
 

 

 

 نامه یمعرف
یتعال بسمه  

 
گرگ چشمان یخاکستر: رمان  
عاشقانه/ نیغمگ/ییمعما:ژانر  

 
 دهیرس ارث بهش که یثروت با حاال دادو دست از ینحو به پدرشو مادرو که هیدختر دخترمون یاصل نقش هنرمند ساره
 یمرد یخاکستر گرگ به ملقب مهرجو حاالمهراد بندهیم قرارداد شرکت یتو مهرادمهرجو با روز هی کنه؛یم یزندگ داره

: مثل ییزایچ تجاوز بنام یطوفان توسط داده دست از زارویچ یلیخ گذشته در چون اطرافشه به اعتماد یب و خشن
.قیرف.اعتماد.خواهر. عشق  

...کنهیم مرحم ساره دست به مهرادو دل زخم چطور سرنوشت مینیبب حاال  
یسرود بهناز: قلم به  

 
۱۳۹۷/۱/۱۶:شروع  
۱۳۹۷/۵/۲۶:انیپا  

 
نبود اری کسے چیه مرا بخت طالع    
نبود وارید اے زره مرا پشت بخدا  
را خنجر برکمرم زدند پشت از همه  

...نبود هموار کودکے از من شانص جاده  
یبه#  

 
مقدمه#  

 مهرجو مهراد یآقا گرگمون، به که شهیم چطور نکهیا و کنهیم صحبت هنرمند ساره خانم سرنوشت از اول ما توداستان
ده؟ید ما داستان   ی بره و گرگ نیا براے یخواب چه سرنوشت که نجاستیا سوال و رسهیم  

 
 

ساره#  
 بود یدینباش خسته جوابم گفتم یسالم خانوم یسارا به و شدم داخل و کردم باز رو درخونه یکوفتگ و یخستگ با
 فنجون کی و رفتم اشپزخونه به ام قهوه خوردن یبرا اتاقم داخل لباسام کردن عوض بعد شست تنم از رو یخستگ که

...شیپ سال سه همون از درست بودن ام خونه باغبون و خدمتکار شوهرش و یگرفتم،سارا یسارا از قهوه  
 وجود بخاطر خدا از بودم توفکر نطورکهیهم رفتندیم خودشون خونه به بعدش و بودن نجایبامدادا ۱۲تا صبح اذان از اونا

!!!ستمین تنها کردم،یم فکر که اونقدراهم حداقل که کردم تشکر یسارا  
:گفت یسارا که بودم فکر تو نطوریهم  

کنم عوضش کردبده خی ات قهوه خوشگله، ساره+  
گفتم... باشه راحت باهام بودم خواسته ازش خودم...سرجاش برگشت حواسم  

نیهم خوبه ممنون نه-  
نمیبب بده:کردوگفت یاخم  

 یزنهارخوریم ی  صندل پشت دویکش عقب روبروم از یصندل کی کردو عوضش و برداشت جلوم از رو فنجون بالفاصله و 
فمهیوظ: گفت و نشست  

  شرکت سمت رفت ،فکرم خوردم امو قهوه خونه، توسکوت
 به رو دمیخواب که یبار نیاخر کردم یسع و دمیکش یا ازهی؛خم بود ختهیر روهم کارام بود یا کننده خسته روز امروز

!!!بودم دهینخواب که بود ساعت۲۳قیدق اوه... ارمیب ادی  
?:/ندارم خبر خودم و رباتم نکنه...کردمیم تعجب اوقات یبعض   

 ساره؟همش شده یزیچ:گفت یسارا که دادم سرموتکون زبونم، ریز ی قهوه ی مزه تراز تلخ یزهرخند با
!گرفت خندم!!! یزنیم لبخند یدار که ،االنمیتوفکر  

  شدم، وونهید کنهیم فکر دختره االن
   نیهم....شدم خسته یلیخ ختهیر بهم شرکت یکارا کمی فقط نشده یزیچ نه: گفتم
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 استراحت کمی بخواب برو بلندشو، خودته رهیتقص نکن خودتوخسته انقدر گمیم شهیهم منکه ساره،:گفت یسارا
کنمیم دارتیب شد حاضر که کن،شام  

 دل تو!دنیسابیم قند دلم تو کردیم بهم یسارا که یا یپوست ریز و بزرگ و کیکوچ یها محبت نیا از زدم یلبخند
 ترک جانانه خواب کی و اتاقم قصد به رو واشپزخونه دادم تکون یسر!!!!بودم دهینچش رو محبت طعم ساله۳ که یمن

...کردم  
!!شدم داریب درد استخون از که بودم دهیخواب انقدر  

.... نداشت دهیفا نه...شدم دنده به دنده کمی و کردم باز چشمامو  
 نگاه مویگوش چنده؟صبحه؟ ساعت یعنی وا...کردم نگاه رونیب شیم و گرگ یهوا به تعجب وبا شدم بلند جام از

...کردم  
۱۳۹۵سال/بهشتیارد۱۴/قهیدق17:30  

نکرد؟ دارمیب شبید یسارا یعنیدم؟یخواب تمام روز کی یعنی! ظهره؟ از بعد فردا االن یعنی!!!! ؟ یچ  
!... یچ....برم شرکت نکرد دارمیب چرا ؟یچ صبح  

!!! شرکت یوا:دمیکش غیج  
!بود تنم تاب و شورت هی همش...دمیکش دورم پتورو داخل، اومد اجازه بدون یسارا و شد باز اتاق در ناگهان  

افتاده؟ ی؟اتفاقیدیکش غیج چرا ساره شده یچ: گفت  
هان؟ من؟ بکنم یغلت چه االن شرکت؟ برم ینکرد دارمیب صبح چرا:دمیکش داد سرش  

.شد ناراحت شد، درهم چهرش  
 نهار و صبحونه یبرا امروزم ینشد داریب زدم صدات شام یبرا یهرچ یدیخواب شبید اس، جمعه امروز...خانم ساره+

 ها جمعه شهیهم مثل کردمیم فکر دیببخش....نباشم مزاحم گفتم یدیخواب معصوم یلیخ دمید...کنم دارتیب خواستم
...لهیتعط شرکت  

....بودم مونیپش...شدم بلند جا از دنمیخواب همه نیا از تعجب با  
!بس و بود ها بهیغر یبرا فقط من غرور اما دادینم یخواه عذر اجازه غرورم...کردم بغل رو بود مونده برام که یفرد تنها  

!دیببخش.... کنم یخواه عذر دیبا کنم فک اممم...من:گفتم  
شد خارج ازاتاق یحرف چیه بدون  

  رنجبر یاقا ی شماره خوردشماره، زنگ میگوش موقع همون
  بود(شرکت وصادر پخش قسمت عامل ریمد)

!!!کردم تعجب  
 داره، شرکتو یدایکل که هیکس تنها اون من، بعد ؟ باشه داشته تونهیم یکار چه یعنی جمعه؟ عصر؟اونم نوقتیا اخه 

...اما دادم جواب ویگوش عیسر باشه افتاده یاتفاق نکنه نکهیا فکر با  
...داد بهم رو رضا اقا پدرش، فوت خبر یا گرفته و بم یصدا با پسرش،حسام،  

...نشست چسمام به دوباره سالها از بعد اشک  
 نیافر جان به جان و بود کرده تموم نفس درجا سجده سر نمازش بعد امروز ظهر اذان که گفتیم و گفتیم حسام،

...کرده میتسل  
.یکیتار.....جز دمینفهم یچیه گهید و نیزم یرو کردم سقوط زانوهام رو یناباور با...من و گفتیم اون  

 جز رنجبر یرضا اقا...ختمیریم اشک  اروم بهاراروم ابر مثل و بودم ستادهیا رضا اقا قبر یباال اه،یس سرتاسر یبالباس
 تنهاتر و تنها دارم روز هر کنمیم احساس االن یول داشتم دوستش پدرم مثل درست بود میزندگ نفرات معدود

.کردن یمادر پدرو من درحق جون نبیز خانومش و رضا اقا...شمیم  
.بکنه رحمت نیغر رو روحش خدا که انشاهللا   

................. 
.......کنمیم بغض نحس یروزا اون ادی به ختندیریم خاک روش که رضا اقا جنازه دنید با  

[شیپ سال3 بک فلش]  
شیپ سال۳درست ، نبودمادرم ،در پدرم فوت بعداز  

 
....  

.بود هنرمند ساره من کامل شکست روز....یلعنت نحس   روز اون میکرد خاک زمویپدرعز نجایا یمتر درچند  
 واژه چه هه...مادرم.... ندارم رو چکسیه کنهیم یزندگ درشمال که ضمیمر و ریپ مادربزرگ جز یپدر خانواده طرف از

!یملموس ریغ  
  و عشقش به دنیرس یبرا....گرفت طالق پدرم از نداشتم، شتریب سال6من که یوقت درست شیپ سالها مادرم

....داشت عشقش از که یا حرومزاده پســر  
....برسه عشقش و پسرش به تا کنه روترک دخترش تک من، شد حاظر   

 براثر پدرم که بود سالم19شدم، بزرگ و دمیکش قد روز به روز نکهیا بودندتا رمیپ مادربزرگ و پدرم من یکسا همه
!!کرد رد رو فیخف دوسکته... مادربزرگم و کرد فوت تصادف  

 رشت، به پدرم چهلم بعد که شد مجبور اون کردندو زیتجو یدود تختیپا نیا دوراز پاک ییهوا و اب براش دکترا و
 شده تنها میجوان ی استانه در درست...کنه یپرستار ازش تا گرفتم یپرستار خدمتکارو براش...برگرده زادگاهش

!ام هیسا....و بودم مونده من...بودم  
 کمک بهم گرفتندو منو بال دستو ریز دوباره خانومش و پدر یمیصم دوست رنجبر یاقا که بود موقع همون

 من اونا اصرار برعکس اما! کردمیم ول هم رو درس  چیه که یزندگ ،یافسردگ و ییتنها فرط از مطمئنا وگرنه...کردند
 بعده چکسیه که درسته!کردم یُمردگ دراندشت خونه اون یتو یسارا وجود با تنها و نکردم قبول رو باهاشون یزندگ

!بود من تیحکا درست نیا....! نکردن یزندگ گهید ا،یبعض رفتنه بعده ایبعض اما...نمرده یکس رفتن  
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  به شدیم یمنته میچیه و یچ همه پدرم،مادرم،خانوادم،دوستام شهیهم
!! دادم دست از مویزندگ بلکه پدرم، تنها نه اون دادن دست از بعد من و" پدرم"  

.....بودم مرده االن تا منم دیشا  نبود رنجبر یاقا خانواده بزرگ و کیکوچ یها محبت اگه   
!بود ام دهیخم یها شونه یبرا یبزرگ غم نیا و دادم دست از امو گهید پدر دوم بار یبرا ییجورای االن  

.....اومدم خودم به یدست یها تکان با  
!!!من مثل درست بشه، پدر یب نبود حقش نداشت شتریب سال18 رنجبر یاقا دختر بود هیحور  

:گفت بود شده قرمز هیگر فرط از که یا ینیب و چشمان با  
خوبه؟ حالت+  
!!!!یمرس آره-  

  رستوران بودند رفته وهمه بود شده تموم مراسم بود جالب.... کردم پاک اشکامو
!...دم؟ینفهم من  

 نیماش داخل هیحور کمک با و  میکرد بلندش خاکا یرو از و میگرفت هیحور کمک با رو خانوم نبیز یها کتف ریز
...مشیگذاشت  

:دمیپرس متعجب نبود برادرش، حسام....نشست عقب هیحور  
اد؟یکجان؟بامانم حسام اقا جان، هیحور+  

رستوران رفت همه از زودتر خودش اون...نه-  
 و بکنه اروم رو مادرش حرفاش با داشت یسع هیحور...افتادم راه رستوران سمت به زدم و واستارت گفتم یاهان

... من  
 بودندو خودشون توحال هردو خداروشکر!  بزنم جلوم ینایماش به دفعه۳ بود کینزد که یطور بود بد یلیخ حالم

!کنم جمع حواسمو شده که خانومم نبیز جون یبرا حداقل کردم یسع...دنینفهم  
!بخورم نتونستم اب وانیل هی جز یزیچ تورستوران  

!بخورم یزیچ بخوام که برسه چه بزنم حرف بخوام که شدیم نیا از مانع گلوم یتو شیات گلوله هی یانگار  
 رستوران که هرچند.باشن داشته رو ییرایپز نیبهتر داشتن یسع حسام کمک به یقو ی اراده هی با اما جون نبیز

.داشت گارسون خودش  
 رو حسام یچشما که بود یبار نیاول نیا شناختم،یم خانوادشونو که یسال۱۰/۱۵نیا تو کردم، توجه حسام صورت به

 صورتش یجلو اش مردانه غرور خاطر به که دمید پدرش خاک سر رو اشکش  یها قطره نیاول دم،ویدیم متورم و سرخ
!بود گرفته رو  

!کنم ارومش نتونستم منم که یطور ختیریم اشک بهار ابر مثل... هیحور اما  
.... هیحور زیر یها هق هق و میموند تا چهار ما و شد تموم رستوران تو ییکزا نهار اون چرت مراسم بالخره  

 جون نبیز منو و بود شده اروم اروم هیحور بعد قهیدق چند ودرست گرفت دراغوش رو خواهرش و رفت طرفش به حسام
....میبود شده رهیخ بهشون بغض با  

 حسرت مثل یزیچ بخاطر بغضم من دارن،اما رو گهیهمد حداقل که داشت بغض هاش بچه بخاطر دیشا جون نبیز
....بود  

 ای و خواهر منم کاش یا گفتمیم خودم کردم؛بایم نگاه صحنه نیا به گلوم ناگفته یحرفها و  حسرت پراز ینگاه با 
... کنه ارووم ینطوریا منو تونستیم که داشتم یبرادر  

 زبون زخم یبجا مادرم کاش.کنه ارومم ینطوریهم و سرموببوسه کنه، بغل منو که داشتم ویکس پدرم فوت روز کاش 
....کردیم بغلم  زدن  

.... دمیچشیم رو مادر ومحبت مهر طعم شده که بارمی کاش....کردیم ارومم  
...نبود اهیانقدرس سرنوشتم کاش  

! شب تراز اهیس یحت  
....بودم میزندگ یتباه و یاهیس در غرق....من یول ببخشه یروشنا بهش که داشت ماهشو حداقل شب  

 با که برگردوندم سرمو و گفتم لب ریز ی الحمدهللا شد خارج گلوم از ناخاسته یاه... کردنشون نگاه از کندم دل بالخره
 اقیاشت با و داد تکون یسر که کردم نگاه اغوشش به تعجب با بود کرده باز هم از دستاشو شدم روبرو جون نبیز نگاه

...کرد نوازش و دیبوس سرمو ،.انداختم بغلش تو خودمو  
?!  شم اروم ینجوریا اشنا ی بهیغر ی بغل تو که بودم دهیرس کجا به خدا یه  

. شدم جدا ازش یزهرخند با یقیدقا بعد  
!دادیم لبخندمو گس مزه دهنم  

...بود ترحم جون نبیز و حسام تونگاه  
 

 نبیز صورت برداشتم فمویک و کردم جور و جم خودمو کنه ترحم بهم و بسوزونه دل برام یکس نکهیا از ومدیم بدم
.افتادم راه خونم یبسو و شدم نمیماش سوار کردم، یخداحافظ همشون از و دمیبوس و خانوم  

بود ۷ ساعت شدم داریب میگوش االرم یصدا با فردا صبح  
زدم مسواک و سیسرو رقتم گرفتم که یدوش از بعد و حمام رفتم  

موهام کردن خشک بعداز  
دمیپوش یادار شلوار مانتو دست کی  

رونیب رفتم خونه از و برداشتم رو چامیسو و فیک و زدم ملیر و رژ شهیهم مثل  
 خی تنم تمام دمید میگوش رو که سحر نحس اسم دراومد صدا به میگوش که رفتمیم داشتم و شدم نیماش سوار

!بست  
نفرت؟چقدر؟ چقدر  

بله: دادم جواب  
جون ساره سالم کیعل: سحر  

  سالم:من
دخترم؟ یخوب: سحر  

!!دخترم؟  
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!ابولفضل ای  
!دخترم شدم شدهیچ ستین معلوم باز  

کارتوبگو زود فرمونم پشت: دادم جواب  
؟یخوب زمیعز بپرسم احوالتو زدم زنگ: سحر  

یمرس: من  
؟یبپرس مادرتو احوال یخواینم(:ساره مادر) سحر  

...ندارم رو کارا نیا وقت-من  
کنم دو به یکی باتو ندارم وقت کاردارم شرکت رمیم دارم شهیم رمید بگو کارتو:گفتم..... خوردم بغضمو  

 قدوباالش قربون برگشته یسرباز از روزه چند تازه سالشه۱۹یمرتض پسرم نیا ،خب باشاااا دهنت چاک مواظب+
سرکار بره گفتم که بود نیا نداره طشویشرا هنوز دمید کنم جور زن واسش من،خواستم بشم  

!!بمنچه؟ خب،-  
 ای تهران اونجا فرستمشیم امروز  سرکار بره خوادیم  گفتم که همونطور! دیسف چشم ی دختره نپر بزرگترت توحرف+
 هم احمد پسر و برادرت پسرمه، نباشه یهرچ داره گناه پسرم کن بند دستشو ییجا هی ،یدیتول یتو ای شرکت یتو

شهیم حساب  
(ساره مرحوم پدر: احمد)  

( دمیکش یبزنم،نفس کنار رو بود دنمیکش نفس مزاحم و گلوم تو که یشیات گولوله نیا کردم یسع)  
:گفتم و  

 یکار و خوامینم ییروین چیه یدیتول یبرا نه و شرکت یبرا نه ن،منینفرست من یجا اصال فرزندتونو یساالر خانم-
 چیه بدون و برگشته یسرباز از تازه و گرفته بزور کلشویس که یپسر داشتمم، اگه یحت و ندارم" پسرتون" یبرا

 براشون یکار نوع چیه ؛ داشت هم یطراح و کیگراف یادکتر اگه یحت بگم، نمیا و خورهینم من کاره و من بدرد یهنر
.دیباش مطمئن سحرخانم، کردمیجورنم  

...(کردمیم ضعف داشتم....بودم نخورده یزیچ ظهر روزید از داشتم، تهوع ،حالت رهیم جیگ سرم کردم حس)   
 که یا حروم به نمک یبکنم،ا ات زاده حرم یتورو دختر،تف یبزن گریج جز یاله که یا هرزه دیسف چشم عه عه عه+

 یریبم یبش چرخ ،چرخ چرخ۱۸ ریز یبر یاله کنه، راحت منو بُبره نفستو خدا یفرمون پشت که االن نیهم یاله
...یاله  

....کردم قطع بدم، گوش شتریب تونستمینم...تونستمینم  
...شد آب پراز چشمام  
....شد تار دمید                  
...اومد ییصدا هی                    
...شکست یزیچ هی                          

...شکست قلب، اسم به نمیس چپ سمت یزیچ هی بار نیهزارم یبرا   
...زدم یبود،لبخند آب پراز چشام و داشتم بغض که یدرحال  

 یبودم،من کیگراف ی سانسهیل که یمن...ام؟ زاده حروم احمدشم وجود از دخترشم که یمن...من:ادزدمیبلندبلند،فر
 ریز برم دخترشم  که یمن اره؟، ره؟یم باالش قدو قربون پسرشه اونکه ،اما اما رمیبم یاله بودم دخترش که

...داره خنده هه.....اس زاده حروم و حرومه وجودش که یاون...اون اما بشم چرخ چرخ و چرخ،۱۸یچرخا  
...شد یجار چشام از اشک و شکست بغضم و شد کیشل یشیات ی گولوله اون همزمان و دمیخند بلند  

:گفتم گرفتمو باال سرمو بود، تر تلخ هم هالهل زهر از که یا هیگر و خنده با  
خداااا+   

  خداجون: زدمیم پس بادست خندما،اشکامویم دارم ؟ینیبیم خداجونم
 چشام از رود مثل اشک و شد خشک خندم...دیببخش خوب؟ نزدم حرف درست مادرم با اگه دیببخش کنماینم گله

...قلبم د،یشا....سوختیم بغضم شیات یتو یزیچ هی...شدیم یجار  
 

[کل یدانا]  
 صدا کردو تنش یمشک راهنیپ با رهیت یطوس شلوار و کت موهاش، کردن خشک بعد اومد، رونیب حموم دوش ریز از

هیسم: زد،  
آقا؟ بله: گفت  و رسوند او به خودشو دوان دوان گرگ، خشم ترس از چارهیب خدمتکار  

 بگو حسن به کن، اماده رو صبحونم زیم باشه، در یجلو شده، زیتم براقم یها یمشک کفش: داد رو ،دستوراتش گرگ
.برگردم یک ستین مشخص و ادهیز کارا شرکت رمیم کنه، اماده هم مویمشک یمازرات  

...کرد ترک رو اتاق سرعت به و اقا چشم بله،-هیسم  
 فندک با رو یبرگ گاریس و پنجره لب نشست کرد، یخال خودش یرو مخصوصشو عطر داد، حالت شانه با موهاشو

...گرفت ازش یمحکم کام یخال ی معده با و کرد روشن اش" ساچمه" یطال  
  باشه؟ داشته گهید ُبرد هی تا بده نشون تر مطرح رقبا نیب خودشو چطور جلسه یبرا امروز که کردیم فکر داشت
 زاشتیم لبش گوشه رو دوم گاریس که همونطور و بست شویشگیهم چرم بند دست همرا به رو ورساچش ساعت

...کرد ترک یخور نهار اتاق قصد، به رو واتاق برداشت رو سامسونتش فیک  
 نگیپارک سمت به و شد بلند جا از اش وعده خوردن بعد بود، شده دهیچ زیم یرو نقص یب شهیهم مثل اش صبحونه

بود کرده اماده شویمشک یمازرات که دید رو حسن مش رفت، ناشیماش  
چیسو نمیا دییبفرما اقا، ریبخ صبح: حسن مش  

  شد، خوشگلش نیماش وسوار داد تکون یخداحافظ یمعن به یسر و گرفت چویسو.  ریبخ ام تو صبح+
 و گذاشتیم احترام بهشون او، که بودند یکسان تنها و بودند عمارت یمیقد یکارگرا از هیسم خانومش و حسن مش

!!دادیم رو سالمشون جواب دیشا  
 اومد ادشی کرد، برخورد شیخال بیج به دستش که بود نشده دور خونه چند هنوز اورد رونیب عمارت از نویماش

"ـــــهیسم ــــــه،یسم:"زد داد خونه در ازدم شد ادهیپ و دیکوب ترمز روز گذاشته جا رو شیگوش  
شده؟ یزیاقاچ بله: اقا یجا رفت و دیدو خشمش از ترسان هیسم  
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 مویگوش و اتاقم یریم خودت کنم،یم تکرار خودت، پنجره، کینزد زیم یرو گزاشتم، جا اتاقم یتو رو میگوش+
...انداخت شیمچ ساعت به ینگاه...یاریم  

یدار فرصت قهیدودق االن از: گفت  
...رفت و اقا چشم: هیسم  

 و پاک یلیخ روز اون انگار تهران فیکث شهیهم ی،هوا نشیماش یجا رفت و گذاشت شلوارش بیج یتو دستاشو
! ومدیم نظرش به خوب و زیتم  

 نیا نیماش یتو نشستن با خواستینم دلش داد، هیتک نشیماش به جنتلمن هی مثل درست و دیکش یقیعم نفس
....دید روبروش ،یکاربن یاب رنگ به یا بسته سر ینیالمبرگ که اورد باال سرشو بده، دست از رو خوب یهوا  

....اما بشه ینیماش جلب نظرش که بود ومدهین شیپ تاحاال! کرد تعجب دیدیم نیماش داخل که یزیچ از  
 نیچن با دختر کی انوقت زدینم پر صبح وقت ان در هم مگس یحت چیه که پرنده کرد چک رو کوچه  داشت فرق خب

 صحبت تلفن با داشت تیعصبان از سرخ یا چهره با چشمش یجلو ،یاب ینیالمبرگ کی داخل یمشکوک تیوضع
!!کردیم  

 
یاصل_تیشخص#  

  یخاکستر_چشم_گرگ#
مهراد#  

 
!!زدیم مشکوک نجایا دختره نیا صبح نوقتیا و بود قهیدق 9:10ساعت کردمیم نگاه روبروم دختره به تعجب با  
...فرمون یرو کرد خم سرشو پوشوندو صورتشو دستش با و کنارش یصندل یرو کرد پرت شویگوش که دمید  

!کردیم صحبت و کردیم نگاه اسمون به و زدیم لبخند داشت و باال اورد سرشو قهیدق چند بعد اما  
...صورتش رو ایدر هی شد کم کم و  دیچک چشش از اشک قطره هی زدنش حرف نیب هوی خداس، مخاطبش که دمیفهم   

.نبود نرمال اصال زدیم پس اشکاشو و دیخندیم هیگر وسط بود شده ها وونهید مثه  
!رمیبگ نظر ریز حرکاتشو دقت با بخوام که کنه جلب توجهمو نقدریا دختر هی نداشت تاحاالسابقه  

 دهیکش و یقلم ینیب با نقص یب و صاف صورت و یگندم پوست یا قهوه یچشما جفت هی نداشت، میادیز هیخوشگل
:/ بمنچه خب انداختم باال هامو شونه ومدیم صورتش یاجزا و پرحجمش  یلبا به که  

....پوزخند هی به اومد کش لبم کنار نداره یفرق من یبرا خب اما سوختیم براش دلش بود یا گهید هرکس مسلما  
:/ ترم دلسنگ اونم از دیشا" گرگ" گنیم بهم امیاطراف سین بدم نیهمچ پس هه  

اقا دییبفرما:اورد ویگوش هیسم که بودم فکر تو ینطوریهم  
!یکرد رید هیثان37:  مهراد  

اقا شرمنده: هیسم  
دشمنت:  مهراد  

  رفت عمارت داخل به هیسم دادم، تکون خداحافظ یمعن به یسر و 
...افتاد دختر اون به چشم که رفتمیم داشتم شدم، نمیماش داخل و دمیکش یقیعم نفس   
!گهید شده هوشیب هه بود داده هیتک شیصندل به سرش و بود افتاده هم یرو چشاش ندفهیا   

....دیکش ریت سرم دمیرس که سرکوچه به و شدم رد کنارش از    
...اومد ادمی یلعنت خاطرات اون دوباره  

! یلعنت یلعنت یلعنت  
 صبح اول که خولوچله دختر نیماش سمت رفتم کردم ولش همونجا و اومدم نییپا نیماش واز فرمون به دمیکوب مشتمو

!بود شده ساز دردسر من واسه  
 یه: روش شدم خم و کردم باز درو دمیکش هم تو اخمامو و انداختم باال هامو شونه دادینم یجواب...زدم شهیش به 

ن؟یا زنده خوبه؟ حالتون  
...کرد باز چشماشو و!اره یمعن به داد تکون سرشو فقط بهیغر  

ستین کردن یرانندگ مساعد حالتون ن؟یش ادهیپ دیتونیم+  
...شد اب پر چشاش و کرد بغض هوی...کردیم نگام فقط اما بهیغر  

 رونیب نیماش از و گردنش پشت دستمم هی و انداختم پاش ریز دستمو هی نبود یحساب و درست انقدرا اعصابم من نه
زد حرف هوی اوردمش  

؟یبش من نگران که یا یک تو....نیزم بزارم یه-بهیغر  
!یصبح اول بگوچته تو!  دونمینم خودمم+ کردم نگاهش گنک  

چه تو به- بهیغر  
 جرات یخر چیه ،تاحاال نیزم رو کنم پرتش و کنم باز هم از دستامو خواستمیم که جوابش از شدم یعصب اونقدر

کنه صحبت من با ینجوریا کردینم  
 و شدمیم داخل داشتم شد باز در یسوال چیه بدون و زدم رو فونی،ا رفتم عمارت سمت و رفتم بهش یا غره چشم

...بود مزخرف یفکرا پراز مغزم  
  اومدن؟ ادمی ایلعنت اون و دیکش ریت دوباره سرم چرا کردم؟یم کمکش داشتم چرا

 چرا؟
چرا؟        
چرا؟               

!!بهش کردن کمک نه اس بره دنهیدر گرگ یخو ستم؟ین گرگ من مگه   
 یمعن به دستمو اما صورتش رو دیکوب دید تامنو اما بود در یجلو شهیهم مثل هیسم شدم، عمارت داخل توفکر 

جلوش گرفتم صاف ساکت  
....جلو اومد دختره دست هوی که باال ی طبقه برم تا رفتم و   
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....ستادمیا حرکت از  
 چشمام کینزد ابروم ی،جا میشونیپ رو دستشو... ستادمیا حرکت از و شد پرت بهش حواسم که اورد جلو دستشو

ومدینم وجود به چهرم در یریتغ که دونمیم اما مردمیم داشتم  ازتعجب گذاشت،  
:گفت هوی   

باباس؟ هیشب نقدریا چشمات چرا:دیچک ازش یاشک قطره کردکه کج یکم سرشو....فرستاده؟ بابا تورو -بهیغر  
...بود یکی وارید با صورتش رنگ و بود سرد سرد دستش،  

....نوازش مثل درست کرد دایپ امتداد ام چونه تا ابروم گوشه از دستش  
  افتاد، یم داشت دستش و بود شده هوشیب بلکه کردینم نوازش اما

 تخت یرو اونو و کردم باز رو دیرسیم مغزم به که ییجا نیاول در و رفتم باال عتریسر هارو پله و کردم بغلش تر محکم
!گذاشتم خودم اتاق داخل خودم  

 تختم یرو بخواد که برسه چه نزاشته پا اتاق نیا یتو خودم بجز یک چیه تاحاال! میزندگ یتو تیخر نیاول 
 ییالیو ای و بردمیم مهمان اتاق ،یاخر اتاق داخل هم  م.دیب.خوایم  باهاشون یگاه گه که ییدخترا یحت.....بخوابه

!!! نجایا اوردم خولوچلو دختره نیا حاال بود شهر از خارج که  
مرده تو ی توخونه گنیم وفتهیب براش یاتفاق هی خنگ یاتاق بفکر تو رهیمیم داره نیا مهراد دادم تکون تاسف به یسر  
:  زدم داد...ختیر بهم موهام میشونیپ رو دمیکوب محکم زدینم نبضش....زدینم! من یخدا....گرفتم نبضشو عیسر 

..... حســــــن مش ــــــــهیسم  
... باشه ینطوریا دینبا ؟نه واقعا نبضش؟ زنهینم من یخدا یوا  

...زدینم نبض دستم ریز یشاهرگ که ینحس یروزا اومد ادمی و دنیکش ریت قلبم سرم  
...رهیبم نمیا دوباره نکنه دمیترس  

 وا بود یهرک دورش ختیر لَخت و صاف اما بود کش داخل شییخرما یموها رونیب دمیکش سرش از رو مقنعه حرص با
!من نه اما دادیم  

....زنهیم...یوا یوا یوا....گرفتم نبضشو گردنش یرو گزاشتم دستمو عیسر   
... رونیب فرستادم راحت نفسمو  

 
( ام گهید یخدمتکارا)،کوثـــر؟ مهدثه?  نیا یگور کدوم: زدم ادیفر دوباره کند یلیخ اما زدیم اره  

 اتاق از زدم اشاره....رفتم غره چش و کردم اخم همشون به تو، اومدند حسن مش و مهسا و هیسم و شد باز در هوی
:گفتم هیسم وبه رفتم خودمم برن رونیب  

 هوشش به دکتر اومدن تا یتونیم نیبب کن یکاری هوشهیب ام دختره نیا ادیب یمقصود دکتر یزنیم زنگ عیسر هیسم+ 
کمکش برو مهسا ،یاریب  

:گفتم حسن مش سمت برگشتم اتاق تو رفتن اقا چشم: گفتن با و دادن تکون یسر  
  داخل یاریم ماشنو هردو اس کوچه سر من ماشن و عمارته از تر نییپا کمی یاب ینیالمبرگ هی حسن، مش+

  رفت شمیپ از اقا، چشم با اونم
  ه؟یک دختره نیا...اقا بشه سرم بر خاک: گفت هیسم نبود مهسا شدم اتاق داخل

.....رهینم گفتم داخل اوردمش رفت حال از بعد دیخندیم هیگر وسط ها وونهید مثه دمشید در جلو رونیب دونمینم+  
 و کردمیم صادر ویکی کشت دستو یبراحت که یمن واسه اخه....شد تعجب از گرد هیسم یچشما بودم گفته پرت چرتو

 نی،ا داره هیتنب هی نادرست کار نیتر کیکوچ و نداشتم یرحم چیه که یمن یبرا ای کشتنشیم چشام جلو ارامیدست
! بود دیبع من از یدلسوز  

:گفتم  
....افتادم مهرانه ادی....نکن نگاه یاونجور هیسم+  

 خفه داشتم کردم باز رو راهرو پنجره رفت، داخل یاب وانیل با مهسا رونیب زدم اتاق از افتاد اب چشاش هیسم
.....گذاشتم لبم نیب کردمو روشن یگاریس.... شدمیم  

:گفت جام،و اومد و رونیب اومد هیسم بعد قهیدق چند  
...افتاده فشارش...ومدین بهوش میکرد یهرکار اقا-   

سرش باال ادیم دکتر برس بکارت تو....خب+  
  اقا چشم-
....رفتن و  

 یلیخ.....بود شده شروع جلسه که بود نیم30.....بود گذشته هم ده از ساعت بودم یعصب خودم دسته از یلیخ
....نرم اگه شدیم تموم بد برام  

.... خدا اخ   
  روندم شرکت سمت سرعت به  شدم میمازرات سوار و زدم رونیب خونه از تیعصبان با...  یسوزونیم دل که چه بتو اخه

وگفتم حسن مش به زدم زنگ راه یتو  
د؟ییبفرما اقا بله سالم: حسن مش  

 سر باال نیبفرست اومد که یمقصود شرکت، اومدم داشتم مهم فوق جلسه هی من امروز حسن مش نیبب سالم،+
؟یدیفهم ها بره دیزارینم رو دختره ومدمین من تا باشه حواست اما خونه امیم جلسه بعد من ، دختره  

چشم اقا بله: حسن مش  
  یتیتقو زیچ هی بپزه، هیسم بگو ناهارم نم،یبیم تو چشم از بره اگه نیبب+

  ؟ ستین یا گهید امر چشم: حسن مش
  فعال نه+

...کردم قطع موندن جواب منتظر بدون و  
.بود ختهیر بهم العاده فوق اعصابم! کردم یط قهیدق 8تو رو یا قهیدق20 راه دادمیم گاز نکهیا با  

 نیا داخل گذاشتم اماده خودم! یلعنت نبود که نبود....خواستمیم مویداشت الزم که ییزهایچ دفتر داخل رفتم
نبود که نبود....ها پرونده ها،قفسه کمد ها، کشو کتابخونه، بودم، ختهیر بهم جارو همه....کشو  

مصـــــدق خانم....مصدق خانم+زدم داد  
: شرکت یمنش=مصدق خانم  
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اقا؟ بله-مصدق  
...گزاشتمش یلعنت یکشو نیا داخل شبید خودم کجاست؟ استار بلو یکمپان یها پرونده نیا+  

زدم کشو به یلگد پا با و  
!درمیم گرگ مثه شمیم یعصب یوقت دونستیم خوب داد، قورت دهنشو اب مصدق  
....جلسه یبرا رفت و برداشتشون...یمستف یاقا اقا، راستش...راستش -مصدق  

ماهان به روزید خودم بود رفته ادمی....من یخدا اوه  
( مهراد دوست تنها=شرکت عامل ریمد=یمستف ماهان)  

....دیترکیم داشت سرم.....بره و برداره هارو پرونده خودش نبودم من درصد ۱ اگه بودم گفته  
.... داد قرار بستن....دیشا و جلسه یبرا استار بلو یکمپان رفتم راستی و رونیب زدم شرکت از و دمیکش قیعم نفس  

.....شدم داخل و کردم خاموش ویگوش دمیرس یوقت  
بعد_ساعت_چند#  

.... یاردیلیم چند قرارداد هی بستن رقباو شدن وکنف ما برد با یلعنت ی جلسه اون بالخره  
! شد شروع من هیگرنیم سردرد و شد تموم نحو نیبهتر با  

 برگمو گاریس و دمیکش یقیعم نفس....جونم تو بود افتاده هم داد قرار نیا ،فکر سردردم ،و ختمیر بهم عصاب بر عالوه
...گزاشتم لبم کنج دونهی دراوردم  

 بلند جام از  دادیم نشون رو نیم1:40که خورد ساعت به نگاهم قهوه فنجون هی خوردن بعد و شرکت میاومد ماهان با
....خونه سمت وروندم شدم نمیماش سوار و کردم یخداحافظ ماهان از و کردم بهونه رو سردرد و شدم  

 و سوختمیم داشتنش حسرت در بود سالها که یزیچ.....ارامش و داشتم الزم گرم اب دوش هی غذا بر عالوه االن
....نداشتمش  

شدم، خونه داخل نیماش پارک بعد و رفتم داخل شد باز درب که زدم بوق چنتا و دمیکش یپوف  
 اتاقم از برام ن،ییپا طبقع مهمان اتاق رمیم: گفتم بهش سامسونتم، و کت دادن بعد بود در یجلو هیسم معمول طبق
 یدختر،هرچ اون راجب و....باشه اماده ناهارم برگشتم رمیبگ دوش کیاریب حوله و ریز شلوارک،لباس و رپوشیز ست

....ناهار بعداز یبگ الزمه  
....اقا چشم: هیسم  

رفت رونیب و اورد رو لوازم هیسم قهیدق چند بعد مهمان اتاق داخل رفتم  
...دمیپوش شلوارکمو و رپوشیز ست و اومدم رونیب قهیدق چند بعد شدم حمام داخل و دراوردم لباسامو   

  من خودشوبه مهیسراس که زدم صدا رو هیسم و کردم روشن یبرگ گاریس.... شدم اتاق داخل ناهارم خوردن بعد
 رسوند

اقا بله:هیسم  
 

شد؟یچ اومد یمقصود صبح خب+  
 بعد افتاده هم فشارش و داده دست یعصب حمله بهش گفت نهیمعا بعد خانوم، اون سر باال میبرد دکترو ما اقا-

 هفته هی دیبا گفت و کرد قیتزر ارامبخش و کرد وصل سرم بهش کنه هیته فرستادم حسنو مش که نسخه، هی دنیچیپ
نیهم....ستین خوب شبرا میادیز  یخوشحال و یناراحت و جانیه و باشه داشته استراحت  

 اورده من از یاسم....ببره بده داروهاشم بگو بهش نارمیهم....بره شیبفرست یتونیم اومد بهوش یوقت خوبه،+
گم؟یم یچ که یریگیم شهینم  

اقا بله-  
هیسم ممنون+  

 تا دمیخواب روتختم مسکن هی خوردن بعد و! انداختم باال هامو شونه.....کردم ازش که یتشکر بابت هیسم تعجب بازم
....شم بهتر دیشا  

 بلند تیعصبان با شد دیتشد سردردم....کرد دارمیب ییصداها سرو و....غیج و ادیفر دادو که بود نشده گرم چشام هنوز
....شدم  

....زدم کنار محکم رو پرده بود باغ از صدا  
 کرد ارومش....گفتیم براش ییزهایچ تند تند داشت هیسم و بود دهیترس یکل و بره خواستیم و بود شده داریب دختره

 و
  زد یا اشاره مهسا به و نشوند باغ یتو یصندل یرو اونو

 رو لونینا و خورد دختره اورد دختر یبرا باشه، قند اب زدمیم حدس توش یها قند از که یوانیل مهسا بعد قهیدق چند
 به کرد خم یکم سرشو هیسم دادم تکون" بره بزار" یمعن به یسر اخم با.....افتاد من به چشمش هیسم که گرفت

"باشه و احترام" یمعن  
....دمیکش عقب خودمو که من سمت برگشت یفور دختره صورت   

!بود زیت چقدر  
!!تشکر بهونه به وبره ادیب یه و بشه دماغم یمو فردا پس میک من بفهمه نداشتم دوست   

:گفت و اومد که دادم ورود اجازه بود هیسم حتما....اومد در صدا به اتاق در که بخوابم تا دمیکش دراز تخت ی رو   
رفت و گرفت داروهاشو کرد تشکر ازتون یکل خدا بنده بره کردم ردش اقا+ هیسم  

؟ خب-  
نیهم....گهید یچیه+  

رونیب برو باشه -  
چشم+  

....بخوابم دوباره کردم یگه،سعید یقو مسکن دو خوردن با منم.... دادیم رفتنش از نشون در شدن بسته یصدا و   
 

ساره#  
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!!!بودم؟ کجا من  بودم اشنا نا یجا هی.... کردم باز چشمامو و شدم داریب سردرد با  
...بود بایز واقعا و داشت یمشک و یکاربن یاب ست که یاتاق  

 یها پارکت ، یا سورمه و یکاربن یاب نفره دو خواب تخت هی پسره کی یبرا که دیفهم شدیم اتاق داخل لوازم از
 وارید  و بود کنارش تاریگ که  رنگ دیسف در کی شیبق و بود پنجره تمام وارید نصف تخت راست سمت یمشک

  باشه یورود زدمیم حدس که دیسف در کی  بود کتاب یها قفسه و زیم کی تخت یییروبرو
...بود بایز بود،کال سیسرو  حتما که یمشک در کی و بودند یوارید کمد که در نیچند ، تخت چپ سمت و  

....ستین سرم مقنعه شدم متوجه و شدم بلند جام از عیسر.  
 راهرو کی  رفتم رونیب اتاق از دمشیپوش بعد کردم داشیپ....افتاد اتاق گوشه زیم یرو هیاهیس به چشم که گشتم

...رفتم نییپا ها پله از.بودو خواب اتاق احتماال که داشت در تا۸ سرتاسر که یضیب  
....بود یمشک دویسف و روشن یاب یا سرمه خونه نیزاید   

 اتاق بود معلوم هاش یصندل زویم از  که بزرگ یا شهیش در کی کنارش و  بود اشپزخانه ها پله راه راست سمت 
 ییرایپز کی که هم روبرو و هیچ دونستمینم که یا شهیش گهید درب کی ها پله راه چپ سمت و هست یخور ناهار

بود بزرگ  
 که بود شده دهیچ یاب و دیسف یها کیسرام و یا سرمه یها فرش و یا سورمه-یاب  لیاست مبل دست بادو که 

...بوده یا حرفه نریزاید کی کاره بود معلوم  
!!!نبود هم ادم از یخبر!!! نبود ونیتلوز از یخبر  

 گهید ییرایپز کی...کردم باز رو باشه خواب اتاق دادمیم احتمال که یا قهوه درب کی کنارش که یا شهیش در ارووم 
  داشت وجود خانواده نمایس نه، که ونیتلوز کی در یروبرو اما بود

 نجایا....نبود یکس هم اونجا....بودند گرفته رو ونیتلوز دورتادور رهیدا مین بصورت که یراحت دیسف یمشک یها مبل و
!!بود چخبر  

 دیدو وحشت با ،خانوم دمید رو مسن مرد کی و جوان خانوم کی که رونیب زدم در از و شدم شتریب یفضول الیخیب
!برم ییجا ندارم حق نگفته اقا تا که گفتیم و من سمت  

بودم دهیترس یلیخ  
 وبهش کرد دعواش و دیکش داد دختر اون سر و اومد تر مسن خانوم هی نکهیا تا دادیب و داد و یباز یکول به زدم منم 

بعد زدو  یا اشاره  
: گفت   

 نیا دیداشت ینامساعد حال که کردند دایپ ابونیخ یتو شمارو شونیا فرستادند اقا منو....ام هیسم من خانوم سالم+
 هوشیب صبح از....کردند نهیمعا رو شما دکتر امروز شماست ی،برا( دستم داد رو یا یکیپالست سهیک و) لونینا

...دیبود  
 وانیل هی با بود کرده اشاره بهش که جوان خانوم همون بعد نشستم یصندل یرو داشتم که یضعف و حرفا نیا با

داد ادامه.....بود خوب واقعا خوردم....بمن داد و اومد ابقند شربت  
 دییایب...دیباش دور جاناتیه از و دیکن استراحت هفته کی دیبا گفتن داروهاتونه ناهمیا و بوده یعصب حمله گفتن دکتر+

....دیخوایم که ییهرجا دیبر بعد دیبخور یزیچ هی داخل  
  نم؟یبب رو اقا نیا تونمیم... ممنون خانوم نه: گفتم گنگ و جیگ

 پنجره کدوم نمیبب که برگشتم عیسر کرد خم یکم سرشو و کردیم نگاه ییجا به باال اورد سرشو و دیپر رنگش دمیهودی
 بودم داخلش که یاتاق کنار درست باال طبقه ی پنجره ی پرده دمید فقط دمیند پرده پشت ویکس که کنهیم نگاه رو

! خورهیم تکون  
انداختم باال شونه...شهیبغل اتاق بودن دهیکش هاش پرده که نیا پس بودن باز ها پرده بودم اتاق تو یوقت اخه  

شهینم رینخ:هیسم  
!کنم تشکر خوامیم فقط من کنم؟ صحبت شونیباا شهینم واقعا: گفتم تعجب با  

...امروز ستندین شونیا راستش خب.خب: هیسم  
دیکن تشکر شونیا از من طرف از حرحال به باشه+  

دیدار لطف شما حتما، باشه: هیسم  
...همرا یاب نیماش کی من دیببخش+  

جلوم گرفت نمویماش چیسو و حرفم وسط دیپر مسن مرد اون  
دییبفرما+:   

 دونمینم....بمونه ادمی خونشو ادرس کردم یسع خونه، سمت افتادم راه و شدم نمیماش سوار و کردم تشکر اونم از 
!چرا  

 یسبز قرمه هی خوردن بعد و نگفتم یزیچ یکس به موضوع نیا راجب و خونه سمت روندم و دادم تکون یسر
یسارا دستپخت با خوشمزه  

...رفتم یقیعم خواب به و انداختم تخت یرو امو کوفته بدن و تن  
 ریمد پدرش یجا رو حسام بودم گرفته میرفتم،تصم شرکت به و شدم بلند ازجام یکوفتگ و یخستگ با بعد روز صبح

 انیب بزن صدا رو یصالح یاقا و رنجبر یاقا مسلم خانم: گفتم مسلم خانم شرکتم یمنش به!  کنم شرکت عامل
... دفتر  

خانم چشم: مسلم  
 و رنجبر یاقا و پدرم مشترک و یمیصم دوست که یصالح یاقا بعد، یکم موندم منتظرشون و شدم دفترم داخل

....بود شرکت یها کتاب و حساب کل و یحسابدار مسئول  
 قهوه فنجون سه دادم اطالع مسلم هی بعد و ننیبش گفتم بود اومده حسامم و... داشتم نانیاطم بهش چشام قد

... ارهیب برامون  
د؟یکرد احضار مارو چرا دیبگ دییخواینم هنرمند، خانوم خب: گفت خنده با یصالح  

 هیحاش اهل دیدونیم که همونطور کنم، یکاری خواستمیم چون نحایا دییایب گفتم... یصالح یاقا: من
 شرکت صادرات بخش، عامل ری،مد شونیا پدر یبجا رو( کردم اشاره حسام وبه)رنجبر حسام اقا خواستمیم...ستمین

.کنم  
!!بودند تعجب و شک تو هردوشون بود اتاق تو یقیعم سکوت  

...من....خب اما... امم: حسام  
ه؟یبد پست رنجبر؟ جناب شدهیچ:من  
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بعد_روز_چند#  

هفته_اخر#  
طوفان_شرکت#  

  مهرادمهرجو_تیریمد#
[کل یدانا]  

 کهیاون که دونستینم ساره! ببنده داد قرار هنرمند ساره تیریمد با"  بایز" شرکت با بود قرار مهراد بود، یبزرگ روز امروز
....داده نجاتش اونروز که هیپسر همون داره جلسه باهاش  

 ایا.... بزاره یکار جلسه خوادیم کرده کمکش و گذشت دنشیدر از یروز که یا بره با دونهینم گرگمون اونطرفم از و
بنده؟یم قرارداد باهاش  ساره دنید بعد کنه؟اصالیم قبول شرکتش با یهمراه یبرا رو اون گرگمون  واقعا  

 
ممنونم....دیگفت ییهوی یلیخ خب.... نشه تفاهم سو نه نه:  حسام  

ه؟یچ بنده با عرضتون جان ساره ،خب خوامایم ینیریش باشه، مبارکت  کوچک رنجبر ،یه:  یصالح  
:(( هنرمند خانوم مچکرم و حتما بله: حسام  

.کنمیم خواهش:  من  
!(میهست یخانوادگ دوست بابا ک انگار ن انگار میبندیم جنع گرویهمد یجور یکار مواضع تو حاال)   

 راتیتغ یسری... اتاقم دیبفرست رو یدیتول حساب یها یخروج و ها یورود از ستیل هی خواستم یصالح یاقا:گفتم
...بدم دیبا  

رفت....کردم وتشکر داد هارو قهوه داخل، اومد و زد در مسلم موقع، اومده؟همون شیپ یمشکل: یصالح  
...سازهینم هامون یخروج با ها ینه،ورود ای دیدیفهم دونمینم   راستش....دینباش نگران نه: من  

هست؟ موش شرکت تو دیگیم یعنی: حرفم تو  دیپر نشسته قاشق مثه حسام  
:گفتم و رفتم بهش یا غره چشم  

!میندار دیخر یمشتر اصال،...کنم نییپا و باال کمی رو اجناس متیق دیبا....راتهیتعغ یسری الزمه شرکت....جناب رینخ+  
 صحبت راجبش یکمی امیب منم دیبد لیتشک عامال ریمد نیب جلسه هی فردا لطفا یول.... حتما باشه: یصالح

چطوره؟.....میکن  
،حتما بله: من  

 برام فروش دویخر یها ستیل از یقطور پرونده قهیدق چند بعد مسلم و کردم مرخص هارو اون کارام از بعد
....بودم شرکت ریدرگ تاشب....اورد  

!شدمیم ورشکست الل زبونم....میرفتیم شیپ ینطوریا اگه بود خورده گره بهم یچ همه  
... بودم شده خسته واقعا....خونه برگردم شدم بلند گهید که بود ۸یکاینزد ساعت  

 یحت اما کردمیم خرج لباسها پخش و دوخت و یپارچه،طراح یها جنس نیبهتر دیخر  یبرا یا یاردیلیم یها متی،ق
! نداشت سود برام هم کردمیم که یخرج نصف  

!بودم یعصبان موضوع نیا از و نداشتم یچندان ی ،فاصلهیورشکستگ خط با قایدق  
 که ییداروها لونینا خورد، تختم گوشه زیم به چشمم که کردمیم عوض لباسامو اتاقم رفتم راستی و خونه دمیرس 

.بود داد، بهم خانوم اون  
! بخورمشون تا برداشتم و انداختم باال یا شونه   

.رفتم اشپزخونه به شامم، صرف یبرا  
 یا جهینت چه به و گزاشتم جلسه شرکت مختلف یها بخش رانیمد با  11 ساعت فردا که کردمیم فکر داشتم  

رسم؟یم  
...رفتم خواب به و دادم نرمم تخت گر نوازش یها دست به خودمو ابگرم دوش هی بعد و گذرونم و شبم فکرا نیهم با   

 ست با یکاربن یاب یادار فرم دست هی و شدم داریب خواب از ، کنه دارمیب بودم خواسته ازش که یسارا یصدا با صبح
.... شیارا واسه بود زده لک دلم دمیپوش یمشک کفش و فیک  

:(گرفتم عطرم با مختصرم دوش هی ، تمومه اهان...چشمم داخل اهیس مداد ذره هی و رژ کمی مل،یر کمی  
.افتادم راه شرکت سمت و شدم میدود سیجنس سوار  

 هم، یکاربن یاب ینیالمبرگ کی و یدود سیجنس نیا... بودند پدرم ینایماش یا سورمه سانتافه هی و یمشک یفرار 
! شدندیم محسوب من ماله همشون االن که بودند من ینایماش  

... خوندیم تومور که مهراب گرم یصدا و کردم ادیز نویماش ضبط پرتا چرتو نیا الیخیب  
...دفترم رفتم عیسر و دمیرس شرکت به  

  بعد_ساعت_چند#
. میرفت ینییپا طبقه به هردو و من دنبال نییپا اومد باال طبقه از حسام که بود11ساعت  

 استراحت اتاق و یناهارخور و رشیپز که اول ،طبقه بود طبقه۵ بزرگ شرکت هی بود،" بایز" اسمش من شرکت 
بود، هیبق و نگهبانها  

 بخش و من دفتر که سومم طبقه بود یحسابرس یها دستک دفتر و یادار امور و جلسه اتاق مال دومم طبقه 
!!بود شده انبار ینوع به و متروکه پنجم طبقه و شرکت صادرات بخش هم باال طبقه بود، یطراح  

....بود شرکت تراز نییپا راه چهار کی هم یدیتول ای دوخت بخش   
....میشد جلسه اتاق داخل شرکت دیجد عامل ریمد با  

.... حسام و من و صادرات ،یطراح ،یدیتول: یها بخش رانیمد هیبق و شرکت حسابدار یصالح بودند همه  
میونشست میداد سالم  

 قرارداد گهید چنتا دیبا و میدار داد قرار پخش یکمپان کی با فقط ما که شد نیا بر ،ختم جلسه ریجانگ ساعت ۳ بعد 
...میبد نجات خودمونو تا میکن قبول  
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 و میکن عوض رو یدیتول و شرکت نیزاید کل ، میکن استفاده اخر طبقه از و میبد گسترش رو شرکت  یکارها شد قرار.
 از خودوونو و میببند داد قرار میتونست اگه که میکن شرکت معروف یکمپان چند یریگ قرارداد جلسه تا چند در اخرشم

....میبکش رونیب منجالب نیا  
 هم  شرکت تو و بده ناهار بهمون ، رو دشیجد پست ینیریش تا کرد دعوت ینهارخور به رو همه جلسه بعد حسام

....بود کرده پخش ینیریش ها بچه نیب  
 کارش تنها....اتاقم بفرسته حسامو گفتم مسلم به و شدم دفترم ،داخل سرجاش برگشت کار یعاد روال ناهار از بعد

...اومد قهیدق چند بعد که داشتم  
؟یداشت کارم بفرما: حسام  

؟یگرفت نظر در رو ییها یکمپان چه گمیم....اره: من  
 قرار بخواد خدا اگه و میزاریم جلسه طوفان شرکت با هفته بعداخر ، میکنیم روبراه شرکتو یها یخراب اولش: حسام

  یکمپان و" استار بلو"، یها یکمپان با بخواد خدا اگر شاهللا ان ،بعد میبندیم داد
....میبندیم داد قرار" رانیا هیهد"  

...باشه اهان: من  
 

مهراد#  
طوفان_شرکت#  

 کراوات و دیسف راهنیپ موهام، کردن خشک بعد ، گرفتم دوش هی شدم داریب خواب از ساعتم، زنگ یصدا با صبح
 عطرم با یکوتاه دوش معمول طبق و کردم تنم ستش اهیس شلوار و قهیجل با رو داشت ییطال یها رده که یاهیس

  گرفتم،
 سمت مفصل صبحونه هی خورن عدی رفتم، نییپا و زدم چنک مویگوش و چیسو و کردم روشن لبم گوشه یگاریس

... افتادم راه شرکت  
...ماهان دفتر تو رفتم عیسر دنمیرس بعداز  

:من  
یق،چطوریرف ریبخ صبح سالم+  

:ماهان  
یبهتر تو یانگار یول ستمیبدن منکه! ایسرحال یحساب امروز جلسه واسه که نمیبیم ریبخ توام ،صبح مهراد اقا بـــه-  

فه؟یرد کارا همه امروز واسه نمیبب خواستم.... یکشک چه یدوغ چه بابا نه+  
....شرکته اون با امروز ۱۰فقط،ساعت هیاوک یچ همه خواب، تخت التیخ داداش  اره-  

بایز: گفتم یفور  
 بنظرم کردم، قاتمویتحق که من خب میبد نشون رو بودنمون نیبهتر دیبا که یدونیم....میدار جلسه بایز اره، اهان-

....میریبگ قراردادو  
شنومیم خب: گفتن با  

بده حیتوض شتریب دیبا که دیفهم  
 سه ای دو ی،ول بوده درسته یلیخ کارش المثب بوده هنرمند احمد اسم به ییبابا هی ماله شیپ سال۲/۳ شرکت -

 بوده ها تجربه کم نیا از دخترشم فکرکنم دخترش، دست افتاده شرکت حاال مرده افتاده خدا بنده که شهیم یسال
.....کنه درست برشو دورو کمی بستن قرارداد با خوادیم حاال دهیم باد به باباشو یزحمتا داره دهیفهم باشه  

....خوبه خب،+   
!بوده یچ پخششون مارک و شرکت یرو" بایز" اسم گذاشتن از هدفشون یدونینم: گفتم یپوزخند با  

.... بوده هنرمند احمد نیهم مادر یبرا اسم....اتفاقا چرا: گفت یا خنده باتک  
...کامل و قیدق شهیهم مثل اطالعاتش  

!نهیبب تونستیم اون فقط لبخندو نیا.....شهیم معلوم  گونم یچالها نداشتم شک که زدم یلبخند  
 سال۲۸و بود تر کیکوچ یچندماه من از شدم اشنا باهاش رستانیدب تو که بود بامرام و مزه با و شوخ پسر هی ماهان
 سبز رنگ به یچشمان و روشن یا قهوه جذاب شیر تن و موهذ با داشت یا مردونه و توپر لیاستا و بلند قد داشت

!!!شدنیم هم یاب یگاه که  
 زایچ نیا الیخیب! اول نگاه تو یحت مردنیم براش دخترا که بود نیبخاطرهم.... یعال ،یپیت و داشت یدیسف پوست 

  رفتم اتاقم به خوردم قهومو یوقت
....میرفت باال طبقه جلسه اتاق به ارمیدست و شرکت حسابدار و ماهان با ازمین مورد لوازم برداشتن بعد و  
...شدند داخل جوان دودختر و مسن یکم یگرید و جوان یکی دومرد شد، باز در که مینشست یا قهیدق چند  

....دمیرس دختر کی به ها، یمعرف و کردن سالم موقع  
....دادم نجاتش اونروز که بود هیاب نیماش تو دختره همون نکهیا ن،یا... شدینم باورم من یخدا یوا  

?کردیکارمیچ نجایا نیا  
 یب همونقدر درست کرد سالم بامنم هیبق مثل درست اما رهیگیم گرم و شهیم اشنا نگاهش االن کردمیم فکر

!سرد همونقدر....تفاوت  
 یزی،چیاریدست حتما اخه! ستین مهم هم پشه قد الیخیب!! اوردین بروشم یحت پرو بود رفته توهم اخمام من اما

...که نداره ارزششو گهید هست  
زدم یپوزخند  

 حسام یاقا بعد و کرد یمعرف شرکت حسابدار ،یصالح رو خودش و کرد شروع تر مسن یاقا که حرفهارو یمدت بعد
، کرد یمعرف یمنش و اریدست رو خودش مسلم خانم بعد و شرکت صادر رعاملیمد رنجبر  

:گفت که دیرس دختر اون به نوبت  
هستم بایز شرکت یکل ریمد هنرمند ساره من+  

اوردمین خودم یبرو یول! رونیب بزنه شاخام بود کینزد تعجب از که بود نجایا  
.... بود من نوبت  

  جوان خانم خوشبختم شما با ییاشنا از طوفان، شرکت یکل ریمد مهرجو مهراد ام بنده+ من
(��بود مزخرف یخوار پاچه چقدر....زدم یعوق دلم تو بالفاصله و)  
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 پا دستو دختره نیا که بودم نیا ریدرگ واقعا من اما میکرد صحبت زیچ همه و مشکالت جنساو و درمورد و مینشست
برسونه؟ ما به یضرر نکنه دهیم باد به شرکتشو داره که االنم دادن نجاتش مرگ از دفعه کی که رو روبروم یچلوفت  
...ساله۵قرارداد هی اما کردم قبول قراردادرو اکراه با داشتم، ماهان با که یندیناخوشا و کوتاه مشورت بعد اما   

 که االن تا اتاق نیا  داخل۱۰ساعت از اخه کردم دعوت جانانه نهار کی به اونهارو ینیریش عنوان قراردادبه بستن بعد
!!نبود یزیچ وهیابم و اب و یرنیش و وهیم جز بود دو یکاینزد  

....میکرد قبول که کرد دعوت فرحزاد رستوران به شام عنوان به ینیریش یبرا رو همه هم هنرمند و  
 

  ساره#
{  گهیم مهرادو}گرگه نی،هم اهان گرگه؟اهان سگه؟ ارو،خره؟ی نیا امروز اومد ادمی که بودم نیتوماش  

...ترمز رو دمیکوب محکم هستن، هم اش دسته دارو با  
....که بود اسپرت اسپرت پمیت اوه اوه  

شدم ساله۱۸/۱۹یها بچه دختر نیا هیشب لباسا نیا امابا سالمه۲۱همش  
!!کنه فکر کنه، فکر درموردم خوادیم یهرچ بزار!  چپم به انداختم، باال یا شونه  

... رستوران بسمت گرفتم گازشو فکر نیا با  
 امادست زیچ همه نکهیا از شدن مطمئن بعد بودم کرده هماهنگ باهاش که یگارسون یجا رفتم عیسر دمیرس یوقت 

  ز،یم یجا نشستم رفتم
  دنیرس دوستاشم و( ��گهیمهرادوم)سگه نیا قهیدق چند ،بعد و دندیرس یصالح و حسام نیم۱۰ فاصله به

 و!بود ختهیر رونیب کلشویه کل که یاب یها طرح با دیسف شرتیت هی! بود زده بهم هم یپیت چه پدرسوخته اوفففف 
...باال بود داده شمیا قهوه ی،موها یا سورمه شلوار  

...ننیبش کردم تعارفشون و کنم شیدرو چشامو کردم یسع  
... امینم که گفت کرد یخواه عذر و زد زنگ مسلم نسترن نیم چند بعد  

 که گفتیم و دادیجوابموم ییخوشرو با که دمیپرسیم رو هیحور جونو نبیز احوال و کردمیم صحبت  باحسام داشتم
.... اومدن رضاکنار اقا فوت با یکم همه  

....هنرمند خانم خب: گفت یمستف هوی که میبود بحث سرگرم  
بله+من  

...که بود بهتر میومدینم ما خب ن،یصحبت گرم همکارتون با خوب نمیبیم -یمستف  
تعجب و دمیکش خجالت کمی راستش  

!! رکه بشر نیا چقدر که بودم کرده   
  نبود خوب اصال اول دارید یبرا نیا و بودم نگرفته لشونیتحو اصن اخه

 گاریس و کردیم نگاه مارو یپوزخند با که دمیرس مهرجو یاقا به تا چرخوندم نشونیب و نگاهم و کردم یا سرفه
!دیکشیم  

 عامل ریمد شونیا کردند، فوت یتازگ به( کردم اشاره حسام به و)شونیا پدر رنجبر، یاقا راستش خب، اوهوم: گفتم
 رو منزلشون یاهال احوال داشتم دادم،االن پسرشون به رو پستشون من امرزیخداب اون از بعد و بودند بنده شرکت

...ازشون دمیپرسیم  
...گمیم تیتسل خودم ی نوبه به من متاسفم اوه: یمستف  

ممنونم نداره یبیع:رنجبر  
گمیم تیتسل منم:مهرجو  

...کرد تشکر رنجبر بازهم و  
 همه یبرا من رهیبگ هارو سفارش که اومد گارسون یقیدقا بعد که شدم صحبت کارمشغول درمورد اونا با هم یکم

 ها بچه خود به رو یاصل یغذا انتخاب و بودم داده سفارش معجون و ،ژله دسر یوبرا غذا شیپ عنوان به رو سوپ
..... سپردم  

  دادم سفارش مخصوص یایالزان خودم همه سفارش بعداز
 بود،و شده جور باهام یمستف شتریب و زنهینم حرف ادیز مهرجو که دمیفهم و کردم باز رو صحبت سر کمی بعدش و

!! بود شده پسرخاله نخورده یچا  
 ای رفتیم غره چشم بهش و هم یتو رفتیم اخماش مهرجو که گفتیم بهم رو ییزایچ یسری ی،مستف حرفا ونیم

.....شهیم ناراحت اون دهیم رو یخصوص کمی اطالعات که یموقع دمیفهمیم من کردکهیم لگد و پاش  
!که میدار نگه یمخف هم از رو ییزایچ که نبود قرار م،یبش هم همکار میخواستیم ما اخه برخورد بهم راستش  

!بود یمستف هیپرحرف ندارن یربط من به گرگه نیا یبابا ننه مثال دادمیم حق بهش هم رو ییجاها اما  
 شهیم بزرگ مهراد که یوقت و بوده زده پخش یکمپان کی با رو شرکت نیا مهراد، اقا پدر که گفتیم یمستف 

 نکهیا و زده اونجا رو طوفان دوم شعبه استانبول کنند،یم یزندگ خارج رنیم یشخص لیبدال و اون دست سپردشیم
! ....دارن شانس مردم واال شده اشنا مهراد چطوربا  

!کرد تیلیت منو مغز نمیا  
!خوامیم عذر من هنرمند خانوم! گرفت درد هنرمند خانوم سر! ماهان گهید بسه اوه: گفت مهراد اخرش   

نداره بیع بابا نه:من  
!!(: شدم خاله دختر زود چه)مهراد  

کنم؟ صدا ساره رو شما من شهیم-  
!کردم ُکپ  

!!!!جان؟: گفتم   
 ساره تونمیم میکن یهمکار باهم سال۵ماقراره....سخته یلیخ هنرمند خانم گمیم یچیه: گفت یپوزخند با مهراد

کنم؟ صداتون  
!!دمیم حیترج رو خانم ساره خب....اهان:  تعجب با من  
!(دیکش یدست از رو خانمش)خانووووم؟ ساره یاوک:  مهراد  

بله؟+  
:/ن؟یدیرس یقانون سن به شما گمیم-  
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....کرد ترم یعصب حرفاش و.....بود اعصابم رو پوزخندش  
:گفتم  

 و شرکت و نیماش اون دمیرسینم سال۱۸به اگه بنده دوما نپرس، ازش رو یخانوم چیه سن چوتیه که اوال بله؟؟؟+
  مهراد یاقااااا....نبود پام ریز دستگاهم و دم

!معنا تمام به شد یا قهوه ینیعی  
 به نشه سوتفاهم البته!ادیم یلیخ تون ینیالمبرگ به ره،یت یکاربن یاب که ،مخصوصا دیگیم درست بله: گفت مهراد

....خورهینم شتریب پتونیت به اخه....دیباش داشته۱۹/۲۰ سنتون پرش پر خب... ادیم خودتونم  
 من که دیدونیم کجا از شما درضمن....ریخ:گفتم و بستم و مشتم حرص از....خنده ریز زدن یمستف با بعدش و

دارم؟ یاب ینیالمبرگ  
 کرم اوندفه لباسامم.... بودم برنداشته مو ینیالمبرگ اصال و بود دارمونید نیدوم نیا که ما اخه بودم کرده تعجب

ده؟ید ینیالمبرگ با یاب لباس با منو یک پس...بود  
 

  کردیترم پرنگ پوزخندشو که یدرحال خونسرد مهراد
رفت؟ ادتونی یزود نیهم به یعنی: گفت   

!!!م؟یدید گرویهمد قبال ما نم،یبب!!! و؟یچ رفت؟ ادمی:من  
....پدرمه یچشما رنگ بخاطر کردمیم فکر اما بود اشنا برام چشاش واقعا درسته... زدیم دو دو....شیلعنت یچشما  

