زدن کردشروع

 ... گهی دآره
 ... ری بگبرو
  ؟یگی مچرا
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 .... شهی که اونم جور مي ندارستی تو لتپل
  گه؟ی دیگی به من مچرا

  ؟ي شکستم و بخندینی ببيخوایم
  هان؟
 ... بخند
 ...  قهقهه بزناصن

 ... شمی بشکنم پودر منی از اشتری بگهید
  ؟ی کنی باز شکستم و خوشحالی بفهميخوایم

  هان؟
 ... کردی مهی و گرکردی هق مهق

 .... زدی و حرف مزدیم
 ... کردی و گله مزدی مداد
 ....  بغلم گرفته بودمشي من فقط تواما
 ....  بودنی راه همنی بهتردیشا

 ....  راه حلهنی وقت ها بهتریلی خسکوت
 ....  که هراسون قرصاشو بش دادم تا آروم شهآوردی نفس کم مداشت
 :  بهتر که شد گفتحالش

 چرا؟
  ؟یینجای ایاصن واسه چ 

  ؟ی چکه
   راد عذاب وجدان داره؟مانی باور کنم آرتیعنی

 ... ستی نی خوبیشوخ
 راه ها که عذاب وجدانه رو در نظر داشته نی تر ممکنری اما اگه غي قراره عذابم بدي جورهی دونمیم

 ... ي بهتره برمیباش
 ....  به ترحم ندارمازی من نچون
 ... دی تخت دراز کشي روبعدم

 ....  به من بودپشتش
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 ... دمی کوچولو بود که راحت کنارش خواباونقدر
 ....  تختم بزرگ بودالبته
 :  گوشش گفتمدم

 ... ی رو بگی اصللی رفت دلادتی
 ... نجامی واسه عشقم امن

 .....  خونمونمی ببخشتم تا باهم برمنتظرم
 ....  چشماش بشکنهي شهی تا شمنتظرم

 .... ی هارو نگفتنیا
 ...  دارمدوستت

 ...  که ساختمي وسعت تموم خاطرات بدبه
 ..... يدی که کشیی وسعت تموم دردابه
  وسعت تموم گناهانبه
.... 
 ... به وسعتهو
 : لوفرین

 ...  بود باورسخت
 ..  سختیلیخ
  زه؟ی چهی ي تموم اعتقاد هات رویی موقع هاهی يدید

 .... کنهی رو خراب مزی طوفان همه چهی هوی اما
 ... انتاشی خمثل

 ... ي بددی مشکل رو بانی تو تاوان ااونموقع
 ...  من بد از خودم تاوان گرفتمکه
 .... ی مث قبل برگردوندتوی اون عقیتونی نمگهی شه دی طوفان تموم میوقت

 ... نهی االن منم هموضع
 ...  بفهمهی خواد حرف منطقی نممی قلب لعنتنی خب ااما

 ...  که هنوزه دوستش دارههنوزم
 ...  همه مشکل و درد دوستش دارمنی که من هنوزم با اادی به نظر همه مسخره بدیشا
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 .... فهمهی عشق رو بدونه می واقعی که معنی خب کساما
 ... نهی معشوقت بهتری عاشقی که وقتمهفهیم
 .... ستی نی باالتر از عشقت کسای دني که توفهمهیم
 ... بندهی ها مبی تموم عي که آدم عاشق چشم روفهمهیم

 ....  رو دارهنی بهترکنهی مفکر
 ...  چند همه بگن نههر

 ...  بدهبگن
 ...  خاءنهبگن

 ....  کنهی اون قبول نماما
 ....  معشوقي هابی کوره در برابر عچون

 ...  کار دلههمش
 ... کنهی می که کارش پمپاژ خونه اما سرکشی دلکاره

 ... گردهی برا خون رسوندن ملی دلدنبال
 ... گردهی و مگردهیم
 ....  کنهدای پتا
 ... کنهی که مدایپ
 ...  داد عاشق شدهي افهمهیم
 ... شهی نمشی منطق حالگهید

 ...  بودشمی هام پیی اندازه تموم تنها مدت بهنی اتو
 ..ي اندازه به
 
 : لوفرین

 ...  کنمکاری چدی دونستم باینم
 ...  جبران کنهخوادی ممانی بود که درك کنم آرتسخت
 .... ادی از دست رفته سخت به دست ماعتماد

 ... شهی وقت هم مثل اولش نمچیه
 .. شهی وقت منطق سرش نمچی خب قلب هم هاما
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 ... دمی رسنجای دونستم چرا به اینم
   شد؟ينطوری شد که ایچ

  چرا؟
   کدوم گناهم بود؟تاوان

   کدوم کارم بود؟پاداش
 فهمه؟ی قلبم منطق نمچرا
  فهمه؟ی عقلم احساس نمچرا
   حسام سردن؟چرا
  شس؟ی چشمام شچرا
  مونه؟ی پشی آرتچرا
   عاشقه؟گهی مچرا
   کرد؟انتی پس خچرا
 ...  دادهمی بازچرا

 ... شدمی موونهی دداشتم
 ... دمیبخشی رو ممانی آرتگرفتمی سوال هارو منی اگه جواب ادیشا
 .... گرفتمی اگه جواب ماما
   بفهمم؟دی کجا بااز
  ? بپرسمدی بای کاز

 ...  هم فشردمي همه فکر رونی از شدت اچشمامو
 ...  سردرگممفهمهی هم ممانی کردم آرتحس

 .... م بغلش فشرده شديتو
 :  از خواب گفتی دورگه ناشي صدابا

 ... یخانوم
 ...  االن بخوابزمیعز

 ....  رو که ازت نگرفتنفردا
  خوابيای دني حرفش شدم و غرق توعی من مطیول
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 : مانیآرت
 ...  بود که با حرفم آروم گرفتی حس خوبیلیخ
 ... رهی فکر تو اون مغز کوچولوش رژه می کلدونستمیم
 ..  کنهدای تا جواب سوال هارو پرهی درگیلی ذهنش خدونستمیم

