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 : بابا بلند شدیدوباره صدا.  سرم مرتب کردمی استادم و چادرم رو رونھی آیجلو    
 . شدرمیحوا بجنب من د-    
 ...اومدم بابا-    
 ستادی ساختمون ای بابا جلویوقت.  شدمنی برداشتم و با عجلھ سوار ماشفمویک    

 . بفھمھدمیترسی ھفتھ گذشتھ بود اما ھنوزم مکی نکھیبا ا... استرس گرفتم
 شھ؟ی تموم میکالست ک: بابا    
 ٧ساعت -    
 . منتظرتمنجای من ھم٧ساعت .  خبلھیخ-    
 ...خداحافظ. باشھ بابا-    
 .خدانگھدارت دخترم-    
 عی سردمی رو شننی ماشی صدایوقت. وارد ساختمون شدم و منتظر موندم تا بابا بره    

 آماده شدن نیبچھ ھا در ح.  حرکت کردمابونی خیاز اونجا خارج شدم و بھ سمت باال
 از یکی اون گفت،ی مدشی از دوست پسر جدیکی. دنیخندی و مزدنیباھم حرف م

 زای چنیچرا من ا... کردی مفی آورده بود تعردلنی ش براش از تایی کھ دایشیلوازم آرا
 ھم نداشتم؟ لباسامو عوض کردم و صبر کردم تا کالس لی موباھی یرو نداشتم؟ چرا حت

 ھوا تکون ی ھا نشستھ بودم و بھ پاھام کھ توی از صندلیکی یرو. شروع بشھ
 ...کردمی نگاه مخوردنیم

 ...حوا-    
 : زدم و گفتمیلبخند. رھا.. . مون بودیمرب. سرمو باال آوردم    
 .سالم خانوم-    
 ؟ی خوبزمیسالم عز-    
 .بلھ ممنون-    
 : بچھ ھا گفتی ھی بھ زد و رو بھ بقیلبخند    
 ...نی کردکاری چنمی داخل سالن ببدیایبچھ ھا ھمھ زود ب-    
 رو میکردی منی کھ باھاش تمریھمون آھنگ. بلند شدم و دنبالشون رفتم داخل سالن    

 . شدندنیگذاشت و ھمھ مشغول رقص
 : رھا دوباره صدام کردرونی از در سال برم بخواستمی میآخر کالس وقت    
  باھات حرف بزنم؟تونمیحوا م-    
 . ساعت وقت داشتممین... بھ ساعتم نگاه کردم    
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 .آره حتما-    
 درستھ؟... یکنی نمنی خونھ تمری انگار توی رقص واقعا خوبھ ولیاستعدادت تو-    
 . ندارمنی تمریلیخ. آره. راستش... خب...خب-    
 چرا؟-    
 .نھیدرسا سنگ. کنمیوقت نم-    
. ی و ولش نکنی ساعت رو براش وقت بذارمی نی کن حداقل روزی سعیول... آھا-    

 .ی استعداد داریلیچون بھ نظرم خ
 .خداحافظ. دیخستھ نباش.  برمدی باگھیمن د. ممنون-    
 !یبا-    
 ! بھ پا کردی بابا چھ قشقرقی بای خداحافظ گفتم بای بھ جای بار وقتھی... ھھ    
.  کرده بود و منتظر شدمادمی کھ بابا جلوش پی ھمون ساختمونیبدو بدو رفتم تو    
 بھونھ از بابا پول نی و منم بھ اشدی برگذار ممی قرآن و مفاھی ساختمون کالسانی ایتو

 !!ذارهیاگھ بابا بفھمھ زندم نم.  کالس رقص ثبت نام کرده بودمیگرفتھ بودم و تو
 ی دستشی سالم دادن پی بابا زود سوار شدم و بھ قول خودش تونی ماشدنیبا د    

 ...کردم
 ھی متأھل و ی سالھ ٢٣ خواھر ھی سالمھ و ١٧... یی ثنامیلیست و فام"حوا"اسمم     

 درجھ ١٨٠ دمی کھ عقای خشک و جداری و بسی مذھبیخانواده .  سالھ دارم٤ر براد
! شھی ازدواج نکنھ فاسد می سالگ١٨مثال بابا معتقده کھ دختر اگر تا . باھاشون متفاوتھ

 اگھ واسھ دل ی حتشھی محسوب مرهی حرام و گناه کبدنیرقص بابا معتقده. اما من مخالفم
 خانواده مھ کھ باعث شده احساس یمی قددی عقانیا. مخالفم... خودت باشھ اما من

مادرم خانواده .  و ھم احساس گناه دارمبرمی ھم لذت مرقصمی میوقت.  کنمیسردرگم
 کار عالم و ی و تودنیر می گزیبھ ھمھ چ.  پدرم بدتر از خودشنی نداره اما خانواده یا

.  بوددنی کھ عالقھ نشون دادم رقصیزی بھ تنھا چمی کل زندگیتو .کننیآدم دخالت م
 ی کارھی بقدیمن با عقا.  شده بودی من حرام معنی فرھنگ لغت خانواده ی تونیالبتھ ا
 ناراحت باشم رقصم،یھروقت خوشحال باشم م... نی ھمدنمیمن عاشق رقص. ندارم

 . منیا جور مسکنھ برھی... رقصمی داشتھ باشم مترس اسرقصم،یم
 ز گفتی نداشتم اما بابا میبھ درس خوندن عالقھ ا.  درسا و امتحاناتم بودمریدرگ    

 کھ زودتر برم تو گور کردمی ھمش آرزو منمی ھمیبرا! یگھواره تا گور دانش بجو
 !)شی بچگیشما بذار پا! (خالص شم

 ریکال آدم گوشھ گ.  نداشتمیادی زیدوستا. شدی دوستم محسوب منی تریمی صمایمیک    
 اما انقدر تو گوشم خوندن بستمی از پشت مطونوی دست شی زمانھی.  بودمیو ساکت

 کنھ،ی نگاه نمی دختر کھ بھ کسزنھ،ی دختر کھ با پسر حرف نمخنده،یدختر کھ بلند نم"
 ی شوخی دختر کھ با کسکنھ،ی نمیکھ مزه پرون  دخترزنھ،ی حرف نمادیدختر کھ ز

 دخترونھ م کھ ھمشون ساکت یطنتایانقدر زدن تو سر ش. نشستم سر جام.." . وکنھینم
 .حقم دارن خب!  گوشھ نشستنھی
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 : مدرسھ بھم گفتی اون روز توایمیک    
 . برم کتابخونھخوامیحوا امروز م-    
 ؟یواسھ چ-    
 !مایفردا امتحان دار. گھی درس بخونم دخوامیخب م! وا-    
 ؟یگی میجد! یوا-    
 م؟ی بریایم. آره-    
 ...آخھ... آخھ-    
. یای نذارن بشھیمگھ م.  بھ خاطر مامان و بابات؟ بابا باھاشون صحبت کن؟؟یچ-    

 . خودشونم ببرنتارنتیبگو خودشون ب
 .امی بکنمی فکر نمیول. زنمیحرف م-    
 .گھی خب خبر بده دلھیخ-    
 .خداحافظ. باشھ-    
 ...گھی دشناسمی منارویاخالق ا. ستی نیمطمئن بودم شدن.  تکون داد رفتیدست    
 :گفتم) کمیبرادر کوچ( ناھار در حضور مامان و بابا و محمد یسر سفره     
  با دوستم برم کتابخونھ درس بخونم؟شھیم. فردا امتحان دارم-    
 ؟یامتحان چ: مامان    
 کیزیف-    
 کدوم دوستت؟: بابا    
 ایمیک-    
 کدوم کتابخونھ؟: مامان    
 .دونمینم-    
 ؟ی بریخوای کجاست و میدونینم: بابا    
 ... ازشپرسمیخب م-    
 ھمھ تو خونھ نی تو خونھ چشھ مگھ؟ انجایھم. ی برخوادیالزم نکرده نم: بابا    

  کتابخونھ؟ی بریخوای مھوی شده کھ ی االن چیخوند
 . مامانیمرس. رمیچشم نم. ینطوریھم. یچیھ-    
 : داد بابا بلند شدیاز سر سفره بلند شدم کھ صدا    
 ...دمیرو نشن"  شکرتیالھ"-    
 ... شکریالھ-    
اشکام از کنار چشمم راه باز کردن و . دمی دراز کشنی زمی اتاق و رویرفتم تو    
 ... گھیخستھ شدم د...  موھام فرو رفتنیتو
 

 االن یوااا.  کردمی طکموی بار ھزارم طول و عرض اتاق کوچیبا استرس برا    
 کھ کاری مامان من چرا انقدر بدونمیمن نم.  بدبخت شدم رفتای خدایوا... رسھیبابام م

 ی بھ بھونھ یوقت... کنموی مکاری و چامی و کجا مرمی کجا منھی دنبالم ببوفتھیپاشھ راه ب
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 یدی شدی کھ عالقھ دی مامانم دنبالم کرد و فھمنی رقص اسکالس قرآن رفتھ بودمو کال
 یلیًاالنم بابا تو راھھ و مطمئنا خ.  شد و بھ بابام زنگ زدی دارم و عصباندنیبھ رقص

در محکمتر . واری بھ ددمی شدن در خونھ کھ اومد از ترس چسبدهی کوبیصدا. ھیعصب
 : داد بابام اومدی شد و صدادهیکوب
 )مامانم(فھ  دروووو عاطنیباز کن ا-    
ھمونطور ھم .  ھجوم پدرم رو بھ سمت اتاقم تصور کنمتونستمیبا باز شدن در م    
 ...شد
 ...بابا تورو خدا-    
 یری آره؟ واسھ من م؟یخراب شد... اری اسم خدا رو نیکیتو . خفھ شو کثافت-    

 . کردمتی تربطونیکالس رقص؟ خاک بر سر من کھ ش
  کردم؟کاریبابا مگھ من چ-    
 ــــــن؟؟ی بدتر از ان؟؟ی بدتر از اگھی ھـــــا؟ د؟؟ی بخوریخواستی می چھ گوھگھید-    

  کالس قرآن آره؟؟ من چقد خرممممیریکھ م
 داشتم خودمو از ی و سعکردمی مھیگر...  صورتمی و محکم زد تودیموھامو کش    

 .خورهیحالم از ھمتون بھم م... دستش خالص کنم
 :ن بھ زور ازم جداش کرد فکرمو بھ زبون آوردم مامایوقت    
 ...خورهیحالم از ھمتون بھم م-    
...  از قبل زدشتریب... محکمتر از قبل زد.  شد و حملھ کرد بھمیدوباره بابا وحش    

نھ درد، نھ . کردمی حس نمیزی چگھید...  بدنم نموندهی توی جونکردمی احساس مگھید
 ...یچیھ... سوزش

 :دیچی سرم پیابا تو بیصدا    
 معذرت یبھ جا. ی نگرفتادیاحترام بھ پدر و مادرتم کھ ... یتو از سگ کمتر-    

 فرستمتی با عمھ ت مگھیسھ روز د. کنمیدرستت م. یکنی ھم کھ می بلبل زبونیخواھ
... ستی مثل تو نی نجس و پستی آدمایھرچند اونجا جا. ی نداراقتشویھرچند ل... کربال

 ...ی بلکھ آدم شفرستمتی میول
 .دمی نفھمیزی چگھید. شدیگنگ م... شدینا مفھوم م... شدی بابا دور میصدا    
 کھ افتاده یی اتاقم ھمونجایھنوز تو... نھ!  ھھمارستانم؟؟ی بیتو... چشم باز کردم    

خودمو تا در حمام بھ زوور .  تکون بخورمتونستمینم. کردیتمام تنم درد م. بودم ھستم
.  بھ ھدفم برسمدیمن با.  رو بھتر کنھی لعنتی کوفتگنی دوش آب گرم اھی دیشا. دمیکش

 کھ اسمشو ی جھنمنیمن از ا... گھی دی جاچینھ کربال نھ ھ. رمی نمچجایمن با عمھ ھ
 .رمیگذاشتن خونھ م

اون پدر ! پدر؟ نھ!  پدرمی انگشتایبھ جا.  صورتم نگاه کردمی روی ھایبھ کبود    
 و خورنی کھ ھمھ رو اسمش قسم میکس!! ھیی واسھ من حاج آقا ثناگھیاون د. ستیمن ن

 بھ دیدی رو دییکدوم آدم با خدا. شناسمی منویمن ا... شناسنشی منی فرد زمنیبا خدا تر
 و امبری کتک بزنھ؟ تا حد مرگ؟؟ اون ھمھ پینطوری دختر خودشو ادنیخاطر رقص
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 خودشو در ییبعد حاج ثنا. ودناونا مھربون ب.  نکردنینجوری ھم ادیگی کھ مییاماما
.  بھ زور وارد اسالم نکردنویاونا کس.  مثل اونا باشھتونھی نمچکسیھ. دونھیحد اونا م

ھ پسر ھم بھش نخورده ی دست ی سالھ کھ تا حاال حت١٧ دختر ھیاونا آزارشون رو بھ 
 ... رو آزار ندادنیگناھی بچوقتیھ.  کتک نزدنوی کسچوقتیاونا ھ. دیرسیبود نم

نگاه ... نیبب... یکنیمعلومھ کھ نگاه م...  آره؟؟یکنی تو بھ دل بنده ھات نگاه مایخدا    
 ی کھ ناحقنیپس بب. یزینھ چ... ینھ کس. ستی توش نیچیھ... دلم صافھ صافھ... کن

 ...ھی چھ آدم نامردگنی می حاجی کھ اون حاجنیبب.  ظلم شد در حقمنیبب. کردن
بودن بلند شدم و ساکمو کھ از قبل جمع کرده بودم از  ھمھ خواب ینصفھ شب وقت    

دوستش .  چادر سرم نکردمندفھیاما ا. لباسامو عوض کردم.  تخت در آوردمریز
بھ زور سرم .  من دوست ندارم ازش استفاده کنمی ولھی خوبزی چیلیچادر خ. نداشتم
 .زی چھمھ. ھی زورکزی خراب شده ھمھ چنیتو ا. کردن

 نی ھمچی مادر من تویعنی... دھنم باز مونده بود. ستادمی امارت بزرگ ایجلو    
!  ول کرده؟یی رو بھ خاطر حاج آقا ثنایی حانی بعد ھمچکرده؟؟ی می زندگیخونھ ا

. صد درصد ھمھ خوابن!  صبحھ٣االن ساعت .  برمتونستمیاالن نم! واقعا کھ! ھھ
 صبح کل ٦تا ساعت . زدنبھ قدم   و شروع کردمدمیچیکاپشنمو محکمتر دورم پ

کھ از خونھ پرتم نکنھ .  کھ قبولم کنھکردمیفقط خدا خدا م.  کردمنیی رو باال و پاابونیخ
 . بشھ بدبختمینجوریکھ اگھ ا. رونیب

 : جواب دادی خانومھی. رفتم جلو و با ترس و لرز زنگ رو زدم    
 ...دییبفرما-    
 ...با خانوم نامدار کار داشتم... سالم-    
 شما؟-    
 .حوا ھستم... من... امم-    
 ... منظورم نسبتتون بوددیببخش-    
 نسبتم؟-    
 :زن کالفھ گفت    
 نسبتتون با خانوم نامدار؟-    
 .من نوه شون ھستم... آھان-    
 نوه شون؟-    
 .بلھ-    
 ...چند لحظھ مکث    

 
 .دیچند لحظھ منتظر بمون-    
 : زدن اومدی گذشتھ بود کھ صداقھیدق ٥    
 ... داخلدییبفرما-    



 7 

با . رفتم داخل و درو پشت سرم بستم.  باز شدی در بزرگ و آھنیکی تیبا صدا    
ً بای استخر بزرگ کھ آبش تقرھی! ھی باحالیچھ جا...  خونھ دھنم باز موندی منظره دنید
 پاھام ری کھ زنی زمی روی زرد و نارنجی عالمھ درخت بزرگ و برگاھی زده بود، خی

 .کردیخش خش م
 : آوردرونی منو از حال و ھوام بی زنیصدا    
 .خانوم منتظر شما ھستن.  داخلدییبفرما-    
 !چھ با ادب!!  گادیاوه ما    
 خواستمیم. زدمی مدی و اطراف رو دچرخوندمی کلمو ممیرفتی کھ دنبال زن منطوریھم    

مامان من ! شدی اما واقعا نمارمی در نی بازدی بددی و ندرمی خونھ بگواریچشم از در و د
بھ ! خنده داره!!!  رو بھ خاطر پدرم ول کردهنجای واقعا؟؟ بعد اکرده؟؟ی می زندگنجایا

 .داشتنظرم پدر ارزششو ن
 : گفتی محکمیصدا. چند تقھ وارد کرد. ستادی در اھی یزن خدمتکار جلو    
 . داخلایب-    
 :دیپرس.  کردییمنو بھ داخل اتاق راھنما. زن درو باز کرد    
 د؟ی نداراجی احتیزیخانم چ-    
 ..ییرای پذلیوسا-    
 .با اجازتون.  چشمیبھ رو-    
 ستادهی اتاقش پشت بھ من ای قدی پنجره ی بھ روی کھ رویزن.  کرد و رفتمیتعظ    

 بھیًبرام کامال غر.  کھ بشناسمشزدی نممامانم ازش حرف.  بودمدهیبود رو تا بھ حال ند
 . کردم مؤدبانھ رفتار کنمیسع. و گنگ بود

 ...سالم-    
 : برگرده گفتنکھیزن قد بلند و الغر اندام بدون ا    
 .سالم-    
 افتخار بده خوادی خانوم منی انمی بگم پس سکوت کردم تا ببدی بای چدونستمینم    

 نگاھش یمن در حد. برگشت و سر تا پامو نگاه کرد. چند لحظھ گذشت!!  نھایبرگرده 
 شو کھ یی طالی تنشھ و موھای کت و شلوار خوش دوخت سرمھ اھیکردم کھ بدونم 

 . دوختمنی نگاھمو بھ زمشبعد. مشخص بود رنگ شدس باال جمع کرده
 ...ی منی نوه یگفتھ بود-    
 .بلھ-    
 م؟ باور کندیو چرا با-    
 : بھ تتھ پتھ افتادمنمی ھمیبرا.  رو نداشتمی سؤالنیتوقع ھمچ! جا خوردم    
شما دختر ... شناسنامھ دارم... نکھیو ا!! دونمیخب من اسم پدر و مادرمو م... خب-    

 !ِمن دختر دختر شما ھستم... خب... دیداشت
 : زد و گفتیلبخند مصنوع    
 . دختر جوندوننیھمھ اسم پدر و مادرشونو م-    
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 :چند لحظھ نگام کرد و گفت. قمی ی سرمو دوباره فرو کردم تویبا شرمندگ    
 .بگو-    
 ! بگم؟ی چخوامیمعذرت م-    
 . کنفیکال تعر. یکنی مکاری چنجای انکھیا.... اسم مادرت، پدرت. اسمت-    
 : مکث کوتاه کرد و ادامھ دادھی    
 .نی بشنجای اایب.  راحت باش؟یستادیچرا ا... یراست-    
 حد وسط ھی. ھی گفت زن خشک و بد اخالقشدی و نھ مھی گفت زن مھربونشدینھ م    

 بدم کھ مطمئن بشھ من صی تشختونمی می زمانشویالبتھ رفتار واقع.  بودیمعمول. داشت
 .دختر عاطفھ ام

کرده بود  کھ اشاره ی مبل راحتی گفتم و روی از تعرفش با اجازه اتیبھ تبع    
 . درو بھ صدا در آوردیتا دھن باز کردم کس. خودشم رو بھ روم نشست. نشستم

 . داخلایب-    
 کرده بود اومد داخل اتاق میی کھ راھنمای اون خانمھی شبی با لباس فرمگھی زن دھی    
دو . با تعجب نگاه کردم. زی می و قھوه بود رو گذاشت روی و چاکی کی حاوینیو س

 :گفتم. و دو فنجون قھوه یفنجون چا
 د؟ی ھستی شما منتظر کسدیببخش-    
 نھ چطور؟-    
 . چھار تا فنجون ھستنجایآخھ ا... آخھ-    
 : زد و گفتدمی شو نفھمی کھ معنیلبخند    
 !!ی بخوریتونی میھرکدومو کھ دوست دار-    
 : فنجون قھوه برداشت و گفتھیخم شد و . خجالت زده تشکر کردم    
 . من منتظرم... خب-    

 
 : و شروع کردمدمی کشیقینفس عم    
 رشتھ ی سالمھ و تو١٧. ی و عاطفھ محتشمیی ثنایدختر دوم حاج عل... ییحوا ثنا-    
... و.  بھش ندارم و بھ زور واردش شدمی کھ البتھ عالقھ اخونمی درس می تجربی
 گھی دنیھم
 : شد و گفترهی نامعلوم خیطھ ا ھمون مادربزرگم بھ نقایخانوم نامدار     
 . از خانوادت بگوشتریب-    
 برادر ھیو .  ستھیاسمش حور.  سالشھ و ازدواج کرده٢٣خواھر بزرگترم -    

 . سالشھ٤ بھ اسم محمد دارم کھ کتریکوچ
 د؟یباھم خوشبخت-    
 .اصال.  من نھی ولدونمیاونارو نم-    
 چرا؟-    
 ...دیدونیخب م.. خب-    
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 :پس گفتم. کردی کمکم مدی زن بانیا. گفتمی مدی بایگفتنش سخت بود ول    
 یی معنای شخصمیحر.  بھ نام عالقھ وجود نداشتیزی ما چی خانواده یتو-    

قانون . ھنجار بود.  ما قابل درک بود زور بودی خانواده ی کھ برایزیتنھا چ. نداشت
 مربوطھ ندتی کھ بھ خودتو آیزی چی نظرتو برایحت. نیھم. دی و نبادیبا. بود
. شھی داشنگاه رو نداره چون فاسد مھ ما دختر حق رفتن بی خانواده یتو. پرسنینم

 سال باعث فساد ١٨ از شتری ازدواج کنھ چون تجرد بی سالگ١٨ تا قبل از دیدختر با
 .شھیم

زن .  حرف بزنمنی از اشتری نذاشت بشدی گلوم بزرگ و بزرگتر می کھ تویبغض    
 : بھ روم زد و گفتیبخندل

 چطور ؟یشناسی من؟ منو از کجا مشی پیحاال چطور اومد. فھممیم... آروم باش-    
 ؟ی کرددای رو پنجایا

 و از نجای مامان اومده بود مدرسھ دنبالم موقع برگشتن اومد ای وقتشی سال پکی-    
 ی کجاست لبخندنجای ادمی ازش پرسیوققت.  ناراخت بودکمی.  خونھ نگاه کردنیدور بھ ا

 ھیخب با توجھ بھ ظاھر خونھ فکر کردم شوخ!! کردمی می زندگنجایزد و گفت من ا
درمورد شما درد و ) خواھرم( ھی کھ مامان با حورتونشناسمی مییاز اونجا.  نبودیول

 اون ی توتونمی نمگھی چون دنجامیو ا.  گذاشتونی با من در مھیدل کرده بود و حور
چون .  دارماجیچون بھ کمکتون احت. چون خستھ شدم.  کنمیناش زندگجھنم با اون قانو

 . مادر بزرگ صداتون بزنمخوادیدلم م
 نشی اندوھگیبعد با خواھش بھ چشما. چند لحظھ مکث کردم تا حرفامو ھضم کنھ    

 :نگاه کردم و گفتم
 شھ؟؟یم-    
 از چھره ش یزی چتونستمینم!!  بودیلحظات سخت. چند لحظھ بھ چشمام نگاه کرد    

 !!شمی کھ اگھ بگھ نھ من بھ دست پدرم کشتھ مدونستمیبخونم فقط م
 : باز شد و گفتیلباش بھ لبخند    
 .زمی عزی حوای خودت خوش اومدیبھ خونھ -    
 ... مھربون باشھتونستیچقدر م    
 :در گوشش گفتم. نطوریاونم ھم. زود بلند شدم و بغلش کردم    
 ...ونتمی مدشھیھم.  دارم مادربزرگ دوستتیلیخ-    
 :با خنده منو از خودش جدا کرد و گفت    
 !وفتمی سالھ م٩٠ یرزنای پادی یاونطور... یبھم بگو مامان-    
 : و گفتمدمیگونھ شو بوس    
 .یچشم مامان-    
 ی از ھمون دخترایکی بزرگش فشار داد و چند لحظھ بعد زی می رو از رویدکمھ ا    

 :ر اومد و گفتخدمتکا
  خانوم؟دی داشتیامر-    
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 . کنییحوا جان رو بھ اتاق عاطفھ راھنما... بلھ-    
 :رو کرد بھ من و ادامھ داد    
 . متعلق بھ مادرت بودی زمانھی ی اون باشی کھ قرار تویاتاق.  راحت باشنجایا-    
 . ممنونمیلی خیلیخ-    
 :دمیازش پرس. می بزرگ خونھ با دختر خدمتکار قدم زنان رفتی راھروھانیب    
 ھ؟؟یشما اسمتون چ-    
 ...اللھ-    
 چند سالتونھ؟-    
 رو زی ی زنگ رودی داشتاجی احتیزیچ.  اتاقتونھنجایا.  حوا خانمدییبفرما. ٢٤-    

 ...دیفشار بد
 .یباشھ مرس-    
 !چھ خشک و سرد بود    
.  بودی باربی کارتن ھایمثلھ اتاق پرنسسا تو!  اتاق دھنم باز بوددنیبا د    

 ی اتاقی ھمچندنیبا د. خوردی بزرگ کھ باالش تور می تخت دو نفره ھیبا !!! یصورت
 باورم کنمی می چرا ھرکاردونمی بوده؟؟؟ نمنجایواقعا مامان عاطفھ ا. بھ وجد اومدم

 !!شھینم
 زده واری گرفتھ بھ دھی آتلیھ مشخص بود تو بزرگ مامان کیعکسا. جلوتر رفتم    

واقعا ! چقد خوشگل بوده! یوا!! ظی غلشی و آرای اسپرت و آنچنانیپایبا ت. شده بود
 دلمو ی حرفاتونستمی نمچوقتی کھ ھیھمون زن چادر!  دختر ھمون مامان منھ؟نیا

 اگھ با آدم دی دوستم باشھ؟ شانیخواست بھتری دلم مشھی کھ ھمھیھمون کس. بھش بزنم
 .دونمینم.  خوب بودکردی مثھ بابا ازدواج می ایخشک و جد

 روز ھی کھ یمادر.  تخت بزرگ و نرمی رودمی و آروم خزدمی لباس راحت پوشھی    
 !بھی واقعا عجخوابھ؟ی سفت و سرد منی زمی االن چطور رودهیخوابی تخت منی ایرو
 . زود خوابم بردیلی شدم خداری بودم و صبح زود بدهی خوابریچون شب د    
 حوا؟... حوا-    
 ...شمیاالن پا م.  بخوابمگھی دکمیمامان بذار -    
 .گمیحوا؟؟ پاشوو بھت م-    
 !!ادی امروز نرم مدرسھ؟ بھ خدا خوابم مشھیمامان م-    
 .ی نخوردیچی بخور دختر از صبح تا حاال ھیزی چھیپاشو ! ھ؟یمامان چ-    
 از آباژور کنار یفقط نور کم.  بودکیھمھ جا تر. مو باز کردم چشمایآروم ال    

 رو درک کردم و تی تازه موقعدنشیبا د.  رو روشن کرده بودیتخت صورت مامان
 :خجالت زده گفتم. صاف نشستم سر جام

 . خستھ بودمکمیمن . ی ماماندیببخش-    
وگرنھ مزاحم  . کردمدارتی بی نخوردیزی از صبح چدمیچون د. اشکال نداره-    

 .شدمیاستراحتت نم
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 . ممنونھ؟ی چھ حرفنینھ بابا ا-    
 ؟یستیالبتھ اگھ خستھ ن. می باھم حرف بزندیبا. نیی پاایزود غذاتو بخور ب-    
 .امیحتما م. نھ-    
 تخت مثل اسب یھمونجا تو!! ییاوف چھ غذا!!  بھم زد و تنھام گذاشتیلبخند    

 خودمون ی خونھ ی کھ تویی از وقتاریالبتھ بھ غ( بار نی اولیبرا!! غذامو خوردم
چقد "با خودم فکر کردم .  و موھامو باز گذاشتمدمی و شلوار جذب پوشزی بلھی) بودم

 از مبل ھا یکی ی رویمامان. نییرفتم پا. دیرسی باسنم میکایتا نزد" موھام بلند شده
 :دیپرس.  رو بھ روشیا از مبل ھیکی یًمجددا سالم کردم و نشستم رو. نشستھ بود

 ؟! قھوهای یچا-    
 !!اوھو    
 .رمیممنون تازه غذا خوردم س-    
 : تازه کرد و گفتینفس    
 کھ صد در صد تا االن خانوادت متوجھ نبودت یدونیم. ستمی نینیاھل مقدمھ چ-    

بعدش اگر .  ھم سر بزنننجایاحتمالشم ھست کھ بھ ا. گردنیشدن و دارن دنبالت م
اون وقتھ کھ ھم . کننی وزنامھ ھا پخش می و عکستو توسی پلشی پرنی نکنن مداتیپ

 .... کنھداتی اگھ پشناسمی کھ من می ایعل اون حاج.  ھم اسھ خودتشھیواسھ من بد م
 !! ھستم منیعجب احمق.  فکر نکرده بودمنجاشیبھ ا!! گفتیراست م    
 گرفتم و عمل کردم کھ بھ میراستش انقدر عجوالنھ تصم. حق با شماست: من    

 !د؟ی نداریشما فکر خاص...  فکر کرده بودمنجاھاشیا
 ؟یری مدرسھ منمیاول بگو بب.  تو سرمھییزای چھی... ِیا-    
 .خونمیدرس م(...)  رستانی دبیتو. بلھ-    
 ؟یچھ رشتھ ا-    
 .یتجرب-    
 : فکر کرد و گفتی کمیمامان    
 درستھ؟. ی درستو بخوندیتو کھ باالخره با... خب-    
 می آدمھیمن !  بھش ندارمو بخونمی کھ عالقھ ای رشتھ اخواستیدلم نم. جواب ندادم    

 قورباغھ و ی قلب گوسفند و روده حی تشردی بعد ھر روز باکنمی غش منمیکھ خون بب
 ...اه اه اه!! چشم گاو رو انجام بدم

 ...ھی چدیدونیم... خب...  خبیول. بلھ: من    
 !؟یرشتھ ات رو دوست ندار-    
 !چھ باھوش    
 ..نھ-    
 ؟ی عالقھ داریبھ چھ رشتھ ا-    
 ...ی داخلونیطراح دکوراس-    
 ! نھ؟ای ی بخونیخوای رشتھ رو منیھم. خب-    
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 .خب بلھ-    
 ی المثنی شناسنامھ ھی دیپس اول از ھمھ با. ی بکنی کاریتونیبا اسم خودت کھ نم-    
 ...رات بمیریبگ

 . باشھی کار شدننی اکنمی من فکر نم؟ی مامانھیمگھ الک-    
 .ی کنریی تغدی بایکمی کھ نھی ایقدم بعد. آشنا دارم. اونش با من-    
 !؟یریی چھ تغر؟ییتغ-    
 !ی سؤاالمو بدی صادقانھ جواب ھمھ ی قول بددیفقط با! اونم با من-    
 .چشم-    
 ...؟ی فرار کردییھوی افتاد کھ انقدر ی بگو چھ اتفاقًقایدق-    
 : ناراحت شدیلیخ.  دادمحی براش توضزویھمھ چ    
 ! کتکت زد؟یرفتی کالس رقص منکھی فقط بھ خاطر ایعنی-    
 ..بلھ-    
 !؟ی عالقمندیبھ پسر-    
 . پسرم بھم نخوردهھی دست یبھ خدا تاحاال حت. ینھ مامان-    
 ؟ی برام برقصیتونیم. دیرقصی قشنگ میلیل تو بود خعاطفھ ھم کھ ھم سن و سا-    
 ؟!االن-    
 ...آره-    
 .کشمی خجالت مکمیراستش .. خب-    
 !خجالت نداره کھ-    
 .گھی وقت دھی ی باشھ برادیاگھ اجازه بد-    
.  کھ گفتمیراتیی شناسنامھ ت و اون تغی برارمی تماس بگرمیم. یھرطور راحت-    

 ! ھیآماده باش کھ فردا روز بزرگ
 

 بشھ اما مثل ھر ی قراره چدونستمینم!!  تنھا گذاشتالی فکر و خیرفت و منو با کل    
 ھم یکمی خوشحال بودم و وفتھی بمی زندگی کھ قرار بود تویراتیی از تغی اگھیآدم د

 !دمیترسیم
نشستم پشت . نیی دوش گرفتم رفتم پاھی نکھی شدم و بعد از اداریصبح زود خودم ب    

تا منو .  اونجا مشغول بھ کار بودنی و مشکدی فرم سفی نفر دختر با لباس ھا٥. زیم
 مفصل و ی صبحانھ ھی قھیبعد از چند دق.  سالم کردن و بھ تکاپو افتادندنید

 نگذشتھ یزیچ!  و مشغول خوردن شدمردم کیبا تعجب تشکر. رنگارنگ جلوم بود
بھ احترامش از جام بلند شدم و .  و مرتب وارد شدپی خوشتشھی مثل ھمیبود کھ مامان

 :گفتم
 .ریصبحتون بخ. سالم-    
 .نیبش. سالم-    
 : گفتمی صبحانھ رو خوردنکھیبعد از ا. آروم نشستم سر جام    
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 .ایدنبالم ب-    
 رو بھ روش یبھ صندل نشست و با دست زشیپشت م.  اتاقشیدنبالش رفتم تو    

 و منتظر شدم دمی کھ اشاره کرده بود تمرگییھمونجا! نجای بتمرگ ایعنیاشاره کرد کھ 
 !ھی چھی قضنمیتا حرف بزنھ بب

بھم استرس . ادی مکث ھا و سکوت ھاش بدم منیچقد از ا. چندلحظھ سکوت کرد    
 :باالخره زبون باز کرد.  ھم بگمیزی چشدی خب روم نمیول. دهیم
 ...نھی کھ تورو ببنجای اادی می خانمھی گھی دی قھیتا چند دق-    

 :دمیبا تعجب پرس    
 منو؟؟؟؟-    
 ...یای حرفم منیبار آخرت باشھ کھ ب: اخم کرد    
 منو خوادی می کیعنی.  صحبتش شدمی کردم و منتظر ادامھ یبا خجالت عذر خوا    

 نھ؟یبب
 ؟ی کنری تغکمی دی گفتم باروزی دادتھی. ادی تو مدنی دی برای خانمھی-    
 .سرمو بھ عالمت مثبت تکون دادم    
 . کنھجادی تو ای توراتھیی تغنی کھ قراره اھی ھمون زننیا-    
  در چھ حده؟؟دیگی کھ میراتیی تغنی بپرسم اتونمیم: من    
 .یمحدثھ نادر. رهیگی ممی خانم تصمنی ھمنویا-    
 .متوجھ شدم. بلھ-    
 ...در زدن    
 بلھ؟: یمامان    
 . آوردنفی تشریخانم نادر-    
 ... داخلادیبگو ب-    
 یشی و خوشپوش و بھ شدت خوشگل با آراکیً کامال شیو چند لحظھ بعد دختر    

 ی با صداکردمیمن کھ با دھن باز داشتم نگاھش م...  بودستادهی جلوم ابای و زیحرفھ ا
 و خوش فی ظریلی صداش ھم خیحت.  و زود سالم کردم بھ خودم اومدمیسالم مامان
 .آھنگ بود

 ... محدثھیخوش اومد: یمامان    
 د؟؟یخوب. ممنونم خانم نامدار-    
 .گفتمی کھ مھی ھمون دخترنمیا. خب. یبلھ مرس-    
 : خشک دستشو دراز کرد و گفتیبا لبخند    
 :ًمتقابال لبخند زدم و باھاش دست دادم.محدثھ ھستم-    
 .خوشبختم. حوا ھستم-    
 .ی کمکش کنخوامیم. مثل خودت...  از آشناھاستیکیحوا : یمامان    
ھر .  خانم نامدارکنمی رو فراموش نمدی کھ در حقم کردی لطفچوقتیمن ھ: محدثھ    
 ...دمی در توانم باشھ براتون انجام میکار
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 : نقش بست و گفتی مامانی لبای رویلبخند    
 ... بدهرشییتغ-    
 : از جنس لبخند مادربزرگ زد و گفتیمحدثھ ھم لبخند    
 !چند درصد؟-    
 !! چقد ترسناکننایا!! یوا    
 ... تا٢٠: یمامان    
 چقد وقت دارم؟...  بھ چشمیا-    
 .تا شب-    
 :زنھ رو کرد بھم و گفت بی اگھی حرف دنکھیدختر بدون ا    
 ...ایدنبالم ب-    
.  مثلھ خودتیکی نکرد؟؟ چرا نگفت من نوه شم؟؟ گفت ی منو معرفیچرا مامان    

 .شمی موونھی دارم دیوااا!!  چند درصدی چیعنی بود؟ یمگھ محدثھ ک
 از اتاق یکیدر .  و دنبال محدثھ راه افتادمنیی فھم سرمو انداختم پازی خر چھیمثل     

 ی بود و چندتا صندلنھیی آوارایکل د.  بودیاتاق بزرگ. ھارو باز کرد و رفت داخل
 ی گذاشت روفشویجلو رفت و ک.  شده بودن وسط اتاقدهی ھم مرتب چدیچرخدار سف

 : ھا و بھم گفتزی از میکی
 .نی بشنجای اایب-    
 آدامس در اورد و گذاشت ھی فشی کیاز تو.  کھ گفتھ بود نشستمی ای صندلیرو    
 :بعد بستھ شو گرفت سمتم و گفت.  دھنشیتو

 ؟یخوریم-    
 .نھ ممنون-    
 از داخل لھی عالمھ وسھی. فشی باال انداخت و آدامسو پرت کرد داخل کیشونھ ا    

 نقره ی رنگ و وارنگ و صندق ھایجعبھ ھا. زی می رودشونی در آورد و چفشیک
 !!دمیترسیازش م.  بپرسمیزی چتونستممیم نیول. نی چدونستمیم. یا

 : کرده بود رو بھ زبون آوردمرمی کھ بھ شدت درگیسؤال    
 د؟؟یشناسی بپرسم شما خانم نامدار رو از کجا متونمی مدیببخش-    
 : گفتکردی می و بزرگ رو با دقت بررسکی کوچی کھ قلمو ھایدر حال    
 .گھیاگھ الزم باشھ خانم خودش بھت م-    
 ! محترمانھ ترشو گفتکمیفقط !! گھی خفھ شو دیعنی    
 شو در آورد و یمحدثھ گوش.  صورتمو با دقت براندازم کردریانگشتاشو گذاشت ز    

 . شماره گرفتھی
  کمکم کنن؟ارمی چند نفرو بتونمیخانم نامدار م: محدثھ    
    -... 
 .یمرس. بلھ چشم-    
 : گفتگرفتی مگھی دی شماره ھی کھ ی رو قطع کرد و در حالیگوش    
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 .ھھ! ارمی مرد ناریسفارش کرده دست.  ھم ھواتو دارهیخانم حساب-    
 شماره گفتمی مدمیترسیبھ خدا اگھ ازش نم!  بود؟ینجوریچرا لحن حرف زدنش ا    

 !واال! حساب بده ازث باباتو کارت بھ کارت کنم
 ی آدرسنی بھ اای فرز و کار بلدت بی بپر با چند تا از بچھ ھا؟؟یالو؟؟ پر: محدثھ    

 ؟ی اوککنمیکھ واست اس م
    -... 
 ... راحت اون با منالتیخ-    
    -... 
 .یبا-    
کف .  کرد و اون المصبو گذاشت کنارپی تایزی چھی رو قطع کرد و تند تند یگوش    

 ھیجا زده بودن و چند لحظھ بعد با  کھ اونی بھ ھم و رفت پشت پرده ادیدستاشو کوب
 ی دستگاھھی!!  فرمش بودمی روکلیمات ھ. رونیتاپ تنگ و شلوارک ستش اومد ب

 دی سفی جعبھ ھی. انداخت و درشو بست  مثل صابونیزی چھیرو زد بھ برق و توش 
ھمچنان مشغول ور رفتن با .  از توشون در آوردلھیرنگ گرفت دستشو و چند تا وس