که بزنه یحرف تا کرد باز دهنشو نبود ما به هواسش یچکیه رفت، توهم اخماش  
!!کرد مخشوش منو فکر تمام اما موند دهنش تو حرف و اورد غذاهارو گارسون   

!بود پهلو دو یادیز حرفاش اوردم،یدرم شو ته سرو دیبا....انداختم باال یا شونه  
، برن که شدن ناشونیماش سوار یهمگ شام بعداز   

بود، کرده پنچر نشویماش یکل عقل هی معلوم ازقرار دم،ید تر جلو کمی مهرجورو که نمیماش سمت رفتمیم داشتم   
گفتم و جلو رفتم  

پنچره؟ چشده؟...مجدد سالم+  
 الل ابهتش از....بود وحشتناک چشاش! کنم سیخ خودمو کهینزد کردم حس...کرد نگاه بهم دیشد یلیخ یاخما با

...بزارم عقب یقدم شدم مجبور شدم  
...کرده پنچرش یا حرومزاده کدوم دونمینم اره-  

...کنه درست نویماش ادیب فرستمیم ویکی فردا رسونمتونیم من نیایب سرتون فدا...ف...خب...خ: گفتم پته تته با  
: گفت چون شد بدتر انگار اما شهیم خوشحال کردم فکر  

که ستمین چالغ کنم، درست نمویماش یچجور و یک دونمیم خودم بعدشم رم،یم یتاکس با نکرده الزم-  
 من نیباماش رو ساعتی حاال....باشم کرده یکمک هی خواستم فقط نداشتم یبد منظور دیگیم درست خب....ب....خ+

!نیبگزرون بد  
 خب گفت؛ ادیب که شدیم اماده و زدیم قفل نشویماش که یدرحال کرد ینگاه نمیماش وبه انداخت باال ابروهاشو

  باشه یبد نیماش سانتافه که کنمینم فکر اما ممنونم
رفتم نمیماش سمت و دادم تکون یسر لبخند با  

برون؟ شما یتر راحت یخوایمهرادم: +،گفتم برسونمش من که بکشه خجالت دیشا کردم احساس لحضه هی   
! کنهیم نگاه منو شده گشاد یباچشما دمید که سمتش برگشتم  

گفتم؟ یچ مگه واااا  
:گفت و شد یظیغل اخم به لیتبد تعجبش هوی   

 دیشینم خاضر که بده انقدر فرمونتون دست شما مهراد،دوما یاقا و نه مهراد! خانم ساره داره دم شمیشمیک اوال-
رول؟ پشت دینیبش  

!که؟ زدم گند اوه  
:گفتم  

... دیکن امتخان دیتونیم ستین نطوریا اصال بعدشم....نبود هواسم گفتم هوی...،خب من اوه+  
!یمقصد چیه یب ابونایخ تو روندم و کردم روشن نویماش و فرمون پشت نشستم رفتم و  

 
 
 مهراد

  کردم، استراحت یکم و گرفتم دوش هی خونه رفتم۴ کارا،ساعت قراردادو ثبت بعد امروز
 یتشکر هی دادم نجاتش من که اوردینم روش به اصال که بود پرو چقـــــدر دختره نیا که کردمیم فکر نیا به داشتم

....بکنه یزیچ  
!دهید منو تازه یانگار ،یچیه به یچیه اما بکنه ییاشنا ابراز ای  

 از و دمیکش یپوف!! بدم؟ یچ ماهانو جواب دونستمینم وگرنه نچسبونه بهم خودشو که بهتره من یبرا بمنچه خب 
...شدم بلند جام  

 فرحزاد سمت روندم و گرفتم دستم مویگوش یا سرمه شلوار و یاب-دیسف شرتیت با اماده حاضرو من که بود۷ساعت
 تا سمیوا گرفته میتصم پس کردنه، پارک درحال ماهان نیماش دمید که رفتمیم داخل داشتم دم،یرس یوقت درست

میبر باهم  
  رادمهر و افشار و ستین تنها که دمید ماهان اومدن بعداز 

 خانم یمهمونا که میگفت و داخل میرفت سالم بعد میدیرس که ،بهم انیم دارن همراهش هم،( یمنش حسابدارو)
، بردند یخانوادگ لژ باال طبقه به مارو که میهنرمند  
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 دوتا همش ما ،بجز بود یخلوت و دنج یجا که حقا کرده انتخاب پنجره کنار رو، بزرگ زیم هی که دمید هنرمندو خانم 
.... بودن گهید ی خانواده  

 پچه دختر هی گفتمیم شناختمشینم اگه ایعنی اسپرت زده پیت هی خانوم ساره نیا دمید که میکرد یپرس احوال و سالم
!اس ساله۱۷/۱۸هیرستانیدب  

:/هه   
!بایز و جون پسر هی رعاملشیمد به دهیچسب دمید شد گرم بحثا که نشستم و زدم یپوزخند   

!!! واال! دیرسینم که من به کلشیوه پیت خب اما بود پیخوشت و خوشگل واقعا   
 و یخاکستر راهنیپ با دیسف پوست و زدیم یا قهوه به که رهیت بور یها شیر و موها با داشت یروشن یاب یچشما 

... یمشک شلوار  
...زدم ماهان به یا اشاره که کردنیم صحبت داشتند   

چته؟ ها: ماهان  
....ارمیب درش نبودم حاظر و بود لبم رو گاریس ،کردم اشاره روبرو به  

  کردو دونستمینم اسمشم هنوز که پسره اون و ساره به ینگاه
یاوک: گفت  

:/ عاشقا خلوت تو نهیبر که بود نیا هیپا شهیهم  
 نباشه یهرچ ادیم خوشش ازش دمیفهم....  دستش تو گرفت رو ساره مغز و دیبر وحرفاشونو اونا سمت برگشت و

....دونستمیم خوب اخالقاشو و میدوست باهم ساله ۱۴/۱۵  
 یهرچ....بهش یگیم نارویا که بتوچه اخه بگو خب..... شرکتم خانوادم من از گفت،یم زمان و نیزم از و بود گرفته گرم

....نبود کن ول نشد، شیحال زدم اشاره و مایا  
 که....کنمیم کارشیچ نهیبب رونیب ادیب دهنش از مهرانه اسم بودم منتظر.....نزنه حرف ترنم و مهرانه از کردمیم دعا فقط

....نزد اونا از یحرف خداروشکر  
 من اقا که زدم بروش و کردم یا قهوه پشیت بخاطر رو ساره یحساب و حرفاشون نیب دمیپر بود گرفته درد سرم

! کرد کمک بهت و گزشت دنتیدر از که میهمون  
 ییاشنا و گفتمیم یهرچ چون نبود ادشی منو واقعا انگار اون اما....داشت دنید شیعصب ی افهیق....کردم حال انقد اخ

دادمیم  
 

....شناخته منو بفهمم که گفتینم یچیه  
 قاشق نیع گارسون دادم، نجاتت یمردیم یداشت که یموقع اون بگم، کالم کی و نزنم حرف پهلو دو گهید خواستم تا

!رفت ادمی منم و اورد غذاهارو اومد نشسته  
!!واال! بوده یچ منظورم که بمونه کما و شوک تو کمی بزار جهنم به ،خب  

 
 مهراد

 پنچر دمیفهم برم که شدم نمیماش سوار رون،یب میزد در از مویکرد یخدافظ که بود ۱۱ یساعتا شد تموم غذاکه
....شده  

 خواستم! کرده پنچر نارویا که یا حرومزاده اون یتورو نهیبر سگ ، ختیر بهم عصابم و شدم بدتر کردیم درد که سرم
برسونتم خوادیم که گفت و اومد ساره نیا که یزیچ یاژانس بزنم زنگ  

! کنم تشیاذ یکم ومدینم بدم... نمیبش فرمون پشت من خواستیم نباشم راحت دیشا کردی،فکرم  
:گفتم  

 دیشینم حاضر که بده انقدر  فرمونتون دست شما دوما مهراد، یاقا و نه مهراد  خانوم ساره داره دم شمیشمیک اوال+
  رول؟ پشت دینیبش

! :/ کردم فیک من و شد یعصب دوباره  
....گهید داشتم کرم  

!شدم" مهراد" نشده یچیهنوزه سرجاش، شوندمشیم دیبا یشوخ دوراز نه اما  
!!!کردیم زونیاو بمن خودشو چقدر االن تا نبود معلوم وگرنه ومدینم ادشی منو بود خوب باز   

....کرد حرکت که راننده یصندل نشستم حرفش، جواب در یپوزخند با کرباسن هی ته، و سر همشون دخترا  
....هیزعفران رفتیم راستی نبودا،داشت بد فرمونش دست میخودمون  

!بمن زد زل بر برو و بغل زد و ستادیا دیرس که چهارراه سر بود؟ ادشی منو ،مگه عجب  
:گفتم  

؟یستادیا چرا+  
!کجاست خونتون ستمین بلد منکه خب-  

:زدم یدار صدا پوزخند  
!یاومد راهو نصف که یستین بلد+   

! مهراد اقا کجاست خونتون دونمیم چه! اونجاست)....(  هیزعفران از باالتر چهاراه چند....نطرفهیا از خونم من رمینخ-  
....باشه دوستانه نمونیب موضع خواستیم کنم فکر بگه خنده با داشت یسع  

:/باشم شیدوم من که نشده دوست یا بره به یگرگ چیه تاحاال خب اما  
!نبود میزیچ بد....دمشیدر ام زهیغر رو از یدید هوی، گرگم   

:/ خوردینم من با یدوست منو بدرد اصال اما هه  
....یشینم ،یبش کشینزد: داد جوابمو درونم یزیچ  

  ؟یهست....یکن زیت دندون براش و باشه مهرانه یجا اون که یستین ارسالن مثل که تو
....شد قفل فکم  

...شهیم گرفته حالم ادیم ادمی یوقت هنوز یلعنت  
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...بود صورتم یدوسانت تو ساره... اومدم خودم به یدست یتکونها با  
!بخدا میترسوند مهراد؟ خوبه حالت: ساره   

...ستین یزیچ:من  
کجاست؟ خونتون یبگ یخواینم حاال خب... اها: گفت و دیکش عقب  

اد؟ینم ادتی منو یعنی! ایکرد خورد اعصابمو ؟یکن تمومش اتویکار ندونم نیا ستین بهتر بنظرت ساره: من  
؟ دمید کجا تورو من اصال بدونم چه من.... باال یبریم صداتو چرا عه: ساره  

 هوش یب هیگر از بود باهات یاب ینیالمبرگ.... یشدیم مرگ دغ نیتوماش یداشت سرکار رفتمیم داشتم روز هی: من
... کرده ردت گفت خدمتکارم شرکت رفتم بعدشم سرت باال اوردم دکتر عمارت، بردمت برات سوخت دلم منم یشد

!یبرون دیبا کجا بعدو به نجایا از یدونیم کنم فکر  
! بود مونده باز تعجب از دهنش و بود اب از پر یچشما با ساره  

؟یداد نجاتم تو واقعا...یعنی توبود؟ خونه... بزرگ ی خونه اون.... کردنیم اقا اقا همه نیا: ساره  
!یبود مرده تاحاال نبودم من اگه کنم فکر: من  

... بگم یچ دونمینم واقعا... ممنونتم مهراد دردنکنه دستت: گفت و گرفت دهنش جلو دستاشو  
 ادمو کهی یفضا یها اهچالهیس مثل...کرد جذب منو یا هیثان یبرا براقش و یمشک یگو دوتا اون چرا دونمینم

...خودشون یتو کشنیم  
ستین الزم تشکر: وگفتم اومدم خودم به حرفش با  

کردیم رد رو خونه کوچه داشت افتاد راه کردو روشن نویماش  
!یکرد رد رو کوچه عقب ایب کمی: من  

...رونیب رفت کوچه از و دورزد یخدافظ بعداز یخداحافظ و کردم تشکر زش کرد ادهیپ ام خونه دم دومنویکش عقب  
 و کردم روشن یگاریس و کردم باز رو پنحره و کردم عوض شلوارک هی با لباسامو اتاقم تو رفتم راستی و داخل رفتم

پنجره پشت نشستم... لبم پشت گذاشتم  
....بیعج... نداختیم دردناکم گذشته ادی منو بیعج ساره  

...گرفتم گارمیس از یتر قیعم پک و دمیکش یاه روزا اون ادی با  
 
 مهراد

شیپ_سال_8_بک_فلش#  
)....(دانشگاه  

 
 منو م،یافتاد دانشگاه هی تامون هرسه و میداد کنکور و میبود برگشته یسرباز از تازه ماهان و ارسالن با ، ها موقع اون

....میشد قبول عمران ارسالن و یبازرگان تیریمد ماهان  
 هم از جدا پستامون اما میبود افتاده زاهدان شهر مون هرسه هم یسرباز یتو که درسته ،یسرباز برعکس درست

 با رو یعموم یدرسها فقط و میهست هم یهمکالس ماهان وبا میدانشگاه کی تو االن اما م،ینبود پادگان کیتو و بود
میداشت ارسالن  

...بود شده قبول عمران کوچکتربودو ماه چند و سال۲ من از بود، شده قبول دانشگاه همون یتو هم خواهرم مهرانه   
 تحت رو هممون یزندگ که یدوست.... کرد دایپ ترنم اسم به یدوست بعد ماه چند بودندو کالس کی تو ارسالن با

....قرارداد یبدبخت شعاع    
 و" ترنم" اسم به کرده دایپ دوست هی که گفت و شمیپ اومد میابج مهرانه که بود، گذشته اول ترم از یصباح چند بایتقر

..بکنه اشناش من با که خواستیم  
 رو خونه یفضا کل ییها قهقه و خنده یصدا دمید که خونه، میبرگشت شرکت از کوفته و خسته بابا ظهربا بعداز روز هی

....گرفته  
داره مهمون مهرانه دادیم نشون که یا دخترونه یها خنده و بحثا و ها غیج  

  کردم عوض لباسامو و رفتم اتاقم به شهیهم مثه الیخیب 
 ایالزان تکه چند با بخورم، کنم دایپ یزیچ هی تا اشپزخونه رفتم نیهم بخاطر بودم نخورده یا یحساب و درست زیچ ناهار

کردم ریس خودمو بود سرخکن داخل که  
 بدم تذکر بهشون برم پاشدم بود شده خرد اعصابمم  بود شده کوفتم غذا و بود مغزم یرو صداهاشون کم کم ،

، ببندن دهناشونو  
 دماغم و صورتم به خورد محکم یزیچ هی هوی که کردم باز اجازه یب درو  ظمیغل یاخما با دمیرس که مهرانه اتاق در به 

  نیزم افتادم کمر تخت به چ،یه شد که داغون
...بود افتاده نمیس ی،رو یصورت یپشمالو و نرم زیچ هی نیب ییخرما ییطال یمو مشت هی کردم باز درد با چشمامو   

 نگاه بهم داره یشرمندگ دردو با  مهرانه سال سنو هم ییطال ییخرما یموها با دختر هی دمید کرد باال که سرشو
...کنهیم  

....بود چشمام مات فقط گفتینم یچیه و بود افتاده نمیس رو نجوریهم  
 یخواینم نرمه؟ خوبه؟ جات یه: گفتم مردمیم داشتم درد از هرچند کنم حفظ امو موضع کردم یسع زدم، یپوزخند

؟یش بلند  
!گهید پاشو موقشنگ یاو: + زدم داد ندفهیا.... بود شک تو هنوز دختره  

...بهم دیکوب درو و اتاق تو دیدو و بلندشد خفه غیج هی با و خورد یمحکم تکون دختره دفهی  
!وانهید  

...بود گرفته دهنش یجلو دستشو و بود ستادهیا گوشه هی اما مهرانه  
 اینش ناراحت خدا ترو....بهت خورد یکرد باز درو هوی میدیدو یم میداشت ، بود ترنم نیا...نیا داداش...دا: مهرانه

تــــرنـــم... ترنم...دیببخش  
شد صاف کمرم ننه اخ....شدم بلند جام از وارید کمک به  
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 نشوندو هممونو ،مهرانه رونیب اومد بود کرده سر یا مقنعه و بود شده اماده که یدرحال دختره همون بعد قهیدق چند
ارهیب وهیابم برامون تا رفت  

....کرد یمعرف خودشو دختره اون نبودش تو  
خوامیم معذرت شیپ قهیدق چند اتفاق بابت ام مهرانه دوست عمران، کی ترم یدانشجو یعیشف ترنم ترنمم، من: ترنم  

!!نیش بلند نیخواستینم نیبود داده لم بغلم تو میکن فراموش بهتره مهرانه، داداش مهرادم منم خوشبختم، اوه -  
!بودم شک تو فقط من...من...ستین نطوریا اصالنم+  

*★★.......★★* 
....شد هوس یقربان که یترنم....ترنم با من دارید نیاول شد نیا و  

....گذشتیم گهیهمد یپ از ها روز  
 میبود باهم همش و میبود شده یفاب یدوستا سمر، اش گهید دوست و ترنم و مهرانه با ارسالن، و ماهان و من 

بشه، تر یمیصم نمونیب جو بود شده باعث گهید یزایچ یلیخ.... و مختلف یقرارا مختلف یجاها  
....میبود من و مهرانه ایدوست نیا یبان و باعث شتریب   

بود، سالشون۱۸ترنم و سمر و مهرانه بود شده روشن برام زایچ یلیخ ها اومد و رفت قرارا، نیا یتو  
 مرفع خانواده هیتو اما سمر کرد،یم کار شگاهیارا یتو شیخرج یبرا و بود شده فوت پدرش و داشت ضیمر مادر هی ترنم

.....ماهان مثه ارسالن مثه ما مثه بود، درد یب و  
.....بود ترنم نداشت یخوب یمال وضع جمع یتو که یکس تنها  

 کم و اروم بود مهرانه مثل ییجورای.... داشتم بهش یشتریب توجه ناخواه خواه بود اومده دستم اخالقاش  نیب نیا در 
  نداشت یخوب ونهیم یپسر/دختر دوست روابط با و حرف

....خواهر کی عنوان به اما شمیم مند عالقه بهش دارم دمیفهم گذشت که کمی،  
 و خواهرانه احساس شترازیب نزارم شدیم باعث دادیم نشون اون که ییها یسرد و نبود یقو اصال حسم دیشا

....باشم داشته یحس بهش دوستانه  
....بود شده شروع ایلیتعط و میبود کرده تموم رو دوممون ترم هممون و  بود گذشته یلیتحص دوسال   

....شد روشن برام زایچ یلیخ ایلیتعط تو  
 کمرنگ نمونیب روابط!  مردمیم زنده، زنده داشتم....بودم کرده گم ویزیچ هی انگار بودم ری،دلگ بودم دلتنگ شهیهم 

....بود یگنگ احساس بود شده چم دونمینم اصال بودم شده ریگ گوشه..... بود ترشده  
.... ستین احساسم بدنم، از کهیت کی کردمیم حس واقعا  

 هم که یقرار....شب تا یگرد تهران و تهران بام گزاشت قرار هی هست میمرگ هی بود دهیفهم که مهرانه بعد مدت چند
منو هم و کشت منو  

 
....ختیر بهم مویزندگ که یقرار! کرد زنده  

.....★★★.... 
 بزرو اما  ندارم حوصله و امینم که گفتم یلیخ اول م،یبگرد شب تا تهران بام میبر صبح از ها بچه با فردا قراربود

....بردنمیم  
 دیسف رهنیپ زدم خوشگل پیت ی شم حاظر شدم بلند شهیهم از زودتر صبح ام،یم که گفتم و گزاشتم کنار ویباز بچه

...بود شده روشن کتم همرنگ شهیهم رترازیدلگ چشمام شلوار و یاب اسپرت کت با  
...  ومدیم سمر با ،ترنمم شدندیم جمع کم کم همه بام میرفت  

!شدم یحول به یحال اصال....یخوش از کرفتم گر گرفتم، قلب تپش...دندیرس یوقت  
 ارسالن....نبودند سرحال حاال بودند کرده مست و داشتند ینینش شب شبید نبودند، خوش ادیز اما ارسالن و ماهان 

....نداشت شبیخبرازد من جز چکسیه...داشت و مشروب اثرات هنوز اما  
 رتیغ میابج رو ام مهرانه رو نباشه یهرچ.... دستاش...چشماش....رفتیم هرز یلیخ روز اون ارسالن یچشما

....داشتم  
 به نگاهش ترنم.... گشتیم مهرانه یپا رون یرو رفت هرز کمی دستش گشتیم ترنم و مهرانه یرو چشمش همش 
!یرتیغ یب یلیخ گفتیم نکهیا جمله از...بود حرفا یلیخ نگاهش تو زد پوزخند کرد که نگاهم و اورد باال سرشو بود اونا  
 از کلشیه اون با که دمیکش یجور ارسالنو دست و کردم توهم اخمامو یعصب.... کردم برداشت ینجوریا من دمیشا 

....بلندشد مهرانه کنار یصندل رو  
 تا صورتش تو ختمیر و کردم باز رو یبطر در و درخت هی کنار بردمش دمیخر سرد اب یبطر هی و یسوپر دم کشوندمش

.... کردیم عبور قرمزاش خط از داشت مونیتودوست....بپره سرش از یمست  
 کیماژ با پرنگ خط کی رو مهرانه دور که کردم یحال بهش.... بودم یعصب.... بود بادکرده رتمیغ رگ سرش زدم داد

...بکشه  
....بهش دادمینم مویابج خواستشیم ازدواج واسه اگه یحت  

.... بس و بود ش.وت.شه ی برده نبودفقط یدرست پسر اصال ارسالن  
 یکس....ترنم به بود داده ریگ و بود دهیپر سرش از یحساب یمست سرجاش، برگشت کردو یخواه عذر ازم

!!دارم دوستش دیشا....که یکس....که  
!یسخت اعتراف چه پوف اره   

 یکسشعر چه داشت دونمینم ها، بچه یجا برگردم و بشه خوب حالم تا بودم دورترنشسته یصندل چندتا فاصله به 
تمیعصبان یبرا دادیم تف  

 نمونیب فاصله ترنم...نبود خوب حالم هنوزم...نشست یصندل یرو و من کنار اومد میعصب ارسالن کار از که دیفهم ترنم
...کردمیم لمسش بود بار نیاول....دستام رو گزاشت دستشو و کرد پر رو  
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  بود نرم...بود گرم دستاش....سمتش برگشتم کردم تعجب

 یسع حرفاش با اون اما گفتمینم یچیه....کردم قفل دستام نیب دستاشو....  اعتماد چشماش تو و خوشحاله دمید
....بودم شده اروم بود، کنارم که نیهم نبود الزم یسع... کنه ارومم کرد  

 یحساب دلم بار نیاول یبرا....بودم شده عاشقش ،بود گذشته داشتن دوست از کارم واقعا من دمیفهم که بود اونجا
....! بود دهیسر  

 یزیچ اون دمیفهمیم ترنم یجا...بود یعال روز بودم سرحال شب تا حاشون برگشتم منم هیبق یجا رفت یمدت بعد
 باهام داشت رفتارش هاش دست یگرم با دیشا نداشت یسرد یرفتارا ترنم گهید..... ترنمه وجود تو دارمش کم که

.....یخوش از پربودم و شدیم نرم  
... بودم ریدلگ بازم یخداحافظ وقت شد  تموم روزمون  

....گرفتم عهده به من رو ارسالن و ماهان رسوندن رفتن، هاشون خونه به و شدند جدا هم از همه نکهیا بعداز  
.... بودم ریدلگ ازش خوردهی هنوزم داشتم، نگه ارسالن ی خونه دم ماهان رسوندن بعد  

 دل دردو باهام خوادیم که گفت بعد اما....شد دفن همونجا یچ همه کردو یخواه عذر ازم دویبوس رومو ارسالن
.... کنه  

!کشت منو که یدل دردو  
.... بود ش.هوس ی برده فقط اون ، نبود یعاشق و عشق اهل ارسالن، کردم مسخرش یکل....دهیسر دلش که گفت

....بشم خفه شد باعث شیجد نگاه اما  
:گفتم   

اد؟یب تو ریگ خوادیم که یبدبخت اون هیک حاال خب  
!کردمینم موندنش سالم به ینیتضم که نباشه مهرانه گه،یم که یفرد اون کردمیم دعا دعا  

 هی که بگم گفتم یبود گرفته گرم باهاش امروز....باشم جدا ازش تونمینم.... من شدم عاشقش داداش" ترنم:"گفت
....دادا ینر طرفش وقت  

.....دمیشنینم حرفاشو گهید  
....دمیفهمینم گهید   
!؟.... ارسالن گفت یچ  

! بود؟  ترنم عاشق اون  
....نه  

 بلکه ست،ین عاشقش تنها نه اون که بفهمم  شد باعث ترنم یس.سک اندام راجب بعدش یحرفها و ت.شهو برق
.....خواستشیم یخواب ریز یبرا فقط  

؟.....دادمیم نجاتش عشقمو یچجور....ختمیریم سرم تو یخاک چه حاال  
....شدم پوچ....کردم احساس  

.... شدم یخال  
....قلبم دیشا.....خوردیم ترک داشت یزیچ هی  

 
[حال زمان]  

اومدم که بخودم....بود بس کردن فکر  
... دیترکیم داشت ازدرد سرم  

.....برم شرکت تا کردم عوض کردم،لباسامو خاموش گارمویس  
 یخوش صورت اصال با،یز شرکت با یکار روز نیاول یبرا اخه گشتمیبرم و زدمیم سر هی نبود براه رو اصال احوالم و اوضاع

!نباشه شرکت سیرئ که نداشت  
 زور به ریش وانیل نصف خوردن ،با زدم چنگ چمویسو و بستم ساعتمو کردم تنم دیسف رهنیپ با یطوس شلوار کی 

....شرکت سمت روندم و شدم نمیماش سوار کنن، درستش بدم تا برداشتم ممیمازرات چیه،سویسم  
...کنه صدا گفتم رو ماهان و خواستم یچا بزرگ وانیل کی و کردم وصل رو رادمهر میمنش دکمه اتاقم تو رفتم  

....کرد نگاهم و نشست ،  شد داخل یچا بزرگ وانیل دوتا با ماهان قهیدق چند بعد  
؟یپکر یصبح اول شدهیچ باز میالرح الرحمان هللا بسم.... برکاتو و... ال رحمه و کمیعل و اسالم+  

...رمیگیم تورم پاچه ندارم حوصلتُ  اصال امروز که نکن یشوخ....سالم-  
؟یسردرد نمیبب ؟یا یعصب که شدهیچ باز اوه اوه+  

اره-  
بپرسم؟ سوال هی+  

ها؟-  
!لوس مزه یب....خنده ریز زد یپق توهمه؟و اخمات شب تا صبح از ینجوریا رهیگینم درد ابروهات یچجور ییخدا+  

:جلوش انداختم نمویماش چیسو و رفتم بهش یا غره چشم  
.....کنه درستش بفرست ویکی کردم پنچر رستوران جلو شبید-  

خونه؟ یرفت یچجور پس! یاوک اوپــــــس+  
...ایخدا اسمش بود یچ...دختره اروی نیا-  

؟یگیم رو ساره+  
 شدم الزم دارو....شد بد حالم ختیر بهم اعصابم شدیچ دونمینم.... رسوندم خانم ساره اره -گفتم یا غره چش با

برم و بزنم یسر هی اومدم االنم ستمین مد رو اصال همون بخاطر  
....یخوردینم دارو گرنتیم یبرا بود وقت یلیخ اهان،+شد یجد ماهان  

 برو تو کنمیم روبراه کارارو خودم...ها طرح دنید و دازشرکتید باز یبرا انیم امروز بایز شرکت یاصل کادر داداش باشه 
...خواب تخت التیخ  
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حسن مش به خونه دم بده لیتحو کنه درست بره یکی دمیم نتمیماش   
رمیم و کنمیم یادب عرض هی بهشون بخورم مویچا....پسر یمرس-  
... شوازیپ میرفت اومدن بایز شرکت کادر که گفت رادمهر  قهیدق چند بعد  

...گمیم کیتبر رو مونیهمکار روز نیاول نیاومد خوش سالم+ من  
  ر،ممنونمیبخ صبح و سالم -ساره
.... زدن حرف کردن شروع هیبق و  

 و بود بمیج تو دستام فقط من البته که میبد نشونشون رو شرکت مختلف یجاها تا میشد همراه باهاشون ماهان منو
! اوردمیم باال جو اون از داشتم کم کم  دادیم حیتوض ویچ همه ماهان اما توهم اخمام  

:/ واال  
:گفتم  

کنم روبراه کارامو کمی اتاقم  رمیم من جان ماهان خب+   
  باشه- ماهان

 که زاشتمیم قفساشون یتو هارو پرونده بزنم، میج که کردمیم جم لمویوسا داشتم دفترم تو رفتم و دادم تکون یسر
...باشه رادمهر دیشا کردم فکر شد باز در هوی  

:گفتم  
.ستین براه رو حالم خونه رمیم بعد یبرا بزار یدار یهرکار رادمهر+  

.... نیزم افتادم تلپ و دادم دست از تعادلمو  یا خفه غیج یصدا با و یزیچ به خوردم برگشتم تا اما   
چشم وبا رمهیز ساره  دمید که کردم باز چشمامو.... بود نرم و گرم زیچ هی رمیز اما  

 
....کنهیم نگاه منو شده گشاد یا  
...کردم کنکاو صورتشو اریاخت یب  

 و کیبار و یقلم ینیب...ستین درکار یازدواج دادیم نشون که یکمان یابروها لک، یب و صاف روشن یگندم پوست
...خوشرنگ و پر یلبا  

 ادمو پاچه که ایمشک چشم همون توخودش،از کردیم جذب ادمو چاله اهیس مثل که یاهیس یچشما و
...بود نقص یب یسادگ نیع در صورتش....رنیگیم  

...  بود گردنش دور بود،شالش کرده ترش بایز و بود گرفته دورشو شیا قهوه یموها   
.... بود چشمام رهیخ مات، اون اما بود شده دیتشد سردردم  

 
 ساره

... نیزم رفتم شدم اب ،کال خونش به مهرجو رسوندن از بعد شبید  
 نقدریا که دمشید داده نجاتم اون و بوده بد حالم که یزمان اون حتما بودن اشنا برام چشماش چرا افتاد ادمی تازه

!بود بهیغر یاشنا  
...دمیفهمیم رو رستوران یتو حرفاش یمعن تازه   

....بدم بهش تشکر بابت مونهیکار روز نیاول که فردا و رمیبگ یزیچ هی گرفتم میتصم بودم ونیمد بهش ییجورای   
 و ونیپاپ و گردن دستمال و کراوات یعدد۴ جیپک کی اخرشم...رمیبگ خوب زیچ هی تا گشتم و گشتم و شدم نیانال پس

  گرفتم یترک طرح ، مارشال ونیپاپ
 رفتم و گفتم ریبخ شب یسارا به قهوه فنجون کی خوردن بعد و دادم رو شرکت ادرس بود تومن ۴۵۰بود خوب متشمیق

....بخوابم تا اتاقم تو  
: زدم داد تعجب با و شدم داریب زدیم تابه پشت به مالقه با که یسارا یصدا با صبح  

...نزن شدم داریب جدم جان به...نزن بابا نزن...،نزن یسارا یصبح سر یکنیم کاریچ+  
....کردنه داریب طرز چه نیا اخه هیگر ریز بزنم خواستمیم ومد،ین ییصدا گهید  

 ساعت نیا که بعدشم داد جر خودشو ویگوش اون که ،اول یصبح اول بخدا رفت در جونم ساره گهید پاشو: یسارا
!!یریمیم ای یخوابیم تو بابا! بخدا شدم مجبور گهید... ینشد که ینشد داریب کشت خودشو وامونده  

... :/خنده ریز زد بعدشم  
 صبحانه ابگرم دوش کی از بعد بشم، سرحال تا حمام دمیپر و گفتم ریبخ صبح کردم یخواه عذر یشرمندگ با

شم حاضر تا رفتم و خوردم یمختصر  
دم،یپوش یزرشک شال و یطوس شلوار با یمشک کفش و فیک با یمشک یمانتو کی و کردم خشک موهامو   

  ختمیر کج فرق موهامو کردن لیتکم موییبایز هم، چشم مداد و ملیر و یصدف رژ
....شرکت یبسو رفتم   

  شدم، وارد و زدم در و حسام اتاق رفتم راستی شرکت ینگهبان از کادو گرفتن از بعد 
طوفان شرکت میبر تا باشند حاظر و یصالح دنبال بره که گفتم  

 طوفان شرکت به رفتن درحال یصالح نیماش تو هممون یقیدقا از بعد ، بشن اماده همه تا دفترم تو رفتم خودمم
...میبود  

....مهرجو نیا اما گفت امد خوش بهمون ییخوشرو با یمستف شوازمونیپ اومدن یمستف و مهرجو و میدیرس  
!الزمم شلوار کردم احساس افتاد بهش چشمم تا  

! واال   
 کردینم صحبت اصال که هم باشرکت ییاشنا طول تو کرد، صحبت باهامون ییخوشرو با اما بود، توهم اخماش نقدریا

!بود شنونده  شتریب  
!توام باش ادم کمی بابا! بود شده تر یوحش گرگم تا هزار از و بود توهم یحساب اخماش   

 تموم حاتیتوض از حوصلم که منم خودش، دفتر رفت و کارداره گفت مهرجو که رفتیم سر داشت ام حوصله گهید
بدم رو کادوش خواستمیم و بود رفته سر یمستف هینشدن  
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 زدم میج عیسر و.... داشتم مهرجو یاقا با کیکوچ کار هی رمیم قهیدق چند من یمستف یاقا دیببخش عه: گفتم عیسر
، مهراد اتاق  

 یزیچ داشت و بود در به پشتش شدم، اتاقش وارد تقه چند بعد و انداختم باال شونه منم بود کجا دونمینم شیمنش
که کنم سالم تا جلو رفتم زاشتیم ها قفسه داخل  

 بودن ییهوی از که سمتم برگشت تق و ستین روبراه حالم خونه رمیم بعد، یبرا بزار یدار یهرکار رادمهر: گفت 
 نیزم پخش و دمیکش یغیج بدم، دست از تعادلمو شد باعث خورد بهم که بدنشم ، دمیترس کمش فاصله و کارش

  رهیم داره نفسم کردم حس که شدم
 یزیچ خواستم نداره شدن بلند قصد و روم افتاده یابونیب غول هزارتا تراز نیسنگ گرگه اقا نیا دنید کردم باال سرموکه

.... شد چشماش پرت حواسم که بگم  
 باز هوی در که بودم شده غرق ینطوریهم....کردیم غرق ادمو هوی کردیم عمل ییفضا چاله مثل المثب یصلوات پدر

... شد  
....کنهیم نگاه مارو داره باز دهن و گشاد یچشما با یمستف دمید که در سمت برگشت صورتامون هردوتامون عیسر  

...افتاد مهراد حالت به چشمم که نهیسنگ یلیخ روم شدم متوجه تازه کنه؟یم گاین ینجوریا چرا وا  
 یهرک....کمرم کنار یکیاون و بود بدنش گاه هیتک دستش کی داشت، فاصله سانت چند صورتامون و بود روم قشنگ

! می.بوسیم همو میدار کردیم فکر دیدیم  
عیه  
یوا   

!دید که یمستف  
کردن مرتب شالمو کرد شروع و کرد بلندم و دیگش دستمو و شد بلند روم از مهراد هوی که دمیکش یبنفش فرا غیج هوی  

و رفت و نیبرس بکارتون شما رمیم من شدم، مزاحم موقع بد نکهیا مثل اوه: گفت یمستف نیب نیا تو،   
!بست رو در شترق،   

.....!خجالت ایدن هی و مهراد تیعصبان و موندم من  
 
... 

....ختنیر اشک به کرد شروع اروم اروم و شد اروم اخرش که داد تکون خودشو و دیکش غیج نقدریا  
....بودند زن هی و کلیه یقو مرد دوتا سرش یباال یپرستارا جلو رفتم   

  هان؟ بکشه عذاب دیزاریم چرا هان؟ دینکرد قیتزر ارامبخش بهش چرا: دمیکش نعره
که بکنه حیتوج خواستیم و جلو اومد ها مرد اون از یکی اما ترس از رفتن در دونفرشون  

....شترق  
.... شد خون پراز و کستیش دماغش احتماال و نکشیع.... شد نیزم پخش و صورتش تو اومد مشتم  

.... گمشو چشام جلو از ینشد ریس جونت از اگه....گمشو فقط: گفتم  
 زده خودشو نقدریا من یخدا.... مهرانه کنار نشستم.... بست درو و رفت رونیب و دیکش نیزم رو خودشو ترس با مرد

.... بود یخون صورتش و دستاش که بود  
.... ستین گهید اون ؟....بگردم دورت اخه یکنیم رو نکارایا چرا.... برم قربونت یاله....من مهربون....من ی مهرانه: من

؟ یختیر بهم باز چرا...رفته  
:گفت پته تته و زبون لکنت با مهرانه  

....ججا... نجیا... بودد اومده....اخه... اخ  
....بود اومده شبید شب....ید  

....شد هوشیب که ختیریم اشک اروم اروم داشت...  دهید کابوسشو بازم دمیفهم  
 

....ینیبینم منو یکور مگه خان خنگ اخه! یحساب بودم کرده هول  
....خجالت از شمیم اب دارم خدا یا  

 اصال ؟یدیند بتیه نیا به منو شما مگه خانم ساره اخه... ال اله ال: زد داد مهراد هوی که بودم انداخته نییپا سرمو
 کنم؟ کاریچ من االن.... پوف.... یاوهوم هی یمیاه هی... ییهو هی ییها هی ؟ینگفت یچیچراه داخل یاومد یوقت

خانم دیالزم نکیع شما.... من کنم کاریچ حاال....خدا یا ها؟ کنه؟یم فکر من راجب یچ ماهان یدونیم االن هان؟  
...زدیم داد بلند بلند و بود شسته  

....یلیخ بودم دهیترس یلیخ هیگر ریز بزنم بود کینزد  
.... کرده لیتحص ظاهر به مردک نیا اونوقت نکرده بلند من یبرا صداشو بابامم یحت تاحاال   
....بغلت تو اومدم من مگه مگه.... بمنچه خب...خب: گفتم و بودم کرده بودبغض دراومده حرصم  

...کردم بغض بود عیضا اصن بود بد یلیخ صدام  
....شدهیچ نیبگ بهش اصن...اصن.... من طرف یبرگشت هوی خودت شما خب... شده؟ یدست از مگه:دادم ادامه  

 خودش شیپ یچ اقا اون که بمنچه روم؟ یافتاد که بمنچه.... من یرو نیافتاد نیبرگشت هوی که نیبگ ن،یبگ تشویواقع
.....کنهیم فکر  

  خدافظتون.... دیزنیم داد من سر باشه اخرتونم دفعه(.... هیگر ریز بزنم بود کینزد)
....افتاد دستم یتو کادوش کیپالست به چشمم که رونیب ومدمیم داشتم بهم دمیکوب شترق و در سمت دمیدو و  
.....شعور یب احمق....دفترش یورود در دم یاشغال همون یتو انداختم حرصم از نداره هم کادو اقتیل قواره یب االغ  

....خودم شرکت سمت رفتم و شدم نمیماش سوار و رونیب زدم شرکت از عیسر بعدشم   
 حل هارو سوتفاهم دیبا....یمستف ماهان به کنن وصل گفتم و طوفان شرکت به زدم زنگ هی دنمیرس بعداز بالفاصله

....کردمیم  
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خانم ساره سالم....به به: یمستف  
شما؟ احوال....هنرمندم خانم من...یمستف یاقا سالم: من  

میرسینم که شما یخوب به....بله بله اوه+  
 منو شونیا بود، تفاهم سو هی فقط مهرجو یاقا نه مهر، اتاق یتو مورد اون بدم، حیتوض بهتون ویزیچ هی دیبا من من، -

....میافتاد و بمن خودرن برگشتن و دندیند  
....وقت هی بزنم زنگ گفتم خاطر نیهم به دیبکن یبد یفکرا شما بودند نگران یلیخ شونیا   

حرفم تو دیپر  
 یراست....کنهینم درز ییجا موضوع نیا دیباش مطمئن متاسفم واقعا....نجانیا االن شونمیا...فهممیم درسته: یمستف

 و....کنندیم تشکر هم یاشغال یتو یکادو اون بابت نکهیا و خوانیم عذر ازتون داشتند که یبد رفتار بابت گنیم شونیا
... خنده ریز زد  

 یبرد ابرومو ،یگیم دروغ چرا ،نگو، نکن: گفتیم یکی یه چون کنه صحبت زارهینم مهراد که دمیفهمیم نیب نیتوا
! حرفا نیا لیقب از....و  

 یخواه عذر و شده مونیپش نکهیا بابت شدم خوشحال واقعا پنهون چه شما از ست،ین پنهون که خدا از خب اما
!بزنه بهم حرفارو اون یمستف که ستین یراض دمیفهمیم کرده،هرچند  

...نداشت قابلشونو بوده ام فهیوظ دیبگ هم  کادو بابت و دیکن یخواه عذر شونیا از منم طرف از.... خب...اوه:  گفتم  
...دیشن بود، فونیا یرو بله: یمستف  
؟یمستف یاقا دیندار یکار خب: من  

خدانگهدارتون میدیشن صداتونو میشد خوشحال هنرمند خانم ریخ: یمستف  
خدانگهدار شما، قربان: من  

 سر نشستم خوشحال و زدم زیر قر هی و زدم بشکن دوتا پاشدم و شدم خوشحال یکل کردم قطع رو تلفن نکهیبعدازا
 جام

.....داشت یگرم اغوش! بودنش خر و بودن یوحش ی همه با مهراد که کردم فکر نیا به   
 

  یمستف_ماهان#
... شوازیپ یبرا میبر باهم تا دنبالش مهراد اتاق رفتم که شرکت از دیبازد یبرا بودن اومده بایز شرکت از تازه امروز  

....بودند شده غرق اشیوکشت بود لک تو یحساب مهراد اخه بود تهیفرمال فقط نیا هرچند  
... افتاده دارو به و کرده اوت گرنشیم باز که افتاده ترنم ادی حتما اما گفتینم بمن که درسته  

....نکنه رو گذشته فکر انقدر هم بشه خوب گرنشیم نیا هم رهیبگ نویا ادیب بزنه گاز خر مغز یکی اخرش خداکنه  
....کرده فراموش تشویهو کنه فراموش اشو گذشته اگه ادم چون، کن فراموش گذشتتو گمینم بهش چوقتیه  

 کاراش به بره خوادیم که گفت مهراد هوی...  گهید بود کرده کف مهنم دهن کردمیم یمعرف مختلفو یها بخش میداشت
....بره که دادم یاوک و خونه رهیم که دمیفهم چشمکش با و برسه  

 از تا بمونم منتظر تونستمینم فضوووول که منم داره کارش که دمیفهم جاش رفت هنرمند خانم هم قهیدق چند بعداز
داشته کارشیچ بپرسم مهراد  

 درو عیسر دمیترس دم،یشن یا زنونه غیج یصدا هوی که سادمیوا فالگوش دفتر دم رفتم و کردم تموم کارمو عیسر پس
! شدم مواجه ۱۸+صحنه با که کردم باز  

....بودم کرده کپ....نداشت فاصله دوسانتم صورتاشون هنرمندو یرو بود افتاده مهراد اخه  
.... ممنکه چطور اخه  

....نرفت یدختر چیه سمت افتاد مهرانه و ترنم یبرا که یاتفاق بعداز گهید مهراد  
 سرش رو ساره شال داره کنه درست خودشو نکهیا یبجا مهراد و پاشدن زده هول دمید اومدم خودم به تا 

....هست ییخبرا هی پس اوه.....کنهیم  
....ادیم داره ییبوها هی  

..... رونیب زدم و کردم یخواه عذر کنه، رام مهرادو تونسته یکی بالخره نکهیازا خوشحال  
رادمهر به بدم تا بود، توش مهراد اتاق که یسالن تو بردم برداشتم رو ییها پرونده بعد ساعت چند  

 
مهراد، دست برسونه تا  

 جعبه کی دمید اوردم درش رفتم ، دمید یاشغال یتو شده چیپ کادو کیکوچ جعبه کی که  رونیب ومدمیم داشتم 
...کارت هی روش و هست، یا سرمه یاب ییکادو  

 دیداد نجاتم نکهیا خونتون، جلو اونروز اتفاق بابت: بود نوشته کردم باز رو کارت مهرجو مهراد یبرا بود، نوشته کارت یرو
.هنرمند ساره. ادیب خوشتون دوارمیام شما، از تشکر بابت ناقابل هیهد کی نمیا متشکرم، ازتون  

! اوردمیم در شاخ داشتم تعجب از  
.....بود نگفته بمن مهراد که فتادیم داشت ییاتفاقا هی  

 کردم شروع اتاقم تو اومد مهراد قهیدق چند بعد که ناهار برم کردمیم جمع داشتم بود، ناهار ساعت دفترم تو رفتم
.... براش زدن دست  

...یداد وا بالخره پس.... مهراد اقا مبارکه: گفتم و پاشدم  
 توعه، ماله کادوهه نیا یراست اهان دایشناسیم گرویهمد نشده روزم سه هنوز شما ست؟ین زود بنظرت ییخدا اما

!بود یاشغال تو چرا فهممینم اما بده، بهت خواستهیم ساره بنظرم  
شد؟ تموم خب،: مهراد  

بله+  
 هی فقط شمیپ ساعتی اتفاق اون! ماهان ایبمون سالم کنمینم نیتضم گهید بعد.... یبکن ززها زر نیا از هیکاف گهید باری-

.نیهم روش افتادم برگشتم تا دمشیند بود سرم پشت ساره بود، تفاهم سو  
گه؟یم یچ کادوهه نیا یزیچ هی فقط...نیمخمل گوشام بله بله اوهوم: من  
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 اخه اوردمیدرم شاخ داشتم کم کم...کرد فیتعر دهید رو ساره که یروز از رو ماجرا تموم و نشست مهراد سوالم نیا با
.دادیم بو داستان نیا فکر تو رفتم! اخه بسوزونه دل یکس یبرا که نبود یادم اصال مهراد کارا؟ نیا به چه مهرادو  

!خانومه ساره که دمیفهم و خورد زنگ تلفن بعد یکم   
...نبود بد کردنش تیاذ کمی.... دیشن مهراد رو مکالماتمون کل تا فونیا یرو گزاشتم اخرم تا اول از   

..:/ ومدینم مهراد به اصال که ییکارا... کردم یخواه عذر کردم تشکر ساره از مهراد طرف از   
... زد منو ته،یفرمال یلیخ بصورت تونستیم تا مهراد تلفن شدن تموم بعداز  

!شدیم یچ شیواقع نیبب دمیخندیم و خورد جر ام قهی که بود اش تهیفرمال نیا تازه  
....ارهیب من یبرا ابم وانیل هی و گاوزبون گل وانیل دوتا میمنش گفتم و مینشست شد یخال که خوب   

...خورد زنگ مهراد هیگوش که میبود نخورده/خورده اوردهنوز وانارویل یوقت   
....خنده ریز زدم هرهر و ببوستت خط پشت از ندفهیا خوادیم اس ساره حتما فونیا رو بزار: گفتم خنده با   

....میشد زنده و میمرد هردومون که گفت یزیچ خط پشت فرد  فونیا یرو گذاشت دادو جواب ویگوش  
 مثله و کشهیم وحشتناک یغایج... شده بد دوباره مهرجو خانوم حال رمیگیم تماس)....(  مارستانیت از سالم: گفت

....دیبرسون خودتونو تر عیسر هرچه لطفا.... کنهیم یاذار خود گذشته  
....بمب و افتاد مهراد دست از یگوش  

... کرد نگاهم مهراد  
...شد اب از پر چشماش  
...شد اب از پر چشمام  
....شد تار دمید  

....اومد خودش به...گوشش تو زدم دونهی جلو رفتم بودم شوک تو نکهیا با  
...پاشو من پاشومرگ....کردم سکته پاشو....میبر پاشو تروقران: گفتم  

 
 مهراد

... اومد بند یا لحضه نفسم که گفت یزیچ خط پشت فرد که دادم جواب م،یگوش زنگ یصدا با   
 خود گذشته مثله و کشهیم وحشتناک یغایج...شده بد دوباره مهرجو خانم حال رمیگیم تماس....مارستانیت از سالم))

....((دیبرسون خودتونو عتریسر هرچه لطفا...کنهیم یازار  
....شوک تو رفتم لحظه چند  

....مهرانه...من یخدا   
!؟....شده یچ مهرانه گفت.... گفت یچ مرد اون   
....سوخت صورتم چپ سمت  هوی که بودم شوک تو   

 تو االن که دلم زیعز یجا....خواهرم یجا....مهرانه یجا میبر که دهیم قسمم ماهان که دمید اومدم خودم به
!بود یبستر یروان مارستانیت  

....اومد ماهانم سرم پشت رون،یب دمیدو و زدم چنگ نمویماش چیسو عیسر  
....کنهیم هیگر داره که دیفهم شدیم هاش شونه لرزش از و نییپا انداخت سرشو نیماش تو مینشست تا  

....اما  
.... ها یبشکن مردو هی غرور بده یلیخ....کنهینم هیگر که مرد   
....ینیبب که ینباش و بلرزه برات مرد کی یها شونه سخته یلیخ  

 شدن آب ذره ذره داره....سوزهیم ماهان یبرا دلم واقعا یگاه.... ها بشکنه و مرد هی غرور تونهیم یادیز عشق 
عذاب؟ نقدریا چرا خدا اخه.... زنهینم دم و نهیبیم عشقشو  

...خودش حال به بزارمش تونستمینم ، روندمیم داشتم نور سرعت به و بود بد خودمم حال نکهیباا  
....تروخدا نکن هیگر....برادر دل زیعز... ماهان: گفتم و هاش شونه یرو گذاشتم دستمو  

....شهیم درست شاالیا باش اروم...که کنهینم هیگر که مرد خره اخه  
من؟ دل خرابه حاله مهراد؟ شهیم درست یچ: گفت یا گرفته و دار خش یصدا با ماهان  

سرجاش؟ گردهیبرم من غرور یها خورده خورده   
.....چنیپینم....مهراد چنیپینم دیام نسخه که مرده ادم واسه اره؟ شه؟یم درست قلبم یها نرمه نرمه  

....خواهرم تنها....مهرانه اتاق سمت دمیدو....میدیرس و کردم یط نیم۲۰تو رو کساعتهی راه  
 اونو.... ونستید اون...ستمین بخدا....ستمین وونهید من... برم من دیبزار....دیکن ولم... غیج: مهرانه

....دیکن ولم تروخدا.... غیج....دیریبگ  
 سر ییبال چه من یخدا...دادیم تکون محکم سرشو....بستن بزور پاهاشو دستاشو... کردمیم نگاهش اتاقش در دم از

.بود اومده ام دوردونه  
 
 مهراد
 

....دیکشیم گاریس داشت و بود شده خشک هاش گونه رو اشکاش که دمید رو ماهان و رونیب اومدم  مهرانه اتاق از  
؟...چرا شه؟یم بدتر بدتراز هردفعه چرا ؟....بشه اروم کننینم قیتزر ارامبخش بهش چرا...مادرا پدر یب نیا: گفت  

؟ییاینم تو...کننینم قیتزر چرا نمیبب( مارستانیت تیریمد)یفرد یجا رمیم دارم...دونمینم+   
نمیبب برم خوامیم...نه: ماهان  

....شیشناسینم.... بهتره ینر+  
! که یدونیم شهینم میحال ادم حرف منکه حال هر به....: انداخت باال هاشو شونه  

: دادیب و داد به تیریمد اتاق رفتم و دادم تکون یسر  
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...جناب سالم: من  
جوون؟ یچطور.... ما بیخوشت یمهرجو نجاستیا یک نیبب به به: یفرد  

 لشیتحو ینجوریا بهت دادم تنمو ی پاره خواهرم من ،یحساب و درست ادم اخه ؟یفرد جناب یاحوال حالو چه: من
  ؟یدیم

ه؟یچ اتون گله باز شده؟یچ مگه: یفرد  
 حالش دوباره امروز نش؟یشناسیم خودتون نینیبب نیبر نییایب افتاده تخت اون رو خواهرم... یچ کشک یچ ی گله+ 
 چرا ؟یکردیم مواظبت ازش ینجوریا بود خودت خواهر ؟یفهمیم...شدمـ روبرو شیخون صورت با اومدم پاشدم شده بد

  اخه؟ دیکنینم قیتزر ارامبخش بهش
رونیب ورفت.... هیچ هیقض نمیبب کنم صدا رو معالجشون من تا دینیبش دییایب دیکن حفظ خودتونو ارامش شما: یفرد  

 رو وزیپوف کهیمرت نیا فک تونستمیم یراحت به که بودم یعصبان اونقدر...اومدن ،یصالح با قهیدق چند بعد و 
.... بترکونم  

نیانداخت راه صدا سرو دوباره دمیشن  مهرجو یاقا سالم: یصالح  
د؟یکنینم قیتزر ارامبخش مهرانه یبرا چرا شما گم،یم کلمه هی فقط من ؟یکیعل چه یسالم چه+   

بوده الزم چون دیشا: یصالح  
 بود زده خودشو امروز انقد دهیم جون داره تو اون خواهرم گمیم یاوبال ال کهیمرت درد و بوده الزم مرگ و بوده الزم+

...الل اله ال...شدینم ییشناسا  صورتش  
 یبرا.... داره یوحشتناک عوارض و ادهیز یلیخ میزنیم خواهرتون به ما که یارامبخش نسبت اقا مهراد دینیبب: یصالح

....کنه دایپ ادامه شدنش اروم روند نیا اگه.... مقدار نیا کردن کم به میکرد شروع ما و خطرناکه اریبس شیسالمت  
 یبرا حل راه کیم؟یمجبور ما که دیستین متوجه چرا نداره یفرق چیه داره یعسل یزندگ که یفرد هی با:یصالح

 میکن چه رو فرداش شد هوشیب ادیز هیخستگ از امروز.... بشه اروم یا گهید زیچ با دیبا..... دیکن دایپ دیبا ارامشش
  اخه؟

 یعسل یزندگ با زدنیم بهش ادیز اگه...گهینم هم راه یب نیهمچ دمیفهم که.... گفت و گفت و گفت انقدر و نشست
....نداشت یفرق چیه  

....شکر کرمتتو ، من یخدا یا   
و انداختم نییپا سرمو   

ن؟یدار براش یحل راه خودتونم.... حهیصح نیگیم شما یهرچ: گفتم   
....هیالزام هم شما حضور....ها روانکاو نیبهتر با زارمیم جلسه هی عصر:یصالح  

ارم؟یب هم رو گهید فرد هی شهیم+  
؟یک مثال-  

 پاش سال چند نیا تو یول..... کنن ازدواج  نشد قسمت......است مهرانه عاشقه اون راستش ، دوستم...ماهان+ 
....باشه داشته خبر زیچ همه از دیبا اون....سادهیوا  
بود؟ شما همراه سال چند نیا که یجوان مرد نیهم -  

بله+  
د؟یندار بنده با یکار....دیباش نجایا ۷ساعت....دشیاریب الزمه، بودنش دیکنیم فکر اگه....ستین یمشکل -  

رفتارم بابت....جناب ریخ+   
حرفم تو دیپر  

 هم با مردونه و خدانگهدارت فعال.... سختته یخواه عذر: گفت و زد یچشمک شده اشتباه.....مهراد کنمیم درکت -
....رفت و میداد دست  

....رونیب زدم غصه، پراز یدل و دهیخم یها شونه با  
.... شب تا میسیوا همونجا شد قرار و  قراره چه از هیقض گفتم ماهان به  

...شیکار اتاق به میرفت و کرد صدامون اومد یصالح شد که جلسه موقع  
 یبرا کایامر از و هیانتون اسمش دمیفهم بعد که گهید مرد کی و یصالح اما ، بودند اونجا یصالح بجز ام گهید مرد چهار

.... بودند هیبق از جوانتر نجا،یا اومده  کار  
...میکن صحبت تا مینشست... تر تجربه با البته و بودند تر مسن گهید مرد سه اون اما  

... میبود شنونده شتریب ماهان منو   
 دنبال به شون همه و خطرناکه درمان روند نیا و شهیم مصرف بهش ادیز ها ارامبخش مقدار که بود نیا حرفشون کل

... بودند ییایمیش مواد و ارامبخش بدون مهرانه کردنه اروم یبرا راهکار هی  
کنم ارومش بتونم من بنظرم.... دیببخش اممم: گفت ماهان که  

؟...ینکاروبکنیا یخوایم یچطور تو ستین خوب مهرانه هیروح حال.... ماهان یگیم مزخرف چرا! یچ:من  
:گفت یصالح  

دونم؟ینم شمارو اسم من اقا دیببخش.... مهراد اقا دیکن صبر قهیدق چند  
یمستف ماهان ماهانم،: ماهان  

 قبول ما بگم دیبا که هیعاشق عشقو بخاطر فقط اگه د؟یکن قبول دییخوایم نکارویا چرا شما یمستف یاقا ، بله: یصالح
...ستین احساسات به که یچ همه اخه....میکنینم  

 تیمحرم غهیص هی مهرانه و من نیب دیبد اجازه شما و مهراد اگه ستین نطوریا اصال بگم دیبا و... فهممیم بله: ماهان
... بفهمه که ستین یتیوضع در که مهرانه اخه بشه، خونده خودم یراحت یبرا  

 من و میخونیم  غهیص ماه کی کشهیم طول درمانش ماه کی اگه مثال باشه الزم که هرچقدر:داد ادامه و کرد تر لب
کنمیم کمک بهش  

:/؟یچطور اما ستین یفکر بد: یصالح  
بگر اطیح تو نکهیا با کردند صحبت با خوندن اهنگ با خوندن کتاب با اممم: ماهان  

 
کنه اثر دیشا..... دونمش  

 ما یول هست درصد ۱ ریز انجامش احتمال....دیبکن نکارویا دیتونینم ییتنها به اما دیگیم درست شما بله: یآنتون
شرط کی به میکنیم امتحانش  
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؟یشرط چه: یصالح+من+ماهان  
 با ییارویرو روش و راه بهتون و کنه کمکتون تا دیکن انتخاب خودتون با یهمراه یبرا رو نفر کی ما نیب از نکهیا: یآنتون

چطوره؟ ونیاقا....کنهیم نظارت کارها به هم یصالح یاقا مدت نیا در و....بده ادی رو یروان ماریب کی  
.....شهیم داغون.... ادیبرب پسش از تونهینم ماهان که بودم نیا فکر تو هنوز....من اما کردند موافقت باهاش همه  

. دیرس انیپا به ماهان به کمک یبرا یانتون شدن همراه و یصالح کردن قبول با جلسه بالخره  
....مینخورد یچیه االن تا میخورد یدنینوش ماهان با که ظهر از دمیفهم شکمم یصدا سرو با  

....میبخور مینتونست شتریب یا لقمه چند هرکدوم و  گرفتم چیساندو دوتا رفتم  
... رونیب میزد مارستانیت از که بود شب 11ساعت بایخواب،تقر در ی مهرانه به دوباره، زدن سر از بعد  

.... بود شهر از خارج یکم فقط و بود ها دکتر نیتر مجرب با رانیا مارستانیت نیبهتر نیا  
....افتادم راه به ام خونه سمت به خودم و رسوندم رو ماهان که بود نیم 12:30ساعت  

...گذروندم یخوابیب و نیسنگ یها بغض یگاه برگ، گاریس فکر، با رو شب تمام  
...اومد تر رید یکم هم ماهان سرکار، رفتم شهیهم از تر داغون اما، صبح  

دفترم بفرسته رو حسابدارم افشار، گفتم میمنش رادمهر به ۱ ساعت و میموند شرکت بود ناهار وقت که ۱ساعت تا   
؟من با نیداشت یکار اقا بله: افشار  

 شرکته هیخاموش۷ ساعت راس دستت سپرمیم ویچ همه میبر دیبا ماهان و من که اومده شیپ مهم کار هی امروز بله+
باشه؟.... خونه یریم موقع اون... شنیم مستقر نگهبانها و شهیم قفل ها در شبم۸تا  

قربان چشم بله -افشار  
یبر یتونیم خوبه+   

اجازه با: افشار  
....پاشو میزد کپک....بشه عوض هوامون و حال کمی رونیب میبر پاشو: گفتم کردم بلندش و ماهان دفتر رفتم پاشدم   

ندارم حوصله کن ول امینم من:  ماهان  
نیماش تو گمشو نزدمت تا ماهاااان: من  

چش: ماهان  
بال یب: من  

....نیماش تو میرفت و  
بام و میگشت و میدیچرخ ها ابونیخ تو یمقصد چیه بدون من، دعوت به خوشمزه ناهار کی خوردن بعداز و میافتاد راه  

...میرفت دربند م،یرفت   
 و شد سرحال یحساب ماهان  بودکه نی،ا انداختن کهیت بهمون دختر چنتا میگشتیبرم بام از میداشت که هم عصر از

.... گذشت خوش بهمون یکل شب اخر تا و خنده و یشوخ کانال به زد قبل مثله  
...میبود اومده سرحال یحساب که بودم خوشحال...خونه گذاشتم رو ماهان که بود شب اخر  

.... یداد حال یحساب داداش درست دستت: ماهان  
هست منم هیخوشحال تو هیخوشحال...که نکردم یکار بابا ن میچاکرت: من  

شبید مثله دهیم جرم مامان که برم من فعال مینوکر: ماهان  
چطور؟: من  

 ریگ یلیخ راستش حرفا نیا...و یدادیم خبر دیبا ییایم رید توکه هان گفتیم بود شده نگران شبید بابا یچیه: ماهان
....شهیم یروان ادم دهیم  

 ریگ بهم بشه نگرانم باشه منتظرم ، باشه خونه یکی که.... بودمیم ماهان یجا خواست دلم  لحظه هی فقط لحظه هی
....بردمش نیب از هم هیثان هی همون در بود کرده یاضاف یهوسا دلم که یا هیثان هی همون در اما...  بده  

ندارنش ها یلیخ که هیخوب نعمت پدر و مادر.... ماهان کن شکر خداتو:  من  
 تو انگار یگیم یجوری اما....شکر خدارو یگیم درست...دیببخش خب اوه: گفت کرده هول داده گاف دیفهم انگار ماهان

....نداره حرفهارو نیا گهید که زنگ هی....یندار پدر و مادر  
ادایم خوابم من.... نده تف شعر نقدیا خب  ماهان خب: من  

خدافظ هید برن منم بخواب فقط تو  چشم جوووون: ماهان  
وونهید خدافظ: من  

....رفت و شد ادهیپ   
 توش یکس و شده پارک کنار ساره نیماش مثل یمازرات هی دمید که بودم هیزعفران راه چهار سر خونه رفتمیم داشتم

....ستین  
 دمید هوی که بود، نییپا نممیماش یها شهیش و رفتمیم داشتم! واال...که ستنین اون مال که ایمازرات ی همه خب اما 

...زدنه غیج درحال یدختر و گرفتن رو دیسف جسم هی دور ریزورگ چنتا  
 دختره دمید که اونطور ششونیپ رفتم و کنار زدم عیسر مهرانه یها غیج ادی با....اما ،بمنچه انداختم باال شونه اولش

 هیدسگرم واسه ببرنش خواستنیم ام تا چهار اون و ستمین نکارهیا من گفتیم و کردیم هیگر و دادیم فحش و زدیم غیج
....شبانه  

 رفتم و(  گزاشتمش کتم بیج یتو خوردیم بدردم ، بود یالک میس یب هی) اوردم میس یب نمیماش داشبورد تو از رفتم 
دییخوایم دختر نیا اون از یچ شب نوقتیا ها یاوبال ال یاو: گفتم و جاشون  

...ماست ماله یکی نیا کن دایپ گهید ی جنده هی برو جناااب توچه به: گفت شونیبک  
غیج دیبد نجاتم تروخدا ستمین هرزه من بخدا اقا: دختره  

رو دختره دیکن ولش این.کو بچه دوتا شما یاها.... کهیمرت نکناااا زر زر:من  
یکن کاریچ یخوایم مینکن اگه اونوقت اهان:گفت و کوبوند دماغم تو یمشت کردیم صحبت هام با که یهمون  

...یفهمیم یحلوفدون بندازنت نجایا بشن اعزام ها بچه گفتم که االن: گفتم و دراوردم بمیج از مویس یب عیسر  
...ماموره دیبر در ها بچه: گفت عیسر ممیس یب کردن روشن با و شد وارید گچ مثه رنگش هوی  

 
....نرن در مثال که دمیدو دنبالشون یالک کمی کارم نبودن تهیفرمال یبرا منم رفتن، و نیماش سمت دنیدو تاشون۴هر و  

...قرمز کفش و فیک و شال و بود تنش دیسف یمجلس شلوار و کت هی دختره سمت برگشتم   
... کردیم هیگر جدول لب بود نشسته   
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خب یکنیم کاریچ نجایا وضع سرو نیا با شب۱ساعت یستین نکارهیا واقعا اگه... خانوم یه: جلو رفتم  
 چهار سر نمیماش ومدمیم دوستم خونه از ، من: گفتیم هیگر ونیم و اورد باال سرشو زدیم اشنا برام صداش که دختره

...گرفتن راهمو جلو کصافتا نیا.... امیب ادهیپ شدم مجبور... اورد جوش شد خراب راه  
...! ساره جز ستین یکس اشنا یصدا نیا صاحب  دمید کرد بلند سرشو تا  

 
؟....نجایا تو...ساره: گفتم تعجب با  

....دیستین طوفان سییر مگه....نیکنیم کاریچ نجایا شما...ش مهراد اقا: گفت و... کرد نگاهم و زد کنار اشکاشو ساره  
!هستم چرا: من  

....دیسیپل فکرکردم....میس یب اون....پس....پ+  
!؟....شد ینجوریا چرا عه.....شد شتریب اشکاش شدت هوی و  

 بغلم تو و دمیکش بازوهاشو فقط کنم کاریچ دونستمینم کردم، هول کردیم هیگر شمیپ بدتر نیا از یروز که ترنم ادی با
.... گرفتمش  

 یا...و یدلسوز حس چیه تنها نه که بود نجایا شیبد.... بشه ام ساره دوارمیام...شهیم اروم ینجوریا شهیهم مهرانه
 نداشتم،

..... کنم اروم ویکس نکهیازا....بودم متنفر کار نیا از بلکه   
 بازش یموها ، کردمیم نوازش رو سرش رو راستم دست با و گرفتمش بغلم تو محکم چپم دست با زایچ نیا الیخیب

....کردیم باشیز کت یدیسف با و دورش بود ختهیر  
 یچجور ای بگم یچ که نبودم بلد اصال... کردم داشیپ تر اونطرف یکم فشیک کنار ،و شالش دنبال گشتم چشمم با

.... بدم شیدلدار  
....کردمیم ناز سرشو و.... شیه....شد تموم....شیه: گفتمیم فقط  

 دیتاشا..فشردمشیم شتریب نیهم بخاطر و بود بسته خی وجودم کل سردمه کردمیم حس! یخاص احساس چیه بدون
...چرا....ندارم یاحساس چرا....شد ینجوریا که شدیچ...غیدر یول شم گرم  

غیج...اخ: گهیم دمید که رونیب ارمشیب بغلم از  خواستم شده تر اروم دمیفهم تا میبود یاونطور رو یا قهیدق 15تا10  
.... یعنی.... بود راستش یپا رون سمت شتریب.... پاش نیب.... خون.... هیخون پاش دمید که کردم ولش هوی دهیترس

...اوردن؟ سرش ییبال  
.....زدیم گوشم به رو" تجاوز"  یلیس مغزم ناخوداگاه ریضم  

....ستین ممکن نیا نه  
اره؟ کردن؟ تتیاذ کردن؟ تیکار یا یخون چرا...چ ؟یخوب....ساره: گفتم  