 ...  تا خودش به جواب برسهکردمی سکوت مدی بااما
 ...  کنهدای خودش راه حل مشکل رو پدی مواقع آدم بایبعض

 ...  بدون کمکنه
 .... گسی دیکی کم آورد نگه مقصر یی اگه جاتا
 ...  نهای بخشتمی مدونستمینم
 ...  کنممیلبش رو ترم قرار گذاشته بودم قاما
 ...  بغلم مچاله شديتو

 ....  دورش محکم تر حلقه کردمدستامو
 ....  شل شدبدنش

 ...  بستمچشمامو
 ....  لحظه استفاده کنمنی فقط از اخواستمیم

 ...  بشمداری امواج باعث شدن بيصدا
 .  ....  مانع شد که چشمام باز بشنی نگاهینی سنگاما

 ... دیکاوی صورتم رو مي داشت تموم اجزالوفری ننی سنگنگاه
 ...  خوب نگاه کنهگذاشتم

 ...  صورت من باشهي جواب سواالش تودیشا
  دونه؟ی چه میکس

 ....  گونم نشستي آروم باال اومد و رودستش
 ...  شده بودمشکه

 ...  انجام بدمی عکس العملتونستمی هم نمخواستمیم
 .... کردیرکت م پوستم حي به صورت نوازش گونه رودستش

 ....  داشتهی نفس هاش حال گريصدا
 :  زمزمه کردآروم
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 ...  مرد مغرور منآخه
 ... امی دنی دوست داشتننی معرفت تریب

   نبخشمت؟زارهی صاحب می دل بنی امگه
   بدون تو هزار بار شکستم مهمه در مقابل عشقت؟نکهی امگه

 ..  عاشقت نبودمکاش
 .. ي نبودمی زندگکاش
 .. ي تپش قلبم نبودکاش

 ... رفتمی مشدی کاش ها منی اگه او
 ...  به دوردست هارفتمیم

 ...  ببخشمتنکهی ابدون
 ... دمیکشی آه پشت سرت ماونموقع

 ... ستی طور ننی االن که ااما
   اگه ببخشمت؟یشی پررو نماما

 !  بهت اعتماد کنمي چجورآخه
 ..ی که خوابخوبه
 ...  کارات دروغهنی تمام انکهی االی از فکر و خشمی دارم نابود میفهمی و نمی که خوابخوبه
 ...ی که خوابخوبه

 : لوفرین
 ...  گرفته بودممویتصم

 ...  ببخشمشخواستمیم
 ... دمشیبخشی مدیبا

 ...  نبخشهتونستی نمقلبم
 ....  شدمی هم تسلعقلم

 ...  ندارهی معننهی عشق کيتو
 ...  ندارهی معنغرور

 ...  معنا ندارهیخودخواه
 ....  جز خود عشق معنا ندارهیچی عشق هيتو
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 ...  جام بلند شدماز
 ...  تکون بخورمدیبا

 ...  چشمام لونه کردي و گرما تودی از چند مدت امبعد
 ....  شستم و به صورت داغونم نگاه کردمصورتمو

 .... شدمی دست به کار مدیبا
 . ... رو برداشتم و سمت ابرو هام بردمنیموچ
 ...  تموم شدکارم

 ... شدم چشم دوختمشی صورت آرابه
 ....  رفتم و غذا سفارش دادمنییپا
 ... ستادی من شکه ادنی اومد اما با دنیی پامانی زنگ در آرتي صدابا
 :  بود گفتمدی که از من بعی لحنبا

 ...  من خودم صاحب دارم برو به زن خودت نگاه کنآقاهه
 :  جواب بده که گفتماومد
 ..  بدبخت پشت در عالفه هااون
 .... رهی و رفت تا غذا هارو بگدی کشیپوف
 .....  به دست برگشت که رفتم ازش گرفتم و بردم تو آشپزخونه تا بکشمغذا

 ....  دور کمرم حلقه شدی تموم شد که دستکارم
 ...  بودمانیآرت

 :  شونم گذاشت و گفتي روسرشو
   نه؟گهی دی آشتیعنی نیا

 ...  هوامي تودمی آره تکون دادم که دی مکث سرمو به معنبدون
 ....دیچرخی به سرعت دور سرم مخونه

 :  زدمغیج
 ... ماننننننننننننیآرت

 ... نییییییی پابزارررررررررم
 ...  پام نشستي مبل گذاشت و جلوي آروم سرعتشو کم کرد و منو برد رواونم

 : گفت
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 ... خانومم
 ... لوفرمین

 ...  مردابمگل
 ...  خطا کارمدونمیم

 ...  کارمگناه
 ...  به روت نگاه کنم و بوسه به دستات بزنمشهی روم نمی که حتاونقدر

 ...  شرمندمی به علاما
 ... اهمیروس

 ... ببخش
 .... بگذر
 :  لب زدمآروم

 شکنمیم_دوباره_تو_یب#
 ...  نباشدي اگر غرورشودی منیری شای دنو
 . .. نباشدی اگر هوسو

 ...  خوشبختممای و نالی االن کنار شوهرم و پسر و دخترم نمن
 .... کنمی فکرشم نمی که حتاونقدر
 ...  که عشق با هوس فرق دارهنهی دوست دارم بهتون بگم اونم ايزی چهی فقط

 ...  حرمت دارهعشق
 ...  دارهيفداکار

 ...  ها دارهزی چیلیخ
 .... می نکنفی رو با گناهامون کثای دننیایب

 انیپا