 بھ ھد داد بھم و ھی شبیزی چھیبلند شد و . رش بود کھ دستگاه بوق زد کایابزارھا
 :گفت
 . بزن بھ سرتنویا-    
 ختی کاسھ رھی ی داخل دستگاه رو تواتیمحتو.  رو انجام دادمخواستی کھ میکار    

چوب .  بھ عسل بودھی شبیزیداخل کاسھ چ.  سرمی اومد باالی چوب بستنھیو با 
 : کاسھ و گفتی رو زد تویبستن
 ...چشماتو ببند-    

 
داغ بود و .  صورتمی رودی مالی چسبناک رو با چوب بستنعیچشمامو بستم و ما    

 صورتم دوباره ی رودیً کامال ھمھ شو مالیوقت.  نگفتمیزی اما چسوزوندیپوستمو م
 ی کھ روییزای دفعھ اون چھی بعد برگشت و ی قھیرفت سراغھ کار خودش و چند دق

کردم تمام پوست صورتم باھاش کنده  احساس... م خشک شده بود رو محکم کندصورت
 ... رفت ھواغمیج... شد
 ؟یچتھ کول: محدثھ    
 ...درد داشت-    
 کار؟ی چی نگھ داشتنارویا!!  درد دارهی بکنیخو معلومھ اون ھمھ پشمو بخوا-    
 ھم درد یلید کھ خ صورتم کنی اون مواد رو ھم از روی ھیبق. جوابشو ندادم    

 : سرم و گفتی اومد باالنی و موچغی تھیبعد با !! داشت
 .چشاتو ببنـــــد-    
 یلی اما بازم خدیکشی ابروھام می رونوی تند تند موچنکھیبا ا. با عجز چشمامو بستم    

 . از ترسم الل شدمگھیاما د. دردناک بود
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 : کھ گفتنمی ببنھی آی کارش تموم شد خواستم خودمو تویوقت    
 ...بخواب!! لیگی جزهیسورپرا... ی آی آیآ-    
ھمون لحظھ در باز شد و حدود .  و چشمامو بستمی صندلھی دادم بھ پشتھیدوباره تک    
اومد جلو و با . یکیھمھ شون رفتن پشت پرده بھ جز .  اتاقی توختنی نفر آدم ر١٠

 : محدثھ رو بغل کردغی جغیج
 !سم؟ی عسیخوف..  جووونم سالممم محدثھیوااا-    
 !!ییَا    
 !ی چقد خوجل شدی واا؟یتوخوب! ی ھانیملس: محدثھ    
 ھ؟ی کنیا!! یسیم-    
  بود؟؟یاسمت چ. گھی کھ سفارششو کردم دھیھمون-    
 ...حوا-    
 :دختر اومد سمتم و گفت    
 ... ھستمیپر-    
 .خشبختم: من    
 : آورد و گفتشی گوشی رو تویمحدثھ عکس    
 ... چطور شدهنی ببایب-    
 ...ی رو داد دست پریو گوش    
 : با تعجب گفتیپر    
 ...نگا کن!!  حوای چقد عوض شدیواا-    
 ی از من عکس گرفتھ بود؟؟ بھ خودم توی محدثھ کنیا.  رو گرفت سمتمیو گوش    

 ی روی مشکیز موھا ای تر شده بود و خبردیپوستم سف!! جا خوردم.  نگاه کردمنھیآ
 ریمحو تصر. دادیابروھامم باالتر رفتھ بود و چشمامو درشت نشون م. صورتم نبود

 :دی پرسی بودم کھ پرنھی آیمتفاوت خودم تو
 !ھ؟یچھ رنگ!! چقد چشات خوشگلھ-    
 .ھی الھی چشما تنی اگفتی مامانم می ولدونمیراستش خودمم نم. ممنون-    
 !؟ی چینی!! واا-    
 !!رهیگی کھ بپوشم تم ھمون رنگ رو می ھر لباسیعنی-    
 !! چھ جالبیواا-    
 بچھ ھا آماده ان؟؟ حوا تو ھم برو پشت نی برو ببیپر. میبچھ ھا وقت ندار: محدثھ    

 .اری لباساتو در بیاون پرده ھھ و ھمھ 
 !!!!!ھمھ رو؟-    
 .بلھ ھمھ رو: محدثھ    
 : گفت پرت کرد سمتم ویملحفھ ا    
 ... دورتچی بپنمیا-    
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کال بھ زور تا . دمیچیرفتم پشت پرده و تمام لباسامو در آوردم و ملحفھ رو دورم پ    
 .رونی باھاش برم بشدیروم نم. دیرسیرون پام م

 ... بده آخھیلی خام؟ی ننی با اشھیمحدثھ جون؟؟ نم: گفتم    
 : و گفتدیاومد پشت پرده و دستمو کش    
 .بجنب.  رو دارم نھ حوصلھ شوای بازشیتی تنیقت انھ و-    
 . و اون آدما بودنی پرده کھ پریکی شدم تا پشت اون دهیدنبالش کش    
 تار مو ھی ی کھ حتیطور.  بستن بھ موھامیزی چھی و دی تخت سفھی یخوابوندنم رو    

 مثل قایدق.  و مواد عسل مانند اونجا بودزی تمدی سفی پارچھ ھای سرھی.  نبودرونیھم ب
اون .  ھمیاز تصور دردش چھرم رفت تو!!  صورتمی رودی کھ محدثھ مالیھمون

حس .  آروم شروع کردن بھ ماساژ دادن بدنمدنزیًچندتا دخترا کھ اصال ھم حرف نم
 محدثھ رو یول.  چشمامو باز کردمدنی دست از کار کشیوقت. چشمامو بستم.  بودیخوب

 کھ داد اونا ی بود و با عالمتھی اونا پوشی ھی بھ بقھی لباس مخصوص شبھی یپر. دمیند
 بدنم و ی روونچسبوندشیم.  رو آغشتھ بھ اون مواد عسل مانند کردندی سفیپارچھ ھا
.  اشکم در اومده بودگھی کھ دیطور!! ادی زیلیخ.  درد داشتیلیخ.... کندنیمحکم م

دلم .  بود کھ بھ زور ملحفھ رو از دورم باز کردنی وقتی قسمتشو برانیبدتر
، ١٠و حاال . نھی منو لخت ببی کسنکھیمتنفر بودم از ا... ـــرمی از خجالت بمخواستیم

!!  بھمدنیمالی چسبناک معی و از اون مازدنیبھ بدنم دست م  نفر ھمزمان داشتن١٥
 ی و پررونیمھ رفتن ب کارشون تموم شد ھیوقت. دیخندی بود و بھم مستادهی کنار ایپر

با بغض .  داشت رو برداشت و اومد سمتی کھ نور آبی دستگاھھی. دست بھ کار شد
 :گفتم
 !درد داره؟-    
 : و گفتدیخند    
 !! تموم شددناتی درد کشگھید... نھ نترس-    
 :دستگاه رو از تمام بدنم چندبار عبور داد و گفت    
 !ی شدیزیچھ چ!! جوون-    
 : دورم و گفتمدمیچیبدن توجھ بھش بلند شدم و ملحفھ رو پ    
 . برم حمومخوامیم-    
 !؟یکنی مھیخب حاال چرا گر-    
 :بعد بلند داد زد    
 ...محدثھ!!! محدثـــھ-    
 !ھااا؟-    
 . بره حمامخوادی دختره منیا-    
 :محدثھ اومد و با دقت براندازم کرد و گفت    
 ؟! نھای خوبھ نمیاون پارچھ رو بنداز اونطرف بب-    
 ! نھ؟ای خوبھ یچ-    
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 ! نھ؟ای کارشونو درست انجام دادن نای انمی ببخوامینترس م-    
 و پرتش کرد دی پارچھ رو کشتیمحکم تر گرفتمش کھ اومد جلو و با عصبان    

 ...یستی بای کسیلو لخت جینجوری اھی چھ حس بددیدونینم... چشمامو بستم. اونطرف
 : گفتیرو بھ پر    
 گھ؟ی دزری بود ھم لونیالسیھم اپ-    
 ! تختالتیآره خ-    
 !!؟یدائم-    
 .آره-    
 :دمیپرس    
 !؟ی چیعنی-    
 و گردنی بدنت و صورتت بر نمیایلی اون پشت و پچوقتی ھگھی دیعنی: محدثھ    
 .یمونی می*س*ک* و سزی تمینطوری ھمشھیھم
 . خندهریجفتشون زدن ز. نیی زد سرخ شدم و سرمو انداختم پایاز حرف    
 و دمی وان دراز کشیتو.  و وارد اتاق خودم شدمرونیبدو بدو از اتاق رفتم ب    

 .رمی آرامش بگکمیچشمامو بستم بلکھ 
 : و گفتمدمیمتر از جام پر٨. دی بھ در کوبانھی وحشیکی چقد گذشتھ بود کھ دونمینم    

 !بلھ؟...بل-    
 !مای کار دارگھی دای ساعت؟؟ بھی یکنی میچھ غلط: محدثھ    
 .اومدم-    
 خودشو نشون ھیدی پوستم تازه سفگفتنیراست م. رونیزود خودمو شستم و رفتم ب    

 اجازه رو بھم نداده بود کھ از نی اچوقتیمامان ھ!!  بدنم نبودی رویی موچیھ. دادیم
 و پر بود و بھ یموھامم کھ کال مشک.  و خجالت آور خالص بشمی لعنتی موھانیشر ا

 .شدی مشخص میلی خنیخاطر ھم
 ی و برد تودی دستمو کشی اردوستانھی محدثھ بھ طور غرونی از اتاق رفتم بیوقت    

 ! اوسگولن بھ خدانایا!! گھی پرسنل دھیبا . گھی بخشھ دھیھمون اتاق اما 
 نی اخواستیاصال دلم نم.  موھامو رنگ کنن کھ بھ شدت مخالفت کردمخواستنیم    

 . سننی ایاونم االن و تو. کارو بکنم
 چشممو بھ عھده گرفتھ شی کار آراگھی دیکی مشغول فر کردن موھام شد و یکی    
 !مھ؟یاه بابا مگھ عروس. بود
. واری دلم مخواست خودمو بکوبم بھ در و دی از فرط خستگی چقد گذشت ولدونمینم    

 شیآرا. نمی ببنھی آی سر و صورتم کنار رفتن و تونستم خودمو تویباالخره از رو
 ھی.  روش کار شده بودی در اصل کلی ولدادی صورتم کھ ساده نشونم می رویحرفھ ا

 ی مو ازشتری بلندم فر شده بود و بھ نظرم بیموھا!! گھی خودش دی بود برامیجور گر
 کوتاه با کفش ستش رو دادن بھم کھ ی پرھن صورتھی تیدر نھا. ومدیصاف بھم م

 کردن و دست تو دست محدثھ رفتم ی عالمھ عطر روم خالھی آماده شدم یوقت. بپوشم
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 یمبل یمادر بزرگ رو.  حمام بودم رفتھ باشھی توی وقتکنمیفکر م.  نبودیپر. نییپا
 :ستادی من ابروھاشو باال انداخت و بلند شد ادنیبا د. خوردینشستھ بود و قھوه م

 ...ی عوض شدیلیخ... خوبھ-    
 .ممنون-    
 ی راضیلیمن خودم خ. مینذاشت موھاشو رنگ کن!  بد قلقھیلیخانوم خ: محدثھ    

 .ستمین
.  خوبھینطوری ھمد؟ی گفتھ بود موھاشو رنگ کنیک. باھاش درست صحبت کن-    

 ی بریتونیم
 .چشم خانم-    
 : داد دستم و گفتکی شی پالتوھی یمامان.  بھ من رفت و خارج شدیچشم غره ا    
 .ای بپوش و با من بنویا-    
 کجا؟-    
 ...یمھمون-    
 !ست؟ی لباسم کوتاه نکمی... کمی: من    
 .می برایب. نھ خوبھ-    
 . لباسمو عوض کنمدیاگھ اجازه بد.  معذبمکمی ی ولدیببخش-    
 : تأسف تکون داد و گفتی از رویسر    
 . منتظرمنی ماشیتو-    
 انقدر دمیکشی اما خجالت مومدی خانوادم خوشم نمیدرستھ کھ از طرز فکر و زندگ    

بعد !!  بودمدهی ندی بدون روسریمن تاحاال نامحرم!!  شروع کنمزوی ھمھ چییھوی
 !ن؟ی کجاست و آدماش کدونستمی کھ نمیی جارفتمی مینجوریاالن ا

 عوض کردم زود رفتم داخل کی شرت و شلوار شی تھی لباسمو با نکھیبعد از ا    
 . نشستمی مامانمتی و گرون قکی شنیماش
بھ وجد . شدی مندهی آھنگ شیصدا. ستادی از حرکت ای عمارت بزرگی جلونیماش    

 .دادمی آھنگ تکون متمیاومده بودم و نا خودآگاه پامو با ر
 بود و ستادهی در ای کھ جلویارد شدم و پالتومو دادم بھ دست مرد ویبعد از مامان    

 ی بود کھ تویبار اول! دیلرزیاسترس گرفتھ بودم و دستام م. گفتیبھ ھمھ خوش آمد م
 دنی با کشکردمی میسع.  بودیعیً اضطراب کامال طبنی بودم و ایی ھاطی محنیھمچ

 .ا حداقل آروم بھ نظر برسمی خودمو آروم کنم قی عمینفس ھا
 کردم تا اطرافمو نگاه دای پیشتری و من فرصت بمی نشستی گوشھ اھی یکنار مامان    
.  مشغول شده بودنی اومده بودن و ھرکدوم بھ کاری آنچنانیاکثر دخترا با لباسا. کنم

 یلی و خشدی بلند پخش می کھ با صدایآھنگ. دنیرقصی ھم داشتن میمی عظتی جمعھی
 .شدی روم نمی برم وسط برقصم ولخواستمیم!! دادیھم شد بود داشت عذابم م

منظور ( خوشگل وانی کھ توش چندتا لینی سھی با ی گذشتھ بود کھ مردکمی    
 قرمز رنگ عیما. بود اومد سمتمون و بھمون تعارف کرد!) دوستمون جام مشروبھ
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 لیپاست!!  قرمز بودمی ھای عاشق خوراکیاز بچگ!! نداختی جام دھن آدمو آب میتو
.  شونو برداشتمیکی و با لبخند متشکر کرد! زای چنی قرمز و ایقرمز، آب نبات چوب

 ی کردم منم مثل مامانیسع. دی از ھمونا رو برداشت و آروم سر کشیکی ھم یمامان
 رو از حس ی تندی بھ لبم شد بوکی نزدعی کھ مانیاما ھم!! آروم و با کالس بخورمش

 ! مگھ شربت نبود؟نیا. نیی رو آوردم پاوانی لعیکردم و سر
 : بردم و گفتمی گوش مامانکیآروم سرمو نزد    
 ؟!دهی نمیی بوھی شربتھ نی ایمامان-    
 !! مشروبھستیشربت ن-    
 :برگشت نگاھم کرد و ادامھ داد    
 ؟یخورینم-    
 !د؟یکنی فکر میخودتون چ-    
 !ھی تو جواب سؤالم منفیًمسلما با اون خانواده -    
 !!ًکامال درستھ-    
 . امتحان کنیخوایاگھ م-    
 !دوست داشتم؟؟ پھ نھ پھ!!  حرفش منو بھ وسوسھ اندختنیا    
 یتلخ بود تا معده مو سوزوند ول...  آروم خوردمشیجام رو برداشتم و مثل مامان    

 بود ی باحالزهی چیود ول خوش مزه نبنکھیبا ا!! دادیحال م!! اوردمی خودم نیبھ رو
 !خوش اومد

 : زد و گفتی لبخندیمامان    
 !چطوره؟-    
 !خوشم اومد!! ھی باحالزیچ-    
کم کم داشت گرمم . دوباره جام رو بردم سمت لبم و آروم آروم ھمھ شو خوردم    

 .دمیکشی خجالت نمدنی از رقصگھی و دشدیم
 ! برم برقصمخوامی من میمامان-    
 :چشماش برق زد و گفت    
 برو... خوبھ-    
 !شھی کھ نمییآخھ تنھا-    
 .یمونیتو برو مطمئن باش تنھا نم-    

 
 پخش شد منم تمام یآھنگ تند خارج. تی جمعنی باال انداختم و رفتم بیشونھ ا    
 ھی. دادمی ذھنم جمع کردم و نجامشون می گرفتھ بودم رو توادی کھ از کالسا ییزایچ
 تا حرکات کننی شده و ھمھ منتظر نگام ملی دورم تشکرهی داھی دمیعھ نگاه کردم ددف

 رو شیرقص حرفھ ا.  حد بلد بودمنی ھمدر  من فقطیول. ننی رو ببی تردیجد
 !! انجام بدم کھتونستمینم
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 وسط و شروع دی پرتی جمعنی دختر از بھی ھوی بودم کھ سادهیھمون وسط گنگ وا    
مات رقص قشنگش شده بودم کھ !  بودمدهی خواب دی کھ فقط توییاکرد بھ زدن حرکت

آروم رفتم ! ؟ی چیعنی...  جلو تکون دادای بنجای ای و دستشو بھ نشونھ ستادی دفعھ اھی
 :گفتم!!  کارم دارهی چنمیجلو بب

 
 !بلھ؟-    

 
 :دختره گفت!!  خندهریھمھ زدن ز    

 
 !ِنوبت توا شروع کن-    

 
 کھ رفتی باال متی جمعیکم کم داشت صدا...  بلد نبودمنی از اشتریً من واقعا بیول    

 ...کردنی اووو مکصدایھمھ 
 

 اومد دستمو ی کھ ھمون لحظھ مامانگرفتی ممیداشت گر...  نبودیًاصال حس خوب    
 :گرفت و گفت

 
 .می بردیبا-    

 
 . و ھمھ پراکنده شدندی تمام جمع خوابی صدای ماماندنیبا د    

 
 ...می شدنی رفتم و سوار ماشیبا بغض ھمراه مامان    

 
 ...یرفتی مشی خوب پیتو داشت! ؟یچرا مثلھ احمقا فقط نگاه کرد: یمامان    

 
 : گفتمھی و با گردیبغضم ترک    

 
 کھ دمی رقص ندی نھی زمی ھم تویلمی فچی ماه کالس رقص رفتم و ھ٣من فقط -    

 یزی از اون چشتری واقعا بیول.  احمقمھیحق با شماست من .  بلد باشمزیحداقل چندتا چ
 حرکت ھی مغزم فرمان گھیانقدر محو رقص قشنگ اون دختره شدم کھ د. بلد نبودم

 ...دادی رو ھم نمدیجد
 

!  من بودنی فنی فشدی مدهی کھ شنیی سکوت گذشت و تنھا صدایچند لحظھ تو    
 :مو گرفت و گفت دستیمامان
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ً قایدق... ی احساس حقارت کنتی زندگی ھرگز توخوامینم.  تند رفتمخوامیمعذرت م-    
 اما اون نخواست کھ با من باال خواستمی عاطفھ نمی براچوقتی کھ ھیزیھمون چ

مادرت . یینجایاما حاال تو ا.  ازش فاصلھ داشتیلی کھ خی کسشیرفت پ... باشھ
 .کنمی برات می و من ھرکاریاخوی من بھ اوج برسھ اما تو مشینخواست پ

 
 : و گفتمدمیدستشو بوس    

 
 .واقعا ازتون ممنونم-    

 
 و خرد شدنم فکر کردم و حرص خوردم تا باالخره خوابم یشب انقدر بھ مھمون    
 .برد

 
لباس  ھی.  شدم و رفتم حمامداری از خدمتکارا از خواب بیکیصبح روز بعد توسط     

 یلبخند.  ھمون خدمتکار شدمی نھی بھ سنھی و سرونی و از اتاق رفتم بدمیمرتب پوش
 :زدم و گفتم

 
 جانم؟-    

 
 .خانم گفتم باھاتون کار دارن-    

 
 کجان؟؟-    

 
 . سالن منتظرتوننیتو-    

 
 سالن ی توپی جوون و خوشتی خانم و آقاھی.  تکون دادم و رفتم سمت سالنیسر    

اون دو . صدامو صاف کردم و بلند سالم دادم. زدنی حرف مینشستھ بودن و با مامان
 . و با لبخند جوابمو دادنستادنینفر ا

 
 .کارت دارم. نجای اایبرو صبحانھ تو بخور بعد ب. سالم: یمامان    

 
 .چشم-    

 
 مبل ھی یرو. ششی رفتم پی صبحانھ خوردم طبق گفتھ مامانری دل سھی قشنگ یوقت    

 :تک نفره نشستم و گفتم
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 !د؟ی داشتیبا من کار-    
 

 ھاپ پی ھی رقصنده ھانی از بھتریکی ئویل) بھ پسره اشاره کرد و ادامھ داد. (آره-    
 یبھ درخواست من برا. ھی جنوبیکای آمرِیابانی خیًو تکنو و زومبا و کال رقص ھا

 . اومدرانیآموزش تو بھ ا
 

 ئوی حرف لنی گفت کھ متوجھ نشدم اما بعد از ائوی بھ لیسی رو بھ انگلییزای چھیو     
 : گفتیظی غلیبلند شد و اومد سمتم و دستشو دراز کرد و با لھجھ 

 
 ! باشمی داشت برات خوب مربدیام.  خوشحالمدنتیاز د... وایسالم ھ-    

 
 !گھ؟ی دھی کوای خدا ھیوا    

 
 .نطوریمنم ھم. سالم-    

 
 دوباره با دست بھ دختره یمامان. حاال نوبت اون دختره بود. و بھش دست دادم    

 :اشاره کرد و گفت
 

 ینی کھ تلفی رقصھیو .  و بالھی رقص عربی ھاست تونی از بھتریکی ھم نیلیمر-    
 .یشی باھاشون آشنا مشتریحاال ب.  دوتاستنیاز ا

 
 باال یگفت و اون دو نفر با لبخند بھ طبقھ  یسی بھ انگلییزای چھیرو بھ اون دو نفر     

 : رو کرد بھ من و گفتیمامان. رفتن
 

 انی دعوت کردم کھ بلندی رو از تانیلی و مرکای رو از آمرئویمن ل... گوش کن حوا-    
 نیبنابرا. ھم بھ اونا و ھم بھ تو. فقط ھم سھ ماه فرصت دادم.  و بھ تو آموزش بدننجایا

 زبان یبرات معلم خصوص.  و چند ساعت آموزشی دارنیھر روز چند ساعت تمر
 کھ تمام خوامیفقط ازت م. خورهی بھ دردت م،یکن  صحبتی تا راحت بتونرمیگیھم م

 بزرگتر و یلی راره برگزار شھ کھ خنجای ای مھمونھی گھیسھ ماه د. یتالشتو بکن
 .ی تمام تالشتو بکندیفقط با.  تورو رقم بزنھی ندهی آتونھی و مشبھی دھیمھمتر از مھمون

 
 !وفتھ؟ی بی اون مھمونی تویمگھ قراره چھ اتفاق. چشم-    
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چندنفر ھستن کھ آرزوشونھ برن اونور آب و . شھی رقص برگزار می مسابقھ ھی-    
 یدوست دار... ییویدی وی ھاکی موزیحاال چھ تو کلوب ھا و چھ تو. بشن رقصنده

 ؟یبر
 

 ... فکرشو بکنیوا!! دوست داشتم؟؟ آرزوووم بود    
 

 :با ذوق جواب دادم    
 

 .معلومھ کھ دوست دارم-    
 

 .شھی نفر انتخاب مکی نفر، فقط ٣٤ نیچون از ب. پس تمام تالشتو بکن-    
 

 !وا؟ی بھ من گفت ھئویچرا ل! یراست... ممنونم-    
 

 ...ی انداختادمیخوب شد -    
 

 : رو بھ سمتم گرفت و گفتیپاکت    
 

 .دتھی جدیشناسنامھ -    
 

ازش تشکر کردم و رفتم .  درخشانوایتوش نوشتھ شده بود ھ... پاکت رو باز کردم    
 ی و من کلشھی امروز آموزشم شروع منی آخر گفت از ھمی لحظھ یمامان.  اتاقمیتو

 دمی خودم دی رو تویادی و چون ذوق ززمی میشناسنامھ رو گذاشتم رو. خوشحال بودم
بگن طرف . لومترهی نگن دختره صفر کحداقل. دنی پرنییم بھ باال و پاشروع کرد

 !!شھی حالییزای چھی ست،یخنگ ن
 

 و ئویل. نیی اومد گفت برم پایکی کھ خوندمیداشتم رمان م.  چقدر گذشتھ بوددونمینم    
 : از جاش بلند شد و گفتنیلی من مردنیبا د.  نشستھ بودنی و ماماننیلیمر
 

 ... بھترهمی شروع کنیاول از عرب. ایبا من ب-    
 

  بھتره؟می شروع کنیفقط چرا اگھ اول از عرب. ًحتما: من    
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 مثل زومبا و تکنو و ی و اگھ با رقص خشکی با احساس برقصی بتوندیچون تو با-    
 ی تودی کھ بای اون حسیتونی نمگھی دی احساس و خشنن شروع کنی ھاپ کھ بپیھ
 .ی رو داشتھ باشی رقصا بھ کار ببرھیبق
 

 .ممنون... آھا-    
 

 م؟یبر-    
 

 .میبر-    
 

 نھی آواری دی جاھی بزرگ بود و سرتا سر یلی از اتاقا کھ خیکی یدنبالش رفتم تو    
 کھ روش طرح دیبا سقف سف.  بزرگتری کالس رقص سابقم ولھی شبیزی چھی. داشت

 گره زد ی جورھی زد باال و زموی و بلستادی اومد جلوم انیلیمر.  قرمز داشتی ھارهیدا
 : گفتحال و در ھمون.  تنھ شدمی نھیکھ شب

 
 . صدا کنیمنو مر-    

 
 : اتاق بود و گفتی کھ گوشھ یرفت سراغ باند. با لبخند سرمو تکون دادم    

 
 تمام خوامیم. ی برقصی آھنگ بتونھی بدم کھ فقط رو ادی بھت ی جورخوامینم-    

 رو نای کنھ ایو بھت آموزش بدم و مختو راه بندازم تا خودش سع ریحرکات حرفھ ا
 ؟یاوک.  و سوار آھنگ کنھنھیکنار ھم بچ

 
 ...یاوک-    

 
 ؟یتونی میکنیفکر م-    

 
 . بتونمدیبا-    

 
 .خوبھ-    

 
 نقاط نھی منم انجامش بدم تا ببدهی رو کھ انجام می و گفت ھر حرکتستادیکنارم ا    

 .ستضعف و قوتم کجا
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 کردمی کھ نمی واقعا احساس خستگیول. میکردی منی باھم تمرمیساعت تموم داشت ٣    
 : گفتزدی کھ نفس نفس میبعد از سھ ساعت در حال.  دو برابر شده بودمی انرژچ،یھ
 

 .می آب بخور تا دوباره شروع کنکمیبرو . َ ساعت آنترکمین-    
 

 زبان ی فشرده یکالسا.  وقت سر خاروندن ھم نداشتمگھی از ھمون روز دًقایدق    
-کیمناستیژ-یعرب- ھاپپیھ- مثل زومبای رقص مختلفی و فرانسھ، کالسایسیانگل

چون دوست .  دو نفرهیبھ جز رقصا!! دی کھ فکرشو بکنی اگھیبالھ و ھر رقص د
  خواھشی از مامانلمی دلنیھم بھ.  برم و باھاش برقصمی بغل ھر مردینداشتم تو

اونم .  شھالیخی رقصا رو بنی نکردم ادای رقص پی برای کھ پارتنر خوبیکردم تا وقت
 .ی طرفتو از تھ دل دوست داشتھ باشدی جور رقصا بانیبھ نظرم تو ا. قبول کرد

 یمتی قچی بودم و حاضر نبودم بھ ھمی زندگتی موقعنی بھتریدر ھر صورت تو    
 ...  کھ داشتمو از دست بدمی ایزندگ

 
 

 ... سال بعدکی    
 

 شدم بھ رهی روشن کردم و خیگاریس.  نشستماطی حی و رفتم تودمی رو بوسیمر    
 ادی کسالیًبعد از حدودا . نجای و زنش اومدن ای باالخره حاجشی پیھفتھ . نیزم

 مو عمل ینی بنکھیبعد از ا. حق داشتن خب.  منو نشناختنیحت! ھھ!! دخترشون افتادن
اون حوا کھ دست بھ صورتش نزده بود االن . ا اون حوا فرق داشتمً کال بگھیکردم د

 امر سبب شد کھ نی کھ خدارو شکر مدیرسی خوشگل تر و متفاوت تر بھ نظر میلیخ
 . کارشونی خودم منو نشناسن و برن پیخانواده 

 
 بھش یلبخند. ومدی نگاه کردم کھ بھ سمتم می زدم و بھ مامانگاری بھ سیقیپک عم    
 :کنارم نشست و گفت. زدم

 
 ؟یخوب-    

 
 !گر؟ی جیتو خوب. آره-    

 
 ...خبر خوب دارم!! کوفت-    

 
 :چشمام برق زد و گفتم    
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 ؟! شدیاوک-    
 

 .دیخند    
 

 !! عاشقـــــــتممممیمامانـــــــ-    
 

 :محکم بغلش کردم کھ گفت    
 

 ...!!یزنی مشمی بنداز االن آتگاروی سوونھید-    
 

 آموزش کسالیبعد از !!  روشدمی پری و با خوشحالنی زمی انداختم روگارویس    
 کارامو جور کرده بود کھ برم ی شدم مامانیً کامال حرفھ ای وقفھ وقتی سخت و بیھا

َاونور بشم دنسر  !!رسمی دارم بھ آرزوم میوااا!! َ
 

 یرو. از شروع کالسام گرفت ماه بعد کی کھ ادمھی رو ی مامانیھنوز اون مھمون    
چون ھم اعتماد بھ نفسم باالتر .  ھارو کم کردم اما بازم بھتر از من وجود داشتیلیخ

 کارم گھیاالن کھ د.  تر شده بودشرفتھی پنیلی و مرئویرفتھ بود و ھم رقصم بھ لطف ل
 .دمیشنی مئوی و لیکھ مدام از مر  بودییزای چنیا. حرف نداشت

 
 برداشتم و لموی اتاقم و موبای رفتم توی دادم و با شادئوی و لیزود خبرشو بھ مر    

البتھ من درسو ول .  مدرسھ ام بودیمی صمی از دوستایکی. سیزنگ زدم بھ پارم
 اون ھنوز یوقت درس خوندن نداشتم ول.  رو تموم کردمکیفقط دوم گراف!! کردم

 .دادیادامھ م
 

 کارمون تموم شد یوقت! می و بھ ھم فحش دادمیدیھمو پرس حال ی کلغی جغیبا ج    
 :گفت

 
 !؟ی زنگ زدی داشتکارمیخو حاال نکبت چ-    

 
 . خبر خوب داشتم واست اگھ گفتمھی!! کھینکبت عمتھ زن: من    

 
 !! جووون من عن نشوووگھیاااا بگو د-    

 
 کارام جووور شددد!!  کردشھی نمتی کارگھی دیشوریب: من    
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 !؟؟یِک!!) کی رکیفحش ھا... (بووووق... ــــــــبیِ کثافت بیوااااا:  زدغیج    
 

 . طول بکشھی ماھکیفکر کنم تا جمع و جور کنم .  خبرشو بھم دادیامروز مامان-    
 

 !!مونی کھ مشھیدلم واست تنگ م:  ھا بغض کردوونھی دنی مثھ اھوی    
 

 !؟ی اکارهیچ!! نطوووریمنم ھم-    
 

 !یَ ورھی می دنبالم برایپاشو ب... یچیھ-    
 

 کجا؟-    
 

 سطح شھر کجا رو ی از دربند و فرحزاد و سفره خونھ ھاریآخھ منو تو غ: سیپارم    
 ؟!می برمیدار

 
 .امی مگھی ساعت دکیآماده باش تا ! ھی حرفنمیا-    

 
 ...یاوک: سیپارم    

 
 !!می عشق کنکمی یی دو تامیخوای ماداااای بی نگانی بھ شایاو-    

 
 !!خودمو خودت! نھ بابا مگھ مغز خر خوردم؟: سیپارم    

 
 !فعال... خفھ شو-    

 
 . و جوابمو داددیخند    

 
 بھم داده بود ی کھ مامانینی ماشچیسوئ.  کزدم و آماده شدمشیبا حوصلھ و دقت آرا    

 ی خونھ ی کردم راھیفظ خونھ خداحاھی اھالی از ھمھ نکھیرو برداشتم و بعد از ا
 . شدمنای اسیپارم

 
 راه ی ماچ و بوسھ و کتک کاری و بعد از کلمی سر و صدا بھ ھم سالم کردیبا کل    

 .میافتاد
 



 29 

 کسالی نی ایمتأسفانھ تو!! ی حسابونی قلھی توپ و ی سفره خونھ ھیطبق معمول     
 کھ یطی محی ولھی خوبزی چگمینم.  شده بودی و مشروب واسم عادگاری و سونیھم قل

 رو نداشتم یطی محنی ھمچی کھ جنبھ گمی بود و صادقانھ مینجوریتوش قرار گرفتم ا
 .بود ننی اتمی سن وضعنی ایوگرنھ االن تو

 
 ئوی و لی شب رفتم خونھ مری وقتیول.  گذروندمسیاون روز رو کامل با پارم    

 ٥ کھ تا ساعت یطور. ادن بھم دی سخت و طوالنینایتمر!! مادرمو آوردن جلو چشام
 ینجوریتنبھ کردناشون ا.  تکون خوردنم نداشتمی ناگھید. میدیرقصی ممیصبح فقط داشت

 !!گھیبود د
 

 شو فقط با دوستام خوش ھی داشتم و بقنی ماه ھر روز دو تا سھ ساعت تمرکیاون     
دو شب قبل از رفتنم .  ھم بھ چند نفر سپرده بود و دنبال کارام بودنیمامان. گذروندمیم
 و ھمھ ی زن منو بھ ھمھ چنی دمش گرم اییخدا.  توپ و گنده واسم گرفتی مھمونھی

 .می زندگی و عقد ھام آرزو ھایبھ ھمھ . جا رسوند
 

 یول! !ادی نمادمی شویچی کھ انقدر مشروب خورده بودم کھ ھدونمی فقط میاز مھمون    
 ! خوش گذشتھیلیمطمئنم کھ خ

 
 ی بھ قدرکسالی نی ایتو. می و کنار ھم بودمی حرف زدیشب آخرتا صبح با مامان    

 ادیً تنھاش بذارمو برم اما بھم قول داد کھ حتما بومدی کھ دلم نممی ھم شده بودیوابستھ 
 کردم ی خداحافظی و مرئوی و لی فرودگاه از دوستام و مامانی توھیبا گر. بھم سر بزنھ
 دختر ھی.  بودشتری بیلی استرس و ترسم خیشوق ذوق داشتم ول.  شدممایو سوار ھواپ

 قراره کار کنھ کھ ییجا. ی زندگی براگھی کشور دھی بھ رهی سالھ داره م١٨ یتنھا
 کھ ادمھی مادربزرگ یھنوز حرفا. شناسھی و نھ مدهی از آدماش رو نھ دچکدومیھ

 :ت رو بھم داد و گفیآدرس
 

.  آدرسنی ھتل استراحت کن و بعد برو بھ ای روز کامل رو توکی یدی رسیوقت    "
باھاش راجع بھ تو حرف .  کلھ گنده ستیلیاونجا خ.  ھست بھ اسم مسعودی کسیاونج

 ھستم و خانوم نامدار وایفقط برو اونجا و بگو من ھ.  نگران نباشھی اوکزیزدم ھمھ چ
 "دهی کارا رو اون انجام می ھمھ گھیبھش بگو د  جملھ رونی ھمًقایدق. منو فرستاده

 
 آدرسشو داده بود و از اونجا باھاش ی کھ مامانی رفتم بھ ھمون ھتلدمی رسیوقت    

 روز کامل رو خوردم و کی شونیبھ دستور ا.  رو دادمدنمیتماس گرفتم و خبر رس
بدنمو گرم کردم و . دی رس آقا مسعود فراشی پرفتمی مدی کھ بایو باالخره روز. دمیخواب

بعد .  دورمختمشونی و موھامو فر کردم و ردمی پوشده تاپ و شلوار ساھیرفتم حمام و 
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.  گرفتم و آدرسو بھش دادمی تاکسھی و رونی صورتم از ھتل زدم بشیاز تموم شدن آرا
 دوم ساختمون و گفتم کھ با مسعود یرفتم طبقھ .  نگھ داشتکی ساختمون شھی یجلو

 :دی پرسزم ساختمون بود ای کھ منشیزن مو بلوند و ساده ا. کار دارمماھان 
 

 .دی کنیخودتون رو معرف-    
 

 . منو فرستادهی ھستم و خانوم نامداروایمن ھ-    
 

 : منو منتقل کرد و گفتی جملھ نیع    
 

 . داخلدییبفرما-    
 

 پسر چھار شونھ و قد بلند پشت ھی.  شدم کھ با دستش بھم نشون داده بودیوارد اتاق    
. خوردی جام شراب دستش بود و آروم ازش مھی بود و ستادهی پنجره ایبھ من رو بھ رو

 :صدامو صاف کردم و گفتم
 

 .سالم-    
 

 . کالمش بودکھی تنیا!  افتادمسی پارمادی!! ھیزیجووون چھ چ... پسر برگشت سمتم    
 

 : زد و گفتیلبخند قشنگ    
 

 ؟یی تووایپس ھ-    
 

 !!)ھیرانی معلومھ اگھیخو ملنگ اسمش مسعوده د!! ( حرف زدی فارسنیِا ا    
 

 !بلھ منم-    
 

 :دستشو دراز کرد و گفت    
 

 . خوشحالمدنتیاز د-    
 

 :باھاش دست دادم و گفتم    
 

 .نیھمچن-    
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 : مبل اشاره کرد و گفتھیبھ     

 
 .نیبش-    

 
دستاشو بھم قالب . زی میخودشم اومد رو برو نشست و جام رو گذشت رو. نشستم    

 :دی پاش و خم شد بھ جلو و پرسیکرد و گذاشت رو
 

 ! نسکافھ؟ای یچا-    
 

 : بردمش باال و گفتمکمی برداشتم و زی میجامش رو با ناز از رو    
 

 .دمی محی رو ترجنیوا-    
 

 : باال انداخت و گفتییابرو! دمی رو نوشی قرمز دوست داشتنعی از مایو جرعھ ا    
 

 !! ھواتو دارهیلی خیخانوم نامدار-    
 

 ... لطف دارنشونیا-    
 

 اگر نیبنابرا.  بر ضد مننایلیاونجا خ{ زی گوشم زنگ می توی مامانیھنوزم صدا    
 }شھی برات بد می منی بفھمھ کھ تو نوه یکس
 

 .یَ دنسر بشی کھ اومددونمی ممن فقط. خب: مسعود    
 

 .ًکامال درستھ-    
 

و . رقص، اندام، چھره، پول. خوادی مزیَ دنسر شدن چند تا چنیبب: مسعود    
 . رقصتمونھیفقط م. یخوشبختانھ تو اندام و چھره و پول رو دار

 
 .دی کارام ھست اگھ خواستی دیس-    

 
 رو گذاشت داخل لپ تاپش ی دیس.  رو دادم بھشی دیدستشو دراز کرد و من س    

 ی و تکنو و زومبا داخل اون سیرانی ھاپ و اپی ھیفقط رقص ھا.  شددنیو مشغول د
 : گفتدی ھمھ رو با دقت دیوقت.  بودید
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 غوغا بھ پا نجای ای داریرانی رقص ای کھ تویبا عشوه ا... فوق العاده ست-    

اما . شوه ھستن و تا بحال ھم موفق بھ کشفش نشدن عنی روزا ھمھ دنبال انیا. یکنیم
 . رو دارم کھ ھمھ دنبالشنیزیمن چ.... حاال

 
 خودمو حفظ کردم و بھ جاش ی کالس کاری ولکردمی ماچش مدمیپری میکردیولم م    

 و افاده روشنش کردم و ھمزمان با سی فی در آوردم و با کلفمی کی از توگاری نخ سھی
 : دادن دود گفتمرونیب
 

 .خوبھ-    
 

 : نگام کرد و گفترهیچندلحظھ خ    
 

 ؟یلمبرداری سر فمی بری وقت داریک-    
 

 و کردمی تو گلوم و مثھ خر سرفھ مدیپری مگارمی دود سکردمیاگھ خودمو کنترل نم    
 : کردم و گفتمیبھ جاش اخم!! رفتیآبروم م