....نه: گفت و شد سرخ سرخ دمید هوی  
....پات نیب هیچ خونا نیا پس+  

:گفت....شد تر سرخ  
....دنیبر رو پام رون...ستین یکنیم فکر که یزیچ اون-  

 حس زدم غیج یوقت اما....زنهیم شیبیج چاقو با بگم یزیچ اگه که کرد دمیتحد...تح شونیکی دنید تورو یوقت:داد ادامه
...ستین قیعم....باشه داشته یازین هیبخ به نکنم ،فکر شهیم حل دکتر هی با ستین یزیچ....سوخت پام کردم  

....ینبود تو  اگه ازت کنم تشکر یچطور دونمینم واقعا  
 و شال سمت رفتم و...میکنیم یفکر هی نیماش تو میبر ، ریبگ نارویا ایب حاال...میبر شهینم دکترم نکن، فکرشو فعال+ 

....بود شده پاره شالش و دستش نیاست گوشه  بهش دادم و فشیک  
:| مینر دکتر چرا اما....دایببخش: ساره  

 تا کن کمک کمی: کنم بلندش تا گرفتم بازوشو ریز و سرش رو انداختم ازادانه وشالشو گزاشتم جواب یب سوالشو
قدم چند فقط...ببرمت نیماش  

 و نیماش یجا رسوندمش و کردم بغلش و پاش ریز انداختم دستمو هی عیسر وفتهیم داره دمید که میبر میخواست
...فاصله کمی با بودم روش قایدق.... افتاد چشمش به چشمم که شم بلند خواستم کردم درازش عقب یصندل  

نبود؟ یخاکستر چشمات مگه تو: گفت که رونیب امیب خواستم....بود شده غرق چشمام یایدن تو چشماش  
!ست؟ین مگه اره!! من؟+   

چرا؟...است رهیت یلیخ. دونمینم...هیطوس دمیشا هیاب االن....نه-  
 رنگ به! کردیم فکر ییها زیچ چه به حالش نیا یتو نشستم، فرمون پشت و زدم دور ماشنو و رونیب اومدم تعجب با

!چشمام  
....کردم وحرکت دادم تکون تاسف به یسر  

  برسونمت....ساره بده خونتو ادرس: گفتم
....ورسوندمش وگفت ادرس ساره و  

 خجالت یانگار اون اما نداشتم نکاریا از یاحساس چیه من اوردم، درش و کردم بغلش دوباره شدم ادهیپ در دم
  بزنم زنگ ای یدیم رو دایکل: گفتم میدیرس در دم! دیکشیم

....ستمین راحت نیزم میبزار شهیم.... فمهیک هیپشت پیز تو دامیست،کلین خونه یکس: ساره  
....که باشه شده نگرانت یلیخ دیبا مادرت االن تا  اما چیه که امرزتیب خدا پدر: گفتم  

...شد اب پراز چشماش و انداخت نییپا سرشو ساره  
 در دم،یچسب سفت بازوشو ریز و نیزم گزاشتمش راحت یلیخ  بستم، دهنمو و کنهیم ناراحتش موضوع نیا دمیفهم

 مادرشم، درمورد هستن یغن خانواده دمیفهم خورد زیچ همه به وچشمم میدیرس تا داخل میرفت کردو باز رو خونه
! بمنچه بوده یزیچ یسفر دیشا  

کجاست؟ ات هیاول یها کمک جعبه :گفتم و کاناپه یرو گذاشتمش بردم  
دکتر؟ مینرفت چرا: گفت سوالم به توجه یب  

 ، دکتر میبر یخول و یخاک پسره یمال ویخون دختر ، جوون پسر و دختر هی بامداد2نیبب ساعتو خوب دختر اخه+
....یبد جوابشونو یچجور یخوایم بعد....که سیپل زننیم زنگ راستی چاقو رد دنید بعد که نندازن رونمونیب  

 اشپزخونه، راست سمت نتیکاب نیاول یتو: گفت که کردم تکرار دوباره سوالمو گه،ینم یچیه و شده خفه گهید دمید
  گذاشتم پاش کنار رو جعبه...ببندم براش زخمشو تا اوردم رفتم
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 گفتم
کجاست؟ اتاقت ساره: من  
چپ سمت در نیاول باال: ساره  

...شدم داخل و کردم باز رو اتاقش دو و باال رفتم  
 شرتیت و کوتاه دامن هی و دیسف ملحفه هی و گشتم و گشتم راشیز لباس و لباساش نیب و کمدهاش سمت رفتم 

جاش اومدم و کردم گرم اب بزرگ یکیپالست کاسه هی هم اشپزخونه تو از نییپا رفتم و برداشتم یمشک  
....برات ببندم زخمتو امیب کن صدام کن تنت رو نایا و اتاق تو برو ،پاشو ساره: من  

 اولش
 

!سرتق لجباز ی دختره....اتاق تو رفت و کردم مجبورش اخرش اما کرد مخالفت یکل  
تخت رو نشسته دمید که اتاق تو رفتم و برداشتم لویوسا ، نکرد صدام اما گذشت یلیخ  

 یاجزا....شیمشک یچشما و شیا قهوه یبود،موها شده سرخ صورتش کرد بلند سرشو دیشن که رو پام یصدا
!نداختیم یشرق کتاتورید دختر کی ادی ادمو صورتش  

....(یمشک چشمان با یدختران....است کتاتورید پراز انهیم خاور)   
...بود کرده درست" یجالب" تضاد دشیسف پوست با تنش یمشک یلباسا  

ام؟یب ینزد صدام چرا شده؟یچ هیچ: من  
  انداخت نییپا سرشو و دمیکش خجالت...اخه...خب: ساره

 که نمیبب زخمشو تا بزنم باال دامنشو خواستمیم زدم زانو پاهاش یجلو ، شدم کشینزد و انداختم باال یا شونه
دیگز لبشو گوشه کردم نگاهش....گذاشت دستم رو دستشو  

 من نکش خجالت نقدرمیا دارم، ادیز کار برم، و ببندم زخمتو بزار ، ستمین خجالتات و تو دست االف من ساره نیبب: من
.... ندارم وجودم تو یاحساس  

 و زدیم غیج که یدرحال بستم سفت درشو و شهیش کیتو انداختمش و گرفتمش که یروز از....ندارم که وقته یلیخ
....بکنم کارمو بزار بردار دستتو حاالم.... احساستم من نکن: گفتیم  

 زخم هی زدم باال دامنشو ، دیکش عقب دستشو بود شده سوال عالمت هیشب تعجب از افشیق که یدرحال ساره
نبود قیعم داشت ادامه زانوش تا و بود پاش رون یرو یسانت15ای10  

....اولش شدت کمتراز اما ومدیم خون هنوزم بود، داده دست از خون یکل اما   
   کردم زیتم اشو شده خشک یخونها سیخ پارچه با اول ، بودم دهید یسرباز دوران در احمر حالل تو که یماتیتعل طبق

....بستمش باند گازو با و کردم شیعفون ضد نیبتاد با بعد رو، زخمش کنار کل بعد  
...کنهیم هیگر داره اروم اروم ساره دمید که پاشدم جام از شد تموم که کارم بود خودم توکار سرم مدت نیا تمام   

 از ، ییلباسشو تو انداختم رو مالفه و شستم دستامو سرجاش گزاشتم رو لیوسا رفتم و گزاشتمش خودش حال به 
بودم برداشته رو هیاول یها کمک جعبه که یکمد همون  

 ابغوره و نشسته هنوز دمید و کردم باز درو بردم براش پرتقال اب وانیل کی با همراه و برداشتم براش درد مسکن
  رهیگیم

 گفتم
 بهتر....بخواب راحت و بخور قرصو نیا االنم...گهید شد خوب کن بس یا بچه مگه... ساره گهید بسه.... اه: من

....یشیم  
....شدیم یچ نبود ،معلوم ینبود اگه ممنون واقعا....باشه :ساره  

نکن فکر بهش....کنمیم خواهش: من  
 نیا زارمینم گزشته هم ۳از ساعت.... بردار تشک و لحافت خودت یبرا کمد اون یتو از :گفت و خورد رو قرص ساره

....یبر شب وقته  
 کنارش من و بود تخت یرو ساره انداختم، جا خودم یبرا درد پراز یبدن با کوفته و خسته شهینم میحال تعارف که منم

....گرفت بر در منو خواب، که نگذشت کمی.... دمیکش دراز ، نیزم یرو  
 
 ساره

....اتاقم اومد مسلم ناهار وقت که بودم مشغول ناهار ساعت تا و  شرکت رفتم صبح امروز  
خانم سالم: مسلم  
بفرما؟ سالم،: من  

...شماست یبرا کارت نیا خانم اممم: مسلم  
 با رو کادوتون... خانم دایش باشه مبارک: گفتم کرده دعوتم و تولدشه امشب که دمید و کردم باز رو کارت تعجب با

....کنم شرکت جشنتون تو که ستین مقدور برام واقعا اما کنمیم زیوار براتون ها حقوق  
 کادو... دییایب کنمیم خواهش کردم باز حساب اومدنتون روامروز من هیحرف چه نیا خانوم اما ممنون: دامسلمیش

دیکن شرکت جشنم تو بهم، دیبد دییخوایم  
 رو یا قهیدق چند خانم چشم بدوش، یگیم شما نره گمیم من یهرچ: گفتم اخرش که خورد منو مخ نقدریا.... و 

.میشیم فراقتتون اوغات مزاحم  
.... رونیب رفت اتاقم کردو تشکر ازم شاد و خوشحال شدو باز رازیش مشهد اتوبان تا نجایا از مسلم شین  

 از ینترنتیا بصورت هم نیب نیا یرم،تویبگ دوش رفتم شدم که داریب و زدم چرت یکم و خونه رفتم یکار ساعت بعداز
، دادمیم انجام اونجا دامویخر شهیهم که تیسا هی  

....سرخ نینگ با بود، نقره که گرفتم براش خوشگل انگشتر هی   
  شد،یم باز سرش و بود رز گل و بود مخمل  که بود سرخ گل کی هم اش جعبه یبرا ، برام خورد اب تومن400
....انگشتره فهمهیم بکنم که بازش اما رز گل کنهیم فکر دمیم بهش که ،اول بزارم توش رو انگشتر تا گرفتم اونم  
زدم، یاسب دم تو یابشار بافت و کردم جمع سرم پشت و دمیکش اتو کردم، خشک موهامو و گرفتم دوش   
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 ومداد خط کردم، تنم هم رو داشت خوشگل و کیکوچ کالهک که دیسف شده یدوز دیمروار و کیش شلوار و کت کی 
انداختم، هم قرمز شال و کفش و فیک قرمز، به لیما یسرخاب رژ یکم و ملیر چشم،  

....هست یسارا دست کادو دمید که اومدم رونیب اتاق در از گذاشتم فمیک داخل رو کالهک و کردم گردنم ستمو   
کننیم چشمت امشب کنم دود سپند برات سایوا....یخوشگل نیا به اکبر هللا.... ماشاهلل هزار ماشاهلل: یسارا  

  داد بهم رو کادو و کرد دود سپند برام یکم.بود یساز قند کارخونه دلم ته...یسارا یحرفا با زدمیم قهقه
: گفتم بهش  

یبر یتونیم یبخوا اگه امینم شب اخر تا احتماال من یسارا ممنونم  
بسالمت برو باش خودت مواظب خانوم چشم: یسارا  

خدافظ یمرس: من  
.... اومدم و کردم زحمت رفع که بود12 ساعت...بودم اونجا شب اخر تا و مسلم دایش خانم تولد جشن رفتم  

.....گهید منه یا قهوه شانس اش همه نایا....ابونیخ کنار زدم و اورد جوش نیماش برگشت توراه  
.... رمیم یزود....مونده گهید راه چهار تا سه/دو حداقل خداروشکر بازم خونه سمت افتادم راه افهیق و پیت اون با 

....افتادم راه و کردم قفل ماشنو  
!شدم ریس جونم از که کردن بارم کهیت انقدر   

...نکردن ولم و. کردن دنبالم پسر چهارتا با206 که رفتمیم تند تند راهمو داشتم  
متیبرسون باال ای،ب ما میدار یا یبرف دیسف چه جوووون+   

یاوبال ال اشغال گمشو-  
  م،یبخر دیبا دارن ناز خانوم ها بچه: گفتیم گشونید یکی
...میخریم نازتم جوووون: گفت شونیکی و دنیکش اووو هیبق  

....مستن که دمیفهم حرفهاشون لحن از  
...رفتمیم تند تند و کردمیم خدا خدا  

نگذره بد بهت میدیم قول باال بپر نکن سگمون خانم گریج: یاول  
میدیم شد یهرچ پولش....خانوم جنده گهید باال ایب: یدوم  

دوسدارن خشن شونیا نکهیا مثل کنار بزن دیمج: یسوم  
....کردم یته قالب ترس از کردم احساس حرفش نیا با  

کردن دورم ییتا چهار و کنار زدن  
ستمین کاره نیا من... ایعوض کنار دیبر: من  

بشم نشونیماش سوار خواستنیم بزور که کردمشونیم دهن به دهن نجوریهم  
 منو شونیکی بالفاصله ما سمت ادیم داره مرد هی دمید هوی که کردند پرتاب فمویک خورد جر که کندن سرم از شالمو 

....بکشمت تا ادیدرب صدات هیکاف: گفت و پام رو گذاشت دراوردو بشیج از ییچاقو و بغلش تو گرفت  
 غمیج دوباره پام سوزش با که ستمین نکارهیا من دیبد نجاتم تروخدا اقا: گفتم و زدم غیج یخراب حال و هیگر ونیم اما

....اسمون رفت  
 که االن: گفت و اورد در رو میس یب هیشب یزیچ چون بود سیپل مرد اون کنم فکر شدن ریدرگ که دمید دعوا یصدا با

....شدن گم شون همه هیثان از یکسر در و یفهمیم کردم اعزام هارو روین  
 دمید کردم بلند سرمو تا اشناس صداش دمیفهم که دادمیم جواب داشتم نجامیا چرا که دیپرسیم ،ازم جام اومد مرد

....داده نجاتم بار نیدوم یبرا که.... مهراده  
 یب اغوش هی وقت نیچند بعد که حاال اما.... کردم کپ.... بغلش تو دیکش منو مهراد هوی که کردمیم هیگر نطوریهم

رون؟یب امیب چرا بودم داکردهیپ چرا و چون  
 المصب...شدم اروم تا دیکش ناز و کرد نازم اونقدر ،اونم کردم هیگر یها یها و کردم ول بغلش تو خودمو پس 

تره موثر بخش ارام قرص ازصدتا اغوشش  
...شدم آروم تا بودم بغلش یتو اونقدر  

 زده هم به سگا پدر اون که ییچاقو درد از و دمیکش عقب ارهیدرب بغلش یتو از رو من خوادیم که دمید قهیدق چند بعد 
  سوخت پام یرو بودند

 دمید رو پام یرو خون یوقت دیکش عقب ترس با و دیشن مهراد که دمیکش یا خفه غیج گفتمو یآخ آروم یلیخ
  رفت هم در صورتش

اره؟ کردن؟ تیاذ کردند تی؟کاریا یخون چرا ؟یخوب ساره: گفت و شد یعصبان شد سرخ قهیدق چند بعد  
دنیفهم با  

 
 قرمز صورتم حتما االن دونستمیم که بودم دهیکش خجالت انقدر نیزم برم بشم آب داشتم دوست خجالت از  منظورش

 شده
نه: گفتم  

ه؟یچ پات نیب خون پس گفت   
 اصالا  بود یچ دونمینم داشتم وحشت و ترس داشت هراس بوده هول انگار صورتش بود شده یجور کی چرا دونمینم 

  بود شده یجوری
 حس زدم غیج یوقت اما زنهیم رو پام یبیج یچاقو با بگم یزیچ اگر که کرد دیتهد شونیکی دمید تورو یوقت: گفتم

ستین قیعم باشه داشته ازین هیبخ نکنم فکر شهیم دکترحل کی با ستین یزیچ سوخت پام کردم  
...ینبود تو اگه کنم تشکر یچطور دونمینم واقعا  

: گفت و دیپر حرفام نیب  
کرد سرم امو پاره شال کمکش با و ریبگ نارویا ایب حاال میبر شهینم دکترم نکن فکرشو  

م؟ینر دکتر چرا یول نایببخش یلیخ: گفتم و    
 بغلم ییهوی یلیخ تونمینم دید یوقت اما کنه کمک و رهیبگ رو بغلم ریز خواستیم فقط خدا بنده دستم داد فمویک و

کرد درازم نیماش یتو کردو  
..شد چشماش پرت چشمم لحضه هی... دوستداشتم گرمشو یدستا ، بودم شده ایح یب یلیخ  
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 یطوس دمیشا...بود رهیت یاب چشماش نداشت یاحساس جیه بنظرم که االن مثال داشت مختلف رنگ کی قهیهردق
نبود؟ یخکستر چشمات مگه تو:گفتم  

س؟ین  االن مگه من؟چرا: مهراد  
...اس رهیت یلیخ دونمینم هیطوس دمیشا...هیاب بنظرم نه گفتم  

رول پشت نشست دیکش عقب دادو تکون تاسف به یسر هوی چرا دمینفهم  
من ی خونه سمت میرفت و  

 اطالع سیپل به حتما ساعت نیا یتو وضع سرو نیا با که گفتیم و میرینم دکتر چرا که گفتم نیم چند بعد میدیرس و 
میرینم نیهم یبرا..... دنیم  

...گفتم بهش و دیپرس رو مختلفم یها زیچ ادرس و شد بلند نیم چند بعد  
 با خالصه ببنده پامو زخم برام امیب تا بپوشم گفت دادو مویمشک دامن و تاپ وبهم روبروم نشست اومد اتاقم از یوقت 

کردم نکارویا درد و وزحمت نکردن قبول و خجالت یکل  
 اومد زدن در بدون اومد خودش دمید گذشت که یکم.... کنم صداش شدینم روم لباسام ضیتو بعد اما  اتاق تو رفتم 

!دمیکش خجالت گفتم منم.... نزدم صداش چرا که کرد دعوام یکل و تو  
که رمیبگ تاجلوشو رودستش گذاشتم دستمو خجالت از که جلو اورد دستشو و پام یجلو نشست  

 من نکش خجالت نقدرمیا دارم ادیز کار برم و ببندم زخمتو بزار ستمین خجالتات و تو االف من ساره نیبب: گفت 
 سفت درشو و شهیش کی تو انداختمش و گرفتمش که یروز از...ندارم که وقته یلیخ ندام وجودم یتو یاحساس

بکنم کارمو بزار بردار دستتو حاالم....احساستم من نکن: گفتیم زدیم غیح که یدرحال بستم  
...کارش به کرد شروع حوصله با اونم دمیکش عقب دستمو خجالت با  

 سوزهیم واسم دلش ینجوریا داره رحمتو یب یگرگها لقب و است بهیغر باهام  پشت هفت که ادم هی چرا اخه ایخدا 
....خودم مادر اما کنهیم کمکم و  

 هی حق نیا.... ستین حقم نیا واقعا اما بگم کفر خوامینم? ییتنها و یکیتار پراز بود یسرنوشت چه نیا ایخدا 
...ستین ساله21دختر  

 احساسمو که باشه یکس خوادیم دلم دارم احساس...باشم داشته کش ناز خوادیم دلم دارم ناز دخترم منم بالخره 
.... دارم دنیکش نفس حق و دارم دوست ویزندگ منم ،بالخره بدم خرج به براش  

 گله و زدمیم حرف خدام و باخودم دلم یتو نطوریهم.... ستین من حق ییتنها و ترحم همه نیا تیاله عرش به بخدا
...بود مردتر یمرد هر از...بود مرد واقعا... روبروم گرگ نیا.... ختمیریم اشک و  کردمیم  

 و بود مرموز.... بودند کرده گرگش کنمیم فکر نبود گرگ مرد نیا... بود داده نجاتم که بود یبار نیدوم نیا 
....کرده یزندون قلبش تو اونو که افتاده احساسش یبرا یاتفاق چه بدونم داشتم دوست یلیخ...بیعج  

...کردم تشکر ازش شد تموم که کارش   
 فکر کنمیم هیگر که ام بچه مگه که کرد دعوام یکمی.... سوختیم دلم حال به دلم ، ختمیریم اشک داشتم هنوزم

....پامه خاطر به کردیم  
 پوست در مرد کی روبروم ادم نیا برگشت پرتقال اب ولنیل هی و قرص با بعد یکم و سرجاش گزاشت لوازم و رفت 

.... باشه داشته دوست شو یگرگ پوسته نیا دیشا اخه....نگم چکسیه به نویا که دادم قول بخودم و بود گرگ  
 گذشته هم ۳ از ساعت بردار تشک و لحافت خودت یبرا کمد اون از:  که گفتم و کردم تشکر ازش و خوردم و قرص

...یبر شب وقت نیا زارمینم  
...یهرچ حاال! بدم دست از یزود نیا به و نجاتم قیغر خواستینم دلم بود، بهونه نهایا دیشا  

..دیخواب و انداخت جا تختم نییپا من کنار چرا و چون یب چون بود، خسته یلیخ نکهیا مثل اونم   
....رفتم خواب به منم... بعد یوکم دهیخواب که دمیفهم مرتبش ینفسها دنیشن با   

 
 مهراد
 

دمیکش روخودم شتریب لحافتو یلجباز با و شدم داریب غیج یصدا با م تصور برخالف بعد روز صبح  
ایغیج هر نه اونم دیکشیم غی،ج  

 ستمین باتو مگه ساره غیج ه؟یک مرد نیا نبودم چندساعت همش ساعت چند همش چخبره؟ نجایا ساره غیج: گفیم 
شو بلند خانوم ساره ؟  

....دمیخواب صبح 3/4من...کن ولم مادرت جون یسارا: گفت یالودگ خواب با ساره بعد یکم و  
  دیتشد غشیبود،ج زده صدا یمازندران لیاص اسم هی" یسارا" رو ساره،اون که یخانوم اون و

....من یخدا ن؟یکردیم کاریچ  تنها پسر و دختر هی صبح موقع اون تا یعنی  ؟یچ غیج: شد  
گرفت خندم مسمومش یفکرا از لخظه هی  

یکم  
 

 شیوپ کردم تنم داشت یاب یها رهیدا که یمشک شرتیت هی با مو یکاربن یشلواراب برم، خودم منم ادیم خودش ون
....افتادم راه کافه اون سمت به  

  میدیخند و میگفت مهایقد ادی به یکل و داخل میرفت شدو همزمان منوماهان دنیرس
 که بود اونجا و ، میرفت بام به اریسام شنهادیپ به میخورد که رو ناهارمون بودند من دعوت که شد ناهار وقت نکهیا تا 

....افتاد دمیترسیم ازش که یاتفاق  
....دیپرس ارسالن از بالخره  

 نیا عاشق شهیهم ارسالن... داره یپاک و یزیتم یهوا ، فیکث شهیهم تهران چقدر کنمیم احساس یوا: اریسام
؟...خبر چه اون از....ارسالن گفتم یراست....شدیم یرنگ ، یدود تهران که بود ییروزا  
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 نییپا رو سرم ومدیم ارسالن اسم تا شهیهم مثل هم باز من و کرد من به ینگاه ماهان حرفش نیا با
....داشت هم یشرمندگ واقعا بودم، شرمنده...انداختم  

: اومدم خودم به ماهان یصدا با....داره هم یشرمندگ...یکن تماشاش و ینیبش فقط تو و بده باد به تویزندگ که یمرد
خب؟ نپرس ازش گهید( اریسام)یسام  

ن؟یشد پکر و افتاد سراتون اومد ارسالن اسم تا چرا شده؟ یزیچ چرا؟مگه: یسام  
....رفت و زد خنجر بهمون پشت از که بود دوست هی اون فقط....داداش یچیه: ماهان  

 بدونم منم دیبگ نجایا چخبره... ها شده عوض یحساب یچ همه نبودم که یسال۹/۱۰ نیا تو چرا؟ خنجر؟: یسام
!خب  

...برگردوندم صورتمو و بستم چشمامو پس ستین کن ول میدونستیم خوب کرد، بمن ینگاه عجز با ماهان  
کجاست؟ اون:یسام  

مرده کردن اعدامش بود زندان: ماهان  
بود؟ یچ چرا؟جرمش!!؟...مرده زندان؟ ؟یچ: یسام  

قتل تجاوزو: ماهان  
 پس...نداشتند یتیشکا چوقتیه که دختراهم... اوردیم بدست خواستیم ویهردختر اونکه...بابا نه ؟یچ: یسام

ه؟یچ ماجرا  
.....گفت براش رو ماجرا ازیپ تا ریس از و نشست هم ماهان  

 
....شکستم من و گفت  

....شکست غرورم  
....شدم خورد من و گفت  

....شکست قلبم  
...شدم خی من گفت  

....اومده سرم ییبالها چه اومد ادمی چون  
....بودن انداخته چنگ ممیحر به اخه....دمیکش زوزه دوباره ، ومن گفت  

!(یشو شانیها داشته صیحر و یبنداز چنگ مشانیحر به که کشندیم زوزه یوقت گرگها)  
....کردنیم هیگر که دمید رو مرد دوتا و اوردم باال سرمو شد که یسکوت با  

 به انداختنش با یحت....نگرفتم پس ازش  چوتیه که یحق یبرا دیشا....کرد قیرف اون که یانتیخ یبرا دیشا
!اعدامش حکم با یحت....زندان  

 ساره
 تا هللا بسم ب از منم و گرفت حرف به ،منو مهراد درمورد شیکنجکاو و یسارا اما شدم تنها دوباره ،منم مهراد رفتن با

....گفتم براش رو میالحر میم  
 و خوردم شاممو شد شب دوباره و میکرد صحبت یکم گرفت تماس باهام هیوحور دادم گوش اهنگ خوردم، ناهار 

...واال...!کردم تموم صورت نیتر مزخرف به امو جمعه و دمیخواب  
 بعداز و کردم حموم یسارا کمک با و شدم داریب خواب از کجاست از دونستمینم که یدالوصفیزا یانرژ با بعد روز صبح
 که مادر کی مثل  هم یسارا نیب نیا در و کردم یکمرنگ و حیمل شیارا و دمیپوش لباس و کردم عوض پانسمانمو اون

زد بافت سیگ دوتا برام و کرد خشک موهامو بزرگتر خواهر کی مثل نه  
  کردم سرم مویطوس یمشک یروسر اخرهم و دمیپوش میزرشک وکفش فیک با مو یا سورمه یل شلوار و مانتو

 هامون یطراح و مدل و اونجا میرفتیم شب۷ تا صبح۱۰،ساعت بود طوفان شرکت و ما شرکت یهمکار روز نیاول امروز
...میکردیم یبرس رو  

 که ییاقا نیا شدن مزاحمم نفر چند شبید فقط وفتادهین یاتفاق چیه برم قربونت جونم یسارا: گفت ساره بعد
 خستم واقعا بخوابم بزار تروخدا االن خوب؟ بخوابه نجایهم گفتم بود وقت رید چون بعدش داده نجاتم و خوابه،همکارمه

...عشقم  
 یتوباکس اس دفعه نیاول خب دمیترس شدم نگران...دونستمینم بخدا دیببخش یوا: گفتیم که یسارا یصدا و

...پسره همراهت ییایم هم یوقت و خونه نیتوا ییایم  
....بخوابم بزار االن گمیم بهت بعد زمیعز کنمیم درکت اوهوم: ساره  

....دمیفهم رو اتاق از رفتنش و زن اون اروم باشه بعد یکم و  
... شدمیم تیاذ یحساب و بخوابم نیزم رو نداشتم عادت... یلعنت بردینم خوابم گهید   

 و شدم بلند جام از اروم یلیخ باشه خواب دیبا که دمی،فهم شده منظم و اروم ساره ینفسا کردم احساس بعد یکم
، شدم تخت کینزد و برداشتم پتومو  

 جا تخت یرو خودمو و دادم اونور رو لحافت یکم ومدینم در جور عقل با کارم نکهیا با ، بود تر اونطرف یکم ساره 
...کردم  

....کردم بهش رو پشتم و نکنم ینگاه تخت یتو یشرق دختر ی چهره به کردم یسع   
....برد خوابم که بودم فکرا نیتوهم....انداخته نیزم رو منو دهیخواب نرم گرمو یجا هی تو خودش که واقعا  

! بود مینیب ریز اش زنونه تند عطر همش یخواب چه اونم  
 دمید یمشک چشم جفت هی کردم باز چشمامو تا...شدم داریب صورتم یرو یگرم یها نفس احساس و صدا با

....کردیم نگاه بمن و بود داریب بود، دهیکش دراز من از فاصله یکم با ساره...جلوم  
....ریبخ صبح سالم...اوه: گفتم کردم درک که تمویموقع  

....گهینم یچیه و کنهیم نگام بر برو دمید  
...یبود خواب اما گفتمیم بهت دیبا....دمیخواب روتخت....نبرد خوابم شدم داریب صبح دیببخش:دادم ادامه  

 درد احتماال و دیگز لبشو که دمیفهم....نشست و پاشد جاش از و نداره یمورد....ریبخ توام صبح سالم،: ساره
.... داشت  

 بعد و رفتم من و برگشت بعد نیم چند ر رفت باشه ییدستشو زدمیم حدس که اتاق یتو یدر سمت لنگان لنگ 
!یلعنت بود شده چروک شلوارم و راهنیپ تمام رونیب اومدم...مربوطه یکارا انجام  
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 روم سرو به یدست و برداشتم یبرس و نهیا یجلو رفتم دمیند رو ساره و کردم دوراتاق به ینگاه شدم الیخیب
... رونیب رفتم بعد و دمیکش  

 غیج مارمولک همون دادمیم احتمال که گهید خانوم کی و ساره دمید که اونجا رفتم ومدیم اشپزخونه از ییسروصداها
...خوردندیم صبحونه و ناهار زیم پشت بودند نشسته باشه، صبح یغویج  

 کرد یعذرخواه صبح، بابت خانومه یسارا اون و....دادم جوابشونو که دادن ریبخ صبح و سالم افتاد من به نگاهشون تا
خورد، ساره به نگاهم که نشستم نداره، یاشکال: گفتم که  

 تنش یکالباس شلوار با یکالباس بلند نیاست زیبل کی و بود کرده شونه شویقهوها و لخت و بلند یموها 
... خودشوپوشونده دمیفهم...بودم  

...که دمید ویچ همه شبید منکه دهیفا چه خب هه  
 واال

 سرفه به و کرد ریگ توگلوم ییچا افتاد که ساعت به نگاهم....خوردن صبحانه کردم شروع و اوردمین خودم یبرو اما
!! بود ظهر۱۲یلعنت...افتادم  

و شدم اروم که دستم داد یاب وانیل ینگران با ساره  
؟یدید ساعتو ساره: گفتم تیعصبان با  

بله: ساره  
برم؟ من ینگفت چرا....سرکار ینرفت چرا خب:من  

مهراد اس جمعه امروز:  ساره  
 دمیفهم کرد جمع رو زیم اومد یسارا و شد بلند ساره من با همزمان... پاشدم جام از و خوردم موییچا و گفتم یاهان

باشه خونه خدمتکار دیبا که  
 رو کارهاشون و بودن ریز به سر و اروم من ی خدمه بازم فضول؟ و غویج غیج  انقدر هم خدمه دمیفهم ینم واقعا اما 

!واال....نداشتند ها کار نیا به هم یکار و کردنیم موقع به  
 و دارم برش جاگذاشتم یزیچ اگه نمیبب تا اتاق توهمون رفتم و اومدم خودم به کردیم صحبت باهاش که ساره یباصدا

کردم یریروش،جلوگ دوباره افتادن از کمد گرفتن با و سرمه پشت ساره دمید برگشتم تا  
؟یهست یزیچ دنبال: ساره  

...گهید خونه رمیم دارم...باشم نذاشته جا یزیچ نمیبب خواستمیم نه+  
بگزرون بد رو یساعت چند بمون یزود نیا به کجا حاال اهان: ساره  

صبح و شبید بابت ممنون.کاردارم واقعا نه: من  
خوامیم عذر هم صبح بابت و...کنم تشکر دیبا که منم نیا هیحرف چه نیا بابا نه: ساره  
....کنم کمکش کردیم حکم ادب بود هم یا گهید هرکس....کنمیم خواهش بابا نه: من  

...اوهوم: گفت و شد پکر باشه شده یخال بادش هوی انگار ساره  
و میدیرس که  میرفتیدرم سمت میزدیم حرف که نطوریهم  

( بهش دادم امو شماره و بمیج یتو کردم دست) ممنون بازم خب: گفتم   
 بعدم به نیا از نکنه، عفونت تا کن عوض رو پات باند زود، زود ،یبزن زنگ یتونیم یداشت یکار اگه منه ی شماره نیا+

خدانگهدار و ممنون کنم، کمکت ستمین من گهید دفعه نمون ییجا اخرشب تا  
....ام خونه سمت افتادم راه و شدم نمیماش ،سوار بست رو در و خداحافظ متشکرم حتما، باشه: ساره  

...میمیقد یدوستا از یکی دنید یبرا رفتم شاپ یکاف به و کردم عوض لباسامو و گرفتم یدوش دنیرس بعداز  
 هیبورس که بود کصافت اون و ماهان و من رستانیدب دوران و مشترک دوست بود برگشته خارج از تازه ،اون اریسام

...رفت رانیا از شیپ سال۹ و شد معاف یسرباز از شد سیپار  
ا که دمیفهم و دادم ماهان به ام یپ هی   

 
، افتادم راه شرکت سمت و زدم چنگ نمویماش چیسو ، مفصل صبحونه کی خوردن بعداز  

 یطراح طبقه رفتم بود من منتظر و بود اومده هم اون کارمندا، یبرا بود، شرکت سیسرو که یاتوبوس دمیرس یوقت
میببر خودمون با امروز هم رو شده یطراح که ییلباسا نیبهتر و ها طرح نیبهتر دیبا چونکه  

.... بشه انجام نحو نیبهتر به خواستمیم چون دمیم انجام  رو کار نیا خودم که بودم گفته من و   
 و اوردم( دار هیپا) ییکشو رگال تا سه و برداشتم رو بود خوبم یها طراح از تا۳یبرا و بود نشده اجرا که طرح120حدود

...مردانه و زنانه یلباسها اقسام و ،انواع شلوار مانتو مثل یرونیب یلباسها شب، و  یمجلس یلباسها  
گذاشتم ها رگال یتو و برداشتم ها رنگ نیبهتر با ها مدل نیبهتر از  

 و رو هام نگیمدل نیبهتر و بودند زده رو هاکه طرح که ییها طراح! بودم شده خسته یحساب اول نیهم 
.... یدیتول رعاملیمد بگم بهتره ای ندهینما و سرکارگرانشون  

 شروع رو مونیهمکار میخواستیم م،یافتاد راه طوفان شرکت بسمت و میشدیم ییتا۴۵حدود میشد سواراتوبوس همه
....میکن  

...بودند اومده شوازیپ یبرا شهیهم مثل ک میشد روبرو مهراد و یمستف با میدیرس یوقت   
دیجد یهمکارا  نیاومد خوش سالم بــــه: یمستف  

ممنونم ریبخ صبح سالم: من  
 بااومدن واقعا و دینباش امونیدر یبرا یساحل یبادها که دوارمیام نیاومد خوش طوفان شرکت به زانیعز سالم: مهراد

... کنمیم ارزو باهاتون یهمکار در رو یخوش ،لحظات دیکن پا به طوفان تونیهمکار و  
گفتندیم ریبخ صبح و کردند تشکر همه  

میهمکارشد باهم که ماست سعادت و شما لطف از نیا مهرجو یاقا ممنونم ریبخ صبح و سالم: من  
فرستاد هاش مدل یجا هامم نگیمدل خودش، شرکت یطراح بخش فرستاد رو هام طراح اون و  

 و ،من ما اونانشستن صدر در و میبود نشسته یهمگ برد جلسه اتاق به ما، همراه رو مختلف یها بخش یرئسا و 
  میبود هم یروبرو که میبود مهراد

 اونها جنس و دوخت و لباسها از خداروشکر داشت مورد طرحم چهار  دید رو لباسها ،  دید هارو طرح اول مهراد
.... خورهینم تکون چشمش و کرده کیکل عکس کی یرو دمیفهم که دیدیم هامو نگیمدل عکس و نگرفت یمشکل  
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 بودند لیتعط همه چون و میداشت یبردار عکس یلیتعط یتو روز هی اخه خودمه عکس دمید که روش کردم خم سرمو
....بشم نگیمدل خودم بودم مجبور نبودن و  

 ارنج یرو یشنل مهین هاش نیاست یبجا که بود تنم بایز و ساده یماکس بلندتراز و دیسف شب لباس کی عکس یتو
....بایز و فیلط ساده دیسف بود بلند عقب از و کوتاه جلو از و  داشت هاش  

 از اما بودم خودم بازهو یبعد ریتصو... بودم بسته موهام یرو یدیسف یتور و بود باز فرق مواقع اکثر مثل موهام
....کترینزد  

 یلیخ یلیخ اه،یس رنگ شتریب اون از...ادیم بهت دیسف رنگ: گفت یشخندین با و گرفت منو نگاه مچ کرد سرشوباال تا
نگیمدل خانم داره یقشنگ تضاد تنت تو ، ادیم بهت  

داد ادامه که کردم تشکر خجالت و شرم پراز یلبخند با  
 برده که ییها طرح شتریب بود لیما و اومده خوشش یلیخ گفتیم و کرد نگاه رو همه و رد هم هارو عکس اون بعداز

میباش( اون و من شرکت افراد)شرکتا طرف هردوتا که بده انجام نکاریا کجا بود مونده و کنه عمل رو بودم  
 اونجا دییایب تونیکار دباکادریبد افتخار کنمیم اماده رو اونجا هیخال اخرشرکتم طبقه من بنظر اقامهراد: گفتم من که 

 ،چطوره؟
شدند یکار مشغول همه جلسه بعداز...  کردند قبول کردندو صحبت باهم یکم ماهان مهرادو  

 
بعد چندساعت  

 
 بودم دهینرس ،هنوز براش ببرم بود گفته چون ، مهراد اتاق ببرم رو یطراح یها برگه تا رفتم  که بود5 یساعتا بایتقر
گنیم یچ نمیبب سادمیوا و ستادیا حرکت از پاهام ناخواسته ادیمهرادم و ماهان داد یصدا در کی یجلو از دمیشن که  
 دارم یچ.... نداشت من کار به یکار بودم مهرانه یجا روزید خودم من نفهم اخه یانتون یچ یعنی: گفتیم ماهان که

....داره ایفوب یگیم بعداالن دختر ای باسه پسر معالجش نداشت فرق براش اصال روزید گمیم بهت  
...ایخدا هیچ ایفوب....بشنوم منم گو بلند رو بزار ماهان یگیم یچ: زد داد ناگهان مهراد  

 حتما کنهیم فکر یصالح ،دکتر شده مبتال مخالف جنس یایفوب به دوباره اوالش مثل مهرانه: گفتیم که یمرد یصدا و
  افتاده یاتفاق چه مینیبب دیبا باشه درکار یا گهید هیجنس ازار دیبا

 رو اشیفوب نگفت چندماه بعد شیپ دوسال یالش یصالح اون مگه....یلعنت یگیم یچ یانتون: گفتیم که مهراد داد و
؟ درمانه به رو خواهرم و کرده خوب  

 ترم شرفتهیپ ندفعهیا و برگشته یماریب دوباره اما چرا چرا: گفتیم بود یانتون اسمش کنمیم فکر که یمرد
...بشن رد دراتاقش کنار از کننینم جرات مرد یپرستارا...هست  

؟...مارستانهیت مهرانه مگه...یچ یعنی  
 ماهان حاال بوده؟ ضیمر مگه ه؟یچ ایفوب چخبره؟ یعنی پس خواهرشه؟ مهرانه نگفت نیماش یتو اونشب مهراد مگه

موند جواب یب که بود سرم تو گهید سوال هزار هزاران....و کشه؟یم خودشو داره چرا  
.... یلعنت کنمیم خراب سرت رو ویلعنت مارستانیت اون امیم االن ببند دهنتو فقط ببند: گفتیم که مهراد یصدا با   

  زودباش ییایم اگه ماهان
...یعنی....دادیم صدا و دیچرخیم ساعت پاندول مثل سرم یتو"مارستانیت" اسم  

.....نه  
 

ه؟یبستر مارستانیت تو مهرانه یعنی  
!بتوچه هیبستر اره: گفتیم که مهراد یصدا و  

 داد و میکرد جمعشون مینشست مهراد با نیزم رو ختیر و افتاد همش یطراح یها برگه که گفتم ینیه ترس با
، دستم  

بگم؟ یزیچ هی شهیم: گفتم  
بگو: مهراد  

سین تیابج مهرانه مگه: من  
هست چرا: مهراد  

ه؟یبستر کنه؟چرایکارمیچ مارستانیت تو پس: من  
بتوچه: مهراد  

کنمینم غیدر ادیبرب دستم از یکمک دیشا....گهید بگو خوب وااا:   من  
 پس کشهینم زوزه نندازن چنگ مشیحر به تا گرگ هی ، گرگم هی من نیبب چه تو ب ساره بتوچه:   دیکش یمهرادداد

!شهیم اهیس تیزندگ....بکشم زوزه نزار....نشو ممیحر کینزد  
منتظرتم نیتوماش ماهان   

....زدیم زنگ مغزم تو رو بودنش گرگ که ییصدا و کردمیم نگاه شیخال یجا به مبهوت و مات  
 یدونیم شما یراست....گهیم یچ فهمهینم نداره یا یحساب و درست حال االن خانوم ساره ببخشش: گفت ماهان

ه؟یچ مخالف جنس ی ایفوب  
 یرو از که یترس مخالف جنس از ترس یعنی کنمیم فکر....کنمیم درک شدمیم چشونیپاپ دینبا نداره بیع نه: من

دهینم بخودش رو یمخالف جنس چیه شدن کینزد اجازه صورت نیدرا ماریب و شهیم یگزار انیبن نفرت  
د؟ییایب باما هم شما کنم خواهش شهیم....من یخدا اوه: ماهان  

  چرا؟ ؟من ؟یچ: من
 الزم وجودتون دیشا اونجا دییایب شهیم اگه بده واقعا حالش مهراد خواهر یجا مارستانیت میریم میدار ما خب:ماهان

 بشه
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اورد جوش دید منو مهراد تا میشد مهراد نیماش سوار ماهان با همراه و کردم قبول یخلق وتنگ سردرد با   
 بشن نیماش سوار که برگردوندند روشونو گفت ییزایچ بهش و رفت هم ماهان سرش پشت شد ادهیپ نیماش از و 

!بودم دهیند عمرم به که یزیچ هیاشک جفتشون یچشما که دمی،د  
 
 مهراد
 

دادم انجام یعال هیشوازیپ هی اومدن یوقت هستش بایز شرکت با مونیهمکار نیاول امروز  
 جنس از جلسه سر میرفت هم هیبق و بشن اشنا کارهم تابانحو خودم کادر یجا فرستادم اونهارو شرکت یکار کادر و

  میدیدیرس ها طرح به تا میکرد صحبت یچ همه.... و فروش ها، دوخت فتیک ها، پارچه
 ستادیمیوا بد شدیم دوخته یوقت بلکه شدینم دهید اصال طرح یتو یعنی داشت، اشتباه یکم تاش4 طرح120نی،ب

! بود یا یعال طرح وگرنه  
 تا هاشون نگیمدل یها عکس بعد و دمید لباساشونو مختلف یرگالها اول دیرس ها نگیمدل و لباسها به اونانوبت بعداز
....دیسف رنگ به ساده و کیش شب لباس کی در شیارا یکم با دمید ساره از عکس دوتا ها عکس اون نیب نکهیا  

! بود العاده فوق بگم تونمیم  
، ادیم بهش دیسف و اهیس رنگ که اوردم بروش و رفت در زبونم ریز از نامحسوس یلیخ و  

 و شد سرخ و کرد تشکر فقط اون اما بشه اب دلش تو قند و بهم بچسبونه خودشو دخترا همه مثله کردمیم فکر 
! ختیر بهم تشیشخص درمورد معادالتم بازهم انداخت، نییپا سرشو  

 تا اتاقم ارهیب رو هاشون طرح بده خبر ساره به که گفتم م،یمنش رادمهر به ، فرسا طاقت جلسه اون از بعد چندساعت
م،یبخور هم دور یچا وانیل کی تا ماهان اتاق رفتم نیب نیا در و میکارکن روشون  

!یانتون ، جز نبود یکس...خورد زنگ ماهان هیگوش قهیدق چند بعد   
 متاسفانه که داره یخوش یخبرا کردمیم فکر و  گرفته عهده به رو مهرانه درمان که شهیم یروز چند االن ماهان 

... کردیم نگران منو و زدیم داد ماهان که گفتیم ییزایچ یانتون  
.... ایخدا هیچ ایفوب...بشنوم منم بلندگو رو بزار ماهان یگیم یچ: گفتم و زدم داد  

 کنهیم فکر یصالح دکتر شده مبتال مخالف جنس ی ایفوب به اوالش مثل مهرانه: گفت که شد پخش یانتون یصدا و
... افتاده یاتفاق چه مینیبب دیبا باشه درکار یا گهید یجنس ازار دیبا حتما  

 به رو خواهرم و کرده خوب اشویفوب نگفت شیپ دوسال یالش یصالح اون مگه یلعنت یگیم یچ یانتون:  زدم داد
 درمانه؟

 کننینم جرات مرد یپرستارا که یطور هست ترم شرفتهیپ ندفعهیا و برگشته یماریب دوباره اما چرا چرا: گفت یانتون
...بشن رد اتاقش در کنار از  

یلعنت یلعنت یلعنت  
 کردم پرت ماهانو یگوش... یلعنت کنمیم خراب سرت رو ویلعنت مارستانیت اون امیم االن ببند دهنتو فقط ببند: زدم داد

مبل یرو  
زودباش ییایم اگه ماهان:من  

ه؟یبستر مارستانیت تو مهرانه یعنی: گهیم و ستادهیا در به رو که دمید رو ساره کردم باز درو تا و پاشدم  
...بتوچه هیبستر اره: گفتم  

....برمن یوا.... دستش دادم ضعف نقطه کی االن از...بفهمه زن نیا خواستمینم ایخدا  
شمینم فشیحر دمید که اخرم و چوندمشیپ که کرد چمیپ سوال کمی  

 زوزه نزار....نشو ممیحر کینزد پس کشهینم زوزه نندازم چنگ مشیحر به تا گرگ هی گرگم هی من نیبب: گفتم 
....شهیم اهیس تیزندگ...بکشم  

 ساره حضور برو من جان مهراد: گفت ماهان نشستن نیماش تو تا و اومدند ساره و ماهان بعد یکم نگیپارک تو رفتم و
....رونیب زدم نیماش از ییترشرو با من و الزمه  

 میتونینم ما یعنی برگشته اشیفوب گفتیم یانتون ، دیفهم و دیشن ویچ همه ساره داداش مهراد: جام اومد ماهان
 تروقران شهیچ میبفهم دیشا کنه صحبت باهاش میببر روهم ساره بزار ترنمت خاک ترو افتاده براش یاتفاق چه میبفهم

....داداش شهیم اب داره عشقم میبر ایب  
دیکشیم یچ....سوخت براش دلم.... هیگر ریز میبزن جفتمون بود کینزد  

 
....پسر نیا  

 
 ساره
 

. باشه شهر از خارج دیبا مارستانشیت که دمیفهم تهران از شدن باخارج افتادند راه و نیماش یتو نشستند  
  میرفت داخل باهم همراه میشد ادهیپ نیماش از یهمگ و میدیرس نیم40 بعد بایتقر

! کرد کر گوشمونو یزن غیج یصدا که میرفت راهرو کی داخل و  
: زد ادیفر مهراد غیج یصدا دنیشن با  
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" خدا خود ای"  
دیدو هم ماهان سرش پشت و اتاق کی سمت دیدو و  

 چهره و بود پوشونده صورتشو موهاش که دمید رو یدختر میدیرس اتاق در یجلو یوقت برم دنبالشون که شدم مجبور
  نبود مشخص اش

 دو و تر مسن مرد کی همراه جوان مرد کی نکهیا تا ذاشتینم اما رندیبگ رو دستاش کردندیم یسع کلیه یقو دومرد
کردند رونیب رو همه دادیب و داد با و دندیرس زن پرستار  

.شدند خارج راهرو از مرد دو اون همراه به مهراد و ماهان و  
 و بست تخت به باشه مهرانه زدمیم حدس که دختر اون شونیکی که دمید و  اتاق داخل رفتند خانوم یپرستارا  

   دستاش دوتا به زد سرم دوتا یکیاون
! شد هوشیب هاش ونیش و ها غیج ونیم مهرانه و کرد یخال سرنگ دوتا هرکدوم یتو و  

! اصال هست مجاز کننیم قیتزر بهش که یبخش ارام مقدار نیا واقعا  
... شدم مهراد رخ به رخ و رفتم کنار در یجلو از و شد دهیکش دستم  

 ایا که ترسوندیم رو ادم که یطور تفاوت یب و خی ، بود یحس هر از یخال چشماش بود گرفته بازوهامو دستاش دوتا
! واقعا؟ اس زنده روبروش فرد  

.... میدار اجیاحت تو کمک به مهرانه... یعنی... ما یعنی من.... ساره: گفت و داد تکونم  
کنمینم غیدر ادیبرم دستم از یکمک چه ؟یچ: من  

 نجایا یروانکاو خانم پزشک نیبهتر باشه خانم دیبا معالجش بشه خوب اشیفوب تا فعال میزد حرف دکترش با ما: مهراد
  ؟یکن کمکش شهیم.... خوادیم همراه هی و ادیب گهید دوساعت تا قرار

 درخواست من از ست،ین بند جا چیه به و بازه جا همه از دستش و درهیم رو همه که گرگ کی یروز شدینم باورم
!بکنه کمک  

ستین یمشکل باشه: گفتم  
!اومد در صدا به استخونام ترق ترق که محکم اونقدر کرد بغل منو محکم و افتاد اب چشماش مهراد ناگهان و  

....بود شده درشت ینالبک مثل چشمام و بودم کرده تعجب  
 ریاس دوباره رو بازوهام کرد ولم و دیکش یقیعم نفس که بزنم پسش کردم یسع دستام با!  بود دیبع مهراد از نکارایا 

 کرد
دختر ممنونم ازت واقعا: گفت و  

 دمیعا بودند نشسته اب به که یا یخاکستر یها یگو و یتفاوت یب جز یزیچ بازهم کردم نگاه که چشماش به
! نشد  

 به ینگاه و گفتم یکنمیم خواهش چشماش الیخ یب! کردمیم سرما حس وجودم تو که خی و حس یاونقدرب
  کرد بازشون بازوهام دور از که انداختم دستاش

شرمنده. شدم هول یخوشحال از: گفت هول و   
!گنینم نویا چشمهات اما....شرمنده دشمنت: من  

و؟یچ: مهراد  
گهید یخوشحال نکهیا: من  

!داره کم پسره: گفتم و برگشتم رفت و دیکش محسوس نا یاه کرد نگاهم قیعم فقط مهراد  
!داره کم تخته چند بلکه تخته، کی نه اونم بله: گفت که دمیشن سرم پشت از ماهان یصدا گهان نا  

... دمیترس یمستف یاقا  من یخدا اوه:گفتم و دمید و ماهان که عقب برگشتم ترس با من  
!چرخهینم دهنم تو ادیز هنرمند خانم اخه ؟یکن صدام ماهان شهیم:ماهان  

داره؟ نیا به یربط چه کنم صداتون ماهان: من  
گهید میشیم راحت کنمیم صدات ساره منم یکن صدام ماهان شما یوقت اخه: ماهان  

داره دم شمیشمیک ماهان اقا پس یاوک: من  
سوال؟ هی گمایم... ساره خانوم چشم بله بله ماهان  

دییبفرما: من  
ست؟ین یزیچ مهراد و تو نیب یمطمئن ییخدا: ماهان  

چطور؟ ستین نه: من  
 مجردم بابامنم هجده یباال یها صحنه همش دیهم یتو ای دیهم یرو ای نمیبیم رو دوتا شما هروقت من اخه: ماهان

خوادیم دلم نیگینم زشته خب  
خنده ریز زد مزه یب هرهر و  

و دمیکش فحش به مهرادو و کرده یگناه چه اون گفتم که بدم فحشش خواستمیم  خجالت با  
نیهم کرد بغلم شدو خوشحال مهراد کردم قبول رو مهرانه به کردن کمک  مزخرف شنهادیپ اون فقط من: گفتم  
....سرش یباال مهرانه اتاق تو رفتم و کردم ولش زاینچیا الیخیب دیخند بازم و لعنت منکرش بر بله بله اوووو: ماهان  

 هم به صورتش یاجزا و روشن ییخرما ییابروها و موها و دیسف مهتاب رنگ به یپوست با واقعا بود بایز دختر کی
ومدیم  

 یخون خش خطو و بود دهیپر روش رنگو نکهیا با و باشه داشته سال ۲۳/۲۴ خوردیم بهش بود خش و خط پراز نکهیا با 
...هیبائیز دختر که دیفهم شدیم بازهم بود تنش مارستانیب یها لباس و داشت  

خوندم رو تختش یباال کیکوچ برد تیوا تخته  
مهرانه:نام  

مهرجو: یخانودگ نام  
۲۴: سن  

یجنس اذار و تجاوز: یبستر مشکل  
....من یخدا یوا  

 
 گرفته قرار یجنس ازار و تجاوز دچار سن سال ۲۴ با همش گناه یب دختر نیا شدم متاسف واقعا تخته متن خوندن با

!بود  
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!من بر یوا   
....بودم گرفته دهنم یجلو دستامو تاسف از  

بود ماهان اومد، ییصدا  
 یلعنت مارستانیت نیا یتو که ساعته نیوچند روز۲۱ و ماه۳ و دوسال قایدق متاسفانه اما.... داره تاسف اره: ماهان

....تجاوز بخاطر اونم!هیبستر  
کرده؟ تجاوز بهش یک تجاوز؟: من  

.... نشناس خدا شرفیب هی: ماهان  
افتاده؟ براش یاتفاق چه یبگ بهم شهیم یشینم ناراحت اگه ؟یک: من  

!ینام ارسالن کرده تجاوز بهش دوستش شوهر: ماهان  
دو شوهر اگه ه؟یک ینام ارسالن: من  

....کنه تجاوز  مهرانه به چرا ستشه  
.....بود کترینزد بهمون برادر هزارتا از که یدوست مهراده و من دوست ینام ارسالن: ماهان  

.....کرد شیزندان..... داد شکست اونو شهوتش روزمی و بود شهوتش ی برده اون خب اما   
!ُکشتش ک اخرم هه  

!ماهان یزنیم حرف گنگ ُکشتش؟چقدر ؟یچ:من  
ا.... دهیم جرم گفتم بهت بفهمه مهراد نجاشمیا تا بگم بهت نارویا که نداره یربط من به یدونیم اوهوم: ماهان  

....مهرانه به یکن کمک قراره تو نباشه یهرچ بود الزم خب اما  
اول؟ از یبگ نارویا انهیجر شهیم خب اره:من  

....تونمیامانم بگم بهت خوادیم دلم..... ستین مربوط من به نگه بهت مهراد خود که یوقت تا.... اما دیببخش: ماهان  
!ممنون نمیا بابت..... یبگ بمن نباشه درست دیشا کنمیم درک خب: من  

....خواهش: ماهان  
....ماهان به کردم دقت  

 و اش گونه یرو دیچک چشمش گوشه از اش قطره نیاول و نشست اشک به چشماش! بود واضح نیا و داشت بغض 
.....اومد نییپا اش گونه از و خورد سر اروم اروم  

کردمیم  نگاه ختیریم اشک و بود برده ادشی از رو یمردونگ  عشق که یبزرگ مرد به داشتم تعجب با   
....دیرس یدکترصالح  خواهر یصالح خانم نییایب ساره ماهان: مهراد  

...بود بدتر هیگر هزارتا از که زد یلبخند و کرد پاک اشو گونه رو اشک اروم یلیخ ماهان  
.ه؟یک یصالح: گفتم که مهراد سمت میرفتیم میداشت  

معالجش پزشک: ماهان  
؟ هیک یآنتون پس: من  

 که میکارکن مهرانه ارامش و یبهبود یرو یانتون و من بود قرار جلسه هی طبق و بلده کار اومده، خارج از اون: ماهان
....افتاد ریاخ اتفاقات متاسفانه  

 اتاق داخل خانم کی و دومرد  مینشست و اومدند هم اونها و شدم داخل و داشت نگه درو ماهان که در هی به میدیرس
.کردند یمعرف رو خودشون یکی یکی که بودند  

یصالح خانم /یصالح یاقا/ یآنتون   
 بعداز دندیفهم رو من اومدن لیدل و کردند بحث یساعت چند و  مینشست و کردم یمعرف اونها دوست رو خودم منم

  بود اتنا اسمش کنم فکر که یخانم اون و قهیدق چند
 بشه درمان ستیحاضرن و داده پس رو  شیبهبود روال دوباره اون شدند حاد جان مهرانه مشکل نکهیا مثل خب:  گفت

خوشگل، دختر نیا و من  برگشته یقبل یایفوب به  یحت چیه که  
 شما بدست اورد بدست ارامششو و شد خوب اشیفوب که یوقت خدا دیام به  میکنیم کار شیبهبود یرو خانوم ساره 

شهیم راحت هستش یضیمر ویماریب یچ هر بند از که هللا انشا شیازما چنتا با و مشیسپاریم  
چطوره؟( یصالح یاقا)برادر یاقا خب  

...دمینم فرصت شتریب کماهی بهت من اما.... هیعال بگم؟ یچ واال: یصالح  
...سرش یباال میبمون اول شب عنوان به که شد قرار و رونیب میاومد اتاق اون از دوساعت بعد بالخره  

 چهارتا سه و مینشست محوطه یتو میرفت ییتا سه و اومد غذا چهارپرس با بعد یکم و رفت رونیب مارستانیب از مهراد
ساره؟ یراست: گفت مهراد که میخورد لقمه  

بله؟: من  
 صحبت  باهاش درموردش تا بده ویگوش داشت حیتوض به ازین اگه و یینجایا امشب بگو بزن مادرت به زنگ هی: مهراد

 کنم
گفتم باغم  

بشن نگرانم نکنم فکر ممنون نه: من  
کنم صحبت بامادرت اریب لتویموبا برو میندار حرفا نیا و نه جان ساره: مهراد  

ندارم مادر من:من  
ست؟ین اتیح دیق در یعنی ؟یچ: مهراد  

زندس چرا:  من  
پس؟:  مهراد  

ازش ندارم خبر ادیز کال....کرد فوت پدرم که شمیپ چندسال و گرفتند طالق پدرم از شیپ سال یلیخ:من  
کردمینم ناراحتت وگرنه دونستمینم متاسفم واقعا اوه: مهراد  

متاسفم منم: ماهان  
...نداره  بیع نه:من  

گهید داره یسرنوشت هی یادم هر بالخره.  
؟یکنیم یزندگ تنها االن اوهوم: ماهان  

هستش شوهرش و خدمتکارم... نه: من  
اوهوم: ماهان  

....کرد مهراد به ییمعنا پراز و قیعم نگاه ماهان که شدم نیا متوجه اما نگفتند یچیه و نگفتم یچیه  
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 میدیفهم نکهیا تا  زن کی یها غیج یصدا دنیشن با که راهرو داخل میرفت و میشد بلند زد راه اون به خودشو مهراد و
اتاقش میدیدو است مهرانه یصدا  

...انگار داشت ترس شیوعسل سبز یچشما سمتش میرفت خانوم پرستار کی و من  
 اروم میدختر ما نیبب...دختر باش اروم یه: گفتم و  هام مچ تو گرفتم دستاشو شد اروم میخانوم ما دید تا اما

  خب؟....باش
....  بستم براش  رو موهاش تمام و و برداشتم و ر نموییپا یموها کش و کردم باز رو موهام سیگ و کردم ول دستاشو   

 براش رو میدیخوابیم ارامش پراز و خوندنشیم برام جونم مادر و پدرم شهیهم که ییالال خوندم  ییالال کردم شروع و
....خوندم  

....اما بودم یرشت ییالال نیا عاشق....براش خوندمیم ییالال  
ار بلکه نبرد خوابش تنها نه اون  

 
  اروم وم

....دیچک هاش گونه یرو اشکهاش  
 یکنیم هیگر چرا بشم خوشگلت یچشمها اون قربون: گفتم و صورتش یتو شدم خم  بودم ستادهیا سرش یباال من

 اخه؟
....یلعنت نگو....نگو....ن: گفت هوی  

!نگو گفتیم و دیلرزیم داشت  
خب؟ باش اروم فقط تو بندمیم دهنمو اصال من نیبب...باشه:گفتم  

  باش اروم تروخدا گرفتم بازوهاشو محکم بودم شده نگرانش و دیلرزیم و بود نشسته
....باش اروم گفتم کردم غلط خوردم وه..گ من:من  

  فش فش با....ختیریم اشک و ختیریم اشک باشه باز که یاب ریش مثل... شد اروم که بغلم تو گرفتمش محکم
 خوشگلت یچشما یفدا بشم خوشگلت یچشما قربون گفتیم بهم کردیم نگاهم هروقت اون...یدونیم: گفت
 یروزی...ی یدونیم....دهیم ارامش بهم هات خنده...خند گفتیم...گیم... صداتم عاشق... گفتیم...گیم...بشم
 فقط که ینفهم دکتر هی توام نه که معلومه نه اره؟ ؟یفهمیم متنفرم ازش االن اما....بودم هاش جمله نیا عاشق

......یبزن بهم ارامبخش یخوایم  
!گفتیم و کردیم هیگر  

 بنداز افمیق به نگاه هی بعدشم! که ستمین دکتر من ستین نطوریا اصالنم.... زمیعز کنمیم درکت اره دلم زیعز اره: گفتم
! دکترا به چه و من اصال  

....کرد نگاهم و اورد باال سرشو و نکرد هیگر یا لحظه حرفم نیا با  
نه؟ دهیجد کلک ستم؟ین دکتر که یچ یعنی: گفت  

هوم؟ بپرس یپرستار کادر از ایب یخوایم اصال! نه که معلومه! نه: گفتم  
گفت دویکش غیج هوی  

 یزد صدا االنم یدکتر گفتم یدید....شمیم هوشیب دوباره....زنهیم امپول پرستار غیج....نه پرستار نه...نه غیج:مهرانه
....اره ها؟ برق اتاق ببرن منو انیب  

    دیکشیم موهاشو هیگر ریز زد و غیج 
  گرفتم دستاشو!  اصال بودم کرده کپ

 تو اومدن پرستار دوتا هوی....اصال هست یچ کجاست برق اتاق ببرمت کجا ستمین دکتر اصال...اصال بابامن نه نه: گفتم
ارم؟یب سرم کنه؟یم تیاذ دوباره شدهیچ:اتاق  

...ستین ارامبخش به یازین اصال نه... نه: گفتم یفور  
 رو سرشو و گرفته کمرمو محکم دمید شهیم کنده داره پهلوهام کردم احساس گرفت کمرمو محکم دست دوتا هوی

....تروخدا.... ارنیب سرم نزار ببرنم نزار تروخدا نه: گهیم لب ریز یه و گزاشته شکمم  
...زود حاال نیهم رونیب نیبر: زدم داد که تو ومدنیم داشتن  

 بکشه غیج نکهیا نه یکن ارومش تا نجایا فرستادمت....یکرد بلند صداتو چرا هیچ یهو: گفت و  اتاق تو اومد مهراد هوی
....زمیعز خواهر  

  و زد غیج دوباره و شد باز کمرم دور از دستاش شهیم تر کینزد یه که دید رو مهراد تا مهرانه هوی
 تو غیج...گرفت دستمو مچ که برم خواستمیم.... رونیب نیگمش نیبر همتون رونیب نیبر غیج.... داخل این..نه غیج: گفت

بره تروخدا بره مهرادم...برن هیبق... نرو  
  رونیب فرستمشونیم االن باش اروم زمیعز باشه: گفتم

....خواهشا برو دمیم حیتوض رونیب امیم االن دیبر پرستارا با لطفا مهراد: من  
رفتند پرستارا همراه و داد تکون یسر بود دهیشن خواهرشو یصدا که مهراد  

 سیخ میروسر کل....برد خوابش تا کرد هیگر اونقدر...کرد هیگر دوباره کردم بغلش محکم و گرفتم رو مهرانه یدستا
.... بود کرده هیگر بغلم تو اخه بود شده  

 قیتزر بهش کننده هوشیب لطفا: گفتم اوردم رو پرستار کی و رفتم اروم و تخت یرو خوابوندمش دهیخواب دمید یوقت
بشه داریب خوامینم برسم وضعش سرو به کمی خوامیم دیکن  

حتما بله:پرستار  
 و دیسف پارچه با خواستم رو هیاول یها کمک جعبه ازش کردو قیتزر بهش و اومد قیتزر امپول کی با قهیدق چند بعد

... رونیب رفت اوردو روبرام داشتم الزم که ییها لهیوس.....پماد چندتا و خی چنتا و ابگرم کمی  
  و داخل اومد درمانش معالح یصالح تایب که کنم شروع کارمو خواستم مهرانه تخت کینزد یصندل یرو نشستم

.بدونم دیبا رو جز به جز بوده؟ یچ هیقض....انداخته راه صدا سرو بازم دمیشن: گفت  
 کنهیم هیگر چرا گفتم بهش کردیم هیگر داشت چیه نبرد که خوابش براش خوندمیم ییالال داشتم...نبود یزیچ نه:گفتم
 فکر و ادیم بدش هم گهید جمله چنتا از گفت و  متنفره جمله نیا از گفتیم.... حرفا نیا و خوشگله چشماش نقدریا
 اتاق ببرنش انیب زنمیم صدا دارم کرد فکر که میبپرس پرستارا از خوادیم اگه ستمین دکتر که گفتم منم دکترم من کردیم

 چون یول کردم ارومش اما داد دست بهش جنون لرزش حالت لیدل نیهم به کنن تزرق ارامبخش سرم بهش ای برق
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 خوابش تا کرد هیگر اونقدر و کردم بغلش بعد.... مهراد بخاطر شد بدتر واون اتاق یتو اومدن مهراد و پرستارا زد غیج
تاخانم؟یب دیترسیم ازش انقدر که هیچ برق اتاق.... برد  

 دارند یبد اوضاع یلیخ که ییمارایب به که هست یاتاق خب.... اما هاست محرمانه جز و سخته گفتنش...  خب: تایب
  ؟یکارکنیچ یخوایم االن نایا الیخیب.... بشن اروم تا کنندیم وصل شتریب کمترو ای ولت ۱۰۰ برق

...کنم کوتاه ناخوناشو و ببافم و ببندم موهاشو کنم پاک صورتشو خوامیم:گفتم  
....برسم بهش کمی  

فعال... کنن صدام بگو پرستارا به یداشت یکار هیعال نیافر:  تایب  
یبا: من  

...کشنیم درد چقدر... مارایب چارهیب...رفتم فرو توفکر  
 رو داشت الزم که ییاونجا بعد کردم زیتم گرم واب  پارچه با دستاشو و گرفتم ناخوناشو اول کردم شروع و رونیب رفت

  زدم زخم چسب
 بعد
 

 فیکث یلباسا پرستار دوتا کمک به بعد و وبافتم بستم و کردم شونه موهاشو و زدم زخم چسب و کردم زیتم صورتشو
 ناخوناشو و کردم زیتم پاهاشم و کردم تنش یصورت رنگ به اما مارستانیب یلباسا از شلوار و بلوز کی به تنشو پاره و

... گرفتم  
.....بود شب مهین ۲/۵خورد ساعت به که چشمم  گرفت مویانرژ یکل نایهم   

بودند نشسته انتظار اتاق یهاتو یصندل یرو که دمید مهرادو و ماهان که رونیب زدم اتاقش از  
جاشون رفتم و زدم صورتم دست به یاب کوفته و خسته و دادم اونا به روهم کارم از گزارش کی   