 
 !؟ی زودنیبھ ھم-    

 
 ھیتو اونجا .  از کارایکی سر برمی من تورو م؟یتو مگھ بھ خودت شک دار... آره-    

 ھا؟. دنی کار مشنھادی و فقط بھ تو پشنی ھمشون عاشقت میقر بد
 

 جا ی توگارموی ستی نھاید.  خودمو متفکر نشون دادمگارمیتا تموم شدن س    
 : خاموش کردم و گفتمزی می رویگاریس
 

 .دنبالم...  ھتل ی جلوای شب ب٨ فردا ساعت-    
 

 .ی کھ امروز اومدیمرس... و. امیًحتما م. ھیعال-    
 

 نی ماشھی دی فرصت بانی اولیتو.  و از دفترش خارج شدممیدوباره باھم دست داد    
 . ھا نشمی تاکسنیبخرم کھ انقدر عالف ا

 
 یلی شلوارک خھی کھ ی با تماس مسعود در حال٨ و رأس ساعت دیفردا شب فرا رس    

 . بودم از ھتل خارج شدمدهی تاپ گشاد پوشھیکوتاه و 
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 کار کدوم خواننده ست و توقع چھ نی انکھی کار و اطی راه مسعود واسم از محیتو    
 ی اطالعات کسب کردم کھ چھ جور رقصی بھ نفعم شد کیلیکھ خ.  داره گفتیزیچ
 بلند یصدا.  ساختمون بودھی ھمکف ی طبقھ یً اتاق نسبتا بزرگ توھی.  انجام بدمدیبا

با . پشت سر مسعود داخل شدم. اوردی مجو و آدمو بھ ودیرسی بھ گوش میقیموس
 و ھمھ اومدن سمتش و بھش دی ھا خوابی صدای در و ظاھر شدن مسعود ھمھ یصدا

مسعود رو بھ جمع منو .  خودمون بودھینیری ھمون خودشیی جوراھی. سالم کردن
 : کرد و گفتیمعرف

 
 یکیرو بھ . َ دنسر شدنی براسی کنیبھتر. دنی کھ تا حاال دی دخترنیبھتر... وایھ-    

 :از افراد گفت
 

 .یخواستی کھ مھیھمون-    
 

 داد و حی توضخوادی می چھ رقصنکھی ای باھام درباره کمیکارگردان اومد کنارم و     
 پر عشوه یرانی رقص اھی.  و آھنگ رو پخش کردننی دوربیمنو انداختن جلو

 ی وقتدونستمی مشھی کھ ھمی و با لبخندیقیخودمو سپردم بھ دست موس. خواستیم
 . دمی رقصشمی خوشگلتر مزنمیم
 

 ھمھ نیاز ا. زدی ھوس موج مای بعضی چشمای و تونی تحسای بغضی چشمایتو    
 عاشق شھیھم. بردمی بلکھ لذت ھم مشدمی من بود نھ تنھا ناراحت نمی کھ فقط روینگاھ

 : آھنگو قطع کرد و گفتیکی ھوی رقصم نیب!! جلب توجھ بودم
 . بودیعال-    
 : کارگردانھ اومد جلو و گفتدمی کھ فھمییھمون آقا    
 یلمبرداری و فمی آمادت کنمی تو بگو تا بریشنھادیمبلغ پ... خب. یفوق العاده ا-    

 .شروع بشھ
 برنامھ ھام ریمد. دی با مسعود صحبت کنتونی کارشنھاداتیدر مورد مبلغ و پ-    

  برم؟دی لباس کجا باضی تعویبرا. کنھیھستش و بھتون کمک م
 ...َسم...َسم: دیمرد داد کش    
 : اومد جلو و گفتی غربی با چھره یدختر    
 ھ؟یچ-    
 .ببر آمادش کن.  ھستویدی وکی موزنی ای رقصنده وایھ-    
 .سم ھستم. یاوک-    
 .خوشبختم... وایھ: لبخند زدم    
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 و کی لباس شھی.  مشغول آماده شدن بودنی کھ عده ای اتاقیدنبالش رفتم تو    
 ھی یبھ حرفش گوش دادم و بعد نشسم رو!!  کوتاه داد بھم و گفت بپوشمشیمجلس
 کفش پاشنھ بلندم ھی شی داستانا و مدل مو و آرانیبعد از ا.  آپکی می برایصندل

 و با لبخند از در رفتم دمشونی پوشدزو.  بپوش و برونارویلوم و گفتن اگذاشتن ج
 : و گفتدی نفر منو دنیمسعود اول... رونیب

 .ی خوب شدیلیخ... وایھ! واو-    
 !م؟یشروع کن... خب. یمرس-    
 : و گفتشمی اومد پدهی اسمش نودمیکارگردان کھ فھم    
 ؟ی عجلھ کھ ندارکشھی طول مکمی جان وایھ-    
 ؟!دی کشگاری سشھی منجایا... یلینھ خ-    
 ...راحت باش.  ندارهیآره مشکل-    
 : بود گفتمستادهی در آوردم و بھ مسعود کھ کنارم اگارمویس    
 !؟یفندک دار-    
 لبم ی باھاش روشن کردم و گذاشتم گوشھ گارمویفندکشو برام روشن کرد و منم س    

ً کامال تموم گارمیھنوز س.  ھم معروف نبودیلی خواننده شدم کھ خیو مشغول تماشا
 کھ دودشو فوت ی دادم دست مسعود و در خالگارویس.  صدام کرددینشده بود کھ نو

 :گفت. ششی رفتم پکردمیم
 !؟یآماده ا-    
 .اوھوم-    
 دی و نبانھی کادر دوربی محدوده نی و گفتن ادنی با گچ کشنی زمی رو روی مربعھی    

 .ازش خارج بشم
 زل زدم بھ دیآھنگ کھ پخش شد با لبخند چشمامو خمار کردم و بھ خواست نو    

 و بعد دوباره مدل موھامو می دور کامل با آھنگ رقصھی.  و رقصمو انجام دادمنیدورب
 کار نی ھم اگھی بار دھی. می دور کامل رقصھی عوض کردن و دوباره شمویلباسمو آرا
 منو ھم یگفتن و پول منو دادن بھ مسعود و شماره  دی ھمھ خستھ نباشنکھیا اانجام شد ت

 .گرفتن
 : رو گرفت سمتم و گفتی مسعود پاکتنی ماشیتو    
 !! حقوقت مبارکنیاول-    
 !چقدر ھست؟. یمرس!! ھــھ-    
 !؟ی بدینیری شیخواینم. خب.  دالرونیلی مکی-    
 !! رستوران خوب شام مھمون من مثھ خر گشنمھھی میبر. ادی بدم مینیریاز ش-    
 خخخ!  پرو تعارف زدماکھیمرت!!  و قبول کرددیخند    
 ادهیازش تشکر کردم و خواستم پ. ستادی ھتل ای جلومی شام رو خوردنکھیبعد از ا    

 :شم کھ صدام زد
 وا؟یھ-    
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 بلھ؟-    
وگرنھ دنسر . ی نامدار دار مثھ خانومی کلھ گنده اِی کھ پارتی شانس آوردیلیخ-    

 یلی خخوامیازت م.  دارهیھزار تا کثافت کار. ستی نی و سادگی راحتنیشدن بھ ھم
 .استی دنی جانی ترفی کثی کھ واردش شدیطی چون محیمراقب خودت باش

 : زدم و گفتمیلبخند    
 .فعال. دونستمی می کھ گفتیمرس-    
. ستادمی ای قدی پنجره یض کردم و جلولباسمو عو.  شدم و رفتم داخل ھتلادهیپ    

 روشن کردم و گاری سھی.  داشتمیبیحس عج.  قدرتیعنی نیا.  منھی پاریتمام شھر ز
 دنی کھ عاشق رقصیھمون دختر چاددر...  حوا افتادمادیناخودآگاه . سرگرمش شدم

 کالساشو ادامھ یواشکی و کردی منیتمر  خونھ رقصشوی تویواشکی ی روزھیبود و 
خوشحال .  برهادمی محالھ اون روزا ی اوج خودش ولی بھ نقطھ دهیحاال رس. دادیم

 عی سریلی خزی شوک بودم چون ھمھ چی ھنوز تویول. دمی بھ آرزوم رسنکھیبودم از ا
 حرف  ھمھ جانکھیا. رسمی مخواستمی کھ میزیباالخره بھ اون چ.  مقدمھ انجام شدیو ب

 نشون بدم کھ تالش ھاش و یو بھ مامان. خودمو بھ ھمھ ثابت کنم. از رقصم باشھ
 . نبودهھودهی مدت بنی ایزحمت ھاش تو

 تخت نرم و ی خاموش کردم و خودمو پرت کردم رویگاری جا سی توگارویس    
 !امروز فوق العاده بود... وای ھیخوب بخواب.  کھ برام فراھم کرده بودنیبزرگ

ھمھ جا !!  نمونده بود کھ شھرو بترکونمیزیچ.  بودندهی رقصمو شنفی تعرایلیخ    
. تی آشنا شده بودم بھ نام کی دخترھیبا !! دیرسی و حوا بھ آرزوش مشدیحرف من م

 ھم ی بود و گاھمورمونیگر.  اسمشو بھ خاطر کارش عوض کرده بودی بود ولیرانیا
 نداشت و آسون ی مثل من پارت اونیول. رفتی منی دوربی خوبش جلوکلیبھ خاطر ھ

 با من باش، من تورو ایتو ب" کارگردان کار بھم گفت گفتیم.  نشده بودطی محنیوارد ا
 یول! ھھ!  بودنجایاونم قبول کرده بود و االن ا" رسونمی می کھ بخوایزیبھ ھر چ

 شونیخب شغل ا.  افتادهی نداشت کھ چھ اتفاقیتی بود و براش اھمی واسش عادیلیخ
 نبود کارشو خوب ی دختر خوبنکھی جدا از ایول! میری در نظر بگدی ھم بارانی ایتو

 .بلد بود
.  رفتن سر خودمو گرم کنمرونی با بکردمی میچند روز گذشتھ بود و منم سع    

 شھیاون روز مثل ھم. رفتی ھم حوصلم سر نمگرفتمی مادی نجاھاروی اکمی کھ ینجوریا
 کھ ی پارکی گوشم و موھامو جمع کردم باال و رفتم توی ھامو گذاشتم تویھندزفر

 چکسی بود کھ ھنی وجود داشت انجای اکھ ی جالبزیچ.  ورزش کنمکمی ھتل بود کینزد
 ھمھ رانی ھم مثل ایکشتی خودتو مابونی اگھ تو وسط خیعنی.  نداشتی کاریبھ کس

 سرد و یلیخ.  نگات کننزی متعجب و لبخند تمسخر آمی با چشماای دورت ختنیرینم
  بھت پولانی و بی داشتھ باشی برنامھ اھی نکھی مگر اشدنی تفاوت از کنارت رد میب

 پارک یتو. ذارنی می گروھی رقص ھاای زننی کھ ساز میینای از ایلیمثل خ! بدن
 کی.  کردمشتری بدنم گرم شد سرعتم رو بکمی نکھی شدم و بغد از انیآروم مشغول دود
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 کردم و ی بود رو پلدمی کار جدشنھادی آھنگ کھ پھی و بعدش دمی دونطوریساعت ھم
دست کم من چندتا از آھنگ . معروف بود کمی آھنگ یخواننده .  شدمدمیمشغول رقص

 درونم ھنوز زنده ی اما حوادادمی نشون موایھرچقدرم خودمو ھ. ھاشو گوش داده بودم
 گرفتی و پولشو مکردی بود و کارشو ملکسی روایھ.  فردا استرس داشتیبود و برا

افکارمو پس زدم و .  معروفی اون خواننده دنی دیاما حوا شوق و ذوق داشت برا
 . رقصم تمرکز داشتھ باشمی کردم فقط و فقط رویعس

 گوشھ نشستم و ھیمن . شنی شد و من با مسعود رفتم سر لوکی ھم سپرگھیدو روز د    
 کھ پشتش بھ من بود صحبت یلیتامسعود رفت و چند لحظھ با پسر قد بلند و خوش اس

 :دمیپرس. کرد و برگشت
  شد؟یچ-    
 . ھستارشی دسترهی حلھ فقط خود کارگردان داره میچیھ-    
 بده من اون لباسو. یاوک-    
 ھی نیبا ا!  لباس دھنم باز مونددنی اتاق کھ با دی و رفتم تودمیلباسو از دستش کش    

 کمیاول !  خالدونت معلوم بودھای تا فیخوردیتکون م! دی رقصشھیچسھ پارچھ مگھ م
چند تا نفس . رمی بگمی بره و بتونم درست تصمنی از بتمی اتاق تا عصبانیموندم تو

دستمو زدم بھ . ی اون کارگردان گور بھ گوراری دستت و راه افتادم سمدمی کشقیعم
 :کمرش و گفتم

 . سؤال دارمھی من دیببخش-    
 !بپرس رقاص تازه وارد-    
 :دمی و پرساوردمی خودم نیبھ رو! تازه وارد! ھھ    
 .دی بھم بدشنامی کامل از پوزحی توضھی-    
 ی اون تخت پشمی کھ روی دارشنی پوزھی) صداشو صاف کرد و ادامھ داد. (خب-    

. شونیخوری می*س*ک* سیلی خامھ و خی تویزنی رو مالسای و اون گیکشیدراز م
) ھمون خواننده(...) ( ی ھم کھ آقاکھی تھی و ی مختلف داریچندتا رقص با حالت ھا

 لمی جلو کھ ببوستت وفادی و مواری داون  بھچسبونتتی و مرهیگی دستتو مکنھیدنبالت م
 ! و تمامشھی صورتتون کات میرو
 : گفتملکسی ریلی زدم و خیلبخند    
فکراتو بکن خبرشو ...  شماھای مسخره یای بازگریمن رقصنده ام نھ باز... نیبب-    

 !بھ مسعود بده
 ویدی وکی داره موزستی معلوم نکھیمرت...  کارگردانھ برسھنیآخ من دستم بھ ا    

 .... ای کنھیدرست م
 : داد زداروی سمت در کھ رفتمی بغلش و داشتم می پرت کردم توبایلباسو تقر    
 .میزنی حرف مسای خب بابا والھیخ-    
 ! نھ؟ایآره .  نموندهیحرف-    
 . نظرم عوض بشھی فوق العاده باشدیبا. نمی کارتو ببدیاول با-    
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 شستمشی منیوگرنھ ھمچ....  کھ ھنوز ثابت نشدمفی کھ تازه واردم، حفیح    
 .متأسفانھ االن دست و بالم بستھ ست.  کنار کھ خودشم حال کنھذاشتمشیم

 : و گفتم خودمو حفظ کردمیخونسرد    
 .قبول-    
 : انداختم کنار و ادامھ دادمفمویک    
 ؟یک-    
 : کرد و گفتی رو پلیآھنگ    
 . االننیھم-    
 تمی ری آھنگ و روی کردم تمرکزم رو بذارم روی باال انداختم و سعیشونھ ا    

 : صورتم کنار زدم و گفتمی تموم شد موھامو از رویوقت. برقصم
 !جھ؟ینت... خب-    
 : کھ لبخند روز لبش بود گفتیپسره درحال    
 .ای بپوش و بادوی بھ رقصت میکنی کھ فکر میبرو تو اتاق ھر لباس-    
 لباس مناسب انتخاب کردم ھی.  اتاقی تودمی بھش زدم و دویچشمک. ی اوکیعنی نیا    

.  بازومو گرفتیکی کھ گشتمی مارویداشتم دنبال ھمون . رونی و رفتم بدمیو پوش
 :منتظر نگاش کردم کھ گفت. خودش بود

 ! انتخاب لباسم خوبھ ھای توقتیسل-    
 .یمرس-    
 .توام راحت باش! کننی صدام می ھمھ خشنجایا. ارمی من خشایراست-    
 . ھستم خوشبختموایھ-    
 .نیھمچن-    
 ی ھم نبود و منو بھ عنوان مدلشون معرفیرانی کھ اگھی مرد دھی سمت میباھم رفت    

 حوصلم سر نکھی الی کارم تموم شد بھ دلیوقت.  آپمو سپرد دسش و رفتکیکرد و م
 گوشم و آھنگ مورد ی ھامو گذاشتم توی گوشھ نشستم و ھندزفرھیرفتھ بود رفتم 

 کردیداشتم حال م.  اونجا نبودنمیچکیھ. م کردم باھاش مشغول خوندن شدیعالقمو پل
 ی کھ رو بھ رویبا تعجب بھ پسر.  شونھ می دستشو گذاشت رویکی دنی دھویھ ک

 ایبرد.... شناختمشیم.  شده بود نگاه کردمرهی گشاد بھم خی بود و با چشماسادهیوا
 : گفتمو  ھامو در آوردمیھندزفر.  بوددهی مثھ بمب ترکرانی کھ تو ایخواننده ا! نیراد
 ! شده؟یزیچ-    
 :پسره خودشو جمع و جور کرد و گفت    
 . ممنوعھ خانمنجایورود افراد متفرقھ بھ ا-    
 و شما؟.  کار ھستمنی ایمن رقصنده -    
 ھستم کارگردان و نی رادای من بردد؟یی شماگفتنی کھ میپس اون خانم... اوه-    

 .خونمی ھم میگھگدار. آھنگساز کار
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 خودم ی بھ روی خوب بود ولیلیکارش خ. دادمیم گوش یلیآھنگاشو خ. خودش بود    
 : و گفتماوردمین

 .خوشبختم.  ھستموایھ-    
 .می داشتھ باشی خوبی ھمکاردوارمی امنیھمچن-    
 : زدم و گفتمیلبخند    
 ؟!می شروع کنستیبھتر ن-    
 .دییبلھ بفرما-    
 معروف بود و نجای ایلیخ.  زدم و تشکر کردم و رد شدمیلبخند.  تا من برمستادیا    

 ی برخورد کنم کھ انگار شخص مھمی طورخواستمی اما مشناختمشی خوب میلیمنم خ
 !دونمینم! چرا؟!! ستین

 : بدو بدو اومد و گفتاریخشا    
 . آمادستزی ھمھ چایبرد-    
 .خوبھ-    
 :رو بھ من ادامھ داد    
 !ی تو آماده اوایھ-    
 .آره-    
 ی تو برو محدوده خوامی می کھ چدمی محی توضوای ھی تا من برااریخشا. خوبھ-    

 . کھ گفتم بذاریی رو مشخص کن پنکھ رو ھمونجانیدورب
 .باشھ: اریخشا    
 : رو کرد بھم و گفتای رفت بردی خشیوقت    
 !گھ؟ی قبال دیآھنگو گوش داد-    
 .آره-    
 و طنتیاون ش. ز عشوه ست پر اخوامی کھ می از آھنگ مشخصھ رقصنیبب. خوبھ-    

 ھی باشھ کھ تو فقط ادتی. نمی صورتت ببی حرکاتت و ھم توی ھم تودیعشوه رو با
 فای رو ھم اگری بازھی نقش دی بایریگی قرار منی دوربی جلویتو وقت. یستیدنسر ن

 .یبکن
 .دمی فھمیاوک-    
 : کھ اونجا بود رو برداشت و توش داد زدییبلندگو    
 .رنیگی خودشون قرار می ھمھ آماده و سر جاھاگھی دی قھی دق٥تا -    
 ی ھمون محدوده ای و تونی دوربی رفتم جلودمی پوشخواستنموی کھ میی لباسایوقت    

 تونستموی کھ می عشوه انیشتریب.  کردمدنی مشخص کرده بود شروع بھ رقصیکھ خش
 ! زدمی منی بھ دوربزی چشمک رھی شھی خوب مدمیدی کھ مییبھ کار بردم و جاھا

 
    big or small, lies are lies 
.     
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    you're past is somebody else's future 
.     

 
    music keeps me alive 

 
.     
    never stop smiling 

 
 : بلند شد و گفتطونی لبخند شھی با ای رقصم با لباس اولم تموم شد بردیوقت    
 !!کارت بدک نبود رقاص تازه کار-    
 : سرد گفتمیلیخ.  کل کل کردن نداشتمیحوصلھ ! اه    
 .یمرس-    
 .برو لباستو عوض کن-    
 زی ھی کھیمرت!  تا آماده شھمی نکبت بودیمن آماده بودم و منتظر اون خواننده     

 !دیکشی طول مشتریکارش از من ب
صداشو از .  اخمو منتظر بودمی با صورتنھیھ س گوشھ نشستھ بودم و دست بھی    

 :دمیکنارم شن
 ؟یاز دستم ناراحت شد! ؟یحاال چرا انقدر با خشونت نشست-    
 : بھش زدم و گفتمیلبخند دوستانھ ا    
 ؟ی چینھ بابا ناراحت برا-    
 .ی چون بھت گفتم رقاص تازه کار دلخور شده باشدیگفتم شا: ایبرد    
 .ادی بدم مدنیفقط از انتظار کش. گھی دتھیعنھ خب واق-    
 !! تازه کار ما عجولھیپس رقاص کوچولو... آھان: ایبرد    
 ؟!!کوچولو-    
 ی ھی بھ بقبتینس.  سالتھ١٩، ١٨ گفت دمی از مسعود پرسیآخھ وقت! آره: ایبرد    

 . بھترهاشونیکارت از بعض...  خبیرفصنده ھا سنت کمتره ول
 ...ھیباعث خوشحال-    
 ی کار واجبشمی پای باشھ بعد از کار بادتی یول. می شروع کندی بامیبلند شو بر-    

 .باھات دارم
 .باشھ-    
 : گفتایبرد. نی دوربیرفتم جلو    
.  فرق داشتھ باشھتی با رقص قبلدیبا.  تند ترهتمشی قسمت از آھنگ رنی اوایھ-    
 ؟یاوک
 . شروع شدی بردارلمیآھنگ رو پخش کردن و ف. سرمو تکون دادم    
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حاال قرار بود کھ من کار اون .  بعدش کات دادندمی باھاش رقصی قسمتھیتا     
 : گفتیخش.  برقصم و دور و برش باشمیریکبی ایخواننده 

 ھیو با عشوه (...)  ی شونھ ی روی از آھنگ ھم دستتو بذاری قسمتھی یتونی موایھ-    
 ا؟ی بردھینظرت چ. شھیحالب م... یحرکت بزن

 : بگھ گفتمیزی چای بردنکھیقبل از ا    
 ...رقصمی من فقط مگمی بار گفتم بازم مکی. کنمی نمنکارویمن ا-    
.  با اون بودیی نھامیانگار کھ تصم... ای بھ حالت انتظار چشم دوخت بھ بردیخش    
 : گفتداشتیشم از من بر نم کھ چی در خالایبرد
 ...بذار راحت باشھ-    
 کارا مثل خوردن اون ی ھیبق.  گفتندی تموم شد ھمھ دست زدن و خستھ نباشیوقت    

 داشت ی ھمکارنای قبال ھم با گروه انکھیمثل ا! تی دوش کی مسخره افتاد رویالسایگ
 رو ی وجبمیھمھ رو بغل کرد و ھمون لباس ن.  بودیمی گرم و صمیلیچون با ھمھ خ

 جلو و لباسش رو مرتب کرد و برگشت سر فت رای برددی تخت دراز کشی و رودیپوش
 : بلند گفتای تموم شد بردی بردارلمی فیوقت. جاش

 ...یخوب بود... تی کیمرس-    
 : و گفتمششیرفتم پ....  کارم داشتھای اومد بردادمیخواستم با مسعود برم کھ     
 ؟یکارم داشت... شتی پامی آخر کار بیگفت... ام. دیخستھ نباش-    
 .ایب... آره-    
 :رو بھ مسعود گفت    
 .رسونمی رو موایمسعود تو برو من ھ-    
 .تونمی شرمنده نمایبرد-    
 .خورمشی نمری سخت نگالیخیبابا ب! اووه-    
 .شھیواسھ من بد م. ستیبحث اعتماد ن: مسعود    
 ! نداشتھ باشھ حلھ؟یاگھ خودش مشکل: ایبرد    
 : و بردمش اون طرف تر و گفتمدمیدستشو کش.  بھ من نگاه کردیمسعود با دودل    
 ھ؟ی چھ جور آدمنیمسعود ا-    
 .ستی نی آدم بدی ھست ولطونی شکمی-    
 .خب پس تو برو حلھ-    
 ؟یخانم نامدار چ-    
 .یبرو مرس. با مناون -    
 : و گفتمای بردشی مسعود رفت برگشتم پیوقت    
 خب؟-    
 ؟یوقت دار-    
 ؟یآره واسھ چ-    
 .می برایب: ایبرد    
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 عده ھی نگاه ینیسنگ!  تکون داد و مچ دستمو گرفت و با خودش بردی دستھی بقیبرا    
 !بدبخت شدم رفت... کردمیرو حس م

 رو روشن نیجلو نشستم و اونم نشست و ماش.  داشتیمتی و گرون قکی شنیماش    
 یلی خب خی ولمردمی میداشتم از فضول. بھم انداخت و راه افتادیبا لبخند نگاھ. کرد
 بعد از چند یول.... پس ساکت نشستم تا خودش بگھ!  بود بخوام دوباره بپرسمعیضا
 :مگفت! ارمی طاقت بتونمی نمدمی دقھیدق

 !م؟یری ممیکجا دار-    
 : خنده و گفتری زد زھوی    
 ؟! نھیاری طاقت بینتونست-    
 :خودش ادامھ داد! خندم گرفت    
 .می ھم حرف بزنمی جا کھ ھم غذا بخورھی میریم-    
خودمم . می شدادهی پیی نگھ داشت و دوتاکی رستوران شھی یجو.  نگفتمیچی ھگھید    

 !چطور بھش اعتماد کردم؟! رونی رفتم بنمشیبی باره منی کھ اولی با کسشدیباورم نم
.  غذا رو جلومون گذاشتن با دو تا جام مشروبشیپ. می و غذارو سفارش دادمینشست    

 کمی!  کردمی قاطگھی جام مشروبشو برداشت کھ دلکسیر. منتظر چشم دوختم بھش
 : و گفتمزیدوال شدم جامو از دستش گرفمت و گذاشتم رو م

 !!مردم گھی بابا بگو دیا-    
 : و گقتدیخند    
 !! خب بابالھیخ-    
 :صداشو صاف کرد و گفت    
 !؟یتا حاال بھ خوندن فکر کرد-    
 !! گلوم و بھ سرفھ افتادمی تودی کھ خورده بودم پری مشروبکمی    
با دست از خودم دورش کردم و !! با خنده از جاش بلند شد و آروم زد پشت کمرم    

 :گفت
 ...خوبم-    
 کھ حالم جا اومد کمی. نشست سر جاش و دوباره جامش رو برداشت. سوختیگلوم م    
 :گفتم
 !بھ خوندن؟-    
 خوشم دمی صداتو کھ شنیخوندی می داشتیراستش امروز وقت... بھ خوندن. آره-    

 ھیواسھ توام .  آھنگامی دخترونھ توی صداھی یھمراھ.  تنوعمھیچند وقتھ دنبال . اومد
ِپوان   ...شھیشھرتت ھم چند برابر م. یخونی ھم میرقصیھم م... مثبتھَ

 ذھن ی رقاص توھی از شتری خواننده بھیاسم . حق با اون بود... بھ فکر فرو رفتم    
 .یچھ بھتر کھ ھردو رو داشتھ باش. نھیشیمردم م

  روش فکر کنم؟کمی شھیم: من    
 ...حتما-    
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 : رو روشن رد گفتنی ماشیوقت. می و از رستوران خارج شدمیغذامونو خورد    
 ؟!خونت کجاست... خب-    
 ...ام فعال(...) تازه اومدم و تو ھتل .... من خونھ ندارم-    
 کم ی نشدم ولرشیگیالبتھ منم ھنوز پ. ی دارشی رو در پی خب پس راه سخت؟یجد-    

 . دست بھ کار شمدیکم با
 : ھتل برگشتم سمتش و گفتمی جلومیدیس ریوقت.  نگفتمیزیچ    
 .بابت غذا ممنون-    
 :کارتشو گرفت سمتم و گفت    
 ... زنگ بزنیفکراتو کرد.  شمارمھنیا-    
 .خدافظ. یبازم مرس... حتما-    
 . تکون داد و درو کھ بستم گازشو گرفت و رفتیسر    
گفت بھتره با خانم نامدار .  گفتمانویوارد اتاقم شدم و اول بھ مسعود زنگ زدم و جر    

 !یصحبت کن
 فی و قربون صدقھ رفتن واسش تعری احوالپرسیبعد از کل. یزنگ زدم بھ مامان    

 . بھم شدهشنھادی و چھ پمیدی دویکردم کھ ک
 ھ؟یخب نظر خودت چ: یمامان    
 بھ ی کلتونھی منکھی رو دوست دارم ھم ایھم خوانندگ. ادیراستش بدم نم... اممم-    

 ...دی بازم ھر طور شما صالح بدونیول.  رقص اضافھ کنھیشھرتم تو
 .....نی رادایبرد: یمامان    
 !خب؟-    
 !ھنوز اقامت نداره نھ؟: یمامان    
 د؟یدونیشما از کجا م!! نھ-    
 از من و یزی چیول...  کھ کمک کردم بھ آرزوھاش برسھھیی از کسایکی ھم ایبرد-    

 ...نگوخودت بھش 
 ! از منو خودت؟ی چیعنی-    
 اونجا و یفقط بگو من کمکت کردم کھ بدون خطر بر... ی منی نگو کھ نوه یعنی-    

 .یبرقص
  کنم؟کاری چشنھادوی پنیفقط ا... باشھ چشم-    
 ...ھی پسر خوبایبرد.  قبول کنیاگھ دوست دار-    
 .باشھ ممنون-    
 .می کردی و بعدش خداحافظمی ھم باھم حرف زدگھی دکمی    
 چرا انقدر امروز و دونمینم... کردمی بودم و بھ امروز فکر مدهی تختم دراز کشیتو    

 شھیخدا ھم!!  خوبھ ھایلیخ... رزویھر روز بھتر از د... اتفاقاش رو دوست داشتم
 ... ھوامو داشتھ باشینجوریھم
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 و بھش گفتم ای زدم بھ برد روز بعد زنگ٢ داستانا نی و ایواسھ حفظ کالس کار    
 ... دنبالمادیگفت عصر فردا م. فکرامو کردم

 ھی آدرس تی حواس خودمو پرت کنم از کنکھی ایبرا.  استرس داشتمیتا فرداش کل    
 نی ماشھی بھ مسعود گفتھ بود و اونم یمامان.  خوب رو گرفتم و رفتم اونجاشگاهیآرا

  ؟!کردمی مکاری تورو نداشتم چ منی بده مامانرتیخدا خ.  بوددهیبرام خر
 

 موھامو کوتاه کردم و مدل ابروھامو نیی پاکمی نکھیوارد سالن شدم و بعد از ا    
 ھی.  رو بلد نبودم کھ برمیی جاچیھ. ردمی داشتم میکاریاز ب. عوض کردم برگشتم ھتل

 لمی فھی کنترلش ور رفتم و ی با دکمھ ھاکمی. ونی تلوزی روشن کردم و نشستم پاگاریس
 زنگ یبا صدا.  فردا بودشی تمام حواسم پیول.  کردنا کردم و نشستم بھ تماشدایپ

 :با تعجب جواب دادم و گفتم!  بودایبرد.دمی از جام پرلمیموبا
 !بلھ؟-    
 !؟ی خوبوایسالم ھ-    
 !؟ی تو خوبیسال مرس-    
 !؟ی ھستی رو کم کنھی ی ھی پاوایھ. قربونت-    
 !؟یچ-    
 ....یرو کم کن-    
 ؟!ی انھیتو چھ زم-    
 ...رقص-    
 ... رو لبم نقش بستی اثانھیلبخند خب    
 !!آره-    
 ... ھتلمی جلوگھی ساعت دمیتا ن-    
 ! ھست؟یرقص چ... سای وای ھیھ-    
  ھاپپیھ-    
 ...حلھ-    
 یشلوارک طوس ھی.  از جام بلند شدمی پرت کردم رو تخت و با خوشحالمویگوش    

 زدم و ملیرژ و ر. غی جی صورتی تنھ می نھی داشت رو پام کردم با یکھ فاق گشاد
 ھم پام غی جی صورتی جفت کتونھی.  دورمختمشونیموھامو شونھ کردم و لبخت ر

 زنگ زد رفتم ای بردیوقت.  ھتلیب الی برداشتم و بدو بدو رفتم تومویکردم و گوش
 !اومده دنبالم ی با موتور گنده ادمی درونیب

 :دمیپرس. سالم کردم و نشستم پشتش    
 ھ؟ی مسابقھ داستانش چنیا-    
 گفتم دمیمنم شن.  دارهی و رو کم کنیفقط حالت مسابقھ ا... گھید street dance ھی-    

 ...یزنی ھاتو محک میی ھمم توانایریگی مادی یدیھم چندتا حرکت جد. تورو ببرم
 : شد و گفتادهیپ!  قفل شدمتی اون ھمھ جمعدنی از دمیدی رسیوقت    
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 !؟ی داشتیی مسابقھ ھانیقبال ھمچ-    
 !! عظمتنی نھ بھ ایول...  ھا بودهی مھمونی تورانی ایتو-    
 :با بخند گفت    
 ...ی ھاشون بھتریلیمن مطمئنم تو از خ...  نصفشون فقط تماشاگرننایا... نترس-    
 کھ ی وسط و شروع کرد با آھنگدی پریکی ھوی. تی جمعنیدستمو گرفت و برد ب    

 بزرگ براش درست کردن و اون پسره ھم ی رهی داھی ھمھ میمرد. دی رقصشدیپخش م
 : دادحی واسم توضایبرد. مشغول رقص بود

 یعنی یاری رقص بھتر بھی رو رقصش یتونی میدیاگھ د... مونھی حکم میمثھ باز-    
 دیفقط نبا... ی روشو کم کنیتونی جلو تو مادی ھم بی اگھی و ھر کس دی ستو بردنیا
 !حلھ؟... ی برشی پدیآروم آروم با... ی ھنرتو رو کنی ھمھ ھوی

 ...آره-    
 : و بعد داد زددی رقصگھی دکمیپسره .  جلوتر کھ شناختھ نشھدی کالھشو کایبرد    
 ! نبووود؟یکس!!  حرف قدرتمننندھی... خواممی مفی حرھی من یھـــ-    
... بد نبود. دنیدختره شروع کرد بھ رقص... پسره پوزخند زد...  دختره رفت جلوھی    
 اااوووو گفتنشون ی خنده و صداری ھمھ زدن زنی خورد و افتاد زمچی پاش پھویاما 

 : ھولم داد و گفتکمی ایبرد.بلند شد
 ... مطمئنمیتونیتو م... وایبرو ھ-    
 درست کرده بود تی کھ جمعیدونی دست آوردم و محکم وارد ماعتماد بھ نفسمو بھ    
... دنی کردم و شروع کردم بھ رقصدای پتمشوی رعیآھنگ کھ پخش شد سر. شدم

رو . سادمی حرکت زدم و واھی!  ھنرمو رو نکردمی گفتھ بود ھمھ ای کھ بردیھمونطور
 : بلند گفتمتیبھ جمع

 ؟! کھ بخواد باھامون برقصھستی نی اگھیکس د-    
 :رو بھ پسره گفتم... ومدی جلو نچکسیھ    
 ...ِحاال نوبت توا!! گھی دستیخب ن-    
 حرکت ھی کھ حرکتش تموم شد نیھم.  نگاه کرد و اومد جلو و حرکت زدکمیپسره     

 ی جلودمشی شرتشو گرفتم و کشی تی قھی تی تر از مال اون زدم و در نھایحرفھ ا
 مردم کر کننده یغای جیصدا...  و پشتک زدمنشی سیصورتم و بعد پامو گذاشتم رو

! کردیپسره فقط نگام م...  باال انداختمییبرواومدم عقب و دستمو زدم بھ کمرم و ا! بود
 : داد زدیکی ھوی... دونمینم!  بودی عصبدمیشا...  شوک حرکتم بودیھنوز تو

 ... مأمورایلعنت-    
 دستمو گرفت و یکی ھوی.  کنمکاری چدی بادونستمینم. دنی کردن بھ دوھمھ شروع    

 :داد زدم... دیدنبال خودش کش
 ... ولم کنیھـــ-    
 : برگشت سمتم و گفتایبرد    
 !بدو!! منم بابا-    
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 ؟؟!!ییاااا تو-    
 . و منو دنبال خودش کشونددیخند    
 : داد زدای بردمی دور شدیوقت. می حرکت کردعی و سرمیسوار موتور شد    
 !! خوووب بودیلیخ!!! وای ھی بودیعــــال-    
 : زدمغیپشت موتور بلند شدم و ج. کردمی ش مھی تخلدی داشتم و باجانیھ    
 !!!وھـــــووووی!!! نـــــــــــھیا-    
 و پخش و پال خوردنی بلندم پشت موتور تکون میموھا!! دمیو از تھ دل خند    

 ! دوست داشتمیلی خنوی من ا وشدنیم
سرعتشو کم تر کرد و ! دیخندی ھم بھم مای و بردکردمی مغی جغیاون پشت داشتم ج    

 :گفت
 ! ھارهیگی نزن واسھ فردا صدات مغی بچھ انقدم جنیبش-    
 :نشستم و گفتم    
 ... خوبھیلی خنجایا...  خوشحالمیلیخ-    
 : کھ گذشت گفتکمی    
 !؟یتو چ.  خونھ رفتنو ندارمی کھ اصال حوصلھ یکیمن -    
 .نطوریآره منم ھم-    
 ! پس؟ی اھیپا-    
 ! لباسا؟نیآخھ با ا-    
 ! خودم اشاره کردمی ورزشپیو بھ ت    
 !م؟یبر.  خوشگلھمیلیخ-    
 !میبر-    
 : شدم و گفتمادهیپ.  ساحل خلوتو قشنگھی میبا موتور رفت    
 ! خوبھنجایچقد ا-    
 .نجای کھ با خودم آوردمش ای ھستی کسنیو تو اول. نجای اامی میلیمن خ... آره-    
 : ساحل نشستم و گفتمی شنایرو. حرفو زدهنی بھ چند نفر انیتو دلم گفتم بب    
 ...یمرس-    
 :کارم نشست و گفت    
 !کنمی بھ ھر حال خواھش می ولی تشکر کردی واسھ چدونمینم-    
 :گفت. ایزل زدم بھ در    
 .ی بودرانی کھ ایاز وقت...  از خودت بگوکمی... خب-    
 : کردم و گفتمیاخم    
 ... تو بگویاگھ دوست دار... االن دوست ندارم دربارش حرف بزنم-    
 داشتم ی عشق خوانندگیاز بچگ.  بودمی معمولی خانواده ھیمن از . خب... باشھ-    
 یخالصھ کل... ی بددی پول آھنگساز بای بددیپول شعر با. ستخوای خب پول میول

 ی کھ توی زننیبھتر.  آشنا شدمی با خانم نامدارشی سال پ٢ نکھیتا ا. داستان داشت
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دستمو گرفت و منو بھ . کھ کمکم کرد. مھربون  وپی خانم مسن و خوشتھی. دمیعمرم د
واقعا . نجای فرستادم اشرفتی پیبعدشم کھ برا.  بدهرشی آرزو ھام رسوند خدا خیھمھ 

 .دمشیاز پارسال ند. دلم براش لک زده. رانھی کھ االن افیح... ھیزن خوب
 ی خشک مذھبی خانواده ھی! اما از تو بدتر.  مثلھ تو بودمیی جوراھیمنم ... خب-    

 روز ھی نکھیتا ا.  کالس رقصرفتمی میواشکی. دونستنی رو گناه مدنیداشتم کھ رقص
 دونستمینم. فرار کردم.  بھ زور بفرستنم مکھخواستنیم!!  کتکم زدی و کلدیبابام فھم

منم مثل تو !  خانم نامدارشی آشنا شدم کھ اون منو برد پی دخترھیبا .  کنمکاری چدیبا
 !ھیواقعا زن ماھ...  کمکم کردهیلیخ. شناسمیخانم نامدار رو م

 .ی بال و پر خانم نامدار اومدریپس توام ز-    
 ...گھیآره د-    
 ...یدی کشادی زیپس سخت-    
 :گفتم.  شونھ می زد روی ھمدردیدستشو بھ نشونھ     
 !؟ی دارگاریس-    
 :و گفت.  در آورد و داد دستمگارشویس    
 !ست؟ی صدا ننی افیح...  نکشادیز-    
 : روشن کردم و گفتمگارویس    
 ! صدام خوبھ؟یکنیواقعا فکر م-    
 . مطمئنمکنمیفکر نم .نھ-    
 : سرگرم شدم کھ دوباره گفتدنمی کشگاری بھ سیالیخی باال انداختم و با بیشونھ ا    
 ؟یتو فکر خوندن نبود-    
 صدام بھ دردش کردمیراستش فکر نم. تا حاال بھش فکر نکرده بودم. دونمینم-    