؟ییایم قهیدق کی ساره: گفت بهم مهراد   
...بله: گفتم تعجب با  

میدیرس که ها نگیپارک یجا و زد دور رو محوطه و شد خارج مارستانیت واز شد بلند  
 یچ دونمینم اصال... یکن کمک مهرانه به که یکرد قبول تو...کنم تشکر چطور دونمینم...ازت ممنونم واقعا: گفت 

....بگم  
 ازش جونشو دارن انگار نداره حرفهارو نیا گهید که متشکرم ممنون هی بابا...بود غرور کوه مرد نیا...من یخدا

شیا...واال...رنیگیم  
 ادیبرب دستم از یهرکمک بودم گفته بالخره...نداره یبیع نه: وگفتم شهیم دار خدشه غرورش دمیفهمیم هرحال به
 ادیو یعصب یکم فقط اون! ستین ماریب اصال اون اما مهراد، نشه باورت دیشا هیخوب دختر مهرانه...گهید کنمینم غیدر

!نیهم... کنهیم تشیاذ اش گذشته  
 ماریب کی اون دکترا نظر از خب...اما منوماهانه نظر و تو لطف نظر نیا: گفت سوزوند دلمو واقعا که یزهرخند با مهراد

...میکن شیکار میتونینم.... هیروان  
 برو ایب نکنه درد دستت یشد خسته یحساب حتما ینباش خسته:گفت مهراد که دمیکش یا ازهیخم...درسته: من

ارمیب بگو یدار الزم میزیچ و پتو... کنمیم قفل درارو بخواب راحت عقب یصندل نیتوماش  
....کنمیم خواهش که نکردم یکار بابا نه: گفتم  

.دیکن قفل درارو شما نیماش تو رمیم من پس ندارم الزم یزیچ ممنون واقعا  
باشه:مهراد  

 و داد تکون یوسر کرد قفل درارو  دادم تکون دست براش و نیتوماش ورفتم زد چویسو مهراد نیتوماش نشستم و رفتم
....صبح اذان تا دمیخواب عقب یصندل  رو گرفتم ؛منم رفت  

 یها یصندل دوتا دمید کردم باز که چشمامو بودم شده داریب ومدیم مارستانیت یها بلندگو از که اذان یصدا با صبح،
!دنیخواب و خوابوندن رو جلو یها یصندل رو اومدن اقاها نگو...من رو شده خم جلو  

:گفتن با  اخرش و نشد داریب زد صدا مهرادو یهرچ...شد داریب ماهان که کردمیم لیتحل خودم یبرا نطوریهم داشتم   
" شهینم داریب ها حاال حاال یقطب خرس نیا اه"  

..دادم یقوس و کش بدنم به و شدم بلند هم من بعد یکم رفت و شد ادهیپ نیازماش  
 بهشون کوتاه سرشونه هی( سر رهیگ) سر پسیکل با و کردم باز موهامو دراوردم کامل رو دورم بود افتاده که مویروسر

... کردم سرم مویروسر و کردم جمع سرم یباال محکم کش تو اخرش و زدم  
....یاب و یطوس بود شیم و گرگ هنوز هوا  

...روش شدم خم و کردم باز رو بود خواب روش مهراد که راننده سمت در و شدم ادهیپ نیماش از   
...دیش داریب شهیم... مهراد اقا.... مهراد: گفتم  

 خم روش شتریب بود شده خرد اعصابم...شدینم که شدینم داریب....بود دهیفا یب زدم صداش و دادم جر خودمو یهرچ 
....انگار نه انگار اما.... دادم،دستاشو، تکون اروم اشو قهی و شدم  

 به دمیمال و گرفتم رو داشت شیر شیر که میروسر گوشه و پاش یرو نشستم اروم بودم شده یکفر یحساب گهید
...شینیب  

 با که کردم تکرار انقدر شینیب دوباره...گوشاش یجا ندفهیا گرفتم دوباره... شهیم داریب داره ولیا.... خورد یسخت تکون
... یشخندین  

ه؟یک قشنگم ه؟یک ترنم! گفتیم پرت چرت یداریب و خواب تو...قشنگم بخوابم بزار...ترنم نکن عه: گفت  
... خانومم گهید نکن:گفت که کردم تکرار کارمو دوباره   

  بلند هوی یوا زنشه؟ ترنم و داره زن نکنه...کردم کپ لحظه هی حرفش نیا با
 تو منگول بابا روهم یختیر باهاش کنهیم فکر نهیبب ادیب یکی االن کسخول پاشو ساره کنم توسرت خاک...عیه: گفتم

....باشن نداشته خانواده هم هیبق که ستین قرار یندار شوهر  
...توهم اخماش و بود جیگ که کردم نگاه یمهراد به تعجب با گرفت هامو مچ دست دوتا دمید پاشم اومدم تا یوا  

... کرد نگاه اطرافشو کرد نگاه منو کمی مهراد... توهمه اخماش یصبح اول نیهم از کنه ریخ به خدا اوه اوه  
!! ؟یکنیکارمیچ من یپا تورو: گفت  

  ترگرفت محکم دستامو که پاشم خواستمیم شده هول حرفش نیا با
... ینشد داریب کردم هرکار...کنم دارتیب خواستمیم من...م.... ریبخ....بخ صبح سالم: گفتم  
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؟یکنیکارمیچ پام رو نشدم که نشدم خب: مهراد  
!صورتم تو پام رو یداد لم ینجوریا تو که کنه دارشیب و ببوسه ویکس یرو بخواد یکس دمیند توعمرم مطمئنا   
 اما شهیم قرمز رنگم دونستمیم خجالت از نییپا انداختم سرمو... میبر باهم باش اروم یاو یاو:گفتم و شدم یعصبان

یاروم و خجالت باهمون  
....نیهم... یبش داریب تا کنم تتیاز میروسر یها شهیر با خواستمیم فقط من:گفتم   

دمیکشیم عقب خودمو من و ومدیم جلوتر و جلوتر داشت یه..جلو اومد و... اهان: گفت مهراد  
...بود صورتم مماس صورتش شد کترینزد مهراد بودند شده درشت تعجب از ،چشمام فرمون به خوردم که  

ک چشمام به و گذشت مینیب و ها ،لبم،گونه ام چونه از نگاهش  
 

....چشام تو شد قفل دیرس ه  
....چشماش ی گرفته و یبارون یهوا یخاکستر یها مه تو شدم گم  

 که بود نیا شیبد شدمیم زنده و مردمیم داشتم انگار...داشتم یحس چه واقعا دونمینم و بود هزار رو قلبم تپش من
....بود یجور هی داشت فرق نگاهش نبود سرد و  تفاوت یب شهیهم مثل نگاهش  

شد خم سرم پشت و گذشت صورتم کنار از قیدق صورتش و شد لباش مهمون یپوزخند زدو پلک هوی  
...دیکش عقب و برداشت شویگوش سرم پشت از قایدق و کرد دراز دستشو بود، هم مماس بدنامون  

!!شدمیم الزم شلوار ترس از داشتم یلعنت! بود سال ۵من یبرا اما دینکش طول شتریب نیم۵ نایا ی همه  
  که  دمیکش یقیعم نفس دیکش که عقب

ینیبش پاش رو ییایب که برسه چه...نشو کشینزد صبحه اول و  شهیم داریب خواب از پسر کی یوقت چوقتیه: گفت  
(اومدم رونیب و شدم بلند جام از)کنم دارتیب خواستمیم فقط من اما: گفتم  

... بود حتینص ی هرحال به:مهراد  
 ما که دیهست ترسناک چقدر دیخوابیم ظهر لنگ تا که یقطب یها خرس شما انگار حاال...داره یربط چه اصال: من

....دیکنیم دمیتهد تازه که...میبترس ازتون خانوما  
هیچ منظورم یبفهم ها بعد دیشا...نکردم دتیتهد من اما: مهراد  

نگفتم یچیه منم  
:گفت و وسط دیپر تیپاراز نیع ماهان نیا دوباره که میکردیم نگاه گهیهمد به یا قهیدق چند   

شد؟ تموم بودنتون سیف تو سیف...الال او   
 گهیتوهمد که روزید نیا گهیهمد رو که روزی اقا... نتونیب ستین یخبر نه یگیم گمیم منکه خانوم ساره ریبگ لیتحو ایب

.... دیکش کیبار یجاها و یسیف تو سیف به کار که امروزم دیبود  
 میهرچ المثب دیداشت فاصله هم از لب هی ن؟عاقایکردیم چه دینبود مجرد وضعتونه نیا و دیمجر هردوتاتون خوبه حاال

...واال....داشتم کارتون امیب که نیکنینم تموم کارو بشه تموم منتظرم  
....دیکنیم نگاهم خصمانه انقد چرا چتونه...هیچ حاال  

(میبود شده سرخ و توهم اخمامون هردو میکرد نگاه گهیهمد به مهراد و من زد حرفو نیا تا)   
 از زارهیم تخم باشه اردکم بابا....گهید نکن نگام ینجوریا داداشم...مهراد عه....شهیم الزم شلوار ادم نیگینم خب اقا

  خوردم.... گ من دییایب کوتاه بابا...چرا گهید شما خانوم ساره... تو دست
.... براتون متاسفم که واقعا....شما دست از ماهان اقا یوا: من  

 اتاق به  راستی و برگشتم مربوطه یکارها انجام بعد و رفتم ها ییدستشو سمت به و کردم ترک رو صحنه زود یلیخ 
... رفتم مهرانه  

 دیکش یقیعم نفس دید منو تا اما کرد ینگاه اطراف وبه دیپر جاش از شد داریب تا کردم ناز سرشو اونقدر سرش یباال
...بود داریب اما دیکش دراز دوباره و  

خوشگل خانوم ریبخ صبحت: گفتم  
  داد تکون سرشو و کرد نگاهم یکم اما مهرانه

؟ خورده زبونتو موش: گفتم  
  سالم؛نه:  مهرانه

....نشستت ماه یرو به سالم به به: من  
ریبخ صبح االن: گفت و تختش رو نشست و برگشت قهیدق چند بعد و رفت ییدستشو به و شد بلند خجالت با مهرانه  

خوشگلم نیهمچن:من  
ممنون:مهرانه  

هیچ اسمت   
هنرمند ساره ؛ ساره:من  

لباسام شبید یبود تو اهان:مهرانه  
؟یدیرس بهم ینطوریا یکرد عوض و  

یچ همه بابت ممنون خوبه نه:گفت و کرد بغلم محکم هویبدشده؟ زمیعز اره:من  
کنمیم خواهش: من  

بپرسم سوال کی ازتون شهیم: من  
زمیعز بگو بله: من  

قا؟یدق یهست یک ؟یدختراشون دوست ؟یمهراد زن ؟یماهان زن ؟یهست یک تو: مهرانه  
کنم کمک بهتون تا اومدم دیخوایم کمک شما دمیفهم....اقامهرادم همکار فقط من زمیعز ستمین یکس من:من  

نگفت یچیه و انداخت نییپا سرشو دوباره و گفت یاوهوم مهرانه  
:گفتم پس اوردمیم حرف به اونو دیبا که ومدیم ادمی گفتیم بهم تایب که ییحرفا  

....یبگ خودت از کمی یخواینم خانوووم مهرانه خب  
بگم؟ یچ قایدق: مهرانه  

 گوش جفت هی من کن فکر..... یدار دوست یهرچ دونمینم.... از دوستات از بگو خودت از کمی....دونمیچم: من
....شنوام  

بگم همونو یبدون یخوایم ویچ بگو تو....کن ولش....اما سخته کمی... خب...امم: مهرانه  
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کنهیم تتیاذ االن که یهرچ:من  
ارسالن:  مهرانه  

دهیم ازارت که یهرچ  
ارسالن_  

...ندازهیم یزندگ ادی تورو که یزیچ+  
ارسالن_  

ه؟یچ تو تیزندگ یها یشاد+  
ارسالن_  

ت؟یمردگ ت؟یزندگ هات؟ غم  
....ارسالن قیادارسالن،فکرارسالن،عالیارسالن،: بود نیا جوابش اکثرا کردمیم سوال یهرچ  

....خوردیم بهم بود نام ارسالن یهرچ از حالم گهید  
....بگو برام ارسالن از قبل از.... نکن فکر اقا نیا به ایب اصال....خب خورد بهم حالم....ارسالن ارسالن یه اه: گفتم  

...شد صورتش یچاشن یلبخند  
....ادیم خوشم پرسشات بخش نیازا...خب:مهرانه  

...بود سالمون ۱۸ ترنم و سمر و من راستش.... ارسالن از قبل   
حرفشو وسط دمیپر و شد زیت گوشام ترنم اسم دنیشن با  

هستن؟ یک ترنم و سمر: گفتم   
:مهرانه  

....دوستامن اونا....نپر حرفم وسط یه_   
خب؟....یاوک+  

....میشد قبول دانشگاه کی تو ترنم و سمر و من...بود شیپ سال۵/۶_  
 که کیکوچ یلبا و ینیوب داشت یا قهوه و یکمان یابروها و چشم ، بود بایز و شیاال یب واقعا یشرق دختر هی ترنم

 واقعا و شدیم سبز هاش دوتاگونه رو گونه چال دوتا مهراد مثل درست دیخندیم که هم هروقت ومدیم صورتش به
.....کردیم باشیز  

تاحال...فکر تو رفتم حرفش نیا با)  
 

(ام گونه چال عاشق یول! بودم دهیند مهرادو یها خنده  
 با یقلم ینیب و ینارنج یموها با بانمک دختر هی اما سمر...یعال و بود فرم رو واقعا کلشیه قدو بود یگندم پوستش 

....بود جذاب یلیخ که اش یمشک یچشما و ومدیم صورتش به که ییلبا  
.... میبود وزن قدو لیر کی تو تامون هرسه بایتقر داشت یخوب اندام قدو اونم   

 میرفتیم ادم یها بچه مثل...شد تر یمیصم باهامون هم سمر یمدت بعد اما میبود یمیصم یلیخ یدوستا ترنم و من
...ییصدا سرو چیه یب....خونه میاومد یم و دانشگاه  

.... روز هی اما   
 سمر نگیپارک یتو میدراورد یباز خلوچل دانشگاه خود تا مینشست ترنم منو دنبال اومد نشیماش با سمر شهیهم مثل

...بود ارسالنم...میداشت یدوساعت کالس کی...داخل میرفت یکردوهمگ پارک نویماش  
 و شدیم حیوق اوقات یبعض واقعا اون....بود همکالس باما و بود شده قبول عمران تا سه ما مثله هم ارسالن راستش 

.... داره دوستم دیشا خب کردمیم فکر.... خر منه و.... دستاش دمیشا رفتیم هرز نگاهش....زدیم حرف بد  
 دردودل براش تا نداشتم ویکس چوتیه که نهیا بخاطر دیشا.... بدم حیتوض درست ویزیچ تونمینم چوقتیه من یدونیم

....کنم  
... دلم زیعز بگو.... ستاین بد یبش یخال کمی... دمیم گوش من نداره بیع: من  

...باشه: مهرانه  
 داشتم دوست یلیخ من میومدیوم میرفتیم میبود دوست و یهمکالس ترنم منوسمرو روزا اون.... گفتمیم داشتم خب

....کنم کترینزد ارسالن به خودمو تا بکنم دوست دوستاش با دوستامو خواستمیم دیشا کنم اشنا برادرم با دوستامو  
....دارم دوست ارسالنو واقعا کردم احساس که بود نگذشته باهاش مییاشنا از یماه کی بایتقر اره  

 کرده وونهید واقعا منو.... بود که یهرچ اما...بود بچگانه احمقانه احساس هی ای کیکوچ اشتباه هی ای هوس هی دمیشا 
....نرفت شیپ خواستمیم که یاونجور اما... بشه اشنا مهراد با تا خونمون بردم و ترنم روزی.... بود  

...میبود دنیدو درحال ترنم منو و خواب اتاق تو ادیب خواستیم و بود شده یعاص ما یصداها با مهراد   
 باهم شونییاشنا نیاول نیا و.... نیزم یرو هم رو افتاد هردوتاشون و داداشم صورت تو رفت مخ با ترنم کرد باز دروکه

....بهش بود زده گند یحساب که بود  
....(افتادم مهراد کار دفتر یتو روز اون ادی حرفش نیباا)  

 میبر جان مهراد یدوستا و ما با قراره میگفت بهش...یتوکل سمر....سمر به میزد زنگ شبش روز همون شب: مهرانه
کرد قبول.... هیپا که اونم و رونیب  

 شام یبرا اونارو دادو میبر میخواستیم که رو یرستوران اون  ادرس و زد ارسالن و ماهان به رفت مهرادهم اصرار کمی با 
...کرد دعوت  

  نفره ۶ گروه کی میبود شده میومدیم و میرفتیم باهم شهیهم...بعد به شب اون از
  گشتیم ترنم با مهراد

...گشتمیم ارسالن با منم و بودند تنها نبودند هم با ماهان و سمر  
....شد روشن برام ییایزیچ هی التشیتعط تو شد که تموم اول ترم گذشت وقت چند  

.... میدیدینم گرویهمد قبل مثل خب میبود التیتعط تو یوقت.... کردیم سردرگم منو واقعا که ییزایچ   
....روز کی نکهیا تا.... خوامیم یچ دمیفهمینم اصال...  بودم ریدلگ بودم ناراحت بودم جیگ  

بک_فلش#  
  1390_سال_تابستان#

مهرانه#  
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 دوبار ای کی درماه دیشا بود سخت برام واقعا ها بچه و ارسالن از یدور دمیدیم دوستامو کمتر ؛ اول ترم التیتعط بعداز 
...که میباش گذشته مثل دیبا بالخره شهینم که ینجوریا اما...مینیبیم گرویهمد  

.... بودم دلتنگش واقعا.... اومد ادمی ارسالن از که بودم فکرا نیتوهم   
!! "کنهینم ول و ادم جون به وفتهیم اری دنید بعداز که هیا کنه و نفهم موجود چه داشتن دوست نیا دونمینم"  

! :/واال  
...شد اتاقم وارد و زد در مهراد که بودم فکرا نیهم یتو   

یمهر سالم: مهراد  
؟یمهر بگم بهت منم خوبه یمهر دردو:من  

!واقعا توش نینر نکن خنکش کردم دایپ برات لقب هی یماه یسال بعد حاال+  
؟یدار کارمیچ نمیبب بگو رسید یما یاوک_  

(یسیانگل به= من زیعز: رسید یما)  
( بزنم یحرف خواستم تا...) یتولک....یتوخودت مدته چند...بپرسم حالتو اومدم....ایب د  +  

:گفت  
 شیزیچ کوچولوم یابج نفهمم اگه خرم یعنی چته؟ نمیبب بگو بهم فقط... یبزن گولم یبخوا که خرم که فکرنکن آ آ آ+

...ستین  
...مهراد ستین یچیه_  

 دردودل شهیهم مثل بزار سرتو روپام ایب ایب باهم؟ میشد بهیغر انقدر یلعنت دانشگاه اون تو رفتن با یعنی....مهرانه+
....زمیعز شدم غافل ازت وقت چند که خوامیم معذرت....کن  

....روپاش گذاشتم سرمو و دمیکش دراز  
 کنم کاریچ حاال....بابا برعکس درست....هیتعصب یادیز اون اخه!کشهیم منو بگم اگه.... ایخدا.... گفتنم تو بودم دودل

.... بهش بگم یچ  
....زامیعز زدن گول از ادیم بدم ستمین دروغ اهل  

:گفت کردیم ناز موهامو که یدرحال مهراد  
شنومیم....خب+  

 یلیخ کنمیم احساس....واقعا چمه فهممینم سردرگمم! اصال چمه دونمینم.... تنگه دلم.... راستش خب_ 
....رمیدلگ یلیخ...دلتنگم  

" ها بچه" یبرا یحساب دلم واقعا..... چمه فهممینم....ندارم ویچکاریه حوصله...اس گرفته حالم یلیخ کنمیم حس
....شده تنگ  

 فکر واقعا" شده تنگ ها بچه یبرا دلت"یگیم و یبگ برام ازش یترسیم و مخالفته جنس که یکی یبرا دمیشا+
گاگو انقد یکنیم  

 
ه؟یک یوفتیب رشیگ یخوایم غرغرو یتو که چارهیب بدبخت فرد اون حاال خب ؟....لم  

 هی از دیفهم که شده زرنگ انقدر چطور االن بود خنگ که بشر نیا اخه خدا یوا....بگم بهش دمیترسیم...دمیترسیم
....نداشتم اشو جربزه واقعا اما اومده؟ خوشم مذکر  

....گفتم رو میزندگ دروغ نیاول که بود اونجا  
 بچه یبرا دلم فقط.... ستین درکار یمذکر جنس اصال...اصل ستین یکنیم فکر تو که یزیچ اون بخدا...مهراد کن باور_

....شده تنگ کتابام درسو و ها  
 باخون و یکنیم نینفر رو استادا و یمتنفر کتابه درسو یهرچ از توکه! من برا نده تف کسشعر انقدر یول دایببخش+

....یدار دوستش که یا رشته عشق به فقط اونم...دانشگاه یریم یدل  
 یگفتیم حداقل..... یستین یخوب یدروغگو اصال.....که واقعا شده؟ تنگ دانشگاه یبرا دلم یگیم بمن یاومد اونوقت

شدم االن که شدمینم ناراحت انقدر شده تنگ براش دلم و اومده خوشم سرکوچه ازقصاب  
نزدم یبد حرف گه من چرا اخه عه_  

 کی از میبرادر ماخواهرو....یکردینم پنهون ازم ویچیه که یمن به اونم....یگفت رو دروغت نیاول.... یزد....مهرانه چرا+
...فهممینم رو یگفت دروغ بهم االن چرا.....اخه بمن یداشت کامل اعتماد تو....میتن خونو  
اومده گلوم ریز تا بغض....هیگر ریز بزنم بود کینزد....کنارش نشستم و پاشدم جام از  

....بود   
...بگم دروغ شدم مجبور که یدیپرس انقدر اخه.... مهراد:گفتم  

....من به حداقل...یگینم دروغ چوتیه تو ؟....چرا خب+  
 یزد حدس درست بارم نیا اره....ترسمیم وفتهیم برام داره که یاحساسات نیا از من مهراد....بده فرصت بهم+

"دینبا" که رو یکی من....من  
....است ممنوعه اون  اما"....دارم دوست"    

 خودم با اول بزار....نه ای ازش متنفرم دونمینم نه ای عاشقشم نه ای دارم دوستش دونمینم اصال.... من یبرا حداقل 
.....گمیم بهت بعد....امیب کنار دمیجد یحسا نیا با....امیب کنار  

 برات اگه اما یبگ بهم و ییایب یتونیم یداشت دوست اگه....یبزن یحرف کنمینم مجبورت منکه.... دلم زیعز باشه+
.... یکن یخال خودتو کن یسع باری وقت هرچند یول.....نداره بیع مشکله  

....نهیالکاتب کرام با حسابت وگرنه....ها بترکه و بکنه عقده هوی که دلش تو کرده دفن حرفاشو دلم زیعز نمینب وقت هی  
داداش باشه_  

....نمیبب داداش بغل ایب بدو حاال کالیبار آ+  
به شدیم ختم مهراد....بود یخوب داداش واقعا....کردم هیگر کمی انداختم آغوشش تو خودمو تا  

"   یزندگ"   
"  ارامش"  

....من"  گاه هیتک"  
....بود یعال واقعا اون   

....کردم پاک و صورتم و اومدم رونیب بغلش از....بودم شده یخال یحساب  
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چخبر گهید نمیبب بگو....گوجه خانوم خب+  
ه؟یلقب چه گوجه باز....مهراد_  

...گوجه مثل یشد سرخ ؟یدید نهیا تو خودتو کوچولو یمهر گمیم راست اخه+  
وونه؟ید دارم دوستت چقد یدونیم...شدما یخال واقعا یمرس مهراد یوا.... وونهید....اهان_  

....بایغر بایعج ؟یدار دوستم منو اصال تو ؟یگیم راست بابا نه+  
 یحت....کردیم هم یکار هر براش و ارهیدرب احوال حالو اون از منو خواستیم...کردمیم درک خوب نویا بخندم خواستیم

....ارهیب لبم رو لبخند که یته سرو یب یحرفا و یباز دلقک  
.....بود ایدن داداش نیبهتر واقعا اون که گفتم  

ییایدن داداش نیبهترترترتر تو دارم دوست که معلومه مسخره_  
....ینیبهتر تو....شد اشتب فکنم عه(: گفت هولزده شده گرد چشمام دید تا)ییایدن یابج نیبدترتر توام+  

 نگاهش قبل از تر وحشتناک نباریا...)که ندارم دوستت من اما.... ینیبهترترترتر تو...اره اره( بهش رفتم یا غره چشم)
. عاشقتم ندارم دوستت.... یعنی زهیچ اوه( گفت که کردم  

.....بخوابم کمی رونیب برو کن جم لشتو تن پاشو پاشو....یا مسخره یلیخ مهراد یوا_   
؟یکنیم رونیب منو یدار واقعا تو یه+  

...اره خب_  
ها سرت تو خاک یعنی  

چرا عه_  
...من سر تو خاک یعنی+  

؟یخوب وااا_  
جمع گروهمونو دوباره خواستمیم دلتنگه خانوم دمید که خر من سر تو خاک گهید اره+  

...زکمیعز بخواب....گهید ادیم خوابت تو خب اما بهتون بدم شام ، بگردونمتون الدیم برج ببرمتون بکنم  
...پسر عاشقتم مهراد یوا: کردم بوسش و بغلش تو دمیپر جام از فنر مثل حرفش نیا با  

.... دخترا به من بده خبر پسرا به تو بدو بدو_  
میرینم گهید نه+  

چرا؟ عه_  
گهید ادیم خوابت تو خب+  
...گهید نکن تیاز یمهراد_  

بخند+  
ها؟_  

...میبر تا ببوس لپمو دوتا ایب بعدش بخند، اول+  
....برو پسرلوس برو من خنگول برو: گفتم و کردم بوسش جلو ورفتم دمیخند  

گفت دویبوس مویشونیپ یا خنده تک با  
دلم زیعز باش خودت مواظب بخندو شهیهم+   

....داشت بهم داداشم که یمحبت و یمهربون همه نیا به زدم یلبخند_  
 ترنمم به اون بعداز ادیم گفت که گفتم بهش و زدم حرف باهاش سمر به زدم زنگ و تخت رو دمیپر اتاق از رفتنش بعداز 

دادم خبر  
 ادیب مهراد گمیم گفتم که ادیب نداره حالشو و ستین تنش یدرست لباس و مادرشه یجا مارستانیب گفت اولش 

....دنبالت  
...شهیم بهتر است گرفته اونم حال....میبر و میبش حاضر باهم نجایا ادیب تا دنبالش فرستمیم مهرادو   

  کردم قطع روش ویگوش بکنه یاعتراض بزارم نکهیا بدون ویگوش فکر نیا با
...من عشق.... من مهراد...مهراد: زدم داد  

.امیم االن: مهراد  
 
.. 

  اتاقم اومد یقیدقا بعد
وروجک؟ هیچ ها+  
من؟ عشق یچیه_   

بله+  
...یمن خوشگله داداش توکه بشم؟ فدات بشم؟ قربونت_  

؟یخوایم یچ باز کنم کاریچ بگو هیحاش بدون اوهوم+  
ترنم دنبال)....( مارستانیب برو ایب یچیه.... کلک ایشناخت منو خوب: گفتم و دمیخند  

شده؟ شیطور شه؟یزیچ شده؟ چش مگه ترنم؟: گفت یبیعج ینگران با و شد یجد هوی  
 یکل با ادیب خواستینم سرش باال رفته اونجاست مامانش.... ینگران انقد چرا تو...ستین شیزیچ نه: گفتم تعجب با

... میبش حاضر نجایا ارشیب دنبالش برو....ادیب کردم شیراض ناله و اه و التماس  
.... دمینشن که گفت یزیچ لب ریز و دیکش یراحت و قیعم نفس کردم احساس" ستین شیزیچ اون" دنیشن با  

.... دنبالش رمیم باشه: گفت بعدحرفام  
...اتاقم اومد راست کی ترنم و اومدن ترنم با نیم40 تا ساعت مین بعد و  

 کاپیم دوتا کردم تنم یاب دیسف ناناس لباس دست هی خودمن و دادم یصورت و دیسف خوشمل لباس دست کی بهش
.... دمید که نییپا میرفت باهم و گذاشتم هردوتامون صورت رو حال کم و دخترونه و تیالیها  

....کاناپه رو نشستن اماده بود شده یگریج بد که کثافت سمر همراه به پمیخوشت خوشگلو داداش  
   بودا شده پرنسسا مثل وثید اوففف...بود زده کج فرق موهاشم بود زده ینارنج و دیسف پیت هی سمر 
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!بودن اشونیگوش تو کمر تا هردوشون اخه...میماحاضر یگوش اهل سالم: گفتم بلند  
بسوزم بود کینزد....دختر واشی: گفت و حال تو اورت سرشو اشپزخونه تو از دست به مالقه مامانم  

 
!شدش سیخ کردم لپاش از ابدار ماچ دوتا دمیپر  

خوشگلم مامان چشم: گفتم  
ن؟یبر نییخوایم ؛کجا یبکن یچابلوس خوادینم حاال...خوبه خوبه:  مامان  

!خنده ریز زدم و... کوچولو سیپار تو فلیا برج ببرتمون خوادیم پسرت گل نکهیا مثل دونمینم: من  
 هی  و میزنیم یگشت هی میریم الدیم برج تا وقت چند بعد گهید مامان اره: گفت شدیم پا جاش از که یدرحال مهراد

....میگردیبرم یزود میخوریم هم یشام  
  شد یکی ومدیم توکوچه از که یبوق یصدا و خونه فونیا زنگ با لشیموبا زنگ یصدا که بود نشده تموم هنوز حرفش

! میبود شده شلوارالزم امون همه ما بکن فکرشو  
 ها صدا ام ییهویهمونطور ، تلفنش به دادن جواب مهرادبا بود اومده ها صدا هوی که همونطور که میبود شوک تو همه

...شد قطع  
!خب نیباش منتظر قهیدودق بابا پسرا نیبترک یاله که یا:مهراد  

کرد ماچش دوتا و بگو باباهم به م،یریم ما اومدن پسراهم مامان گهید خب: گفت مامان به رو و کرد قطع ویگوش بعد  
  میمنتظرتون نیماش دختراتو: گفت بود قلبامون رو دستامون هممون که دخترا ما به رو 
میشد سمر نیماش سوار و رونیب میزد و میکرد یخداحافظ یکی یکی ماهام رونیب رفت  

 فلک سربه هم هامون نیماش ضبط یصدا و میافتاد راه پسرا پشت بودند ماهان یمشک یکمر سوار پسراهم
....بود هم نطوریهم و هیخوب شب واقعا کردمیم حس! دیکشیم  

 افتاده جونم به که یا مسخره احساسات اون از شدم دور و هام یدلتنگ کردن در و گشتن یکل بعد و برج میدیرس
.... بود  

!واال  
  میگذروند خوش یحساب ، میدیخند یم  و میگفت یم و میگشتیم شام تاموقع

!بود محشر....بود بهتر یعال از نه یعنی بود یعال.... یسنت و کیش رستوران کی تو میرفت هم شام وقت  
....بود هم ینیدلنش و باز یجا! بود یسنت شدیم پخش که یکیموز تا...ها گارسون تن لباس از  

 اب خوش... نجایا پشت رمیم ییدستشو بهانه به من: گفت درگوشم و نشست من کنار اومد ارسالن مینشست یوقت
دارم کارت هواس و  

باشه: گفتم  
 نکنه که بودم شده نگران نیهم بخاطر....چشه دمیفهمینم اصال...بود قرار یب یلیخ صبح از...بودم شده کنجکاو

  باشه افتاده براش یاتفاق
 دم رفتم و گرفتم دستش از چویسو سمر نیماش تو میگوش گذاشتن جا بهانه به بعدش نیم5 منم و رفت نیم 10 بعد
 یکس از یخبر چیه و بود کیتار...داشت برم خوف لحضه هی راستش....یپشت محوطه اومدم زدم دور و رستوران در

....بودند من دورتراز یلیخ اونم که خانوم دوتا جز نبود  
 درختا یال دیکش و گرفت کمرو بزرگ و داغ دست دوتا هوی که گشتمیم ارسالن دنبال یکیتار تواون چشم با داشتم

...ارسالن   دمید و برگردوندتم که بزنم غیج خواستمیم  
 یها واستخوان شمیم خورد دارم کردم احساس که یطور کرد بغل محکم منو هوی که دمیکش یقیعم نفش دنشید با

. داد صدا بدنم  
  کنهیم نگام یجور هی دمید که دمیکش عقب خودمو تعجب با و اش نهیس رو گزاشتم دستامو

ارسالن؟ خوبه حالت تو: گفتم  
زمیعز اره: ارسالن  

خوبه؟ حالت که یمطمئن تو نمیبب ؟!!!!زمیعز!!!!یچ: من  
....شده چش....یچ یعنی رفتارا نیا....بود نزده هارو حرف نیا تاحاال اخه  

!خوبم ،خوبه میزندگ عشق اره زم،یعز ،اره خانومم اره:ارسالن  
....داشتم شک گوشام به دمیشنیم که یزیچ از  

!؟.....ارسالن: من  
 یه بگم خوامیم یه وقته یلیخ دارم دوستت یلیخ بخدا... شدم عاشقت واقعا من...مهرانه تونمینم گهید: ارسالن

 توام...تو مهرانه.... بگم یچ متعصبت داداش به دونمینم....کنم یخاستگار ازش تورو یچجور دونمینم اصال...شهینم
 احساس نیا که بگو...یدار دوستم که بگو...کنمیم سکته دارم...بگو یزیچ هی ترخدا مهرانه اره؟ ؟یدار دوست منو

...ترخدا دوطرفست  
 که کنهیم اعتراف بهم داره االن دارم دوستش کنمیم فکر ماهه چند که یکس..من یخدا بودم شوک تو واقعا...من اما

 شده اب پراز چشمام....بگم یزیچ تونستمینم یول دارم دوستت منم بگم خواستمیبودم اومده بند زبونم... عاشقمه
....بود  

 هی فقط....گفتم کردم غلط بخدا تروخدا نکن....نکن هیگر خب...؟یندار دوستم یعنی.....تروخدا نه مهرانه؟: ارسالن
کشمایم خودمو زهیبر چشمات اون از اشک قطره  

 دوستت واقعا....یول یچجور دونمینم کجا از دونمینم یک از دونمینم... دارم دوستت واقعا من ، من.... ارسالن...ار:من
.....دارم  

 بگم که باال ارودم سرمو....عشق با نباریا....ارومتر نباریا....کرد بغلم دوباره و کرد باز هم از دستاشو ارسالن ناگهان
....نکردن شک تا میبرگرد  

....زد رو سکوت مهر و گذاشت لبام رو لباشو اون اما  
 اروم

  قیعم 
  یطوالن و گرم

 با اونم....بود من ی بوسه نیاول نیا مسلما شدمیم اب داشتم خجالت از.... شدم جدا ازش که بود شده تنگ نفسم
....داره دوستم اونم کردمیم فکر و داشتم دوستش  که یکس  
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  حال_زمان#

 ساره
 

شد خوب روابطمون بعد به شب اون از ساره راستش....بود شب نیبهتر واقعا:مهرانه  
 خوادیم بدنم بخاطر منو شتریب ارسالن کردمیم احساس اما....بود خوب یلیخ میبود باهم دمیدیم گرویهمد یواشکی 

....تاخودم  
 یامابرا بکنه عبور قرمزام خط از زاشتمینم چوقتیه من....بکنم فکرو نیا شدیم باعث هامون یکینزد خب اما دونمینم 

....بود اشیدن حس نیتر لذتبخش انگار من یقرمزا خط اون  
من یدونیم  

 
.....خواستیم نهایا فراتراز رو یروابط اون اما مینکن عبور بوسه چنتا و بغل هی از کردمیم یسع  

 میکن صحبت باهم یواشکی دیبا گفت سمر روز هی  شد شروع که دوم ترم بودم، نزده یحرف یشکیباه ارسالن درمورد
....کردم قبول من و  

... کرد نابودم که گفت یزیچ...گفت؟ یچ بهم یدونیروزم اون  
گفت؟یچ سمر مگه...خب: من  

....داره دوستش گفته بهش ارسالن که گفتیم اون:مهرانه  
!هیگر ریز زد هوی دیرس که نجاشیا به....دادمیم گوش داشتم  

....نکن هیگر تروخدا خوب دختر یوا: گفتم و کردم نازش کردم بغلش رفتم عیسر  
 مینخورد صبحونه ما یراست یوا...ها گذرهیم زود چه!  شد ظهر ۱۱ ساعت نیبب: گفتم افتاد ساعت به که نگاهم 

ها باتوام....ختیریب خوشگل یه.... قرمز دویسف پوست با خوشگل سبز چش یم؟هیخورد  
 خوب و حالم یکنیم یسع یدار که یمرس: گفت و کرد بغلم و پاشد تختش رو از و کرد پاک اشکاشو هوی مهرانه 

... بود افتاده دورگردنم میروسر راستش... دیکش گوشم یجا یقیعم نفس.... یکن  
 رو ترنم یبو کنمیم حس اما کنمیم اشتباه من دمیشا.... یدیم رو ترنم یبو جونت از دور...  ساره: گفت

یدونیم....یدیم  
 یشباهت چیه بگم دیبا زایچ یایخ نظر از اما...اونه مثل اتمیمهربون یدونیم( نشست تخت رو و دراومد بغلم از) 

....دیندار  
... شده تنگ ترنم یبرا دلم   

 نزدما عطر دوروزه االن من....یراست ش؟ینیبینم مگه شده تنگ براش دلت چرا دورازجون؟ چرا یول ا؟یبخشیم: گفتم
دم؟یم رو ترنم یبو یگیم چطور  

!اهم اهم: گهیم  یکی دمید هوی  
! کنهیم نگاه منو بر و بر داره و ستادهیا بزرگ ینیس کی با مهراد دمید و سرم پشت برگشتم تعجب با  

 اگه ساره یول ستین مهم من یبرا: گفت مهرانه هوی که کنم کمکش تا سمتش رفتمیم داشتم و اومدم خودم به
...یدان خود بازم ها باشه لخت جلوش سرت ستین جالب ادیز همکارته، واقعا مهراد  

 دستش از وینیس و کردم سرم مویروسر عیسر...مهرادم یروبرو قایدق و افتاده دورم میروسر دمید تازه حرفش نیا با
بود صبحونه و یخوراک پراز توش...مهرانه یجلو زیم رو گذاشتم و...گرفتم  

ساره یشد سرخ.....خانوم کشهیم هم یخجالت چه حاال اوف:مهرانه  
  ن؟یسالمت ن؟یخوب....ها نیگرفت گرم خوب که نمیبیم....ریبخ صبحتون! اسالم کمیعل: مهراد

....نیهمچن یمرس...سالم: گفتم ریز به سر و اروم من  
صبحونه بابت یمرس... ها باز شهیبدم حالم.... لطفا مهراد این کمینزد....سالم: مهرانه  

ممنون اره: من  
...شما یهایپرس احوال از خوبم منم یمرس... امه فهیوظ هیچ حرفا نیا اصال...کنمیم خواهش: مهراد  

...بودم نداده جوابشو من و بود دهیپرس حالمونو اون دمیکش خجالت  
خوبه؟ ماهان اقا ن؟یخوب.... دیببخش: گفتم  

....میکردیم نگاهش تعجب منومهرادبا دیخند یپق  هومهرانهی  
....ستین کن ول نکنه وصل بهم مادوتارو تا....منو کشت صبح از که ماهان نیا...میخوب ما یرسیم: مهراد  

! ام قهی تو کردم شتریب سرمو خجالت از منم  
 واال

نوشکفته  دوگل بر سالم: اتاق تو اومد یباش سوزونده رو ماهان یپرا انگار هوی  
....و خوشپوش و  خوشبو و خوشگل و شکفته گل شما به سالم و: گفت و مهرانه به کرد رو و   

:/ مهرانه با کردن زر زر به بند هی کرد باز فکشو گهید  
 داشتم یگشنگ از نکهیا با....برم کنهیم اشاره داره مهراد دمید هوی که دمیخندیم ماهان یایباز مسخره به داشتم
 اتاق از رونیب رفتم مهراد همراه و برداشتم مویگوش و کردم خوشرنگ یها یچا به ینگاه حسرت با  مردمیم

.... مهرانه  
.... میبر ایب و کن یخداحافظ بردار فتویک برو یا خسته یلیخ:  گفت مهراد  

...بدم گزارش یصالح تایب به دیبا من  مهراد اما: گفتم  
...یبزن زنگ بهش دمیم بهت اشو شماره...ستین مهم: مهراد  

!کنم استراحت و بخوابم بتونم توش که یتخت و داشتم ازین گرم اب دوش کی به واقعا من  
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 اتوبان نجایا از دهنش و یصندل رو نشسته ماهان دمید تو رفتم و کردم باز که درو... کردم قبول و بودم خسته واقعا 
!کنهیم نگاهش بر برو هم مهرانه و بازه کرج_ تهران  

! بود گو بزله چقدر پسر نیا دادن تکون تاسف به یسر  
کاردارم کمی....برم گهید من جان مهرانه: جلو رفتم  

؟ینخورد صبحونه چیه توکه یراست نه؟ ییایم بازم  ؟یریم اهان: مهرانه  
 راه هرهر باز و! میاریدرم تهشو خودت خودمو برن نوشکفته دوگل نیا بزار یندار غم یدار تامنو ؟یخورد غصه: ماهان

! انداخت  
... دمیبوس روشو و جان مهرانه خداحافظ! خوبه: گفتم  

ماهان خداحافظ:من  
!  دمیند مهرادو کردمیم نگاه یهرچ...رونیب اومدم و برداشتم فمویک   

! بایغر بایعج  
 و جیمس و امیپ یکل بوده لنتیسا رو ممیگوش و ندارم شارژ شتریب درصد ۵ دمید  بزنم زنگ بهش دراوردم مویگوش

....داشتم تماس  
....گرفتم تماس بامهراد و  کردم سرچ یخاکستر گرگ:  نمیمخاطب تو رفتم و دادم تکون رو هام شونه خسته و الیخیب  

!واال! دییجویم امو خرخره کردم وشیس یچ من دیفهمیم درصد کی اگه مسلما  
بله؟: مهراد  

؟ییکجا: من  
مارستانیب یاصل یورود در جلو نیتوماش: مهراد  

اومدم اها: من  
دمیکش یقیعم نفس ناخوداگاه م،ینیب ریز زد کیک و قهوه یبو که جلونشستم و  نیماش سمت رفتم  
دوست یچ دونستمینم دارم دوست تلخ من دیببخش... گرفتم قهوه و کیک برات:گفت مهراد که   

 
!برات گرفتم تلخ یدار  

.... یمرس تلخم قهوه عاشق من نداره بیع:من  
...ام خونه طرف به افتاد راه میخورد که امونو قهوه و کیک  

 نشویماش لیم کمال با چون فهمهینم رو تعارف یمعن اصال کنم فکر اونم  باال ادیب کردم ،تعارفش میشد ادهیپ و دمیرس
!!!شد ادهیپ و کرد پارک  

!میشد روبرو نفر نیچند با هوی میشد که وارد و کردم باز و انداختم درو دیکل   
!بودند نشسته(  میمنش) مسلم و شوهرش و یسارا خانومو نبیز و هیحور و حسام  

!سالم: گفتم تعجب با  
 یاومد که روزید از گفت و زد زنگ یسارا یوقت یدونیم.... یاومد خداروشکر ساره یوا: گفت و جلو اومد حسام هوی

  هان؟ شدم؟ یحال چه ستین ازت یخبر شرکت
حسام: گفتم و دمیکش توهم اخمامو زنهیم ادیفر چرا دمیفهمینم  

...نهیبش و بشه ساکت شد باعث داد نیهم  
دادیم کردنش هیگر از نشون سرخش یچشما...کرد بغلم جون نبیز میداد سالم و میداد دست باهمه مهراد منو  

  اومدم رونیب بغلش از
!جون نبیز دینکن هیگر رضا اقا خاک ترو: گفتم و  

!کرد نثارم یگردن پس هی زدو پس اشکاشو حرفم نیا با  
 شونیا امرو و منه دوسته اون...بودم مهرجو یاقا خواهر یجا روزید از اما ندادم خبر که دیببخش: گفتم و مینشست 

...نداشت شارژ لمیموبا یگوش راستش...رسوندن خونه تا منو اومدن کردند لطف  
مامانت؟ کو پس ساره: گفت مهراد هوی شد راحت الشونیخ و شدند اروم همه یوقت  

!که بودم گفته بهش شبید منکه اخه! من یخدا یوا! هیچ گهید ساره بود زده گند....رفت فرو سکوت تو سالن   
...گفتم شبید...رازنیش که رو هیقض بودم گفته بهتون امم:گفتم  

شرمنده....دیبود گفته بله اهان:  مهراد  
....نداره بیع: من  

....مردم ترحم نیا از بودم متنفر...بود ترحم پراز افتادکه حسام و جونو نبیز یچشما به نگاهم  
 اطیح تو رفت هم یسارا شوهر نگاهاشون، از شدم راحت دمیکش یقیعم نفس که رفتن پاشدن قهیدق چند بعد

....بود ریدلگ یکم هنوز انگار کردم بغل رو یسارا پاشدم  
باشه؟...گهید دیببخش: کردم بوسش و کردم بغلش  

!رونیب ادیب بغلت از ادینم دلش ادم یدار تو هیاغوش چه نیا...زمیعز باشه: گفت و زد یلبخند هم یسارا  
 یسارا حرف نیبعدا خوردیم شربت داشت که مهراد میدید که میبرگردوند سرمونو ییدوتا ادیم سرفه یصدا میدید هوی

....بود دهیپر توگلوش  
....خدا یا االن از نمیا مهرانه از اون نیتوماش سرصبح از اون شدما اب خجالت از  

؟یکن استراحت کمی یخواینم تو...ام...امم: گفتم منم و کرد گم اشپزخونه تو خودشو که یسارا  
  برم؟ اتاق توکدوم...چرا چرا:گفت چون کرد برداشت بد نکهیا مثل اما خونتون گمشو پاشو که بود نیا منظورم

...کردم باز بود مهمان یبرا که اتاقمو کنار دراتاق باال طبقه رفتم و دنبالم ایب: گفتم تعجب با  
 نمونیب ، داد هیتک بهش و بست درو دمید بگم زهارویچ یبق ما برگشتم تا....خواب اتاق نمیا مهراد اقا  بفرما:گفتم

  و عقب برداشتم قدم کی بود کم فاصله
...ارمیب برات کن صدام نبود هم یهرچ. هست یچ همه مهمان اتاق نجایا: گفتم  

 بایتقر برگشتم سرمه پشت  کردم احساس که نه ای هست اضافه حوله و مالفه نمیبب کردم باز رو کمد در رفتم
  بودم توبغلش

...برم خوامیم من.... یکنیم ینجوریا چرا...مهراد یه: گفتم  
 دنبال وقته نیچند...خستم منم...رنیگیم ارامش و کننیم فیتعر بغلت از هیبق همه نیا...یبر یخوایم کجا نه:مهراد

نمیبب نجایا ایب اصال...  ارامشم  
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.... کرد بغلم و پرکرد روهم نمونیب کم فاصله حرفش نیا دنبال به و  
!  احساس پراز  

! بود دیبع ها احساس و  ها حرف نیا دمیدیم یخاکستر چشم ذات بد بدجنس گرگ هی االن تا اونو که یمن یبرا  
 یدینم رو ترنم یبو تو: گفت و دیکش یقیعم نفس شدن جدا وقت بشه اروم خودش بقول تا نگفتم یچیه

؟یدونستیم  
....یدیم رو خودت یبو تو   

 کی فقط...ساره نخور وول تروخدا: وگفت شدن محکمتر دورم دستاش که رونیب امیب خواستمیم کرد بغلم دوباره و 
...باشم اروم قهیدق کی حداقل بزار: گفت که دمیشن من اما گفت اروم نویا...قهیدق  

! بود شده تنگ نفسم....دمیکش عقب خودمو و گزاشتم اش نهیس رو دستامو قهیدق2/3 بعد  
 گمیم پرت چرتو ام خسته... هیخبر ینکن فکر ساره: گفت که کنم نگاهش شدینم روم خجالت از دمیکش عقب یوقت

؟یندار یا گهیکارد ممنون اتاقم بابت.... واال! بهمانه و فالنه بغلت گنیم کسشعر ناهمیا  
!بخوابم خوامیم گمشو که بود نیا منظورش  

.... خودم اتاق رفتم و رونیب زدم اتاق از و گفتم یا" نه" اروم بود شده گرد تعجب از چشمام که یدرحال   
 که بوده یکسخول گرگ همون بابا نه ادمه نیا کردمیم فکر باش منو....پرو ی پسره زدیم زنگ توگوشم حرفاش

!گاو کهیمرت.....هست  
...بودم یعصبان یلیخ  

 موهامو نم کمی حموم از بعد و رفتم گرم اب حموم هی شدم یخال و کردم بارونش فحش خوب که قهیدق نیچند بعد
..پتو ریز رفتم و کردم عوض ساده یمشک اسلش شلوار هی و یصورت خوشگل شرتیت کی با لباسامو و گرفتم  

...برد خوابم دهینرس بالشت به سرم که بودم خسته انقد.... نرم و گرم.  
...شد تکرار باز... عقب دادمشون موهامه کردم فکر...خوردیم گوشم به ینرم زیچ هی  

یاب چشم جفت هی با کردم باز که چشمامو از یکی بود داده ریگ گردنم گوشمو به کنه ی پشه هی انگار  
 

! شدم روبرو... یطوس دیشا...رهیت  
بود؟ مهراد نکنه بود؟ یک یعنی ایخدا کرد لیتحل و لهیتجز مغزم....افتاد روهم چشمام دوباره و کردم نگاهش کمی  

 و اهیس یرکاب هی با و کرده بدنش گاه هیتک دستشو هی مهراد دمید که کردم باز چشامو جفت عیسر فکر نیا با 
...روتختم دهیکش دراز شلوارش  

!پام کف ختیر ابروم و کلیه همه رفت کنار روم از پتو که شدم بلند دهیترس  
؟یکنیم کاریچ نجایتوا یه: گفتم تعجب با  

کنم دارتیب بودم اومده: گفت یاحساس چیه بدون شهیهم و شهیهم مثل هم باز و یخونسرد با مهراد  
 نگرانم و یعصب بودم ترسونده زدیم موج رفتارش و چشماش تو که یا یتفاوت یب و یاحساس یب و یسرد راستش

!شدیم ینیب شیپ قابل ریغ یلیخ ینجوریا اخه بود کرده  
االن امیم باش رونیب لطفا مهراد: من  

...بست درم و رونیب رفت و باالانداخت یا شونه مهراد  
 یاسب دم موهامم دمیپوش خوشمل یکرم بلند نیاست بلوز هی پاشدم جام از و رونیب کردم پرت نمیس از نفسمو

ال،یخیب دمشیند که رونیب رفتم و بستم  
....نهیبیم لمیف نشسته و تنشه راهنشیپ دمید که رفتم ییرایپذ به   
  اشپزخونه تو رفتم بودم گرسنه یلیخ! ظهر۳دمید خورد ساعت به که چشمم

....نینهاربخور  نیبش ایب خودتم کن صدا رو پسره نیبروا یدارشدیب شد خوب خانوم سالم:یسارا  
ممنون باشه:من  

نهیبب رو ونیتلوز تونستینم و بودم روبروش ینجوریا ستادمیا  مهراد یجلو رفتم و  
ینیبیم بعدا لمویف نهار میبر پاشو مهراد: من  

....نمیبیم لمیف دارم اونور برو یکنیم کاریچ ععع:  مهراد  
خورمیم خودم من بخور نهارتو توبرو  
هوی پاشو االن نیهم شهینم نه: من  

....افتادم شونش رو و بغلش تو صورت با که دیکش دستمو چنان حرف نیا بند پشت و گهید دهنتو ببند: گفت   
 هامون ینیب که فحش به ببندمش که باال اوردم سرمو مردمیم داشتم درد از... شد یکی کولش و اش شونه با صورتم

....خورد بهم  
 منم ام گهید دست مچ دور دستشم هی و بود سرم ریز دستش هی مهراد... شهیهم از کمتر....بود کم یلیخ فاصلمون

...بود اش نهیس رو دستام جفت  
....میکنینم که کارا چه کردیم فکر دیدیم یهرک  

...... یعصب یکم دیشا و خیتفاوت، یخشک،ب....هست شهیهم که بود یهمون مهراد یچشما  
 سمت برگشت نگاهامون و اومد ییصدا هی هوی که بکشم عقب خودمو خواستم و رونیب دمیکش تودستاش از دستمو

  کردیم جمع رو مالقه داشت و نییپا بود انداخته سرشو که یسارا
  بود،وهمزمان افتاده نیزم رو دستش از که

 جدا مهراد از خواستم تا اشپزخونه تو دیدو و.... یوا شدم مزاحمتون....زیچ یعنی  دونستمینم دیببخش یوا:گفتیم
  شد محکم  دستهام دورمچ دست دوتا هوی شم

 بهم لبامون میزدیم حرف اگه یحت فکرکنم هم یجلو صورتامون ، چشم تو چشم چشماش یجلو باال دیکش منو و
  خوردیم

 انقدر هم خدمتکار اخه نه، ای یدیفهم یبد حیتوض بهش رو یچیه یرینم ساره نیبب: گفت و بود یعصبان  
....(شدیم تر ادیز دستم رو دستاش فشار کردنش صحبت نیدره)فضول؟  

هوم؟ بکنم باهات خوادیم دلم هرکار بخوام دیشا ببوسمت االن نیهم بخوام من دیشا  
 ای یکش منت یریم ای یزود توام و رنیم جا همه اجازه بدون که شدن پرو انقدر که داره یربط چه خدمه نیا به 

نه؟ ای یدیفهم یخورینم تکون نجایا از االنم...یدیم حیتوض براشون ویچ همه ای یکنیم بوسشون  
...خوردیم صورتم تو نفسش زدیم که یحرف هر  
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!  رمیبگ گاز لپشو لحظه همون داشتم دوست که یطور بود کرده ترش جذاب بودنش یعصب نیا و بود یعصبان   
خواهشا کن ولم....باش اروم...باشه ایثان یبکن باهام یبخوا یهرکار ستمین ییهرجا من که اوال: گفتم  

 و اورد باال چشمام تا لبام از نگاهشو کرد مکث لبام رو چشماش...کرد کنکاو رو صورتم جز به جز...کرد نگاهم مهراد
.... کرد نگاهم قیعم  

 بلند خودش رو از منو و داد یفشار دستامو هرحال به بود؟ چش دمیفهمینم اما... نبود تفاوت یب و احساس یب ندفهیا
  کردم حس ستادیا پاشد خودشم و کرد

... کردم وحشت دمید که یزیچ با و کردم دستم یها مچ به ینگاه بدم تکون تونمینم رو دستام  
 و اوردم باال سرمو....شد جمع چشمام تو اشک درد از... بود شده بنفش و کبود مهراد یانگشتا رد دستم هردوتا دور

  انداختم مهراد به ینگاه
 نازک پوست چه ساره یوا: گفت....کردیم نگاهشون داشت و اورد باال دستمو یها مچ شده گرد یچشمها با که

...یبب یدار یا ینارنج  
....خورد حرفشو بود افتاده اب درد از که چشمام دنید با هوی  
.... بود نکرده بارم کم امروز صبح از...هیگر ریز بزنم بود کینزد   

 و خوردم یسرد اب وانیل عیسر رفتم اشپزخونه به و زدم کنارش و دمیکش رونیب دستش از دستامو بغض و یدلخور با
....بود شده دهیچ غذا از که یزیم پشت نشستم  

نبود یسارا از یخبر  
 خوب بمال پماد کمی... شهیم ینجوریا دونستمینم متاسفم واقعا: گفت نشست روبروم و اومد مهراد قهیدق چند بعد

شهیم  
....خوردن به کرد شروع و دیکش غذا راحت یلیخ و  

! بود شعور یب و حیوق که واقعا  
  دادم انیپا غذام به اب وانیل کی با... بخورم نتونستم شتریب قاشق چهارتا سه کردیم درد دستام من

  نییپا اومد نیم چند بعد و باال طبقه رفت غذاش کردن بعدتموم مهراد و نشستم کاناپه رو ییرایپذ تو رفتم پاشدم
بود دستش چهاشیسو و مدارک  

 
.... 

 یجلو تا و پاشدم پس.... ستین نیا ینواز مهمون رسم بازم باشم ناراحت و دلخور که هرچقدرم پاشدم جام از 
باهاش یخداحافظ یبرا رفتم یورود  

  ممنون هم زهایچ هیبق بابت... متاسفام دستات بابت واقعا: مهراد
خدانگهدار کنمیم خواهش نداره بیع نه:من  

.... رفت و شد نشیماش سوار و کرد یخداحافظ و کرد دستام به ینگاه مهراد  
....کردم بغلش رفتم سرع و کردم داشیپ بود توش مهراد که یمهمان اتاق تو و یسارا دنبال خونه تو دمیپر رفت تا  

  ؟یسارا:من
 تیوضع اون تو بخدا دونستمینم نه؟ شد بد یلیخ اومدم هوی من دیبود حال تو شما دیببخش ساره یوا: یسارا

شرمنده...دونستمینم.ادینم نکارایا که تو به اخه نیهست  
 یخاص اتفاق  گرفت منو اون وفتادمیم داشتم هوی ناهار یبرا کنم صداش رفتم من بعدشم.... نداره بیع نه: من

...یمن یاییتنها همدم ساله3 االن تو بعدشم...وفتادین  
 دونهینم اونکه بعدشم ستین جور ادیز خدمتکارا با کن مراعات کمی هست نیا که ییوقتا لطفا دونهینم پسره نیا یول

باشه؟ کن مراعات کمی ادیم گاو نیا یوقت لطفا....یبزرگتر یابج هی یستین خدمتکار تو  
 بچه نیا شکرت خدا یا... باشه باشه: گفت کردیم پاک چشمشو گوشه اشک خنده، شدت از که یحال در یسارا

!بخندونه مارو هست  
کرد، رونیب اتاق از بود،منو توش مهراد که یاتاق کردن زیتم بهونه به بعدش و میکرد صحبت کمی  

 مچهام نیب یقیعم درد کنم درست سرم ریز بالشتمو خواستم تا  تختم تو دمیکش دراز راستی و تواتاقم رفتم منم
...دیچیپ  

.... نشست چشمام به اشک که بود یحد به دردش واقعا دمیکوب بالشت رو سرمو و دمیکش عقب دستامو  
یلعنت  

یلعنت   
...یلعنت   

صدا یب....شهیهم مثل اما شد شتریب اشکام شدت رشیاخ یرفتارا و راشیتحق و نیتوه و مهراد ادی با  
...نیماش تو صبح یاتفاقا  

...مهرانه اتاق تو  
...گرمش آغوش و توخونم  

...صداش جذبه و ییرایتوپذ  
...گرفتیم جونمو داشت درد از که یکبود یدستا  
خدا؟ هیشوم و اهیس سرنوشت چه گهید نیا اخه  

 کردن هیگر ریس دل هیاز بعد.... بود کرده داغونم ومدهین هنوز که یمهراد....مهراد به گشتیبرم االنم خرابه حال ی همه
.....برد خوابم  

 
 مهراد
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....کردیم تمیاذ و بود افتاده کار به ام مردونه زیغرا هم بودم یعصبان هم.... بود بد حالم یحساب  

 یازهاین بدنم یگاه و مردم کی من بالخره... شد خراب حالم بدتر بلکه نشدم اروم تنها نه گرفتم بغل رو ساره یوقت 
 چند از بعد قایدق اما کردم یدور ازش و کردم برخورد یتند به باهاش بعدش هرچند! شهیم داریب زمیغرا و داره یجسم

...رمیبگ خودمو یجلو نتونستم واقعا ندفعهیا و روم افتاد دوباره ساعت  
!بره ابروم تا بزنم یحرکت هی بود ممکن هرلحضه بود دیبع من از زایچ نیا  

 دستو ساره یجلو چطور دونمینم اما بودم اوردهین کم یدختر چیه یجلو تاحاال.... دیرس فضولش خدمتکار نکهیا تا 
.... بچشم لباشو طعم داشتم دوست واقعا که یقدر به بود شده سست پاهام  

... بود بیعجا از  
ناراحت هم بودم خوشحال هم دیرس خدمتکاره اون یوقت  

 طرفم هی از... همکار و میبود بهیغر پشت هفت ما بالخره بود درخطر ابروم شدمیم کشینزد اگه چون بودم خوشحال 
!بودم دهینرس کامم به چون بودم ناراحت  

 در از  که بودم شده یعصب... داشتم درد منم و کشنیم درد واقعا نرسن هدفشون به اگه که نهیا مرداهم یبد هی
  روندم راستی و رونیب زدم اش خونه

...زدم ماهان به زنگ هی و نداشت خبر از ماهان جز یکس که ییالیو تو شهر خارج  
سالم جان: ماهان  

ییکجا...کیعل:  من  
شمیم تلف یخستگ از دارم ام خونه توراه: ماهان  

 الزمه یالیخیب ساعت چند یبرا که یهرچ...خوشمزه یغذا هی و مشروب نوع وچند دیسف موبورو خوشگل دوتا: من
منتظرتم که بدو استراحت هم احتیس هم... الیو ایب و ریبگ  

.... ستمین خودم شهیهم مثل که یدونیم اما کنمیم فراهم برات یخوایم یهرچ: ماهان  
اریب هلو دونهی یستین اگه حال ضد باشه: من  

فرستمشونیم در دم ۸ ساعت.... الزمه یعال شب کی یبرا که یهرچ و دیسف موبور خوشگل دونهی یاوک:ماهان  
فعال یاوک:من  

خدافظ: ماهان  
، بود فاصله نیم ۳۰ شهر تا نجایا از المثب...اومدم حموم از و گرفتم راهو یخستگ و  رفتم حمام به بود عصر ۶ساعت   

 یگرگ به نهییتوا و  زدم تن م،یخاکستر یچشما همرنگ یطوس ست شلوارک و یرکاب موهام کردن خشک از بعد 
...بود برده باخودش زمویغرا و احساسات کل گرم اب حموم هی که کردم نگاه  

....گذرهیم یماه۴/۵ ام رابطه نیاخر از فکنم باشه کاربلد فرستهیم که ییهلو نیا وارم دیام  
....نکنم فکر شدم فیکث انقدر واقعا چرا االن نکهیا به کردم یسع و زدم نهییا تو مرد به یپوزخند  

....منتظر انداختم لنگ یرو لنگ و ییرایتوپز رفتم  
...شد زده الیو زنگ بعد نیم ۱۵ قیدق و دیرس امیخوراک و ییغذا مواد که بود ۸ ساعت  

 غرق که رو یتوبغل الغرو ، نبودن لنز که یسبز یچشما و ییطال و لخت یموها با دیسف دختر کی کردم  باز درو رفتم 
  بود دهیپوش دیسف شلوار شالو با غیج یصورت کوتاه مانتو کی دمید ، بود پارچه دومتر تو شیارا در

...اسرام من زمیعز سالم: دختره  
(مستعارم اسم) ام یمهد منم خانووم اسرا کیعل:من  

ا بغلم تو خودشو عشوه و ناز با و تو اومد بده در دم تو بفرما:من  
 

!دیپرس احوالمو نیح درهمون و کرد لپام رو بوس دوتا و نداخت  
  کنارش نشستم و مبل رو نهیبش کردم تشیهدا

باشم؟ راحت تونمیم: اسرا  
بهتر چه...البته:من  

کنم؟ عوض لباسمو تونمیم کجا: اسرا  
اتاق اون تو یبر بهتر...هرجا:من  
دادم نشونش هارو پله ریز اتاق و  
...برگشت قهیدق چند بعد و تواتاق رفت  

 اومد و بود ختهیر دورش موهاشو... زدیم برق لباش یرو قرمز لب رژ بودو تنش چرم براق قرمز یس*سک دکلته هی
  نشست ناز با کنارم
... ناز و عشوه از پربود  

 ریز و گردنم یگود تو کرد فرو سرشو و ترکرد کینزد بمن خودشو... کرد شروع یقیدقا بعد که بودم ونیتلوز به رهیخ
و دیکش نفس گوشم  

...دیبوس گوشمو ریز و...نجامیا چرا من یکرد فراموش نکهیا مثل: گفت   
 گرم یبرا کمی و اوردم نویشامپا و پاشدم یچشمک با! میکن حال بزار نباش هول انقدر...نکردم فراموش خوشگل نه: من

...زدم کیپ تا سه/دو شدن  
 یرونا و بود نشسته پاهام نیب بود اومده... شد کوفتم که میخورد رو بود کباب چلو که شام بعدش.... نخورد اما اون

...بود نگاهم راس ریت تو دشیسف  
... خوردیم تکون هاش نه*یس تکونش هر با و بود معلوم اش نه*یس خط دادیم هیتک بهم که خودشو   

...داشت وجود یوند*ل و عشوه حرکاتش توتمام و خوردیم ناز با  
.... س*یخ و داغ د*یبوس و برد گلوم ریز سرشو دوباره دیفهم نویا و کردیم باز سر داشت زمیغرا دوباره  

... دارم الزم باتو تختو خواب؟ اتاق میبر: گفت  
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 هجوم روش و تخت یرو انداختمش و رفتم اتاق به و بغلم ریز زدم گوسفند مثه و زدم پشتش به یچنگ حرفش نیا با
... بردم  

...افتاد چشماش به نگاهم ارمیدرب لباسشو تا گرفتم فاصله... کردیم میهمراه هام*بوس تو منو و بود سرمست اولش  
 ظهر امروز... افتادم ساره یچشما ادی.... خوندم چشاش از ویچ همه...بود یناراحت پراز و بود شده جمع توشون اب

.... خوردیم بغضشو اما هیگر ریز بزنه بود کینزد و بود اب پراز ینجوریهم قیدق دید دستاشو یوقت  
گذاشتم چشمام رو دستمو و کنارش تخت رو افتادم یقیدردعم با دوباره دیپر هام حس تمام ساره ادی با  

.... بده ادامه کارتو پاشو یشد ناراحت دیببخش یمهد یه: اسرا  
یستین یراض یوقت دمیفهم ویچ همه... باهات ندارم یکار گهید: من  

یخورینم بدردم تو  
 ام ره*باک من بگم یزیچ هی نیبب.... پاشو دارم ازین پول نیا به واقعا من بده ادامه کارتو پاشو دیببخش یه: اسرا

یمهد گهید پاشو....یکنیم یشتریب حال ینجوریا  
دم؟یند چشماش تو رو غم همه نیا اومد یوقت چرا.... قیعم...کردم نگاهش قیدق اما من  

 بزار بخواب فقط ندارم تیکار برو و بردار زیم رو زارمیم پولتو هم فردا بتمرگ ریبگ یدار ازین پول نیا به واقعا اگه: گفتم
...بخوابم  

 گرفت و پسر یمرس عاشقتم: گفت و کرد ابدار بوس هی لپامو لبمو اخه شد خوشحال یلیخ کردم حس لحضه هی
!دیخواب  

.... تراس تو رفتم و کردم روشن یبرگ گاریس و پاشدم جا از و زدم یپوزخند   
! خمارم صب از اخه...دتریشد یلیخ نباریا و بودم شده سردرد هم باز...کردمیم رفتار اونطور ساره با دینبا امروز واقعا

:/ واال  
 دیفهم شدیم فشیظر یدستا از کرد بغلم پشت از یکی دمید که تو برگردم داشتم کردم خاموش سومو گاریس

 خرج بخاطر فقط.. فقط من... باورکن...ستمین ییهرجا هرزه هی من یدونیم واقعا یمرس...یمهد: گفت و اسراس
...بود اولم شب امشب باورکن....کرده فوت پدرم....کارم نیا به مجبور مادرم عمل  

چقدره؟ مامانت عمل خرج: گفتم....  خورد سرم تو محکم پتک کی مثل ترنم ادی هاش حرف نیا با  
ها؟ قصه قهرمان یبش یخوایم چرا: اسراء  

اره کن فکر تو: من  
....شهینم خوب دوتومن و کی با یدرمان یمیش... داره( معده سرطان)یپولک معدش تو: اسرا  

 رو سیبنو رو هست هیبستر توش مادرت که یمارستانیب و حسابت شماره با اتو شماره یرفتیم یداشت که صبح: من
؟یخونیم درس سالته؟ چن.... یبخون درستو ادم مثه که یشرط به بامن مادر مارستانیب خرج تمام...برو بعد بزار زیم  

؟یمهد یگینم یالک واقعا؟ ؟یچ:اسرا  
نه: من  

....بهمون دنیم پلمید امسال  رستانمیدب سوم... خونمیم درس اره سالمه ۱۸: اسرا  
؟یدیم اتو مدرسه خرج یچطور:من  

 کردم هرکار من مارستانهیب ماهه ۵ االن اما میکردیم یزندگ پولش با.. .کردیم یاطیخ بود خوب که حالش مامانم: اسرا
... وفتهیب اتفاق نیا نداشتم دوست بخدا.... بود شبم نیاول نیا.... یهرزگ سمت امیب بودم مجبور نکردم دایپ یکار  

د؟ینیشیم کجا: من  
 صاحب یدونیم...افتاده عقب اش اجاره ماهه ۶ و هیا اجاره! ستین خودمون خونه... تهران جنوب تو)...( منطقه:اسرا

نه؟ جالبه! ماه ۶ نیا یبدهکار  یدرازا خوادیم منو شب هی فقط خونه  
 یبرا و افتادم ادشی....یمونیم من یبرا یزیعز هی مثل تو یدونیم.... ستین جالب چیه! ستین نطوریا اصالنم: من

....شرط چنتا به اما من با مادرتم یها نهیهز خرم،یم براتون شهر تو خونه هی... کنم کمکت گرفتم میتصم نیهم  
یبد قرض بهم نکهیا مگه.....کنم قبول تونمینم واقعا من اما ؟یچ: اسرا  

اومد خوشم شهامتش از...رهیبگ صدقه نبود حاظر اما زدیم پا دستو یبدبخت و فقر تو...بودم مونده دختر نیا توکار واقعا  
داره شرط اما... دمیم قرض باشه: گفتم یپوزخند با   

؟ییشرطها چه: اسرا  
 

 تو یگرفت پلمتوید یوقت: سه دانشگاه یبر بعد و یریبگ پلمتوید تا یخونیم درستو:دو یهرزگ یب یهرزگ: کی: من
 مارستانیب پول هم و خونه اجاره هم: چهار یبد قرضتو یبتون تا یکن کار کنمیم بند دستتو دوستام از یکی شرکت

خوبه؟.... یدیم بهم انهیماه مادرتو  
 گوشم دم و کرد بوسم و کرد بغلم محکم.... بود خنده با اش هیگر چون بود شوق از.... کردیم هیگر داشت اسرا

....پسر عاشقتم.... قبوله یوا: گفت  
!جون بچه....بخواب و توجات برگرد نشده عوض ممیتصم تا خب: گفتم  

 اتاق باال طبقه رفتم براست و اومدم رونیب تراس از.... رفت تخت رو انیگو خداروشکر و کرد پاک اشکاشو خنده با
....برد خوابم بالخره تالش و یسع  یکل بعداز... خودم  

 
 ساره
 

...بخواب بعد بخور شامتو پاشو پاشو....جان ساره: گفتیم که بود یسارا... شدم داریب یدست یها تکون با  
...شدمینم داریب نبود یگرسنگ و ضعف  حس اگه واقعا  

...دادیم نشون رو ۱۲ که افتاد ساعت به چشمم خوردن عذا قاشق چند از بعد و پاشدم جا از یسست و یکرخت با   
برم؟ تونمیم ؟منیندار الزم یزیچ جان ساره: جام اومد کرده کاله شالو یسارا  
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باش خودت مواظب...برو زمیعز اره: من  
خدافظ پس: یسارا  

بسالمت:من  
 اهنگ و زدم غلط انقد برد؟یم خوابم مگه اما بخوابم تا اتاقم رفتم... رفت فرو سکوت و یکیتار در خونه یقیدقا بعد

....یخستگ از...شدم هوشیب نکهیتاا...دادم گوش  
 صبحونه هی تا اشپزخونه تو رفتم اماده و وحاضر گرفتم دوش معمول طبق شدم داریب خواب از ساعت یصدا با صبح

....کرد ییرایپذ ازم یسارا و بخورم  
 نمویماش یکی اون اومد ادمی نیتوماش شرکت سمت روندم راستی... رونیب زدم در از صبحونه و یچا وانیل هی بعد 

باخودم گذاشتم جا مهراد شرکت نگیتوپارک  
 مثل که کردم تشکر و روگرفتم قهوه اتاقم به اومد قهوه وانیل کی با مسلم... دارمیم برش و رمیم حتما امروز گفتم 

 و یمازرات و کرب یها پارچه ۱۰ ساعت امروز هنرمند خانم خب:کردن یاداوری رو امروز یکارها کرد شروع شهیهم
 پخش یکمپان با قرارداد جلسه هی غذا ساعت بعداز ۲ ساعت و یدیتول به رسهیم دیداد سفارش هند از که یساتن

.نیهم میدار  
؟یچ فردا خوبه:من  

هاتون مالقات و جبسات هیبق و طوفان شرکت میببر تا نجایا ارنیم یدیتول از دیجد یها مدل فردا: مسلم  
ها؟ پارچه یریگ لیتحو به نظارت یبرا ادینم طوفان  شرکت از یناظر امروز...باشه: من  

نه؟ ای فرستندیم رو یناظر اونا که دونمینم اما وفتهیم اتفاق نیا گهید یها شرکت در مسلما دیدونیم خوب:  مسلم  
کنم صحبت باهاشون اتاقم کن وصل و ریبگ تماس اونجا تیریمد به گهید نیم ۳۰... باشه: من  

دیندار یا گهیکارد بله: مسلم  
ممنون....فعال نه:من  

...بود خط پشت مهراد برداشتم که تلفنو بود، کرده وصل اتاقمو یگوش مسلم یقیدقا بعد  
مهرجو یاقا سالم: من  
؟یخوب ساره سالم: مهراد  

شما یها یپرس احوال از مهرجو یاقا یمرس: من  
یمخم رو بزن حرف یعاد االنم شرمنده واقعا دستت بابت: مهراد  

....گفتم بازم یول شدینم رفع زایچ نیا با میدلخور  
 رو ینتظر بدونم خواستم میدار رو هند از یسفارش یها پارچه یریبارگ ۱۰ ساعت امروز مهراد اقا راستش خب: من

نه؟یبب دیفرستینم  
فرستمیم ها پارچه ریمد با همراه رو ماهان چرا چرا...نداشتم خبر عه: مهراد  

مهراد اقا ممنونم باشه: من  
؟یزنیم حرف ینجوریا چرا بدونم شهیم حاال خب:مهراد  

چطور؟:من  
چر؟ا...یبندیم وجمع ملموس قابل ریغ و بهیغر: مهراد  

 صحبت یا گهید طور بخوام که داره وجود همکار رابطه جر یزیچ ما نیب مگر بعدشم..ستین یزیچ جناب ریخ: من
 کنم؟
نه:مهراد  

نمیبینم رو  بهتون شدن کیشترنزدیب یبرا یلیدل خب:من  
  هنرمند خانوووم نمتیبیم منکه....یشینم ادم نکهیا مثل نه: مهراد

د؟یندار یکار خب یاوک: من  
یداد خبر یمرس نه: مهراد  

خدانگهدار فمهیوظ کنمیم خواهش:من  
خداحافظ: مهراد  

واال....ستین خوب نداره باهام یصنم چیه که یکس به یکینزد انقدر باشم دور ازش کمی بودم گرفته میتصم راستش  
 پارچه جنس رو نظارت و یریبارگ بعداز و میرفت یدیتول به باهم و شرکت اومدند گهید دومرد و ماهان شد که ۱۰ ساعت

  رفتن؛ ها
 اون چیسو دهینرس و دهیرس رفتم خونه به و نگرفتم یا جهینت چیه و رسوندم جلسه به امو جنازه کوفته و خسته منم

...طوفان شرکت رفتم راستی و گرفتم اژانس و زدم چنگ ماشنمو یکی  
 تو رفتم صدا سرو یب...۵ساعت شهیم اشیخاموش درشو ببندن تا مهیخاموش ۴ من اما کردیم لیتعط شب ۷ طوفان 

....ام خونه سمت روندم و کردم روشن نمویماش و نگیپارک  
 
 مهراد
 

 زیم هی و  یخال ی خونه با دمیرس که نییپا طبقه به سرکار برم تا شدم حاضر و شدم داریب ساعتم زنگ یصدا با صبح
...شدم روبرو نامه هی و صبحونه  

 یبرگ گاریس شدم نمیماش سوار و زدم چنگ هام چیسو با رو نامه و خوردم امو صبحونه راحت الیخ با و نشستم
.... شرکت سمت افتادم راه و کردم روشن لبم گوشه  

....بهم زد زنگ ساره گذشت که یساعت چند  
!دمشید روزید که باشه یدختر همون نیا شدینم باورم اصال که زدیم حرف ناملموس و باور قابل ریغ انقد  

...بود ختهیر بهم درموردش ذهنم معادالت شهیهم مثل هم باز  
یبرا.... بود بد من یبرا نیا و بود ینیب شیپ قابل ریغ یلعنت اخه  
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...بدم صیتشخ تونستمینم ندفعهیا و هیچ طرفم یبعد قدم دونمیم شهیهم که یمن  

...اونجا فرستادم گهید دونفر با و ماهان بود شلوغ سرم منم بفرستم ویکس هاش پارچه نظارت یبرا بود زده زنگ  
 تلفن شماره و وادرس بود اسرا مدرسه و خونه ادرس خوندم رو نامه نشستم بودم شده کاریب که یفرصت هی تو

  برداشتم چمویسو مادرش معالج و مارستانیب
!شرکته نگیپارک تو ساره دمید که کنم براه رو کارهاشو برم تا  

 باال تا ومدین اون یوقت گفتم باخودم اما کنم سالم و جلو برم خواستمیم نشیماش دنبال اومده که دمیفهم کردم تعجب 
نمنه؟ اصال برم چرا من بکنه یسالم هی  

... مارستانیب روندم و شدم نمیماش سوار و  
 مادرش کامل یبهبود از بعد رو شیباق نصف مارستانیب حساب به ختمیر هاشو خرج نصف و کردم صبحت معالجش با

...اشون خونه سمت روندم نیح همون در یرمضان لمیوک به زدم زنگ بعد حسابشون به زمیریم  
...یریگینم ما از یخبر شدهیچ ؟یخوش یخوب... مهراد یاقا سالم به: یرمضان  

...خوامیم ریتقص عذر بوده من از یکوتاه دیینفرما...یرمضان یاقا سالم: من  
 یچ کارت نمیبب بگو خب...یکردن یجوون دنبال بالخره نداره بیع...ریبخ... ادتی که ییکجا یجوون یه:یرمضان

 هست
...مطلب اصل سر رهیم راسی و اس هیحاش یب....ازش ادیم خوشم بودنش رک نیهم بخاطر  

دیداکنیپ)....( تو دوخواب یمتر ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ خونه هی خوامیم... براتون دارم زحمت بازهم راستش خب: من  
 یول... ریبگ رو کیش و ییالیو اطیح متر ۵۰ با یمتر ۱۵۰ خونه هی دیکل ایب گهید ساعت ۴۸ حله اونکه خب: یرمضان

یخوایم یک یبرا رو خونه نیا حاال یدار خونه همه نیا توکه  
که یمتوجه...نداره یخوش صورت نزدم خودم یها خونه به دست که هس نمیهم بخاطر همکارام از یکی برا: من  

بدم؟ انجام برات تونمیم یکار چه گهید خب فهممیم بله: یرمضان  
؟یتونیم....حسابش به زیبر تومان ۲ ماهانه و کن باز یسمائ بانو ماه اسم به یبانک حساب کی... نکهیا گهید: من  

گه؟ید و  بله:  یرمضان  
  بشنوم شهیهم تویسالمت خبر گهید:من

یبود چیه...پسر ینداشت زبونتو نیا اگه تو....مهراد یا:یرمضان  
ن؟یدار دوستم ختنامیر زبون بخاطر منو شما یعنی.... نشد گهید نه: گفتم خنده با  

!زد قهقه و داشت؟ دوست شهیم تورو گفت یک حاال... خوبه خوبه: یرمضان  
  احساساتتونه ستین لطفتون نظر نایا دونمیم بله:گفتم
دارم ادیز کار که برو یپروند مزه ادیز گهید خوب: یرمضان  

زیعز یرمضان یاقا شما خدانگهدار: من  
جوون باشه پناهت و پشت خدا: یرمضان  

....اسرا خونه در جلو دمیرس همزمان کردم قطع که ویگوش  
زدم درو رفتم و شدم ادهیپ  

ه؟یک:اسرا  
ام یمهد زیچ...مهرا: من  

سایوا:اسرا  
 بچه هی واقعا اندفعه...نبود صورتش رو لعاب و رنگ اونهمه از یخبر و بود سرش رنگه چادر کرد باز درو قهیدق چند بعد

!بود جلوروم یرستانیدب  
نشست و برگشت یچا وانیل دوتا با رفت و مینشست میدیرس که توخونشون داخل کرد تعارفم   

... بود تنش یا ساده شلوار بلوز  
امیم مارستانیب از دارم االن نیهم خانوم اسرا خب:من  

شد؟یچ خوب؟: گفت و زد یبرق چشماش اسرا  
.... دادم خواستنیم یهرچ االنم تا کنمیم پرداخت پولهارو همه.... خوب که خوب: من  

 نام به یبانک حساب کی اول.... زیچ چندتا با امیم هم باز فردا... گرفتم براتون)...( تو هم ییالیو یمتر ۱۵۰ خونه هی
  دیکل دسته و خونه سند یکپ دوم، ادیم پول توش تومان ۲یماه که مادرت

  شد یشاد پراز چشمهاش اسرا
پسر عاشقتم یمرس یمرس یمرس یوا گفت و کرد بوسم ذوقش از و کنارم اومد دوباره و  

ها رسمیم حسابتو نجایهم خمارم دوروزه که اونور برو: کنار زدمش خنده با  
...ازم گرفت فاصله و شد سرخ و دیخند حرفم نیا با  

....بود بچه یلیخ یسخت نهمهیا یبرا واقعا  
که نجایا ومدمین خبرا نیهم بخاطر فقط االنم: گفتم  

؟یاومد یچ یبرا پس:اسرا  
...کنهیم جاش از درو داره یکی دمید افتاده عقب اجاره پرداخت یبرا بگم خواستم تا  

 
! کردیم اسرا بار یکیرک یها فحش و در جون به بود افتاده لگد و مشت با  

کردم باز درو و در یجلو رفتم تعجب با  
 یزنیم شاخهاتو بز نیع نییپا یانداخت سرتو ستین ات لهیطو که نجایا یباش گاوم مگه؟ یگاو عمو یهوووو: گفتم و

دهیسف در نیا یوحش کننیم رم قرمز پارچه دنید با گاوها اشم تازه در به  
....کردیم نگاهم داشت باز دهن با که بود خورده جا حرفهام از چنان مقابلم طرف  

 بود یکی زرد و یمشک یها دندون با بود مو الخ چند کچلش ی کله رو و بود تنش یرکاب و یشلوار ریز که مرد کی 
...نبود یکی  
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؟یباش یک جناب: گفت و داخل اومد و اومد بخودش هوی  
؟یهست یک شما یهرک: من  

خونه هرزه اش کرده خانوم جنده نیا که خونه نیا صاحب غالمم من:مرده  
دیپر سرش از فاز ۳ برق و شد یجار دهنش از خون که زدم گوشش به یا دهیکش چنان   

 یقوپ حاال) کرد جمعش ها خونه تو از دیبا که توعه زن جنده...جنده یگیم من یابج به باشه اخرت دفعه: دادزدم
( شدش خنک دلم خب یول هاااا اومدم  

!واال  
نداش یداداش که اسرا دونمیم من که ییتاجا: غالم  

م؟یک من پس  نداشت اگه... یزک: من  
...گهید  نیزم یبزن رو دختره یاومد حتما دونمیچم: غالم  
!دیکش عقب صورتشو بزنم دومو یلیس تا باال اوردم دستمو  

بکن یخواست هرکار بعد بده منو طلب ستین ایباز هرزه نیا یجا نجایا... میپدرت خر نوکر ما یحاج: غالم  
  چقده؟ طلبت: من
تومن ۴االن تا: غالم  

نا؟یا از یگرفت شیپ پول چقد:من  
تومن ۵:غالم  

 خوادینم شمیباق...خودت ماله مونهیم نجایهم هم خونه نیا یها لهیوس بردار طلبت یجا رو خونه شیپ پول خوبه:من
  یبد پس

  داداچ درست دستت به  به: گفت و شد باز ششین ،یگیم غالمو
ریبگ رو دایکل ایب موقع نیفرداهم: من  

خدافظ برادر یاقا شمینم مزاحمت باشه: غالم  
  کردم بغلش و نشستم کنارش رفتم کنهیم هیگر اروم اروم داره اسرا دمید که داخل اومدم و دادم تکون یسر تاسف با 

  شد اروم قهیدق چند بعد که
کنمیم خواهش: گفتم منم کرد تشکر زیچ همه بابت و شد جدا ازم و  

م،ینبر یچیه ؟یخال یچ خونه اون پس بزارم؟ نجایهم ویچ همه فردا یگفت یراست:اسرا  
میکنیم دیخر میریم یبردار خوادینم لباساتم یحت تو... داره یچ همه اس مبله خونه اون: من  

ممنون بگم یچ دونمینم واقعا من...من یمهد اقا یوا:اسرا  
کن یکاری فقط...کنمیم خواهش: من  

بگو بله: اسرا  
میبر کن عوض لباساتو پاشو:من  

م؟یبر کجا االن؟:اسرا  
 یبرا تا کنمیم صبر نیم۱۵ فقط...نیم ۱۵ بکنه یکار بخواد اخرته شب امشب دیشا....برات خطرناکه اروی نیا: من
... میخریم زهارویچ هیبق یکن جمع کیکوچ ساک کی حد در رو نیدار الزم که یا یشخص لهیوس هر مادرت و خودت  

  باشه: گفت شدیپام جاش از و کردیم پاک اشکاشو که یاسرادرحال
نیم۱۵ فقط: من  

 اومد اماده و حاضر نیم ۱۴ سر کاناپه یرو نشستم و رفتم کشونیکوچ ییرایپذ به خونه اتاق تک از حرف نیا گفتن بعد
  و گرفتم ازش بود دستش هم متوسط ساک کی رونیب

دنبالم ایب کن قفل درهارو و بردار رو خونه یدایکل: گفتم  
 همونجا گفتم اسرا به و گذاشتم نیماش داخل رو لیوسا خونه از شدن خارج بعداز اومد دنبالم دادو گوش بحرفم

امیب من تا نهیبنش  
 مضحک مردک همون هم باز و زدم رو کنهیم یزندگ اونجا خونه صاحب بود گفته اسرا که یبغل خونه در زنگ عیسر بعد

برادر؟ یاقا بله: در دم اومد  
  بدم دارویکل اومدم! یمهد... دارم اسم من: من

زود چه فردا؟ نینگفت مگه ؟یچ: غالم  
! بهتر خودت یبرا یچ که حاال: من  

یمرس باشه: غالم  
 راستی و رفتم رونیب ییکذا محله اون از کردنیم نگاه بهمون همه که یدرحال شدم نیماش سوار و دادم تکون یسر
 گرم اب دوش کی بعداز رفتم اتاقم به خودم و کرد اماده مهمان اتاق کی اسرا یبرا گفتم هیسم به ، روندم خونه سمت

شدم سرحال یحساب  
 اسرا اتاق به کردمیم روشن یگاریس که یدرحال و گذاشتم پاکت ،داخل برداشتم پول تومان ونیمل۵ گاوصندوقم از و

 بسته سرش یرو که یربدوشامبر ، کردیم یوارس ساکشو و تخت یرو بود نشسته شدم داخل اجازه بدون و رفتم
 بود

اومده حمام از هم اون دادیم نشون   
...زدم گارمیس به یقیعم پک و گرفتم سمتش رو پاکت و نشستم تخت گوشه   

ه؟یچ نیا: اسرا  
 الزم یزیچ یلباس هر مادرت و خودت یبرا بازار ببرتت بگه شوهرش به یگیم هیسم به فردا پوله لونیم۵ نیا: من

بگو بهم یاورد کم پول اگر ریبگ یداشت  
 خودم اتاق به و دادم تکون یسر باز منم و کرد تشکر ازم یخوشحال با بود افتاده برق چشمهاش که یحال در اسرا

 رفتم
گرفتم تماس یرمضان با کردم که یفکر با و کردم روشن یا گهید گاریس   

مهراد دروداقا و سالم به: یرمضان  
ن؟یهست خوب جناب سالم: من  

؟یخوب خودت شما ممنون بله:  یرمضان  
روبراهه؟ یچ همه   

دارم زحمت براتون بازهم راستش ممنون بله: من  
  زیعز بگو...یرحمت یستین زحمت شما: گفت یا خنده تک با  یرمضان
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دارم کار باشه ارمیاخت در شب تا صبح از نیبفرست برام راننده هی فردا راستش: من  
زنمیم زنگ گهید نیم ۱۰ تا نمیبب بزار....خب بله:  یرمضان  

فعال پس باشه: من  
فعال یرمضان  

زیعز یرمضان یاقا بله:دادم جواب و کردم خاموش سومو گاریس خورد، زنگ میگوش که بود نشده تموم هنوز نیم ۱۰  
ب دیبا... قهار باز زبون یا: یرمضان  

 
  کرد قبول میمنش اما هست یمرخص خودم راننده متاسفانه که گم

نه؟ ای هست اعتماد قابل خب: من  
....کردیکارنم من یبرا وگرنه اعتماده قابل که معلومه! ایگرفت کم دست مارو نکهیا مثل مهراد اقا به: یرمضان  

....بود سند برام حرفش گفتیم راست  
دیبد قرض ما به رو تونیمنش نیا فردا دیکن لطف پس دیببخش منو یگستاخ دیگیم درست: من  

خونتون در یجلو صبح ۸ ساعت چشم: یرمضان  
جناب؟ دیندار بنده با یکار...یعال میلیخ: من  

میارادتمند قربان ریخ: یرمضان  
خدانگهدار میچاکر: من  

خداحافظ شما قربان: یرمضان  
:/ معذبم نقدریهم زنمیم زنگ رشونمیگ که ییها تیشخص به هروقت اوففف  

:بود یرمضان یاقا از کردم ؛بازش اومد برام یاس ام اس که دادم تکون سرمو یپوزخند با  
کلشهیه و بلند قد بوربا یابروموها و سبز یچشما مشخصاتشم هیخوب پسر  تیهدا رضا اسمش  

ممنون باشه: نوشتم  
 عصر تا صبح از ادیم پسره نیا نگه هیسم شوهر فردابه بابت که گفتم بهش و کردم ترک اسرا اتاق قصد به و اتاق و

ننیروبب  دشونیجد خونه برتشیم اونجاهم از مادرش دنید برتشیم هم عصر بازار رنیم  
  شد خوشحال یلیخ اونم 

.....من و  
.... دوباره.... من یخدا....برگشتم خودم اتاق به سرعت با و دیکش ریت قلبم دوباره سال همه نیا بعداز بار نیاول یبرا  

 و چپم دست به قلبم درد حالت اون در قهیدق ۱۵/۲۰ از بعد دیکش ریت وقلبم دیلرز بدنم و افتاد تنگا به نفسم دوباره
.....ستادیا لرزشم و انداخت کمرم  

 سر با رو بشکنه رو ام گونه گرگ غرور و ادیب چشمم گوشه از خواستیم که یاشک و دمیکش دراز اتاق وسط درد با
....گرفتم  انگشتم  

....کنمیم کمک اسرا به که نهیهم بخاطر دیشا....نکردم و کنم کمکش تونستمیم که افتادم یم ترنمم ادی اسرا دنید با  
...ترنم  

 یب با که افتادم یارسالن ادی و.... بودم عاشقش مغزاستخوانم و دل و جون با وجودم باعمق یروز هی که یدختر
....گرفت ازم عشقمو یرحم  
شیپ_سال۵_بک_فلش#  

مهراد#  
 که شدیم یماه۱ کینزد دمیگنجینم خودم پوست تو و بودم خوشحال واقعا من...بود دوممون ترم روزآغاز نیاول امروز

....بودم خوشحال دمشیدیم امروزکه و بودم دهیند رو ترنمم  
قمیرف دل که دونستمیم....ستین من مال که دونستمیم هرچند....هرچند   

.....اس بسته پام دستو و رهیگ ششیپ  
 رو نمونیب عشق خواستمیم دارم دوستش که بذارم ونیدرم باهاش خواستمیم....بودم گرفته ممویتصم امروز اما
 شب کی دنبال به فقط دونستمیم که یارسالن....رو ارسالن ای منو ای حاال بکنه انتخاب خودش خواستمیم...بسنجم

.....خودش نه ترنمه بدن با ییایرو  
....بگم شدینم و بود بسته پام دستو که فیح اما هوسه همش و نداره وجود یعشق نیب نیا دونستمیم  

 یاشغال ندازهیم یزیچ داره سالن یورود راست سمت ترنم دمید که زدمیم رونیب داشتم سالن از سوم کالس بعداز
 سالن پشت کشوندمش و گرفتم دستشو و رفتم بسمتش عیسر نبود پمونیاک یها بچه از یخبر کردم نگاه اطرافو

...یاصل  
...درخت به چسبوندمش و درختا پشت و دانشگاه یپشت محوطه  

؟یخوب مهراد؟ یکنیکارمیچ: گفت بود شده گرد تعجب از چشمهاش که یدرحال  
نباشم؟ خوب شهیم مگه من عشق اره: گفتم  

؟.....تو عشق ؟یچ: ترنم  
دارم دوستت...من نیبب.... ارزه ینم مفت عشق درمقابل غرور که دونمیم یول سخته نکهیا با یدونیم ترنم اره: من  

و زد یبرق چمهاش تعجب با...نمیبب رو العملش عکس تا کردم نگاه بهش حرف نیا گفتن بعد  
؟یگفت یچ تو...؟تیچ:گفت   

....یدونیم ندارم دوستت گفتم یالک: گفتم و دمیخند  
....عاشقتم.....ندارم دوستت اصال: گفتم که رفت درهم یا لحضه اش چهره  

 هاش لب یرو چشمهاش از نگام که کردیم نگاه توچشمهام رهیخ اورد باال سرشو و شد بشاش دوباره گفتم که نویا
....افتاد  

 خودمو یجلو که دادم قورت دهنمو اب..... داشتیم وا اشون مزه دنیچش هوس به رو ادم یبدجور که ییها رنگ هلو 
...شدم رهیخ چشمهاش به و رمیبگ  

 عقب خودشو دمید یوقت....کرد تر کینزد و کینزد سرش به سرمو که یا گهید زیچ ای....بود نگاهش یجادو دونمینم
....گذاشتم لبهاش یرو لبامو و کردم پر رو نمونیب فاصله ، کشهینم  

!عشق یچاشن با....دلچسب و ابدار نیریش....دادیم هم هلو مزه که حقا  
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 دوباره یزیچ چه دونمینم چشمهاش دنید با که باشه نشده ناراحت نمیبب که شدم جدا ازش کوتاه یا بوسه بعداز
....بچشم لبهاشو ی مزه تا داد اجازه بهم  

تر یطوالن ندفعهیا   
و ،گرم  

.....قیعم   
....بدجنس....مهراد: گفت زنان نفس نفس که دمیکش عقب و اورده کم نفس دمیفهم ومدیم ام نهیس به که یفشار با  

 قند خجالتش از کنم چپش لقمه هی و رمیبگ گاز لپشو داشتم دوست دیکشیم قیعم نفس و بود شده سرخ اش چهره
......همونجا داشتم دوست که یطور شد اب دلم یتو  

 تو محکم و دمیچیپ دورش محوطه یها چکیپ مثل دستهامو و کردم دور خودم از رو منحرف یفکرا سرم دادن تکون با
هوم؟ ؟یدار تودوستم....ترنمم: گفتم و کردم شیزندان آغوشم  

....جمیگ و گنگ....فکراموبکنم دیبا بگم دروغ بهت ندارم دوست یدونیم.....دونمینم: گفت اما ترنم  
 اما.... باشه دوطرفه احساسم داشتم دوست هرچند....یزمیعز نداره یبیع:گفتم و گذاشتم سرش یرو یا بوسه

....یدار اجیاحت وقت به یگیم راست خب  
حا...اره: ترنم  

 
 بندازنمون دانشگاه از ننمونیبب حراست از وقت هی  یگینم... ستین یدرست یجا نجایا مهراد یکن ولم شهیم ال

....رونیب  
گهید یجا هی میریم فوقش من عشق سرت یفدا: من  

 خونه به شاد و میشد جدا هم از یلبخند با....  شد هم موفق که کنه جدا خودش از منو کردیم یسع شرم و خنده با
  رفتم

 مهرانه و سمر به گرفته یپارت دانشگاه هاس بچه از یکی ؛ اس هفته اخر که گهید روز دو گفت و زد زنگ ارسالن شب
....دهیترس من از که مهرانه و من بجز دادن یاوک همه گفته ما پیاک... و  

.....مهرانه اما کردمیم عوض هم ییهوا حالو هی نبود یفکر بد کردم فکر کمی   
....بشه بدذات ها یپارت نیتوا خواهرم بزارم تونمینم باشم مواظبش همش دیبا ادیب اون اگه  

 نصف که ییکذا یپارت....میرفت یپارت به کرد قبول اونهم و گذاشتم مهرانه یبرا که یشروط و شرط یکل با حرف نیا با
!گرفت من از رو من  

 سه نیبلوزاست کی رفتارش، از کردن مراقبت و لباسش بودن دهیپوش و شیارا بودن کم یبرا من یشرطها طبق مهرانه
 دلم به که یکمرنگ شیارا و بود کرده جادیا ییبایز تضاد دشیسف پوست با که بود دهیپوش یمشک نیج با یمشک ربع

....نشست  
 یا قهوه من، ترنم یچشمها رنگ به و زانوهاش تا یبلند راهنیپ هم سمر بود دهیپوش یل شلوار و دوبند تاپ ترنم

.....یعسل  
 به رو هاش عضله که یاسپرت و کوتاه نیاست راهنیپ ماهان بود، تنش نیج با یا یطوس و جذب شرتیت ارسالن

 و کم هرچند امو همه بودم دهیپوش رهیت یاب شلوار با یاب یها طرح با یدیسف شرتیت هم من بود، گذاشته شینما
میبود شده خوشگل یحساب ادیز  

 وارد و خوردیم رو خونم خون که بود گرفته رو من ترنم دست ارسالن و سمر دست ماهان مهرانه، دست من ورود وقت
......میشد  

 ازش یکل ترنمم نبود حواسم من یوقت متاسفاته و شدیم سرو یا یقو یها الکل و مشروب ییکذا یپارت نیا تو
.... بود خورده  

نزدند لب مهرانه و ماهان اما بود کرده مست یکم هم سمر بودند، مست ترنم و ارسالن  
(-: خوردم ادیز دیکن فکر اگه دیونیمد!  کردم تر لبمو کمی فقط کمی ضهیعر نبودن یخال یبرا هم من   

.....دمینفهم و بودم خواهرم با دنیرقص سرگرم  
.... زده بشونیق ترنم و ارسالن دمیفهم که میکن در یخستگ که مینشست رقصمون بعد  

....نکردم داشونیپ گشتم یهرچ و گشتم یهرچ...دیپر رخسارم از رنگ  
..... کردن ریدستگ رو همه و خونه تو ختندیر ملخ و مور مثل اما ازکجا دونگینم سیپل یها مامور نمیبش اومدم تا  
 نیا با انیب زارنینم یعیشف ترنم و ینام ارسالن گفتندیم اما کرد ازاد رو همه سند دوتا با و اومد پدرم بعد روز صبح

  کنم صحبت سرهنگ با خواستم یعصبان حرفشون
....گرمیبرم ارسالن و ترنم با من و برسونه رو هیبق که گفتم و گرفتم پدرم از رو بود اونها یبرا که دوم سند و  

نشستم و رفتم سرهنگ اتاق به رفتنشون و اونها به دادن نانیاطم بعداز  
یببر رو ینام و یعیشف یخوایم گفتن خب: سرهنگ  

...بزارم گرو شونیازاد یبرا که دارم هم دار منگوله سندششدانگ من.... سرهنگ جناب اره: من  
..... برن پاسگاه از بزارم تونمینم انیدرن گهید هم عقد به دادگاه دستور به دوتا اون تا هرحال به:سرهنگ  

....دمیشن اشتباه کردم احساس  
....سرهنگ جناب شدهیچ مگه...مگه عقد؟ دادگاه؟ ؟یچ:گفتم  
....دیچرخ سرم دور ایدن که دمیشن رو دینبا که یزیچ اون قایدق  

 یعیشف خانم یزیخونر و.... دنید نامشروع رابطه نیدرح اونهارو ما یها مامور: خوند برگه کی یرو از سرهنگ جناب
 یالکل مشروبات خوردن بخاطر یعیشف خانوم یجیگ لیبدل اما بوده ینام یاقا جانب از تجاوز کی نیا که کرد ثابت

...و نداشتند رو خودشون از دفاع یبرا یکاف توان شونیا  
....دمیشنینم حرفهاشو گهید  

......و کرده تجاوز عشقم به دوستم نیبهتر که دمیفهم نویا فقط  
.....شد تار و رهیت چشمهام یجلو یزندگ  

.....شدم روبرو سرهنگ جناب اتاق با زدم که یچرخ بود ییاشنا نا یجا.... کردم باز چشمهامو داشتم که یدرد با  
.... ختیر اریاخت یب اشکهام.....اومد ادمی میبدبخت کم کم افتادم صحبتهاش ادی شیجد چهره و زیم پشت دنشید با 

...خود یب صدا یب  
....بود قلبم یها خورده خورده درد منشاء....نبود ازسرم درد  
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....کرد زیر چشمهاشو و شد زوم روم من دنید با که چرخوند سرشو سرهنگ  
....کردمیم پاک رو روصورتم مزاحم یاشکها داشتم من نکهیا با.... کردم هیگر دید که دارم حتم  

شد خارج اتاق از دادو تکون تاسف نشون به یسر شد بلند جاش از سرهنگ  
....خورد سر چشمم گوشه از یاشک قطره دوباره   

گرفتمش دستم با بازهم  
... بهم داد و شد داخل یاب وانیل با بعدسرهنگ یکم که   

.... گرفتم ازش رو وانیل و کردم یتشکر نشستم شدمو بلند کاناپه رو از  
یداشت دوستش معلومه:گفت سرهنگ  

!عاشق.... بودم عاشقش....داشتم دوستش کاش جناب نه: من  
 خورد مردک و نامزدشه ای زنش طرف یگاه وفتهیم ادیز نجایا اتفاقا نیا از.... جوون برات متاسفم:سرهنگ

نیندار ینسبت که کن شکر خداتو....شهیم  
ه؟یک ینام یدونیم اخه: من  

نه: سرهنگ  
....سوزونمیم نیا....تنمه پاره....برادرمه: من  

ستین یکی التونیفام که شما اما: گفت یناباور با سرهنگ  
نیچند یدوست....میبود خفته برادر ما: گفتم یتلخ لبخند با گلوم نیسنگ بغض به توجه یب  

 
 چقدر کردم اعتراف بهش روزیپر یدونیم....یچیه اون.....بود شده مونیبرادر دست و عهد باعث چندسالمون و

ینکن درک االنمو حال چوقتیه دوارمیام.... یدونیداشتم؟نم دوستش چقدر یدونیم ؟....عاشقشم  
 ابقند شربت اون از یکم بده صبر خدابهت....بخورجوون قندتو اب:گفت و دیمال محکم امو شونه دست با سرهنگ

و خوردم  
بگم؟ یزیچ هی شهیم: گفتم   

بله؟:سرهنگ  
یبزاربب خواهشا نداره یخوب تیوضع االن اون...اون....کنمیم نمش؟خواهشیبب شهیم....راستش: من  

 کلمه خاطر به فقط مهیوخ یلیخ تیوضع و ییتو چون....شینیبب دمیم وقت بهت قهیدق ۴۰....باشه: حرفم وسط دیپر
....ادیکنارب باخودش تا کنن مراقبت ازش دادگاه روز تا زن پرستار دوتا دمیم" عشق" مقدس  

 لب ریکردم،زیم ترک بازداشتگاه قصد به رو اتاقش سربازش با که یدرحال بعد و کردم تشکر ازش شدم بلند جا از
".....عشق"مقدس کلمه خاطر به فقط" کردمیم تکرار باخودم  

 هق هق و بود کردا بغل رو زانوهاش یا گوشه دختر کی میرفت بازداشتگاه اتاق به بود یتیهدا شیلیفام که یمرد با
.....کردیم  

 ارووم تمینش کنارش و کشینزد رفتم.... دیلرز بدنم بند بند منه یزندگ و عشق همه دختر نیا نکهیا دنیفهم با 
....بغلم تو دمشیکش  

 اومد روزش به چه نیبب..... شناختمینم رو زمخت یصدا نیا مهراد؟ ییتو: گفت یقیدقا بعد و اومد بند اش هیگر 
....من یخدا  

ترنمم؟ منم یدیفهم یچطور...نامردمم خود....منم مهراد دل زیعز اره: گفتم  
... دمیکش یسخت میزندگ تو یلیخ من مهراد شدم؟ بدبخت یدید....یدید.... دمیفهم عطرت یبو از که یدونیم:ترنم

 پول....ذاشتمیم بالش یرو سر یگرسنگ با.... مینداشت غذا پول مینداشت مادرمو یداروها یخرجها پول که ییشبا
 کدوم کی یحت..... افتاد یم عقب شهیهم که یا خونه اجاره پول دانشگاهم؛ و درس عملش،پول مامان،پول یداروها

(کردیم هق هق....) بخاطر....برسم پول به تا فکرکنم یهرزگ به درصد کی نشد باعث نایا از  
..... مهراد داشتم دوست رو بودن مونده برام که ییزهایچ تنها....داشتم دوست نجابتمو و دخترونه یایدن نکهیا بخاطر 

....رهیبگ ازم ییهوی مویزندگ تمام و دخترونه یایدن یرحمیب تمام با یروز هی بخواد ایدن کردمینم فکرشو چوقتیه اما  
کنم؟ نگاه مادرم یچشمها تو چطور حاال....مهراد بشم هرزه و بدم باد بر رو میزندگ تمام کردمینم فکر چوقتیه  

 رو یمرد بم یصدا تاحاال.....)ها هرزه یگیم من عشق به باشه اخرت دفعه: گفتم و دهنش تو کوبوندم شینما و اروم
....( صدام همونطوربود درست ؟یدیشن بغض با  

.....من دل زیعز وفتادهین یاتفاق....من عشق نشده یزیچ: گفتم  
دادگاهمه؟ دوشنبه که یدونیم: ترنم  

فردا؟ پس ؟یچ:من  
 یصدا وبا بود بند اش هیگر...) من مهراد....مهراد؟ ارنیدرب فطرت پست اون عقد به منو خوانیم یدونیم....اره: ترنم
 و نیتر تلخ یدونیم.....مهراد کرد نابود مویزندگ اون متنفرم ازش خوامینم اونو واقعا من(:گفتیم دارش خش و زمخت

....اگه.... بزاره یزندگ نیا اگه.... مهراد دارم دوستت واقعا من که نهیا ایدن اعتراف ترن نیریش  
....بودن شده سرخ و متورم گه بود کرده هیگر اونقدر....کردم نگاه چشمهاش تو و اوردم باال سرشو حرف نیا دنیشن با  

ترنم؟ یگفت یچ....یچ:من  
 دیلرز قلبم کردم احساس....روت افتادم توخودنتون که یروز نیاول همون از....مهراد دارم دوستت واقعا من:ترنم

.....ارسالن به لعنت.... مهراد شدم عاشق تو شترازیب و زودتر من....مهراد  
/ شیشونیپ: کردم شروع سرش یموها از کردم بارون بوسه صورتشو حرفش نیا دنیشن با  

/هاش قهیشق  
/چشمهاش  

/شینیب  
....لبهاش یبرو ینیریش و تلخ کوتاه و اشک از شور بوسه....دراخر و هاش گونه  

....وجودم ی مهین.....فشردم خودم به اونو محکم  
دیرس ذهنم به یفکر  

....کن یکاری یدار دوستم واقعا اگه ترنم:گفتم  
....کنمیم یبخوا یهرکار االنم دارم دوستت که معلومه: ترنم  

؟یهرکار: من  
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یهرکار اره:ترنم  
....کن ازدواج ارسالن با دادگاه یرا طبق پس:من  

....کردیم نگاهم تعجب با  
.... شناسمشیم من....ترنم هیدوست س*سک و یوت*شه و باز*هوس پسر اون کن ازدواج ارسالن با:دادم ادامه
 از اتو کی ای ،عکس لمیف کی نشده ماه سر باشه نداشته یا طه*راب و نهیبب یسرد ازتو یوقت کن ازدواج باهاش
 دادگاه به اونوقت.... گهید دختر هی سراغ رهیم و کنه تحمل تونهینم که دونمیم چون رمیگیم یکس با اش طه*راب

....بده هم قرامت بشه دمجبوریشا و دهیم طالقتو دادگاه خود یقانون یکارها با یبد نشون  
دمیم قول مردونه نویا ترنم کنمیم ازدواج باهات غالمتم، من بعدازاون....ترنم نوکرتم من اون بعداز   

دختر گهید....من اما: ترنم  
.....باشمت داشته ابد یبرا تورو که نهیا مهم...ستین مهم برام اصال: گفتم حرفشو نیب دمیپر  

 هم یپا به که میداد قول مردانه من و زنانه اون....میگذاشت یادیز یقرارها و قول ترنم با بازداشتگاه یتو روز اون
..... میستیبا  

.....میریبگ عشق از یکام ما نذاشت چوقتیه که یروزگار از امان.....روزگار نیا از امان اما  
  بعد_ماه_سه#

.... سفر شمال میبر یپیاک قراره امروز گذشته یماه ۳ حدود هیقض اون از االن  
 اما
 اما
 اما

یرو شب کی یبرا دختر هی با و ارهیب دووم نتونست ارسالن بالخره  
 

 منتظر شیگوش کردن هک با اخه داشتم شات نیاسکر و لمیف اشون همه از من و بود گذاشته قرار استارا تو ییا
.... بودم ازش اتو کی گرفتن  

 یالیو استارا میدیرس ادیز یها یخستگ بعداز بود سفر روز امروز.... یکل شد خوشحال یکل گفتم ترنم به یوقت
.....بود عسلشون ماه سفر مثال میبود ارسالن مهمون همه شب ۸ یبرا یا هیکرا  

...سفر چهارم روز درست  
خرس گهید پاشو: گفتیم که شدم داریب خواب از ماهان یلگدا با ظهر  

خودمو؟ ای بکنم تورو گور حاال شدم داریب ایب خب:من  
کرده هیکرا( قیقا)لنج کی ارسالن ایدر میریم میدار پاشو یکنیم وز وز چقد: ماهان  

... نییپا رفتم و شدم حاضر اتیعمل انجام بعد و کردم ترک ییدستشو قصد به تختو حرفش نیا با  
!پوشهیم یمشک بازهم ماه سه/دو نیا مثل کردمیم فکر که تصورم برخالف بود زده یکش مهراد پیت که دمید رو ترنم  

عالم یها ییبایز یبانو  بر سالم به به: جلو رفتم  
؟یچطور بانو نیا پادشاه بر سالم: ترنم  

...بود خوشحال امروز حداقل بالخره چون بودم خوشحال....ومدیدرم داشت شاخام البته و شدم یانرژ و عشق پراز  
چطوره؟ من یبایز یبانو هستم یعال بنده برشما درورد: گفتم   

خوبم منم یمرس:ترنم  
یزد کش مهراد پیت شدهیچ کسشعرا نیازا حاالجدا خداروشکر:من  

گهید گهید: گفت ینیب شیپ قابل ریغ یطنتیش با ترنم  
....میشد قیقا سوار یهمگ و گفتم لب ریز  ی الحمدوهلل  

 از یسلف ای و نفره سه ای دو یجمع دست و گرفت مدل نیچند با همه از رمیبگ عکس اومدگفت ارسالن یمدت بعداز
گرفت هممون  

 کنمیم احساس....بزرگه و خوب روز هی امروز کنمیم احساس مهراد یدونیم: گفت ترنم که میبود هم یجا ترنم و من 
 امروز کنمیم حس یول نباشه کفر خداکنه نخند گمیم یزیچ هی.....وفتهیم خوب اتفاق هی نکهیا و منه هیخوشحال روز

!نمیبیم رو خدام  
....یمن مال ابد توتا.....کن دور خودت از افکارو نیا یرینم ییُکجا چیتوه....ترنم هیچ ها خرافه نیا اوهوک: گفتم  

  رمیبگ خانومم با هم دونفره عکس هی خب: گفت و کنارمون اومد شد خسته یوقت ارسالنم بعد یکم
  ، گذاشت عقب قدم کی یلجباز با ترنم گذاشت ترنم کمر دور و اورد شیپ دستشو زد حرفو نیا تا

 دوباره نرو عقب بگم خواستم تا وفتهیب ندفعهیا نکهیا از دهیترس میبود قیقا لب بایتقر ما کرد تکرار کارشو دوباره ارسالن
....اب تو افتاد پشت به و رفت عقب ترنم  

 نگران اب یباال ایب ترنمم خانومم ییکجا: گفتیم ینگران با که کردم نگاه یارسالن به و شد لمس بدنم هیثان چند یبرا 
یکوش ترنمم....شدم  

 یلیس کی ها وونهید مثله تواب بندازه و ترنمم نداشت حق اون.... بود من یبرا فقط ترنم ترنمم بگه نداشت حق اون
خوابوندم گوشش تو  

 و ماهان یها ادیفر و مهرانه و سمر یها غیج یصدا کنم داشیپ تا اب تو رفتم و کندم تنم از شرتمویت حرکت هی با و 
ومدیم هم اب ریز نیا تا دخترا کردن ارووم یبرا ارسالن  

 برگشتم  قیقا به و گرفتمش عیسر دمیترس بود هوشیب که یترنم دنید با و کردم دایپ جون یب بدن هی گشتم که کمی 
....ومدینم هوش به میکردیم هرکار ساحل میاومد عیسر و  

....بود شده خورد کردینم باز رو چشمهاش و شدینم داریب نکهیا از اعصابم بودو من یپا یرو سرش  
.... دیش خفه اتون همه قهیدق کی  غغغیج: دیکش غیج و دراورد بشیج از یا نهیا هیگر با سمر  

 نکهیا تا کرد تکرار کارو نیا دفعه چهار سه کرد نگاه توشو بعد و گرفت ترنم ینیب یجلو رو نهیا و کرد پاک اشکشو
....نه: گفت ارسالن  

 تیتسل بهت مرد اون.....ارسالن مرد اون....اون.... شهینم داریب گهید اون.....ارسالن اره: گفت اشک و بغض با سمر
....گمیم  

کردمیم خنده من واما ختندیریم اشک نییپا ییسرها با ارسالن و ماهان یحت هرچهارتا.....انداختم دستش و دمیخند  
....شدیدترمیشد اش هیگر بمن کردن نگاه با ترنمم عاشق چقدر دونستیم ماهان  
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....نخند مرده ترنمت مهراد.....نخند....داداش مهراد:گفت   
 دستم نیدار شماها و است زنده که بگو ماهان؟ نه مگه کنهیم یشوخ باهام داره سمر: گفتم هام خنده ونیم

.... نیندازیم  
.....  االی گهید اس زنده ترنمم که دیبگ: گفتم شدیم دتریشد اشکاشون که دنشونید با   

 چهره به رو کردمینازم موهاشو و داشتم لبخند که یدرحال اغوشم تو دمیکش رو خودم یبایز ترنم و باال دمیکش سرشو
دشیسف و سرد  

 ننیبب بزار..... یتوخوب ننیبب بزار....کن باز چشمهاتو بگردم تیعسل یچشمها دور یاله....من ناز....من ترنم: گفتمیم 
.....یکنیم یشوخ باهامون یدار  

...کردنیم هیگر و بودن شده جمع دورمون نفر چند  
 مال ابد ماتا ینگفت مگه بدقول ترنم..... یستیمیوا پام ینداد قول مگه.....گهید دارشویب من عشق....ترنمم:گفتم

.... زمیپاشوعز پاشو ترنم...... میهم  
... گناهه رو مرده نکن شدن جمع هیبق نیبب زشته.... مهراد مرده ترنمت....  نده تکون رو مرده داداش: گفت ماهان  

....کردندیم هیگر چطور که کردمیم نگاه بودند گرفته رو دورم که یزن۷ و مرد۶ و ارسالن و ماهان به تعجب با  
....شدهیچ مگه دینکن هیگر بابا..... چرا گهیتود نامرد ارسالن....خره کنهینم هیگر که مرد توسر خاک ماهان: گفتم  

تکو انقد مرده ایدر تو خانومت جوون بده صبر بهت خدا: گفت بالهجه بهیغر یمردا اون از یکی هوی  
 

رهیگیم رو ایلیخ جون نامرد یایدر نیا ایب کنار باهاش  نده نش  
....میکن ازدواج باهم تا داده قول اون اس زنده من ترنم مرده؟ یک.....اقا یگیم یچ: گفتم دمیخند  

؟یفهمیم شتمیپ ابد تا که دمیم قول بهت زنانه من گفته یدونیم داده قول  
.... بشه داریب دیبا کنهیم یشوخ داره دهیخواب فقط االن میهم مال ابد تا ما داد قول اون   

....یگینم یزیچ چرا ترنم....میبش دار بچه میکن ازدواج قراره  
  بهم یلیس انقدر داد تکونم محکم جلو اومد ماهان دمید هوی

  زدو
  زدو

   زدو 
 زدو

....دیکش عقب و دیکش یراحت نفس و اومد چشمم گوشه از یاشک قطره تا  
.....هیگر ریز زدم بغلم تو ترنم جون یوب سرد بدن دنید با   

 چقدر یدونستینم مگه خدا.....بهم بود نداده قول مگه چرا؟ اخه....خداا: زدم نعره دم،یدادکش هوی
.....خدا.....عاشقشم  

...شد اهیس و کیتار جا همه و شدیچ دمینفهم که فشردمیم خودم به رو جونش یب تن و کردمیم هیگر  
....بودم مارستانیتوب کردم باز چشم یقیدقا بعداز  

 دمیلرز خودم به ها یتشنج مثل و دیکش ریت گرفت درد هوی قلبم که ختمیر اشک اونقدر افتاد که یاتفاقات اوردن ادیب با
....گرفت کمرم و چپ دست به و شد تموم وحشتناک درد ساعت مین بعد اخرشم و  

....نوشت یوسنوگراف قلب نوار برام دیترد و شک با افتاد برام یاتفاق چه گفتم بهش باالسرم اومد که دکتر  
.نجایا اوردن رو یعیشف ترنم: گفتم بهش   

؟یاقوامش از: دکتر  
اره: من  

برنشیم کردن دفن یبرا یعصر... اس سردخونه تو االن امرزتشیخداب:  دکتر  
.....رونیب رفت کارهاش انجام بعداز و دادم تکون یسر  

  دوباره
....بغض   

...درد  
.... اشک  

؟یراحت نیهم به گرفت؟ ازم قلبمو خدا یراحت نیهم به یعنی  
 اروم رو مهرانه و ختمیر اشک فقط میکردیم خاک که رو ترنم.... بود میزندگ روز نیتر نحس.....ادمهی خوب رو اونروز

....کردم  
....بودم اوردهین بروش و شده ارسالن عاشق بودم دهیفهم که یخواهر خواهرم  
....کرده ازدواج ارسالن با نکهیا بخاطر ومدیم بدش ترنم از اواخر نیا که یخواهر  

....خبرمیب دلش حال از و نکردم یصحبت باهاش وقته نیچند که یخواهر  
 دمینفهم یخستگ از یقیعم سردرد با شب.... ختمیر اشک و ختمیر اشک بدنم در موجود یابها کل قدر به شب اون

....دمید خواب اما....دمیخواب یک  
....کرد عوض مویزندگ که یخواب  

 و بود ختهیر دورش صاف موهاشو داشت یصورت و یاب زیر یگلها که دیسف یا پارچه دخترونه رهنیپ کی با ترنم 
.... زدیم قدم داشت  

...انگار بود باغ کی  
 نشست یسنگ تخته یرو جا همون نرفت داخل ترنم دمید رو  خوشگل یلیخ قصر کی نکهیا تا رفتم دنبالش هم من 

  کرد نگاه بهم بالبخند و
....داشت ینشدن وصف یارامش و داشت لبخند و بود اروم یلیخ  

....گرفتمیم کردمیم بغلش یوقت که ییازهمونها  
 یدونیم...شد ییجدا قسمتمون....ندونست مقرر برامون رو نیا خدا اما داشتم دوستت یلیخ من مهراد: گفت بهم

....کرد اشاره قصر به و کنمیم یزندگ نجایا خدا یها یکینزد نیهم ستمین یبد یجا به من  
 که بخون قران برام و ایب یشد داریب قبرمه اول شب امشب....ندارم وقت ادیز من که بده گوش خوب مهراد: گفت

.... نگو دروغ من درمورد بهش کنمیم خواهش مادرم یجا برو فردا....ترسمیم یلیخ ییتنها  
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 یتاوقت.... کنهیم نابود رو من از کهیت کی....یدار من یبرا که یکیکوچ یناراحت و هراشک که کن خوب رو حالت مهراد
...ندارم یا یراحت نجایا من یناراحت برام تو  

....کشهیم زبانه اتش دمید و سرم پشت برگشتم کرد ینگاه سرم پشت به و شد خشک اش خنده   
 چون باش خوشحال گمینم..... شهیم کترینزد بمن ها شیات نیا هرلحضه یباش ناراحتم تو اگه ؟ینیبیم: گفت

....نکن نابود رو خودت اما یتونینم  
.... ندارم ها زنده یایدن تو تو جز رو یکس بزن سر بهم و کن راتیخ برام ها جمعه و ها پنجشنبه مهراد   

....نکن فراموشم مهراد.... شهیم تنگ برات دلم  
....کنم عمل بهش نتونستم که ببخش.... ببخش رو من دادم بهت که یقول بابت  مهرادم....کن عمل تامیوص مهرادبه  

....دمیپر ازخواب و سوخت پشتم حرفش نیا گفتن با  
.... دادیم رونشون شب مهین قهیدق۲:۴۰ ساعت و بودم عرق سیخ  

....دهیترس یلیخ ترنم قبر سر باال میبر دیبردا قران: گفتم فقط و کردم داریب رو مهرانه و ماهان وحشت با  
......میخوند قران صبح خود تا و ترنم قبر سر یباال میرفت بدست قران مون تا هرسه و   

....دمیدیم رو خوابش نیهم من بعد روز ۳ تا  
دنبالم ادیم دخترم گفت بهم حرفهاش نیب که مادرش دنید رفتم روز چند نیا طبق روزچهارم  

..... گرگ شدم من.... بعد به ترنم قبر اول شب همون از..... گفت وداع رو یدارفان روز همون شب و   
یوحش  

 مغرور
یعصب   

  احساس یب 
....یخنث   

....رکردمیتغ واقعا ترنم مرگ بعداز که دونمینومیا  فقط...یلیدل چه به ای و چرا،چطور دونمینم  
 نیهم و..شهینم" من" گهید" من" نیا:"گفتیم درونم هرروز یحس هی انگار....کردن خاکش که یروز نیاول یفردا قایدق

...شد هم  
رشدمیپ  

شدم ریدلگ همه از رشدمیس  
شدم ریگ نفس بغض ها سوخته نهیس واسه  

بودم روز  
شدم شب  
بودم کوه  

 خوردشدم
  رودبودم

شدم سد  
بودم گرم  
شدم سرد  

.....شدم" بد" و  
ا ترنم سوم مراسم بعداز درست....شد دمیجد ذات دهنده لیتشک....ناهایا همه  

 
....شمیکترمینزد اوندختر طیشرا به شتریب هرروز دارم دختر اون مثل قایدق گفتیم یحت فت  

....برد هم مشاوره منو بزور یحت و زد حرف باهام یلیخ ماهان  
 ۲۵تولد قاروزیدق اما شدمیم غرق توش روزید شترازیب هرروز و بودم درکثافت غرق همونطور ماه چند و کسالی تا من

  گرفت خودم یمجرد توخونه دونفره تولد کی ماهان که بود شیپ سال۴ یعنی میسالگ
 شد باز ام درخونه هوی که بودم غرق خونم دم دودو تو الغر و افسرده و خراب حال و شیر در غرق من بود جالب دیدونیم

.... رترشدمیپ کسالی گفتیم و شد وارد کیکوچ کیک کیبا ماهان و  
! گفتیم راست  

  کنم آرزو: گفت کردنم فوت شمع موقع یباز بامسخره
...مرده وقته یلیخ آرزوم: گفتم  

 خودم تو یبجا چطوره اصال روش نمیا یدیم تف ادیز توکسشعر: گفت اما شد غم پراز چشمهاش بازهم حرفم نیا با 
کنم،هوم؟ روفوت کیک  

 و کرد فوت و کرد ارزو ماهان و نبود مهم برام زیچ چیه بایتقر ترنم مرگ بعداز  باالانداختم یا شونه یتفاوت یب با منم 
....ترنم خواب....دمید خواب شبش اما زدم پوزخند روز اون کرده ارزو و دعا شدنم ادم و میسالمت یبرا: گفت  

!بودم دهیروند خوابش شدیم کسالی درست  
 پراز ابونیب کی به بایز دشت و جنگل اون بود خل و خاک پراز اونجا که فرق نیا با میبود یقبل یهمونجا قایدق بارم نیا 

! بود شده لیتبد خار  
....بود وفتادهین صورتش رو خط کی یحت اما بود شده دیسف کدستی موهاش که کردمیم نگاه یترنم به تعجب با  

..... داشت ترک جاهاش یلیخ و بود اهیس هم بایز قصر اون یحت بود پاره پاره تنش یلباسها  
 که بودم گفته...ینباش من ناراحت که بودم گفته بهت اومدم ایدن نیا به که روز قایدق من...مهراد: گفت بهم ترنم

  انه؟ی بودم گفته....ینکن خراب من خودتوبخاطر
....زدیم موج صداش و توچشمها عالم غم و بود شده جمع اشک عشقم یتوچشمها  

 منو یتوبانامرد...امیکنارب رفتنت با ایزود نیهم به تونمینم یبود وصل من جون توبه اما یبود گفته ترنم چرا: گفتم
....ینکرد اما..... مادرت مثل درست خودت یجا یاریب منم یتونستیتوم یتنهاگذاشت  

 کسالی نیتوا مهراد یول.....بوده من ریتقد نیا! من دست نه خداس دست مرگ...مهراد یگیم پرت و چرت چرا:ترنم
....کردیم هیگر داشت.....کن درست خودتو قسم یپرستیم که ییخدا به تورو....افتادم روز نیا توبه غم بخاطر  
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 درست رو خودت مهراد.....عاشقشم من که ستین یمهراد نیا ؟یالغرشد چقدر نیبب....جانم زترازیعز مهراد: گفت
 کیتو اخه....یتونیم ندفعهیا اگه البته....یکن عمل بهش مردونه که خوامیم زیچ کی ازت امروز.... برس تیزندگ به کن،

....کشمیم عذاب شتریب شترویب هروز و ینکرد یعمل حرفهام به ساله  
باشه که یهرچ بدم انجامش دمیم قول ندفعهیا دمیم قول ترنمم بگو:من  

 کن یزندگ هم من یتوبجا اره....من یبجا یحت یکن یزندگ خوامیم ازت ،یشد اریهوش ایرو نیا از که ازاالن: ترنم
 یکنیتومیزندگ ادم مثل یکنیم وضعتودرست سرو یکنیم تویزندگ ادم کی مثل.... نکردم یزندگ که یمن یبجا

 اشک هم قطره کی برام ها جمعه جز به....کن یزندگ نکردم یزندگ که یمن بخاطر حداقل مهراد؟ گمیم یچ یفهمیم
....یزیرینم  

 داره ربط بمن سرش کی هرکارتو باش مطمئن کن درست رو خودت پس نکشم زجروعذاب نجایا من یخوایم اگر مهراد
....مهراد  

دمیم قول....باشه ترنم باشه: من  
 کنمیم خواهش ازت....افتادم روز نیا به و افتاد من جون به کباری اتش اون....نباشه هیبق مثل قولت نیا دوارمیام: ترنم

نکن نابود خودتو نگرانتم واقعا نندازمن جونم به رو اتش نیا دوباره  
 

  بود یادیز یها دختر با که ارسالن ن؛یب نیا در عمد قتل جرم به کردم تیشکا ارسالن ز
 یبرا یعلت شد نیا و اورد پناه من به دختر اون و بود کرده تجاوز یا کره*با دختر به و بود زده اب به گداریب نکهیا مثل

....معلولم  
 نیا کردن ثابت بود کرده ازدواج ترنم با نکهیا لیدل به که هرچند کردم تیشکا ازش عمد قتل و تجاوز دوجرم به ینطوریا

..... بودم من،مهراد یول بود مشکل واقعا موضوع  
 اعدام نیا اما دیبر اعدام قتلش یبرا و زندان سال ۹۹ تجاوزش یبرا دادگاه...ساعت ۱۶ و روز ۲۰ و ماه۷ از بعد بالخره

.... سال ۹۹ اون بعد افتاد یا گهید زیهرچ ای و ها یزیرمیز و ها یباز زبون با  
.....شد همونطور باشه شده محکوم ابد حبس به انگار اما بود نیا حکمش هرچند  

....بماند....گذشت هابرمن چه کسالی تواون....دمینرس یا جهینت به اما کردم ادیز یدوندگ هم اعدامش یبرا  
کردم دیسف که ییموها چه  

دمیخواب دنشید خواب باری یحت انتظار به که ییشبها چه  
بودم متنفر دم و دود از که یمن...دمیکش ییگارهایس چه  

....بودم گرفته خو پرقو، یال که یمن دمیکش یزجر چه  
....گذشت بالخره....گذشت داغون، هرچند که بود یمشکالت ناها،یا همه  

...گذشت و دیمک ذره ذره جونمو  
حال_زمان#  

....کردم نگاه بود گاریدودس پراز که یاتاق به....توفکرم که شهیم یساعت۴...اومدم خودم به ساعت به بانگاه  
 گاریس از که دادیم یجنگل سوخته چوب و بارون نم یبو اتاقم...بود گاریس سوخته مهین یلترهایف پراز که یزیم به

....گرفتیم نشاءت برگم  
 بدتر بلکه نشد کمتر قلبم درد تنها نه گذرهیم ازش روز۲۳ و ماه۵ و سال۵ االن که اور عذاب یها روز اون اوردن ادیب با

.... شد هم  
.... کردم باز هارو پنجره و درب و شدم بلند ازجام یکرخت و سرفه با  

 ترنمم که شد کنه تنم به یروز از قلب درد نیا ادیم ادمی....تر نیسنگ قلبمم درد و بود نیسنگ یلیخ یلعنت گاریس نیا
...اومدم بهوش مارستانیتوب و شدم هوشیب من و بود شده غرق ایدر تو  

 درست رو خون که شده یچ دونمینم و شده چسبنده و تنگ قلبم یرگها از دوتا دمیفهم یدربدر و شیازما یبعدکل
.... بود کمترشده زمان مرور به االن که بودم گرفته یدیشد یقلب یناراحت و کنهینم پمپاژ  

 یبرا که ندازهیم بدن یجا کی به درد سوم بدن لرزش دوم درد اول داشتم حمله ینجوریهم دوسال تا بایتقر راستش
.... کشهیم ریت و گرفتیم کمرم و چپم دست به شهیهم من  

 سه بایتقر داد دست بهم حمله دوباره سال۳ بعد امشب که بود بیعج برام یلیخ و شهیم کم دردش دارو باخوردن که
 ترنم با تفاوت یب که شیزندگ وضع و اسرا با شدن اشنا با روزها نیا اما بود درد فقط نداشتم حمله شدیم یسال

  ست؛ین
..... بود داده دست بهم حمله وقت همه نیبعدا ودوباره بودم افتاده ترنم ادی دوباره  

 دست بهم یا حمله چیه گهید!( رفتیم ادمی چون خوردمیم تک و تک اونم که)داروهام خوردن بعد بود گفته دکترم
 یداروها که شدیم یسال۲ اما رهیم نیب از هم دردش قرصهام خوردن مرتب با ستین حاد میماریب چون گفتیم دهینم

! بود افتضاح نیا و....بخورم تا بودم نگرفته و بود شده تموم قلبم  
.....دادم تکون یسر تاسف با  

 
شیپ_سال۵_بک_فلش#  

  
 هیگر بخاطر بازم شدم ینکیع قم،یعم یسردردها و دمیشد یها هیگر گرفتم،بخاطر گرنیم! ختمیر بعم واقعا بعدترنم 

....شدم هام،الغر  
 سمت رفتم.... خوردمیغذانم....گرفتم معده زخم.... بودم یرستانیدب یها پسربچه هیشب سن سال ۲۴ با که یدرحد

 سال سه بعداز که البته....خوردمیم یهرازگاه یالکل مشروبات! ومدیم بدم زایچ نیازا که یمن دود،اونم و گاریس
..ومدیم بدم نکیع از...کردم عمل چشمامو  

.....افتادم مارستانیب روتخت و شد بسته رگهاش هم یلعنت قلب نیا یحت گرفتم، حاد و مزمن یافسردگ  
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! اومد سرم به ترنم مردن بعداز درست نهایا ی همه و همه  
.....بکنم لیتحص ترک خواستمیم که بود شده افتضاح یاونقدر درسهام یحت  

داد نشونم رو دختر کی و یروان مارستانیت کی به بردم بزور ماهان روز کی نکهیا تا  
(کردیم پرداخت صدقه و هیریخ عنوان به ها خونه میتی و مارستانیت به رو یمبلغ هرماه ماهان راستش)   

 حداقل کردیفکرم دشیدیم یهرک بودو شده دیسف موهاش نصف شترازیب بگم تونمیم اما بود سالش ۱۹دختر اون 
، داره رو سال ۳۰تا۲۹  

 اونارو نکهیا بخاطر بود پشت کم و بلند و کوتاه موهاش.... بود یناش یتوخودکش....  بود غیت رد پراز دستهاش تموم 
.... کندیم  

 یعاشق و عشق سر از که گفتیم اون میرفت معالجش یجا بعد و دمید رو دختر اون تیوضع کینزد از برد منو ماهان 
....اورده بالهاروسرخودش نیا دهینرس عشقش به چون  

....بود افتاده روز اون به شدکهیم یکسالی اون و نبوده ازدواج اون به یراض پدرش  
... شهیم زیوار مارستانیب حساب به پول شینگهدار یبرا ماه به ماه فقط ومدهین دنشید به نفر کی یحت گفتنیم  