 .بخوره
 ؟یشام کھ نخورد. کھتریمثھ بمب م.  آلبوم کاراش تموم شھنیحاال بذار ا-    
 . برم ھتلدمی محیترج. ستمی گرسنھ ھم نینھ ول-    
 م؟یبر. باشھ-    
 ...میبر-    
 درستھ؟ واقعا ای واقعا نظر بردنکھیبھ ا. کردمیسوار موتورش بودم و بھ فردا فکر م    
 کنار موتور داره ی نھی آی از تودمیسرمو کھ آوردم باال د! شم؟ی موفق می خوانندگیتو

.  م تکون خوردنھی سی تویزی چھی...  ھم قفل شدی لحظھ نگاھامون توھی. کنھینگاه م
 یرومو کردم اون طرف و بھ رو.  بودیبی غربی حس عجھی... کل تنم مور مور شد

اون شب بھ حرف .  ھتلی ازش تشکر کردم و رفتم تومیدی رسیوقت. اوردمیخودم ن
 شب دختر ھی! دمی کشگاری صدام نھ مشروب خوردم نھ س گوش دادم وبھ خاطرایبرد
 ... بودمیخوب
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بھ .  دنبالمادی آماده شم کھ بگھی ساعت دکیفردا صبحش بھم زنگ زد و گفت تا     
 دنید. رونی بھم زنگ زد رفتم بی و قتدمی پوشی لباس معمولھیحرفش گوش دادم و 

 ھیبا .  واقعا برام جالب بودکننی از خواننده ھا صداشونو ضبط میلی کھ توش خییجا
 ی اسمش کامدمیفھم.  کردمونیبھم معرف  بلند داشت دست داد وی کھ موھایپسر

 : بھش گفتای باھامون حرف زد و بردکمی. ھست
 .گفتمی کھ می ھموننمیا-    
 . اون اتاقی برو تووایخب ھ. ؟ خوبھ!یجد! وا؟یھ-    
 و با دی دستمو کشای کنم کھ بردکاریدم چ؟ مونده بو!ھی بھ چیبلد نبوم اصال چ    

 فاصلھ از نی ای تونجای گوشت و ای ھدست داد دستم و گفت بذار روھی. خودش برد
ازش تشکر کردم بھ . ی دوست داریھرچ.  آھنگ بخونھی و سای واکروفونی مانیا

 : از توش اومدی کامیصدا. وشم گی ھاش و ھدست رو گذاشتم روییخاطر راھنا
 !؟ی آماده اوایھ-    
 .آره-    
 !؟ی بخونیخوای میچ-    
 ! نداره؟یسبکش فرق-    
 .نھ-    
 . ھم دوسش داشتمو خوندمیلی و خدادمی گوش مشھی کھ ھمیآھنگ    
 آدمک سالم    
  آھنم االنی قصھ ایکجا    
 میدو راھھ زندگ    
 ...خوابمی ملترای من دارم ال فی رفتیاز وقت    
 ... اراده می خرده بھی من ی مشتیالحق کھ سخت    
  اراده اما سزامو دادمی بھی    
 می ندمی قدی با عادتاگاری نخ سھیمنم     
 بی غربی عجی تو عالماواریچشمم بھ در د    
 ری سگ نظیدلم گرفتھ باز از آدما    
 ی خط خطی باز رو کاغذارقصھیقلم م    
 نھی ھمی زندگیخب حاج    
 گذشتھ ھا گذشت و رفت    
 ...مھی کرییباال    
 "خوبھ" دیچی پی کامیصدا    
 ؟ی ھم بخونگھی سبک دھی یتونیم-    
 :سرمو تکون دادم و دوباره شروع کردم    
 بھ آغوش تو محتاجم-    
  ھامویبغل کن خستگ    
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  باورم کن تای جورھی    
  قلب تنھامویبفھم    
 من از کابوس شب دور و    
 کمیبھ صبح و بوسھ نزد    
 بھ من قدرت بده با عشق    
 .توانم کم شده از غم    

 
 : زد و گفتی چشمکیکام    
 .رونی بایخوبھ ب-    
 : گفتایبرد. ستادمی ای کامی رو بھ روای و کنار بردرونیرفتم ب    
 خب؟-    
 سبک ھا مختلف ی توتونھیم.  ندارهیسبک خاص. جنس صداش خاصھ: یکام    

 ینای تمردیفقط با. ترکونھی مگمیمن کھ م.  داشتھ باشھیادی زیبخونھ و طرفدارا
.  تر شروع کنھعی صداش رو ھرچھ سری کردن گام ھادای و پیری و نفس گافراگید

 کار وقتت نی و با ای کنض عووی ھمھ چییھوی یخوایم.  آلبوم کمھیچون وقتت برا
 .شھیکمتر ھم م

 : تکون داد و گفتی سرایبرد    
 ؟ی کمکش کنناشی تمری تویتونیم-    
 .یکنی نمنکارویچرا خودت ا: یکام    
 طرف ھی از ی طرف لوسھیاز .  چندوقتنی ارمی کھ درگیدونی میخودمم ھستم ول-    

 . راحت ترهالمی خیتو باش.  ھم کارمگھید
 !حلھ داداش: یکام    
 ی و از کاماوردمی خودم نی بھ رویول! ھی کی کھ لوسمردمی میداشتم از فضول    

 :جوابمو داد و گفت. تشکر کردم
 ؟یاالن وقت دار-    
 آره چطور؟-    
 !می شروع کنناروی کھ از االن تمرنھینظر من ا-    
 . ندارمیمن حرف. خوبھ-    
رف  حیسیرفت اون طرف و شروع کرد بھ انگل.  زنگ خوردای بری گوشھوی    

 .دمیشنیچون دورتر از ما بود صداشو نم. زدن
 . کنار ماستادی ایچند لحظھ بعد برگشت و با نگران    
 :دی پرسیکام    
  شده؟یچ-    
 !! حاملھ سگھی میلوس-    
 !ای بردیشناسیاون ھرزه رو بھتر از من م. ؟؟؟؟؟ امکان نداره!!!!یچ-    
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 می باشھ من بروایحواست بھ ھ. فکر کرده من خرم. دونمیمن کھ م. گھی دزنھیزر م-    
 .امی برمی بگنویحال ا

 : کرد و گفتی پوفیکام! من ھنوز ھنگ بودم.  شونھ ام و رفتیزد رو    
 .می برایب-    
 ازش نداشتم و ی شناختچی بودم کھ ھی آدمشیمن پ!  بودمدهی ترسکمیدروغ چرا     
 !  ھم اونجا نبودی اگھی دچکسی باھاش آشنا شده بودم و ھشی پی قھی چند دقنیھم
 ھست و کجاست و یکھ چ.  گفتافراگیاول برام از د.  دادنحیشروع کرد بھ توض    

 یی قسمت باالی است توسھی کھی افراگیطبق گفتھ ھاش د! میکنیچرا ازش استفاده م
گفت اگھ . میریگی و از اونجا نفس ممیکنی خوندن اون رو پر از ھوا میشکم کھ برا
 .ی داشتھ باشجھی احساس سرگقھیچند دق  بعد ازدی بای نفس بکشافراگیدرست از د

ِا، ا، او" مثھ یبی عجی ھای صداھی افراگیبعد از د      و از منم اوردیاز خودش در م" َ
  ساعت باھامکیحدود . شھی صدات باز مینجوری اگفتیم!!  تکرارشون کنمخواستیم

.  بھم داد و گفت کھ حتما انجامشون بدمافراگی دی برانی کرد و بعدش چندتا تمرنیتمر
 .ششی پامیو فردا دوباره ب

 : کھ نذاشتم و گفتمای زنگ بزنھ بھ بردخواستیم    
 من دیریبگ(...)  ھتل ی آژانس براھیلطفا ! چارهی اون بستی من کھ نیراننده -    

 !! خرده کار دارم زودتر برم بھترهھی. رمیخودم م
 نی ازونھی خودمو آوومدیخوشم نم.  برگردمخواستمی میکار نداشتم ول! زدمیزر م    
 ! کنمایبرد
 ی کھ کامیینای از تمرکمی ناشتم یچون کار.  برام آژانس گرفت و رفتم خونھیکام    

 زنگ ید بود کھ با صدا ساعت چندونمینم. دمیبھم داده بود رو انجام دادم و گرفتم خواب
 :مسعود بود.  شدمداری از خواب بیگوش
 ؟!بلھ-    
 ؟ی جان چطوروایسالم ھ-    
 !؟یتو خوب.  خوبمیمرس-    
 ؟!ییکجا. آره-    
 ! خواب بودمدونمینم-    
 ؟!یی کجایدونی نمیعنی-    
 ؟! کجا باشمگھیچرا بابا ھتلم د-    
 . باھات حرف بزنمخوامی م؟یای بیتونی منتظرتم می البی من تووایآھا ھ-    
  باالایتو ب. ستی نھ اصال حسش نیوا-    
 زنگ یبا صدا.  رو قطع کردم و رفتم صورتمو شستم و موھامو جمع کردمیگوش    

 . توادیدر بدو بدو رفتم درو باز کردم و گذاشتم ب
 : گفتمی معمولی و احوالپرسکیبعد از سالم و عل    
 ؟! موقعنی داشتھ اکارمیب چخ-    



 50 

 . مورد حرف زدمنی من با خانم نامدار ھم در اوای ھنیبب-    
 در کدوم مورد؟-    
 !!خب صبر کن دختر بذارحرفمو بزنم-    
 . بگویاوک-    
 .یرسی نمیخوای کھ میی بھ اون جاتی وضعنی با ای تونیبب-    
 ؟ی چیعنی-    
 .یشی مشھور نمیلی خی برشی پی اگھ بخواینجوری ایعنی-    
  کنم؟کاری چدیخب با-    

 
 خواننده شتریب.  کردمدایپ) کاباره(خوب  NIGHT CLUB  من چندتانیبب... آھا-    

 و اگر رقصنی مانی می عده اھی نجایا.  اونجاانی بزرگ و معروف میھا و کارگردانا
 لیتبد. شھی اون طرف بھ کل عوض می ندهی آدما رو جلب کنھ آنیرقص اونا توجھ ا

 اگھ خودتم نمی ببخواستمیم.  موافقت کردهھی قضنیخانم نامدار با ا.  ستارهھی بھ شھیم
 . کنم بھ عنوان دنسرتی اونجا معرفمی امشب بریای بیموافق

 .امی منتظرم باش تا بنیی پاستی نیاگھ مشکل. یاوک-    
 .باشھ-    
؟ چون ! نھای انھی واقعا در جرنمی زدم تا ببی زنگ بھ مامانھی عیسر. رونیرفت ب    
 ! اعتماد داشتچکسی بھ ھشدینم

بھم گفت کھ حواسمو .  برمتونمی ھست و مزی ھمھ چانی کرد کھ در جردیی تایمامان    
 . جمع کنمیلیخ

 .نیی و رفتم پادمی تاپ و شلوارک اسپرت پوشھی    
 ھی. بای و زکی شیلیخ.  بودی باحالیواقعا جا. میدی راه بودم و بعد رسی خرده توھی    

 ھم وسط لھی مھی. دنیرقصی بزرگ داشت کھ چندتا دختر داشتن روش میصحنھ 
 .شھی ازش استفاده ملھی و رقص مفی رقص کثی برادمیصحنھ بود کھ فھم

بدشم دستمو گرفت و .  رو گرفتیی آقاھی حرف زد و سراغ کمی ی پسرھیمسعود با     
.  و نشستممیسالم کرد.  کالب بودسیاتاق رئ.  باالی طبقھ ی از اتاقا یکی ی تومیرفت

 :مسعود گفت
 . کھ گفتھ بودمھی ھمون کسنیا-    
 : بھم کرد و گفتی نگاھھی نبود یرانیمرده کھ ا    
 ی امتحانذارمی امشب رو مھی.  حرف ندارهیرقصش ھم کھ گفت. ظاھرش کھ خوبھ-    

 !؟ی داری خاصی امشب برنامھ یبرا .شھی می چنمیبره بب
 : زدم و گفتمیلبخند    
 حیترج. ھستش) لی اصیبا ھمون عرب) (BELLY( ی من بلیخب رقص اصل-    

 . با اون شروع کنمدمیم
 :سرشو تکون داد و گفت    
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بھ . می مدل رقصا رو داشتنی اشتری ھاپ و بپی و ھلھی رقص با منجای اشھیما ھم-    
 . متفاوت و جذاب باشھدینظرم با

 .ممنونم. نطورهیحتما ھم-    
 .برو آماده شو-    
 مناسب و ی لباس عربھی اتاق و ھی یرفتم تو. کنھمیی رو فرستاد کھ راھنمای دخترھی    
 ییتازه آفتاب گرفتھ بودم و پوستم ھنوز طال.  بودیی و طالدیسف.  انتخاب کردمکیش

 و موھامو باز دمیھمونو پوش. شدیفوق العاده م باھاش دی رنگ سفبیو ترک. رنگ بود
 زنگ می کھ گوشدمیکشیداشتم خط چشممو م. کردن شدم شیو شونھ کردم و مشغول آرا

 : گوشم و شونھ م نگھ داشتم و جواب دادمنی رو بیوش. / بودایبرد. خورد
 بلھ؟-    
 ؟ی خوبوایسالم ھ-    
 ؟یتو خوب. سالم ممنونم-    
 ام؟ی تا بسای تو؟ مگھ نگفتم وای کجا رفتیمرس-    
 ؟یکارم داشت.  منتظر موندن رو نداشتمیحوصلھ -    
 ؟ییآره کجا-    
 . برقصمدیبا(...)  کالب یامشب تو-    
 ؟؟؟؟!!!یچ-    
 : رو برداشتم و گفتمیگوش! نی افتاد زممیاز دادش سرمو بردم عقب کھ گوش    
 ؟؟!!!یزنی چرا داد می روانیھو-    
 ھ؟ی چطورطشی محیدونی اونجا می رفتیواسھ چ-    
 یاگھ دوست داشت. جاستی خود خانم نامدار اومدم و مسعودم اشنھادینترس بابا با پ-    

 .نی کارمو ببایب
 . کارو نکننی اوایھ-    
 ول کردم و رانی ای توزموی کار ھمھ چنی ھمیمن برا. فھممی حرفاتو نمنی الیدل-    

  نکن؟نکاروی ایگی می شده و دارداتی از کجا پدونمی نمییھوی بعد تو نجایاومدم ا
 ِ.آره حق با توا-    
 و با غر غر مشغول زی می پرت کردم رولمویمنم موبا!!  شو قطع کردیو گوش    

 : کارم شدمیادامھ 
 ؟! دارهی چھ ربطنیاصال بھ ا! ستی با خودشم معلوم نفشیتکل. ی روانیپسره -    
 کھ داشتم با موھام یدر حال.  در زدیکی.  رو برداشتم و زدم بھ لبامی قرمزرژلب    

 : گفتمرفتمیور م
 . توایب-    
 : زدم و گفتمیلبخند.  کھ اومد تو تعجب کردمای برددنیبا د    
 ؟یاومد-    
 : بھ سرتاپام نگاه کرد و گفتی جدیلیخ    
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 !؟ی شکلنیا-    
 !مگھ چشھ؟-    
 .ی باشینجوری اکردمیفکر نم-    
 ھمھ ھم نھی ھمی کردم؟ لباس مخصوص رقص عربکاری باشم؟؟ مگھ چیچھ جور-    

 .دوننیم
 : گفتیدستشو آورد باال و با کالفگ-    
 شدم جیگ. فھممی خودمو نمی رفتارامی الیاما دل. دونمی مناروی ای خودم ھمھ دونمیم-    
 .اری خودت نیتو بھ رو.  چمھدونمی کردم نمیقاط
 پاشنھ بلند ست لباسمو ی کھ داشتم کفشای و در حالنی زمیچھارزانو زدم رو    

 : گفتمدمیپوشیم
 !ھیعیطب!! گھی دی اوونھید-    
 باشھ ی لحنم عادکردمی می کھ سعیدر حال. ی صندلھی ی اومد نشست رویبا خستگ    
 :گفتم
 ؟! شده بودی امروز چیراست-    
 !! از من باردارهکردیدوست دخترم ادعا م-    
 !!ا-    
 ؟!ھیچ: ایبرد    
 !ی گفتییھوی یچیھ-    
 : و گفتدیخند    
 ی عالقھ ای سال بھ عنوان دوست دخترم کنار من بود ول٢ یلوس. گھی دیچیھ-    

 اواخر نیا.  واسم مھم نبودیول.  ھم ھستی اگھی دی با کسادونستمیبھش نداشتم و م
 کھ شده منو کنار خودش نگھ ی بھ ھر ترفندکردی میھ سع باھاش کات کنم کخواستمیم

 گرفتن و شی دکتر و ازش آزماشی بردمش پنم بھوونھ ش بود کھ منی آخرنمیداره و ا
 ! ھم خدا رو شکر تموم شدزیھمھ چ. ستیمعلوم شد بچھ مال من ن

 .آھا-    
 :برگشتم و گفتم.  کھ دستمو گرفترونی بمیبلند شدم و خواستم بر    
 !ھ؟یچ-    
 ! کس نگاه نکنچی ھی تو چشمایی اون باالی وقتوایھ-    
 ...ی از اصول رقص عربیکی یول-    
 : وسط حرفمدیپر    
 رهی خاتی تماشاچی چشمای کھ تونھی ای از اصول رقص عربیکی دونمیخودم م-    
 .گمیبھ خاطر خودت م. ستی جاش ننجای ای ولیش

.  و رفتم سمت پشت صحنھرونی دستش کشدم بیز توسرمو تکون دادم و دستمو ا    
 .خواستمشی رقصم می ھم دور خودم نگھ داشتم براری شال حرھی

 :ومدی صحنھ بود می کھ روی کسیصدا    
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 ! چقدر طرفدار داره؟یرقص بل. می دارژهی وی رقصنده ھیامشب -    
 . استقبال خوبھھی ی نشون دھنده نی کر کننده بود و اغای دست و جیصدا    
 ...وایبھ افتخار خانم ھ-    
 اصال بھش توجھ یول. استرس داشتم.  صحنھیھمھ دست زدن و من رفتم رو    
 یوقت.  کھ دستم بودی کردن با شالیبا شروع آھنگ نرم شروع کردم بھ باز. کردمینم

 ھوی.  شکل انجام دادمنیآھنگ اوج گرفت شال رو پرت کردم و رقصمو بھ بھتر
 رو نگاه ی اگھی دینتونستم جا  قفل شد وای بردی چشمای چرا اما چشمام تودونمینم

 ایبرد.  با ضرب آخر آوردمشون باالھوی و نیی پاختمیقسمت آخر رقصم موھامو ر. کنم
 ی کردم و با صدامی تعظتی بھ جمعیلبخند زدم و رو.  لباش بودی رویلبخند محو

 گذاشتم ی و موھامو ھمونجوردمی خودمو پوشیلباسا. دستاشون از صحنھ خارج شدم
 عیسر. ھول شدم.  شدمنھی بھ سنھی سای با بردرونی بامی بخواستمیاز در کھ م. باز بمونھ

 : لبخند زدم و گفتمھی
 ی ارتباط برقرار کنم ولخواستمیم.  شدم بھترهی اگھ خدیببخش-    
 : لبمو گفتیانگشتشو گذاشت رو    
 .ید بویعال... سسسسیھ-    
 : عقب و گفتمدمیسرمو کش    
 .یمرس-    
 :ھمون موقع مسعود ھم اومد و گفت    
 ؟؟؟!!ھا؟؟ ھا؟؟؟ ھــــــان!! ؟یتو چرا انقد خوب-    
 : و گفتختیبعدشم با خنده موھامو بھم ر    
 ادی دو شب بی ھفتھ ادمیگفت ھرچقد بخواد بھش م.  کھ عاشقت شدهنجای اسیرئ-    

 ! برقصھنجایا
 بھم زنگ بزنھ ھمون موقع ھا فقط ادی بیبگو ھروقت قرار بود آدم مھم!! خوبھ-    

 . دوست ندارمنجاھاروی ای تودنیوگرنھ رقص. امیم
 !یاوک-    
با ھمون .  رو تنھا گذاشتای زنگ خورد و منو بردشی بگھ کھ گوشیزیخواست چ    

 : لبش مونده بود گفتی کھ رویلبخند
 . دنبالتامیفردا م-    
 خودت برس یبرو بھ کارا. ی نداریاجی احتنی بھ تمرگھیتو کھ د. رمینھ خودم م-    

 . راحت ترمینجوریا
 آلبوم نیا.  صدامو آماده کنمدی بخونم باخوامیباالخره منم بعد از چندوقت دوباره م-    
.  نھای هری کارم بگدونمینم. کنمی می بزرگسکیاالن واقعا دارم ر.  مھمھیلی من خیبرا

 ...ِ بھ توادمی امیھمھ 
 .ی کھ موفق بشکنمی تالشمو می ھمھ ی ولومدمی ننجای کار انی ای برانکھیبا ا-    
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 تندتر از حد تمی رنی الیدل. با خنده دستشو پس زدم و ازش رد شدم. دیلپمو کش    
 !دمیفھمیمعمول قلبمو نم

 خوابم برده ی کدونستمیاصال نم.  شدمداری از خواب بالمی زنگ موبیفرداش با صدا    
 ؟!!اصال االن کجا ھستم! و االن ساعت چنده

 !بلھ؟-    
 ؟!یاوه تو ھنوز خواب-    
 !شما؟-    
 !گھی دامیبرد! وا-    
 ؟!ھی کایبرد-    
 ؟!ی شدوونھی دوایھ-    
 وا؟؟یھ-    
 !!!ستمی حوا نگھی من دنکھی و ا،ی رقص، مامانا،یبرد...  اومدادمی زی ھمھ چھوی    
 : و گفتممی از جام پردعیسر    
 ؟!!ساعت چنده-    
 ! شدریبدو د ٩-    
 .اومدم-    
 موھامو شونھ عیوقت دوش گرفتن نبود پس سر.  تختی پرت کردم روویگوش    

 رژ قرمز زدم و ھی.  بگذرمتونستمی نبود اما از رژلب نمشمی آرایوقت برا. کردم
 مونی رفتم سمت در کھ پشمی عطر زدم و بعد از برداشتن گوشکمی. دمیلباسامو پوش

 سرم و بدو یست با لباسم گذاشتم رو) کاله نقاب دار(َ کپ ھیدوباره برگشتم و . شدم
 .نییبدو رفتم پا

. رمیی کردم بابت تغینشستم جلو و ازش عذر خوا.  اومده بود دنبالمنی با ماشایبرد    
 :دی مقدمھ پرسی بھوی راه نیب. م استقبال کرد و راه افتاد ازشیشگیبا ھمون لبخند ھم

 ھ؟ی چتیاسم واقع-    
 ؟!یچ-    
 ؟!ھی چتی اسم واقعدمیپرس-    
 !گھی دواسی داره؟ ھی واقعری و غیمگھ اسم واقع-    
 ! صدات کردم حواست نبود؟وای بھت زنگ زدم و ھیپس چرا وقت-    
 ی حتیدیمگھ ند! زنمی مجی شدم گداریتازه از خواب ب!  داره؟یچھ ربط!! وا-    

 ؟!ستی نای اسم توام بردیعنی. خودتم نشناختم
 آأم از خوابم کھ ی خانوم وقتوای ھیول!! یگی راستشو می مثال تو داریباشھ الک-    

 تونھیکھ اون قسمت م.  از حافظھ ش ممکنھ ھنوز خواب باشھی قسمتھی فقط شھی مداریب
 ! بشھ بھ جز اسم و رسم خودشیزی ھر جشامل

 !ی از گرسنگرمیمیدارم م.  حرف نزنی انقد پزشکی تورو قرآن اول صبحالیخیب-    
 ! نھ؟ی نخوردیچیھ-    
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 !فکر نکنم-    
 یانقدر آرامش بخش بود کھ حت.  و چشمامو بستمنی ماشی دادم بھ صندلھیسرمو تک    
چد لحظھ بعد در سمت من باز شد و .  ھم نتونستم چشمامو باز کنمستادی انی ماشیوقت

 ...کردی کھ موھامو نوازش می گوشم و دستی تودیچی گرمش پیصدا
 ؟؟!!یُوولی ھوا؟؟یھ-    
 :با تعجب چشمامو باز کردم و گفتم    
 !؟یُ ولیچ-    
 : و گفتدیخند    
 )hivooli!!! (یُولیھ-    
 !ھ؟یچ!! شعوریب-    
 ! بخورنارویپاشو ا    
 کامل رو بھ دی داد دستم و درو بست و رفت نشست سمت خودش و چرخسھی کھیو     
 ! من نشستیرو
 !کردمیمن ھنوز داشتم نگاش م    
 !گھی دمیبخور بر-    
 کی آب پرتغال، کر،یش.  رو نگاه کردمسھیباالخره چشم ازش برداشتم و داخل ک    

 !!!شکالااااات... و
!  درستھ گاز اول رو زدمی اول شکالت رو در آوردم و ھمون طوریبا خوشحال    
 ! افتاد اونم ھستادمیتازه ! دیخند
 : شکالت رو گرفتم سمتش و گفتمعیسر    
 !؟یخوریم-    
 !نچ بخور-    
 و آب کیدر آخر ھم ک. رموی خوردم و بعد شای بردی رهی نگاه خریشکالتمو ز    

 :پرتغالمو خوردم و گفتم
 ! دستت درد نکنھشیآخ-    
 !!ی دوست داشتنیلی جور خھی. کردی نگام می جورھی    
 ؟!ھیچ: من    
 ! نگات کنمیخوری میزی چھی ی داری چرا دوست دارم وقتدونمینم-    
 . شدری دمیبر!  بابا بھ خدایضیمر-    
 ! و سخت شروع شد سفتینای و دوباره تمرمیدیباالخره رس    

 
 

 شده یمی صمیلی خایبا برد.  ھتل اقامت داشتمیدو ماه گذشتھ بود و من ھنوز تو    
 ی بھ فکر درست کردن کارایمامان.  بودانی رو بھ پاگھی آوازمم دینایبودم و تمر

 ای بودم کھ برددهی مدت فھمنی ایتو.  نبودی کار آسوننکھی مثل ایاقامت دائمم بود ول
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 نیو قرار بود ا. درست مثل من. رانی بره ادیبار با کیھم اقامت نداره و چند وقت 
 باھام تماس گرفتھ بود و گفتھ ایبرد. می باشھ رو باھم بررانی کھ قرار بود بھ ایسفر

 یکارا. بودمی مراقب صدام می حسابدی و من بامی کھ ضبط دارھیبود امروز روز
 خوب آشنا گردانلطف ھمون کاباره باچند تا کار و بھ رفتی مشی خوب پیلیرقصمم خ

 گروه رقص واسھ خودم ھی داده بود کھ شنھادی بھم پایبرد. شده بودم و مشغول کار بودم
 کار نی ای توگفتیم. شرکت کنم...  و ی و رسمیابونی خی مسابقھ ھایجمع کنم و تو

 بود کھ یزی ھمون چقای دقنیو ا. شترهی درآمدت بی شھرت داشتھ باششتریھرچقدر ب
 خواستمی کھ میزی از اون چشتری بیلیو من خ! ھمھ راه اومده بودم نیمن بھ خاطرش ا

 بھ نجایاز ا...  ھوامو داشتھیلی کھ خدا خنجایتا ا. و توقع داشتم بھ دست آورده بودم
 ...بعدم بزرگھ

.  سختم بودلھیوسواقعا بدون . رفتمی خودم منی دنبالم، خودم با ماشومدی نمای بردگھید    
 .امی بردزونھی آوکردمیھمش احساس م

 و دربستھ و خفھ شده بودم اما ی اشھی اتاق شنی دو ماه وارد انی ای بارھا تونکھیبا ا    
 تا صداھامون گرم بشھ بعد می کردنی تمرکمی ایقبل از ضبط با برد. بازم استرس داشتم

 ی ھمخوانیی رو دو تامی رو کھ حفظ کرده بودی اتاقک و با شروع آھنگ متنیرفتم تو
 جاھا رو من ی و بعضمی وسظش کات دادیلیخ. و نقص بود بی عی بگمینم. میکرد

 آھنگ بھ نی اولیاما در کل برا.  دراومدخواستی می کھ کامیچند بار خوندم تا ھمون
 : گفتای بردمیرفتی ممی داشتیوقت.  خوب بودایقول برد

 دیای بعی سرکنمی می زنگ زد و گفت کاراتونو اوکیانم نامدارخ... وای ھیراست-    
.  آلبوم بھمون وقت بدهنیمنم ازش خواھش کردم تا تموم شدن ا.  کارتون دارمرانیا

 ؟ی نداری مشکل؟یتونیم. می کار کندفشردهی بامی ھفتھ وقت دار١فقط 
 .گھی دی داشتھ باشپای ھوامو تو کلدینھ فقط با-    
 . راحت باباالتیخ-    
 ...لرزوندی دلمو می چرا بھ طرز مضحکتونمی کھ نمیبا چشمک    
 ی و خوشیکار آلبوم دو نفره مون با خوب.  ھفتھ بھ سرعت برق و باد گذشتکی    

البتھ بھ خاطر . رانی امی خودمونو رسوندعای سری مامانیتموم شد و ما طبق خواستھ 
 ی خب با ھر بدبختی سخت بود ولکمی  مخصوصا من کھ رقاص بودمایشغل من و برد

 یبا تنفس ھوا.  شو فرستاده بود دنبالموننده رانیمامان. رانی بھ امیدی کھ بود رسیا
 ی مشکی چادر ھادنیبا د.  حجاب خانم ھاشون ناخودآگاه استرس گرفتمدنی و درانیا
ھمش . ردی بھم وارد میفی لرز خفشدی مدهی از زن ھا و دختر ھا دی کھ سر بعضیا

 خورهیو تا م  جلوادی و منتظره تا بکنھی گوشھ نگام مھی االن بابام داره کردمیاحساس م
 : بازوھامو گرفت و گفتایبرد. بزنتم

 ...یلرزی مدی مثھ بی چتھ دختر؟؟ داروا؟؟یھ-    
 ... افتادمنجای خاطرات بد اادی... خوبم....خو-    
 :محکم بغلم کرد و گفت    
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 ...نجامینترس من ا-    
 کھ بود ی ھرچیبود ول)  بھ اصطالح خودمون زر مفتای( حرفش فقط حرف دیشا    

 ھم شد و ما سالم و سالمت نطویو ھم. وفتھی نمی داد کھ اتفاقنانیبھم آرامش و اطم
 داشت کھ مارو از اونجا تا کاری چی مامانیعنی... ی بھ امارت بزرگ نامدارمیدیرس

 ! بود؟دهی کشنجایا
 

 کھ نیھم. می نشستی و داخل منتظر مامانمی رفتناختمشی کھ نمیدیدنبال خدمتکار جد    
 لحظھ خواستم با ذوق ھی.  ناخودآگاه از جام بلند شدمنیی پاادی داره از پلھ ھا مدمشید

 من کھ دنی افتادم کھ با دییای بردادی ھوی ی سر بھ سرش بذارم ولیبپرم تو بغلش و کل
 عی ضادینبا...  مادربزرگھ منھی کھ خانم نامداردونھیاون نم...  بودتادهسیبلند شدم اونم ا

 و منتظر شدم تا برسھ ستادمیً کامال خانمانھ احی لبخند ملھیپس ساکت با . ارمی دربیباز
 براش زدم کھ باعث شدم لباشاو جمع ی چشمکیواشکی بھم نگاه کرد یوقت. جلومون

 و می ھردو سالم کردایمن و برد.  تنگ شدهام کھ دلش بردونمیم. رهیکنھ تا خندش نگ
 نگاه ی بھ مامانی با لبخند پرمحبتایبرد. گھی می چی خانم نامدارمینیمنتظر شدم تا بب

 ... دوسش داشتیلی خنکھیمثل ا... کردیم
 ...دینیبش: یمامان    
 : نگاھمون کرد و گفتکمی. میھردو نشست    
 سفر خوب بود؟. خب-    
 . ممنونمزیواقعا بابت ھمھ چ... ی شما عالیکمکابا : ایبرد    
 ...نطوریمنم ھم: من    
 : نگاھم کرد و گفتیکم...  زدممی آدم زندگنی بھتری از تھ دلم بھ رویو لبخند    
 رون؟ی بادی میآلبومتون ک... ی کردشرفتی پیلیخ-    
 کھ ی کھ استقبالش ھمونطوردوارمیام...  ھا ھستتی سای توگھی روز د٢: ایبرد    

 . باشھکنمیفکر م
 ؟ی با رقص چطورنمیبگو بب... وایخب ھ. نطورهیقطعا ھم-    
 ی توای سره کی.  ندارمشتری بادگرفتنی ی برایفعال کھ انقدر سرم شلوغ بوده وقت-    

 تا ومدی باھام مشھی ھمایکھ البتھ برد.  کابارهی توای سر صحنھ ای بودم ای با بردومیاستاد
 .ادی برام بھ وجود نیمشکل

 ...دی شدیمی باھم صمیلیپس خ: یمامان    
 ...ھی خوبیلی دوست خوایبلھ ھ: ایبرد    
 ! ھم ھستی خوبیلیدختر خ: یمامان    
 .ًکامال درستھ: ایبرد    
 خب از شما یول. ومدی از دستم بر نمی اگھی لبخند بزنم و تشکر کنم کار دنکھیجز ا    

 )ید:پووزش !! ( بودی جام عروسھی تو ستیکھ پنھون ن
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 رفت ی مامانمی خوردیزی چھی و می شدای از احواالت ھم جونکھیخالصھ بعد از ا    
 :سر اصل مطلب

 سر رمی پس مستی داستانا ننی و اینی کھ اھل مقدمھ چدیدونیھر دوتون خوب م-    
 یشما کار. رمی براتون اقامت بگکردمی می مدت من داشتم سعنی ایتو... اصل مطلب

 یعنی. دی متأھل باشدی کھ ھر دوتون بادی حد بدوننی فقط در ادی نداشتھ باشاتشیبھ جزئ
 . خودتونیو ھم برا. شھیم  راحت تریلی من خی براینجوریا

 ی خب مامانیول" ؟؟!!ارمی اوضاع شوھر از کجا بنیحاال تو ا"دوست داشتم بگم     
 ....دوست نداره وسط حرفش حرف بزنم. ..گھیبود د

 و بھون اعتماد دارم شناسمی خوب میلی کھ ھردوتونو خییاز اونجا: ادامھ داد    
 .دی کھ باھم ازدواج کنخوامیم

 :میھمزمان گفت!!  بودیدنی اون لحظھ دای منو بردی افھیق    
 ؟؟!!یچـــ-    
 تی کھ موقعدی فراموش نکننوی ای و رک گفتم ولرمنتظرهی غیلی خدونمیم: یمامان    

 .کنمی شما و کار خودم می راحتی کارو برانیو من ا. دی منونیاالنتون رو مد
 ... آخھیول: من    
 کھ شما واقعا باھم ستی نی معننی بھ انیا... ھنوز حرفم مونده... تند نرو: یمامان    

 ھی. ی راحت حرفامو بفھمدیپس با... یخوندی مادی تو کھ رمان زوایھ... دیکنیازدواج م
 ...یازدواج صور

 شینجوریھم!! ارهی پدر آدمو در می اجتماعی شبکھ ھانی ھا، اعھیشا... آخھ: ایبرد    
 ... برامونادهیحرف ز

نگران . بعدشم من ھنوز پشتتونم!!  داشتھقتی بوده حقیتا االن کھ ھر حرف: یمامان    
بلکھ احساس و . کنمی نمنیی نھ رو من تعای وفتھی بنتونی بی کھ اتفاقنیا. دی نباشزی چچیھ

 بخشمتونینم...  بھ خودتون داره امای بستگزیھمھ چ. کنھی کارو منیرفتار خودتون ا
... ازی نی از عشق باشھ و فقط از روی کھ خالوفتھی بنتونی بیفاق اتای یاگر رابطھ ا

 !؟یاوک
 : و گفتمدمی بھ سرم کشیکالفھ دست    
 !!فھممیممن ھنوزم ن-    
 : گفترفتی کھ بھ سمت پلھ ھا می از جاش بلند شد و در حالیمامان    
 شام صدام یبرا. گھیاتاق ھست د.  استراحت کنمرمیمن م.  روشنش کننوی اایبرد-    
 ...دیکن

 دمی نخ با ناخن کشھی در آوردم و فمی کی از توگارمویکالفھ و سردرگم پاکت س    
 کھ یدر حال.  لبم و روشنش کردمی گذاشتمش گوشھ ای بردنی نگاه سنگریز. رونیب

 : داد زدمرونی بدادمیدودشو م
 ؟؟!! بھ من بدهیگاری سری زھی یکی شھیم-    
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 رو گذاشت یگاری سری اومد زری سر بھ زشناختمشی کھ می قبلی از خدمھ ھایکی    
 ای مبل و رو بھ بردیپاھامو جمع کردم رو.  رفتعی کھ جلوم بود و سریزی میرو

 :گفتم
 ؟؟!!ی چیعنی حرفا نی اایبرد-    
 حق یلی بھ گردن من خیخانم نامدار...  خبیواال منم مثلھ تو عجب کردم ول-    

 . کھ ازم داره نھ بگمی بھ تنھا خواستھ اتونمینم. داره
 طرف خوشحال بودم کھ ھمش ھیاز .  نھ گفتن رو نداشتمیمنم رو. گفتیراست م    
...  ناراحتی طرف نگران بودم از طرفھیاز ... دمیترسی طرف مھیاز !! امیار بردکن

 یگاری سری زی رو توگارمیتھ س.  خوب و بد رو باھم داشتمیخالصھ تمام حسا
 :خاموش کردم و گفتم

 .امیمن االن م-    
بدو رفتم سمت اتاق .  از اتاق ھایکی ی رفت تولشی تکون داد و با وسایسر    

 شی صندلی کھ رو بھ پنجره رودنشیبا د.  صداش رفتم داخلدنیبعد از شن. یمامان
 کنارش نشستم و سرمو گذاشتم نی زمیرفتم رو.  کھ منتظرم بودهدمینشستھ بود فھم

 :دمزمزمھ کر. آروم موھامو نوازش کرد.  پاشیرو
 ...یدلم برات تنگ شده بود مامان-    
 ... منیدل منم برات تنگ شده بود دختر کوچولو-    
 :با بغض گفتم    
  چرا؟؟یمامان-    
 !؟؟یدوستش دار-    
 ...دونمیواقعا نم... دونمینم-    
 .شناسمی رو بھتر از خودش مایمن برد... نگران نباش-    
 ...ترسمیم. ی مامانستی نی کافنیاما ا-    
 .من کنارتم.  نباشزی چچینگران ھ... زمینترس عز-    
بعدش ازش اجازه .  آرامش گرفتمزشی نشستم و از وجود عزششی ساعت پمین    

 . دوستام برمدنیگرفتم کھ بھ د
 .بازم کارتون دارم.  شام برگردی برایبرو ول: یمامان    
 ...چشم:من    

 
 ازم ی ھا کلوونھید.  تنگ شده بوداشونی و دوستام و خل بازرانی ایواقعا دلم برا    

بھ قول !!  دنسره دوست ماسنی اای خواننده ھھ نیامضا و عکس گرفتن کھ بگن ا
 ! دختره واس ماسنیخودشون ا

 دوباره کنار می شاممون رو خوردیوقت.  شام خونھ بودمی برای مامانیطبق گفتھ     
 : گفتیمامان. می جمع شدی سالن اصلیھم تو

 ... رو بگمی رازھی ھر کدومتون ی براخوامیامشب م-    
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 : و ادامھ داددی کشیقینفس عم    
 منھ، از تنھا ی نوه زننی درخشان صداش موای ھھی کھ تو و بقی دختر،ییحوا ثنا-    

 منو و تمام ثروتش رو ول کرد ی پسرمذھبھی سالش بود بھ خاطر ١٨ یدخترم کھ وقت
 بھ اسالم و نی توھ وجھ قصدچیبھ ھ( یی حاج آقا ثنایِو رفت شد حاج خانوم خونھ 

 . ھواشو دارمھی از بقشتری کھ بنھیواسھ ھم). محاج خانم ھا و حاج آقا ھا رو ندار
 بار نوبت من نی ادامھ داد و ایمامان!! رونی بزدی داشت از کاسھ مای بردیچشما    

 بود کھ متعجب شم
 شناسنش،ی منی رادای طرفداراش بردھی کھ تو و بقی کسا،ی نی محمدایبرد: یمامان    

 اتاق خوب ھی خونھ نی ای تویعنی.  بزگش کردمی کھ از بچگیکس.  منھیپسر خونده 
 سالش ٤ ی وقتدونستی کھ میدرحال.  براش فراھم بوخواستی کھ میزیھر چ. داشت

 مھربون ی ای ھمون بردشھیھم.  نشدوض عچوقتی ھیبوده از پرورشگاه آوردمش ول
 نی ایتو.  خودشو گم نکرددیوج شھرت رس بھ ای وقتیحت. و ساده و بامرام موند

 . کھ نمک بخوره و نمکدون بشکنھدمی ندکباری کھ بزگش کردم ی و چند سالستیب
 :دمیپرس. میکردی گرد شده بھ ھم نگاه می ھردو با چشماایحاال منو برد    
 ؟؟؟؟!!! منھیی دانی ایعنی... یعنی-    
 ما نی بی مادر و فرزندوندی پای قسم ای غھی صچی ندادم و ھریچون من بھش ش. نھ-    

 ھی ری کھ گفتم شما دوتا باھم زنھیواسھ ھم. من فقط خرجشو دادم و کمکش کردم. نبوده
 دی نباچکسیبازم مثل گذشتھ ھ. شناسمی چون ھر دوتون رو خوب مدی کنیسقف زندگ

 !؟یاوک. نھ من و شما رو بدوی واقعیرابطھ 
 !؟یفتھ بود چرا تاحاال بھم نگیمامان: من    
 ...چون وقتش نبود-    
 : با خنده گفتایبرد    
 !!یخوب موند!! ای داشتھ باشینقدی نوه اادیخالھ جون بھت نم-    
 : زد و گفتی لبخدیمامان    
 !!زیپاشو برو بچھ مزه نر-    
 بکشم کھ از دستم گاریخواستم دوباره س. ای رفت باال و من موندم و بردیمامان    

 :طلبکارانھ نگاش کردم کھ گفت. گرفت
 ! دارمازیمن بھ صدات حاال حاالھا ن-    
 دستشو ایبرد.  دادم بھ زانوھامھی دستام و آنجمو تکی کردم و سرمو گذاشتم رویپوف    

 : درازمو تکونشون داد و گفتی موھایکرد ال
 ! حوا بوده خانم کوچولوووتیپس اسم اصل-    
 !نکن! کوفت-    
 !تکھ! ی قشنگنیاسم بھ ا! خاک تو سرت-    
 !!من دوسش ندارم-    
 !!من دوسش دارم-    
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 ! باال انداخت و رفت سمت اتاقشی گرد نگاش کردم کھ شونھ ایبا چشما    
در !! ینی اتاق منو ببیتونی توام میاگھ خواست. نمی اتاقتو ببامیفردا صبح م: ایبرد    

 !! صدا کنییبعد منو دا بھ نیضمن از ا
 : پرت کردم سمتش کھ گرفتش و با خنده گفتگارمویبا حرص پاکت س    
 !شب خوش... دمی بھت نمگھید!! شایخودت داد-    
 شھی نمشیکار!! گھی ام دیروان!! دستامو محکم مشت کردم و کوبوندم تو سرم    
 !کرد
    

 ھفتھ ھی نی از اشتری بشدی نمی دوست داشتم ولیلیخ. ایھم من و ھم برد. میکار داشت    
 و من ھنوزم می عقد کرده بودای کھ منو بردی در حالمیبرگشت. ی مامانشی پمیبمون

 ی رمانایلی مثھ قرار نبود مثھ ھمخونھ و خی ازدواج صورھی!!  باور کنمتونستمینم
 تونستمی نمیکار ی ولدمیترسیاسترس داشتم م. افتاده بود حاال واسھ خودم اتفاق! گھید

 ی آخرش تویھنوز جملھ . رهیگی اقامتمونو مگھی ماه دکی گفتھ بود تا یمامان. بکنم
. وفتھی بدینگفت نبا".  نباشھی و توش عشقوفتھی بنتونی بی اگھ اتفاقبخشمتونینم"ذھنمھ 

 خودم ی و بھ رودمی خجالت کشدچق.  عشق باشھی از رودی باوفتھی بخوادیگفت اگھ م
 .اوردمین

 : گفتمایبھ برد. شدمی مھوشی داشتم بی از خستگمیدی رسیوقت    
 ...رمیمی میدارم از خستگ!  منو ھتل؟یبریم-    
 .باشھ-    
 : تعارف زدمھی سرم ری ھتل خیجلو    
 ! باالایب. یمرس-    
 :اونم رو ھوا گرفت    
 !باشھ-    
 !!شھی نمتیتعارفم حال-    
 اومد سمتم و دستشو گذاشت پشت کمرم و با ھم نیدن ماش و بعد از پارک کردیخند    

 .رفتم سمت ھتل
 !؟یخوری میزیچ-    
 ؟!!ی دارایچ-    
پاشو خودت ! ؟یریگی رو ھوا معی تو چرا سرزنمی می حرفھی حاال من دونمینم-    

 !ادیمن خوابم م! گھی ھست دی چنیبگرد بب
 !بھ بھ چھ مھمون نواز و کدبانو-    
از خواب .  خوابم برددی نکشقھی تختم و بھ دقی نازک کردم و رفتم تویپشت چشم    

 ھی.  لبم نشستی رویناخواستھ لبخند.  تخت خوابھی کنارم روای برددمی شدم دداریب
 مسعود تماس دمی چک کردم دمویبعدشم بلند شدم گوش!! دونھ زدم تو گوش خودم
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.  و با مسعود تماس گرفتمسادمیدر وا ی از اتاق و جلورونیرفتم ب. گرفتھ بوده
 :ھنوز بوق دوم نخورده بود کھ مسعود جواب داد.  بشھداری بای بردخواستمینم

  تو دختر؟؟ییکجا-    
 ؟یخوب. خونھ ام. سالم-    
 خودتو برسون گھی ساعت دکیتا .  شدهی تووووپ برات اوکتی موقعھی وای ھنیبب-    
 .فرستمی آدرس کھ االن برات منیبھ ا
 .دمی ساعتھ رس٢،٣؟؟ من تازه !!یگی می داریچ-    
 یخوای؟؟ م!!یای بیخوایحاالم نم(...)  ی آقادی جدپی کلی رقص توشنھادیاحمق پ-    

 !؟ی از دست بدتوی موقعنیا
.  در حد شادمھر بودتشیمعروف!! ادی زیلیخ.  معروف بودیلیخ. شناختمیپسره رو م    

ً آدم کار کنم مسلما ھمھ نیخب اگر من با ا. شناسنی ھمھ می فالنیگیاونقد کھ تا م
 !! منی آروزیعنی؟؟؟ !!ی چیعنی نیو ا. ننیبیرقصمو م

 ...اومدم اومدم-    
 ای بردی نامھ براھی جمع کردم باال و سی خسی تو حموم و موھامو خدمیبدو بدو پر    

 سی سروھی گھیساعت د می و ازشون خواھش کردم ننییرفتم پا. رمیگذاشتم کھ دارم م
 پرس و کمی شدم و با نمی و سوار ماشرونی اتاقم و بدو بدو زدم بیصبحانھ ببرن برا

 . کردمدای رو پبود  کھ مسعود فرستادهیشنیجو لوک
 و میری اتاق گی شدم رفتم تودیی تانکھی کارگردانش و بعد از اشی پمیبا مسعود رفت    

 بار آھنگ رو گوش کردم و کی و رونیرفتم ب.  آپم انجام شدکی و مدمیلباسامو پوش
 ی از کارم راضھی ھم خودم و ھم بقشھیمثل ھم. نی دوربی بار دوم رفتم جلویبرا

 .بودن
 پخش شده تای سای ھمھ ی ھفتھ از برگشتنمون گذشتھ بود و آلبوممون امروز توکی    
 و تعداد دانلودھا تا می کرده بودغی تبلی اجتماعی شبکھ ھایالبتھ از قبل براش تو. بود

 .االن فوق العاده باال بود
 ھم نظر ای و منو برددیرسی داشت بھ کار خودش میکام. می بودی کاموی استادیتو    

 .دی بھ ذھنم رسی چزھی ھوی. میخوندیھارو م
 !!ـــایبرد: من    
 ؟!بلــھ-    
 ! آلبوم؟ی واسھ آھنگای بدپی کلیخوایم-    
 : گفترفتی ور مشی کھ با گوشیھمونطور    
 . ندارمی ھنوز نظردونمینم-    
بلند شدم رفتم جلوش . کنھی بھم توجھ نمزنمی حرف میکی دارم با ی وقتادیبدم م    

. تعجب کرده بود. زل زد تو چشمام. دستمو گذاشتم دو طرف صورتش و آوردمش باال
 : گفتمیبا لحن آروم

 .پس بھ من نگاه کن. تی نھ با گوشیزنیم با من حرف یدار-    
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 : جلوش و دستمو گرفت و گفتزی می پرت کرد روشویگوش    
 !دییبفرما.  از نگاهنمیخب ا-    
 چشمام ی بودم سرشو گرفتھ بود باال تا قشنگ توستادهیچون اون نشستھ بود و من ا    

.  حرف بزنمتونمیم نینجوریمن ا.  دستش بود نگاه کردمیبھ دستم کھ تو. نگاه کنھ
 دستمو زی می نشستن روی بھ بھونھ نی ھمیبرا!  بگمخواستمی می رفت چادمیاصال 
 : و گفتدیخند! زی می رونشستم  دستش در آوردم و چھارزانویاز تو

  تو کلتھ؟ی چنمیبگو بب-    
.  فقط صداستنیاما ا. ادنی زیلیطرفدارامون خ.  کال آھنگا فوق العاده بودنیبب-    

 ھر یعنی... نھ. ستمی من نی تو ھستیعنی. میستی شناختھ نیلی خری بازم بھ تصویعنی
 ی کھ برانھیمن نظرم ا. دتمونی ندی کسگھی با ھم دیعنی. ی تکیاما تک... میدومون ھست

 ھم آھنگامون معروف تر ینجوریا. رونی بمی بدپیداره کل  طرفدارشتری کھ بییآھنگا
 ؟!ھینظرت چ. میشی مدهی ھم خودمون باھم دشنیم

 من بر ی چامای کرد و مشغول فکر کردن شد اما چشماشو از روزیچشماشو ر    
 :بعد از چند لحظھ گفت. نداشت

 ... عقدمونمھیفقط من نگران قض. ھیفکر خوب-    
 من فقط نظرمو یبازم خود دان. ستی نی نگرانی با من پس جاگھی می مامانیوقت-    
 .گفتم
 یقایتشو.  کامنت ھا شدمی سرجام نشستم و مشغول خوندن ادامھ بلند شدم رفتم    

 گفتنی کھ مخوندمی رو میی کامنتایوقت. دادی می بھم انرژیلی مثبتشون خیمردم و نظرا
 فی ازش تعرنکھی از اچکسیخب ھ!!  تو آسمونرفتمی اصال مھھھی دختره عالیصدا

 .منم مثل ھمھ. ادیکنن بدش نم
 شونھ ھام حلقھ شد و ی دو تا دست بزرگ رودمی دھوی چقد گذاشتھ بود کھ دونمینم    

 : آلبوم بود کنار گوشم گفتی من توی جذاب کھ کنار صدای صداھی
 ؟! خوشگلھیخندی میبھ چ-    
 !زنھ؟ی چشھ کھ انقدر تند تند داره می قلب لعنتنیا    
و باز کردم و بلند شدم و  ضربان تند قلبمو حس کنھ با خنده دستاشنکھیاز ترس ا    
 :گفتم
 .دهی میواقعا بھم انرژ.  کھ گذاشتن برامونییبھ کامنتا-    
 !!ی ھستی کھ چھ شکلننی دوست دارن تو رو ببایلیخ. البتھ-    
 : بھم و گفتمدمیدستامو کوب    
 ! آخ جووونیوااا-    
 :دی و لپمو کشدیخند    
 !!یوولیبا نظرت موافقت شد ھ-    
 : و گفتمدمیندخ    
 .ی؟؟ مرررس!!یجد-    
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 : اون طرف کھ گفترفتمیداشتم م    
 !می قدیزنم زنا!! یزی چھی ی بوسھیبابا -    
 : دھنشو گفتمی و دستمو گذاشتم رودمی پرعیسر! دمیگرخ!! گفتیبلند بلند داشت م    
 !!شنوهی میکی االن یخفھ شو روان-    
 !ھمھمھمھمھمھمنمھمکنکسامنفن ذتصالخصثافتدب: ایبرد    
 ؟؟؟!!!یچــ-    
 !!حنحخلنمنثقلمقکشثاقتفکثصمم منتسنممم: ایبرد    
 چرا دمیتازه فھم!!  دھنشو بود اشاره کردیو با چشم و ابرو بھ دستم کھ رو    

 : دھنش برداشتم و گفتمی و دستمو از رودمیخند! زنھی حرف مینطوریا
 ؟؟!!یگی میچ-    
 !!خوامیبوس م-    
 سر چھار راه بھ ملت سمیمی انگار من واخوامی بوس مگھی می جورھی!! برو گمشو-    

 !دمیبوس م
 : کرد و گفتزیچشماشو ر    
 !!ی تو تا حاال لبم ندادیعنی!!! آھا-    
 : و گفتماوردمی خودم نی بھ روی ولدمیخجالت کش    
 نی وقت اھی دی مامانشیبعد از اونم پ!! تا پارسال کھ در چنگ اون خانواده بودم-    

 !! نداشتمارویمسخره باز
 ؟!!ی دونھ دوست پسرم نداشتھی یعنیاوممم -    
  شدی چپی کلھی قضنمیبگو بب. نھ-    
 . خاصزی چھی.  امدهی اھیفقط دنبال . ًکارگردانش کھ مسلما خودمم-    
 ؟یخوای کدوم آھنگ مواسھ-    
 .بھ نظر تو کدومش از ھمھ بھتره. دونمینم-    
 ی بعد اگھ استقبالش خوب بود برامی بدپی اول کلکمیواسھ بھ تو نزد... بھ نظرم من-    
 .می ھم بدھیبق

 خونھ می برمی جمع کنلتوروی وسامی پاشو بری نداریفقط االن اگھ کار. خوبھ موافقم-    
 . من اتاقتو آماده کردمی

 ھ؟یحاال چھ عجلھ ا-    
 !تورو سپره دست من! کنھی کلمھ مو میخالھ جون بفھمھ ھنوز تو ھتل-    
 : گفتمداشتمی کھ کولھ مو بر میدرحال    
 !!ری پذتیتوام کھ مسئول-    
 ! کھیدونی مگھیآره د: دیخند    
 :اومد جلو و موھامو رفت تو دستشو گفت    
 ؟! موھات بازهشھی تو چرا ھموای ھیاستر-    
 !دهی بھم دست می احساس خفگبندمشونی میوقت.  عادت دارمدونمینم-    
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 : و دستشو گرفتم و گفتمرونی بدمیبعدشم موھامو از دستش کش    
 . گشنمھمی برایب-    
ستم  دادم و خوالی تحودی و کلنیی جمع کردم و رفتم پالمویباھم رفتم ھتل و من وسا    

 ای بردنیرفتم سوار ماش.  حساب کردهیپول ھتل رو پرداخت کنم کھ گفتن خانم نامدار
 :شدم و گفتم

 ؟ی خودم چنیماش-    
 ارمشی مامی خونھ خودم مذارمی بعد تورو ممی بخوریزی چھی می بریحاال ب: ایبرد    

 .واست
 .باشھ دستت درد نکنھ-    
 : کھ گذشت دوباره گفتمکمی    
 ا؟یبرد-    
 جان؟-    
 : گوشت دستم و گفتمیاز حرصم ناخن ھامو فشار دادم تو... دوباره قلبم شروع کرد    
 !م؟یکنی شروع مپوی کلی بردارلمی فیک-    
 !؟ی دارجانیھ-    
 ...آره-    
 .زنمی کنم فرداش استارت کارو مدای خاص رو پی دهی ھر وقت اون ادونمینم-    
 ؟یکنی مدای رو پدهی انی ای خودت کخب بھ نظر-    
 ھم مردم ممکنھ شھی میمی بشھ چون ھم آھنگ قدری دیلی خدی نبایول. دونمینم-    

 . برهادشونی
 .آره باھات موافقم-    
 منو گذاشت خونھ و خودش با ای و بعدشم بردمی رستوران و غذامونو خوردھی میرفت    

 خونھ ھی.  زدمدی فرصت قشنگ خونھ شو دنی ایمنم تو.  مننیآژانس رفت دنبال ماش
 یخونھ آپارتمان.  استخر توشھی خوشگل و اطی حھی.  نھ بزرگکی متوسط، نھ کوچی

 وسال رو دمانیدکور خونھ و طرز چ. بودم  خوشحالیلی بابت خنینبود و من از ا
 از یی جاھاھی بود و دی سفشترشیب.  رنگش ھم برام جالب بودبیترک. دوست داشتم

.  تا اتاق داشت٤خونھ .  توش بودی ھمھ رنگیعنی.  و شاد استفاده شده بودغی جیرنگا
 و ر عطی کنسول کھ جلوش کلزی مھی تخت دو نفره، ھی.  اتاق رو باز کردمنیدر اول

 ی ھر خرگھید.  بوددی و سفی و مشکی اتاق طوسبیترک. بود...  و ویادکلن و افتر ش
 کھ ی خوشگلیمخصوصا با اون عکسا. اسی اتاق بردنجای کھ ادیفھمی من بود ھم میجا

 قلبم کھ دوباره وحش یدستمو گذاشتم رو.  کرده بودزونی آوواریاز خودش بھ در و د
 اتاق کارش بود چون ی ھاھی تو مایزی چھی ی بعدتاقا. دمی کشیقیشده بود و نفس عم
 گھی دی معمولی چندتا دفتر نت و دفترازی میرو.  بزگ بودزی مھیتوش چندتا ساز و 

خواستم . زی می پخش شده بودن رویبود کھ باز و بستھ بھ طور شلختھ وار و نا مرتب
 ؟!بھ من چھ.  شدممونی پشعیبرم مرتبشون کنم اما سر
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 کھ انگار دی سفواری اتاق با دھی.  باز شدشمی درش رو باز کردم نی وقتیاتاق بعد    
 رو ھی تخت دونفره و ھیبا . رنگ و وارنگ بود.  مختلف رو پاشده بودن روشیرنگا
با .  روششی ست کامل لوازم آراھی کنسول خوشگل و زی مھی. وارای از طرح دیتخت

 لوازم دمی دی وقتیول!!  خوشگل بودیلیخ. فره دو نی پف پفی کاناپھ ھی کمد و ھی
 و با لب و ستی مال من ندمیسھ فھم کمد چند دست لبای کنسولھ و توزی می روشیآرا

 باند ھی ست و نھی فقط آواری دی بھ جادمی رفتم سمت اتاق بعد کھ درونی آویلوچھ 
 تکون دادم رموس!! ھی بود کھ اون لباسا مال کنی اریتمام ذھنم درگ. بزرگ گوشھ اتاقھ

 :و گفتم
 !پس کدوم اتاق مالھ منھ؟! وا-    
 !!ی رنگیھمون رنگ-    
 !!دمی متر پرمین    
 ؟ی اومدیک! می ترسوندیروان: من    
 ! کدوم اتاق توا؟یدی واقعا نفھمیعنی. االن-    
 ...شی کنسولش ھم لوازم آرازی میرو! خب تو کمدش لباس بود-    
 !!دمینترس استفاده نشده تازه خر. گھی ددمیخب واسھ تو خر-    
 !چرا؟!! یمرســــ-    
  نباشھی واسھ اتاق تو خالرمی ھم بگناروی گفتم ادیخر رفتھ بود ینطوریھم-    
 ! قشنگھیلیخ. واقعا ممنونم-    
 .کن.  صدامی ھم خواستیزیچ.  بذار تو اتاقتلتویبرو وسا. کنمیخواھش م-    
 یباشھ مرس-    
 . اتاق کارشی اتاقم و اونم رفت تویرفتم تو    
 کنم و بھ نظرم اون نی تمرخواستمیم.  ھاپ بھم داده بودنپی کار ھھی شنھادی پًرایاخ    
 و دو تا ای در اتاق بردیرفتم جلو.  مکان بود واسمنی بود بھترنھی کھ ھمھ جاش آیاتاق

 :تقھ بھ در زدم کھ صداش اومد
 ... توایب-    
 :درو باز کردم و سرمو بردم تو    
 ؟!نم ات استفاده کنھی از اتاق آشھیم! ــــا؟یبرد-    
 !؟ی چیبرا-    
 . کنمنی رقصمو تمرخوامیم-    
  راحت باشیاوک-    
 اتاق و فلشمو وصل کردم بھ باند و یبدو بدو رفتم تو. دی بھش زدم کھ خندیچشمک    

 ضرب ی و با شروع شدن آھنگ روی ھانھی آی جلوسادمی کردم و رفتم وایآھنگو پل
.  دست زدن اومدیآھنگ کھ تموم شد صدا. کردمی و حفظ مزدمیھاش حرکتامو م

نگاھمو کھ . زنھی و داره دست مستادهی در اتاق ای جلوای برددمیسرمو برگردونم و د
 : گفتدید



 67 

 .واقعا حرف نداشت-    
 .یمرس-    
 بود کھ قرار ای خودم و بردکمی شد و آھنگ بھ تو نزدیھمون موقع آھنگ بعدش پل    

 ادی ھم اشاره کردم بای و بھ بردنی زمیچھارزانو زدم رو. می درست کنپیبود واسش کل
 ...می فکر کنپی کلی و رونھیبش
 . ذھنمی اومد تویزای چھی واشی واشی... دادمیبا دقت بھ آھنگ گوش م    
با تصور .  داشتن و تصور کردن داشتملی تخی توی استعداد خوبیکال از بچگ    
 : ذھنم بود لبخند زدم و گفتمی کھ تویزیچ

 ! کردمداشیپ-    
 ی لبای لبم بود حاال روی کھ رویاون لبخند.  شدمای دادن بھ بردحیو مشغول توض    
 !کردی میی ھم خودنماایبرد

 
 و تاپ قرمز تنم ی شلوارک مشکھی. می بودیلمبرداری فیروز بعد سر صحنھ  ٢    
چشمام رنگش باحال . موھامو برام فر کرده بودن.  رژ قرمزھی و زی رشی آراھی. بود

 کھ داشتم یشی آراای داشت و تم ھمون رنگ لباس ی الھی حالت تھیًکال چشمام . شده بود
 کم قرمز یلی خی بود کھ رگھ ھای مثھ طوسیزی چھیاالن . گرفتیرو بھ خودش م

االن داشتن !! ومدیھم م بی بودم ولدهی بود کھ خودم تا حاال ندیبی رنگ عجھی. داشت
 ساختمون اومد ھی ی کھ از توکردنی می بردارلمی رو فخوندی تنھا مای کھ بردی اکھیت
 کردن یل پیآھنگ رو. حاال نوبت من بود. کات دادن.  موتورشی و نشست رورونیب

.  و اون حرکت کردایرفتم نشستم پشت موتور برد.  بخونمایو گفتن باھاش لب بزنم 
 :ایبرد. کردی ما بود و حرکت می جلونمیدورب

 یامیھمھ دن-    
 یتو نفس ھام    
 خوامی تورو میامیخواب و رو    
  تو ھر لحظھیب    
 سرده وجودم    
  برامیتو مثھ معجزه بود    
 بودم ستادهی اًبای باال آوردم و تقرایبا شتاب سرمو از پشت برد. حاال نوبت من بود    
 ای و بغل گوش بردنییسرمو آوردم پا. خوردید تکون م بایموھام تو.  موتوریرو

 :شروع بھ خوندن کردم
 یامیھمھ دن    
 یتو نفس ھام    
 خوامی تورو میامیخواب و رو    
  تو ھر لحظھیب    
 سرده وجودم    
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 : ھم سرشو برگردوند عقب و بھم نگاه کرد و گفتایبرد    
  برامیتو مثھ معجزه بود-    
اما تعادلم رو حفظ .  کارو سخت کرده بودنی و ادمیرقصی ھمونجا پشت موتور مدیبا    

 ی نشستھ بود روای بود کھ بردنی ھم ایقسمت بعد. کردم و حرکاتمو درست انجام دادم
 واسش ی عشوه شتری بھ موتور و با کلدادمی مھی و تکومدمیموتور و من از دور م

 :خوندمیآھنگو م
 با تو چھ خوبـــــھ-    
 حس و حال من    
 با تو چھ خوبــــھ    
 حالو ھوام    
 یاگــھ نباش    
 مونمی میتنھا    
 یستی نیوقت    
 مثھ    
  ھـــــــــاموونھید    

 
 !! خدارو شکرگھی ددمیرقصی قسمت ھارو من مھیبق    

 
 گھی دیکی ی گرفت برامی تصمای کھ بردیبھ قدر!!  روز ترکوند٣ بعد از پی کلنیا    

و حاال . می دادپی بود ھم کلنی غمگًبای اون آھنگ کھ تقریبرا.  بدهپیاز آھنگا ھم کل
 کھ بھ خاطر رقص خوبش، یکس.  سرشناسی رقاص و خواننده ھی.  بودموایمن ھ

 خوشحال بودم یلیو من خ.  بوددهی رسیادی زًابی ش بھ شھرت تقرافھی و قپیصدا و ت
 بود ی اجتماعی شبکھ ھای پست ھام توریامنت ز نظر و کیھر روز کل. ھی قضنیاز ا

 بگم نظر دیالبتھ با! کردمی احساس غرور مخوندمشونی می و وقتدادی میکھ بھم انرژ
 مثبت یا ھا و نظرفی ھم داشتم اما تعدادشون نسبت بھ تعریادی زی و انتقادایمنف
 . بودچی ھبایتقر
. میشدی میمی باھم صمشتری و ھر روز بمی خوب بودیلی خای خونھ ھم با بردیتو    
 یازای کھ ندمیفھمی منمی خب ای ولستی نی با کسای بودم برددهی مدت فھمنی ایتو
 سن ی کھ توی کم ھست پسریلیباالخره االن خ. کنھی رفع میی جاھی شو ی*س*ن*ج

!  دستھی انگشتای بھ اندازه تعدادشون.  رابطھ براش مھم نباشھنی باشھ و اایبرد
چون اون .  کھ دوست دختر داشتھ باشھنھی ھم کھ باشھ بھ نظر من بھتر از ایھرچ

 !شمی موونھیًموقع من رسما د
   

 ...دمیمن قبال ھم گفتم کھ رقض دو نفره انجام نم. ًاصــــال راه نداره: من    
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 بھ تو پی کلنی ایمن تو. دمی بھت می ھرچقدر بخواوا؟ی ھیکنی متیچرا انقد اذ-    
 ؟؟یفھمیرم م داازین

 ھنگ رقصنیَ تنگو و سالسا می کھ وقتیی ھمھ کسانیا. میَ ھمھ دنسر دارنیا:من    
!! ستمی کھ اصال رقص دو نفره بلد نی من برقصم؟ منیچرا انقدر اصرار دار!! یکنیم

 !ی با کسدمیاصال تا بھ حال نرقص
!  طرفدارات،ی کھ داریشھرت. ھی عالتتیتو االن موقع! یفھمیتو نم... وای ھوایھ-    
 جی پیتو) followers(  اصال بھ تعداد فالورزات؟؟یفھمی شدن میونیلیم. ادنی زیلیخ
 !!؟ی چیعنی نفر ستیوی و دونیلی م١ یدونی م؟؟ی دقت کردنستاگرامتیا

 ی آرزونیا.  بابتنی خوشحالم از ایلی تعداد معرکھ ست و منم خنیقبول دارم ا: من    
 ؟؟؟!!یفھمیم!! ستمیلد ن بگمی میمن بوده ول

 !!فھممینھ نھ نم-    
 :دمی کھ صداش رو شننمی کردم و از کنارش رد شدم و رفتم سمت ماشیپووف    
 نفره رو ٢ رقص نی بھتریتونی منی ھفتھ تمرکی من مطمئنم تو کمتر از ــــــوایھ-    
 !!احــــــــمق!! ی من اجرا کنــــــــــــپی کلیتو

 کارگردان موفق ھی" جاش. " شدم و رفتم سمت خونھنیبدون توجھ بھش سوار ماش    
 کھ کشتی پولدار تازه وارد داشت خودشو مھی پی بود و االن واسھ کلپایو خوب کل
 یاصرار داشت من برم تو!  رو ارائھ بده تا پول از دستش نپرهپی کلنیبتونھ بھتر

 من بلد نبودم رقص دو نفره یول.  بشھشتری باشبی رقی ھاپی ھاش از کلنندهی تا بپشیکل
 ھیَ تنگو و سالسا و بقکردمیچون من فکر م.  کارو بکنمنی اخواستیدلمم نم. اجرا کنم

 و اون کردمی اشتباه میس ھست ول*ک* دو نفره ھمھ شون راجع بھ سی رقصای
 چھ ماون.  مختلف و برقصمی بغل مردای برم توخواستیفقط دلم نم. دونستمیموقع نم

 !!ــــــــادیبدم م!  کھ پر از نرمش و عشوه بودیزیچ!! یرقص
 طرف دوست داشتم بھ ھیاز .  اتاقی داعون وارد خونھ شدم و رفتم تویبا اعصاب    

 راھنی پھی عیسر.  بھ ذھنمدی رسی فکرھی ھوی. تونستمی نمیجاش کمک کنم و از طرف
 کھ ی اتاقی و رفتم تودمی دار کھ مخصوص رقص سالسا بود رو پوشنیقرمز چ

 ختمی بود رو دانلود کردم و رتھ کھ جاش بھم گفیآھنگ.  رقصم بودنیمخصوص تمر
 تک نفره ینی رقص تلفھی کردم ی کردم و سعادیصداشو ز.  فلشمو زدم بھ باندیرو

 ییبا اون آھنگ تنھا. شدیاما نم.  کنھ ھم خودمویدرست کنم کھ ھم جاش رو راض
 و دستامو نی زمیکالفھ چھار زانو زدم رو! جوک مسخره بود ھی واقعا مثلھ دمیرقص

 رو ای بردنھی آی دست زدن سرمو بلند کردم و از تویبا صدا.  کردممیشونیپ  گاهھیتک
 .کنھی مقمی و تشوادی کھ بھ سمتم مدمید

 ...نیآفر. خوب بود: ایبرد    
 :اومد جلو و دستشو بھ سمتم دراز کرد و گفت    
 .کنھی متتیاذ.  سردنی رو زمنینش-    
 :موھامو داد پشت گوشم و گفت. دستشو گرفتم و بلند شدم    



 70 

 !؟یوولی شده ھیچ-    
 : و گفتدی حرفام تموم شد خندیوقت.  کردمفی براش تعرزویبا بغض ھمھ چ    
 !؟یکنی قبول نمیحاال واسھ چ!!  ندارهھی کھ گرنیخب ا-    
 !اه!!  خودمو تکون بدممی بردی کھ از راه رسی بغل ھر خری توادیبابا خوشم نم-    
 بغلش و ی تودی منو کشھوی اومد جلو و ایبرد.  صورتمی روختیناخودآگاه اشکام ر    

 یصدا.  تکون بخورمتونستمی نمخواستممیاگھ م.  محکمشی نھی سیسرمو گذاشت رو
 :دمیبمشو شن

 دو نفره یً تصورت کامال از رقصانکھیاول از ھمھ ا!! ِ خانوم چسونھوایھ-    
 !! دوست داشتمی با ھر خردنی رقصی تو درباره دهیاما عق. اشتباھھ

 ی و خودمو پرت کردم رورونیرفتم ب. رونی بدمی و خودمو از بغلش کشدمیخند    
 بود کھ اگر دهی چون فھمگفتی بھم نمیزی چگھی دایبرد.  برداشتمگارمویمبل و پاکت س

 شستی می گاھدایتازه جد.  ازش در آوردی جذابیزای چشھی بازم مَھم صدام بم بشھ
 درآورد گارشوی اومد کنارم نشست و پاکت سکھ درست مثل االن! دیکشی مگاریباھام س

 ششویاول آت.  لبشو با چشم و ابرو اشاره کرد بھش فندک بدمی نخ گذاشت گوشھ ھیو 
 بھ ی آرویضربھ . ای صورت بردی خودم و بعدشم گرفتمش جلوگاری سدیگرفتم ز
 بھش زد و یقیپک عم.  روشن کردگارشوی دستم زد و بعد سی تشکر روینشونھ 

 :گفت
 

 )و بھ خودش اشاره کرد( ؟ی خره برقصنی با اھیحاال نظرت چ-    
 کرد و بھ سرفھ تمی کھ بھم وارد شد اذی ھام بود با شوکھی ری کھ تویگاریدود س    

 : کھ حالم خوب شد گفتمکمی! دیر خندمثھ بز ھر ھ! افتادم
 ؟! توی گفتیچ-    
 ؟! نھای یرقصیگفتم با من م: ایبرد    
 ...یکنیخب تو فرق م-    
 : کرد و گفتزیچشماشو ر    
 !؟یچھ فرق-    
 : زدم و گفتمی چشمکطنتیبا ش    
 !! حاج آقایتو شوھرم-    
 !!تولھ سگ!! زیگمشو مزه نر-    
 !!یدونستیم!! ای بھ من لطف داریــــــــلیتو خ-    
 : و گفتدیخند    
  نھ؟ای یرقصیحاال م!! دونستمیآره م-    
 !چھ برسھ بھ تو! ستمی من بلد ن؟؟ی مگھ بلدیآره ول-    
 :صداشو کلفت کرد و گفت    
 . اون اتاق بھت نشون بدممی برایپاشو ب!! ای آقاتونو دست کم گرفتفھیضع!! یاھک-    
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 : و گفتمدمیخند    
 ... تموم کنمگارمویبذار س-    
 ی خاموشش کرد و منو بلند کردیگاری سری زی از دستمو گرفت و توگارویاومد س    

 : رقص و گفتنی اتاق تمری اداخت رو کولش و برد تویو تاالپ
 ! درست کردم؟ی اتاقھ رو واسھ چنی ایفکر کرد-    
 !!فکر کردم واسھ منھ-    
 : و گفتدیخند    
 !کردمی اگھ نداشتمشم برات درست میول!!!  واسھ خودم بودرمینھ خ-    
 : زدم و گفتمیلبخند دست پاچھ ا... ضربان قلبم شدت گرفت    
 !م؟یخب شروع کن-    
 و منو ھم نی زمی کرد و نشست روی ش آھنگو پلگھیدستمو گرفت و با دست د    

 :کشوند و گفت
 کھ بداھھ ستی رقصا نھی مثھ قنیا.آھنگو با دقت گوش کناول چندبار . نیبش-    

 .ی با آھنگ و طرفت ھمانگ باشدیبا. یحرکت بزن
 مویتمام سع.  پاشی و منو نشونده بود رونی زمیخودش چھارزانو زده بود رو    

 !! سخت بودی کھ حواسمو بدم بھ آھنگ ولکردمیم
 : گفتم ودمی کھ آھنگ تموم شد مثھ فنر از جام پرنیھم    
 !بسھ پاشو-    
 دستشو گذاشت پشت ھی.  بلند شد اومد دستمو گرفت و آھنگ رو زد از اولدیخند    

 :کمرمو گفت
 ... جلوترایب-    
 . حرکت منو چسبوند بھ خودشھیو با     
 کنترل یعنی. دادی آھنگ شروع بھ حرکت کرد و منو ھم با خودش حرکت متمیبا ر    

 : گفتدیرقصیھمونطور کھ م.  بود دست خودشی توزیھمھ چ
خودم درستش ...  با منھزای چی ھیبق. ی انجام بدبای حرکاتت رو نرم و زدیتو فقط با-    

 .کنمیم
 :بھ حرفش عمل کردم کھ ادامھ داد    
ه و *س*ک* سی جور رقصا فقط در باره نی کھ اکننیمردم فکر م... آھان خوبھ-    

 ...شھیبھ اون ختم م
 یلی مکی ی فاصلھ یصورتشو تو.  دستشی کمرمو گرفت و منو خوابوند روھوی    
 : صورتم آورد و گفتیمتر
 ...درست مثل تو-    
 و نرم ی حرفھ ایلی کھ خنی زمی بود پرت شم روکی باال کھ نزددمیبا شتاب کش    

 :دوباره زمزمھ کرد...  حرکت اضافھ کرد بھ رقصھیمنو کنترل کرد و 
 .... احمقانھیزای چنی فراتر از ایلی خھیزی چھی رقصا نی ا کھیدرحال-    
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و در گوشم . منو چرخوند و پشت سرم قرار گرفت و دستمو گرفت و چند قدم برد    
 :گفت
 ی رقصات عالی ھی کن مثھ بقی حواست رو بده بھ رقصت و سعی ھمھ گھیحاال د-    

 .فقط تمرکز کن. یانجامش بد
بھ حرفش گوش دادم و بدنم رو سپردم بھ . ھمون موقع کمرمو گرفت و بلندم کرد    

 ی چدمی فھمگھید.  صورتشی توختیسرمو آروم گرفتم باال کھ موھامو آروم ر. تمیر
 کردمی می و سعای بدن بردی توکردمی بدنمو قفل متمی ریرو. قلقش اومد دستم. ھیبھ چ

 دستمو ای آھنگ تموم شد بردیوقت.  کنمرقصمون  رو کھ بلدم واردیبا لطافت حرکات
 :گرفت و گفت

 ازش وقت یول" جاش"برو زنگ بزن بھ . ی بودی بگم عالدی بار بانی اولیبرا-    
 .می ھفتھ الزم دارھی. ریبگ

 :سرمو تکون دادم و گفتم    
 ...یمرس-    

*****     
 می لباس رفتضی ھم تشکر کردم و بعد از تعوایمنو برد. ھمھ برامون دست زدن    

 با رقص می جاش رو تموم کردیلمبرداری بود فیباالخره با ھر جون کندن. سمت خونھ
 ی درباره می کھ داشتیھمونطور.  بوددهیکف ھمھ شون بر.  فوق العاده مونیدو نفره 

 ھی ھوی کھ می شدادهی پنی از ماشمیدیخندیم  ومیزدی متعجب بچھ ھا حرف می افھیق
 ی کھ حتادیانقدر ز.  محکم خورد بھ شونھ م و بعدش دورمون پر شد از آدمیزیچ
 نی و فالش دوربکردمی اونو نگاه منویمثھ مونگوال داشتم ا!! ی نفس بکشیتونستینم
 عیھمون موقع سر.  مخمی مسخره شون رفتھ بود توی ھم با اون صدای عکاسیھا
 : خبرنگارن گفتدمی کھ تازه فھمیی بغلش و رو بھ اونای تودی منو کشایردب

 !آروووم... آروم تر... ی ھیھ-    
 :میشندی رو راحت میزی چھی اون ھمھ ھمھمھ فقط یتو    
 ھ؟یرابطھ شما چ-    
 د؟ی باھم دوستگنیراستھ کھ م-    
 د؟یاالن چرا باھم اومد-    
 وا؟یخانم ھ شماست ی خونھ ای است؟ی بردی خونھ نجایا-    
 !د؟ی جواب بدشھیم-    
چشمامو محکم بستم و !!  مخمیصداشون رفتھ بود ال. شدمی موونھی داشتم دگھید    

 :دمی رو شنای بردی صداھوی بزنم کھ غیآماده شدم ج
 ...درستھ-    
 ھا نی دوربکی چکی چیھمھ ساکت بودن و فقط صدا... دی صداھا خوابیھمھ     

 : ادامھ دادایبرد. ومدیم
 .میکنی می باھم زندگنجایو ا.  دوست دختر منھوایھ-    
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 و لباش استی بردی دستای مچ دستام تودمی بھ خودم اومدم دی شد ولی چدونمینم    
 و دی بستھ ش کھ انگار فھمی گشاد شده زل زده بودم بھ چشمایمنم با شما...  لبامیرو

 . شدمچمو محکم فشار داد کھ از درد چشمام بستھ
 چقد گذشتھ بود کھ از اون دونمی و من نمشدی قطع نمی ھا لحظھ انی دوربیصدا    