  ستین مهم شیبهبود براشون چکدومیه گفتنیم
....بشه خوب تا داره یزندگ دیام به ازین فقط میبکن خوب رو دختر نیا میتونیمام گفتیم معالجش یحت  

 نیا مثل روز کی هم من نکنه که بود شده وارد بهم یدیشد یلیتلنگرخ اونروز رونیب میاومد مارستانیازت که اون بعداز
بشم بسته باطناب مارستانیت تخت یرو دختر  

گیم نهاروبهمیا ماهان و   
 

 عوض مویزندگ ازفرداهم کردمیکارونم نیا چوقتیه وگرنه وفتهیم برات اتفاق نیا نمدونستم کن باور ترنم: من
..... کنمیم  

خداحافظ....دوباره دارید دیام به دوارمیام: گفت ینگران و یدیناام با ترنم  
....بود صبح اذان باهم دمیپر خواب از نرو نه بگم خواستم تا  

....کردم مرور خوابمو و نشستم یکم  
.....نکرد ترنم که یا یزندگ بخاطر فقط: گفتم رلبیز  

....زدم شهامویر و کردم موهاموکوتاه و رفتم شگاهیارا به ۹ یها ساعت   
 سطل وداخل ختمیر بزرگ یمشک کیپالست کی داخل رو داشتم یالکل شهیش یهرچ و رفتم یحموم اومدم خونه به 

گذاشتم ابونیخ بزرگ اشغال  
....کردم عوض یمشک شلوار و یا سورمه راهنیپ کی با مویمشک یلباسها و برگشتم   

 ییچشمها دمیپوش چشمهام رنگ به یطوس راهنیپ کی و دراوردم راهنمویپ ترنم ناراحت یچشمها اوردن ادیب با اما
.....تربود رهیت شهیهم از شیخاکستر بودم ناراحت که االن و کردیم عوض رنگ یگاه که  

 تا هزار از که زدم یلبخند سوخت خودم حال به دلم لحضه کی.... کردم نگاه یناشناس و الغر مهراد وبه  زدم یلبخند
....تربود نیغمگ هیگر  

 اونم دادم بهش گلهارو و کردم یعذرخواه ازش و رفتم ماهان اتاق به راستی  رفتم شرکت به و دمیخر گل دسته کی 
شد یخوشحال غرق و دیبخش  

 یعذرخواه ازشون و رفتم خونه به و گرفتم ینیریش بزرگ جعبه کی و گل پراز درختچه کی رفتم دوباره اونجا از بعد
.... کردیم هیگر یخوشحال از مادرم و شدند خوشحال همه و کردم  

....کردم یزندگ ادم مثل و خودمون خونه اومدم میمجرد خونه از زجر کسالی بعد بالخره  
....بشم خوب تا کردم هیته رو بودم نگرقته که ییوداروها رفتم دکتر رفتم، باشگاه  

 ازش و دمیخر یتومان ونیدومل یخارج یشامپو کی ماهان شنهادیپ به که بود شده دیسف موهام نیب و ها قهیشق
.....شد رفع دمیسف یموها که کردم استفاده  

 داشت دوستش یلیخ که یرنگ همون بود تنش یصورت راهنیپ ندفعهیا دمیرود ترنم خواب دوباره شب کی ماه ۶بعداز 
  بود شاداب چشمهاش و بود برگشته موهاش رنگ بود لبش به لبخند توخوابش ،
  دور از و دید منو نکهیا تا زدیم قدم گلها نیب سرسبز دشت همون ای جنگل تواون و

....دمیپر خواب از که دادن تکون یدست یلبخند با و نمتیبیم دوباره یریم شیپ خوب یدار: گفت  
...بود رولبام لبخند ندفعهیا....  بود صبح اذان بازهم  

..... گذروندم رو روزم نیبهتر و بودم خوشحال یلیخ اونروز سرکاررفتم سرحال و کردم حموم   
.....نشد قبل" من" گهید"مهراد" نیا بگم تونمیم قاطع اما  

....بودم نصف و بود رفته شدم گم مهین نباشه یهرچ  
(مهراب....رفت نصفش یفالن بگو جا همه نیبش)  

....دمیرس نجایا به امروز نکهیا تا گذروندمیم رو روزهام اما   
 

  حال_زمان#
 

....بودم افتاده ترنم ادی اسرا تیوضع دنید بخاطر االن  
 گرفتمیم ارامش ازش یکم شهیهم که یسمت به روندم و کردم روشن نمویماش و گرفتم یدوش پاشدم یکرخت با 

یعنی  
"ترنم یابد ارامگاه"   

کردم پارک یشگیهم یجا همون نمویماش دمیرس یوقت  
گشتمیم محمد دنبال اونجارفتم،درواقع یابخور یجا تا و   
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....سرقبرها یبرا فروختیم دیسف و سرخ رز و ومیلیل گل و گالب اونجا که یا پسربچه   
 سالش۱۳/۱۴دیبا االن کردیم صدام عمومهراد شهیهم و شناختیم خوب منو اشناشدم باهاش شیپ سال۵ازهمون

...باشه شده  
!! بود ریتوکارخ اون خب برسه بارش اسفناک یزندگ وضع به که کنم یمعرف ماهان به باشه ادمی  

 نیا و کردیم مواداش خرج اوردیدرم یوش*خودفر راه از یهرچ که بود معتاد و هرزه هی هم مادرش و بود میتی محمد
گشتیبرم مدرسه از ازظهرکه موندنش زنده حداقل یبرا شیسالگ۸/۹ همون از پسرک نیا وسط  

 سرچهاراه رو هاش زیم زیچ یمابق و دیترسیم قبرستون یبزرگ از رفتیم یکیتار روبه هواکه کردیکارم نجایا عصر تا 
.... فروختیم  

....رفته احتما بود عصر۵ ساعت االن معلومه خب نکردم داشیپ گشتم یهرچ  
 دوتاشاخه شهیهم مثل نایا و بعدسالم و جلو رفتم باشه محمد دیشا زدم حدس و دمشید ازدور که فکرابودم نیتوهم

 و دادم بهش یصدتومان تراول کی تومن ۲۰ یبجا شهیهم مثل و گرفتم گالب بزرگ شهیش هی با ومیلیل دوتا و دیسف رز
 بدتر از بود، افتاده پرماجرابرام هفته کی نیتوا که یاتفاقات از... گفتم زیچ ازهمه زدم حرف براش....ترنم سرقبر رفتم

....بامهرانه ساره اشناشدن تا مهرانه یروح وضع شدن  
 ییمعنا غروربرام که بود ییتنهاجا نجایا شهیهم مثل زدم حرف یکل....اشناشدم ساره با چطور که گفتم یحت 

.... گفتم و گفتم....دادینم  
....ختمیر اشک و گفتم...داشتم که یا یدلتنگ و یدور....یشگیهم بحث به دمیرس  شدنم یخال و اخبار دادن بعداز  

.....نبودنش یبرا حسرتم از کنمیم نگاه جون زوج به یوقت حسرتم از شیدلتنگ از  
....دادکردمیم نشون رو شب۹ که میمچ ساعت به ینگاه کردم شدن یخال احساس یحساب یوقت   

 و دمیبوس رو بود شده یحکاک قبر یرو که صورتش رو شهیهم مثل و کردم باهاش یخداحافظ بازهم دیپر باال ابروهام
....کردم ینگاه بود انداخته هیسا سرقبرش یباال که یبزرگ گلدان به و بلندشدم جام از  

....بشه یا هیسا براش تا قبرش یرو گذاشتم و اوردم شیپ سال ۵ همون که یگلدان  
....خودش واسه بود شده یدرخت مچهین بود کرده رشد یلیخ  

 ازج
 

 دادم و شدم نیماش سوار و گذاشتم فشیک داخل رو بود ختهیر نیزم رو خانوم حضرت فیک از  یهرچ و برگشتم دوباره
....بهش  

ساره یبود کرده فراموشش: گفتم  
....بود رفته ادمی....ممنون یوا:ساره  

کردم نامشخص رو پالکهام اونجا یگلها با شدم ادهیپ نیماش از یفکر بد و دادم تکون یسر  
 درمونگاه نیتر کینزد به و زدم یدود نکیع و سرم یرو گذاشتم یکپ ،کاله شدم سوار دوباره و شستم دستامو 

اوردم یاورژانس  ضیمر گفتم رشیپذ به داخل و رفتم یروز شبانه  
.... دورشدم ازاونجا سرعت به و روندم و شدم نمیماش سوار هم من داخل رفتن و گذاشتنش برانکارد داخل اونها   

 ریگ یزیچ یسیپل که شستم پالکهارو عقب صندوق از یاب یبطر با و کنار زدم رو نیماش و رودراوردم نکیع و کاله
.... ستیکارنیب یسیپل چیه شب ۱۲ساعت دونستمیم هرچند...نده  

 دیشا یکرد ول رو پسرا اون االن: گفت  شدم که نیماش سوار...گفتینم یچیه کردویم نگاهم فقط و فقط اما ساره
....نکنن درمانش نداره پول چون  

!براش یبش مادر تراز زیعز هیدا و یبش نگرانش خوادینم تو بشیج تو گذاشتم پول کمی: گفتم  
شده؟ فوت اقوامت از یکس ؟یکردیکارمیچ زهرا بهشت تو تو چیه اون حاال:گفت و چوندیپ رو بحث اما ساره  

 خونسردش نگاه از نکهیا با دراخر اما....نه ای بگم بهش دونستمینم....قیعم یلیخ....قیعم...کردم نگاهش اما من
...کردم اکتفا سر دادن تکون به لیدل نیهم به انه؛ی کنم اعتماد بهش تونمیم که دمینفهم یجیه  

 اگه خلوت ابونایخ و وقته رید مهراد:گفت و کرد تعارف شهیهم مثل که اش خونه در دم رسوندم رو ساره معمول طبق 
ایب....یجد گمیم تعارف ریغ ، یبگذرون بد نجایا رو امشب ییایب یتونیم یلیما  

....ستین رید ادمیز دونستمیم هرچند دادیم نشون رو شب مهین قهیدق۱:۱۰ که ساعت دنید با   
.... کردم قبول یخستگ با یول  

اومدم، رونیب نیماش از کردم پارک و بردم داخل رو نیماش و کرد باز برام رو اطیح در اون  
....کردیم صحبت داشت نام یسارا ظاهرا که یکس با تلفن با که دمید رو ساره رفتم که داخل   

 و باشه شده نگرانش دیبا چرا که خوردم حرص و افتادم خدمتکارش ادی فکر یکم با بود اشنا یلیخ اسمش بنظرم
....بده اطالع اون به شیسالمت از شب نوقتیا ساره  

  بمنچه؟...خوادیم دلش دیشا
 شونه یه که ساره مرض شد، لبم مهمون یپوزخند....انداختم باال یا شونه و دیخواب حرصم و تیعصبان باد فکر نیا با

....بود شده طیسرا منم به نداختیم باال هاشو  
!واال  

 قبل دفعه طبق و رفتم باال طبقه به دنبالش.... ایب دنبالم پاشو مهراد:  گفت  و شد تموم تلفنش ساره بعد یکم 
 تو که کردم نگاه یا ساره به و نشستم تخت رفتم؛لبه سرش پشت منم شد داخل و کرد باز رو اتاقش بغل ،دراتاق

.... بود خم کمد  
 دوش هی یتونیم داغن شهیهم ابها: گفت و کنارم گذاشت که اورد یتن حوله و رپوشیز و شلوارک برام کمد تو از

...یباش راحت تو که ادین یسارا گفتم فرداهم ،یبخواب راحت الیخ با بعدش و یریبگ  
بخواب تخت ریبگ یلیتعط روز بعدشم  

اخه؟ یا یلیتعط چه ؟یلیتعط: گفتم تعجب با  
 و ایخصوص ما یشرکتها که البته اند لیتعط جاها اکثر مناسبت نیهم به....زنه روز و نبیز حضرت دیع فردا: ساره

  وضع نیا با و ام خسته واقعا من اما مینکن نکارویا میتونیم
! رمینم اصال( داشت یقرمز یکبود و ورم یکم فقط درکل بود دهیخواب یلیخ پفش که کرد لبش به یا اشاره)

...یتوخوددان  
ممنون یچ همه بابت باشه...اهان:من  
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یمرس....کنم تشکر دیبا من یدونیم نه: ساره  
کنمیم خواهش:من  

خوش شبت... یباش راحت تا زارمیم تنهات من خوب: ساره  
ریبخ شبت: من  

....شد خودش اتاق وارد که دمیشن رو در یصدا و رونیب رفت اتاق از  
بماند بودم، ممنونش چقدر و داشتم هام یخستگ درکردن یبرا دوش کی به واقعا ، شدم بلند جام از   

 مهین ۲ ساعت کردم پام رو شلوارک و کردم خشک حوله با خودمو و رونیب اومدم حموم از باال و بلند دوش کی بعداز
!بود آور عذاب برام گرماش و تابستون بود، گرمم و بود شب  

 رفتم نییپا به بود شده خشک دهنم که گرما نیا تو خی اب وانیل هی خورد یبرا باشه خواب ساره احتماال نکهیا به فکر با
که بردارم اب تا کردم باز رو خچالی در اشپزخونه تو و  

؟یه اونجاست؟ یک: گفت یکی هوی   
: گفتم نبود تنم که یلباس و تیموقع به توجه بدون اب یبطر برداشتن بعد.... شده داریب ساره دمیفهم حرف نیا با

 مهرادم
!بخورم اب اومدم بود تشنم راستش  

 با اخه؟ گردنیم خونه تو ینجوریا  ایح یب: گفت و کرد بمن پشتشو عیسر و شد گرد چشمهاش که دید یچ دونمینم
...بود اور تعجب برام ساره نجابت اما گرفت خندم ستین تنم لباس که خودم دنید  

.... خواب یبرا و ونهیر بود معلوم جنسش و بود تنش زانو یباال وجب هی تا دیسف بلند لباس هی خودش   
بوده اشتباه کارم که گفتیم تند تند و بود کرده بمن پشتشو االن و بود ختهیر دورش سیخ مهین و خشک هم موهاش  

بودم شده مسخ من یول  
 و بودمش دهید مانتو ای کت بلند، نیاست لباس با شهیهم.... دمیدیم خواب لباس با رو اون که بود یبار نیاول نیا اخه 

...دشیسف یدستا و تراش خوش یپاها.... بود جالب برام بار نیاول یبرا نیا  
 یهرمرد تونستیم.... بود ساده و دهیپوش و بود نیاست مین که یا نه دخترو خواب لباس نیا با یحت... مو الخ هی بدون 

!رو"من" نه اما! بزنه نیزم و کنه وسوسه رو  
 ینگاه ستیبدن نکش اب جانماز شهیهم: گفتم شدمیم رد کنارش از داشتم که یدرحال و زدم یپوزخند فکر نیا با

..... یگردیم تنها خونه کی تو مجرد پسر کی یجلو چطور که یبنداز خودت به هم  
 یدست اما رفتمیم باال ها پله از ارامش با داشتم بعد و دمیشن رو ساره  فیضع و وخفه کوتا غیج یصدا حرفم نیا با

....گرفت خندم دیدویم اتاقش به دنیرس یبرا که ساره دنید با گرفت سبقت ازم عیسر و دیکش عقب منو  
 محکم دستشو و کردم پرت ییجا رو یبطر عیسر دیرس که اتاق در جلو رفتم دنبالش عیسر و شد فعال درونم کرم
...کرد نگاهم و اورد باال سرشو و بست چشاشو عیسر افتاد لختم بدن به چشمش تا و بغلم تو اومد صاف که دمیکش  

...اتاقم تو برم بزار کن ولم دیببخش مهراد:ساره.... میداشت فاصله سانت چند فقط یحت... توچشم چشم  
!!! بودم بزرگتر ازش سال۹ که یا بچه دختربود زده سرم به یخجالت ی دختربچه نیا با طنتیش هوس اما من  

 ،کهیدونیم:گفتم و کردم نوازش پشتشو ام گهید دست با و بودمش گرفته محکم دستم کی با.... که شهینم نچ: گفتم
هوم؟ ؟..یبر یپسر یجلو وضع نیا با دینبا  

.... بود شده قرمز خجالت شدت از که یباصورت البته شجاعت....بود کامل اعتماد چشمهاش تو اما ساره  
بدهکارم بهت دوتا چون هوم؟ دارم اعتماد بهت که یدونیم: گفت  

جدا؟ عه؟:من  
 همچنان دستم کی.... انداختم رشیگ وارید و حصارمن نیب و دادم اش هیبودتک اتاقامون نیب ما که سرش وارپشتید به 

...بود گردش درحال  
 

! بست من متعجب نگاه یروبرو و در و دیکش دستم ریز  
.... شهیم خونه وارد داره کوله و بزرگ چمدان کی با که کردمیم نگاه اون به و بستم درو منم  

! گفتم کم بگم براتون یهرچ الیو ییبایز از شدم داخل و انداختم باال یا شونه  
 اشپزخانه چپت سمت و بود یناهارخور بزرگ زیم کی راستت سمت یشدیم وارد که در از بود نقص یب یالیو کی

 اونجا یبزرگ ییرایپز و نییپا به خوردیم پله دوتا جلوتر کمی بود بایز فوق یگدون روش که یا رهیدا زیم تک کی روبروت
....شدیم ختم باال به که چیپ در چیپ پله راه کی اون تراز جلو کمی و بود در دوتا اشپزخانه بعداز چپ سمت بود  

 
بدهکار؟ چرا:گفتم  

... ینداشت یکار بهم.... یدیخواب خونم دوشب... یداد نجات یتیموقع نیچن از منو دوبار تو اخه:ساره  
 یبکن یکار یخواستیم اگه چون یهست یخطر یب تیکبر من یبرا تو میبو حالت نیتوا دفعه نیچند یحت

.... یباش نداشته میکار که یهست مرد اونقدر یول....یکردیم  
 یمن اونم گفت؟یم من با اعتمادش درمورد یشجاعت و جرات چه با....زانوش رو دمیکش زانوش پشت از انگشتمو دوتا

....دختر هی خمار.....بودم خمار بود روز ۳ که  
 پاش رون باالتراز و باال همونطور و کردم ردش لباس ریز از.....دیرس لباسش به که دمیکشیم باال به انگشتمو همونطور 

....بردمیم  
.... شدیم بدتر داشت خودم حال انگار یول....بخندم کمی و بدکنم یجنس نظر از اونو حال خواستمیم  

 که دیرس یبند به دستم.... زد حرفهارو نیا دینبا فاصله نیا از گرگ هی به که نهیا اشتباهت....ساره یدونیم:گفتم
.... باشه تش*شور دیبا کردمیم حس  

....چپش تراش خوش یپا رون بند رو امافقط...نوازش مثه دمیکش انگشت با رو بند رو  
  درگوشش شدم خم و گوشش پشت زدم موهاشو و دراوردم لباسش ریز از دستم بعد
  هوم؟ کنم تموم ارویعوض اون ناتموم کار تونمیم نجایهم و مردم هی من که یدونیم: گفتم

.... یستین یعوض تو اما:گفت گوشم دم....بود شده اروم یلیخ ساره  
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 مستم مینیب ریز تنش یبو که بکشم نفس خواستم... بودم درگردنش خم منم و خوردیم گردنم پوست به نفسش
....کرد  

....بود دهیچسب گردنش به لبام....شهیم بد داره حالم کردم احساس....بدتر سشیخ یموها یبو  
 نگاه صورتش به دوباره....دمیکش عقب و دمیبوس نفهمه که یطور نامحسوس و اروم یلیخ گردنشو حرکت هی تو

....یشیارا چیه بدون....کردم  
....براق و متورم...خورد لباش به نگاهم کردم ناز که اشو گونه.... کردم اعتراف شییبایز به خودم شیپ  

.... وجلوتر جلو...شد خم سرم ناخواسته!  یباش گذاشته سگ یجلو یگوشت یانگار   
...دمیکش عقب یجیگ با که نداشت فاصله شتریب سانت چند لبام کرد برخورد شینیب با که مینیب  

 که کردم نگاه چشمهاش به یسردرگم با..... خودمو نه بدکنم اونو حال خواستمیم فقط من....کنمیم کاریچ دارم من 
..... بود ارامش پراز  

 نیب یدست یکالفگ با و اتاق وسط رفتم و بستم درو و شدم اتاقم داخل گرفتم فاصله ازش و دمیبوس شویشونیپ
...دمیکش موهام  

 دختر اون.... دمیکش عقب هوی که االنم و بودم خمار بود روز۳... شدینم نیا خرابتراز حالم... بود ام تشنه بدتر واقعا االن
....گرفتمینم خودمو یجلو اگه نداشت یخوش صورت بود همکارم  

... کردم نگاهش اومد داخل ساره و شد درباز که کردمیم اروم رو ام مردونه زیغرا داشتم اتاق وسط دراتاق به پشت   
 و تخت کنار زیم رو گذاشتمش و دمیسرکش بند هی و گرفتم ازش...گرفت طرفم ابو ستادیا جلوم و بود دستش اب یبطر

کنم یشوخ خواستمیدرم دم راستش....یمرس: گفتم  
 کرد بغلم... سرد خی مثه اون و بودم داغ شیات مثه.... عقب برو یلعنت نه... کرد بغلم و پرکرد رو نمونیب فاصله هوی

....بود یبد یلیخ تیوضع خوردیم لختم تن به هاش ی*برجستگ.... محکم  
 دوتا ممنون واقعا....یداد بهم اعتمادو حس نیا که یمرس....یداد نجات دوبار تومنو...مهراد ازت ممنونم واقعا: گفت

..طلبت  
 تضاد دشیسف تن رو شیمشک ریز لباس و رفت طرف هی لباسش بند که برداشت شونم رو از سرشو یلبخند با 

....بود کرده جادیا یجالب  
 رو سرمو و کردم کم امو فاصله دویکش ینیه  کردم محکمتر دورکمرش دستمو ناخوداگاه که بشه جدا ازم خواست

.... ببوسمش تا کردم خم لبش  
 پشتمو عیسر و گرفتم فاصله ازش و بستم چشمهامو....ببوسمش خواستم تا....داشتم فاصله کمتر هم قبل از یحت

  کردم بهش
...برو زودتر فقط....نداشت قابلتو کنمیم خواهش تشکرتم بابت....رونیب یبر شهیم ساره:گفتم  

....ردمیمیم داشتم که افف....عطش پراز بود شده بم صدام  
....دمیشن درو یصدا بعد و گفتنش ریبخ شب یصدا بعد یکم  

...بودم افتضاح چقدر خدا یوا    
....کشیبار و جذاب بدن ادی با   

....بودنش یتوبغل  
... لباش   

... ببوسمشون بود مونده کمی که ییلبا  
...موهاش و تن عطر ادی  

!!بودم دهینچش لباشو مزه که بودم مونیپش چقدر  
 بادرد دوباره بعد یکم و ختیر روتنم که ختمیر سرم رو شمیمابق و خوردم رو اب یبطر عیسر که شدمیم وونهید داشتم

.....بخوابم تا رفتم پتو ریز یادیز یلیخ  
 تر گند نیا از! بودم شده وب*جن بعله.....که دمید زدم کنار که رو ؛پتو دارشدمیب ، رمیز یسیخ احساس با صبح

!...شهینم  
 ماهان که ییها دختر با شهیهم اخه وفتهیم که ییها دفعه محدود جزو اتفاق نیا.... اخه کنم سرم تو یخاک چه حاال

...بود روم یادیز فشار وقت چند نیا که دارم قبول خب اما شدیم رفع میجنس ازین اوردیم برام غرغر با  
 به دیبا یخاک چه دونمینم حاال! بشورم رمویز شلوارولباس ای یرولحافت چطور ادنداشتمی یحت من....مهراد بزنن گندت 

....زمیبر سرم  
... پاهام رو دیکش پتورو منم دست و شد باز در هوی که بودم گرفته عذا و بودم نشسته ینجوریهم  

 کردم فکر کرد نگاه سقف به دویکش خجالت فکرکنم شد سرخ گرفتو گاز لبشو بازم که دید یچ دونمینم بود ساره
  دمید که کردم چک خودمو عیسر  دهید رو صحنه

بود لخت باالتنم چون بله  
 

....کشده خجالت ه  
 درموردش ذهنمو معادالت دختر نیا بازهم اما ختیر یم خجالش دیتاحاالبا بود یا گهید هرکس بود یبیعج دختر چه

...ختیر بهم  
 گفتم رفت سر حوصلم...یدارنشدیب موندم منتظر یهرچ یدونیم.... ریبخ ظهرت سالم.... خب اممم: ساره

....یشد داریب دمید که کنم دارتیب.... امیب  
چنده؟ ساعت مگه اها: من  

نیم۱۲:۴۵:  ساره  
....شد گرد چشمام ندفعهیا ی،ول دادینم نشون رو رفتارم ام چهره شهیهم نکهیا برخالف ساعت دنیشن با  

....شدم یدارمیب هوا شدن دم دهیسپ با ها صبح و دمیخوابیم بزور شبها که یمن بودم دهیخواب چقدر  
....امیم منم برو تو.... یکن دارمیب یاومد ک یمرس باشه:گفتم و کردم حفظ امو موضع بعد یکم  

رفت رونیب اتاق از و برگشت و گرفت چشم سقف از لبخند با ساره  
 بعدشستن....حمام دمیپر و زدم چنگ رو یتخت رو بعد و کردم قفل درو بود در رو که یدیکل با زدم رجهیش بست درو تا

....کردم نگاه یرولحافت و شلوارک به عذا با خودم  
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 ییجا همون و زدم چنگ رو دیسف یرولحافت ، کنم امتحان گرفتم میتصم.... بود یشانس چه گهید نیا من یخدا یا
 کردم رو کار هم،همون شلوارک با و کنار هی انداختمش بعد رفت نکهیا تا گرفتم اب ریز رو داشت دیسف یها برفک که

! یچ یعنی یمال ماست و یکار کثافت عمق دیفهم شدیم بوشون و یسیخ از اما  
 رفتم و گرفتم دورم رو حوله و انداختم بود حمامشون رختکن گوشه که ییها چرک لباس سبد تو هردوتارو حرص با

  کردم تنم ست یا سورمه شلوارک و یرکاب کی کمد داخل از ، رونیب
 آشپزخونه و نییپا طبقه رفتم راستی و رفتم رونیب اتاق از ساره گفتن مهراد یصدا با گرفتم حوله با موهامو نم کمی و

....بود صداش منبع که  
بله؟: من  

؟یچطور یالکچر صبحونه هی با...یچیه: ساره  
 موهاش نشست بروبروم هم ساره ، نشستم و دمیکش عقب رو ینهارخور زیم یصندل کم و خشک هرچند یلبخند با

 زور به و یچا وانیل کی  بود، پاش یراحت نیج شلوار و یلین  شرتیت کی و بود بافته ساده و بود بسته یاسب دم رو
  کردم، تشکر ساره از خوردن  صبحونه یکم ساره

 کیک یبو بعد یکم دراورد ظرف کی فر داخل از و گذاشت ظرفشورشون درون ظرفهارو و کرد جمع رو زیم ساره
....خورد مشامم به یشکالت  

 کرده کیک هوس بدجور شدم داریب که صبح: گفت و قبلش یجا نشست اومد یکیک برش چند و قهوه دوفنجون با
دیخند و ارین بروم شده بد اگه گهید میبخور کنم درست گفتم بودم،  

 داخل ید یس کی ، شد اضافه بهم هم ساره بعد یکم رفتم ییرایپز به و خوردم امو خوشمزه قهوه و کیک یلبخند با
!!بدنبود دونفره، کاناپه اون رو امون فاصله نشست کنارم و گذاشت دستگاه  

 و تخمه ساره بعد یکم که کردمیم نگاه بودم نشسته الیخیب شد پخش یسیپل ژانر با ییمعما و جالب لمیف بعد یکم
.....اورد بود وانیل داخل که ییکایامر ذرت یکم و لیف پف  

 که بودم شده یختیر چه دونمینم ها ذرت دنید با و داشتم دوست واقعا دمیدینم ها یکیمکز ذرت جز رو چکدومیه
...خنده ریز زد ساره  

 برق چشمهات یدیم خودتو دیبا ها ذرت دنید با مهراد یوا: گفت که خندهیم یچ به نمیبب که کردم کردم نگاهش کمی
...دیخند بازم و! بودن شده قلب شکل چشمهات  بگم اگه نگفتم ودروغ زد  

  شد مشخص ام گونه چال کنم فکر که زدم یلبخند دیخند یم دل ته از و قیعم که ساره دنید با
و هام گونه چال دوتا تو کرد انگشتشو شدودوتا کترمینزد و خورد اشو خنده هوی ساره چون  

... زد یلبخند و خوشگله یلیخ المثب ام گونه چال عاشق من یدونیم مهراد یوا: گفت   
 و بود پام رون یرو پاش هی که بود کاناپه یرو دوزانو ساره اما بودم نشسته یعاد من اخه... بود پام رو ییجورای بایتقر

...کاناپه یرو پاش یکی اون  
 لبخندم افشیق دنید با زدیم برق اون یچشمها ندفعهیا و بود کرده ذوق باشن داده ابنبات بهشون که ییها بچه مثل

...شد تر قیعم  
 و دیکش عقب و شد سرخ و برداشت دستاشو که دید چشمهام تو یچ دونمینم خورد چشمهام به ساره چشم هوی و 

  و نشست قبل مثل
 یدونیم نکهیا و دمیدیم لبخندتو که بود یا دفعه نیاول نیا مهراد یدونیم اخه... شدم زده جانیه دیببخش یوا: گفت

...کنم کنترل خودمو نشد....ام گونه چال عاشق  
 اخه.... دیدیم ناشناخته موجود کی ای دیجد زیچ انگار کردیم نگاهم یشگفت با که کردم یکوتاه خنده یا لحضه واسه

...دمیند  شهیم یسال۴/۵ خودمم یحت من گفتیم راست  
 نیهم خوب دختر هی مثل اونم شدیچ لمیف نمیبب عقب بزن خب: گفتم و دادم تکون سرمو و خوردم امو خنده فکر نیا با

.... کرد کارو  
 از یکی هابودکه سیپل توسط خالفکارها کردن ریدستگ ،صحنه کردمیم نگاه ونیتلوز به لذت با و خوردمیم ذرتمو داشتم

  کنه، فرار خواستیم که خالفکارا
 غیج ساره هوی صحنه نیا دنید با ختیر وارید درو یرو خونش و مغز یها هوذرهی و کرد کیشل بهش سیپل مامور کی

...کرد کینزد بهم خودشو و دیکش ینامحسوس و خفه  
 بعد به ییجا هی از دادم تکون سرمو تاسف با کردم هم رو کار نیهم و!!  بود توبغلم دورش، نداخنمیم و دستم اگه

....دمینشن ازش لمیف اخر تا ییصدا گهید و گذاشت ام شونه یرو سرشو  
....خوابه ساره شدم متوجه که بزنم یحرف هی خواستم شد تموم که لمیف  

مثل و دمیکش رونیب سرش ریز از امو شونه اروم یلیخ   
 

 ادمی گفتم خودم به  تنگه جاش احتماال که گلدان به فکر با انداختم یاشغال داخل و تاکردم رو رمیز روزنامه و ابلندشدم
ارمیب بزرگتربراش گلدان کی امیم که گهید هفته باشه  

 رشد خوب واقعا نجایا افتاب لطف به و ختیریم یاب هم سرگلدان خوندیم فاتحه ترنم یبرا هرروز که محمد لطف به 
....بود کرده  

 بازهم ، ختمیر گلدان داخل و قبر سنگ یبرو هم یاب وانیل و خوردم یاب وانیل رفتم بود کینزد که یابخور یجا 
.... خواندم یا فاتحه شیبرا مرتبه نیدوم یبرا و کردم یخداحافظ  

....شدم یخال و گرفتم یریناپذ وصف ارامش شهیهم مثل  
...دمیشن رو یدختر غیج یصدا که بشم نمیماش سوار رفتمیم داشتم  

....بود فیضع هرچند دمیشن رو غیج همون دوباره بشم نمیماش سوار خواستم تا اما شدم یعصب دوباره  
یلعنت: گفتن با و بستم رومحکم نیماش درب تیعصبان با و شد دهیکش پلکم پشت مهرانه چهره یا لحضه   

 دهیچسب درخت به که دمید رو یدختر دهیکش فلک سربه درختان یالبال تر اونطرف بلوک تا ۱۰/۱۲ رفتم غیج دنبال به
... کردیم جادیا مزاحمت براش داشت احتماال که یپسر و بود  

 برو یوحش نکن...غیج....غیج...دیکن کمک تروخدا....کنه کمک یکی لطفا....کمک:زد داد دخترک دوباره
.....کمک....عقب  

 مرگ حد به که روشکمش نشستم نیزم یرو شد پرت که دمیکش چنان عقب از رو پسره قهی و جلو رفتم یعصبان
...هست هم مست دمیفهم بزنمش  
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 بغلم پشت از محکم یکی دمید نکهیا تا دراوردم سرش رو ریاخ یاتفاقا و زدمش و زدمش و زدمش اونقدر...بدتر گهید
...دمیکش و کرد  

...اس دختره همون دمیفهم دستاش دنید با  
.... کردم ینگاه دستم ریز جونیب و پرخون جسم به و دمیکش کارم از دست تعجب با   

بود، اشنا برام صداشم البته که دختره که باشا نمرده نمیبب پسرا کنار اومدم و شدم بلند جام از  
...گفتیم و کردیم هق هق....یچ باشه مرده اگه نیبب نزن گفتم چقدر....نزنش زدم غیج چقدر...مهراد: گفت  

 لباش که کردم نگاه یا ساره به و برگشتم تعجب با و برگشت بود رفته پسر یگلو یجا نبضش گرفتن یبرا که دستم
...اشک پراز صورتش و بودن یخون و کبود  

....بودن خاک پراز شیمشک یلباسا  
؟یکنیکارمیچ نجایا شب وقت نیتوا ساره: من  

....پدرم دنید... بودم...بودم اومده:گفت بزنه حرف کردیم یسع و کردیم پاک اشکاشو که یدرحال:ساره  
...بودن کرده جادیا مزاحمت براش هم شیپ دفعه...دمیدیم رو ساره یاشکها که بود یا دفعه نیدوم نیا  

دفنه؟ نجایا هم اون پدرت؟مگه ؟یچ: من  
!!! که دونستمینم خب کارکنمیچ اخه....دمیپرس یمورد یب سوال دمیفهم که کرد نگاهم یطور ساره  

....گرفتمش بغلمش تو و دمیکش رو دستش یها مچ تر کینزد رفتم دادو تکون سرمو  
 دفعهی چون بود نیهم منتظر انگار کردم ناز رو کمرش پشت! کردم؟ نکارویا چرا دونمینم بود ناخوداگاه واقعا کارم نیا

دیترک بغضش  
کرد هیگر و گرفت بغلش تو منو محکم و کرد حلقه دورم رو دستهاش بار نیاول یبرا فشرد بهم شتریب رو خودش و   

 بهش و گرفتم دست تو دوباره هاشو مچ...گرفت فاصله ازم اشکهاش کردن پاک با و شد یخال تا کردم نازش اونقدر
...کردمیم نکارویا دینبا خوامیم معذرت:گفت یا گرفته یصدا با و اندخت نییپا سرشو کردم نگاه  

کار؟یچ: من  
....خرمیم برات یکی.... شد سیخ راهنتیپ( دمیفهم صورتش یسرخ از نویا و دیکش خجالت....)یدونیم....خب: ساره  

  و رفتم میشگیهم موضع تو دوباره....وونهید نداره یبیع: من
 لهت بزنم ؟یبکن یخواستیم کاریچ نبودم من اگه االن هوم؟...این رونیب اخرشب گهید نگفتم اوندفعه من مگه:گفتم

 کنم؟
 تا شد رید نبود حواسم بابام یجا اومدم ۷ ساعت اما دیببخش...خب: گفت تعجب از گرد یچشمها با ساره

 گهید یکی با منو! فرشته فرشته: گفتیم بمن یه بود خورده یابشنگول که افتادم کسخول نیا ریگ بعدم....پاشدم
.... که بده حالم خودم اونقدر نکن دعوام گهید یکیتو تروخدا.... بود گرفته اشتباه  

 یگوگول اونقدر ها بچه قول به...زدیم حرفهارو نیا داشت یسیخ هنوز که ییچشمها با شهیهم تراز مظلوم ساره
...رهیبگ گازگاز لپاشو داشت دوست ادم که بود شده  

.....کردنیم گله اونا و یکردیم دعواشون که بود یا ساله۳/۴ یها بچه دختر مثل  
 و کردم بلندش جاش از حرکت هی با و بلندشدم بود شدا خشک شینییپا لب رو که یخون و کبودش یلبها دنید با 

  ها یابخور تا کشوندمش خودم دنبال
...مایکن ولش نجایا اگه هینامرد خورد کتک یلیخ پسره اون مهراد یه: ساره  

 یمارستانیب هی دم تا مشیببر میبتون که نیال اون رمیم زنمیدورم نیتوماش میریم االن میکنینم ولش: گفتم
 یچیه... یکنیکارمیچ:ساره  شدم خم روش پشت از خودم و خودم یجلو گرفتمش میشد که ابها کینزد....یزیچ

.... نگفت یزیچ گهید خوب بچه هی مثل اونم و شستم رو بود یخون که دهنش و لب بادستم دقت، با اروم فقط نگفتم
  شد تموم کارم یوقت

....نگفت یزیچ اون اما گرفتم رو بود زوم روم مدت تموم که چشمهاش  ومچ باالگرفتم سرمو  
 رو صورتش دستو کرد، یخال و کرد پراب دهنشو اونم و شستم گهید رابیش هی با کنارش دستهامو دمیکش عقب

م؛یرفت نیماش سمت باهم و شست  
بعدشم کردم، پخشش عقب یصندل رو کشون کشون و رسوندم مردک اون ی الشه به خودمو و میشد سوارش   

 
....افتاد دستش یها مچ به نگاهم که گذاشتمش تخت رو و تواتاقش رفتم و کردم بلندش کاه پر  

 ازش و کنم دارشیب  خواستم که یحد به... ختیر بهم اعصابم.... بودن بنفش و یاب انگشت چندتا یجا هردو یرو
...اومد ادمی رفتارم و شیپ روز سه نکهیا تا بپرسم  

 یا یعذرخواه چیه ازش که اومد ادمی....فضوله خدمتکارش که کردمیم دعواش و بودم گرفته محکم دستهاشو من
.... نکردم  

 یطور تیوضع دمیبودس رو دستش یها مچ دوتا و شدن خم خودآگاه نا وکامال کردم یمونیپش احساس بار نیاول یبرا
....بود خم دستهاش یرو ام باالتنه و تخت یلب رو بودم نشسته که بود  

!"گهید اس مهرانه مثل اونم"که زدمیم گول خودمو تودلم و دمیبوس شمیشونیپ و باالاوردم سرمو   
.نبود زیجا موندن ادیز..... کردم ترک ام خونه قصد به اونجارو و کردم عوض لباسامو و شدم بلند جام از  

 
 ساره
 

....کردم تعجب  تختم رو نکهیا دنید با و زدم کنار رو پتوم و کردم باز چشمهامو ییگرما حس با  
   نبود، یسخت کار اورده نجایا تا منو مهراد نکهیا دنیفهم بود؟ نبرده خوابم کاناپه رو یظهر من مگه

 اشپزخونه سمت خوردم زیل ها نرده رو از یسبز قرمه یبو دنیشن با زدم اب صورتمو دستو و پاشدم جام از یکرخت با
.....کردم یپرس احوال و سالم یسارا با و توش زدم رجهیش و  
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....بود اومده و باد بادا هرچه گفته  یول ادیب امروز قرارنبود اومداخه و شده نگرانم نکهیا مثل گفتیم  
  دتشیند گفت که دمیپرس مهراد درمورد ازش

 رفته پاشده  ییتنها از حتما اون و بودم دهیخواب بودم گرفته مهمانم از ییرایپز ییبجا نکهیا از رفته دیشا زدم حدس
.....دمیکش خجالت  

 مهمان اتاق به سر کی شد تموم که کارات پس جون یسارا... کنم چک و دیجد یمدها دیبا کاردارم کمی من:گفتم
کن زشیتم و بزن یزرشک دیسف  

 صدا اتاقهارو یبند رنگ با اونها و بود خواب اتاق اش همه و بود خوابه چند اونجا راستش...بود توش مهراد که یاتاق)  
( زدندیم  
باشه: یسارا  

  بودم؟ نشده متوجهش اول از شدم؛چرا مواجه بود میتخت پا زیم یرو که یکاغذ با که رفتم اتاقم به
  بمال)....( پماد متاسفم دستهات بابت و ممنون دوروز نیا بابت:  بود نوشته توش

....کنم دارتیب اومد فمیح یبود خواب غرق اونقدر برم دیبا و کارداشتم یکم  
"مهراد"  

....شام تا نشستم کارم زیم پشت و باالانداختم عادت طبق هامو شونه   
؟....یدیخواب کجا تو شبید ساره: گفت یسارا شام سفره سر  

چطور؟...خودم اتاق تو معلومه خب: من  
 گرد هوچشاشی...)اما شستمشون...داکردمیپ چرکها لباس سبد تو فیکث مردونه شلوارک و یرولحافت هی اخه:یسارا

:(گفت و دیخند و دیکش خجالت و شد  
افتاده یاتفاق چه نمیبب بپرسم خواستمیم بودن سیخ چون...یچیه یچیه+   

شده چپه اون دیشا برد اب یبطر خودش با مهراد شبید اها:من  
باشه....کردم دایپ ابم یخال یبطر هی اتفاقا اهان:یسارا  

.... دادم تکون یسر هم من  
 و بودم شرکت یکار ساعت انیپا بعد،تا روز صبح دمیخواب و رفتم اتاقم به جون یسارا خوشمزه یسبز قومه بعدخوردن
یریبگ تماس باهاش داره یمهم کار گفت و زده زنگ مهراد که گفت یسارا خونه برگشتم کوفته و خسته  یوقت  
 به رفتنش کردم،بعداز تشکر ازش و ارهیب قهوه برام یسارا گفتم ابگرم دوش کی بعد رفتم اتاقم دادموبه تکون سرمو

زدم زنگ مهراد  
اقا مهراد یاقا سالم: من  
؟یخوب ساره سالم: مهراد  

دمیخوابیم دینبا شرمنده روزظهرید  بابت ؟یتوخوب یمرس: من  
....میکن یکاری زدم زنگ راستش نداره بیع وونهید بابا نه:  مهراد  

بگو بله: من  
 دوستان از یکی با...کنم زشیسوپرا خواستمیم.... شهیم تموم سالش ۲۸ گنده خرس ماهان   تولد فردا راستش: مهراد

نفره ۵/۶کیکوچ جمع هی یموند تو فقط کردم دعوتشون و گرفتم تماس هم همسرش و سمر مونیمیقد  
نرفتم یتولد وقته یلیخ...ممنون یوا:من  

...زهیچ راستش:مهراد  
باش راحت بگو: من  

دارم ازین کمکت به نکنم؟ کاریچ کارکنم؟یچ دیبا دونمینم یحت...من:مهراد  
 ، ستین سخت اونقدراهم کمک درخواست هی کن باور مهراد... ندارم یحرف که من چشم به یا: گفتم یخوشحال با

؟یریبگ یخوایم کجا حاال  
 امیم گهید ساعت سه/دو تا یبش اماده یتونیم...رمیبگ اونجا خواستمیم دارم چالوس جاده تو الیو هی من خب:مهراد

اونجا میبر تا دنبالت  
فعال دمیم اس شدم حاضر...حتما باشه: من  

فعال: مهراد  
...زد اکو گوشم تو" بپوشم یچ حاال"معروف ی جمله لباس همه اون دنید با و کردم باز رو درکمدم پاشدم ذوق با  
 نیاست  بپوشم فردا یبرا رو بود زانوم تا و بود یعروسک که یزرشک ساده راهنیپ هی گرفتم میتصم گشتن یکل بعداز

خوردیم دکلته حالت اش نهیس از و بود ریحر اش نهیس یجا تا ناشیاست و بود کوتاه  
 یکم پف و خوردیم نیچ دامنش ها یعروسک مثل اونجا از و و بود یکار نینگ فیرد چند نهیس ریز از و نهیس ریز تا 

....بود زانوم یرو تا ، داشت  
بود، یعال  

 توش ساق با لباسمو اول و برداشتم یمشک کوله کی، بپوشم شد ازین اگر برداشتم، هم ساق و داشتم برش 
 و خواب لباس و ریز لباس کی و عطر و گردنبند گذاشتم داخلش میشیآرا فیک همراه به مویزرشک الک بعد گذاشتم
دیم احتمال کم یلیخ گذاشتم تهش هم شلوار و شال و مانتو کی و ساپورت و کیوتون ردندانیخم مسواک و حوله  

 
....کنم استفاده ادم  

 داشت روش اهیس رنگ به  یقیموس زیر یلیخ یها طرح و بود کوتا پام رون تا که یتابستون دیسف یمانتو کی عیسر 
  کردم تنم یمشک مقنعه و یمشک یدمپا شلوار با رو

 من: "نوشتم مهراد یبرا اس ام اس و گذاشتم ام کوله داخل پول فیک و شال همراه به ،یمجلس ،کفش ،شارژر
"حاضرم  

 از یدوش با دراخر و کیبار چشم خط و ملیر ،یکالباس لب ،رژیاجر گونه رژ زدم، کرم و شمیارا زیم پشت نشستم
  نییپا رفتم و زدم چنگ رو میگوش دمویسف یها یعطرم،کتون

رفتم خودمم تو ادیب تا کردم باز رو در و دمید رو مهراد چهره فونیا پشت از شد زده درخونه زنگ لحضه همون  
 خوشحال یکل اونم و گفتم یسارا به رو انیجر و گذاشتم ام کوله داخل یمعدن اب یبطر هی و بیس دوتا و اشپزخونه 

امیم در مییتنها نیا از دارم بالخره شدکه  
؟ییکجا ساره....ساره: مهراد  



 

63 

رفتم مهراد شیپ و کردم یخداحافظ ازش زنمیم زنگ بهش: گفتن و یسارا یرو دنیبوس با  اومدم نجامیا: من  
سالم: من  

....نهیسنگ نیماش تو بزارم اتو کوله بده کیعل و: مهراد  
باشه: من  

...جانانه تولد کی یبسو شیپ و شدم نشیماش سوار و  بهش دادم  
 خواستمیم وقت نیچند از بعد که بود نیا بخاطر دونستمیم و بود دهیدو پوستم ریز یکنترل قابل ریغ ادویز یلیخ یانرژ

....نبودن دستام ریز که بشم اشنا ای کنم صحبت نفر چند با  
....شمیم اشنا یا گهید افراد با امشب که بودم خوشحال یلیخ راستش  

...شدینم قیرف باهام ادیز و ومدینم سمتم یچکیه داشتم یالغر کلیه و کوتاه قد یبچگ تو نکهیا خاطر به شهیهم   
ادمهی قایدق یول.... نداشتم یخاص دوست چیه بگم تونمیم تیقاطع با درواقع  

 داشتم یجذاب و بانمک چهره نکهیا بخاطر دمیرس بلوغ وبه کرد رشد بدنم ییهوی ش،یپ سال۶قایدق بود که سالمه ۱۳ 
 باعث که بود یموضوع نیدوم نیا و افتادن یم من دنبال بزنن هارو بچه مخ تا مدرسه در دم ومدنیم که یادیز یپسرا

....بشن دورتر و دور ازم ها بچه شد  
 دخترها شدیم باعث چون دادمیم فحش بهش دمیدیم یپسر تا نکهیا ای کردمیم هیگر وقتا یبعض بعد ماه چند تا ادمهی

...بشن دور ازم  
 خودم یبرا تونمیم کردمیم فکر چون بودم خوشحال یلیخ کرد رشد ییهوی قدم و بدن و دمیرس بلوغ به یوقت راستش

....بودند کرده لیتبد یافتنین دست محال یارزو کی به برام رو نیا سرکوچه مزاحم یپسرها اما کنم دایپ دوست  
 یگندم پوست د،یرسیم باسنم نییپا وجب کی تا شیبلند که یمشک لخت و بلند یموها و رهیت یا قهوه یها چشم
 دادنیم بروز رو یشرق دختر کی دادنیم لینشک رو صورتم یاجزا که یا برجسته خداداد یلبها و متوسط ینیب و روشن

...کردمیم دایپ مزاحم اوقات یگاه که داشتم یا ییبایز چه وسط نیا دونمینم یول  
 اطرافم چندش یپسرا به کردن فکر از....دارم یخوب اندام بگم تونمیم و ۵۴/۵۵حدود وزنمم و سانت۱۷۰ای۱۶۹ قدم

....کردم نگاه اطراف به یکم و دمیکش دست  
 اتوبان جنگل وسط از قایدق که بود نیا مثل بودن بایز و زیسرس یدرختها پراز ابوناشیخ دوطرف که بایز طیمح اون دنید

....بود یعال منظره واقعا! باشن دهیکش  
 یچجور دونستمینم یول بشم غرق ذوق و یخوش تو که شدیم باعث همه....بایز طیمح نیا...دیجد افراد با ییاشنا

؟!کنم هیتخل ، بود انفجار درحال اتفاقا که مویانرژ  
...زمیبر کرم کمی بخوام که دمیند رو یا گهید کس مهراد جز اطراف به ینگاه با  

 نقشه براش توذهنم داشتم... کردم ینگاه مهراد به بودم دهیند خودم در گهید پدرم فوت زمان از که یطنتیش با
....ختمیریم  

 لبخند کردم احساس و باال انداخت ابروهاشو دنمید با کرد نگاهم و برگردوند سرشو که کرد حس نگاهمو ینیسنگ انگار
گذره؟یم مرموزت و طونیش نگاه اون پشت یچ ساره،: گفت و زد یمحو  

 و  باشم ریز به سر و اروم و عیمط دختر هی فعال داشتم میتصم.... کردم اطراف گرم سرمو بعد و.... بخدا یچیه: من
....رسوند  سکته مرز به منو که بکنم مهراد شب اون یبرا جانانه فکر کی  

(گمیم رو بود کرده خفتم دیسف خواب لباس با ک یشب همون)  
 برج مهراد نیا کردن قاچ قاچ فکر به بعد تا بکنم یفکر چه نمیبب نمیبش فعال بهتره پس بکنم جانانه یتالف کی دیبا اره

...برسم زهرمار  
 و دستگاه تو گذاشتم و دراوردم بود عقب یها یصندل رو که میکول فیک از فلشمو و دادم تکون یسر فکر نیا با

...کردم خاموش رو کولر و دادم نییپا رو شهیش  
"ارش:بده تکون"اهنگ ونیم یبلند یباصدا و  

!!نیماش نیتوا یدیپاش مرده گرده انگار واکن اخماتو الزمه جانیه کمی: گفتم   
!نمینب اشو خنده تا برگردوند روشو و شد تر کمرنگ اخمش حرفم نیا با  

 و کرد کم اهنگو یصدا میدیرس که الیو به سرکردم، الیو خود تا پاک العاده فوق یهوا کمی و یعال اهنگ چنتا با فقط
....ببرن حساب ازش دستهاش ریز خوادیم دمیفهم شد تر پرنگ اخمش و باال داد هارو شهیش  

 مهراد و بازکرد برامون رو در باشه اونجا داریسرا ومدیم نظر به که یرمردیپ ، کردم جور جمعو خودمو کمی فکر نیا با
، میشد ادهیپ وهردو کرد پارک باشه نهاشیماش نگیپارک ومدیم بنظر که ییجا نشویماش  

... کرد یتلق مهراد نگاه با کردم باال سرمو تا دست کی به خورد دستم بردارم امو کوله خواستم تا کردم باز رو عقب در   
از امو کوله اخم با مهراد  

 
 و شدیم دهید نییپا که بود نرده دست کی که راستت سمت ها پله راه یجلو رفتم باال طبقه به وار اردک مهراد بدنبال

... داشت قرار رهیدا زیم کی و یصندل چهار هم ها نیا نیب ما و در تا ۵ هم چپت سمت  
 نیاخر به مهراد بود ییطال و یکرم و دیسف هم نجایا نییزاید و بود روشن یکارامل و ییطال و دیسف نییپا نییزاید کل

و کرد باز رو شیکنار اتاق در و اومد دست به کوله بعد قهیدق چند و رفت داشت هیبق به نسبت بزرگتر در که اتاق  
ساره ایب: گفت   

 اتاق از یادیز یلیخ ارامش و یانرژر ناگهان داشت دیسف و روشن یدود یاسمون یاب تم که شدم یاتاق وارد دنبالش
...گرفتم  

تو اتاق فعال نجایا:مهراد  
  و ممنون باشه: من

 و در نیاول سمت رفتم و دادم گوش میفضول حس به عیسر بست درو و خودش اتاق تو رفت تا رونیب اومدم دنبالش
 و  تخت رشیز و پنجره روبرو بود  یوارید کمد کی چپ سمت اما کردیم برخورد وارید با در که راست سمت کردم بازش

 نبود یچیه راست سمت وارید رو یکردیم باز رو در یوقت واقع در دراور نهیا هم کنارش و بود یپاتخت کیکوچ یزهایم
باشه یبهداشت سیسرو زدمیم حدس و بود اتاق اخر که گهید در هی جز  

  داشت هم یضیعر کتابخانه نکهیا فرق با بود یاول نیع قایدق دوم، در بود دیسف و یا پسته مغز سبز و سبز اتاق تم 
 نکهیا فرق با بود دیسف و یسوسن تمش کردم باز هم رو سوم اتاق در بود دیسف و نفتس یاب و یا سورمه تمش و

....میبود خودمون که هم پنجم و چهارم یاتاقها بود یاول مثل وگرنه بود کرده فرق نهییا زیم و تخت یجا  
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 ینوع به بود کتابخونه و داشت  یا قهوه و یشکالت تم شیکی کردم باز رو نییپا در دوتا و اومدم نییپا ها پله از لکسیر 
 اتاق مثل تختش فقط بود العاده فوق شدم روبرو دیسف و ییطال اتاق کی با کردم باز که رو بغلش اتاق در بود، کار اتاق

بودن مارک و کیش واقعا هم لشیوسا و بود دونفره من  
 زیچ همه زدم یسر اشپزخونه به اون بعداز بودن مهمون اتاق فقط هیبق و باشن خاص افراد یبرا نجایا و من اتاق انگار 

  وجود یدیسف کی یچ همه با انگار بود یطوس و یمشک و دیسف
....شدم هوشیب بایتقر تخت رو و گرفتم یدوش و رفتم اتاقم به کامل چک بعداز دادیم ادم به ارامش که داشت  

  دادیم نشون رو شب ۱که ساعت به و دارشدمیب رسرمیز یسیخ احساس با 
....دمیخواب تمام ساعت ۳ یعنی...کردم نگاه  

 فکر با بود روم یادیز یتشنگ و یگشنگ دارشدمیب نکهیا بعداز اما شدم داریب که بوده موهام یسیخ بخاطر دمیفهم 
 تو اومد ادمی نکردم داشونیپ یوقت و رفتم فمیسرک لبخند با بودم چپونده ام کوله تو اخر لحظه که ییها بیس اون به

....بودم خورده زهرمار برج اون با نیماش  
... بود ام تشنه تینها یب و گشنه فقط االن تنمه یچ نبود ادمی شدم بلند جام از حرص با   

!ریز لباس هی یحت بدون بود دورم حوله کی فقط من داد یب داد یا که دمیفهم کردم باز رو درش تا و رفتم اشپزخونه به  
 و پرتقال اب بزرگ وانیل فکر نیا با و بشه داریب زنهینم سرش به تو مثه اونکه خنگ گفتم که سرم تو بکوبم خواستم 

  اومدم رونیب اشپزخونه از شد که تموم خوردم و نشستم و اوردم در یکیک قاچ
 یبزن غیج اگه: گفت و ها پله ریز دمیکش و دهنم یجلو گذاشت دستشو یکی کردم حس که برم باال ها ازپله خواستم

  کشمتیم یکن یکار ای
...بود مهراد یصد شناختم یفور  

 جرات با حرفهارو نیا که داشتیبرم من دهن رو از دستشو مگه حاال....ام ساره خنگ ستمین دزد که من کسخول
برداشت دستشو تا بزنم بهش ام نداشته  

 کلیه نیا با من خنگ اخه:  گفتم یگستاخ یکم و تیعصبان و شجاعت با و ستادمیا روبروش و گرفتم فاصله ازش  
....کاراگاه باشم دزد تونمیم یچجور سیخ یموها و فیظر  

 خط به  کردم دنبال که رو نگاهش شده، رهیخ من به و ادینم در ازش ییصدا دمید هوی که زدمیم داد ینجوریهم داشتم
فقط و یلباس چیه بدون نکهیا و  خودم دنید با و دمیرس هام نه*یس  

 عوض لباسامو عیسر و اتاقم به دمیدو ها پله از غیج هی با یا اضافه حرف چیه بدون بودم جلوش یدومتر حوله کی با 
.... دمیخواب بالخره زور یکم با بعد و کردم بجا جا رو ام کوله کردم شروع زد سرم به یخوابیب که ییاونجا از و کردم  
 نوشتم دیخر باال و بلند ستیل کی براش لبخند کی با منم کنه کاریچ دونهینم که گفت مهراد صبحانه صرف از بعد صبح

نره ادشی تا بودم نوشته هم رو شینیریش و کیک سفارش یحت  
 غر و گرفتم ازش یفور دیرس کیکوچ و بزرگ( کیپالست) یها سهیک عالمه هی با مهراد که بود ظهر۱ بایتقر ساعت 

.... کرده رید که زدم  
 خاموش دونستمیم که یگرد یها شمع با رو نظرم مد نفره سه و بزرگ کاناپه به دنیرس خود تا یورود در دم از

.... کردم درست براش راه جور هی کردم نیتزئ( یوارمر شمع) شنینم  
 هم تا سه و نوریا یمیهل بادکنک تا۳ و کردم زونیاو سقف از شدیم یی تا صد حدود که رو یمیهل یها بادکنک یفور
 هم چاقو و چنگال و ظرف تا ۲۰ روش و گذاشتم جلوش اوردم هم زیم کی و گزاشتم نفره ۳  بزرگ کامال مبل کی اونور

 گذاشتم
خخخخ!بزنم شرشره براش نبود که بچه  

 اشپزخونه به و ، زیم یکی اون کنار اوردمش مهراد کمک با رو بود در یجلو یقشنگ یبرا فقط که یمصرف یب زیم اون
یلیخ کاسه تا چند رفتم  

 
 روش رو همه وانیل با پرتقال و البالو شربت پارچ دوتا و چپس یکی پفک یکی الیپف پر یکی داخل و دراوردم بزرگ

...کردمیم نگاه کارم به و زدم کمرم به هامو دست یمعطل یب و گذاشتم  
 داد جا همون از... کرد شلوغش نیشترازایب شدینم بود بزرگ ادم هی یسالگ ۲۹ تولد راستش

مهراد...مهراد...مهراد:زدم  
 کردمیم نگاهش که یمن کنار و زد برق چشمهاش که دمید وضوح به خونه دنید با و اومد نییپا هارو پله غرغر با مهراد
 واقعا: گفت گوشم کنار و کرد بغلم یحرف چیه بدون و من به دیرس گذروند نظر از که جارو همه خوب بود ستادهیا

بود  یعال کارت ممنون  
کرده قرمزم شرمم داشتم وحتم بودم دهیکش خجالت شد جدا بعدازم و  

تر کینزد اومد انداخت باال رو ابروهاش که دید یچ دونمینم که خورد بهم دوباره مهراد نگاه    
 براقش یچشنها به گنگ ینگاه با خوردم سرم پشت وارید به نکهیا تا عقب رفتمیم من جلو ومدیم قدم کی  اون یه

.... زدم زل شدینم دهید توش شهیهم یسرد جز یزیچ که  
....خاص یلیخ یلیخ برق کی و شهیهم یسرد  

 اتفاق بابت....  نداره برت هوا افتاده یاتفاق کردم بغلت نکن فکر: گفت و دیرس گوشم کینزد و اورد نییپا سرشو مهراد
....وگرنه کنم امتحانت خواستمیم فقط من بگم دیبا شمیپ روز چند  

 منو تونهیم نه...تو مثل بچه دختر هی وقت چیه وگرنه: گفت گوشم ریز به دهیچسب لباش  قایدق اورد کترینزد سرشو 
 هرم ، کشینزد فاصله...خوردیبرم گوشم به زدیم حرف یوقت لباش.... کنه عوض رو خوبم حال تونهیم نه کنه کیتحر

... گرمش ینفسها  
 وفتادهین اتفاق برام عمر به که ییها لرزش از بلرزه قلبم کمی فقط...کمی شد باعث.... نداشت یهمخون حرفهاش با

.....بود  
 از باشیج در دست و شد جدا از قبل از تر تفاوت یب یا چهره و پوزخند با حرف نیا با و گم؟یم یچ که یریگیم: گفت

.... رفت باال ها پله  
 یچ ای کردم کاریچ من مگه.... کسخول گرفته جذام...هوی شد چش نیا.... نشستم نیزم رو رفته وا یبست مثه هوی

....کرد نیهمچ که گفتم  
 تو گفتیم میمستق ریغ نیا که بود کمتر برم و دور لوند یها خانم هیبق از میچ من مگه...برخورد بهم یلیخ راستش 

! ؟یدینم بهم یاحساس چیه  
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 و شیپ روز سه هیقض...نیتوماش.... شد پرنگ ذهنم تو یتالف کلمه هوی اما بود شده اب پراز هیثان از یان در چشمهام
.... نهیهم اره.... االن  

 با کمی داشتم میتصم رفتم اتاق به و پاشدم جام از  روزیپ و خوشحال ارمیم در زانو به رو اون امشب من که فکر نیا با
....کنم یباز مرد نیا احساسات  

 شکر خدارو و انداختم ینگاه نقصم یب چهره به و نهییا زیم یجلو نشستم بعد گرفتم یدوش و رفتم حمام به 
....کردم  

 تنم لباسمو دورم، ختمیر لخت و دادم حالت یکم بود همونجا که یسیبابل با  رو نشییپا موهام؛ کردن خشک از بعد
 به لیما رژش که غیج یسرخاب لب رژ و رژگونه ، چشم مل،خطیر فرمژه، پودر، کرم،کرم ش،یارا به نشستم و کردم

....بود قرمز  
 گرفته دوباره جون انگار فکر نیا با کردیم کمک  شومم نقشه یاجرا به.... زدم روش ام ساعته ۲۴ لب برق یکم 

 از رو رامیز لباس بودم زده هم یرنگ یمشک الک و کردم پام مویمشک سانت ۳ پاشنه یکفشا و شدم بلند باشم
بودم دهیپوش یشیات قرمز یدست  

 هی ارهیم بوجود یکش مهراد تضاد دمیسف بدن با و  شدنیم دهید شونم رو از لباس یبندا یگاه حتما دونستمیم چون 
 بایز یمشک قهیجل و دیسف راهنیپ و یمشک شلوار کی با دمید رو مهراد و نییپا رفتم و کردم ننهیا تو خوشگله به بوس
  کردم مهراد، ندهیا و نداشته همسر بینص"  یا بشه کوفتت" و براش رفت قنج دلم لحضه هی فقط لحضه هی کیش و

 کردم حس و رسوندم بهش خودمو ستاده،یا مهمان از استقبال یبرا دیفهم شدیم ژستش از و  بو ستادهیا در یجلو
....موند ثابت روم اش رهیخ نگاه یکم  

 یلیخ پسر کی و بامزه دختر هی شد باز در نکهیا از بعد و بود من محو همونطور بشه باز در یوقت تا نبود یکم که البته
مینشست کرد یمعرف همکارش رو من مهراد یمرس احوال گرم و شدند واد گهید دختر کی همراه به کیش  

 بگم و بزنم زنگ مهراد به خوامیم دیباش ساکت قهیدق چند خوشگال خب خب:گفت مهراد بعدش قهیدق ۲۰ حدود که 
 دنبال من چون چالوس   تو نجایا هم االن نیهم اون دونمیم چون برسونه نجایا به رو خودش زودتر هرچه و بده حالم که

.... طرفها نیا فرستادمش اهیس نخود  
  و یریگ شماره به کرد شروع اونهم و میزد یدست لبخند با همه

...هان...ماه سالم...س:گفت  
یخوب کردم سکته من شده یچ سالم:گفت هولزده ماهان  

(بود فونیا رو یگوش)  
  بده نجاتم ایب زودتر....چالوسم یال...یو تو ردم..خو ریت اش...داد: مهراد

 رو رفت سالن شیگوش کردن قطع و حرف نیا گفتن بعد مهراد و مینخند تا  میبود شده کبود همه بگم بودم حاضر
...شد زده در زنگ بعد قهیدق ۲۰ حدود بخند؟ یک نخند ما حاال..... هوا  

 یلیهردل به که ییها شمع نصف یخونگرم و ینارنج مو و بایز دختر سمر با و میکرد خاموش چراغارو همه هوی
مینیبب رو العملش عکس و ادیب ماهان تا هم کنار میسادیوا هوی و  میکرد روشن رو بودن خامشو  

ییصدا هی و اومد داخل فرد و شد انداخته دیکل بعد قهیدق چند  
....داداش مهراد:گفت  

ب هوی و کرد دنبال مبل تا اونهارو ها شمع دنیباد اما   
 

  میخوند رو مبارک تولدت تولد تولد: ینوا همه و میکرد روشن رو چراغا همه مهراد دستور ا
 که یاونقدر شد خوشحال یکل بودو شده ریگ غافل یحساب ماهان... لبخند یگاه و زدیم دست فقط مهراد که

...گهید زیچ نه بود اشک از چشمهاش برق دمیفهم  
  و کرد نثارش یگردن پس هی اول مهراد کردن بغل وقت  همه یخوشحال ابراز و کردن بغل از بعد 

؟یفهمیم کنم تصادف بود کینزد بار ۳ یحت شدم لب به جون برسم تا خر کره: گفت  
 ناز و ها عشوه کال ییرایپز وقت... کردمیم نگاه بهشون لبخند با! بود کرده  یقاط باهم رو اخم و خنده که هم مهراد 

!بود دیبع من از که ومدمیم ییها  
 اشک پراز کرد باز رو چشمهاش یوقت کرد فوت رو شمع بعد و کرد ارزو بسته یچشمها با و میاورد رو کیک بعد یکم

 فکر مهرانه به دونستمیم....بود شده اشک و غم پراز چشمهاشون هردوشون کردیم نگاه رو مهراد و بود شده
...کردندیم  

 جذب رو مهراد که یطور اما....ناز یکل همراه به  دادمیم انجام رو کارم نامحسوس یلیخ ها وهیم و کیک ییرایپز وقت
....نشن متوجه هیبق و کنم  

 خم میدیخندیم که سمر با و انداختم روهم رو پاهام و نشستم کنارش یحت رفتم مهراد مخ رو یحساب  شام وقت تا
! دمیفهمیم رو نیا و دیچرخیم بدنم رو نیسنگ یلیخ نگاهش...کردمیم حس رو هام نهیس لرزش و شدمیم  

 دونستمیم نکهیا برخالف و کرد روباز درش و برگشت جعبه کی با بعد یکم و رونیب زد در از و شد بلند یکالفگ با 
... کرد گرم رو مجلسش و اورد اون اما شدینم سرو یالکل یدنینوش  

 رو لوازم بود، دهیچسب ماهان به دم مثل که وایش نچسب دختره اون و سمر کمک با و رفتم اشپزخونه به شام وقت
...میدیچ اشپزخونه یروبرو بزرگ زیم یرو  

 و سوپ ، مخلفات یکل و  برنج و کباب و یسوخار مرغ و قورمه بود داده سفارش غذا نوع سه هم شام یبرا مهراد
....یشکالت دسر  

 در لختم یها شونه و هام نهیس که کردم سرو غذا خودن یدست از مهراد و دخترها یبرا سفره سر اومدن یوقت
...داشت قرار مهراد دید معرض  

....شد مشخص رمیز لباس و رفت کنار یکم لباسم بند هوی که ختمیریم سوپ براش داشتم  
  بود شده یعصبان و خمار یحساب چشمهاش و بود کرده یرو ادهیز یدنینوش توخوردن که مهراد 

 میتصم و خوردم وشاممو زیسرم کنارش نشستم یباشاد....بود خودمون یگمشو همون نیا و زمیریم خودم: دیغر
!بودم کرده یرو ادهیز امشب باشم نداشته شیکار گهید گرفتم  

 وقت اما میدیفهمیم اون منو فقط نویا و بشه کالفه ای بشه سرخ شدیم باعث...یلوند حرکت هر ای کردمیم که یهرکار
....نایا و چشه که داد ریگ بهش ماهان شام  
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 نسبت تونهینم که دمیفهم و بود شده کالفه که نیهم بفهمه ماهان دمیترسیم نداشتم شیکار گهید منم همون بخاطر
!بودم شده شاد واقعا هیکاف باشه احساس یب من با  

 کردم جمع رو ییرایپز فقط یبدبخت با من اما تختشون رو باشن برده رو هاشون جنازه ومدیم نظر به که مهراد و ماهان 
...اشپزخونه تو ختمیر و  

....دوش ریز رفتم راستی و رفتم اتاقم به یا کوله و کج لبخند با! شهینم تر افتضاح نیازا بله.  
، بود برده تنم از رو هام یخستگ از یکم که جانانه دوش کی بعداز  

 نازک شلوارک و تاپ هی اتاق اون کمد از ام کوله به توجه بدون و گرفتم حوله با رو موهام یسیخ و اومدم رونیب ازحموم
 نهییا یجلو.... بود ام اندازه کامال و داشت قرمز بزرگ قلب کی تاپش یرو فقط ساده و بود یمشک دم،یپوش دوبند باز و

 با ساله۲۱ دختر کی تا طرفه ساله۱۷/۱۸بچه هی با کردیفکرم دیدیم رو من یهرک کردم فکر خورد خودم به که چشمم
!!ثروت یکل  

 تا و تختم یرو رفتم افتاد دادیم نشون رو قهیدق۲:۴۵ که ساعت به چشمم و زدم یپوزخند مزخرفم تصورات از 
...بود شده ام تشنه یحساب که افتادم نیا ادی بخوابم خواستم  

 و زدم کنار روم از رو پتو حرص با بالخره یریخوددرگ یکل از بعد بخوره؟ اب تا بره راه همه نیا داشت حوصله یک یول
  رفتم، اشپزخونه به و کردم باز رو اتاق در اروم

 نیا چرامثل االن که کردمیفکرم نیا به گشتم،داشتمیم اشوب اون یتو زیتم وانیل کی دنبال داشتم که یدرحال
میکن یزندگ یخوش و یخوب به  باهم و بشه عاشقم و نهیبب منو تا بخوره اب ادینم یکی داستانها  

 که دمید نتیکاب تو وانیل کی هوی که بودم فکرا نیهم تو گمیم پرت و چرت دارم زده سرم به یخواب کم گهید کنم چه 
بود زیتم  

 مهراد به چشمم رونیب برم اشپزخونه از که برگشتم تا خوردم کمی و کردم ابش و برگشتم و کردم داشیپ: گفتم هوی
 بود اش دهیپول دهیژول یموها تو دستش و بود نییپا اش پاچه کی و باالبود اش پاچه کی که شلوار کی با که خورد

...نبوده خواب که دادیم نشون قرمزش یوچشمها  
 یرو چون شکنهیم کردمیم فکر نکهیا برخالف و افتاد دستم از وانیل که دمیترس چقدر صحنه نیا دنید با من دیکن فکر.