 بدون توجھ ایبرد.  شده سمت خونھدمی کشای اومدم و بھ دنبال بردرونی بنیری شیخلسھ 
وارد خونھ شد . دیکشی مچ منو دنبال خودش مشتری بحی توضیبھ اصرار خبرنگارا برا
 من ی افھی قدنیبا د. ھنگ ھنگ بودم!! یچیکھ ھ من. دی کشیو درو بست و پوف بلند

 : بغلش و گفتی زد و اومد جلو و سرمو گرت تویلبخند
 ... نداشتمی اگھی دیچاره . خوامیمعذرت م-    
 : زدم و گفتمی اعیلبخند ضا    
 ...ادیخوابم م!! نھ بابا-    
 !اه... دیلرزیصدام م    
چشمامو محکم فشار دادم .  تختیبستم و افتادم رو اتاقمو درو یبدو بدو رفتم تو    

 ی از توگارمویبلند شدم و پاکت س.. شدینھ نم... رونیبلکھ اون لحظھ از ذھنم بره ب
 ...دمی کشرونی نخ بھیکشوم برداشتم و 

 بھ در اتاق زد و وارد شد و با ی اھی تقای خودم بودم کھ بردی حال و ھوایتو    
 : گفتیخوشحال

 !می افتادی عروسیپاشو کھ امشب !! ـواـــیھ-    
 !؟یچــــــ-    
االنم کھ .  از بچھ ھاست و منم دعوت کردهیکی ی امشب عروسگمیپاشو م! خنگھ-    

 ...می باھم بردی بایمن گفتم تو دوست دخترم
 .رمی نمرممی منو ببره؟ بمخوادی حرفو زده منیپس چون ا! د؟یبا    
 :اما گفت... دھنمو باز کردم ک مخالفت کنم    
 ...یایبھتره بگم خودم دوست دارم تو باھام ب... البتھ-    
 حاال ساعت چنده؟: من    
 .٨ساعت -    
 یوااا!  بپوشـــــــمیحاال چ... اوه-    
 ی کوتاه قرمز روراھنی پھی دمی درونیاومدم ب.  حمام و خودمو شستمیبدو رفتم تو    

 ونی پاپھی سھ ربع داشت و پشت گردن ینایآست...  کردمیبرش داشتم و بررس. تختھ
 نی و چشدی گشاد مھی باسن یو از رو.  باسن لخت بودی و کل کمرم تا روخوردیم
 ی روی قشنگشی و آرانھی آی و رفتم جلودمیپوش ھمونو.  بودایحتما کار برد. خوردیم

. می مشکی دستفی کی بھ لبم و گذاشتمش تودمیرژ لب قرمزمم مال. صورتم انجام دادم
.  درستش کنمرونی و پاشنھ بلندمم پام کردم و موھامو باز گذاشتم تا برم بی مشکیکفشا

 تنش و داره نیی بھ پاتھ حولھ بسھی دمید.  رو باز کردم و رفتم توایمثھ اسب در اتاق برد
 :بعد لبخند زد و گفت سر تا پامو با نگاھش چک کرد و دنمیبا د.  سمت سشواررهیم
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 !یخوشگل شد-    
 . باشمیتموم تالشمو کردم کھ منم مثل اون عاد    
 !یمرس-    
 :سشوارو بھ طرفم گرفت و گفت    
 ؟یکشی منویزحمت ا... یتو کھ آماده ا-    
 : طرفش گفتمرفتمی کھ می تختشو در حالی پرت کردم روفمویک    
 ؟!یخودت چالق-    
 !ستیحسش ن! نھ-    
 : بھ قد درازش کردم و گفتمینگاھ.  براش تکون دادمی با خنده سرنھی آیاز تو    
 ! مثال؟ینی بشیدوست دار-    
 : دستش و گفتیبرگشت طرفمو بازو ھامو گرفت تو    
 !!کوچولـــــو!! یآخــــ-    
. ی صندلیخودمو از دستش آزاد کردم و با خنده شونھ ھاشو گرفتم و نشوندمش رو    

 کھ سادمیرفتم رو بھ روش وا. سشوارو روشن کردم و آروم موھاشو خشک کردم
 دستاشو دورم حلقھ کرد ھوی.  شکمم بودیسرش رو بھ رو.  موھاشو خشک کنمیجلو

 پشت کمرم خورد ی دستش بھ لختکھ  کنمکاریمونده بودم چ. و سرشو گسبوند بھ شکمم
 : برق گرفتھ ھا ولم کرد و گفتنی مثھ اھویو 
 ! لباســــتونمیبرگرد بب-    

 !!یچتھ روان!! وا-    
 ! برگرد گفتموایھ-    
 : سمت اتاقم گفتبردمی مچمو گرفت و ھمونطور کھ مھویبا تعجب برگشتم کھ     
 !کشھی بپوشھ خجالتم نمخوادی وجب لباسو مھی-    
 .  رو تختشیخودت گذاشتھ بود! یموجــ!! واا-    
 !یدیتو کھ د!! دمیکور بود پشتشو ند شعوریحاال منھ ب-    
 یوسط اتاق دستمو ول کرد و رفت تو!!  خندم گرفتھ بودخوردی حرص منکھیاز ا    

 : آورد و گفترونی برھنی پھیبعد از چند لحظھ . کمد لباسام و شروع بھ گشتن کرد
 چطوره؟-    
 بلند بود و پشتش ھم نشی آستنی انکھیفقط ا.  کھ تنم بودی ھمونھی شبقای دقراھنی پھی    
 ی تور مشکنشی ترنیی پادفی و رخوردی منی دامنش ھم چندتا چنییپا.  بوددهیپوش

 : زدم و گفتمیلبخند. دیرسی رونم میقدش ھم تا وسطا.  بودی ش ھفتقھیداشت و 
 ...خوبھ-    
 ... کوتاھھکمیفقط قدش -    
 .گھی نـــده دـــریگ: من    
 !د؟؟ی پوشای جوراب شلوارنی با انوی اشھیخب نم-    
 !!امای نمی کنتی اذیبخوا. شھی نمــرینھ خ-    
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 : کرد وگفتیزیاخم ر    
 ! و توآدونمی من میفقط بھ خدا اونجا از من دور ش...  خبلھیخ-    
 !گھیبرو د!!  خبلھیخ-    
دوباره مثلھ .  اومد موھامو درست نکردمادمی عوض کردم و یکیلباسمو با اون     

 ی مردونھ رھنی پھی پاش بود و ی شلوار مشکھی باز نیا.  شدمایاسب وارد اتاق برد
صداموصافت کردم و !! ی خوبھ ولکلشیچقــد ھ.  کھ دکمھ ھاش باز بودی مشکیاندام
 :گفتم
 ! موھامو درست کنمخوامیبرو کنار م-    
 !نجا؟یا-    
 تو برو تو اتاق یخوایم.  ھست حال ندارم ببرمشون اون اتاقزی ھمھ چنجایآره ا-    

 .من آماده شو
 ناشیی درست کردم کھ اولش صاف بود و پایسشوارو روشن کردم و موھامو طور    

 داره منو نگاه ستادهی ھمونجا دست بھ کمر اای برددمیکارم کھ تموم شد د. خوردی مچیپ
 : شدم و گفتمبا لبخند از جام بلند.... کنھیم

  ببندم؟؟دیدکمھ ھاتم من با-    
 . منتظر جوابش باشم رفتم سمتش و مشغول بستن دکمھ ھاش شدمنکھیبدون ا    
 حواس خودمو پرت کنم رفتم سمت عطر ھاش کھ نکھی ای کارم تموم شد برایوقت    

.  برداشتمشویکی.  عاشق عطر مردونھ بودمشھیھم.  بوددهی چزشی می روفیبھ رد
 : صداش اومدھویبردمش سمت گردنم کھ بزنم کھ ! بوش قوث العاده بود

 !!ایاط اون نزن! ی اووووویاو-    
 : کردم و گفتمیاخم    
 !! بدبختسیخس-    
 . ببندنوی اایب!! ھی چسیگمشو بابا خس-    
 دادمیھمونطور کھ گره اش م.  از دستش گرفتم و رفتم سمتششویکراوات مشک    
 :گفتم
 ھ؟ی پس چستی نیسیاگھ خس-    
 ؟!ھی حرفی عطر مردونھ بدی بوخوادیآقا دلم نم-    
 !ارمی خودم نی کردم بھ رویسع    
 !!واااا: من    
 ! من عطر زنونھ بزنم؟ادیتو خوشت م! واال-    
 : گفتمعیسر    
 !معلومھ کھ نھ-    
 !!یخودت جواب خودتو داد-    
. می چشم از ھم بردارمیتونستیجفتمون نم.  چشماشی زل زدم توسرمو باال گرفتمو    

 : بھ خودم اومدم وگفتمھوی
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 ... شدرید-    
 و عطر خودمو دمی کشقیندتا نفس عم.  اتاقمی ازش فاصلھ گرفتم و رفتم توعیو سر    

 فمیک. رونی و رفتم بدمی کشقی نفس عمھیدوباره .  خودمی کردم رویبرداشتم و خال
 :گرفتش سمتم و گفت.  بودایدست برد

 م؟یبر-    
 .میبر: من    

 
 

دستمو . شیشناسینم- !ِ کدوم دوستت؟یعروس!! اوووه-: گفتمتی جمعی شلوغدنیبا د    
 ھی. کردنی عده ھم با تعجب نگامون مھی عده با لبخندو ھی. دیگرفت و دنبال خودش کش

 عشوه اومد جلو ی با کلی دخترھی. گرفتنی سرمون و باھامون عکس مختنیری میسر
 دوست دختر، دوست یعنی! د؟یذاری باھم قرار ما شمیول! ھیفضول-: گفتایو رو بھ برد

 دوست دختر وایھ! بلــھ-: لبخند زد و دستشو انداخت دور شونھ م و گفـتایبرد!د؟یپسر
بھ عروس و . دی و دوباره منو دنبال خودش کشدی موھامو بوسیبعدشم رو! منھزیعز

 از شبکھ یکی!  ھا بودھیدوستش از اون خر ما. می نشستی و گوشھ امیم کردداماد سال
 اکثر ھمکارا و دوستامون نمیبھ خاظر ھم.  اون بودی برایقی معروف پخش موسیھا

 یبا خنده برام پرش کرد و برا.  گرفتمای بردیجام مشروبم رو دوباره جلو. بودن
 جلوم کھ پرش کنم یریگی موانتویل یوقت! دونمینم- !؟یخندیچرا م: من. ختیخودشم ر

 وانویمنم ل. جامشو آروم بھ جامم زد و خورد!وونھید!! وا: من!شھی بامزه میلی خافتیق
 باال چون رفتمی نفس مھی رو شھی کل شکردنیولم م.  خوردمکمیبردم سمت لبم و 
 ھمھ شون منو بای آدم بود کھ تقری خب اونجا کلیول!  بودیشراب خوش طعم

 ی؟وقت! کھدیانیدر جر!! گھی داستانا ھستش دنی و ای بحث کالس کارگھید! شناختنیم
 ھی. می برقصمی برای رو گرفتم و گفتم بای گذاشتم و دست بردزی می رووانمویتموم شد ل

 آھنگ آروم کھ قبال ھیبعد از اون . میدی رقصشدی کھ پخش می ایرانیدور با آھنگ ا
.  شدندنیگوش داده بودم رو پخش کردن و زوجا ھمھ دست بھ دست مشغول رقص

؟ !ستی نتی موقعنی افیح! خنگ-:بازومو گرفت و گفت ای کھ بردنمیخواستم برم بش
 ھی زد و یچشمک!فھ؟ی حیچ! خاک بر سر خالھ زنکت-:با خنده گفتم!ادیچشھ ھمھ در م

! می خودمونو تکون بدلنگی شنی عی الکادیمن بدم م-!میرقص بایب-:ابروشو انداخت باال
... آقا اونش با من: ایبرد!می کننی از قبل براش تمردی باممی درست برقصمیاگھ بخوا

 ھمھ کردمی من فکر میول- !َمخصوصا تنگو.  دو نفره دست مردهیکنترل رقصا
- :دمیخند! کنھی آقاھھ مویکار اصل! گھینھ د- :دی خندطنتیبا ش!!کنھیکارارو زنھ م

. دهی حرکت مخوادیمرده کھ زنو ھر طور دلش م!  خرهگمی میجد-!! احمقِشوووریب
 اون زن فوق العاده ست و آرزو کنھی فکر منھیبیم  کھ رقصشونوی کھ ھرکسیطور

 کھ ی اون زنو داشتھ باشھ و باھاش برقصھ در صورتھی ثان٢ شده ی کھ حتکنھیم
فقط حرکاتت رو .  کھ قبال بھت گفتمییزایل اون چمث.  بلد نباشھیچیممکنھ اون زن ھ
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 یکی و اون فت زد و دستمو گریلبخند.  سرمو تکون دادمدیباشھ؟با ترد. نرم انجام بده
حاال آروم با من -سرشو خم کرد و کنار گوشم گفتک. دستشو گذاشت پشت کمرم

 رقصمون از و. قدم بھ قدم باھاش رفتم جلو...خوبھ... ٣...٢..١.  جلوایحرکت کن و ب
 ای منو بردی بزرگدی شد و نور سفکیو ھمھ جا تار. ھمون اول توجھ ھا رو جلب کرد

دو تا . پاتو آروم ھل بده عقبھی-: کنار گوشم گفتباره دوایبرد. کردی میرو ھمراھ
 درجھ باز کردم و رفتم عقب و آروم اومدم باال و ١٨٠ بایدستاشو گرفتم و پاشو تقر

 نی ایتو.  صورتشی موھام پخش شد توی کار ھمھ نی سرمو صاف کردم کھ با اھوی
 تموم شد مون رقصیوقت. میاوردی رو در مییبای واقعا زی صحنھ ھامیرقص ما داشت

- : گفتایبرد.  سر جامونمی نشستمی و رفتمیازشون تشکر کرد. ھمھ برامون دست زدن
از کجا انقد ! اوووه-.ھشی موبیوتوی ی نندهی پربیپای جزو کلبندمیشرط م

 ی دستاشو حلقھ کرد تو ھم و گرفتم جلوھوی؟؟یدی ھاشونو ندافھیق: ای؟برد!یمطمئن
 کھ دمیبلند خند!اوردی دخترا رو در می اداداشت!! صورتش و با ناز چندبار پلک زد

 ی اقھیچند دق! تمومھننشی برن ببای آپلود کنن لمی آدما ھم فنی نفر از ا٣! واال- :ادامھ داد
 دوست داشتم یلیخ. واقعا حرفاش درست بود.  بودمای بردیگذشت و من تو فکر حرا

 ھوی بودم کھ فکرا نی ھمیتو.  و باھاش برقصمرمی بگادیرقص سالسا رو ھم ازش 
؟؟بدون !!کجــــــا!! یھ-!! حوصلھ م سر رفتمیپاشو بر- : و گفتدی دستمو کشایبرد

 چرخ و دنیبا د. می سرعت از تاالر دور شد و بانی ماشی تومی جوابمو بده نشستنکھیا
!! آخخخ جووون- : و گفتمدی دستامو بھم کوبی با خوشحالی شھربازمیفلک عظ

 بابا ی ھاریتصو. ومدمی نشھی می سال٣... یلیآره خ-!؟یدار دوست: ایبرد! ؟یشھرباز
 ھی ی کوفتی ھای شھربازنی ایتو" دیچی گوشم پیصداش تو.  ذھنمیدوباره اومد تو

الزم . کننی نمی اگھیِ واسھ نا محرم کار دی کھ جز چشم چرونختھیَمشت لش و لوش ر
 دلم یلیخ. دونمینم: اینجا؟بردیجاال چرا ا-:سرمو تکون دادم و گفتم"مینکرده بر

 شتری بقھیچند دق. می شدی وارد شھربازییدستمو گرفت و دو تاً!دای جدامی بخواستیم
نھ تنھا از .  عکس و امضا شروع شدین مردم برا جلو اومدیکی یکینگذشتھ بود کھ 

 از دیپس چرا با!!  من بودی آرزونایھمھ ا. بردمی بلکھ لذت ھم مشدمی کار خستھ نمنیا
 ی پشت ھمھ یی جاھی بھ ھوی. شھی معلوم بود داره کالفھ مای بردی بشم؟ ولھآرزوم خست

 ھمھ ھوی!!دیکنی مکاری چنجایشما ا! ھومن!!کامران!! یھ- : نگاه کرد و گفتتیجمع
ِ دست منو گرفت و د برو کھ ای و ھمون موقع برددیسرھا بھ اون سمت چرخ

 یی داد بھ صاحبش و دوتاولو پعی سرای سمت چرخ و فلک و بردمیبدو بدو رفت!!میرفت
 باال بود و کم کم ترس از بایواگن تقر. میزدیھر دو نفس نفس م.  واگن ھی ی تومیدیپر

 دمی و آروم خم شدم دای بردی پایدستمو گذاشتم رو.  سراغمومدیارتفاعم داشت م
  لحظھ بھھی ارتفاع دنی اما با ددمی کشینفس راحت.  اون آدما متفرق شدنی ھمھ بایتقر

 یچ- : سفت بازوھامو گرفت و گفتایبرد. ای بھ برددمی و محکم چسبدمی لرزخودم
ھمون ... ترسمیتفاع م از ارکمی فقط یچیھ...ه-؟؟یلرزی می چرا دار؟؟ی خوب؟؟یشد

با وحشت .  ھوا بود تکون بخورهیموقع سکسکھ کردم کھ باعث شد واگن کھ رو
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 کردم و دوباره واگن سکھدوباره سک! شد؟یچ-: و گفتمایچشنگ زدم بھ دست برد
 نی باال تریھمون موقع واگن تو!! کنم؟؟کاریچ... یوا- :دمیبا ترس پرس. تکون خورد

 زای چنی شد؟؟ داشتم بھ ھمیبرق رفت؟؟ چ!!  بودی چدونمینم. ستادی ممکنھ اینقطھ 
انگار . کنھی دستاش و بھ چشمام نگاه می بازوھامو گرفتھ توای برددمی کھ دکردمیفکر م
 زد و ی کھ لبخند قشنگدی دی نگاھم چی تودونمینم!  اون توگشتی میزیدنبال چ داشت

باره بھ چشمام نگاه کرد دو.  اومدنییسرشو آروم پا.  دستش رو گذاشت پشت کمرمھی
 ھیھمون موقع .  صورتمی توشدینفساش پخش م.  ترنییاومد پا.  بستمشونعیکھ سر

 جا ھیتا خواستم چشمامو باز کنم و . د کردم و دوباره واگن تکون خورگھی دیسکسکھ 
 موند و بعدش آروم شروع حرکتیچند لحظھ کوتاه ب.  لبامی لباش اومد رورمیرو بگ

...  فقط بھ اون لحظھ فکر کنمخواستیدلم م. کردمی سکسکھ نمگھید. دنیکرد بھ بوس
 یوقت!  و آسموننی زمنی بای بوسھ از طرف بردھی.  بودیحس قشنگ...فقط ھمون لحظھ

 و دی موھامو بوسیرو. نییسرمو انداختم پا.  بھش نگاه کنمشدیازم جدا شد روم نم
 شتریخودمو ب.  لبامی نشست رویقیلبخند عم!دوست دارم-:دیچی گوشم پیصداش تو

 بھ ستادی واگن چرخ و فلک ایوقت.  شنھی سی بغلش جا دادم و سرمو گذاشتم رویتو
 ھی قبل اما با یای وبردوای بھ ھمون ھمی شدلیدوباره تبد. می شدادهی و پمیخودمون اومد
دست ھمون گرفتم ! شدی حس منمونی بیمی عالقھ و عشق عظھیاالن . تفاوت بزرگ

 عالمھ ھی دختر اومد و بھ دنبالش ھی غی جی صداھوی میدیخندی و ممیرفتی و راه ممیبود
 از ییرو  با خوششھی و مثل ھمسمی واخواستمیم... دنیآدم حملھ وار بھ سمتمون دو

 تا صبح جواب دیما با!! ی علای-: گفتمتی جمعدنی طرافدارمونن تشکر کنم اما با دنکھیا
: من!! بدوووو٣ گفتم یوقت- :کم تر گرفت و گفت دستمو محایبرد!! می بدنارویا

 با اون کفشا واقعا دنیدو. دی و منم دنبال خودش کشدیدود! دو، ســـــــــھک،ی- ؟!!؟یچ
 نگاه بھ ھی. ستادی لحظھ اھی ایبرد!!  دنبال ما بودنرانھیگی پھنوز سخت بود اما مردم

 زدم و محکم ـــــغیج. دی بغلش دوباره دوری منو مثھ گوسفند زد زھوی من کرد و یکفشا
 کمرت نیــیمنو بذاررر پا!! شوووورررریب- : گفتمغی جغیکمرشو گرفتمو با ھمون ج

 زشتھ یلی کارمون خدمید!!  ما دوتابھ دنیخندیحاال ملت ھر ھر م!! احمقرهیگیدرد م
ب  کھ مارو دوست داشتن جوازی سخت بود بھ اون ھمھ آدم عزمیاما خب خستھ بود

 کھ ی ھمونجورمیریگی و فکر نکنن خودمونو مارمی از دلشون دربنکھی ایبرا!! دیبد
 یلی خدیمارو ببخش-: بودم براشون با دستم قلب درست کردم و گفتمای کول بردیرو

 ی داریچ: ایبرد!دی کھ ھستیمـــــرس!! ــــــــادی زممممی دوستون داریول!! میا خستھ
 و واسمون دست تکون ستادنیھمشون با خنده پشت سرمون ا!! واسھ خودت؟یگیم

 بھ می بوددهی رسگھید!! وونھی دی از نفس افتادنی بابا منو بذار زمیچیھ-!! دادن
 رو باز کردم و نیدر ماش. نیی پاوردم کولش آیآروم کمرمو گرفت و از رو. نیماش

 .  بھم زدی دستش گرفت و لبخندیدستمو تو. مینشست
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استرسم بھ . کردمی خونھ ھم استرس داشتم و ھم احساس آرامش ممیدی رسیوقت        
  رفتار کنم؟ی چطوردی بھ بعد بانی و از اوفتھی می چھ اتفاقدونستمی بود کھ نمنیخاطر ا
 : و گفتدی دستش بود بوسی دستمو کھ توای بردمی وارد خونھ شدیوقت        
 ...ی کھ قبولم کردیمرس-         
 زدم کھ یلبخند دستپاچھ ا.  بگمی چدی کھ بادونستمی نمیعنی.  بگمتونستمی نمیچیھ        

 :گفت
 .ی کننی تمری بلند شدیفردا با. گھیبرو بخواب د-         
 !ریشب بھ خ... یمرس! یگی راست میوااا-         
 ...دو قدم رفتم اما        
 نوک پا بلند شدم و آروم گونھ شو یگشتم رو گرفتم و برمموی لحظھ تصمھی یتو        

 اتاقم و بھ در ی اومدم عقب و بدو بدو رفتم توعیسر. چشماش گرد شده بود. دمیبوس
 یداشتن کس.  لبمی نشست روقی لبخند عمھی.  بودیچقدر امروز روز قشنگ.  دادمھیتک

 مثھ یی جوراھی. ھی خوبیلی دوست داره حس خونم ای بدوننکھی و ایکھ دوسش دار
 !مونھیخواب م

 . خوبام سبک بودیلیخ.  شدمداری باز شدن در اتاقم از خواب بیبا صدا        
. ختی چھارچوب در ظاھر شد تمام ترسم ری توای بردی بودم اما وقتدهیترس        

 .کنھی مکاریدوست داشتم بدونم چ!  مثال من خوابمیالک. چشمامو بستم
 اش آروم گھی دستش و با دست دی دستمو گرفت تو تخت نشست ویآروم لبھ         

 اگھ بفھمھ شھی بد میلیخ.  لبخندمو گرفتھ بودمیبھ زووور جلو. موھامو ناز کرد
 ز!!ھی تابلو بازیلیخ!! دارمیب

 :آروم گفت        
ِجغــــل-           ...ری جوابشم بگسای وایکنی می بوسیوقت!! ِ
 . دستمی گرم شد و بعد ھمون گرما رفت رومیشونی حرفش پنیبھ دنبال ا        
 ..." دوست دارمیلیخ: "ایبرد        
 وقت ھی نباشھ ی کسنمی نگاه کردم ببیشمی چری بستھ شدن در ادل زیبا صدا        

 کھ بھ زور یی مطمئن شدم چشمامو باز کردم و ھمھ لبخندایوقت. رهیمچمو بگ
 از شدت ی بخوابم ولکردمی میسع یبا خوشحال! رونی بختنی رکردمیکنترلشون م

 و باھم کردمی رو صدا مای بردرفتمی مبردی ھر وقت خوابم نمشھیھم. تونستمی نمجانیھ
 تقھ بھ ھی در اتاقش و آروم یرفتم جلو.  بودداری موقع ھا بشتریالبتھ ب. میکردی میباز

 درو باز کردم و ی آروم المودی نیی صدادمی دیوقت.  خواب باشھدمیترسیم. در زدم
 : صداش از پشت سرم اومدھوی.  اتاقیسرمو بردم تو

 !؟یگردی میدنبال چ-         
 :لبخند زد و ادامھ داد!!  سمتشدمی چرخعی متر پردم ھوا و سرھی        
 !!عشق تو رو بھ رو تھ-         
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ھ  عشق تو رو ب؟ی مگردیدنبال چ" یری خواجھ امیبرگرفتھ از آھنگ آقا        (
 )روتھ

 :زدم بھ بازوش و گفم        
 !!گمشو-         
 ؟! ورانی شده؟؟ از ایچ: ایبرد        
 ؟ی بازیایم.  خوابم نبردگھی شدم آب بخورم دداریب... ــزیچ... ام-         
 :دیخند        
 م؟؟ی کنی بازیامشب چ... باشھ. یمونی بچھ کوچولوھا منیمثھ ا-         
 !می بازنیعاشق ا... لیاسم فام-         
 !ارمی تا من برم کاغذ و خودکار بنیبرو بش. زمیباشھ عز: ایبرد        
 ی ساعت کل٢،٣.  کردنی بھ بازمی برگشت و شروع کردقھیبعد از چند دق        

 یداری خواب و بی مبل خوبم برد و تویآخرشم ھمون جا رو. می کردی و بازمیدیخند
 . بغلم کرد و برد سمت اتاقمای کھ برددمید

 ھیآھنگ از .  بودمنی و منم بھ شدت مشغول تمررونی از صبح رفتھ بود بایبرد        
 نداشتھ یرادی و ابی عچی رقصم ھخواستمی معروف بود و منم میــــــلی خیخواننده 

!  دورهنی آخرگھی دنیا" کردم و با خودم زمزمھ کردم یدوباره آھنگ رو پل! باشھ
 !!"رمیمیدارم م
 غیاز ترس ج.  در اتاق با شدت باز شدھوی شدم کھ دمیدوباره مشغول رقص        
 : با تعجب گفتایبرد. دمی کشیکوتاھ

 !؟یکنی می دارکاریچ-         
 ی بردارلمیامشب ف. گھی دکنمی منی دارم تمر؟ینیبی؟ مگھ نم!یچتھ روان!! وا-         

 ...دارم
 ؟!یکنی منی آھنگ تمرنی با ایخب حاال چرا دار: ایبرد        
 برقصم؟ نای من کنار اشھ؟؟یباورت م.  برقصمنیچون قراره با ا! باھـــــــوش-         

 !! واو معرکھ ستدشون؟ی جدپی کلیتو
 : کردخکوبمی مای داد بردیصدا        
 ؟؟ی احمق مگھ تو کرت؟؟ی بھ خریزنی خودتو مای یتو خر!! ـــــــوایھ-         

 ؟!ھی آھنگ چی معنیفھمی نم؟؟ی برقصدی بایطوری چیدی نمصی آھنگو؟؟ تشخیشوینم
 نگاه تمشوی ریول! ستی آھنگ اصال جالب نیمعن!! دونمیم... ی ھــــیھ: من        

 !! خاصھ اما بھ نظرم آشناستیلیخ. کن
 نیا. ستنی مثھ ما ننای اوای ھکنن؟؟ی رقصتو قبول منی اونا ای خر فکر کردیتو-         

اصال تو . ستی آدم نی داره ولی خوبی و صداپھی درستھ کھ خوشتی خارجیخواننده 
 ؟؟؟ی انجام بدلھی رقص مدی بایدی آھنگو؟؟ نفھــــمتمی ریحس نکرد

 ؟!ـــــــــلھیم! ؟!؟یچــــــــــ: من        
  نگفتھ؟یچی ھیاون مسعود عوض. لھیآره م-         
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 . نھ راستش: من        
 ؟یدی؟ اسم آھنگو ند!یکور.  بھ کنارنایھمھ ا-         
 و نییاز ترس سرمو انداختم پا.  ترسناکھشھی می عصبانیچقد وقت.  نگفتمیچیھ        

 ی موھاش و پوف عصبیدست کرد تو. کردمی نگاھش می چشمری زی نگفتم ولیچیھ
 : و دوباره گفتدیکش

 اونم با خواننده داغون و ؟؟ی برقصی خارجپیھ تو گفتھ تو کل بیاصال ک-         
 ... مگھفھممیاصال من نم!  مثھ اونیث*و*ی*د

 پا بلند شدم و لبام ی پنجھ ی مشتم، روی لباسشو گرفتم توی قھی.  قدم رفتم جلوھی        
 !ومدی اشکم در مدادی ادامھ مگھی دکمیچون اگھ .  لباشیرو گذاشتم رو

 خواستم بدو نییزود ازش فاصلھ گرفتم و سرمو انداختم پا. چشماش گرد شده بود        
 :بدو از کنارش رد شم کھ دستمو گرفت و گفت

 .ری جوابشم بگسای وایکنی بوسم میوقت-         
ھمونطور کھ . چشمام بستھ شد.  لبامیسرشو خم کرد و لباشو گذاشت رو        

 و نی زمی دوباره گذاشتم رویوقت. ور کمرم و بلندم کرد دستشو انداخت ددمیبوسیم
.  لحظھ ترس تمام وجودمو گرفتھی. می اتاقشی تودمی فھممی بستھ شدن درو شندیصدا

 :ازش فاصلھ گرفتم و گفتم
 ... منایبرد-         
 : و گفتدی بوسمویشونیپ        
 ...دوست دارم... ــــــسیھ-         
 دوباره خم شد و لباش ایسر برد.  بشنومخواستمی جملھ رو منیانگار فقط ھم        

 ... لبامینشست رو
        

 تی وضعدنیبا د.  تختینشستم رو.  شدمداریصبح با احساس درد از خواب ب        
 برم ی حاال من چطوریواااا!  بودهی بھ چی چشبی ددمی فھمنی زمیخودم و لباسام رو

 !کشمیخجالـــــت م! ای بردیجلو
 خواستمیم.  کھ بھ دستم اومد رو برداشتم تنم کردمیزی چنی بلند شدم و اولعیسر        

 ھویخواستم برم کھ .  بخورم بعدیزی چھی گرفتم میبرم حمام اما چون ظعف داشتم تصم
باال تنھ ش لخت بود .  جلوم ظاھر شددی سفی شلوار ورزشھی با ایدر اتاق باز شد و برد

اون .  بودی خب برام عادیول!  زددی و برنز شده ش رو ددهی ورزکلی ھشدیو راحت م
 :اومد جلو و گفت.  ھم دستش بودینی سھی. گشتی مینجوری تو خونھ ھمشھیھم

 !! ھـــــاشھی حالت بد منی بش؟؟ی بلند شدیواسھ چ! سالم عشقم-         
 : و آروم گفتمنییسرمو انداختم پا        
 ...خوبم-         
 ...گمی منیبش: ایبرد        
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 خودم ی رو گذاشت جلوینیاومد نشست کنارم و س.  تختیچھارزاند نشستم رو        
 قلب شکل، یمروی خامھ، ن،یتوت فرنگ.  خوشمزه بودیزایتوش پر از چ. و خودش

با ذوق داشتم بھشون .  کھ عاشقشون بودمییزای چقھیدق. وهی و ساالد مرموزیشکالت، ش
 : تو گوشمدیچیصداش پ کھ کردمینگاه م
 ؟یبھتر-         
 !!اوھوم: من        
 !! آقاتـــون چھ کرده براتنی خانوومممم ببـــــــوای ھــــایب-         
 !با خنده خوردمش.  دھنمی برداشت زد نو خامھ و گرفت جلوی توت فرنگھیو         
 :گفتم.  دھنمی توذاشتی تند تند خودش مزویھمھ چ        
 !خودتم بخور-         
 : نگام کرد و گفتطنتیبا خنده و ش.  رو برداشتم و دادم دستشرموزی شوانیو ل        
 !!یییییی آی آیآ-         
 :زدم تو سرش و گفتم        
 .ی بخورخوامیاصال نم! ای حی بِشوریب!! کوفت کثافت-         
 :فت و گفت کھ دستمو گرنیی پاارمیخواستم لبوان رو ب        
 ! خوردن دارهرموزی شنیا... گھینھ د-         
. گھی ددمیترکیداشتم م.  شو بھ زور کرد تو حلق منھی خورد و دوباره بقکمی        

 : تموم شد از جاش بلند شد و گفتیوقت
 ؟ی خوبیمطمئن-         
 .آره بابا-         
 لباس ھی اتاق خودم و بعد از دوش گرفتن ی منم رفتم تورونی رفت بای بردیوقت        

عادت نداشتم با سشوار .  ولو کردم دورم تا خشک بشنسی و موھامو خدمیمرتب پوش
 .خشکشون کنم

ھمشون ھم از طرف .  دارمجی کال و مسسی می کلدمی برداشتم و دمویگوش        
 موی گوش وای بردشیبا استرس رفتم پ.  بودھی خارجپیمسعود و کارگردان اون کل

 :نشونش دادم و گفتم
  کنم؟؟کاری چای بردیوااا-         
 !ی شدمونیی پمیگیم. یچیھ-         
 ؟! مگ الکــــھ آخھیوااا: من        
فدا .  بھشوندمی کھ خب خودم ممی ما بھ خاطر تو ضرر کردگنی متاینھا! آره-         

 !!یریگیسرت چرا عزا م
 ؟یکنی می دارکاریچ. تم لحظھ استرس گرفھی: من        
 : برداشت و جواب دادیکی ھم ایبرد.  روشن کردمیگاری حرفم سنیو بھ دنبال ا        
 ! بھمختھی اعصابمو رادی اش جور در نمکھی تھی نی ایول. گمی ترانھ میچیھ-         
 ...نمیبب: من        
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 مصراع بعدش یول" ینی بھترایتو واسھ من تو دن"نوشتھ بود . کاغذو داد دستم        
 : گفتمھوی قبل رو ھم خوند م و ی ھاتیب...  کرده بودریذھنشو درگ

 "ینی آسمون و زمیتو واسم فرشتھ " -         
 : زد و گفتی بشکنھوی        
 !!ــــــایاستعــــداد دار!! ـــــــنھی ھمـــــــولیا-         
 !!را شدم منم مثھ تو ترانھ سی روزھی دیشا: من        
 ؟؟یبھتر!  عشقمیــــشیم-         
 ...فقط!!  خوبم بھ خدازمیآره عز-         
 : سمتمدی پرھوی        
 ؟یفقط چ: ایبرد        
 ! فقط حوصلم سر رفتھگمیم! چتھ؟-         
 م؟ی بریکجا دوست دار!  جانیا-         
 !؟یدوچرخھ سوار... ام-         
 !!بـــدوآ... پاشو حاضر شو-         
 : و گفتمدمیمحکم گونھ شو بوس        
 !!عاشقتمممم-         
 !دونمیم-         
 ھامو ی و تاپ ھمرنگ کتونی گلبھی ھای و کتونی آسمانیزود شلوار کوتاه آب        

 شی نمھ آراھی سرم و ی گذاشتم روی کاله مشکھی بستم و ی و موھامو دم اسبدمیپوش
 :گفت.  ھم کھ منتظرم بودایبرد. رونی بدمیکردم و پر

 !یچھ خانــــوم!! بھ بھ-         
 !!یـــیبھ بھ چـــھ آقا: من        
 !!گھی دی جاھی میریم.  براتستی خوب نیخانومـــھ االن دوچرخھ سوار-         

 
        big or small, lies are lies 
        
        you're past is somebody else's future 
        

 
        music keeps me alive 

 
        
        never stop smiling 

 
 .خوامی می خب من دوچرخھ سوارایاااا برد: من        
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 ! االنستی خوب نیمنم گفتم دوچرخھ سوار-         
 !خوبــــــم بھ خـــــــدا: من        
 ! بھــتر خـــــرهِی جاھی بـــرمتیم-         
 !کجـــــا؟: من        
 .یفھمی ممیدی رسیوقت! گھینھ د-         
 ی باصفای روستاھاھی کھ شبیی جاھی و بردم سمت می شدنی سوار ماشمیرفت        

 دهید. بردتمونی موشکل نداشت و مزای چیخدا رو شکر بابا اون موقع با ان!  بودرانیا
 !ھی روستا چھ شکلمیبود

 ھی جلوتر کمی. می رفتییدستمو گرفت و دوتا.  شدادهی برداشت و پشویکولھ پشت        
 ای بدوم کھ انگار بردخواستمیم.  زار خوشگل و بزرگ بودی نھی.  بودی باحالیجا

 :ذھنمو خوند و دستمو محکم گرفت و گفت
 !بـــده برات بفھم-         
 ! خوب بھ خداایبرد: من        
 ! ھوارهیشب آه و نالت م! یفھمی نمیاالن داغ-         
 ِیآب. ای بھ دردی رسمی زارو کھ رفتیکل ن.  ب قدم زدنمی آروم شروع کردییدوتا        

 : گفتمیبا خوشحال.  و خوشگلزیساحل تم. یآب
 !! قشنگھنجای چقد ایوااا-         
 ؟یدوسش دار: ایبرد        
 !یـــــــلیه خآر-         
 ! از من؟شتریب: ایبرد        
 !!نگفتم کھ عاشقشم. گفتم دوسش دارم-         
 :دستشو انداخت دور گردنم و گفت        
 !!خورمتــــــای مـــــــزیتولـــــــھ نمــــــــک نر-         
 : و گفتدی موھامو بوسیرو. دمی کردم و خندمی قانشی سیسرمو تو        

 .مینی بشنجای اایب-         
 ! شن ھا؟ی رومینی بشینجوریھم: من        
 !اری در نی سوسول بازنیبش-         
.  در آوردی عالمھ خوراکھی باز کرد و فشوی در کھوی.  و نشستم کنارشدمیخند        

 ھوی کھ کردمیمنتظر داشتم نگاش م.  گذاشت اونجاوانمی مشروب و دو تا لشھی شھی
 :گفت

 !! اونم آوردمرینم-         
 . و فندکم در آوردگاریو پاکت س        
 مشروب وی اونجا و خوراکمی نشستای دنی چند ساعت فارغ از ھمھ ییدوتا        
 .میدی کشگاری سی و کلمیخورد
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 برگشتنو ری مسایبرد! دی رسانی جانانھ بھ پای آب بازھی عاشقانمون با کی نکیپ        
 ! بردنیکولم کرد و تا ماش

 !یچھ روز خوب!  شد کھ خوابم بردی چدونمی نمنی ماشیتو        
      

 از روز قبل بھ شتری و من ھر روز بگذشتنی میکی یکی یروزا خوب و عال        
 ماه کی نی ایتو.  حواسش بھم بود و ھوامو داشتشھیاونم ھم. شدمی عالقھ مند مایبرد
 و در میکردی صحبت مونی دو روز در مبای ھم تقریبا مامان. می نداشتی مشکلچی ھریاخ

 .مومدی بھ نظر می راضھیقض نی کل رابطمون بود و از اانیجر
 باھم ضبطشون دی کھ بامیچند تا کار دو نفره داشت. ای با بردمی اتاق ضبط بودیتو        

.  داشتمیلمبرداریف.  منشنی سر لوکمی کارمون اونجا تموم شد باھم رفتیوقت. میکردیم
 ی توشنیلوک. یرانی سرشناس و محبوب ای از خواننده ھایکی رقص بابا کرم بود با ھی
 . ھم کارگردان کار بودایدبر.  ھتل لوکس بودھی

 نیی و پادی سفی تنگ کھ باال تنھ راھنی پھی. دمی اتاق و لباسمو پوشھی ی تومیرفت        
. دیرسی رونم میتنگ بود و قدش تا رو. خوردی کمرم بند میروو .  داشتی مشکیتنھ 
 ھی اومد موھامو فر کرد و بعدش ی پسرھی. ی صندلینشستم رو.  تنم خوشگل بودیتو