!دمیکش یبلند نیه ترس از خودم و خورد غلت تر اونطرف یکم و ختیر ابهاش تمام بود افتاده فرش  
!بود شده تر ترسناک یموجود نوع هر از موقع اون   

!چته: مهراد  
!یاوهوم هی یاهم هی هوم؟ ؟ییایب ادم مثل یتونینم شب وقت نیا دیترک ام زهره: من  

!بخورم اب یکم خواستمیم فقط من: مهراد  
ارمیم برات نیبش باشه: من  

گهید زیچ هی خدا از کاش شد؟ یچ میکرد فکر یچ بود، گرفته ام خنده  
 

 پشت قایدق دمید بدم مهراد به که برگشتم تا شستن از بعد و برداشتم نیزم رو از رو وانیل وبعد دمیخند!خواستمیم
 زهیبر اب اون از یکم و ییظرفشو نکیس به بچسبم و عقب برگردم شد باعث که نداره باهام یا فاصله چیه و سرمه

!نمیس قفسه رو  
 یکم و گرفتم رو بازم نسبتا قهی و دادم بدستش رو وانیل حرف نیا با و! یشینم ادم تو مهراد یوا... نیه: گفتم

 دهیچسب هم به بایتقر چون ستادیا کار از من دست و کرد پر رو نمونیب هیقدم سه فاصله مهراد دمید که تکوندمش
....گذاشت نکیس یتو بغلم از قایدق رو اب وانیل و کرد رد کنارم از رو دستش مهراد و میبود  

! بشم خم عقب به شتریب شدیم باعث نکارشیا   
 یاب مقدار و برگشتم من اما! کرد بمن رو پشتش زود و برداشت رو دستش و زد یپلک کردم نگاه چشمهاش به یوقت

دمیسرکش ته تا رو بود وانیل تو که  
!" یروان ی وونهید"  

 اون از بعد و خوردم اشپزخونه وارید به محکم و شد دهیکش دستم مچ هوی که رفتمیم رونیب اشپزخونه از داشتم بعد و
برد فرو گردنم تو سرشو یقراریب و یکالفگ با و دیچسب بهم مهراد  

 یلبا گلوم ریز یهمونجور و دیکش نفس یکم...کنار زد موهامو اش گهید دست با و کرد بغلم محکم دستش کی با و 
  و چسبوند گوشم به داغشو

 یا گهید قیعم نفس باشه؟ وحشتناک تونهیم چقدر گرگ هی انتقام یدونیم نه؟ یدراورد حرفمو یتالف امروز: گفت
  هوم؟ ، شدم مونیپش دمتینبوس اونروز نکهیا از چقدر یدونیم... دیکش

.... بود حرارت پراز و داغ واقعا لباش...گذاشت گوشم ریز یزیر بوسه حرف نیا از بعد و  
 ام چونه ریز به یمحکم ُمک دیرس ام چونه به نکهیا تا زدیم گوشم ریز و گردنم یرو یا گهید زیر یها بوسه اون بعداز

  و زد
  یدونیم: گفت و زد ام گونه یرو یا بوسه... ستین هوس یرو از کارام از چکدومیه و ستمین مست که یدونیم: گفت

..... ستین خودم دست کارام از چکودومیه  
 دیکوبیم ام نهیس به محکم و تند قلبم! حسرت پراز و داغ همونقدر.... دیبوس هم رو چشمام یحت صورتم تمام

بود چم دونمینم و نداشتم چوقتیه داشتم رو موقع اون که یاحساس  
 به.... باشم شده فلج انگار باشم شک یتو انگار بکنم یحرکت چیه تونستمینم بلکه کردم،ینم مقاومت تنها نه که 

....شد کینزد و پرکرد رو اش فاصله هم باز قیعم....کرد نگاه چشمهام  
 قیعم و نرم...گذاشت جونم یب یلبا یرو رو داغش و سیخ یلبها و دیکش یقیعم نفس.... خورد مینیب به شینیب

!کردیم یباز احساساتم و قلبم با داشت که یحرارت حرارت، پراز... دیبوس  
 کرد،یم لمس رو بدنم و تن و دیبوس یم لبامو....گرفت سر از دنویبوس دوباره و کرد ول لبامو یکوتاه مدت بعداز 

 چیه بدون دادیم انجام یترسناک و لذتبخش ینرم و یاروم با رو کارش و شدیم نییپا و باال کمرم یرو فقط دستش
! یا یتند  

  بکشه عقب که بودم گذاشته اش نهیس یرو دستامو نشونیتر قیعم و بوسه نیسوم از بعد
 یا" یلعنت" گوشم ریز و رفت فرو گردنم تو سرش دوباره و کرد بغلم تر محکم ستادیا حرکت از دستش و کرد ول لبامو

 و دیکش یقیعم نفس!دیلرزیم وضوح به بود بم و  گرم صداش....بگذرم ازش تونمینم چرا یلعنت: داد ادامه و گفت
  که کردم نگاهش تیعصبان با.... دیکش عقب دادم فشار دوباره که دستهامو
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!بود عواقبش نمیا! یکرد یباز دمم با خودت: گفت  
 یچیه و یبکن استفاده سو ازم یراحت نیهم به که احمقم بچه هی یکنیم فکر یبش کمینزد ینداشت حق تو: گفتم 

 نگم؟
 دستمو محکم بزنم رو دوم یلیس تا اوردم باال امو گهید دست تا زدم، اش گونه یرو یمحکم یلیس دستم با بعد و 

  گذاشت لبم یرو تر خشن و محکمتر لبهاشو و کرد پر وباره رو بود گرفته که یا فاصله قدم کی اون و گرفت
 مشت که اوردمیم کم نفس داشتم بایتقر... شهیم کبود جاش فردا بودم مطمئن که دیمکیواردم و محکم اونقدر و

...دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره همزمان و زدم اش نهیس به یجونیب  
!بکنه یباز احساساتم با نداشت حق اون  

 ....جفتمون میزدیم نفس نفس...یحالیب از افتادم یم بودم مطمئن گرفتینم دورکمرمو دستش با  اگه و دیکش عقب
....نبود اول یقرمز از یخبر کردم نگاه چشمهاش به  

  و دیدرخشیم توش یخاص برق که...رهیت یطوس چشم جفت هی....نبود چشمهاشم یخاکستر از یخبر یحت
  و شد درهم یکم اخماش....ادیم سرت بدترش که نکن یتالف ینجوریا...نجویا چوقتیه گهید...گید....یدونیم: گفت

 حرف نیا دنبال به و! برداشت ات نخورده دست یلبها از دست شدینم هم باز میزدیم بارهم هزار اگه یحت: گفت
 انقدر نداشت حق اون....کردمیم هیگر و زدمیم یوحشتناک یها مشت اش نهیس به تیعصبان با کرد پاک اشکهامو

....بکنه استفاده سو نداشت حق یول بودم شده فلج شوک و ترس از اولش درسته بشه، کینزد بهم  
 ی برده که.... هوسباز و فیکث گرگ هی...اته برازنده واقعا گرگ لقب که....یمغرور و کودن و احمق پسر هی تو....تو: من

و گرفت دستهامو مچ محکم حرف نیبعدازا....شهوتشه  
!بود غم پراز چشمهاش....کردمیم نگاهش چشم یتو چشم.... ساره نزن رو حرف نیا گهید: گفت   

 اما کردم مقاومت یکل اول که بنشونه پاهاش یرو هم رو من خواستیوم نشست نفره تک مبل یرو و دیکش دستمو 
اونمو که یتیجد با و نشوند پاهاش یرو یعنیسرجام؛ منو تر محکم یشگونیب بعداز  

 
هوم؟ هیک ارسالن یدونیم: گفت نداشتم سراغ ازش قع  

! دمیشن مهرانه از اسمشو یول نه: من  
چرا؟ یدونیم انداخت یلعنت نارستان  یت اون یها تخت یرو اونو و کرد تجاوز مهرانه به که هیکس ارسالن:مهراد  

! نه:من  
 یوقت یحت و کرد تجاوز دختر تا سه به اون....میدادیم بهش ماهان و من که یلقب" بود شهوتش ی برده:"  چون: مهراد

؟یچ یعنی یفهمیم....داشت رابطه یادیز یها دختر با بود کرده ازدواج  
!نه:من  

داشت؟ من تیعصبان به یربط چه حرفها نیا بودم کرده تعجب یکل   
!ستمین ارسالن من.... ساره یگذاشت من یرو رو شرفیب اون لقب االن نیهم تو نکهیا یعنی: مهراد  

 بوسه با ازم اشپزخونه گوشه شب وقت نیا ینداشت حق تو...بدم بهت رو لقب اون من که یکرد یکار...خب اما: من
؟یفهمیم مهراد یکن ییرایپز هات  

 و کرد تجاوز بهش ارسالن اما! بود میزندگ ی همه که یکی عاشق..بودم عاشق یروز هی من یدونیم...ساره:مهراد
 طالق خواستیم ازدواجش بعداز...  میهست و....میبود هم عاشق ترنم منو یدونیم....داد ازدواج دستور اونها به دادگاه

 خودم یدستا یرو....دادم نجاتش رید و شد اغرقیدر یتو ازدواجش، بعداز ماه ۳ درست...اما...کنه ازدواج بامن و رهیبگ
! ُمرد...داد جون خودم بغل یتو و  

 ابد حبس به رو اون ترنم قتل و تجاوزش دو مدرک با....کرده تجاوز هم گهید  دختر کی به ارسالن که دمیفهم اون از بعد
کردم محکومش  

حرفم تو دیپر...ارس چرا پس شده؟ غرق ینگفت مگه:من  
 نجاتش رید...شد غرق و ایدر تو  افتا و... میبود یکشت یماتو دیکش عقب ترنم و کنه بغلش خواستیم اون اخه: مهراد

...نمیبیم ارسالن چشم از همون بخاطر... مرد و دادم  
...کر تجاوز مهرانه به یچجو...پس زندان افتاد اون اگه:من  

 شب نصف که نگفتم نارمیا... ساره نپرس کوپنت شترازیب:گفت و بود مشهود تشیعصبان ندفعهیا توحرفم دیپر بازم
 که گفتم...بده انجام تونهیم ییکارها چه هست" شهوتش ی برده"  که یمرد یبفهم که گفتم...باشم گفته داشتان

....ستمین یزیچ برده من یبدون  
؟یکرد خفتم  شب نصف چرا بپرسم شهیم....پس:من  

 شهوت یرو از نه و احساس و عشق یرو از نه هوس یرو از نه من.... یبدون رو یزیچ هی خوامیم فقط...ساره:  مهراد
....دمیفهمیم نگاهش از نویا و بود مردد....فقط...فقط من....دمتینبوس نایا از چکدومیه یرو از....یمست یرو از نه و  

چرا؟ یدیمنوبوس چرا پس ؟یچ فقط بگو: من  
 تو وجود یتو کردمیم احساس که یزیچ....ارامشم دنبال که سال   ۶ من....دونمینم یلعنت دونمینم: مهراد

  و کرد بلندم پاهاش یرو از منو دستهاش با....یکرد بد حالمو خودت امشب....نمیبیم
....بشم اروم یکم خواستمیم فقط من: گفت  

؟یشد: من  
؟یچ: انداخت بهم ینگاه و برگشت مهراد  

؟یشد اروم: من  
! االن نه یبد بهم رو فیکث لقب اون نکهیا از قبل تا اره: مهراد  

 یول سخته یدونیم... نبودم فیضع انقدر یدختر چیه دربرار من: گفت و کرد کنکاو رو صورتم اش زده غم یچشمها
...کردمیم کارو اون دینبا دیببخش خب  

....کردم بغلش محکم جلوشو رفتم و جلوشوگرفتم اما بره که کرد بهم رو پشتش حرف نیا بعداز  
 بغل یتو منم پنهون چه شما از ستین پنهون که خدا از...بود برداشته ترک یکم جلوم محکم سد نیا کردم احساس 

....کنم هیهد بهش ارامشمو تونمیم که حاال داشتم دوست اما نداشتم میزندگ تو که یزیچ شدمیم اروم واقعا اون  
 بغل با داشتم دوست و برگرده سرخورده شب وقت نیا روبروم ی خورده شکست و عاشق گرگ نیا نداشتم دوست

گوشم ریز  کرد بغلم محکم طلب فرصت متاسفانه که کنم ارومش یکم کردنش  
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 به بخوام تا و گرفت دستش با امو چونه و باال دمیکش کمی بعد و.... کوچولو شمیم اروم ینجوریا اغوشت از ریغ: گفت 
....رفت اتاقش به" ممنون" گفتن با و کرد بغلم دوباره بعد... کاشت لبام یرو یا بوسه امیب خودم  

 گذاشتم و رفتم اتاقم به...اشوب اونهمه وسط و...عقلم و قلب جنگ و صینق و ضد احساسات ایدن کی موندم من
!کردم دعوت صبح ۴ساعت قیعم خواب هی به خودمو و باشه مغزم تو دعوا و یریخوددرگ  

...کردم ینگاه اطراف به یجیگ با و شدم داریب جام از چشمم یتو افتاب یپرتوها خوردن با  
 یوقت رفتم ییدستشو و دمیکش یپوف یکالفگ با! شبید یپرماجرا اخرشب یحت اومد ادمی زیچ وهمه شد لود مغزم

....دمیکش یغیج خودم دنید با کنم خشک رو صورتم تا نهیا یجلو نشستم و برگشتم  
 یکبود یجا تا ۸.... ،چهارو ،سه دو ک،ی بود کبود هم ام چونه ریز بود، شده کبود و یاب و بنفش و بود بادکرده لبهام

!بزرگ و زیر...داشتم گردنم ریز هم  
 و داخل اومد یکیو شد بسته و شد باز درمحکم هوی هیگر ریز زدم بلند بلند بعدش و شد جمع چشمهام یتو اشک

زد زانو جلوم  
 و کردیم درد و بود کوفته بدنم و تن تموم...دمید رو مهراد میاشک یچشمها از و کنار دیکش صورتم یرو از دستهامو

مهراد که دادم سر از رو هیگر دوباره....یوا..امیکبود  
 نیا چون و بغلش تو دمیکش و گرفت دستهامو مچ حرف نیا بعداز و! یکرد لبم به جون توکه ساره شدهیچ: گفت 

...بغلش تو نییپا شدم پرت یصندل یرو از بود یا دفهی کارش  
 یفیضع دختر نداشتم دوست کردم، پاک اشکامو محکم و رونیب دمیکش بغلش از خودمو و دمیکش و دستامو حرص با

نک بغلم:گفتم امیب نظر به  
 

...توعه رهیتقص همش ن  
 محکم و یوحش گرگ احمق، شعور،یب یاورد سرم ییبال چه نیبب نیبب:  دادم نشونش و گردنم ریز و لبا دست با

...اش نهیس به زدمیم مشت  
... دید رو ام لبام،چونه گردنم،... گفتم یاخ درد از که گرفت امو چونه و اورد نییپا و گرفت دستامو تعجب با   

شب؟ید مال ناهایا که نگو ساره: گفت  
 دم با شبید  که کردم غلط من من یخدا کنم کاریچ حاال یوامهراد یداد اب شبید که ییگال دسته نایا اتفاقا: من

...کردم یباز جنبه یب یتو  
  دونستمیم دیبع ازمهراد که یلحن و ارامش با و دیبوس مویشدنیپ و کرد پاک دست با اشکهامو

 نداره دعوا و جنگ انقدر...یبزن ارنیب بخرن پماد هی برات گمیم نشده یزیچ االنم.... کارخودته عواقب ناهمشیا: گفت
...که  

 یدونیم! شمیم خی یرو سنگ نهیبب منو ماهان ؟ رونیب امیب یچجور االن من اخه! یلیخ مهراد یشعوریب یلیخ: من
  دارم؟ درد چقدر یدونیم هان؟ کنه؟یم راجبم یفکر چه نهیبب منو یسارا

 شبموید کار دوباره زنهیم سرم به داره االن اتفاقا: گفت مهراد که داشت تیمظلوم و بغض چقدر اخرم جمله دونمینم
...خنده ریز زد و یشد یشکل چه یدونینم... کنم تکرار  

  و گرفتم لختش یبازو از محکم شگونیو کی و چوندمیپ گوششو یجرات چه با دونمینم
! نکردم ت لورده و له تا گمشو االن نیهم یکن تکرار یبخوا یخندیم ابادت و جد هفت گور به تو: گفتم  

 صورتش یرو ندرت به و بود نادر یلیخ که یزیچ خنده؟.... رونیب زد اتاق در از و شد بلند ازجاش خنده با مهراد
.... دمیدیم  

، نشد بهتر دمیساب خودمو هرچقدر و رفتم حموم! یحساب... بود ختهیر بهم یحساب اعصابم  
 رو بودم اورده خودم با که یشلوار مانتو و بافتم و بستم یاسب دم بعد و کردم خشک حوصله با موهامو و اومدم

  دمیپوش
!بشم ماست مثل نکهیا نه اما زدم، ام چونه و لب پوشوندن یبرا یادیز پودر کرم نهییا زیم یجلو و  

شدم بلند جام از گرفتم، یدوش عطرم با هم بعد... ییهلو رژ و  رژگونه کمی اخر در و یا گربه چشم خط و ملیر بعد  
، گذاشتم کوله تو ولباسهامو  

 رو یروتخت و گذاشتم سرجاش کمد تو رو باشه تونهیم یک به مطعلق دونستمینم که رو شبید وشلوارک تاب اون 
.... جانزاشتم اونجا یزیچ شدم مطمئن یوبانگاه کردم صاف  
! زنهیم برق باال سالن شدم متوجه و رونیب زدم اتاق در از  

...تر زیتم هم تولد شب از یحت زنهیم برق خونه ی همه که دمید رفتمیم نییپا که ها پله از  
....زدیم برق هم اونجا رونیب اومدن اشپزخونه از خانوم تا ۵ تعجب کمال در  
...داد بهشون یپول پاکت ماهان و کردندیم یخداحافظ ماهان و مهراد با داشتند  

 نیا با! امه گشنه چقدر که اومد ادمی لحضه همون که بود دهیچیپ جا همه یسبز قرمه یبو...باشن کارگر زدمیم حدس
...کردم نگاه دادیم نشون رو ظهر ۳ که ساعت به فکر  

  کردم؟یم کارهامو داشتم من ۱ ساعت از یعنی!بود موهام یتو ابروهام تعجب از
 به یا غره چشم و اخم و ماهان با یباال و بلند سالم بعد دمیرس ییرایپز به و کردم تموم هارو پله و دادم تکون یسر
 نشون اش گوشه یها خط و چشمهاش بفهمه یکس خواستینم سگ توله...رفتم مهراد خنده پراز" سالم کیعل"

! لباشه یرو یثیخب لبخند دادیم  
 برگردم خواستمیوم ختمیر وانیل ۳ دم تازه یچا از و رفتم اشپزخونه به و گذاشتم هاشون چمدان کنار، در کنار امو کوله

و کنارم اومد مهراد که  
 ازش در دم برو خودت ارهیم االن رهیبگ پماد برات گفتم شونیکی به: گفت شهیهم مثل سرد، و تفاوتیب و یجد یلیخ

...نزن دامن شکش به رفتارت با گذشته ما نیب یچ دونهینم که ماهان نیا بعدشم ر،یبگ  
....رونیب رفت و نشه تکرار گهید که بکنم مویسع تینها دمیم قول و متاسفم واقعا شبمید بابت  

... میکرد ییرایپز یچا با خودمون از و برگشتم  باشم اروم کردم یسع که هیثان چند بعداز  
 سرمون پشت خودش نیماش تو ماهان و مهراد نیماش یتو من بعد یکم و شستم ظرفهارو من ناهار، خوردن از بعد

...تهران گشتمیبرم میداشت و ومدیم  
 و بود دهیبوس منو مهراد یوقت از بود، گذشته خوش بهم یکل که شبید برعکس!  من یداشتن دوست و الوده تختیپا

....گهید شانسم کج من که بس از... رونیب بود زده مینیب از میخوش تمام بودم، شده مواجه امیکبود با صبح  
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 یپرست مرده یعنی....میهست و میبود عاشق ما: بود گفته مهراد نکهیا ریدرگ...بود ریدرگ فکرم راه طول تمام
....بکنه خودش عاشق رو مهراد تونسته که بوده خاص یلیخ دختر اون حتما.....عشقش  

.....بوده ناب و قیعم عشقشون چقدر دمیفهمیم حرفهاش عمق از  
 تایب که یاونطور و بود روز نیچهارم فردا قایدق اره...تایوب بامن درمانش جلسه نیام ۴ که فردا و مهرانه ریدرگ فکرم 

دهیم مثبت جواب درمان روند به داره مهرانه: گفتیم یصالح  
 یتو که یخاطرات...گفتیم برام خاطراتش از اون درواقع...کردمیم صحبت باهاش یطوالن یساعتها من اون بعداز و 

بود ختهیر بهم پازل کی مثل ذهنم  
....گرمش اغوش و ها بوسه مهراد شبید ریدرگ فکرم....بود شده کامل یکم زد مهراد شبید که ییحرفها با یول   

....بودند افتاده نوسان به بیعج بودم شده اشنا بامهراد که ییروزها نیا که احساساتم ریدرگ  
ماهان بودم دهیفهم کم مدت نیتوا که....ماهان زود به زود یمالقاتها و ها نگاه ریدرگ  

 
!...کردمیم شیستا رو عشق نیا نبود خوب مهرانه طیشرا چون و تره عاشق مجنون از  

....نشست؟یم ادم یپا ینجوریا زمونه و دوره نیا تو یک واال  
!تهران؟ میدیرس یچجور دمینفهم یحت که بودم اطرافم در غرق  

.... باهم ومدیجوردرنم ییزایچ هی دونستمیم ففط  
 دنبال یهرچ! وفتهیب اتفاق نیا گهید باری داشتم دوست بلکه نبودم مونیپش تنها نه دمیبوس مهراد نکهیا از من مثال
 جنگ و جدال کی قلبم و عقل نیب بفهمم یزیچ تونستمینم گشتم صمینق و ضد و مزخرف احساسات نیا یبرا اسم

....بود داده رخ یوحشتناک  
 وحشتناک نیا و داشتم یدیشد یریخوددرگ.... دادیم اره یندا قلبم و نه گفتیم مغزم نبود نفعم به اصال که یجدال

! بود  
اومدم خودم به ماهان یصدا با  

ساره؟:ماهان  
بله؟: من  

 باعث یچ بپرسم شهیم....ینزد یحرف چیه نجایهم تا و یناراحت یلیخ میافتاد راه یوقت از شده؟ یزیچ: ماهان
؟یباش یعصب و ناراحت انقدر شده  

 گلوم از یاه و انداختم نییپا رو سرم شد تار چشمام انداختم یقیعم نگاه بود مهراد مال که نهییا یتو نیسنگ نگاه به
  و  فرستادم رونیب

  گذشت خوش بهم یکل و بود تولد،تولدتو نیاول سال ۳ بعد اتفاقا ماهان ستین یزیچ: گفتم
 مهراد به یبد ی غره چشم چون شهیم مربوط مهراد به بود دهیفهم بودم کرده نگاه مهراد و نهییا به یوقت از اما ماهان

  کرد نگاه بهم و زد
 روم یتونیم باش مطمئن یخواست یکمک هروقت....افتاد میدوهزار اما یبگ بهم ینخوا دیشا دونمیم خوب: گفت و

هوم؟ داداش کی عنوان به یکن حساب  
 اروم یکم ،یکم و بود داده بهم یا ینسب ارامش احساس و دستش به ینگاه به و کرد دراز دستشو حرفش نیا با

 دادم تکون یسر بود تار یکم چشمهام که یدرحال لبخند به و گذاشتم دستش تو دستمو و زدم یلبخند بودم شده
....گرفتیم ام هیگر و شکستیم بغضم گفتمیم یزیچ اگه مطمئنم چون  

 نشسته عقب منم و بود نشسته جلو و بود وستهیپ ما جمع به و بود شده خراب ماهان نیماش برگشت راه یوسطا
...هست میمرگ کی بود دهیفهم بود نشسته نیتوماش یوقت از و بودم  

شد ی؛قاط بود اومده لبهام نیب االن و بود دهیچک چشمم گوشه از که یلجوج اشک یشور با لبخند یتلخ  
.....کنم حس تونستمیم رو ینگاه ینیسنگ هنوزم اما برگردوندم شهیش سمت به سرمو  

 شده مزخرف یلیخ! ترم یوته تر فیضع شهیهم از کردمیم احساس.... اوردمین سرموباال ام خونه دم به دنیرس تا 
!دونمیم بودم  

 یخداحافظ و گفتم کیتبر ماهان به دوباره و کردم تشکر و اومدم رونیب نیماش از و برداشتم رو ام کوله یپوزخند با
بستم درو و شدم ام خونه داخل و کردم یا یسرسر  

!!بودم دهینشن رو شدنش بسته یصدا اما بستم درو من نمیبب سایوا  قهیدق کی....شد دهیکش مانتوم گوشه هوی اما   
!شدم روبرو طلبکارش افهیق و اخماش و مهراد با و برگشتم   
میشد بدهکارم:  گفتم لب ریز و انداختم باال ابروهامو دنشید با  

!دمیشن: مهراد  
!یبشنو که گفتم منم بشنون قهیبق که زننیم حرف ادما:من  

بندازه باال ابروهاشو که بود اون نوبت حاال  
 خودم دست کارم کردم یعذرخواه ازت شبید کنم بخشش طلب یکس از ممکنه کباری فقط من ساره یدونیم: مهراد

چته؟ یبگ شهیم.... فهممینم واقعا رو رفتارت نیا اما نبود  
 هیتک اغوشت به دوباره دارم دوست یلیخ اتفاقا چیه که ستمین مونیپش شبید از اصال من که بگم...بگم خواستمیم

 پشتوانه یکس و نکردم هیتک یکس به ساله ۳ که کنمیم اعتراف دارم واقعا من اره.... نکردم ساله ۳ که یکار....کنم
....نداشته برام یخوش روز یزندگ که ساله ۳....نبوده ام  

 قبال که مونهیم یادم مثل مهراد کنمیم احساس اما...رمیم فرو شتریب دارم روز به روز ییتنها توباطالق که ساله ۳
....بودند افکارم نایا اره....خوامیم کمک ازش نجاتم یبرا من و شهیم رد کنارم از داره االن و بوده باطالق نیتوا  

 دیبا بدتر مرگ و بد مرگ نیب انگار ؟یچ بخورم و بده نجاتم منو اگر گرگ نیا دمیترسیم واقعا دمیترسیم که بگم دیبا اما
 و هرز افکار نیا چطور دونمینم نداشت یثنم چیه بامن اون....نکنم ای بکنم هیتک بهش نکهیا.... کردمیم انتخاب رو یکی

.....گذشتیم مخشوشم ذهن از مورد یب  
 دفن همونجا و ُمرد و موند شبید یتو شبید ستم،ین ناراحت من مهراد: گفتم منتظرم مهراد به و دادم تکون سرمو 

....ستین تو درمورد و ناراحتم یا گهید زیچ یبرا من شد  
مهراد اقا نمتیبیم سرکار نتیتوماش برگرد راحت یلیخ و وجدان عذاب یب حاال  

 با که اونه بخاطر فقط...وزیپوف مردک درک به کردیم نگاهم موشکافانه زشدهیر یچشمها و باالرفته یابروها با مهراد
! شدم ریدرگ درونم  
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؟یندار یکار پس ازت ممنونم واقعا روز چند نیا بابت خب لیخ: مهراد  
گذشت خوش بهم ممنونم ازت واقعا و نه:من  

 من واسه هرچند....یکن فراموش رو شبش اخر اگه اره: گفت بود خند زهر هیشب شتریب که یا خنده تک با مهراد
رفت و زد یچشمک بود قسمتش نیبهتر  

   رفت و کرد تشکر دوباره بوق یصدا با واونم نشوندم لبام یرو یا کوله و کج و بزور لبخند
 براش ماجرا پراز  شب مهین اون یماجرا از یزیچ چیاماه کردم فیتعر رو زیج همه یسارا یبرا و خونه رفتم منم

....نگفتم  
گ یسارا به! کردم پرت بایتقر تخت یرو خودمو و گرفتم یدوش و رفتم اتاقم به اون بعداز  

 
....نکنه دارمیب صبح تا بودم فته  

 
 مهراد
 

 هوی که بودم نشسته کامل هنوز اومدم رونیب اشون خونه از و شدم تر راحت کمی زد حرف باهام ساره نکهیا بعداز
 ادم یتونیتونم: کردم نگاهش اخم با و برگشتم! بود یعیفج درد واقعا! اومد فرود کلم پس رستم  گرز مثل یدست

؟یخواینم ای یبش  
 که شدهیچ نمیبب بگو االنم و یبود ختهیر رو دختره پَر و ُکرک که یبود کرده کاریچ  نمیبب بنال عیزود،تند،سر: ماهان

یکش منت یرفت  
کردمیم روشن نویماش که یدرحال و کردم نثارش یملس و  قشنگ یگرگ کف من ندفعهیا  

 نارویازا چکدومیه من البته کردم تشیاذ کمی بودم مست دمشید شب نصفه تولدت بعد نکردم یچکاریه من: گفتم 
  نبود ادمی

 االنم و نبوده خودم دست بودم گفته و بودم خواسته ریتقص عذر ازش که بود کرده هیگر و بود گفته بهم زود صبح خودش
گفت خودش ستین ناراحت من بخاطر  

 دروغ بهش باشه دهیفهم و باشه خونده رو داستان ته تا انگار...قیعم یلیخ و بیغر و بیعج کرد نگاهم ماهان
....گفتم  

 
ماهان#  

 
 من! بود گفته دروغ بهم سگ مثله...باشه نیوتیگ یال سرش دارم دوست کردم احساس حرفش نیا گفتن بعداز یعنی

رفتم ییدستشو و اومدن رونیب ازاتاق و  گرفت مییدستشو شب نصف خودم  
 نکهیا به فکر با دمیشن اشپزخونه از یبیغر و بیعج یصداها گشتمیبرم بود نییپا طبقه که اتاقم به داشتم یوقت

دیبوسیم رو ساره داشت خشم و زور با مهراد  دمید اما رفتم  سمت اون به اس گربه دیشا  
 حوصله  چون کم یلیخ اما رو حرفاش دمیفهم هم بعدش! کرد نثارش نینازن یلیس کی و زد پسش بزور ساره و 

... بودم برگشته جام به عیسر یمست از یجیگ بخاطر و نداشتم  
.... سوخت ساره تیمظلوم یبرا دلم واقعا اما....دیمالیم رهیش رو سرمن داشت کار خبره گریباز و دروغگو نیا حاال و  

.... گشتیم ارامش پوست در بود یوقت چند االن که نبود شیب یا درنده و یوحش وونیح من قیرف نیا  
 

  کل_یدانا#
 

  رد رو بامداد بعداز قهیدق۱:۲۶ ساعت،
....کردیم فکر داشت ومهراد بود کرده  

 داشته تیجذاب تونهیم انقدر بیغر و بیعج دختر اون چرا نکهیا به باشه افتاده براش تونستهیم یاتفاق چه نکهیا به 
...بکشونه خودش سمت به مکش مثل رو مهراد و باشه  

 دیفهمیم داشت تازه....شهیم مهراد ارامش باعث که داره وجودش تو یچ دختر اون که...کردیم فکر یکم داشت 
.کنندیم فیتعر ازش نهمهیا چرا کشنیم دراغوش رو دختر اون همه یوقت  

 خدارفته رحمت به شیپ سال ۶ که بود ترنم  مهراد ارامش...نداشت بود سال ۶ مهراد که بود یارامش منبع دختر اون
....شدیم ریسراز شیسنگ قلب به ریناپذ وصف یارامش قایدق دیکشیم اغوش به رو فیظر دختر نیا یوقت االن انا....بود  

 بار نیاول یبرا رو بودند انداخته هیسا صورتش یرو که بلند یها مژه ان با ساره یاشک و اهیس یچشمها یوقت 
!یکم....داشت لرزه قلب یکم دلش ته کرد احساس...دید  
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.... بود کرده افتتاحش و بود دهید رو ساره تازه ترو و شده مهروموم یلبها که بود یشب همان قایدق یاشک نگاه اون و  
 خودش رهیتفص اخر بود رفته کفش از اریاخت چرا که بود شده مانیپش دیشن حرفهارو اون و دید چشمهارو اون یوقت اما

.....بود چشم در یادیز بود  
 عقلش که یدرحال کردیم فکر  داشت شهیهم تراز تفاوتیب و یخنث و بود ساره فکر در دررختخواب مهراد طرف نیازا

...بود دهیپر خواب از ساره هم طرف ان از! ستین هم تفاوت یب نیهمچ  
 کی یرو دراخر و زدیم قدم یدرباغ اروم و داشت تن به یدیسف لباس که بود دهید یلخت ییخرما موبلند دختر درخواب

  بود گفته بهش فقط نداشت لب به یلبخند چیه و بود نشسته یدیسف و بزرگ عمارت یجلو سنگ تکه
 خوامیم ازت.... تورواورده به سال ۶ بعداز مردم من که االن و میبود گهیهمد مکمل ما... یشناسیم رو تواون: گفت

  نکن غیدر وناپاکش آروم نا وجود از رو پاکت وجود ارامش یتونیم اگر یکن کمکش
!دیفهمیم تونستیم رو حرفهاش نه و شناختیم نه را دختر ان درواقع بود ریدرگ و بود دهیپر خواب از شدیم یساعت مین  
 درموردخوابش ساره فکر بعد....درونشان جنگ به درونشان احساسات به گرید هم به اول بودند فکر درحال درجا هردو 

..... کردیفکرم گشتندیبرم استانبول  از پدرش و مادر هفته نیهم اخر نکهیا به کردیم یسع مهراد و شد ریدرگ  
 

ساره#  
 

! بایز یلیخ.... بود سبز سبز...بودم باغ کی وسط   
... بودم شده عاشقش ییجورای  

 ساتن از داشت،تمامش نیاست و بود یروشن یاب و شدیم دهیکش پشتمم که بود یبلند راهنیپ بود تنم که یلباس
....بایز و نرم و بود  

! داشتم تاحاال یلباس نیچن ستین ادمی  
...خوشحالم نجایا ازبودن و ختهیر دورم باز موهام  

...کنمیم ارامش احساس یلیخ اخه زنمیم لبخند اما.... اشناس نا یلیخ برام باغ نیا  
 هیبق بود یمحمد و رزوالله و سرخ شترشیب وارنگ و رنگ...بود گل پراز دمید جارو کی که رفتمیم راه خودم برا داشتم

!دونستم؟ینم اسماشونو رو اش  
 احساس...بردمیم لذت وجودم باتمام و کردمیم بوشون داشتم و سمت اون دمیدو و دمیکش یغیج یخوشحال از 

!جهانم یجا نیبهتر کردمیم  
 کی دنبال کردم احساس که یطور قیعم کردیم نگاه بهم و بود ستادهیا گلها نیب دورتر من از یکم که دمید رو یدختر 

! گردهیم وجودم زدرعمقیچ  
ابروهاشو بعد یکم  

 
 یدیسف راهنیپ ، ییخرما بلند و لخت یموها با داشت یرنگ عسل یچشمها! باشه کرده تعجب انگار باالانداخت

! رفتم منم برم دنبالش کرد اشاره باسر. بود بایز کنمیم اعتراف و بود تنش  
  یسنگ تخته یرو عمارت اون یجلو و داشدیپ یدیسف و بزرگ عمارت درخت، چند بعداز نکهیا تا رفت و رفت اونقدر

  و نشست
 مکمل ما یشناسیم اونم یتوحت... یدونیم درموردم رو دیبا که ییزهایچ حداقل ای...یشناسیم رو من تو: گفت
 وجود ارامش یتونیم اگر...یکن کمکش خوامیم ازت اورده تورو به اون سال ۶بعد مردم من که االن و میبود گهیهمد

...کن کمکش نکن غیدر وناپاکش ناآروم وجود از رو پاکت  
!شناسمینم روهم شما یحت من د؟یزنیم حرف یک راجب ؟یچ: من  

  و افتاد سرم پشت به چشمش بعد و...کرد نگاهم یحرف چیه یب اما دختر اون
!منتظرت   برو... دارن کارت انگار: گفت  

....کنهیم صدام و ستادهیا یادیز نسبتا بافاصله پدرم دمید و سرم پشت برگشتم   
 بغلش محکم بعد و دمیدو پدرم به دنیرس تا دختر اون به توجه یب و نشست چشمهام یتو اشک یازخوشحال

...دمیبوس دستهاشو پشت...کردم  
..بابا ی ساره سالم: بابااحمد  

ن؟یخوب.... بود شده تنگ براتون یکل دلم باباجون سالم یوا: من  
بهت گفت یچ دختر اون... خوبم اره راستش: بابا  

...گفتم بهش رو هیقض و! پرت چرتو: من  
بعد و کرد یمردد نگاه سرم پشت به حرفهام دنیشن بابابا  

 ییجورای قلبش و هست مرد...کتهینزد یلیخ فرد اون...یکن کمک یکی به دیتوبا...من خوب دختر یدونیم: گفت 
....هیسنگ  

... است شهیپ عاشق دختر کی دیسف دختر عمارت   اون....رهیبگ ادی رو محبت مهرو بتونه که یکن کمک دیبا 
من،باشه؟ بخاطر حداقل کن گوش ؛حرفهاشو کرده انتخاب تورو و هیخوب دختر شناسمشیم  

  کنم؟ کمک یک به دیبا دونمینم من اما ییبابا شما بخاطر باشه: من
...افتاده راه یبزرگ اتش دمید برگشتم و کردم ول پدرمو یدستها سوخت پشتم هوی روزدم حرف نیا تا  

  اما دمیدینم یزیچ رفتم تر جلو و جلو چرا دونمینم
....سوزمیم دارم من کمک زدیدادم بود اشنا یلیخ صداش که مرد کی  

...دمیپر خواب از و خوردم یوحشتناک تکون دمیشن که رو حرف نیهم  
 بود چخبر من یخدا...کردم نگاه دادیم نشون رو رو شب مهین بعداز ۱ که ساعت به بود؟ خواب یعنی من یخدا اوه

....دمید یبار اسفناک خواب عجب  
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 یکی به  گفتیم و بود نشسته سنگ یرو که دیسف دختر کی اومد خوابم از  ادمی زیچ چنتا فقط کردم فکر یهرچ
 و سوخت پشتم ادمی فقط بعدش و بکنم دیسف دختر عمارت   حرف به گفتیم که بابام از یمحو ریتصاو و کنم کمک

.... عجب.... بود یمحو ریتصاو هم همش دمیپر ازخواب  
 و خوردم یاب وانیل و زدم اب صورتمو و دمینرس یا جهینت به اخرشم...زیچ چیه زویچ همه به کردن فکر به نشستم

....برد خوابم ۳ یکاینزد  
 یادار مانتوشلوار دست کی و کردم عوض لباسامو و شدم داریب خواب از یادیز یانرژ و ارامش با تصورم برخالف صبح

  دمیپوش یمشک کفش و فیک و مقنعه با یبادمجان
 صبحونه و رفتم اشپزخونه به میگوش برداشتن بعداز و دمیکش یمات لب رژ و چشم خط و کرم شمیارا زیم پشت

....شرکت رفتم راستی و کردم تشکر یسارا از و خوردم یمفصل  
 دیبا فردا از خودمون، مهراد طرکت همون ای طوفان شرکت با قراردادهامون طبق چون شدیم تر سخت کارهامون ازفردا
 کارهامون باهم دیبا میباهم ما که ییاونجا از و بود گذاشته مشترکمون یکمپان که یلباس شو یبرا میشدیم اماده

....میدار شیدرپ رو یسخت یروزها و میببر شیروپ  
 
  مهراد
 

...شدم داریب یوحشتناک سردرد با و هیسم یصدا با صبح  
...بودم داریب صبح ۳ تا شبید  

یبر یتونیم هیسم دارمیب:گفتم یا دورگه و بم یباصدا  
...دادیم رفتنش از نشون در زدن بهم یصدا بعد و اقا چشم:  هیسم  

بودم، شده بهتر واقعا حموم بعداز گرفتم یدوش و بلندشدم یکرخت با  
 اصال...یعسل و یا سبزوقهوه بیعج که چشمهام و دمیپوشیا یاب کراوات و قهیجل همراه دیسف راهنیپ و یاب شلوار 

...!شدم رهیخ داشتن، چهارتارنگ سه دونمینم  
  کنم؟ عادت چشمها نیا رنگ به خواستمیم یک من

 من وسط نیا و بود یا قهوه سبزو چشمهاش هم مهرانه بود یمشک چشمهاش بود،پدرم سبز چشمهاش مادرم اخه
!کردنیم عوض رنگ اوقات یبعض فقط بود یخاکستر چشمهام  

 به من که....شدیم تعجبم سبب شهیهم نیا و بود ثابت چشمهاشون رنگ همه نبود ینطوریا اقواممون تو چکسیه 
:/ رفتم؟ یک  

...افتادم راه شرکت سمت به یچا بزرگ وانیل کی باخوردن و کردم روشن لبم گوشه یگاریس الیخیب  
 ساره شرکت دونستمینم و بود کینزد شولباس کردم،یم یدگیرس کارها به و تواتاقم رفتم معمول طبق دمیرس یوقت

  بده انجام شو نیا یبرا خواستیم یکار چه
 شرکتشون که نمیبب تا  میبکن ییها صحبت مورد نیدرا تا کردمیم برگذار یا جلسه باهاشون فرصت نیدراول دیبا اما

میباش نیبهتر هردومون دیبا  نکهیا و میکاربکن باهم میتونستیم و میقراردادداشت ماباهم اخه داره یا برنامه چه  
! میداد باد به رو قراردادمون طرف شرکت  یابرو میبکن یاشتباه هرکدوم چون   

  بود شلوغ یلیخ سرم نیهم بخاطر
 صحبت اسراباهام درمورد خوادیم و اومده تیهدا اسم به یمرد گفت یمنش که بخورم غذا خواستم ناهار یکاینزد

....اتاقم بباد گفتم که بکنه  
 شما نکهیا و اوردمیبجان شمارو هنوز من تیهدا یاقا خب: گفتم و  کردم ییرایپذ قهوه فنجون کی با ازش اومد یوقت

د؟یباش داشته اسراخبر از دیبا ازکجا  
اسراخانم یکارا دنبال نمیفرستاد که یهمون...لتونیوک راننده تمیهدا رضا من: تیهدا  

  یداشت کاریچ خب اومد ادمی اهان:من
 گهید کمی...خواست ازم اسرا نارویا و بگم اخربهتون یها نهیهز یبرا امیب گفتم اسراست مادر عمل وقت امروز: تیهدا

...کرد کم شرشو بعد و زد فک  
! من یخدا اوه  رسنیم هفته اخر که ناهمیا مامانم ،تازه رفتمیم اونجاهم دیبا یشلوغ نهمهیا ونیم امروز   

....مارستانیب سمت روندم راستی و رونیب زدم ازشرکت از ظهر از بعد  ۴ ساعت  
....دختر شدهیچ اوه: گفتم باتعجب! هیگر ریز زد و رسوند بمن خودشو دوان دوان اسرا دمیرس یوقت  

....کارکنمیچ ؟یچ نشه خوب مامانم اگه اقا یمهد:اسرا  
  بکنم؟ اروم رو دختر نیا تونستمیم چطور من شهینم نیا تراز یعال واقعا اوه

  و اومد رونیب عمل اتاق از دکتر که بود شب ۷ بایتقر حواسش کردن پرت و زدن حرف یکم بعداز
 بغل رو دکتر منو یازخوشحال اسرا  کنهینم دشیتهد یخطر چیه گهید و دراوردن رو یپولک و بود تیموفق با عمل:گفت
 رو شیخوش یعم هاش خنده ونیم اشکاهاش....گفتیم شکرت یایخدا"   الحمدوهللا" و دیپریم نییپا باال و کردیم

دادیم نشون  
...دادم تکون کوچولو جوجه نیا یبرا یسر تاسف با   

تو؟ یبش ادم یخوایم یک: من  
!شنینم ادم که ها چوقت،فرشتهیه:اسرا  

!واقعا بود دراز زبونش  
چخبر؟ درسهات از نمیبب بگو شد خوب مامانت که حاال خب:من  

  رمیگیم وریشهر اخر رو پلممید و هیعال زیچ همه:اسرا
؟یداشت یدیتجد مگه ؟یچ:من  

  اره:اسرا
ییدرسها چه: من  
کیزیف  و یاضیر: اسرا  
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 توشرکت برات یکار هی دنبالت فرستمیم بعدش ریبگ پلمتوید و بده امتحانتو بخون ادم مثه درستو نداره بیع: من
....کنمیدامیپ  

حتما،ممنونم باشه: اسرا  
.... کنمیم خواهش: من  

بود شب۸/۵ ساعت انداختم میمچ ساعت به ینگاه  
!(بودم خسته واقعا)کاردارم یکم خونمون برم و خونه برسونمت میبر اسرا: من  

.نمیبب مامانمو و بمونم خوامیم من اما: اسرا  
 اههیس کالغ میبر ایب االنم دنشید یبر زارنینم ادین بهوش تا یدونیم خوب خودتم گفتم اریدرن یباز بچه اسرا: من

!یینجایا صبح از گفته  
میبر باشه...رضاست منظورت دونمیم منکه: اسرا  

برسونمش تا مینشست نیتوماش وقتط نگفتم یزیچ اما! گمیم ویک دیفهم زود چه! برد ماتم لحضه هی  
 تا بهتره بگم بهش االن پس هست مهراد میواقع اسم فهمهیم کارکنه توشرکتم ادیب اگه کردمیم فکر نیا به داشتم 

...دوستام شرکت بفرستمش خواستینم دلم...اونموقع  
! هستم" یمهد"دارم کارشون دوشب یکی فقط و شناسمشونینم که ییدخترها یبرا من اخه  

اسرا؟ ام:گفتم فکرا نیباا  
بله؟: اسرا  

نه؟ گه،ید یدونیم منو یاصل اسم تو: من  
گه؟ید یهست یمهد خب:اسرا  

!(یدروغ عجب...) مهرجو مهراد اسمم واقع در ام یمهد توشناسنامه من یدونیم نه:من  
یگفت بهم شدم خوشحال اما دونستمینم نه...لحاظ اون از اهان:اسرا  

 درکمال و شدم کنارم یمشک سانتافه نیماش متوجه بودم ستادهیا که چهارراه سر نگفتم، یزیچ و دادم تکون یسر
....اس ساره راننده که دمید تعجب  

 شهیش دمید که برگردوندم رومو زنهیم بوق داره دمید نیم چند بعد کردینم یفرق برام اما نه ای دید منو اونم دونمینم
مهرجو؟ یاقا یچطور: نییپا داد اشو  

دیباالپر ابروهاش چون!دید اسرارو مطمئنم که نییپا دادم امو شهیش تیتبع به منم  
 م
 

.خوبم هنرمند، یمرس: ن  
ماه نیا شو یبرا کاردارم کمی نمتیبب دیبا: ساره  

حتما باشه: من  
  لبخند با و کرد من و اسرا به ینگاه بازم

فعال: گفت  
....بکشه باال اشو شهیش تا نکرد یتالش چیه و برگشت یعاد حالت به و داد تکون یسر   

افتادم راه و شد سبز چراغ بعد نیم چند کردم نگاه رو جلو و برگردوندم سرمو خونسرد منم  
...بود ییبایز دختر بود؟ یک گهید اون:اسرا  

اس ساره اسمش همکارمه: من  
هوم؟ باشه یمهربون و خوب دختر ادیم بنظر خودش، مثله یقشنگ اسم چه یوا: اسرا  

!شناسمشینم ادیز دونمینم: من  
"!(چسبهیم بیعج هاش بوسه و داره ارامش بیعج بغالش که دونمینومیا فقط"دادم ادامه ذهنم یتو و)  

....بودم شده خل قطعا گرفت شکل لبهام رو یلبخند و دیپر باال ابروهام فکر نیا از  
....دنینم نشون نویا که لبهات یرو لبخند اما:اسرا  
کنه یشرویپ خواستمینم ندادم جوابشو گهید  

 عمارت یها مستخدم کمک انیب دونفر تا گرفتمیم کارگر ازش شهیهم که یشرکت به زدم زنگ بعد و رسوندم اسرارو
!بابا و مامان ورود یبرا  
...خونه روندم راستی و  

 راهنیپ با یمشک شلوار و کت کردم درست موهامو و واومدم رفتم حمام و شدم داریب اوقات اغلب مثل بعد روز صبح
  دمیدپوشیسف یبایز یها طرح با یمشک کراوات همراه دیسف

 برداشتم نمویماش چیسو و یگوش و بستم شهیهم مثل دستبندمو و وساعت گرفتم مخصوصم عطر با یکوتاه دوش
شرکت سمت روندم و شدم ستممیس نیاخر یآئود سوار صبحانه خوردن بعداز نییپا طبقه رفتم و  

 سرم از هوش بوش که قهوه فنجون دوتا ینیس کی با ماهان بعد ساعت چند که بودم نشسته زیم پشت تودفترم
...دادیم نشون ناراحت اش افهیق و بود دهیپوش رنگ تناژ همون با یراهنیپ و یبادمجون شلوار و کت شد داخل بردیم  

قهوه بفرما داداش سالم: ماهان  
یچطور. یمرس سالم: من  

و کرد نگاهم ماهان  
خوب: گفت   

گنینم نطوریا تیاب یچشمها اما: من  
!مهرانه کن فکر...ستین یزیچ: ماهان  

 کیج و ناز شرکت از گهید ساعتی تا... میکن مرور رو امروزمون برنامه هم میبخور قهوه وانیل کی هم گفتم راستش
 عصر هم هاشون نگیمدل و رمیبگ رو طرحشون چنتا میخواست اگه تا یطراح طبقه برم دیمابا و انیم هاشون طرح یبرا

میکن انتخاب نگیمدل کیج ازشرکت تا۷ ناز شرکت از تا۷ دیبا میکن انتخاب میخواست رو هرکودوم تا رسنیم  
 درمورد نکهیا و میکن انتخاب میتونیم باشه بهتر هرکدوم هاهم طرح درمورد خودمون، یها نگیمدل از رو هیبق یتا ۱۶ و 

 یکارها کال هفته اخر تا هم جلسه بعداز باشن، نجایا۲ ساعت فردا اشون همه گمیم هم یخواستیم که یا جلسه
 ومیاستاد میبریم اونارو هم چهارشنبه و میکن انتخاب رو هامون نگیومدل مو،لباس ،مدل شیارا دیبا مثال میدار یادیز

کنم؟ اضافه ستیل نیا به یندار یا گهیکارد خب.لباسهاست شو که هم پنجشنبه و بکنند نیتمر که خودمون  
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  جا به و یعال زیچ همه نه: من
ادیب کن رد رو قهوه  

ماهان؟:گفتم که بره خواست میخورد که رو هامون قهوه  
بله؟: ماهان  

؟یچراناراحت ه؟یچ هیقض:من  
 گفتنیم همه...بود کرده دعوتشون مامانم نکهیا مثل...ما خونه بودن اومده میپدر و یمادر یها پدربزرگ شبید: ماهان

!بود یجالب یدعوا یخال جات....پرتا چرتو نیازا و شده سالم ۲۹  رمیبگ زن  
 معلوم...هیبستر مارستانیت تخت رو که دوسال   شترازیب من خواهر... میباش یمنطق کمی ایب ماهان.خب خب....اوه: من
 گرفتن درنظر برات که یازدواج یها سیک رو کمی بنظرم... ماهان یشیم اون پاسوز یدار تو و بشه خوب یک ستین

گنیم راست....کن فکر  
...شد هم موفق که رهیبگ ختنشونویر یجلو داشت یسع لجوج اما شد سیخ چشمهاش دینکش هیثان به ماهان  
 و پوست تموم با خودت توکه...گمیم یچ یفهمیم توکه...یدیکش عشقو درد خودت توکه... چرا گهیتود مهراد: گفت

....نزن حرفهارو نیا گهیتود یسادیوا پاش توکه..... یبود ترنم عاشق وجودت اعماق از استخونت و گوشت  
 دیشا اصال شهیم خوب کس ستین معلوم...خبرنداره بخودش تو عشق از من خواهر...نسوزون خودتو....ماهان اما: من

 کمی! جا چیه دم؟یرس کجا به سال نیچند بعد...نیبب منو یول یگیم یچ فهممیم....باشه برات یهمسرمناسب نتونه
بخدا شهیم اب داره خاله....نده عذاب خودتو انقدر ماهان کن فکر روش  

 بدستش و عاشقشم خوامیم رو مهرانه من باز هم یبکش خودتو تواگه...نگو یچیه مهراد نگو یچیه: ماهان
 که مادرمه بخاطر اما  باشمش داشته خودم یبرا تا کردمیم عقدش رفتمیم االن نیهم بود من به اگه مهراد... ارمیم

 مهرانه عاشق ام زنده که یتاروز اما کارکنمیچ دونمینم...یچ همه به دیر زد شبید که اونم...اومدم کوتاه
!کنمیم اشغال یوونگید با رو خواهرت یبغل اتاق که نکن شک کنند ازدواج به مجبور منو بخوان یاگرروز...مونمیم  

.... کرد ترک نجارویا در پشت ساره به توجه یب و رفتم در سمت و گذاشت یتوناباور رو من و   
!یحساب...شدم مونیپش یحساب هام گفته از....بود عاشق واقعا پسر نیا  

....بود زده خشکش در یجلو یناباور و تعجب و بهت با ساره  
تو ایب ساره سالم: من  

شد داخل و اومد خودش به  
...هفته شواخر یکارها یبرا میبود اومده راستش...سالم: ساره  

یخوب نیبش اها: من  
بدبودا حالش واقعا ماهان انگار اما ستمیبدن یمرس:ساره  

اره: من  
 

...ستین یزیچ  
اس مهرانه بخاطر دونمیم:ساره  

.؟یدونیم کجا تواز: من  
...داشت فرق باهمه نگاهش جنس...دمیفهم رفتمیم مهرانه یجا که یاول یهمونروزا:ساره  

  ناراحته اونم بدن زنش خوانیم اش خانواده...اره:من
یخوب یچطور خودت خب اوهوم: ساره  

چخبر اره: من  
؟یبد نشونم عکسشو شهیم...کردم کشف رو ترنم به عشقت عمق امروز تازه یسالمت: ساره  

کار؟یچ یخوایم رو ترنم عکس: من  
کنه خودش توروعاشق تونسته که بوده یک نمیبب شدم کنجکاو ینجوریهم: ساره  

!چمه من مگه:من  
 تو بگم بهت ُرک بعدشم گذاشتن یوحش گرگ رو لقبت کنن؟یم صدات یچ یدونیم! پسر ستین توچت تو؟: ساره

یسنگ و یوحش واقعا  
 ستین نطوریا چمیه و مربوطه بخودم سنگم نکهیا اما نمیچیم دمشو کنمیدامیپ روزی رو کرده صدام گرگ که یاون: من

!دختر بودم نداده نجات جونتو بار۳ تاحاال وگرنه  
...یاروم و خوب چقدر معلومه امیکبود و درد بدن از اره:ساره  

! نداختیم کهیت داشت تواتاقم بود اومده یازوقت درواقع...نداختیم کهیت داشت  
عصابم چته فهممینم...متاسفم گفتم اونروز که من ساره نیبب: من  

یزیریم بهم یدار و  
!نیهم یبد نشونم رو ترنم عکس خواستم فقط نگفتم یزیچ منکه بابا خب: ساره  

 به نگاهم تا زیم یرو بودمش گذاشته چپه بود یوقت چند که زمیروم عکس قاب به هاش یباز سمج و حرفش نیا با
 هیوسط بگم تاخواستم گرفت، ازم دادم نشون بهش و برداشتم رو قاب و انداختم ی،نگاه وفتهین یعسل یگو دوتا

  دمید ترنمه
ه؟یک دختره نیا نیا:گهیم و روترنم گذاشته دستشو و توهمه اخماش  

  تعجب با
.داشتم دوستش چقدر یدونیم که یهمون...ترنم  : گفتم  

 دهیپر رنگش کردیم نگاه عکس به تعجب و وحشت و ترس با...وارفت مبل رو و شد باز هم از شیعصبان افهیق هوی
و گرفتم دستش از عکسو نشستم مبل یرو کنارش و سمتش رفتم پاشدم ینگران با...بود  
ش؟یشناختیم رو ترنم تو نمیبب...یختیر بهم یدید عکسو یازوقت...هوی شد توچت: گفتم   

!د  یسف دختر عمارت   ترنم؟: ساره  
؟یچ: من  

  ؟یستین االن یعنی ؟یبود عاشقش یگفت یگفتیتوچ.... یچیه یچیه: گفت باشه اومده خودش به انگار ساره
ستمین پرست مرده من...اش مرده نه اما چرا ترنم عاشق: من  
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 که یکس عاشق نه بودم قلبم یتو ترنم عاشق من...گفتمیم یچ دونستمیم خودم اما نه ای دیفهم منظورمو دونمینم
...قلبم یندا ترنمه....ترنمه نفرهم کی اون و توقلبمه که میکس عاشق... ستین  

 تلفن با رو یمشت نشستم زنمیم پشت و بلندشدم ازجام توفکره شدیم معلوم.... بود درهم یحساب اش افهیق ساره
 یخوب نشون ساره دهیپر رنگ ارهیب شکالت و دوتاقهوه برامون هم ببره فویکث یوانایل ینیس نیا هم ادیب خبرکردم

...نبود  
.... رفت و کرد جمع رو ینیس یسالم بعد و تو اومد یمشت قهیدق چند بعد  

و کرد حفظ رو موضعش ساره مدت نیتوا  
مطلب سراصل میبر خب: گفت   

 روز حالو نیا به و رفت توهم اخمات یدید رو ترنم عکس چرا نمیبب بگو اول...میرسیم مطلبم اصل به نرو تند ساره: من
...کارهامون سراغ میبعدبر تا یافتاد  

 رو ترنم عکس یوقت د،ویسف دختر عمارت   کردنیم صداش که دمیرود دختر کی خواب شیپ دوشب...ستین یزیچ: ساره
نیهم بود هیشب دختر اون به کمی کردم فکر دمید  

...توخوابم شبها ومدیم که افتادم ترنمم ادی گفت که ییها زیچ با  
 یدرنگیسف عمارت سرسبز و بزرگ باغ کی نیب و بود تنش یدیسف راهنیپ...یگیم که یدختر اون نمیبب:من گفتم

  داشت؟
...اره: گفت و شد گرد هوچشمهاشی  

؟یجد: من  
؟یدونیتوازکجام...یول اره:ساره  

گفت؟یم یچ...خوابم به ادیم شبا یبعض ییجا نیهمچ هی تو قایدق ترنمم... ترنممه اون مطمئنم من...من ساره: من  
 روهم بعداون دمید پدرمو خواب من راستش...رفته ادمی نزد یحرف....دونمینم: گفت و انداخت بهم ینگاه مردد ساره

نیهم دهیسف عمارت   دختره اون: گفتیم پدرم دمید اونجا  
مطمئنم....کنهیم پنهونش ازم دختر نیا که هست یزیچ حتما...نشد باورم  

شد زده دراتاق بگم یزیچ تاخواستم  
  و شد داخل شکالت پراز قندون کی و قهوه دوتافنجون ینیس کی با یمشت و دییبفرما: گفتم

.داخل انیب خوانیم اومدند کیج ی،اقا اقا: گفت  
یبر یتونیم ادیب بگو باشه: گفتم  

 جون نکردم باور که بگم دیبا خوابتم راجب میراحت باهم انقدر یبدون خوامینم هیکار کامال کیج و من رابطه ساره،:من
....افتاده یاتفاق چه فهممیم بعدا باش مطمئن اما.....باشه نگفته بهت یزیچ ترنم که دادینم نشون نویا تعجبت  

زد یپوزخند و  نگفت بهم یزیچ ترنمت کن باور: ساره  
...نه نیگیم کنهیم بارم کلفت کهیت اومده یوقت از گمیم من  

شد زده در بزنم یحرف خواستم تا  
دییبفرما: من  

شد وارد مرتب و زیتروتم شهیهم مثل کیج و شد درباز  
شما؟ حال زیعز یمهرجو یاقا سالم: کیج  

دیکن قبول ومدنمین شوازیپ بابت رو من یعذرخواه دی،وبا دیاومد خوش کیج ساموئل جناب درود و سالم: من  
د؟یهست خوب. جناب فهممیم: گفت و ساره به اشاره با دویخند یلودگ با  

یبهتر شما انگار یمرس: من  
بانو؟ رودارم یک با ییاشنا افتخار: گفت و ساره به روکرد... رهیم و ادیم ینفس یه:کیج  

بستن قرارداد بنده با یتازگ به که هستن هنرمند خانم دمونیهمکارجد شونیا: من  
بله اوه: کیج  

  هستم هنرمند ساره جناب، سالم: ساره
دستش که یدرحال کیج  

 
  بده دست ساره تابا کردیم دراز و

بایز خانم خوشبختم هستم، مهرجو یاقا همکار و کیج شرکت تیریمد کیج ساموئل: گفت  
کیج یاقا خوشبختم منم: گفت دستش به یکوتاه بانگاه و کرد تر ظیغل اخماشو ساره  

بود ییکایامر دورگه پسر هی کیج... سرجاش نشست و دیخند بود شده عیضا که هم کیج  
 کیج به اما کردیم خواستیهرکارم گشتیم خواستیهرطورم ماهان توتولد ما یجلو کردم،ینم درک رو ساره یکارا

...ختیریم بهم ذهنمو معادالت کارهاش شهیهم...بود نداده دست  
 
 مهراد
 

   تیموفق با هارو طرح و ها نگیمدل و  میکرد هاکار طرح یرو یطوالن و سخت شب تا
 شد تموم کارمون بالخره شب ۸ ساعت میبود کرده انتخاب کینازوج یها شرکت از تاش ۱۴ که نگیمدل تا ۳۰ یبرا

.... میکرد ترک وشرکتو  
....ام خونه ارهیب دختر کی برام شهیهم مثل تا زدم زنگ ماهان به بود ریگ یحساب کارم چون و خونه رفتم شب  
.... اومد دختره شب ۱۱ یساعتا و هاشون خونه برن تا کردم مرخص رو همه شب ۱۰ ساعت و شدم اماده رفتم  

 تو بود یس*سک و یعال کلشیه قدو دیسف دیسف پوست و یمشک یابرو و چشم با یشرق کامال دختر کی ندفعهیا 
شدم داریب خواب از یتلفن زنگ یباصدا صبح یدمها دم ساختم کارشو مهمان یها اتاق از یکی  



 

76 

 یچ میعصبان نگاه از دختره دونمینم که بگم یزیچ خواستم بودم شده یعصبان یحساب دختره هیگوش دمید و 
.... کنه کمیتحر دوباره خواستیم که کرد برداشت  

 و بودم شده کیر*تح یحساب...شد کار به دست چون دمینم بهش پولشو شدم یعصبان چون حتما کردیفکرم
...دمید رو وتش*شه از ار*خم یچشمها که بسازم کارشو خواستم  

 پاشو:  گفتم کردم حساب پولشو یادیز تعجب با! دیپر هام حس تموم و افتادم ساره ادی یلیدل چه به و چرا دونمینم
ننتیبب انیم مستخدمام ندارم دوست خانم ده*جن گمشو  

 اتاق تو گهید نیم ۱۰ نیبب: گفتم اما دیچیپیم من و خودش دور مار مثل باال بود زده ش*شهوت یحساب که اونم
نمتینب  

 که کنه شیارا نشست دیپوش لباساشو و شد حاضر عیسر بلندشد حرفم نیا با چون بود یعصبان چقدر لحنم دونمینم
.اخه نهیبب تورو صبح ۴خوادیم یک گهید گمشو برو د: دمیکش ادیفر  

...کرد ترک اتاقو عیسر دادم نیا با  
...چشمهاش ادی بودم افتاده ساره ادی چرا دونمینم  

...داد نشونم اونروز که بدنش یایکبود ادی  
...شیاشک و نیغمگ یچشمها ادی نشیریش یلبها ادی  

...بود دهیلرز قلبم که افتادم لحضه اون ادی  
...داشتم کیکوچ لرزه قلب هی دوباره کردم احساس ادشی با االنم نیهم   