 ی کاله شاپوھی پام کردم و ی پاشنھ بلند مشکیکفشا. داد  انجامشمویخانوم اومد آرا
 یرنگ ھالھ .  خودمو برانداز کردمی قدی نھیی آی سرم و توی ھم گذاشتم رویمشک
 نی پررنگ تر از اخواستمیاما !! گھی بود دنی ھملھی چشم تیخوب.  گرفتھ بودیمشک

 نگاه ھی. درست شد حاال.  چشمامی گرفتم و گذاشتم توی لنز مشکھی نمی ھمیباشھ برا
 خوشگل بود دوسش یلیخ.  انداختممینی بی کھ تازه زده بودم گوشھ ی خوشگلنیبھ نگ
 . زدممینی نافم و بیفقط رو.  نذاشتای لبم بزنم کھ بردی روخواستمیاول م! داشتم

 دی خاموش کردم و رژ قرمزمو تجدگارمویس.  نفر اومد صدام کرد کھ برمھی        
 تاش رو کش ٢. ی بردارلمی فی بودن براختھیچندتا مشروب ر. رونیکردم و رفتم ب

 بھ سرتا پام کرد و ی نگاھایبرد.  خودم رفتم باالشویکی و ایبھ برد شو دادم یکیرفتم و 
 :گفت

 !خوشگلـــھ رووو-         
 ھی دیدی کھ می بھ اون روزی وااایول. دادی نمری گشمیخدا رو شکر بھ لباسمو آرا        

 !!کردی میقـــاط!! رهی باھام گرم بگایپسر بھم دست بزنھ 
 نشست و با لبخند بھ ایبرد. نی دوربی چشمک بھش زدم و رفتم جلوھی دمیخند        

ھمون موقع آھنگ رو پخش کردن و .  اشاره کردھی.  نگاه کردشیتوری مانیصفحھ 
 آھنگ برم سمت تمی ری گفت روایبرد. دنیمنم با تسلط کامل شروع کردم بھ رقص

 : شدم گفتکی کھ نزدکمی.  و برقصمنیدورب
 . سر پارت بعدمیخب بر. ودخوب ب. کات-         
 مبل نشستن و خواننده رو ھم ول ی صحنھ و روی توختیچندتا زنو مرد ر        

 .رفتمی راه منای و وسط ادمیرقصی می ھدیکردن اون وسط کھ لب بزنھ و منم با
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. دمیرقصی کنار خواننده مدیاون پارتم تموم شد و رفتم سر قسمت بعد کھ من با        
 زدی خواننده ھمون طور کھ لب مھوی. دنیعالمت داد شروع کردم بھ رقص ای بردیوقت

 ما دو نی بوی دوربنی جلودی مثھ پلنگ پرای بردھویدستشو آورد دور کمرم حلقھ کنھ کھ 
 :گفت تا قرار گرفت و رو بھ اون

 بھش؟ فقط قراره کنارت ی بھ تو گفت دست بزنی ک؟یکنی مکاری چیاو-         
 .برقصھ
 : قدم بردم عقب تر و گفتھی منو گرفت و یاومد جلو و بازو        
 . جا برقصنی تو ھموایھ-         
 !تونم؟ی من نمی دست بزنیتونیچطور تو م: خواننده        
 : جواب دادی جدایاما برد. مشخص بود.  بودیفقط قصدش شوخ        
 خواست ی ھرکاردیراه رس از ی ھر کشھینم. من دوست پسرشم فرق دارم-         
 .گھیبکنھ د
 : ادامھ دادھیرو بھ بق        
 ...٣،٢،١. میریگی سر جاھاتون دوباره میھمھ برد-         
با . میری و چند تا عکس دو نفره بگھی آتلمی بردی گفت باای کھ بردمی بودنی ماشیتو        

 چندتا عکس می رفتییپس قبول کردم و دوتا.  کار بودمنی خستھ بودم اما عاشق انکھیا
 . خونھمی و برگشتمیفوق العاده گرفت

 
 : گفتممی بخوابنکھیشب قبل از ا        
 ــــــا؟یبرد-         
 زم؟یجونم عز-         
 !دهی مفی کیلی خم؟؟ی باھم صبحانھ درست کنیشی مداریفردا صبح زود ب-         
 : و گفتدیلپمو بوس        
 زه؟ی انگجانیانقد برات ھ-         
 : زد و گفتیلبخند. سرمو تکون دادم        
 و مثل ھرشب سرمو دمیخند.  خستھ امیلی کھ خمی بخوابایحاال ب. زمیباشھ عز-         

 . ش و زود بھ خواب رفتمنھی سیگذاشتم رو
 دی سفراھنی پھیو  شدم و رفتم حمام و دوش گرفتم داریصبح زود از خواب ب        

 و دمی لبشو بوسی و روای سر بزدیرفتم باال.  باز گذاشتمسی و موھامو خدمیکوتاه پوش
 : صداش زدمکردمیھمونطور کھ موھاشو ناز م

 ـا؟ی بردزم؟یعز-         
 ھوم؟-         
 ؟ی بھ من قول ندادشبی مگھ دگھی شو دداریب-         
 !ـــادی خوابم مــوایھ-         
 :دمی ش کوبنھی سی رویمشت آروم        
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 .یقول داده بود. ی نامردیـــلیخ: من        
 چشماشو یآروم ال.  بغلشیپرت شدم تو. دیبلند شدم برم کھ مچمو گرفت و کش        

 : گرد گفتی کامل بازشون کرد و با چشماھوی. باز کرد
 !! تولھ سگیتو چقد جذاب شد-         
 : از دستش فرار کنم جواب دادمکردمیھ تقال م کیدرحال        
 .حوصلھ ندارم. ایولم کن برد-         
 م؟یبر.  خبدیببخش! ارهیچھ زودم جوش م!! اوووو-         
 : وگفتمدمیخند        
 .میباشھ بر-         
 ی روذاشتمی پنکک رو مازی مورد نلی کھ وسای آشپزخونھ و درحالیرفتم تو        

 ضبطش ی برادی بود کھ امروز بایآھنگ. خوندمی با خودم مرلبی رو زی آھنگزیم
 : آشپزخونھ و گفتی اومد توسی خی لخت و موھای با باال تنھ ایبرد. میرفتیم

  زلزلھ؟یکنی مکاریچ-         
 .می پنکک درست کنمیخوایاول م. خب-         
 ؟یگی کھ منی ھست ایخب چطور-         
 .دادی و اون انجام مگفتمیمن م. ادن شدم دحیمشغول توض        
 . کاسھھی ی توزی برنارویخب حاال ا: من        
 یرو.  باال بودی باالیاون طبقھ . ارمی کاسھ بنتی کابیرفتم کھ براش از تو        
 بشھ و دستم بھش ی فرجدی کھ شاکردمی پا بلند شدم و داشتم بھ زور بپر بپر میپنجھ 
 ایبرگشتم و برد.  سمت کاسھرهی کھ داره مدمی دست بزرگ و مردونھ دھی ھوی. برسھ
 : زد و گفتیچشمک خوشگل. کنھی و داره نگام مهدی کھ از پشت بھم چسبدمیرو د

 !!کوتولھ-         
 !! بودنطورای ا١٦٥قدم         
 آشغال من کجام کوتولھ س؟: من        
 !ھمھ جات-         
 ...بده من کاسھ رو. تی تربی بِشوریب-         
 :بروھاشو باال انداخت و گفت        
 !!دمینم-         
 ...گفتم بدش بھ من-         
 ی نوک پام بلند شدم و تمام اعضای روًتاینھا! دوباره شروع کردم بھ بپر بپر        

 دست آزادش دور کمرم حلقھ شد و لباش ھوی. رمشی بتونم بگدی کھ شادمیبدنمو کشـــ
چون !  کردم از خودش جداش کنمیسع.  لبامی نشست روی حرکتیچیدون ھب
 شروع یاما وقت. مونھی کاره ممھی نیرنجوی اگھ ادامھ بده صبحانھ مون ھمدونستمیم

ناخودآگاه دستم . اوردمی جلوش کم مشھیھم.  دست از تقال کردن برداشتمدنمیکرد بھ بوس



 88 

 ازم یتیبا نارضا.  اومدشی زنگ گوشی صداھوی.  موھاشیرفت دور گردنش و تو
 :جدا شد و گفت

 !! شانسنی تف بھ ایا-         
مواد رو .  جواب بدهشویاونم رفت گوش.  و کاسھ رو از دستش گرفتمدمیبلند خند        

 اومد ی با خوشحالای بردھوی کاسھ و با ھم زن مشغول ھمزدنشون شدم کھ ی توختمیر
 : آشپزخونھ و گفتیتو

 !!!!!ــــــــــوااااااایھ-         
 !!ـــــــــــھ؟یچ-         
 !!ی دبمی بردیبا!!! ــــــمی ھفتھ کنســـــــرت دارنیآخــــــــر ا-         
 ؟! جمعھیعنی ــــــولی ایواااااا-         
 !کشنبھی رانھ؟ی انجایخنگ خدا مگھ ا-         
 !!!آخخخخخ جووووووووووووووون-         
بلند بلند . چرخوندی ھوا میاونم منو گرفتھ بود و رو! بدو بدو پردم بغلش        

 .نی کھ منو بذار زمگفتمی مغی و با جدمیخندیم
 !!دی اپن و دوباره بوسی فروکش کرد منو گذاشت روجانشی ھیوقت        
  ومی طلسم شده رو بھ زور آماده کردی ساعت صبحانھ کیباالخره بعد از         

 !میمشغول شد
 رو دمونی تا آھنگ جدوی استادمی رفتای با بردمی صبحانھ مونو خوردنکھیبعد از ا        

 و بعدشم چون می نداشتم ھمھ شو ھمون روز ضبط کردیادیچون وقت ز. میضبط کن
 نشونی کردم و ماشی ھنوز ضبط داشت من ازش خداحافایکار من تموم شده بود و برد

!  مورد عالقمیبا خواننده .  مھم داشتمیبردار لمی فھی. شنیکگرفتم و رفتم سمت لو
 یاز وقت. شھی و زنده مرهیمی و مطمئنن تا برگردم مامی بھ زور گذاشت بایبرد! یسام
و االن ھم . یلمبرداری بارم نذاشتھ بود تنھا برم سر فکی ی حتمی برگشتھ بودرانیاز ا
 !گھی ددهی دیزی چھیحتما ! زدی دلش شور مًعتایطب

 میداشت.  بکشمگاری و باھاش سی کنار سامنمی روز بشھی کھ دمیدی خوابم نمیتو        
با . نی دوربیرفتم جلو.  کھ صدام کردنمیکردیباھم در مورد کار و خودش صحبت م
 ی صحنھ ھای و توفیبا چند تا لباس مختل. دنیعالمت کارگردان شروع کردم بھ رقص

 اومد زدی کھ دست می در حالی تموم شد سامم کاریوقت. مختلف رقصمو انجام دادم
 :سمتم و گفت

 !! بودیکارت عال!! واو-         
 : ازش فاصلھ گرفتم و گفتمعیسر. دستشو آورد جلو کھ بندازه دور کمرم        
 !یبا. دوست پسرم منتظرمھ.  برمدی من بادیببخش-         
. نی ماشی از ھمھ رفتم تویخداحافظ رفتم لباسامو عوض کردم و بعد از عیسر        

پولو . رمیکال دوست نداشتم خودم پولو ازشون بگ.  اومد و پولو بھم دادعیمسعود سر
 .وی رفتم سمت استادعیگرفتم و سر
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 داشت تیبا عصابان. ی کامی بھ حرفادادمی بودم و گوش مستادهیپشت در ا        
 :گفتیم

 باره نی چندمنی ایدونی م؟یستی نشھیمثھ ھم تو معلوم ھست چتھ؟؟ چرا ایبر-         
 .ستی دو تا درست ننیا. تمتی بابا حست، رم؟؟یکنی ضبطش ممیدار

 ری ربع دھی. دیکشی طول نمشتری ساعت بکی شھی کرده؟ ھمریچرا انقدر د: ایبرد        
 .کرده

 یبا ھمون لبخند رفتم تو و بعد از سالم کردن بھ کام.  لبمی نشست رویلبخند        
 : شونھ ش وگفتمی زدم رویکی

 .ستمیمی جات وارمی من منیبرو بش. یخستھ شد-         
 . کنمکاری چدی گرفتھ بودم کھ باادی ی و ھم از کامایقبال ھم از برد        
 ؟یایاز پسش بر م: یکام        
 . کمکمیایم! گھی دیی جانی ھمومدمیبعدشم ن. آره بابا-         
 کروفونی پشت می اشھی اتاق شی توایبرد.  تکون داد و اون طرف نشستیسر        

 نشستم و براش دست ی کامی قبلی و جاشھی شیرفتم جلو.  بوددهیبود و ھنوز منو ند
 :گفت! ً زد و متقابال برام دست تکون دادیلبخند. تکون دادم

 ؟ی کردریچرا د-         
 ؟!یآماده ا! ـــشیھ... دیکارم طول کش-         
 کھ ی دکمھ ای بھش زدم و دستمو از رویلبخند. مثھ بچھ ھا سرشو تکون داد        

 کھ منو ی در حالایبرد.  کردمی برداشتم و آھنگ رو پلکردی منو براش پخش میصدا
 یدر حال.  برقصموشیدی وکی موزیقرار بود برا.  شروع کرد بھ خوندنکردیگاه من

 ایبرد. دنی و شروع کردم بھ رقصستادمیا ھیشی شی بھ روی روزدمیکھ با آھنگ لب م
 !:کردی لبخند خوشگل نگام مھیھم با 
 من عاشق حرف زدنات        
  با صداتزهیریدلم م        
 اتی با خوبیچشم نخور        
  براتدمیجونمو من م        
  با من بمونشھیتا ھم        
 گرونی شھ دشونیحسود        
  با توامی جور خوبھی        
  جور خوب و مھربونھی        
 ھی عالی ھمھ چیوا        
 ھی چھ حس و حالیوا        
 ھ؟ی عشق من کیدونینگاھتو ندزد ازم م        
 ھیال عی ھمھ چیوا        
 ھی چھ حس و حالیوا        
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 ھی منو تو خالی جازمیتو آسمونا عز        
 تو فقط دلتو بده بھ دل من        
  ھمھ رو بزندی من قریغ        
  تا کجایبریبا نگات منو م        
  بھ خدای عشق منزمیعز        
 ھی عالی ھمھ چیوا        
 ھی چھ حس و حالیوا        
 ھ؟ی عشق من کیدونینگاھتو ندزد ازم م        
 ھی عالی ھمھ چیوا        
 ھی چھ حس و حالیوا        
 ھی منو تو خالی جازمیتو آسمونا عز        

 )ھ؟یعشق من ک-ینعلیناصر ز        (
 مو یرانی رقص انی خوند و من با تمام وجود قشنگترنوی ھم ھمگھی دور دھی        

 یِ ھدستش رو گذاشت روای آھنگ تموم شد بردیوقت.  آھنگ انجام دادمنی ایبرا
 : گوشم گفتری و محکم بغلم کرد و زرونی و اومد بکروفونیم

. وای دوست دارم ھیلیخ!!!  تویعشق من!!  ھا؟ییآخھ تو چرا انقد تو دل برو-         
 !یـــــلیخ

 !! گردنشی و سرمو فرو کردم تودمیخند        
 :می و از ھم جدا شدمی بھ خودمون اومدی کامیبا صدا        
 ؟! اتاق ھم ھنوز روشنھی تونی دوربنی برو ببایبرد... ا-         
 : اتاق از اونجا داد زدی رفت توایبرد        
 !آره چطور؟-         
 !!ارشیبدو ب: یکام        
 ھی ھم یکام. طشو قطع کرد و ضبزی می رو آورد و گذاشت رونی دوربایبرد        
 کھ ینی پشت سرم بود آورد و گذاشتش کنار دوربدمیرقصی داشتم می رو کھ وقتنیدورب
 : گفتای زد و بھ بردیچشمک.  آورده بودایبرد

 !! آھنگت جور شدنی ایویدی وکیموز-         
 !؟یچــ-         
 نوی روشن کن تا اگھ شد ھمناروی دوربی گفتوایسر ضبط آھنگ خودتو ھ-         

  درستھ؟می کنکسشی می اصلیویدی وکی با موزای ویدی وکی کنم بھ موزلشیتبد
 خب؟: ایبرد        
 نی المیاالن ف.  خاموش کنمناروی رفت دوربادمیمن !! خب و کوفت: یکام        

ھ  کوای تو و پشت سر ھی رو بھ روشیکی. ختلفی می ھیاز دو تا زاو. ضبطتو گرفتھ
 نی ای وااااااای واااایوااا. وای ھی ھم پشت سر تو و رو بھ روشیکی و رقصھیداره م

 !!ترکونھی مپیکل
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. می رو برداشت و مغول نگاه کردن شدیکی اون ای و بردناروی از دوربیکیمن         
 بھ ی نگاھایبرد.  و قشنگ شده بودیعی طبیلیخ.  تک و خوب بودیلی خگفتیراست م

 خوش گنی منیبھ ا!!  بھ ھممی زدتی موفقی کف دستامونو بھ نشونھ ییمن کرد و دوتا
 !یشانس

         
 یھمھ . ی دوبمی بوددهی رسروزید. دی گذشتن و روز کنسرت رسیکی یکیروزا         

 ومدی کھ بوش مینجوری خوب فروش رفتھ بود و ایلی خطایبل.  بودیکارا اوک
 قلق یوقت. میکردی منی تمرمی سالن داشتی توایاز صبح با برد. می داشتی توپیطرفدارا
 و رفتم می دوش گرفتھی ھتل می رفتمیرد دستمون اومد و بھ صحنھ عادت کزیھمھ چ

 مدل ھیموھامو . شدی اجرامون شروع مگھی ساعت د٢. می تا آماده بشمی گریبرا
رفتم . ومدیم مبھ.  درست کردنشدیخوشگل کھ تا وسطاش صاف بود و بعد لولھ م

 تنگ یخی نی شلوار جھی ای از برددنی گشتن و نظر پرسیبعد از کل. لباسمو انتخاب کنم
 ھی. دمی تنگ پوشدی تاپ سفھی وجب باالتر از زانوم بود رو با ھی ھاش کوتاه و پاچھ کھ

 تاپم تنم ی روینجوریبرداشتم و ھم.  بھ چشمم خورددی سفری حری مردونھ رھنیپ
 از اھنگارو رقص ھماھنگ یی ھاکھی تھی ایبا برد.  دکمھ ھاشو ببندمنکھیکردم بدون ا

 جفت ھی کفش پاشنھ بلند یپس بھ جا. دمیرقصی مدیا و منم کھ کال بمی کرده بودنیتمر
 ھم کھ روش طرح دیسف) یرپر-کاله نقاب دار( کپ ھی پام کردم و ی سی ددی سفیکتون

 ھم زی سورپزاھی.  بودی اوکزیھمھ چ.  سرمی شلوغ پلوغ داشت گذاشتم رویھا
 انی دارن مالن اای تماشاچیعنی! میاومدن و گفتن ورود داد!! ترکوندی کال مگھید. میداشت

 وصل کردن کروفونی مھی.  استرسنطوری داشتم و ھمجانی ھی کلیوااا! داخل سالن
 دی شرت تنگ سفی تھی بود با دهی پوشی شلوار مشکھیاونم .  اومدایبرد. بھ پشت شلوارم

 کھ روشون عکس من فروختنی در می شرتا رو جلوی تنیا!! کھ روش عکس من بود
 گھید.  شرکت اسپانسر بودی دهی انی انکھیمثل ا. ھامونو کالنطوری بود و ھمایو برد

 قبل اومد ھوی.  صحنھی رورفتی مای بردگھی دی قھی تا ده دقدی نمونده بود و بایزیچ
 :دستمو گرفت و گفت

 !!مای بعد از کنسرت مصاحبھ داروای ھیراست-         
 چرا؟! وا-         
 !!لی دلکیبھ ھزار و -         
 ! شو بگویکی: من        
 ! کنسرتمونھنیاول-         
 !ش؟یدوم: من        
مردم ھنوز تو کفن کھ !! می ندادیحی توضیچی ھمی دوستمی گفتنکھیما بعد از ا-         

 !!ھی چندهی واسھ آممونی و تصممی آشنا شدیوربدونن ما چط
  چند وقت گذشتھ؟؟یدونیم! حاال چرا االن؟!! یوااا: من        
 .مشونیچوندیپی تا االن منکھی ایبرا!! بلھ-         
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 !!گھیبرو د. یاوک! اوه: من        
 : و گفتمدمیلبشو بوس        
 .یموفق باش-         
 : جوابمو داد و گفتی وطوالننیری شی بوسھ ھیسرشو آورد جلو و با         
 ! جواب بوستون خانوم خوشگلھنمیا-         
 ! صحنھی زد و رفت رویچشمک        
باالخره !!  داستانانیتشکرو ا!!  و مجلس گرم کردنیشروع کرد بھ احوال پرس        

 .دمیشنیمن از پشت صحنھ فقط صداشو م... وقتش شد
 !! خبر بد دارم براتون متأسفانھھی... خـــب: ایبرد        
 : مکث کرد و گفتھی        
 د از ھمھ ای کھ براش بھ وجود اومد نتونست بی مشکلھی امشب بھ خاطر ـــوایھ-         

 ! کردیعذر خواھ
 : ادامھ دادایبرد!!  پچ پچ و ھمھمھ باال رفتیصدا        
 عوضش دینگران نباش!! خونمی رو خودم براتون موای مربوط بھ ھیاقسمت ھ-         

 !! امشبووووترررررکونمیم
 عده ھیانگار .  اول نبودی بھ اندازه ی بلند شد و ولغی دست و سوت و جیصدا        

 گودال ھی صحنھ یدر واقع رو. ستادمی اون قسمت مورد نظر ایرفتم رو! پنجر شدن
االن ھم اون . رفتی منیی از صحنھ متحرک بود و مثل آسانسور باال و پاکھی تھی. بود

 نی نوبت خوندن من شد ایقرار بود وقت.  بودمدهستای بود و من روش انیی پاکھیت
!!  بخار ظاھر شم و بخونمی کلنیقسمت مثل آسانسور باال بره ومن وسط صحنھ ب

 ایبدر.  نگھ داشتملموی و استامدی کشیقینفس عم! میکردی مزی مردم رو سورپراینجوریا
 : شروع بھ خوندن کرد

 کمی دل کوچکم،یبھ تو نزد-         
 فقط کنار تو آرومھ        
 رمیمی تو می ب،یاگھ نباش        
 مونھیدلم دوباره تنھا م        
 کنمی عوض نما،یتورو با دن        
 خوامی تورو می باشیھر جور        
 میچی تو ھی کھ ب،یانقده خوب        
  تو تنھامی کھ بیانقده خوب        
 ی تو نفسھام،یامیھمھ دن        
 خوامی تورو میامیخواب و رو        
  تو ھرلحظھ سرده وجودمیب        
  برامیتو مثھ معجزه بود        
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 رو کروفونیمنم م. ھمون موقع صحنھ شروع بھ حرکت کرد و رفت سمت باال        
 : دھنم و خوندمی جلوگرفتم

 ی تو نفسھام،یامیھمھ دن-         
 خوامی تورو میامیخواب و رو        
  تو ھر لحظھ، سرده وجودمیب        
 ... برامیتو مثھ معجزه بود: ایبرد        
 ھمھ شو بوس فرستادم و ی مردم باال رفت براغی دست و سوت و جیصدا        

 : و خوندمای نفس گرفتم و برگشتم رو بھ بردکمی.  شدمدنیمشغول رقص
 با تو چھ خوبـــــــھ، حــــس و حــــال مـــن-         
 با تو چھ خـــــــــوبھ، حــال و ھـــــــــوام        
 مونــــــمی تنھـــا م،یاگھ نبـــــاش        
 !! ھــــــــــاموونھی مــــثھ دیستی نیوقـــت        
 ی تو نفسامیامیھمھ دن: ایردب        
 خوامی تورو میامیخواب و رو        
  تو ھرلحظھ سرده وجودمیب        
 ... برامیتو مثھ معجزه بود        
حاال .  افتاده بودناھوی و بھ ھکردنی مقی آھنگ تموم شد و مردم ھمھ تشونیا        

 و خوش یبعد از سالم و احوال پرس. نوبت من بود کھ باھاشون ارتباط برقرار کنم
 .ی سراغ آھنگ بعدمی داستانا رفتنی و تشکرو ادیاومد

  انگــــــارکنمی قلب من، تورو من احساست می تویینجایھم: من        
  بــــارنی آره ایـــــامی خود تو دنا،ی تو دنیزی چستیجز تو مھم ن        
 گھیحالمون خوبــھ، کنار ھمد: ایبرد        
 گھی عاشقتم د،یینجایحاال کھ ا        
 رمیمی واسھ تو مرم،یگیدستتو م        
 نمیبیتو چشات عشقو م        
 گھیحالمون خوبــھ، کنار ھمد: من        
 گھی عاشقتم د،یینجایحاال کھ ا        

 ) دستم و ادامھ دادمی و دستشو گرفتم توای بردیرفتم جلو        (
 رمیمی واسھ تو مرم،یگیدستتو م        
 نمیبیتو چشات عشقو م        
 نیچقد ا!  شدشتری طرفدارا بغی جی کھ صادی پشت دستمو محکم بوسایبرد        

 !!دادنی میصداھا بھم انرژ
  ھمرامی کھ باشیم، وقت ابرایبا تو من رو: ایبرد        
 ...خوامی نمیزی چایجز تو از دن        
  ھمرامی کھ باشی ابرام، وقتیبا تو من رو: من        



 94 

 ...خوامی نمیزی چایجز تو از دن        
  بھ چشمات دارمیبیحس عج: ایبرد        
  کھ تنھات نذارمشھی باعث منیا        
 مونمی با تو مایتا تھ دن        
 ونمیواسھ احساسم بھ تو مد        
 ی ھرجا کھ ھستنھ،یآرزوم ا: من        
 ی کھ تو چشماتو بستی وقتیحت        
  باشمشتی من پایتو خواب و رو        
 . عاشقت باشمنھیآرزوم ا        
 :می و باھم خوندمیدست ھمو گرفت        
 گھیحال ما خوبھ، کنار ھمد-         
 گھی عاشقتم دیینجای کھ احاال        
 رمیمی واسھ تو مرم،یگیدستتو م        
 .نمیبیتو چشات عشقو م        
چندتا آھنگ . دی رسانی بھ پاتی جمعی وسوت و دستاغی جی آھنگ با صدانیا        

! دمیرقصی صحنھ می و من روخوندی شو می تکی آھنگاای رو ھم خوندم و بعد بردگھید
 !!میخوندی مخواستنی کھ اگھ تا صبح ھم ممیانقدر قبل از اجرا مشروب خورده بود

 ما دو تا و ی اومدن و نشستن رو بھ رویی آقاھی خانوم و ھی اجرا تموم شد یوقت        
 تونی اسم واقن،ی آشنا شدی چطورن،یکجا باھم آشنا شد. دنیشروع کردن بھ سؤال پرس

 ... وندهی واسھ آھیون چ برنامتد؟یکنی مکاری چھ،یچ
 دهی کھ نرسمی صبح بود و انقدر خستھ بود٥ ھتل ساعت میدی تموم شد و رسیوقت        

 .خوابمون برد
 

 . و منم با کلھ قبول کردممی داد چند روز اونجا بمونشنھادی پایبرد        
جدا ) تتخ( کرد و از عشقم داری بنمیری بھ زوووور منو از خواب شایصبح برد        

 یخودمو جمع کردم و چشمامو بستم و تو.  وانی حمام و نشوندم تویبردتم تو! کرد
 :دمی و از جام پرددمی کشیغیج.  کردمخی ھویھمون وان چشمام گرم شد کھ 

 !! خــــــــرررررشوووووورررری نفھم بِیوحـــــــش-         
 !کنھی مظلوم داره نگام می افھی قھی با دمیچشمامو باز کردم کھ د        
 می کنی بازرونی ببرمت بخوامیخب م!! خھیبھ خدا حواسم نبود اولش آب : ایبرد        

 !یخوابیھمش م! گھید
 کردم بدجنس ی زدم و سعیلبخند.  پسر بچھ ھا شده بودنی اھیشب! خندم گرفت        
 :دمی شرتشو گرفتم و کشی تی قھی!! نباشھ

 !دهی حال نمیی حموم کھ تنھایول!! ی مامانیــــــازن!! یآخــــ-         
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تو .  لباشکی سمت خودم و لبامو بردم نزددمشیکش! چشماش گرد شده بود        
 :چشماش زل زدم و گفتم

 مگھ نھ؟-         
 کیسرش داشت نزد...  لبامی چشمام سر خورد و رفت روینگاھش از رو        

 !!حاال وقتشھ. شدیم
 ای کنار اما برددمی کشعیخودمو سر!  جفتمونی آب سرد رو باز کردم روریش        

 موفق شد و آبو بست یوقت!! دادی و فحش مگشتی آب مریھنگ بود و تند تند دنبال ش
 !!برگشت با خشم نگام کرد

 :خودمو مظلوم کردم و گفتم        
 !!خب دستم خورد-         
 : زدم و گفتمیطونیلبخند ش        

 !می برامی تا زود برونیبرو ب-         
 : زد و گفتیمتقابال لبخند بدجنس        
 !!دهی کھ حال نمییتنھا... گھینھ د-         
 ...دی وان رو کشی جلویاومد جلو و پرده         

*****         
 منتظر ای و بردکردمی مشی آرانھی آی و من داشتم جلورونی بمیاز حمام اومده بود        

 تنم بود و موھامو ولو یخی نی و شلوارک جییموی تاپ لھی!! بود تا موھاشو خشک کنم
 اشاره کردم کھ کردی کھ داشت نگام مای کارم تموم شد بھ بردیوقت. کرده بودم دورم

 .نھی بشادیب
 یی سرمون کھ نشناسنمون و دوتایموھاشو خشک کردم و دو تا کاله گذاشتم رو        

 :گفتم. رونی بمیزد
 م؟یریخب حاال کجا م-         
 .یفھمیم-         
 عکس یکل.  لب ساحلمی و بعدشم رفتمی چرخ زدی کلادهیدستمو گرفت و پ        

 : شد و گفترهی جا خھی بھ ای بردھوی. می در آوردی و مسخره بازمیگرفت
 .امی االن مسای وانجایھم-         
 .اش بزرگ برگشترفت و با دوتا تفنگ آب پ        
 !!!نھ: من        
 !!چرا اتفاقا: ایبرد        
منم فقط . دنی کھ گرفتمش شروع کرد بھ آب پاشنی شو پرت کرد سمتم و ھمیکی        
 سشیچرا من خ...  دستمی چشمم افتاد بھ تفنگ توھوی!! دمیخندی و مرفتمیدر م

 برداشتم و برگشتم سمتش و تا جا داشت ھمو دنی فکر دست از دونی با اکردم؟؟ینم
!! میکردی مسی ھمو خی و ھمیکردیم  پرشای دری از تورفتمی میھ!! می کردسیخ
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 ماسھ ی خودشو ولو کرد روی با خستگایبرد!! می شده بوددهی رسما موش آب کشگھید
 :ھا و گفت

 !! دادی چھ حالیوااا-         
 : و گفتمدمیکنارش دراز کش        

 سر و وضع؟ بدون نی ھتل با ادی ببرفی تشردیخوای میحاال چھ جور!! بلھ-         
 ن؟یماش

 !یشی آفتاب خشک مری زنی بشقھی دق٢! اووو-         
 توپ ھی دفعھ با نی دوباره رفت و اای و بردمی آفتاب عشقوالنھ در کردری زیکل        

 نگذشتھ بود کھ چند نفر یزیچ.  کردنی بھ بازمی شروع کردیی برگشت و دوتابالیوال
کالھمو در آوردم و . می بدلی تشکمی تھی می گرفتمی ھم بھمون ملحق شدن و تصمگھید

.  و اومد سمتمدی کشغی جنای اای بردمی تیدختره از تو ھی ھویپرت کردم اون طرف کھ 
 دورمون و ختی آدم ریکل.  ھم امد کنارم و کالھشو در آوردای بھش زدم و بردیلبخند

 ما میت. می رو شروع کردی و بازمی شدیمی صمیباھاشون کل. با ھامون عکس گرفتن
 !!گھی دمیکال رد!!میدی رقصیبرد و کل

(!)  فوق العاده ی شب دو نفره ھی ھتل و بعد از می برگشتیشب بود کھ فول انرژ        
 !!! بودمدهیواقعا خوش تر از خودمون ند! میدیخواب

 !!ھمش دلم آشوب بود. میگشتی برممی و داشتمی بودمایھواپ یتو        
 ھو؟ی ی شدی تو چ؟ی خوبوایھ: ایبرد        
 ! بابا من ترس از پرواز نداشتمدونمینم-         
 :چشمک زد و گفت        
 !!گھیاثرات مزدوج شدن د-         
 کرد و ی خودمون رو پلی شو درآورد و آھنگای تری و ام پی ھندزفرایبرد        

 : داد بھ شونھ شو دستمو گرفت و گفتھیسرمو تک.  گوشمیگذاشت تو
 .میرسیزود م... بخواب-         
 . زدم و با آرامش بھ خواب رفتمیلبخند        

       
 بازم یول.  بھ شدت سرش شلوغ بودای ماه از سفرمون گذشتھ بود و بردکی        

 اگھ خستھ بود بھ روم ی حتشھی و ھمذاشتی با من بودن می رو برایادی وقت زشھیھم
. شدی بھم میادی زیلی خی ھاشنھادی اوج بودم و پی رقصم تویمنم کھ تو. زدیلبخند م

 ی رقص ھای داده بودم کھ برالی تشکگھید  گروه سھ نفره با دو تا دخترھی یحت
 . داشتھ باشمی ھم آمادگیگروھ
 حالتا نداشتم کھ نیاز ا.  داشتمیبی عجی بود کھ حالت تھوع ھایسھ، چھار روز        

 ی بارداردی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیپس اول. احمق نبودم.  ساده ستتی مسمومھیبگم 
 . نداشتمنانی چک اصمیبی گرفتھ بودم چون بھ جواب مثبت بشیفردا وقت آزما. بود
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 از خونھ عی رفت منم سرای بردی استرس از خواب پاشدم و وقتیصبحش با کل        
 ساعت کی تا شموی بھشون دادم و قرار شد آزمای پولھی. شگاهیخارج شدم و رفتم آزما

.  شاپ نشستم و صبحانھ خوردمی کافھی ی ساعت رفتم توکیاون .  آماده کننگھید
 . کھ داشتم کم بشھ و نشدیا  از استرس و دلشورهی فقط کنکھی ایبرا

 ...شگاهی کھ بود تموم شد و رفتم سراغ آزمایر بدبخت ساعت بھ ھکیاون         
 مو مثبت اعالم کرد ی با لبخند بھم برگھ و داد و بارداری دختر جوونیو وقت        

 و سن طی شرانی ای بچھ دار شدن رو تویمن اصال آمادگ...  رو سرم خراب شدایدن
 دهی آرزوم رسنیبھ بزرگ تر.  اوج شھرت بودمیتو!  سالم بود٢١من فقط . نداشتم

 ھیھمش خراب بشھ بھ خاطر ... تم، شھرتمی کارم، موقعم،ی زندگکلم،یھ... بودم
 :دیچی سرم پی توای بردیصدا... وفتھی اتفاق بنی اذارمیھرگز نم.... بچھ؟؟؟؟ نھ

 کھ از ی موجودھی... فکرشو بکن!!  انی گوگولیلی بچھ ھا خـــوای ھیوااا-         
 !ھی و دوست داشتننیریچقد ش. یدوسش دار کھ یوجود خودتھ و کس

مخصوصا ...  کھ عاشق بچھ ستزدی تک تک کلماتش بود داد می کھ تویحس        
. دمی رو ھم از دست مای توجھ بردینجوریمن ا...  نھیوا...  خودش باشھیاگھ بچھ 

 ھمش ایبرد.  امکـــان نداره؟؟ی لعنتنی و نصفش مال اشھی نصفش مال من مای بردیعنی
 ھر ای بچھ م باشھ خوادیحاال م. شمی نمکشی شری احدچیبا ھ... فقط مالھ منھ. مال منھ

 ...ی اگھیخر د
 .ششی رفتم پمی خوب رو گرفتم و مستقیلی دکتر زنان خھیاز ھمون دختر آدرس         
واسھ .  درز کنھیی خبر بھ جانی اخوامیمن نم. شناسنی ھا میلیدکتر منو خ: من        

 نی موضوع بنی اکنمی خواھش می ولدمی بھتون مدیھرچقد بخوا. شھی بد میلی خمن
 .خودمون بمونھ

. وای ھی بھ من اعتماد کنیتونیم.  دکترا محرم آدما ھستنزمیعز:  زدیلبخند        
 ؟ی دادشیآزما

 .بلھ-         
 .زشی می گذاشتم روشموی آزمایو برگھ         
 .کردمی میبا استرس با انگشتام باز        
 یشانس آورد. یشی نمتی اذادی زمان تو زنی ایخب تو.  ماھتھکی بایتقر: دکتر        

 ؟یای بیتونی میک. یدیکھ زود فھم
 ... زودتر بھتریھرچ. دونمینم-         
 فردا صبح خوبھ؟: دکتر        
 ...خوبھ-         
       

 ی کاریتو. مردمی و استرس فردا داشتم می از نگرانرونیھ اومدم باز مطب ک        
 ای اگھ بردنکھینگران دردش بودم و ا.  نداشتمیدی بکنم شک و تردخواستمیکھ م
 .دیفھمی نمچوقتیالبتھ اون ھ... بفھمھ
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 یبرگھ .  داشتمی مھمی بردارلمیف.  رفتنیزود برگشتم بھ خونھ و آماده شدم برا        
 .رونی کمد لباسام گذاشتم و رفتم از خونھ بی رو توشیآزما

 یوقت.  برهای رخت خواب خودمو بھ خواب زدم تا بردیصبح شده بود و من تو        
 .از رفتنش مطمئن شدم بلند شدم و پرواز کردم سمت مطب

 پا کھ باال بود ی دو تا جای و پاھامو رودمی تخت خوابی رودمیبھ خودم اومدم د        
.  نھای کھ درد داره دمیپرسیھمش از دکتر م.  از ترسکردمیداشتم سکتھ م. اشتھ بودمگذ

 . موضوع منحرف کنھنی با چرت و پرت گفتن ذھنمو از اکردی میو اونم سع
 دلمو فشار ریمحکم ز. وفتادمی کارشو شروع کرد داشتم بھ گھ خوردن میوقت        

. کردمی میریگی دستم از داد زدن جلو گوشتی و من با فرو کردن ناخنام تودادنیم
 : زدمغی تحمل نکردم وجگھی کھ دیی تا جاشدی مشتری و بشتریدرد ب

 ...مـــامـــــــان-         
 : سرم و گفتی اومد باالی خونیدکتر با دستکش ھا        
 .... نکنھیگر... پاشو. تموم شد دختر-         
نھ بھ خاطر .  صورتم و از تھ دل زار زدمیدستامو گذاشتم رو. و رفت        

کمکم کردن لباسامو بپوشم و .  وجودم بودی کھ ھنوزم تویبھ خاطر درد. یمونیپش
 در و رو یاومد جلو.  خونھ بودای خونھ در کمال تعجب برددمی رسیوقت. رونیرفتم ب

 : صورتم و گفتی جلورفت کاغذو گھی.  بودی جدیلیخ. ستادیبھ روم ا
 ؟؟یرا بھ من نگفتچ-         
 :با من من و بغض گفتم...  شدمرهی خشمی آزمایبا بھت بھ برگھ         
 ...من... من ... ایبرد-         
 . صورتمی توختی کشد و اشکام رری دلم تریز        
 خون و حس ی قشنگ گرممی بغلش و بھ خاطر تکون ناگھانی تودی منو کشھوی        
 : و گفتدی موھامو بوسی روایبرد... کردم

 ...نمتیبب...  ندارهیاشکال.  نداره کھ مامان کوچولوھیگر-         
 موجود نی کھ اکردیاونم مسلما قبول م. گفتمیکاش بھش م. عذاب وجدان گرفتم        

 و رونیاز بغلش اومدم ب... کردیحتما قبول م.  عاشق منھایبرد. ادی بای دننی بھ ادینبا
 : و گفتمرفتم سمت اتاقم

 ...ستیحالم خوب ن-         
 : گرفتھ ش اومدیصدا        
  شلوارت؟؟ی روھی چنیا... نیا... وایھ...یھ-         
 . خشک شدمدمی شلوار سفی خون قرمز رودنیبرگشتم و با د        
 : زدادیفر        
 ؟؟ی کردی تو چھ غلطــــوایھ-         
 ... نداشتمشویاالن آمادگ...  داد نزنـــــایبر: منم داد زدم        
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 مگھ ؟؟؟ی گرفتمی تصمیی تنھایبھ چھ حق... ی نداشتشوی کھ آمادگیتو غلط کرد-         
 نی از بی برایی کھ تنھای بھ وجودش آورده بودیی تو بود؟؟ مگھ تنھای فقط بچھ نیا

 ؟؟؟ی گرفتمیبردنش تصم
. یکنی مینجوری ای داریکی کوچنیا موضوع بھ ھی بھ خاطر شھیباورم نم: من        

 ...  لختھھیبـــچـــھ؟؟ اون فقط 
 ی صورتم نذاشت جملھ مو تموم کنم و پرت شدم روی کھ خورد توی محکمزیچ        

 : گوشمی تودیچی پای بردی و فقط صدانیزم
 خودتو یبچھ .... ی باشی آدمنی ھچکردمیاصال فکر نم... وای ھی قاتلھیتو -         

 بھ واسی گفتھ بودم ظاھرت ھ؟؟ی آدم؟؟ تو اصال احساس دارگنی بھ توام م؟؟یکش
 نگفـــتھ بودم؟؟.  وجودت نکشی حوا رو تویول... درررررک

 کھ دمیدیفقط لباشو م. شی بود و نگاه عصبای بردسی خی چشماری تصونیآخر        
 .دمیم نفھیزی چگھیچشمام بستھ شد و د... دمیشنی صداشو نمی ولخوردیتکون م
 ی جلورمیخواستم دستمو بگ.  چشممو زدادینور ز.  باز کردمیچشمامو بھ سخت        

 یی آشناھی دیدور و برم رو نگاه کردم شا.  متوقفش کردمیدیچشمم کھ با سوزش شد
 دستم ھمھ ی سرم تودنی دادم و با دصی رو تشخمارستانی بطیتازه مح! نمی ببیزیچ
 ... خون، بچھی  حرفاش، لکھا،یبرد...  اومدادمی زیچ

 بلوند وارد اتاق شد و با ی دختر جوون با موھاھیھمون لحظھ در باز شد و         
 :لبخند گفت

  حالت بھتره؟؟ی بھ ھوش اومدوایھ-         
 : خودم رو کنترل کردم و گفتمی چشمام جمع شد ولیاشک تو        
 ...بلھ خوبم-         
 ...یری با ھممون عکس بگدی سرمت تموم شد بای وقتاستراحت کن کھ-         
 :خواست بره کھ دستشو گرفتم و گفتم        
 ....نجامی من انکھیا-         
 ماجرا خبر دار نی از ای و کسھی خصوصمارستانی بنجایا. نگران نباش-         

 ...شھینم
  ھمراه من نبود؟یکس... فقط. یمرس-         
 ؟چطور... نھ-         
 یمرس. یچیھ-         
 ست؟ی نبوده؟ االنم ننجای اای واقعا بردیعنی. رونی زد و رفت بی اگھیلبخند د        
 با چند نفر از پرسنل عکس گرفتم و ی لبخند مصنوعھی سرمم تموم شد با یوقت        

 درو باز کردم و ھمونطور دی رفتم خونھ و با کلمیمستق. رنی بگی تاکسھیخواستم برام 
 : صداش زدمشدمیکھ وارد خونھ م

 ــــا؟؟؟ی برا؟؟؟یبرد-         
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.  برداشتم و شمارشو گرفتممویگوش.  نبودیکل خونھ رو گشتم ول. دادیجواب نم        
...  منیای واقعا رفت؟؟ بردیعنی...  رو سرم خراب شدای خاموشھ دندمی فھمیاما وقت

 ...شدی واقعا رفتھ؟ باورم نمیعنی... دیدی بھ جز من نمچکسوی کھ چشماش ھیکس
بھ .  و از تھ دل زار زدمنی زمیبغضم شکست و ھمونجا چھار زانو نشستم رو        

 ھام کھ تموم شد نشتم ھیگر. کردمی مھی و گرگفتمی مراهی و اون بچھ بد و بایخودم و برد
 یبلند شدم از تو. زدی بود بھم غر منجای اایاالن اگھ برد.  روشن کردمگارمویو س

انقدر مشروب خوردم و .  و مشغول شدمرونی بدم مشروب رو آوری شھی شخچالی
 بود ای بردیفقط صدا.  نبودمی حالیچی رو گوش دادم کھ ھای بردی و آھنگادمی کشگاریس

 ھی کاناپھ لم دادم و ی کھ رودمی پلکم خودمو دنیاز ب. دیدی چشمام تار مگھید. ھیو گر
 ....خونمی رو مدمونی دھنمھ و دارم متن آھنگ جدی تویآب نبات چوب

 ...رهیگی ممی گرشتریب        
 .ادی مایبرد        
 .زنمیلبخند م        
 :گھی تو دھن خودش و مذارهی و مارهی میآب نباتو از تو دھنم د        
 ؟یخوری ماقی با اشتینجوری داره ای چنی انمیبب-         
 :گمی و مکنمی مو کج و کولھ مافھیق        
 !! بوووود چندشی کثاقت دھنیییییااا-         
 : کرد و گفتیزیاخم ر        
 ... حرفا رو ندارهنیآدم با عشقش کھ ا-         
 ... ھم دارهیلیخ: من        
 ا؟؟؟-         
 ...بلــــــھ: من        
 ... لبامیلباشو گذاشت رو بلندم کرد و دویدستمو کش        
 ...رهی نمادمیبوسھ ھاشو         
 :آروم زمزمھ کردم        
 ...ایبرد-         
 بلندتر        
 ...ــایبرد-         
 بلندتر        
 ...ــــایبرد-         
  بلندترشنده؟؟یصدامو نم        
 ...ـــــایبر-         
 بلند تر. بھ درک... دیلرزیصدام م        
 ــــــــــــــایبرد-         
 :بغضم دوباره شکست        



 101 

دلمممم برات تنگ ...  دارماجی بھت احتایبرد...  تورور خدااااا برگردــــایبرد-         
 ــــای بایبرد. شده احــــمق

 ...شمی خوب نمادی نایتا برد. دیکشی مری دلم تریز        
 . کاناپھ خوابم بردی کردم کھ ھمونجا روھیانقدر گر        
بلند شدم و دوباره کل خونھ رو .  اومدادمی زیصبح تا چشمامو باز کردم ھمھ چ        
 ... نبودیول.  برگشتھ باشھدیشا. گشتم

با .  حمامیچندتا قرص مسکن خوردم و رفتم تو. کردیسرم و دلم بھ شدت درد م        
 میگوش.  تختی و لم دادم رودمیلباسامو پوش.  حالم بھتر شدیب گرم کم دوش آھی

 . اسم مسعود پنچر شدمدنیبا د.  روشمیپرد. زنگ خورد
 امروز نیاگھ بشھ ھم.  آھنگتنی واسھ تمریای بدی تو دختر؟؟ باییکجا: مسعود        

 .شھی می عااالمیضبطش کن
اول .  کنمزشی بخونم و سورپراای واسھ بردخواستمی داشتم کھ می آھنگ تکھی        

. دمی دست خودم می کارھی نمیی پای جنبھ نی اگھ بمونم خونھ با ادمی دیخواستم نرم ول
 نموی ماشچی آب جوش خوردم تا صدام باز بشھ و سوئوای لھی قبول کردم و نمی ھمیبرا

 چندتا نی ماشیتو.  خبر داشتھ باشھای از بردی کامدیشا. ویبرداشتم و رفتم سمت استد
 .کردی دعوام میکام.  انجام دادم کھ صدام باز بشھ و خش نداشتھ باشھافراگی دینایتمر

 : گفتمی بھ کامیزی بدو بدو رفتم تو و قبل از ھر چدمی رسیوقت        
 ؟ی خبر ندارای از برد؟؟یکام-         
 ست؟؟یمگھ خونھ ن. نھ-         
  کجاست؟یدونیواقعا نم-         
  شده؟یزیچ... نھ-         
 مسعود ی ھای تکون دادم و بعد از جواب دادن بھ احوالپرسی سریدیبا نا ام        

 ی و ھدست رو گذاشتم روستادمی اکروفونی و پشت می اشھی اون اتاق شیرفتم تو
با . دوباره بغض کردم. کنھی و با لبخند نگام مستادهی کھ کنارم ادمیدی رو مایبرد. گوشم
 و منم دیچی گوشام پی بعد آھنگ توی ام و لحظھ ااده عالمت دادم کھ آمی بھ کامدست

 :شروع کردم
 ستی مال ما نایدن-         
  دستامون جداستیوقت        
 ستی تو چشات نیعشق        
  بازم آشناسیول        
  گرم تو تو گوشـــــمی اون صداخوامیم        
  اگھیباشھ حت        
 ستی ما ننیعشق ب        

...         
 کشھی نبودنت منو مالیخ        
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 کشھی سمتت ماھامویتموم رو        
 شھیکنار قلب تو آرومم ھم        
  من باشھیتموم شب روزا        

...         
 ) امیشر-ستی مال ما نایدن        (
 : گفتی کامتی ھم خودم و در نھاگھیچندبار د        
  چرا صدات انقد گرفتھ؟یخوبھ ول-         
 .گارهیبھ خاطر س. بستیولش کن مھم ن-         
 کاریچ. ھی حست عالـــیصدات گرفتھ ول. در ھر صورت... نکش خوب-         

 ؟یکنیم
 ی خبرھی ای برگرده دیشا... نھیبی منوی حتما اایبرد.  تو ذھنم زده شدی جرقھ اھی        

 : گفتمعیسر. ازش بشھ
 کارگردان خوب ھم ھی یراست. فقط زود جمع و جورش کن.  کنی اوکنویھم-         

 .رونی بدم بپی کلخوامی کن مدایپ
 :دی با تعجب پرسیکام        
 ...ای پس برد؟؟ییتنھا-         
 . بکنگمی رو کھ بھت میکار-         
 راه زنگ زدم یتو. ونھبھ مسعود گفتم باھاش حساب کنھ و خودم رفتم سمت خ        

 ی اونجا باشن تا براگھی ساعت دکی گروه رقصم و ازشون خواستم تا یبھ بچھ ھا
 .می کننی تمرپمیکل

 و دمی لباس مناسب پوشھی و دمی خونھ کشی بھ سرو روی دستھیتا اونا برسن         
 قھی کامل حرکتارو در آوردم و نوشتم چند دقیوقت.  رقص کار کردنی روسادمیوا

دونھ دونھ حرکت .  کردمی تو اتاق رقص و آھنگ رو پلمیرفت. بعدش بچھ ھا اومدن
 بودن یچون بچھ ھا حرفھ ا. میکرد کسشونی و بعد با آھنگ ممیھارو کار کرد

 . افتادی جلو میلیکارمون خ
 مختلف ی ھاتی سای آھنگ رو توروزید.  سال گذشت٤ من مثل یروز برا ٤        

 و اول میستادیبا بجھ ھا ا. می داشتی بردارلمی و امروز وقت فمیودبھ اشتراک گذاشتھ ب
 و بعدش رفتم لباسمو عوض کردم و با کل می دور با آھنگ رقصمون رو اجرا کردھی

بعدشم بھ .  لب زدمگھی دور دھی کرد و ریی تغشمیابعد دوباره لباسمو آر. آھنگ لب زدم
 . گفتم و رفتم خونھدیھمھ خستھ نباش

چون .  نگفتھ بودمای از خودم و بردیزی چی ولزدمی ھم حرف میا مامانب        
 .ھی عکس العملش چدونستمینم

 ھم شیگوش.  نبودای از بردی خبرچی ھم گذشتھ بود و ھمچنان ھگھیروز د ٣        
 یعنی.  نبودی خبرچیھ.  ھم سر زده بودمنستاگرامی ای توجشیبھ پ. خاموش بود
 خوابھ؟ی حالش خوبھ؟ غذا خورده؟ کجا مکنھ؟ی داره مکاریکجاست؟ چ
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. ومدی از دستم بر نمی کارچی ھیول... خوردی فکرا مغزمو ھر روز منیتموم ا        
از تمام دوستاش سراغشو گرفتھ ...  نمدوستم کجاستیدلم براش تنگ شده بود و حت

 . کجاستدونستی نمچکسی ھیبودم ول
 ... کردمداشی روز پ٨ از  اون روز باالخره بعدنکھیتا ا        
 مشترکمون کھ سراغشو ی از دوستایکی شی پرفتمی بودم و داشتم منمی ماشیتو        

 :جواب داد.  ناشناسی شماره ھی.  زنگ خوردمی کھ گوشرمیبگ
 بلھ؟-         
 : زن بودھی یصدا        
 وا؟یالو؟ خانم ھ-         
 ...بلھ-         
 د؟یشناسی رو منی رادای بردیشما آقا-         
  شده؟؟ شما؟؟یزی بلھ بلھ چا؟؟یبرد...بر-         
 ... تصادف کردن و متاسفانھشونیا. رمیگیتماس م... مارستانیمن از ب-         
 دی بادونستمینم... شدی سرم خراب می داشت روایدن. دمیشنی حرفاشو نمی ھیبق        

 : کنم فقط گفتمکاریچ
 ...امیاالن م-         
بدو .  کردمداشی پرس و جو پکمی و بھ مارستانی دور زدم و رفتم سمت بعیسر        

 : گفتمھیبدو رفتم تو و با گر
  کجاست؟؟نی رادایبرد... ایبرد.. خانم-         
 . دومی طبقھ ٢٠٣اتاق -         
...  بوددهیآروم خواب.  از پلھ ھا باال رفتم و در اتاقشو باز کردم و رفتم توعیسر        

 بعد دنشیبا د.  صورتش و سرم بھ دستشی روژنی ماسک اکسھیچشماش بستھ بود و 
 مارستان؟ی تخت بیرو... حای انی ولاوردمی بال در می روز داشتم از خوشحال٨از 
 : و گفترونی اومد بھ زور بردم بی خانومھی. کنم ھی گرای بخندم دی بادونستمینم

 .ستیاالن وقت مالقات ن-         
 : گفتمھیبا گر        
 ... فقط بگو کھ خوبھخوامی نمیچیھ. بگو کھ حالش خوبھ... خانم تورو خدا-         
 : صورتم و گفتیخانم دستشو گذاشت رو        
 ... خوبھ نگران نباشایبرد. ااایشی زشت میکنی مھی گروایھ. معلومھ کھ خوبھ-         
 . کنھدای درز پیی ماجرا جانی اخوامیفقط نم-         
 .میداری نگھ می موضوع رو مخفنی امی کھ بتونییما تا جا.  راحت باشھالتیخ-         
 نمش؟ی ببیذاریم-         
 .ستیآخھ االن وقت مالقات ن-         
  ھمراھش خوبھ؟شمیمن م.  کھ ھمراه ندارهایخب برد-         
 ...آخھ-         
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تورو ... شمی موونھی دارم ددمشی روزه ند٩. بمونم ششی بذار پکنمیخواھش م-         
 ...خدا

 ی شد زنگ باالیزیاگرم چ. پاش تو گچھ. فقط مراقبش باش... زمیباشھ عز-         
 .تخت رو فشار بده

 ھی ی حتتونستمینم. سرمو تکون دادم و وارد اتاق شدم و آورم کنارش نشستم        
انقدر دلم براش تنگ شده بود کھ حد . زدمیبھ زور پلک م. لحظھ ھم چشم ازش بردارم

 عاشق شھیھم.  و با انگشتام موھاشو نوازش کردمدمی دستشو بوسیآروم رو. نداشت
آروم چشماشو ... اخم کرد.  پلکش تکون خوردھچند لحظھ گذشتھ بود ک.  کار بودنیا

 . چشماش ودوباره بستشونیباز کرد کھ نور خورد تو
 دستم دستشو نگھ داشتم و دست ھیسمت چشماش کھ با خواست دستشو ببره         

 :آروم گفتم.  چشماش کھ نور نخوره بھشونی مو گرفتم جلوگھید
 ...تکونش نده. عشقم سرم بھ دستتھ-         
 دستش ماسکشو یکی چماش برق زد و با اون دنیبا د. چشماشو باز کرد        

 :برداشت و گفت
 ؟ی خودتوا؟؟یھ-         
 :با شونھ ام اشکامو پاک کردم و گفتم        
 .خودمم. زمیآره عز-         
 کھ االن شدیباورم نم.  لبشی چشمش بود برداشت و گذاشت رویدستمو کھ رو        

 . دستامھیدستاش تو
 :با بغض زمزمھ کردم        
 ؟یخوب-         
 :سرشو تکون داد و گفت        
 ...تشنھ امھ-         

 .امیخب؟؟ زود م... ارمی برات آب مرمیاالن م-         
 : و بھ پرستار گفتمورنیبدو بدو رفتم ب        
  بخوره؟تونھیم. خوادیآب م-         
 . نده بھشیلی خی ولزمیآره عز-         
 .باشھ-         
 و زود بھ پرستارش گفتم دمیترس... دهی دوباره خوابدمی اتاق کھ دیبدو رفتم تو        

دوباره نشستم کنارش و .  کھ بھ سرمش زدنھیی و بھ خاطر داروھاعھیکھ گفت طب
سرمو گذاشتم .  بودم و االن بھ زور سرپا بودمدهی نخوابشبید.  دستامیدستشو گرفتم تو

 . زود خوابم بردیلیخ  دستم بود وی دستش کھ تویرو
 کھ با اخم دمی رو دایبرد. دمی سرم از خواب پرری از زیزی چی ناگھاندنیبا کش        

 :زود بلند شدم و گفتم. کنھیداره نگاه م
 ؟؟ی خوب؟؟ی شدداریب-         
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 : گفتیبا لحن فوق العاده سرد        
 ؟؟یکنی مکاری چنجایتو ان-         
 کردی فکر مای نبود؟؟ ادشی یچی اون موقع ھیعنی...  بگمدی بای چدونستمینم        

 نھ؟یبیخواب م
 ...رونیبرو ب: ایبرد        
 . و بردم گرفتم جلوشختمی آب روانی لھی ندادم و یتیاھم        
 . بخورنویا: من        
 .رونی گفتم برو ب؟؟یکر-         
 ...ایبرد-         
 ...زھرمار: ایبرد        
 : گفتمھیبغضم شکست و با گر        
 ؟؟یکنی مینجوریچرا ا-         
 : گفتتیبا عصبان        
 بعد یدی نظر منم نپرسی حتی کردی خواستی ھر غلطکنم؟؟ی مینجوریچرا ا-         

 انقدر از من ؟یدونستی من عاشق بچھ ام نمیدونستی تو م؟؟؟یکنی مینجوری چرا ایگیم
 ...ی حاظر نبودی کھ حتادیبدت م
 : و ادامھ داددی کشیقینفس عم        
!  نکن اشکال نداره؟؟؟ ھھھی بغلت کنم بگم گرامی بی نکنھ االن توقع دارھ؟یچ-         

 التمی خنی خوبھ وعیلی بگم حالت خیخوای مثال مرون؟؟ی بیدیواسھ من آھنگ م
گمشـــو .  مثل تو متنفرمی آشغالیاز دخترا. وای ھخورهی حالم ازت بھم مست؟؟ین
 ...ـــرونیب

 : لبمو گاز گرفتم و گفتمھیبا گر... حق داره. گفتیراست م        
 .داد نزن... ای بردــسیھ-         
 .نمتی ببخوامینم. رونی داد نزنم برو بیخوایاگھ م-         
 : و گفتدیدستشو کش. دستشو گرفتم        
 ؟؟یفھمی مرونیگفتمممم برووو ب... بھ من دست نزن-         
 :آبو گرفتم سمتشو گفتم        
 ...رمی بخور منویا-         
 خودمونھ یھمون برو گمشو.  و منتظر نگام کرددی نفس سر کشھیآبو گرفت و         

 .گھید
 ...مواظب خودت باش: من        
 نی و سوار ماشرونی رفتم بمارستانیپشتمو کردم بھش و با ھق ھق وبھ دو از ب        

 :دیچیپی گوشم میھنوز صداش تو...  کردمھی گرتونستمیتا م. شدم
 "خورهیحالم ازت بھ ھم م" "ی آشغالھیتو " "ازت متنفر        "
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 از دستم ی کارچی ھکردم؟؟ی مکاری چگھید.  شدم رفتم سمت خونھیخوب کھ خال        
 . مومدیبر ن

 
 و خوردمی غذا می کمرفتم،یفقط راه م.  متحرک شده بودمی مرده ھیمثھ         

اصال . خواستی رو مایدلم برد. دمیرقصینھ دل و دماغ خوندن داشتم و نھ م. دمیخوابیم
 ھی! وامی واقعا باورم شده بود کھ من ھیعنی.  اقندر دوسش داشتھ باشمکردمیفکر نم

 بھ جز خودش و کارش براش زی چچی کھ ھھوردختر سرد و مغرور و پولدار و مش
 از دنی ھستم کھ بھ خاطر رقصیی رفتھ بود کھ من حواادمیانگار .  نداشتتیاھم

 گونھ ومدی می کھ صاف و ساده بود و اسم عشق و عاشقییحوا. پدرش کتک خورد
 ی خشک و مذھبدی با عقای معمولی خانواده ھی ی کھ توییحوا. گرفتیھاش رنگ م

ربھ کرده  کھ حوا عشقو تجدمیفھم. دمی رفت فھمای بردیوقت... اما حاال. بود بزرگ شده
 . با غرورش و کار احمقانھ ش عشقشو ازش گرفتھوای ھیول

 ھی ی کھ توپمونی کلدنی کھ با دکردمی منیی حوصلھ داشتم کاناالرو باال و پایب        
.  از تھ دلمیبھ خنده ھا. کردمی نگاه مایبھ خودم و برد.  دستم شل شدشدیشبکھ پخش م

 تنھا لمی فیحت. دمی دپامونویونو گوش دادم، کل آھنگامیلپ تاپو آوردم و دونھ بھ دونھ 
... میگرفتی ھمو می دستاینگاھمون بھ ھم، وقت.  بودیچقدر عال کنسرت مشترکمون ک

 گونھ م ی کھ رویاشک. کردی متمی اذیلیھمھ و ھمھ پر از عشق بود و االن نبودنش خ
 : با انگشت گرفتم و زمزمھ کردمدویغلت

 . تموم شھینجوری اذارمینم... ایبرد-         
 : بودی پر انرژندهی گویصدا.  از جا پروندمونی و بلند تلوزییھوی یصدا        
 ایبا حضور پر افتخار برد... ای و دوم دسامبر کنسرت با شکوه آنتالستیب-         

 ...نیراد
 ... پخش شدپشی از کلکھی تھی        
 نگاه بھ ھی.  تماس و خوندیخر شماره  ھم گفت و در آگھی دیاسم چندتا خواننده         

.  کردمادداشتشی عی نگاه بھ شماره و سرھی انداختم و ای لپ تاپ و عکس بردیصفحھ 
 . گرفت شروع کنھمی تصمایپس باالخره برد

فکر دوباره . کردمی وجودم احساس می توی بعد از مدت ھا توی حس خوبھی        
 .ی زنگ زدم بھ کامعیسر. کردی زده م مجانی ھم ھایبودن با برد

 جانم؟: یکام        
 ؟یدی رو شنای توام خبر کنسرت آنتال؟؟ی خوبیسالم کام-         
 چطور؟.  زدن برمتاری گی بھم زنگ زد و گفت براایآره، راستش برد: یکام        
 ؟یکنیکمکم م.  بکنمتونمی کھ مھی کارنی آخرگھی دنیا.  فکر دارمھی من یکام-         
 از حال و روز تو، نیا. کنمی میمن واسھ دوباره باھم بودنتون ھرکار: یکام        

 . ھم کھ از تو بدترایبرد
 . ھنوزم دوسم دارهیعنیاز من بدتر؟ پس         
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 ؟ییاالن کجا-         
  باشم؟یخواستیکجا م: یکام        
 . اونجا االنایباشھ من م-         
 کھ ییفقط حرفا.  بھ انداختمی نگاھھی بود رو برداشتم و زی می کھ رویکاغذ        

 .ارهی از توش در بیزی چھی تونھی میمطمئنن کام.  دلم بود رو توش نوشتھ بودمیتو
 و رفتم دمیلباسامو پوش.  وقت گرفتمھی و میشگی ھمشگاهیزنگ زدم بھ سالن آرا        

 برام درست کنھ و تاریوپ با گ تزی چھیبرگھ رو دادم بھش و ازش خواستم . ی کامشیپ
 . دادم و رفتم سمت سالنحی بکنم رو براش توضخواستمی کھ میکار

مخصوصا . ومدی بھ صورتم میلیخ.  بلوند شده ام نگاه کردمی بھ موھانھیی آیتو        
 زدم و یلبخند. شدی تر مرهی و پوستم ترفتمی کھ دو سھ جلسھ سوالر مگھیتا چند روز د

 .دنی کردم و شروع کردم بھ رقصیآھنگ رو پل. بدنمو گرم کردم
 نی تا ھم با گروه تمرای آنتالرهی چند روز جلوتر از روز کنسرت مای برددونستمیم        

 کھ یی با اونادیبا.  گرفتمطی ھفتھ زودتر بلھی یپس برا.  تو سالنوفتھیکنھ و ھم جا ب
 .کردمی سالن بودن ھماھنگ میتو
 *****        

آماده بودم .  کرده بودمیزی قبل براش برنامھ ری بود کھ از دو ھفتھ یفردا روز        
 خوب شده یلی بود خدهی زحمتشو کشی کھ کامیآھنگ.  داشتمیادی زیلی استرس خیول

 . بگذرمممی کھ از تصمشدی نملی ترسم دلنی ایول. دمیترسی مایمن از واکنش برد. بود
 نشستھ ای تماشاچنی اول بفی و من ردشدی شروع مگھی دیکنسرت تا چند لحظھ         

.  بودیخی نی و شلوار جدی تاپ سفھیلباسم .  سرمی کاله گذاشتھ بودم روھیبودم و 
حاال نوبت . و دوباره قرار بود تکرار بشھ. رفتنی و مخوندنی ممومدنیخواننده ھا م

 : با طرفداراش گرم گرفت گفتوب خیاومد باال و وقت.  بودایبرد
 . ندادم براتون بخونمرونی رو کھ ھنوز بیدی آھنگ جدخوامیامشب من م-         
 نیی من کنجکاو و متعجب سرم پای ملت بلند شد ولغی دست و سوت و جیصدا        

 ...  کرد ویقی بھ گروه موسیاشاره ا. فقط منتظر موندم تا شروع کنھ. بود
 ی چقد فرق کردنی بارم شده ببھیخودتو واسھ -         
 ی برگردشمی پیخوای نمیگی کھ میچقد عوض شد        
  من بذاری خودتو جای واست سختھ ولدونمیم        
  تو دلت نگھ نداروی تموم شھ حرفگھی ھست دیبذار ھر چ        
  عوض کردمممویمن امشب تصم        
 خندمی مایاز تھ دل بھ دن        
  دارمی ھر ساعت حس تازه اگھید        
  از حالممی بسمھ راضیی تنھاگھید        
 ی سر حرفات نموندی چجورارمی بادتی خوامینم        
 ی کشوندنجای فاوت کارو تا ای بی بھونھ ھیبا         
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 ا رو بده فردریی فکر کن تو ھم تغندهی بھ آنیبش        
  رو تو برداروی کن قدم بعدرییمن عوض شدم توام تغ        
 می منو تو با ھمی زندگنیتو ا        
  بستست بھ حس ما دوتایھمھ چ        
  کھ شکستستیبسھ ھرچ        
  کجا و ما کجاییتنھا        
  عوض کردمممویمن امشب تصم        
 خندمی مایاز تھ دل بھ دن        
  دارمی ھر ساعت حس تازه اگھید        
  از حالممی بسمھ راضیی تنھاگھید        

 
 .. صدا امشبنی مخ بود ایچقد رو.  و داد ملت رفت باالغی جیدوباره صدا        
 ای صحنھ رفتم باال و پشت ر بردی پشتی بلند شدم و از پلھ ھاعیسر. وقتش بود        

. دی و ھمھمھ ھا خوابدی کشتاری گمی سیدستشو رو. م اشاره کردیبھ کام. ستادمیا
 کھ ی و کامای منو بردی صحنھ اومد فقط روینور ھا.  دھنمی گرفتم جلوکروفونویم
. چشمش کھ بھ من افتاد خشکش زد. کردی نگاه منھ با تعجب بھ صحایبرد. زدی متاریگ

 : گرفتم و شروع کردمینفس. ستادمیچند قدم رفتم و درست رو بھ روش ا
 یری حرفھ دلم رو با تو بگم مخوامی منکھیھم-         
 یری دلگینجوری بد بوده کارم ادونمیآره م        
 ی ازم جدا شیخوای می نگشھی م،ی منو تو ببخشندفعھی اشھیم        
  عشق منی و بگذری ببخششھیم        
  بھ اشک و آھمین نگاه کشھی فراموشت بشھ گناھم، مشھیم        
  عشق منیھنوزم از ھمھ بھتر        

 ) صورتمی رودیاشکام چک        (
  سردمی دستای کردم، بذار دستاتو تویمنو ببخش اگھ بچگ        
  اشتباه کردمدونمیمنو ببخش م        
 دمی ندیچی و ھی اگھ شکستدم،یمنو ببخش اگھ از تو بر        
 منو ببخش اگھ بازم خطا کردم        
  سردمی دستای کردم، دستاتو بذار تویمنو ببخش اگھ بچگ        
  اشتباه کردمدونمیمنو ببخش م        
 یی دلھ تنھانی سنگھ صبوره اشھیتو کھ ھم        
 ؟ییای چھ دنگھی تمومھ، دای دنیاگھ نباش        
 روره چشممو غمت شکستھ بسھ، غیوونگی دھ؟ی چیدونیم        
 نگاتو بر ندار از تو نگاھھ من        
 نمی نازنـــزمی عزمونمی پشنم،ی بششتی بذار پشھیاگھ م        
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  گناھھ مننی ببخش دوباره اایب        
  خونھ نبودمیدیترسی بودم، تو کھ موونھیمنو ببخش اگھ د        
  و ھمش گناه کردمیاگھ تو پاک        
 ی مھربونمای اگھ مثلھ قد،یتونیمنو ببخش اگھ ھنوز م        

  اشتباه کردمزمیمنو ببخش عز        
  سردمی دستای کردم، بذار دستاتو تویمنو ببخش اگھ بچگ        
  اشتباه کردمدونمیمنو ببخش م        
 دمی ندیچی و ھی اگھ شکستدم،یمنو ببخش اگھ از تو بر        
 منو ببخش اگھ بازم خطا کردم        

 
انگار با تموم شدن آھنگ تازه بھ خودش . کردی ھمچنان مات منو نگاه مایبرد        

 ...ی سمتم ولادی بکردمیخدا خدا م.  خوردیاومد و تکون
 . پشتشو کرد بھم و رفت سمت پشت صحنھیبا نگاه سرد        
 ...فقط..  اون بخوادیھرچ... ؟ باشھ من خوشحالھدونی بره؟ بخواستیم        
 : صداش زدمھیبا گر        
 ...ـــایبرد-         
 .برگشت سمتم        
 ...دیببخش-         
 : گفتمھیروشو برگردوند و خواست بره کھ دوباره با گر        
 ...دوست دارم-         
 کی چکی چیفقط صا. ومدی در نمچکسیصدا از ھ.  برنگشتی ولستادیا        
.  کردمھی و ھق ھق گرنیی آوردم پاکروفونویم.  بودستادهی ھمچنان اایبرد.  بودنایدورب

 ...تموم شد
گفتم .  بلند اومد سمتمی کھ برگشت و با قدمادمی رو از پشت اشکام دای بردھوی        

 ... بغلشی تودمی محکم کشی بزنھ توش گوشم ولگھی دیکیاالنھ کھ 
.  بغلشیخشکم زدم بود تو. شدیباورم نم.  و سوت مردم باال رفتغی جیصدا        

.  حاضر نبودم ازش جدا شمیول. دمیکشیانقد محکم بغلم کرده بود کھ بھ زور نفس م
باالخره منو از خودش جدا کرد و .  ش و چشمامو بستمنھی سیسرمو گذشتم رو

 : گفتتی دستم گرفت و رو بھ جمعاز کروفونوی بھم زد و میچشمک. دی بوسمویشونیپ
  دوســــش دارمممیــــــــــلی خــــدیبھـــــش بگ-         
 : گفتنکصدایھمھ         
 "! دوســــــــــــت دارھھھیــــــــــــلیخ"-         
 ی ھی بقانوی بود کھ بگھی دینوبت خواننده ھا. دمیبعد از مدت ھا از تھ دل خند        

 پشت می تکون داد و رفتتی جمعی برایدستمو گرفت و از دست. و بخوننآھنگاشون
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 بھم زد و ی بود تا بره لبخندستادهی کھ پشت صحنھ منتظر ای خوبیخواننده . صحنھ
 :گفت

 . بودیکارت عال-         
 .دیواقعا ممنونم کھ وقتتونو بھم داد... یمرس-         
 کھ با بوسھ ش ایبرگشتم سمت برد. جی استی بھم زد و رفت رویلبخند مھربون        
دستامو دور . دمیبوسی ماقیدستاشو دور کمرم حلقھ کرده بود و با اشت.  شدمریغافلگ

 . کردمشیگردنش حلقھ کردم و ھمراھ
 کھ یی پسر جوون کھ با دم و دستگاھاھی. می از ھم جدا شدیی آقاھی یبا صدا        

 مادوتا رو یخنده . کردی نگامون میطونیلبخند ش خبرنگاره با دی فھمشدیھمراش بود م
 : گفتدیکھ د

حاال وقت . دی بدحی توضھی دی کھ درست کردی داستاننی راجع بھ ادیایفعال ب-         
 !ادهی کارا زنیواسھ ا
 : و پسره شروع کردمی کاناپھ نشستیرو. می و ھمراھش رفتمیدیخند        
 !میکنی تو شروع ممی عظریـی اول با تغوایھ-         
 تنوع داشت و بعدشم جلب توجھ ی رنگ موھام اول جنبھ رییخب تغ: دمیخند        

 !ــــایبعض
 . دادیزی دستش فشار ری و دستمو تودیخند.  اشاره کردمایو با چشم بھ برد        
 : زد و گفتیپسره لبخند        
  از چھ قراره؟ھیقض. خب-         
 :پس جواب دادم.  بوددهیاز من پرس        
 ھی جھان ی زوج ھای ھم مثھ ھمھ ایمنو برد!! گھی دھیخب دعوا نمک زندگ-         

دست .  من بودریدرواقع تمامش تقص.  تر داشتی جدی جنبھ کمی یول! می داشتینمک
 بدون مشورت باھاش کردمی مدی رو کھ نبای و کارای نقظھ ضعف بردیگذاشتم رو
 ...انجام دادم

 ؟ی لجبازیاز رو: پسر        
 کارم غرق شده ی از حد توشی بگھیمن د!!  مال بچھ ھاستیلجباز. نھ اصال-         

 اومد شی ما پنی کھ بیکی کوچیی جدانی با ایول.  من عاشق کارممدونھی مایبرد. بودم
 ... از کارم دوست دارمشتری رو بای برددمیفھم

 ؟یگی میچ. ایردب!! ی عالمیلیخ... خب: پسر        
. مھی عشق زندگنی و آخرنیدرواقع اول. زهی عزیلی من خی براوایخب ھ: ایبرد        

 یلی خب من خیول.  رابطھ مونی شد براشقدمی بود و پمونی پشوای مدت ھنی ایتو... و
 تشی اذیلیو خ.  اون موضوع رو بھ من نگفتھ بودنکھی بودم و ناراحت از ایعصبان

 ...کردم
 : و گفتدی دستش بود بوسیدستمو کھ تو        
 !!خوامیواقعا معذرت م-         
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 نی اولی کھ امروز برایدی جدیخب از آھنگا!! ی چھ زوج فروتنیوااا: پسر        
 .دی بگدیبار ارائھ داد

 ای دوست مشترک منو بردیو کام. آھنگ من کھ کامال مشخص بود... خب-         
 !کنمی ازش تشکر منجایھم.  بھم کمک کردیلیخ

 یتو.  نداشتی مخاطب خاصیعنی.  نبودی خاطزی چچیھ... آھنگ منم: ایبرد        
 ترانھ نی اامی برونی افسرده بی از اون حال و ھواکمی نکھی ای مون برایی جدایدوره 

 گھی دو روز دیکی تا شاالیا.  موندهمشی تنظی کم از کاراھی و البتھ ھنوز دمیرو خر
 .رونی بدمیم

 .دی بگندتونی آیاز برنامھ : پسر        
 !!!گھی دمی افتادی عروسھی ھمھ نکھیفقط ا. میندار...  کھی خاصیبرنامھ : ایبرد        
 :پسر گفت! با تعجب نگاش کردم! و ه من نگاه کرد        
  مام کھ محفوظھ؟ینیریش! بھ بھ مبارکـــھ مبارکـــھ!! نھ بابا-         
 ! درصد١٠٠اون کھ ! بلھ: ایبرد        
 . ھم کرد و رفتگھیپسر چندتا سؤال د        
 !ااایبرد: من        
 جوون؟؟-         
 ؟ی گفتی رو جدیواقعا عروس: من        
 ؟!! سوژه بدم دست مردمیاسگولم مگھ الک!! آره-         

*****         
جلوتر از .  ھتلمی و برگشتمیکنسرتمون رو ھم برگزار کرد نیاون شب دوم        

 دیدستمو از پشت گرفت و کش.  وارد شدم واونم اومد تو و درو پشت سرش بستایبرد
 زی پرستنیعاشق ا. شناختمیاخالقشو م.  لبامی لباشو گذاشت رووارویو چسبوندم بھ د

 .قھ کردم پاھامو دور کمرش حلدمکری میھمونطور کھ با موھاش باز. بود
.  لبم نشستی رویقی لبخند عمدمی رو دای چشمامو باز کردم و بردیصبح وقت        

 بھم ی نگاھھیآروم موھاشو ناز کردم تا چشماشو ازکرد و . چقد خوبھ کھ کنارمھ
 : بم گفتی صداھی زردم اشاره کرد و با ریانداخت و بھ لباس ز

 !ادیچقد زرد بھت م-         
 : و گفتمدمی کششوینیب        
 رتھ؟ی صبح بھ خیبھ جا-         
 !اوھوم-         
 : و گفتمدمی افتاده بود رو برداشتم و پوشنی زمی کھ روھنشویبلند شدم و پ        
 .ارنی تا صبحانھ رو بری دوش بگھیپاشو -         
 .باشھ-         
 شد کھ زی مدنیچصبحونھ رو کھ آوردن مشغول .  حمومیبلند شد و رفت تو        
 : بغلم کرد و گفتسی خی و با موھارونیاومد ب
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 !!ی ای*س*ک*چھ خانومھ س!! جووون-         
 : اش زدم و گفتمنھی بھ سی آرومیبا مشت ضربھ         
 !!ــــای روز نبودم پرو شد٢! کوووفت-         
 ...زی و نشست پشت مدیخند        

 
 گارویس.  عوض شده بودمیلی خمی کھ گرفتیوپ تیاز بعد از مراسم عروس        

 و بعد ای شده بود بردمی زندگتیالو. خوردمی مشروب میگذاشتھ بودم کنارو فقط گاھ
 یی عالقھ بعد از جدانی دوستش داشتم و اروزی از دشتریھر روز . گھی دیزایچ

 .میدونستی مشتری رو بگھی قدر ھمدییجورا ھی.  شده بودشتری بیلی خمی کھ داشتیکوتاھ
 و ی کرده بود کھ قدر جوونتیوص...  ناراحت بودمیلی خیبعد از فوت مامان        

 ما گذاشتھ یتمام اموالشو ھم بار. می باشگھی مراقب ھمدیلی و خمیعشقمون رو بدون
 زودتر نرفتم نکھی از اسوختمی میلیخ. می کھ بود رفتی مراسمش با ھر بدبختیبرا. بود

 داشتم رو از یھر چ.  رو سر راه من قرار دادایبرد بھ ھر حال اون بود کھ. نمشیبب
 .اون داشتم

 ...می زودتر برگردخواستی موندن رو نداشت و مرانی طاقت اایبرد        
 !!ستی وجودمھ خوب نی ماھھ تو١ کھ یی کھ پرواز واسھ کوچولودونستینم        
 ١٣٩٤/وریشھر/١٩        
        Zahra.sh.ir . 
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