...بود شده چم دونمینم  
...دیکشیم ریت و زدیم تند قلبم ضربان  

 قلبم و مغز یریخوددرگ و  االنم احساسات و دیلرز قلبم نکهیا: کنم نیتلق خودم به کردم یسع و خوردم قلبمو یقرصها
!ساره بنام  یمشک یچشمها با یدختر به نه شهیم مربوط قلبم یضیمر به  

 مینیبب بودقراربود دوشنبه امروز.... شرکت رفتم صبحونه بعد هرروز معمول طبق و کردم یحموم خوردم که هامو قرص
...دنیم انجام یچجور رو کارهاشون  
  و ماهان اتاق رفتم دنمیرس بعداز

ان؟یم چند ساعت...ایکن یاداوری حتما امروز مینبود دفتر دم شرکتها ییگو خوشامد و شوازیپ یبرا روزید ماهان: گفتم  
۱۰: ماهان  

میبر باهم نحایا امیم یاوک: من  
شده؟ تنگ ساره واسه دلت هیچ:روبود،گفت خندون که شهیهم مثل بود بشاش ماهان  

مزهیب پسره رفتم یا غره چشم بهش  
  و دیخند مستانه

  در دم بزار اشغاالرم زحمتیب یکنیم گم گورتو یدار: گفت
!!!ون  یگر روز هی خندون روز هی!داره کم اسکول پسره دمیکوب بهم اتاقشو در محکم بودم در کینزد چون ندفعهیا  
 زیم کی در یجلو اولش  بود توش ما یها اتاق که یا طبقه راستش میبود یاصل دفتر در یجلو ۱۰ به قهیدق ۵ راس
 داخل و بود من اتاق یچپ سمت سالن داخل سالن دوتا یمنش راست و چپ سمت و قرارداشت یمنش که بود

   بود ماهان اتاق یراست سمت سالن
 سراغ میرفت ییگو خوشامد  از بعد و دندیرس که میبود مهمونامون درمنتظر یجلو یاصل سالن تو االن ما نیبخاطرهم

...کارهامون  
 میباش اول یکمپان یتو و میباش نیبهتر رقبا نیب دیبا که کردم صحبتهامو من و جلسه اتاق میرفت یهمگ ۲ ساعت

...و  
خودشون یسو برن تونستنیم وناز کیج یشرکتها مینداشت یکار بایتقر گهید جلسه بعداز حرفا نیازا  

.... اما  
.درواقع بود ساره شد زده در که بودم اتاقم یتو  

اتویب: من  
کنم صحبت هام نگیمدل از یکی درمورد باهات خواستمیم مهراد راستش ینباش خسته: ساره  

شنومیم خب: من  
 نیتوا از شهیم اگه بگم بودم اومده راستش شهرشون بره خوادیم و کرده فوت پدرش... ادیب تونهینم اون راستش: ساره

....یکن انتخاب رو گهید یکی البوم  
نمیبب اریب البومو کو...باشه: گفتم بکنم تونستمینم یا گهیکارد خب اما بود شده بد یحساب نکهیباا  

 بایتقر زیم یرو البوم کنار دستشم کی و بود سرم پشت یصندل رو دستش کی کرد باز زیروم برام البومو و کنارم اومد
....البوم یرو بود خم  

  اوردم باال سرمو و کردم انتخاب یقبل یجا رو گهید دختر کی دنید یکل بعداز داد نشونم تارو دوسه و زد ورق
خوبه نیهم:گفتم  

چون نه ساره اما بودم شده متوجه من و نداشت فاصله ادیز صورتامون... ام ساره توحلق دمید هوی که   
  و زد یلبخند زد برق چشمهاش و کرد البوم به ینگاه 

م طشیشرا یلیخ نیا اره: گفت  
 

مهراد بخون اس هیقبل ثل  
 مدل اون با که وزنش قدو یعنی طشیشرا و گرفتم وفتادیم اش شونه رو از داشت که شالش از نگاهمو حرفش نیا با

...خوندم بود یکی هیقبل  
ادیب بگو بهش خوبه نیهم اره: گفتم و کردم نگاه توچشمهاش برگشتم یبارب: وزن نوع /۶۳: وزن/ ۱۷۰:قد  

شد دایپ گردنش و شد باز شالش که بزنه حرف خواست و داد تکون سرشو ساره  
...گرفتم دستشو مچ که کنه درستش خواست یفور  

... کردیم نگاهم گرد یچشمها با  
زیم به بچسبه و برگرده شد باعث که پاشدم جام از و خودم سمت کشوندمش اوردم، نییپا و گرفتم دستشو  

!فاصله سانت ۲۰ کمتراز با ساره یروبرو ومن بود در به پشتش ساره شدیم وارد در از یهرک که بود یطور حالتمون  
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...کردم نگاه گردنشو یها یکبود رد و زدم عقب شالشو   
...بود عضوشون هم اش چونه رو یکی و بود مونده چهارتاش هنوز همشون نه اما بود شده خوب چنتاش  

 شدیم کبود ای زخم مییجا و بودم بچه یوقت راستش نبود یاریاخت کارم ببوسم رو جاشون کنم خم سرمو خواستم 
!شدنیم خوب لحضه همون کردمیم احساس که دشونیبوسیم  مادرم  

....دمیبوس هارو یکبود رد و طرفش شدم خم چون بود شده خاموش لحضه اون مغزم و قلب انگار همون بخاطر   
خورد شینیب به مینیب باال ارمیب سرمو خواستم تا اش چونه و گردنش گوشش ریز گوشش، الله  

  افتاد ببوسمشون کردیم وسوسه ادمو که براقش و برجسته یلبها رو نگاهم و 
 بهش میکینزد همه نیا از بودن یاشک که دمید رو یمشک یگو دوتا  نمیبب چشمهاشو تا دمیکش عقب یکم اما

... شدم مونیپش  
....شده چش دمیفهمینم... ختیر اشکهاش و زد یپلک  

 خوب زودتر کنم بوسشون یعذرخواه عنوان به خواستم فقط نداشتم یبد قصد من ؟یخوب ساره: گفتم
 هیگر چرا! زنمتا؟یم نیبب ؟ نه؟ساره داره خنده... شن خوب زخمهام تا کردیم شهیهم مادرم که بود ینکاریا...بشن

....اخه یکنیم  
  گوشم ریز که کردم بغلش اروم... شدنیم تر دیشد حرفم هر با اشکهاش

! یمونیم بابااحمدم مثل  اتفاقا یستین یوحش و بداخالق اصالنم تو مهراد یدونیم: گفت  
 خاطر نیهم به ستمین یوحش اصال من گفتیم سال ۶ نیتوا که بود یکس نیاول دختر نیا... بود گرفته ام خنده

... کردم بغلش محکمتر  
!بود من ارامش منبع قطعا دختر نیا...بود گرفته شکل لبهام یرو یلبخند  

! بگه یزیچ یکس نکهیا بدون شد باز و باشن زده در انگار که خورد کیت کی اتاقم در هوی   
  شد قطع ساره یها هیگر کردم احساس که بود ییهوی کارش اونقدر شد داخل کیج

! شدینم باز هم از دستهام چرا دونمینم اما  
 رونیب برو: گفتم کیج به و دمیکش توهم اخمامو و کردم محکمتر دستهامو  که ادیب رونیب بغلم از خواست ساره

  ساموئل
...دا کارت اما: کیج  

یشیم داخل درزدن بدون باشه باراخرتم. ماهان اتاق یدار یکار! رونیب برو گفتم: زدم داد  
رفت رونیب اتاق از و دیخند کیج  

 تا کردم شل دستهامو حلقه کنهیم درست حرف برات... امیدرب بغلت از ینزاشت چرا... کن ولم مهراد: گفت ساره
نکردم ولش اما نمیبب صورتشو  

 دینفهم دیند ینجوریا اما.... برامون اوردیدرم حرف قطعا شدیم بدتر اوضاع اونموقع ییتو دیدیم و کردمیم ولت اگه: من
... بغلمه یک  

   کنم ولش زدیم زور داشت و بود شده سرخ شینیب نوک
 بغلش قبل محمکتراز و دمیبوس شویشونیپ ، برو یشد اروم بغلم تو ایب کمی: وگفتم دمیبوس شوینیب نوک شدم خم

... کردم  
! نیا یعنی ارامش  

 تند تند یها ضربان ؟یبش اروم توبغلش ویباش نداشته یاحساس یدختر به شهیم مگه شدمیم خل داشتم قطعا
...دادینم نشون نویا قلبم  

!مطمئنم...بود میقلب یناراحت بخاطر که گمیم اما  
.... بکنه برداشت بد و بشنوه نبضمو یصدا دمیترسیم کردم ولش بعد یکم   

!یخوب واقعا تو...مهراد یمرس: ساره  
 نیا تا یبر زودتر بهتره دستش دادم و بستم رو البوم و سرجام نشستم و دادم لشیتحو نادرمو یها خنده اون از یکی

.... نتتینب فضول کیج  
...رفت رونیب اتاق از یتشکر بعداز و گرفت رو البوم ساره  

...تو نه کنمیم دایم ارامش اغوشت تو سال ۶ بعداز که کنم تشکر دیبا من....هیچ یبرا تشکرت: گفتیم قلبم تو ییندا   
!قلبم مخصوصا گمیم کسشعر یحساب  شده عوض هوام و حال روزها نیا...دادم تکون سرمو رفته باال یها ابرو با  

 
 ساره
 

...شده عوض یحساب...کرده فرق یحساب مهراد.... گذرهیم شکل نیبدتر و نیتر یتخم به روزها نیا  
 
 

 زمیچ همه که پدرم ادی به...کنمیم هیگر نمیشیم صبح تا هرشب....چمه فهممینم اصال....شده عوض احساساتم
.... بود  

 سرپناه هی دنبال....درکنم مویخستگ بزارم شونه یرو رو سرم خامیم ام خسته کنمیم احساس لیخ روزا نیا
...کنم هیتک بهش که...گردمیم  

 جمعه فردا...گذرهیم روز۳...دیبوس امویکبود یجا مهراد دفتر تو یوقت از قایدق...کنمیم یپوچ و یته احساس یلیخ
...هیکمپان لباس شو روز و است  
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...نشدم توچشم چشم باهاش اصال روز ۳ نیتوا  
....دیلرز بار نیسوم یبرا قلبم...ختیر دلم کردم احساس...شدم یخال شدم یته کردم احساس اونروز  

 نیهم قایدق اونم بودم افتاده پدرم ادی...واستم روپاهام نمتونستم اصال وفتادمیم بودم نگرفته محکم اونقدر مهراد اگر
...دیبوسیم زخممو یجا وفتادیم برام یاتفاق هروقت...کردیم کارو  

ک همونکارو مهرادم اونروز....شدمیم خوب خوب عیسر  
 

 دوست رو ترنم اون...است گهید یکی عاشقه مهراد....اما...کنم هیتک مهراد به شدیم کاش کردم فکر خودم با....رد
...ممکنه ریغ بهش کردن هیتک که دونمیم....داره  

  چون محکمه کوه مثل چون
  چشمهاش
 ،دستاش،
 بغلش،
 حرفهاش،
...کاراش  

 رفت و کرد ولم یوقت اما بودم کرده هیتک بهش و دمیپرست یم پدرمو عاشقانه من....ندازهیم پدرم ادی منو اشون همه
...گذاشت تنهام گرگ پراز جامعه نیتوا یوقت...نبرد منو یوقت...ایدن اون  

 اما...نداره گاه هیتک چون...نداره باالسر هیسا چون... شهینم ساره گهید ساره نیا گفتمیم باخودم...شکست کمرم
...کردمیم اشتباه....خب  

...مزاحما یبرا رتشیغ و تعصبش...نداختیم پدرم ادی به منو بود شده میزندگ وارد که یروز از مهراد  
...کاراش  
...حرفهاش  

نداختیم پدرم ادی منو اش همه  
 ترنمه عاشق دمیفهم یوقت یول کنم هیتک بهش بتونم که داشت یکم امکان بود پدرم از یوحش نسخه هی اون اما 

...داد صفر به جاشو کمم احتمال همون  
...زنهیحرفاروم همون و خوابم به ادیم هرشب! کرده سیسرو منو دهن که براتون ترنم از بگم...کنار به نایا  

 چخبره سرم پشت نمیبب برگردم خوامیم تا اما"کمک" کشهیم ادیفر یکی... کنهیم نگاه سرم پشت به ینگران با بعدشم
 بدنم پشت یاجزا تمام کنمیم احساس هنوزم شمیم داریب که میوقت...پرمیم خواب از و سوزهیم پشتم تمام

!وحشتناکه....سوزنیم  
 که ینیا ترنم: گفتم بهش زدم حرف بالخره شبید بخواد کمک ازم که ندارم ویکس من نمیبیم....کنمیفکرم یهرچ

 ادیفر که یمرد اون بعدم و کنهیم نگاه پشتمو بالفاصله اون اما کنم کمکش تا بگو اسمشو حداقل شناسمینم رو یگیم
....خواب از پرمیم که بعدم و" کمک" زنهیم  

 بهش که بود یبار نیاول دشب... افتاده دردسر یتو من بخاطر یکی کنمیم حس کنمیم گناه احساس واقعا بده یلیخ 
...بگه نفروی اون اسم گفتم  

 کمک یکس به تونمینم من بگم بهش خوامیم نداره یربط چیه بمن بگم بهش دمید خوابشو بازهم اگه گرفتم میتصم
 ام کالفه یلیخ.... جونم به وفتهیم بختک مثل خوابم تو ادیم ترنم که اونطرفم از خوابمیم هیگر با همش شبا نیا... کنم
 سیخ تنم تمام....کنمیم گوش صبح اذان به ودارم دمیپر کابوسم از که است جمعه صبح قهیدق۴:۳۸ساعت االن...واقعا

... روز ۳ نیا مثل عرق   از  
 شلوار مانتو دست کی... کرد کم مینگران و استرس از یکم گرفتم دوش حمام ورفتم دادم تکون سرمو یخستگ با

 کفش و فیک و ، داشت دیسف یها طرح که یمشک_ یزرشک یروسر با دمیپوش روشن یزرشک کیش یادار
... دیسف  

 اما دمینرس خودم به روزه سه که درسته کنم شیارا کمی نشستم و زدم گره ادیدرن ازسرم که یحالت نیبهتر مویروسر
.باشم یعال دیبا رقبا و شرکتها و ها یکمپان نیب نباشه یهرچ باشم نیبهتر دیبا امروز  

 یترک مشهور و بزرگ شرکت کی بودنداخه توش ها یوکمپان شرکتها نیبهتر. بود بزرگ و مهم یلیخ شو نیا 
 قرارداد باهاش و کنه انتخاب رو یکی نهایبهتر از اون تا بودند گزاشته شولباس لیدل نیهم به ببنده قرارداد خواستیم

. ببنده  
 مورد عطر با دوش کی و ،مدادچشم،رژگونه،رژلب چشم مل،خطیکرم،ر بدنبود یرو ادهیز کمی شیارا زیم پشت نشستم

!ام عالقه  
صبحونه زیم پشت ،نشستم نییپا طبقه رفتم و برداشتم فمویک پاشدم  

ریبخ صبحت سالم: یسارا  
کاردارم دزودبرمیبا اربخورمیب برام  یچا وانیل کی عیسر یسارا  نیهمچن.زیعز سالم: من  

بخور رمیگیم لقمه خود،براتیب: گفت و جلوم گزاشت رو یچا وانیل و توهم دیکش اخماشو یسارا  
!شدم مونیپش چشاش دنید با بکنم یاعتراض تاخواستم  

....شرکت سمت روندم. شدم نمیماش سوار عیسر و گرفتم امو لقممه و خوردم رو یچا  
 رو بودند الزم که ییاعضا یتمام و شگراشونیهام،لباساهاشون،ارا نگیمدل بعد رمیبگ نظر ریز ویچ همه برم دیبا االن

طوفان شرکت اوردمشونیم و کردمشونیم ون سوار و کردمیم چک  
 
 ساره
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 میبر هامون ادم و لوازم تمام با صبح ۱۰ ساعت بود قرار میبکن نکارویهم کیج نچسب پسره اون و من شرکت بود قرار
شو میبر هم عصر و بشن اماده همه اونجا تا طوفان شرکت  

 و خودم ماشن و ون تا سه با اخرش و کردم کارامو کردم،یم فکرشو ترازاونچه عیسر یلیخ  حسام و هیحور کمک با
 اخه میرفت شیپ میتا ان و خوب کار ینجایا تا خداروشکر طوفان شرکت سمت میافتاد راه رنجبر حسام نیماش

میدیرس بود نیم۹:۵۰ساعت  
... دوباره دمشیدیم امروز فرارکنم مهراد از گربه و موش مث تونستمینم گهید.... شد شتریب استرسم دنمونیرس با

  کردیم نگاهم تعجب از گرد یچشما با و بود سادهیوا میقدم کی تو که شدم حسام متوجه تازه دادم تکون سرمو
ه؟یچ: گفتم و انداختم ینگاه سبزش یچشمها به  

!کنمینم لگد که گ ل زنمیم حرف دارم ستادمیا جلوت ساعتهی من ساره: حسام  
؟یگفتیم یچ حاال خب....نبود حواسم دیببخش: من  

....دمیفهم: دادوگفت تکون تاسف مثل سرشو  
 تو گذاشت رو بود توش افرادم ستیل تموم و هست  یچ همه امروز دادیم نشون که یا پرونده) ریبگ نارویا ساره 

ستین کسر و کم یزیچ بدونه که بده بهش مهرجو یجا برو ریبگ نارویا( دستم  
!گرگ نیا دنید برم ومدهین هنوز یکرد یکار قایدق شهیم سبز اش خونه دم ادیم بدش پونه از مار خدا یا  

ممنون باشه: گفتم و دادم تکون سرمو  
:حسام  
 

...میستادیا نجایا زشته تو میبر ایب حاال.... خواهش  
 و شوازیپ و استقبال یبرا که میدید رو ماهان و مهراد میکرد باز که نارویا مهراد سالن در قایدق و میشد داخل باهم

...توسالن بودن اومده اما از ییگو خوشامد  
ونیاقا ریبخ صبح سالم: من  

یاومد خوش یلیخ  ساره ریبخ صبحت سالم:مهراد  
ریبخ توام صبح یمرس یاومد خوش خانوووم ساره سالم: ماهان  

یمرس: گفتم لبخند با  
لطفتون از ممنوم: گفتم مهرادم با  

 انداخت اشو شونه مهرادم کردیم نگاه مهراد به اخم با ماهان کردن نگاه گهیهمد به عکسالعملم نیا با ومهراد ماهان
دونمینم: یعنی ک باال  

! میبود کرده ست انگار مهراد منو بود جالب بهشون انداختم ینگاه  
 و بود داده باال موهاشو و بود دهیپوش یمشک کفش شلوارو و داشت دیسف قهی که یمشک راهنیپ با یزرشک کت

.....بود تنش چهارخونه راهنیپ و یمشک کراوات با یمشک شلوار کت و بود باالداده موهاشو هم ماهان  
 هم وهمکاراش کیج یاقا کله سرو هوی که میبکن کارهامونو تا مینیبنش جلسه اتاق میبر کردن دعوت مارو بعد

میکن عرض یسالم میستادیا...داشدیپ  
خوند نگاهش از رو شک شدیم و کرد نگاه من مهرادو به دیپر باال ابروهاش دیرس که من به کیج  

ریبخ خانم،صبحتون ساره سالم: کیج  
نیهمچن! هستم هنرمند خانم من.کیج یاقا سالم: من  

و کرد یکوتاه خنده  
دیببخش منو یگستاخ شرمنده هنرمند خانوم.البته: گفت   

.نداره بیع: من  
دیکرد فرق یلیخ...ها نیزد پیت یحساب:کیج  

 بعد و کردم حس سرم پشت ویکس یگرم بدم جوابشو خاستم تا و چرخوندم توکاسه یحوصلگ یب با چشمهامو
  که مهراد بم یصدا

جناب یمتعال یعال صبح.خان ساموئل جناب سالم: گفت  
نکردم؟ که رید ریبخ شمام صبح.جوان و پیت خوش یمهرجو سالم اوه: کیج  

.میکن مرور تاکارامونو جلسه اتاق میرفتیم همکارامون با میداشت دیدیرس موقع به اتفاقا نه:مهراد  
میبر... البته بله اوه:کیج  

دییبفرما: مهراد  
 یرانیا مادر از...است دورگه پسر هی کیج ساموئل: گفت توراه گوشم دم و جلسه اتاق به کرد تیهدا رو مون یهمگ و
 ستین شیحال ناهایا و تعصب و رتیغ ادیز اومده رانیا به کار یبرا بعد اما اومده ایبدن همونجا خودشم ییکایامر پدر از و

.یبد خبر بهم هیکاف فقط یدید یزیچ ازش اگه ندارند یفرق ییکایامر و یرانیا یدخترا براش  
 زدیم حرفارو اون داشت و بود گوشم یجا سرش بود سرم پشت که همونطور که کردم نگاه یمهراد و باال اوردم سرمو 

ممنون:گفتم و کردم نگاهش  
جلو افتاد و داد تکون یسر بعد و کرد نگاهم کمی مهراد  

 یاخما و تیجد با مهراد و مینشست یهمگ. احتماال بود دهیند یکس نیهم یبرا میبود نفرا نیاخر ما دمید کردم نگاه
....میبد انجامش احسنت نحو به و میبدون رو فمونیوظا تا میشد جمع نجایا ما خب:دادن حیتوض به کرد شروع درهم  

 
بعد_ساعت_چند#  
۵_ساعت_عصر#  

 ساره
 



 

80 

 یها کمک که یصالح و رنجبر حسام و هیحور مهراد جلسه بعداز میاومد که صبح همون. رفتن موقعه و بود ۵ ساعت
.کرد ون کی سوار رو همه خودش حسابدار و ماهان و بودند اقا کی و خانم دوتا که کیج یها کمک و بودند من  

 سالن برن که کرد یراه رو همشون و کرد گهید ون کی سوار شگراروهمیارا و کرد اتوبوس ۱ سوار هم هارو نگیمدل
....شهیم یچ مینیبب تا میرفتیم رهایمد ما ۵ ساعت که االنم بشند اماده که شو  

 جالم اومد مهراد که بودم شده یشکل چه دونمینم میشدیم نیماش سوار میداشت یوقت یلیخ داشتم استرس یلیخ
ساره؟ خوبه حالت: گفت و  

چطور؟ اره: من  
: گفت! شکست گفتم که اورد باال سرشو عیسر اونقدر تعجب با و گرفت دستامو هوی...شده وارید گچ مثل رنگت: مهراد

!!سرده دستات چقدر  
 
 ساره
 

 از یفور دستامو میبش نیماش سوار که رونیب ومدندیم شرکت از داشتند گهید دونفر و کیج انداختم اطراف به  ینگاه
  و رونیب دمیکش دستاش

...کیم بد یفکرا نتمونیبیم االن زشته... کن باور خوبه حالم من...اومد کیج: گفتم  
نمیبب ایب! کنهیم بد فکر که تخمم به: مهراد  
شرکت سمت دیکش و گرفت دستمو بعدشم  
خب یچ یطعن تخمم تیتربیب ادب یب  

 خخخخ
داخل میرفت و نییپا انداختم سرمو فقط کردن نگاهمون برگشتن تعجب با که میشدیم رد نایا کیج کنار از میداشت   

 درو و میشد داخل و بازکرد درو" ممنوع متفرقه افراد ورود""آبدارخونه" بود نوشته روش که یدر سمت میرفت راستی و 
  و بهم داد و دراورد شکالت بسته هی و کرد باز رو نتایکاب از یکی در و یصندل یرو نشوند منو و بست

 کن درست وانیل هی خودت واسه پاشو یادداری اگه بخور ریبگ نویا کنم درست نیریش شربت ندارم ادی متاسفانه: گفت
 و شرکت عالمه هی نیب شدن میقا بره پوست تو که یگرگ عالمه هی نیب میریم میدار ما یشد ماست مثل یبخور

....که ننیبب یختیر نیا تورو یوقت یکمپان  
 رید میبر پاشو... پاشو: گفتم و دهنم گذاشتم تکه چند و گرفتم شکالتو یحرف چیه بدون داد تکون تاسف به سرشو و

... شهیم  
  ساره: مهراد

بله؟:من  
؟یاورد باخودت یشیارا لوازم:مهراد  
!!موهام به دیچسب ابروهام کردم احساس  

چطور؟ اره: من  
...افتاده که فشارتم.... یشد ماست مثل یلیخ یکن تر پررنگ شتویارا شهیم... کمی.... ام....خب:...مهراد  

!اخه بتوچه بگه ستین یکی دمیکش توهم اخمامو کمی  
ول باشه: گفتم و دادم تکون یسر  

 
..شهیم درست سرجاش ادیب فشارم( باالاوردم شکالتارو)بخورم نویا یوقت خان زرنگ ی  

فقط زودباش...باشه: مهراد  
 اوردهیدرن حرف پشتمون نایا شترازیب کیج تا یبش یلعنت نیموزیل اون سوار و یبر تر عیسر یهرچ که هیچ نظرت:من

 ها؟
!یمردم حرف فکر به چقدر: گفت شدیپام جاش از که یدرحال و داد تکون سرشو و زد یپوزخند مهراد  

پسر مهمه ابروم تخمم به بگم که ستمین تو مثل من اره: من  
:/ندارم ابرو من انگار ؟یگیم راس تروخدا یوا: مهراد  

امیم برو برو: دادم هولش و دمیکش یپوف  
 من یخدا کردم نگاه خودمو و برداشتم امو نهییا و دراوردم مویشیارا لوازم فیک  عیسر رونیب رفت یحرف چیه یب مهراد

...بودم دهیگز لبامو بس از و بودم کرده عرق بس از...بود شده پاک کال رژم و رژگونه....  بودم شده عیضا یلیخ  
 فکر نیا با دادیم نشون وبهتر گرمتر رو ام چهره زدمیم اگه افتاد میزرشک رژ به نگاهم اما بزنم تا دراوردم مویصورت لب رژ

رونیب رفتم عیسر کردم جمع لوازممو و پاشدم جام از و دمیکش و برداشتم مویصورت رژگونه و زدم مویزرشک رژ  
 که اونجا از و هیخال روبروشون یها یصندل و نشستن هم کنار کیج و مهراد دمید نمیبش که کردن باز رو نیموزیل در و 

  ومد،ینم خوشم اصال نچسب پسره نیا از
 با هم ومهراد کردیم نگام انداخته باال یابروها و تعجب با کیج مدت نیا توتموم بستم درو و نشستم مهراد یروبرو

!پوزخند و تعجب  
  کرد ینگاه بمن برگشت دمیکش مهرادو دست اگاه خود نا کامال میدیرس یوقت نگفتم یزیچ و نشستم

؟یبود کرده تعجب انقدر نیماش تو اومدم یوقت چرا: گفتم  
 خوشگل یول یپرونش....لبت رنگ مخصوصا ؟یکنیم ریتعغ شیارا با چقدر یدونستیم: گفت و زد یلبخند مهراد

...ایشیم  
نمینب اشو وخنده بره تا دیکش دستم تو از دستشو و نییپا انداخت سرشو بعد و  

....زدیم ام نهیس وارهید درو به خودشو ُبم ُبم و دادیم جر خودشو داشت اما قلبم  
  شد توهم اخمام که دمیشنیم رو ییصداها میشد داخل و میشد رد خبرنگارا نیب از و رفتم اشون یپ
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 لباس ست چرا د؟یبود گرفته دستاشونو چرا دارند؟ شما با ینسبت چه اقا و خانم نیا مهرجو یاقا: گفتنیخبرنگارام
 یحرفا استرس حداقل کردم یسع...میاومد داخل و میشد رد همشون نیب از ما و د؟یبگ نسبتتونو شهیم دیدیپوش

....رمینگ اونارو  
" طوفان شرکت:"بود شده نوشته روش و بود یکیپالست که بود کیکوچ تابلو کی اولش بودند گذاشته فیرد کی میرفت  
 کیج و مهراد یهمراها از چنتا و هیحور شد خاموش که چراغها بعد یکم و اومدند همه مینشست فیرد تواون و میرفت

 هیبق و حسام و ماهان پس: دمیپرس ازش بود هیحور چپم سمت و مهراد راستم سمت نشستند کنارمون اومدند
 کجان؟

 که حسامم مهرجوعه یاقا معاون که یمستف داشتند نگه هارو معاون بمونه نفر کی دیبا هرشرکت از گفتند: هیحور
.داشتند نگه اونهارو بود کیج یاقا معاون و بود یموسو لشیفام که بود ام گهید مرد کی توعه معاون  

اهان:من  
 استرسم گذشتیم که لحضه هر کردمیم احساس گفت پرت چرتو کمی اومد یمجر و شد درهابسته قهیدق چند بعداز

... شدیم شتریب  
 زدیم تند تند قلبم گذاشتم لبم رو دستمو و گفتم ینیه طوفان گفت تا ناخوداگاه دیرس ما نوبت شرکت نیسوم بعداز 

 استرس نایا شترازیب یحت ادمهی ام گهید بار سه اون و ومدمیم تمیریمد دوسال نیا تو که بود یا شو نیچهارم نیا
 داشتم

 که هم شرکت و یکمپان چند تازه باشه یکمپان چندتا نیب که بزرگ نقدریا نه بود شرکت چندتا نیب ما یها شو اما
 شرکت دیبا خب اما مینداشت برد یبرا یشانس چیه ما بایتقر بودند کرده شرکت رانشونیا یها شعبه و بودند یخارج

...میکردیم  
 هوی کردم نگاه بود نشسته مهراد که راستم  سمت به برگشتم و برداشت لبم یرو از دستمو یگرم دست دمید هوی

بود توهم اخماش...بود داغ و بزرگ دستاش گرفت دستمو یکیاون دستش اون  
 تا فشردیم دستاش نیب دستامو.... نده تکون انقد پاتم.... گهید باش اروم چته استرست نیا با منو یکشت: گفت و 

  بکنه کمتر سرمامو نکهیا
باشه؟ وفتهینم یاتفاق چیه کن باشه؟فکر باش اروم ساره:گفت  

باشه: گفتم و دادم تکون سرمو  
 ارمیب رونیب دستاش نیازب تا کردمیهرکارم و بود دستش نیب هنوز دستهام از یکی اما نشست صاف اونم 

....س ن به میزد زل و چشم میشد هممون شدم الشیخیب گهید منم دادیم محکمترفشار  
 لباس تا ۵...بود بهتر هم یعال از یحت بود یعال لباسهامون طرح بگم جرات به تونستمیم شدند رد و اومدند یکی یکی

 نگیمدل تا ۱۵ و میداشت مرد نگیمدل تا ۱۵ و. باحجاب و یرونیب لباس همون ای شلوار مانتو تا ۵ اسپرت تا ۵ یمجلس
....یراحت و یورزش لباس تا ۵  و یادار لباس ۵ اسپرت لباس ۵ لباس هم ونیاقا یبرا زن  

 کارهامون بودن یعال بخاطر....ختیر استرسم و شد گرمتر دلم کمی بودنمون نیبهتر بخاطر...میبود یعال بگم تونمیم
! :(مهراد   یتودستا دستام که نهیا بخاطر دیفکرکن دیونیمد بودهااا  

 کدوممون با شرکته اون بگن که بود نیا نوبت و شدند تموم شرکتها که بود شب ۸ یساعتا دادم تکون کالفه سرمو
بنده؟یم قرارداد  

 قرار شرکت دوتا با دیخوایم لیکائیم جناب یعنی! صدف شرکت و طوفان شرکت: کرد اعالم یمجر دمید تعجب درکمال 
د؟یببند داد  

نگاه یسمت به همه و   
 

 رفت اونم و کرد دعوت ازش یمجر! بودند زده صداش لیکائیم که دمید رو یمرد و سمت همون برگشتم منم کردند
. س ن یرو میبر کرد دعوت صدف از و میبود ما که طوفان شرکت از بعد گفت پرت چرتو عالمه هی و سن یرو  

 و اروم مرد کی مثل و باش محکم... نبر کالیراد ریز شرکتهارو یابرو شده که خداهم خاطر یبرا: گفت گوشم دم مهراد
. بزن نیزم بودنت محکم با همجنساتو پوز و سن یرو میبر ایب پرصالبت  

 نیا بخاطر یول یزیچ نه یلبخند نه. نیهم گذاشت هم یرو چشمهاشو ارامش با برد عقب گوشم کنار از سرشو
...اومدم خودم به بود که حرفهاشم  

 کنارش که کیج به سر با یا اشاره و گرفت رو شیجد افهیق همون و یشگیهم اخم همون شدو بلند ازجاش 
.... سن یرو میبر میافتاد راه سرش پشت و میشد بلند هردومون و کرد من به و بود نشسته  

 اقا کی هم لیکائیم و بودند اقا کی و خانم کی صدف شرکت از دادن دست هم به یگرم با اونا میدیرس یوقت
نه؟ ای بدم دست دیبا دونستمینم واقعا من و بودند نفر ۵ یمجر عالوه به بود همراهش  

 سالم یکی یکی باشم اروم همونقدر کردم یسع منم هیعاد یلیخ و دهیم دست ییخوشرو با خانم اون دمید یوقت
 قیدق موقع اون اخه نمشیبب و باال ارمیب سرمو داشتم دوست یلیخ دمیرس که لیکائیم به دادم دست و کردم

...دمشیند  
جناب سالم: گفتم فقط و نکردم نکارویا لمیم برخالف اما   

  دستم گرفتن محکم بخاطر دیچیپ انگشتام نیب که یدرد با کردینم ول بکشم دستمو خواستمیم یهرچ دادم دست و 
 غیت شیش صورت و یوگوشت مردونه یلبا  محکم و یلیمستعط صورت کردم نگاهش و اوردم باال سرمو تعجب و اخم با
 یا قهوه یموها و ابرو و روشن الهاده فوق یا قهوه یچشمها و ومدیم صورتش یاجزا به که یفرم یرو ینیب زیتم و

.گندمگون خودم نیع یپوست رنگ با  
 دهنشو داشتم دوست که زد یشخندین و کرد ول دستمو که کردم نگاه ارومش یچشمها به تیعصبان و اخم با 

!کنم یخون  
 ریز بود شده قرمز یحساب دادمیم ماساژ دستمو داشتم ستادمیا مهراد و کیج نیب اخمم همون با یحرف جیه یب اما

یوحش کهیمرت: گفتم لب  
یگیم ویک: گفت مهراد  

 نفهمه یکس که کردیم صحبت باهام داشت بسته دهن با و اوردینم خودش یبرو اصال مهراد اما  بو نییپا سرم منکه
" لیکائیم"گفتم بود نییپا سرم که همونطور اوردمین خودم یبرو منم  

 بعد نایا و اومده خوشش ما یکارها از که گفت و رفت بونیتر پشت لیکائیم و نگفت یچیه مهراد اوردم باال سرمو و 
رفتند و داخل اومدن صدف شرکت یها نگیمدل و میستادیا کنار کی خط به ما  
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 هم یموسو و حسام و ماهان بعد و مابود شرکت نوبت بعدم ستادندیا شرکتشون ریمد وکنار اومدن اقا دوتا بعد و
سرجامون مینشست رفتم و میکرد یمیتعظ ماها و زدند دست ستادنیا ما کنار اومدن  

 اومدن اتوبوس و ون با هم هیبق و میشد نیموزیل سوار ماهان با ماها و رونیب میزد اونجا از هممون که بود ۱۰ ساعت 
 تا و خونه سمت روندم و کردم تشکر منم خودمون یسو میرفت یکی یکی همه ازاونجا. مهراد شرکت میرفت یهمگ

...شدم هوشیب یخستگ از دمیرس  
 

 رفتم و شدم حاضر....بودم مهرانه درخدمت زوج یروزها بود شنبه امروز شدم داریب میگوش زنگ یصدا با صبح
... مارستانیت  

سالم: گفت و یاتاق تو کشوندم دید تامنو مهرانه معالج یصالح تایب  
د؟یخوب سالم: من  

یچطور شما ممنون بله: یصالح  
یعال: من  

  خداروشکر: یصالح
درسته؟ دیبود درمانش روال متوجه که خودتونم شده قبل بهتراز یلیخ مهرانه بگم خواستم  

!دیکنیم نگرانم دیدار  شده؟ یزیچ... بله: من  
.داره کامل یبهبود تا گهید مرحله سه فقط اون بگم خواستم ینگران نه داره یخوشحال نیا نشده یزیچ:  یصالح  

گه؟ید جلسه ۶ فقط یعنی....یچ:من  
بله: یصالح  

شه؟یم خوب اشیفوب گهید جلسه ۶ یعنی یوااا: من  
 گهید جلسه ۶ من احتمال اما داره خودش به یبستگ! شد خوب فردا نیهم یدید دیشا بگم تونمینم یقطع: یصالح

یبگ داداششم به یبزن زنگ هم یریبگ یانرژ هم بگم بهت ییایب گفتم....است  
شدم خوشحال ممنون واقعا دیکرد یخوب کار یلیخ اهان: من  

  امه فهیوظ: یصالح
سوال؟ کی: من  

بفرما؟: یصالح  
 خوب که شده یبستر مارستانیتوت بخاطرش که شیاصل یماریب اما شهیم خوب اشیفوب دیگیم شما خب: من

...  نشده  
خوب؟ درسته: یصالح  

خونه؟ مشیببر میتونیم ما خب؟: من  
...ض  یمر هنوز اما شده خوب شیماریب از یبزرگ بخش فقط نیا! اصال خوب دختر نه: یصالح  

شه؟یم خوب چطور اون خب خب: من  
 یزندگ به اونم بشه دشیام یکی اگر خوادیم یزندگ به دیام کی فقط اون... داره یبستگ خودش به گهید اون: یصالح

دشیببر دیتونیم درمانش گذاشتن سر پشت از بعد و شهیم دواریام  
ممنون بازم باشه...اهان:من  

کنمیم خواهش:یصالح  
 بود خوب یلیخ نیا و دیترسینم مخالفش جنس از گهید بود شده خوب واقعا مهرانه یجا رفتم ذوق و یخوشحال با

کردیم صحبت و کردیم صحبت برام اون! محوطه یتو میرفت باهم که یاونقدر یحت  
 اولشون ترم تا فقط میدیرسیم ارسالن و ترنم به هرموقع اما کردمیم صحبت براش من هم یگاه و گفتیم یچ ازهمه

دیرسیم دوم ترم به اصال شونیلیتعط ماه سه و کردیم صحبت رو  
 ارسالن اگه که بود برام بزرگ سوال کی هنوزم اما گفتمینم یچیه و شهیم ناراحت دونستمیم منم و چوندیپیم بحثو 

بود؟ کرده تجاوز مهرانه به و بود اومده سال ۳ از بعد چطور بود افتاده زندان  
 نیا خواستمیم مهراد شرکت سمت روندم و رونیب زدم اونجا در از که بود ۴ ساعت! بپرسم یکس از کردمینم جرات اما

...بدم بهش یروحضور خوب خبر  
داخل رفتم دشییبفرما: گفتن بعداز و درزدم دفترش تو رفتم و دمیرس  

مهراد اقا سالم:گفتم یخوشحال با  
؟یخوشحال انقدر شدهیچ ؟یخوب...روز موقع نیا باشه ریخ...سالم: کردیم نگاه بهم تعجب با مهراد  

چطور؟:گفت و رفت توهم اخماش! مهراد یدینشن خبرارو یوااا: من  
....گفت یزیچ هی بهم یصالح امیم مارستانیت از االن مهراد:من  

خوبه؟ خواهرم شده؟یچ گفت؟ یچ: مهراد  
!بگم تا بده یگون مژده...خوبه اره:من  

قبوله یبخوا یهرچ تیگون مژده یبرا اونوقت بگو بهم تو یکرد لبم به جون ؟یمژدگون ساره یوا:مهراد  
....باشه:من  

 خوب اشیفوب تیابج  گهید روز ۶ امروز جز به یعنی... داره درمان گهید مرحله سه فقط گفت یصالح:گفتم و دمیخند
....داره یبستگ خودش به شیزود ای رید گفت اما... شهیم کن شهیر و شهیم  

  و جلوم اومد و زد دور زشویم یخوشحال با مهراد
؟یگیم راست من مرگ ساره؟ یگیم راست:گفت  

! گمیم راست بخدا مهراد اره:من   
شکرت ایخدا: گفتیم و چرخوندیم یخوشحال با گرفتو کمرمو مهراد هوی  

 هنوز اون یول داخل اومد یکیو شد باز دراتاق هوی که گفت محکم اونقدرم کردم هنگ که کردو نکارویا عیسر انقدر 
! چرخوندیم هوا تو منو داشت  

 و کرد صورتم قاب دوتادستشو و نیوزم گذاشتم و شد درباز هوی که دادیم چرخ خودش دور و بود گرفته کمرمو همونطور
  و دیبوس مویشونیپ

...یداد بهم رو سال ۶نیتوا خبر نیتر کننده خوشحال و نیبهتر تو...ممنونم ساره ممنونم: گفت  
اهم اهم: گفت یکی هوی  



 

83 

!کردیم نگاهمون داشت گرد یچشما و باالرفته یابروها و باتعجب که میدید و ماهان و در سمت میبرگشت هردومون  
 پشت درو و داخل دیکش دستشو و رفت یخوشحال با مهراد خنده ریز میزد یپق هوی و میانداخت ینگاه مهراد به 

دیبوس سرشو و کرد بغلش مردونه و بست سرش  
!دهیبع ازتو نکارایا یخوشحال انقدر تو که شده چخبر من یخدا:ماهان  

 اشیفوب کامل یبهبود تا یزیچ داده مثبت جواب درمان به مهرانه...شده خوب عشقت پسر یگیم یچ:  مهراد
؟یچ یعنی یفهمیم...نمونده  

 ما به ینگاه بسته بادهن و شد ساکت هوی ومدیدرنم ازش ییصدا اما شدیم بسته و باز دهنش یماه مثل ماهان
....شد پراشک چشماش و کرد  

 کرده یقاط باهم اشکو و خنده...کردیم هیگر و دیخندیم....اشکهاش ختنیر و زدن پلک با شد مصادف لبهاش یرو خنده
  کردو بغل مهرادو مردونه یشاد با بود

...شکرت ایخدا....یننداخت نیزم رومو که شکرت شکرت ایخدا: گفت  
 اشکاشو من خواستینم دیشا...بهتره برم گهید کردم احساس و گرفت چشمامو یجلو اشک پرده صحنه نیا دنیباد

....بشکنه جلوم غرورش خواستینم دیشا و نمیبب  
...بود رولبش لبخند و زدیم برق چشمهاش دمید مهرادو که رونیب دربرم از خواستم و برداشتم فمویک خاطر نیهم به  

از عیسر نشدم چشمهاش غرق نیا شترازیب تا  
 

...خونه سمت افتادم راه و کردم پاکشون...ختندیر اشکام و رونیب زدم در اون  
 نقدریهم نفر کی یبرا منم نبودن و بودن سالم ای ام مرده و زنده و وجودم شداگهیم یچ که کردمیم فکر نیا به داشتم

  ؟ بود مهم
 بتونم که بود واستوار محکم مهراد مثل ام یکی شدیم یچ بود؟ عاشقم همونقدر ماهان مثل هم یکی شدیم یچ

کنم؟ هیتک بهش  
...اگه شدیم یچ کنم؟ در امویخستگ و کنم هیتک بهش بتونم که بود پدرم مثل یکی اگه شدیم یچ   

 ییتنها و بود افتاده جونم به خوره مثل که یکس یب و ییتنها مزخرف حس نیا  کردم یسع و دمیکش یبلند نفس
...کردم اروم و مخشوشم افکار تاخونه و بزنم پس رو دیکشیم رخم به هامو  

 
بعد_هفته_سه#  

 
 جلسه ۸ مهرانه اما بود کرده ینیب شیپ رو جلسه ۶ مهرانه بهبود بابت یصالح خانم... بود یمهم یلیخ روز امروز

دیکش طول کارش  
  کنند بیتصو دکتر چندتا نهیمعا و هینظر با و بده رو شاتیازما قراره که نهم جلسه و است چهارشنبه که امروز و 

نداره ایفوب گهید اون که  
 پدرومادرش با مهراد گفتیم ماهان که اونطور و میکن فیرد رو مهرانه یتاکارا میبود مارستانیت تو باماهان ازصبح

...ومدیم  
....بودم دهینشن ازشون یحرف تاحاال چون نمشونیبب بودم شده کنجکاو  

 نهیمعا رو مهرانه که یپزشک تا۵ که بود دوساعت و نداشتم مهراد اومدن به یدیام گهید و بود ظهر ۴ بایتقر ساعت
.بگن ما به رو جهینت انیب تا بودند نشسته اتاق کی داخل بودند کرده  

 از براشون و نرفتم داخل و نشم مزاحمشون گفتم اتاقش یتو  رفت مهرانه نهیمعا نیاخر بعد  ماهان دمید یوقت منم 
...کردم یخوشبخت و عشق و وصال یآرزو قلب میصم  

 اخرشون هینظر خواستندیم درواقع...بگه یزیچ یحرف هی ادیب یکی که بودم نشسته در نیا یروبرو دوساعته االنم 
....بگن مهرانه یایفوب یقطع داکردنیپ درمان درمورد  

 لیکائیم یکمپان با طوفان  چون که وقتم چند نیا و بودم شده خسته یحساب بودم سرپا چون و بودم نجایا صبح ۷ از
  بود رومون هم یکار فشار ییجورا هی بود بسته قرارداد

 یصندل رو اونم افتاد هم یرو و شد گرم هام چشم شدیچ دونمینم که بودم امیخستگ و درد بدن و فکرها نیتوهم
...مهرانه اتاق یجلو قایدق  

...بودم حرکت درحال بعد و رفتم فرو ینرم و گرم یجا تو کردم احساس قهیدق چند بعداز  
ه؟یک نیا ؟یکنیم هیکار چه نیا جونم مهراد یوا: گفتیم که اومد یجوون زن یصدا  

....حیتوض و ادیم خودش کن ول. جان یکت: گفت که یمسن خانم یصدا و   
.... دمینشن صداشونو گهید و  

 چشم اما باشه گذاشته یزیچ یتخت رو منو دیبا یکی کردمیم فکر....اومدم فرود یگرمتر یجا تو کردم احساس بعد
کردمینم باز هامو  

....کرد نوازش امو گونه دست پشت با و کنار زد موهامو اروم و نشست سردم صورت یرو یداغ یدستها هوی   
....دادیم مهراد از نشون ها سوخته چوب و جنگل یشگیهم یبو همون با همراه یگرم ینفسها   

 یها رگه که رهیت سبز یچشمها جفت هی شدم روبرو ایدن صحنه نیباتریز با که کردم باز هم از چشمهامو یاروم به
....شناختمشیم خوب اتفاقا که بود یمهربون و یوحش گرگ یچشمها چشمها نیا داشت یخاکستر و یطوس  

اش گونه یچالها دوتا تو کردم فرو انگشتمو دوتا هواس یب من و زد یلبخند دید رو بازم یچشمها تا مهراد  
ایشد خسته وقت چند نیا یحساب ساره دیببخش: مهراد  

  زمهیعز دوست مهرانه نباشه یهرچ بود ام فهیوظ هیحرف چه نیا نه:من
! داشتن تو مثل خوب دوست کی همه کاش: مهراد  

.بود روم اون که یطور و میمهراد نیماش عقب یصندل رو دمیفهم و بود دهیکش دراز روم بایتقر مهراد  
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...بود کرده قفل رو مغزم پرتهاش چرتو و نفسهاش یصدا  
 نگاهش بگم یریچ تاخواستم و دمید چشمهاش تو یل هیثان یبرا رو طنتیش برق چرا دونمینم چشمهام به ینگاه با

شد رهیخ لبهام و نییپا به  
 اورد باال چشمشو تا و داد تکون سرشو و رفت توهم اخماش اما شد تر پرنگ نگاهش طنتیش کردم احساس و 

...گرفت نگاهشو مچ نگاهم،  
 نداشتن فاصله لبام با مترهم یلیم مین لبهاش شد، کینزد یمعطل یب و کرد نگاه بهام ل به دوباره و زد یشخندین 

  و زد لبم زو یکیکوچ و عیسر بوسه که
نیح درهمون و شد ادهیپ نیماش داخل از و رفت کنار روم از زود  

 هرکار اما دمیکش دراز کمی رفت بعدم و میهست مهرانه اتاق تو ما نبرد خوابت  یدید اگه اما کن استراحت:گفت 
...بردینم خوابم کردمیم  

  دمید که داخل رفتم و کردم مرتب وضعمو سرو پس جاشون برم گرفتم میتصم
نداره یربط چیبتوه:گهیم داره و ستادهیا دخترجوان کی یروبرو مهراد  

.... بودند دوترنشسته یکم هم یخوشپوش و مسن یاقا و خانم و  دهیم جوابشو یه ام دختره اون و   
...کرد اشنا مادرش پدرو با منو مهراد که کردم سالم و جلو رفتم  

 موهاش و داشت یخوب اندام و بلند قد و مهرانه یچشمها مثل درست داشت یسبز یچشمها مادرش، ستاره
  بود، مشخص یخوب به شالش ریز از شییطال

  خودم مثل بود یمشک کامال چشمهاش و بود شده یخاکستر و دیسف موهاش اما محسن پدرش
  داشت یمناسب کلیه وقدو

...مهرانه اتاق داخل رفتن و زدن یهمگ و رونیب اومد اتاق در از ماهان بعد یکم  
 ازدواج مهراد با قراربود معلوم قرار از و بود( اش دخترعمه)مهراد پدر خواهر دختر انگار و بود ونیکتا اسمش ؛یکت

یزیچ...بکنند  
 

...ترشد یقو حس اون چشمهاش دنید با و کرد باز چشمهاشو که افتاد یم ونم  
  اومد فرود هام گونه توچال ساره یها انگشت دوتا و زدم یلبخند 

ایشد خسته یحساب وقت چند نیا ساره دیببخش: گفتم  
زمهیعز دوست مهرانه نباشه یهرچ بود ام فهیوظ هیحرف چه نیا نه: ساره  
!توداشتن مثل خوب دوست کی همه کاش: گفتم یواضح طنتیباش منم  

بودم واداده کنمیم دایپ ارامش بغلش تو دمیفهم که یاونروز از بایتقر....دادمیم وا کم کم داشتم   
 دادمو قورت دهنمو اب اما ببوسم لباشو داشتم دوست یلیخ بود شده تر یخواستن یا هرلحضه از انگار االن اما 

....شدم ادهیپ  نیازماش یوفور زدم لبش رو یعیسر و کیکوچ بوس باحسرت  
.میهست مهرانه اتاق تو ما نبرو خوابت یدید اگه اما کن استراحت:گفتم بعد  

افتادم راه داخل به هم بعد و  
 فرود ام شونه یرو یدست هوی دارمش؟که نگه خودم کنار ارامشو نیا من شدیم یچ که کردمیم فکر نیا به داشتم

  که دمیشن ماهانو طونیش یصدا و اومد
 ارامشت به تو هم و شهیم عمارتت خانوم ساره هم یشیم راحت یکت دست از هم نشه که چرا اره:گفتیم

! یرسیم  
 حرفشو یشوخ به درسته خنده ریز زد حرفشو بعداز...بود دهیشن ماهان نکهیا مثل و زدمیم حرف باخودم لب ریز بازم

.....توفکر برد منو یحساب اما بود زده  
 
 ماهان
 

! یلیخ بودم خوشحال یلیخ  
 مثبت جواب درمان به و شهیم خوب داره تنت ی پاره عشقت یبفهم دوسال بعداز یوقت داره یشاد چقدر نیدونینم

....داده نشون  
 دونهیم خوب مامانم گرفتنم زن یبرا کننیاصرارم یه بستن من کشتن و شکستن به کمر خانوادم و روزهامامانم نیا

رهیگ مهرانه شیپ گلوم که  
بخت ی خونه بردمشیم اشیوونگید نیباهم بود من به اگه کنمیم درکش خوب و خوادینم یمارستانیت عروس خب اما   

...دارند خبر داشتنم دوست از ساره مهرادو بجزمامانم   
کرد یمردگ نکرد یزندگ مهراد کرد فوت امرزیخداب ترنم که شیپ سال۵ رهینم ادمی چوقتیه  

 سال ۵ بعداز االن نشد که نشد خب یول گردونم برش یزندگ به کمی کنم درستش کمی دیشا تا کشتم خودمو من و 
 شخصه به تاحاال من! مهراد یها خنده یبرا یلیدل شد هم مهرانه معالج کمک شد هم مون،یزندگ یتو اومد ساره

!دمیند ازش یاخالق خوش روز کی! دمیند مهراد از دل ته از قیعم خنده کی سال ۵ نیتوا  
....بده نشون نیا به خوبشو یرو خوادیم یزندگ انگار و گردهیبرم داره ورق سال ۵بعد االن اما   

 از که ییها رفتار کنهیم بغلش یگاه ای و بوستشیم خندهیم کنهیم بحث کنهیم کلکل باهاش دمیدیم بود ساره یوقت
...دهیبع مهراد  

 براشون ییها نقشه هی  هست یشب دوسه اورده خودش با راتیتعغ یلیخ مونیتوزندگ اومده دختر نیا یوقت از
  کنهینم ولش رهینگ زن مهراد تا داده ریگ بهش( مهراد مامان)ستاره خاله که یاونطور دمیکش

  فرستادم و کردم یعمل رو سرم یتو یها نقشه بود شده اخت ساره با زود یلیخ ستاره خاله دمید نکهیا بخاطر منم
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 قیتحق یبرا که ینفر سه قیتحق یبرا بودم فرستاده چهارشنبه همون از و است شنبه امروز ساره از قیتحق یبرا
  شونیکی اما نایا و هیاروم دختر و نبوده یچکیه با گفتنیم بودم فرستاده

...چخبره بگه دفترم تو ادیب منتظرشم االن و داره امد و رفت رابطه نفر دو با گفت  
....درراهه یخوب یاتفاقا گهیم بهم ییحسا هی مهراد شیر به ببندم رو ساره خوامیم راستش  

شد، زده در ک بودم فکرا نیتوهم  
دییبفرما: من  

دیخوب جناب سالم: گفت و نشست اومد و شد انینما ارهیب خبر بود قرار که یهمون احسان قامت و شد درباز  
چخبر؟ ،یمرس سالم: من  

 یخانوادگ یها دوست دمیفهم که بود رنجبر حسام بنام یفرد  شونیکی.... یعنی زهیچ....من راستش خب: احسان
... خب....شیدوم اما....اما اند  

!گهید بکن جون د  : من  
!بودند مهرجو یاقا شیدوم: احسان  

  ؟یچ:من
!ختیر پرش و کرک کنم فکر یچ گفتم چنان  

 نیدورب نارویا....دندیخواب خونشون رفتند شبم چند  بودند...مهرجو مهراد یاقا شونیا خب: گفت پته تته با احسان
....کنم فکر بعد به۱..... شب وقت رید یها ساعت.... بود کرده ظبط شونییروبرو اپارتمان  

نگفته؟ یزیچ بمن چرا پس... بره یرابیز مهراد شهیم مگه.....فکر تو رفتم  
...یبر یتونیم: من  

...بود داده بهم قبال احسان ادرسشو ساره خونه سمت روندم و برداشتم احسان،کتمو بعدرفتن  
..... زدم حرف یکل خدمتکارش با خونه ادینم ۵تا ساره دونستمیم بود ۲ ساعت  

 نجایا شبا گفت که ییوقتا اونجا رفته چندبار گفت بهم و بود خون مهراد دست از یحساب دلش معلوم یاونجا از
 یجا رفتم راستی و نگه یچیه ساره به که گفتم زدن حرف یبعدکل بالخره! رونیب زدیم داشت شاخام دهیخوابیم

....ستاره خاله یجا مهراد خونه  روندم بود الزمم که زیچ چنتا گرفتن بعداز احسان  
 به دوباره و بشه خوب پسرت یکردیم دعا چقدر ترنم قوت بعداز شیپ چندسال ادتهی ستاره خاله:گفتم و تواتاق میرفت

برگرده؟ یزندگ  
پسر یزنیم حرفهارو نیتوا شدهیچ...ادمهی...خب: ستاره خاله  

جان خاله شده عاشق پسرت بگم دیبا خب: من  
ممکنه؟ مگه ؟یگیم دروغ ؟یییییچ: خاله  

...دادم نشونش رو ساره خونه داخل رفتنیم مهراد و ساره که ییهاعکس بعد و چرانباشه؟ بله:من  
دمش؟ید کجا....اشناس چقدر دختره نیا عه: خاله  

گهید اس ساره نیا...خاله یوا: من  
 

!!بودم دهینشن من که  
!اصال!هاش شیارا و عمل لطف به بود ییبایز دختر  

 یا لحضه و حساسه مهراد یرو یحساب که است افاده از پرا و لوس دختر هی یکت شدم متوجه ها دید باز و دید بعداز
...خودم از کردم تعجب بعد و....خوردم غبطه گاهشیجا به  

... مهرانه یبهبود ینیریش عنوان به کرد دعوت شام کی به مارو مهراد پدر ساعت نیچند بعداز   
...خونمون برسونم امو خسته بدن و تن من و میبخور شام تا رستوران میریم میدار االنم  

میبود نشسته کردند انتخاب جااان یکت که یزیم سر  
....بود نشسته یکت هم طرفش اون و پدرش کنارش مهراد هم روبروم و بودم نشسته مهرجو خانم و ماهان نیب من   

 همکار   مهرانه دوست منو مهراد نکهیا با مثال بود گرفته گرم یکم باهام چون ومدیم نظر به یمهربون فرد مادرش
اما کرد یمعرف خودش  

؟یشد اشنا  مهرانه با چطور ینگفت دخترم خب: گفت   
 و دمیشن رو هاشون صحبت یاتفاق روزی بعد هستم مهراد یاقا...مهر همکار من راستش خب: گفتم و کردم تر لبمو

نکردم غیدر منم کنم کمکشون تونمیم اگه  خواست ازم ماهان اقا بعدش  
  مهربونم دختر کمکهات بابت ممنونم اهان: مهراد مادر

کنمیم خواهش: من  
زم؟یعز هیچ تو کیکوچ اسم ،یکن صدا ستاره منو یتونیم:  مهراد مادر  

ساره: گفتم یخونگرم با  
یقشنگ اسم چه یوا: مهراد مادر  

  تره بندهیفر و باتریز هم اسمتون از اتون چهره ییبایز اما...قشنگه هم شما اسم دیدار لطف: من
....جوونا شما دست ز ا: گفت و دیخند خانوم ستاره همون ای مهراد مادر و زدم یچشمک و  

 تعجب با شدم متوجه خودم به یکت هیعصبان نگاه و مهراد رهیخ نگاه و لبخند با که چرخوندم سرمو لبخند با منم
ندارم؟ خبر خودم و خوردم باباتو ارث نکنه شده؟ یچ بگم بهش خواستم  

  میخورد و اود هامونو غذا بود گرفته هامونو سفارش که یگارسون که 
  جداشدن و رفتن وقت

نجایا ایب لحضه کی دخترم ساره: گفت خانوم ستاره  
جانم؟: گفتم و جاشون رفتم   

 از...  میبش اشنا شتریب باهم یکم تا بده رو مادرت شماره کن لطف شهیم اگه سالمت جانت زمیعز:  خانوم ستاره 
ادیم خوشم تتیشخص  

 خودمو بود کینزد همونجا و بود شده گرفته حالم  کردم حس رو بودم روبروم که مهراد نیسنگ نگاه حرفش نیا با
! بکشم  

...دادن دست از یبچگ تو رو مادرش و شدند فوت پدرش خانم ساره مامان: گفت که اومد مهراد یصدا بعد یکم و  
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 که شوهرش نیماش سوار یخداحافظ بعداز و گفت تیتسل بهم و کرد یعذرخواه و رفت درهم خانم ستاره چهره هوی
شد بود منتظر  

  کردم تشکر وازش کردم مهراد به ینگاه
.... هامون خونه میبرگرد تا میشد نهامونیماش سوار یخداحافظ از بعد و بود ام فهیوظ...هیحرف چه نیا:مهراد  

...برد خوابم چطور دمینفهم دنمیرس بعداز و دادم گاز بودم خسته یکل که منم  
 
 مهراد
 

....شد شروع من گرفتن زن بر مبنا ردادناشونیگ هیترک از نهایا مامان اومدن بعداز روز ۴ قهیدق  
!کنم حس سلولهام تک باتک ماهانو روز و حال تونستمیم قایدق  

...کردنیم شروع پدرمن مادرو  دینباش خسته عوض خونه ومدمیم شرکت از کوفته و خسته و کالفه  
...کردیم دییتا مامانتو یحرفها زایچ یبعض درمورد فقط  نبود پرحرف ادیز کال نداشت ینقش ادیز پدرم البته  

 و بود اورده رو لیفام یدخترها عکس یکی یکی چون وارید به بکوبونم سرمو داشتم دوست دستش از اوقات یبعض
کنم انتخاب شونویکی بود کرده مجبورم  

...دمیرس ام عمه دختر یکت همون ای ونیکتا عکس به نکهیا تا کردمیم رد تند تند همرو منم  
 ۵ هیثان ۱ یبجا و بودم کرده تعجب همون بخاطر بود کرده فرق یحساب حاال و بود شده بزرگ اونطرف اشیبچگ از اون

  شدم رهیخ عکسش یرو هیثان
یکت به زد زنگ بعد و برداشت دور بود تونخم که مامانمم و  

...کنهیم ام کالفه یحساب نیا و باشه تونهیم دختر نیا از یخبر هی رمیم هرجا االن که بهش گفت ایچ دونمینم و   
 که نکردم فکر اصال نیا به و....شرکت برم تا شدم اماده و گرفتم یدوش روزها نیا طبق و دادم تکون یسر الیخیب

...بمونه نجایا رو یصباح چند تا ادیم امروز یکت  
 

بعد_دوهفته#  
 

 خوشحال یحساب من و میریبگ رو مهرانه مخالف جنس یایفوب شدن خوب مدرک تا مارستانیت میبر قراربود امروز
....بودم  

میشد که داخل و بود عصر قهیدق۴:۴۰ میدیرس تا و میرفت رترید عصر بود ختهیر روسرم یادیز یکارها چون  
 بهش کردمو ازاد بازوم دور از و زدم چنگ رو یکت ودسته بود، برده خوابش مهرانه اتاق در یروبرو که دمید رو ساره 

کردم بغلش و ساره سمت رفتم و رفتم یا غره چشم  
 به عطرش همراه به وجودشو ارامش و دمیکش یقیعم نفس دنشیکش اغوش به با دوباره و نیماش یتو ببرمش تا

....فرستادم هام هیر  
 نگاه اش چهره به و زدم کنارشون که بود ختهیر صورتش یتو موهاش از یا دسته  کردم درازش نیماش عقب یوقت 

...کردم  
....یجوش و خال ای خش و خط چیه بدون گندمگون صورت  

 و درشت یها بود،چشم نخورده دست خودش و بود شده زیتم رشیز فقط که یا دخترانه و یکمان یابروها 
... برجسته یلبها و یقلم ینیب و بود بسته اونموقع که یاهیس و خوشحالت  

.... کردم نوازش رو روزها نیا ارامش منم و معصوم و ساده ساختندیم صورتشو یاجزا نایهم  
ج به داشت لباش دنیچش وسوسه....نداشتم بهش ارامش اون بجز یخاص احساس چیه  

 
رفت؟ ادتی...  

...مارستانیت تو دختره همون اومد ادمی اهان: خاله  
شد ساکت و فکر یتو بعدرفت  

خاله؟ یشدیچ: من  
؟یتومطمئن جان ماهان: خاله  

؟یچ از:من  
ان گهید هم عاشق اونا نکهیا از: خاله  

چطور؟...گهید اره:من  
 

...رفتارشون خورهینم ان گهیهمد عاشق که یینایا به اصال اخه: خاله  
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 یحس بهش د مهرا باشه داشته یحس مهراد به ساره اگه یحت بودم مطمئن و گفتمیم دروغ داشتم که درسته)
  که دمیفهمیم و بشه خوب مهراد درصد کی دیشا دیشا نکهیا تا مهراد دم به ببندم رو ساره شیر خواستمیم اما نداره

...خوبه حالش هست ساره یوقت  
 بره زنه دنبال که خاله نکهیا هم نکنه پنهون ازم ویزیچ گهید ک بسوزونم رو مهراد هم که بگم رو دروغ نیا بودم مجبور

....(رهیبگ مهراد یبرا رو ساره  
 مسئله که زدم حرفهارو نیا اومدم منم قهران وقته چند االن فقط دارن دوست یلیخ رو گهیهمد اونا خاله نه:گفتم پس
 بهت اومدم من که نگو هم اصال یچ دلش حرف نیبب کن دل دردو باهاش نیبش یبگ بهش و یبزار ونیدرم بامهراد رو

خالص ریبگ براش رو ساره برو بعدم هیچ دهنش مزه نیبب گفتم  
؟یچندش و یلوس نیا به دختر اونم...مهراد چفت یاورد یگرفت رو یکت نیا دست اد ادم همه نیا جان خاله بعدشم  
: گفت دادو تکون سرشو خاله خنده ریز نزنم بودم گرفته خودمو جلو یحساب منم بود رفته فرو توفکر یحساب خاله

کنمیم صحبت باهاش...باشه  
کم؟ کم برم من یندار یکار جان خاله خب: من  

پسرم بسالمت برو زمیعز نه: خاله  
! دوباره اونم بشه عاشق مهراد مثل یپسر دیبکن فکرشو تروخدا یوا خنده از دمیترک رونیب گذاشتم پامو خونه در از تا

!ساره عاشق اونم  
..ام خونه سمت روندم یحرف چیه یب یول دهیم دستم کار میعقل یب دونستمیم دادم تکون یسر   

 
  مهراد
 

 و حمام رفتم عیسر نخوره نچسب یکت نیا به چشمم تا اتاقم رفتم راستی و خونه دمیرس شرکت از کوفته و خسته
...خواب تورخت افتادم جنازه مثل بعدشم  

 ناز موهامو سرم باال بود نشسته که کردم نگاه مادرم به  شدم داریب موهام نیب یدست احساس با ساعت چند بعداز
  و نشستم شدم بلند کردیم

سالم: گفتم  
زمیعز پسر سالم:مامان  

شب؟ نوقتیا شدهیچ:من  
میبزن یپسر مادرو یحرفها کمی امیب گفتم نییپا یومدین شام یبرا:مامان  

ادیم خوابم خستم ییخدا که مطلب اصل سر برو شده یچ بگو جان مامان خب... اوه: من  
بهت؟ بگم رک: مامان  

اره:من  
نداشتم؟ خبر من یشد ساره عاشق یک. باشه خب:مامان  

...کردم شک گوشام به لحضه کی اصال  
؟یچ:گفتم  

م؟یماخبرنداشت که یشد ساره عاشق یک گفتم:مامان  
خبرندارم؟ خودم شدم عاشقش یک شدم؟ ساره عاشق من من؟: من  

 شهیم پس یستین عاشقش! یخوابیم اش خونه یریم شبا بعدشم....دارم مدرکم تازه...گفته بهم یکی: مامان
؟یکنیم یغلط اش؟چه توخونه یکنیم کاریچ قایدق بپرسم  

بگم یزیچ خواستم تا گفته مامان به ییچرتوپرتا نیچن یوالعقل ناقص کودوم....بود برده ماتم  
 مجرد دختر هی خونه بره شب چند مجرد پسر هی نکهیا رمیپذینم یا بهانه عذرو چیه مهراد: گفت و پاشد جاش از مامان 

باخودت انتخاب تیزندگ ادامه یبرا یکت ای ساره ای یدار انتخاب  دوتا که بگم فقط نداره یعذر چیه  
ترنمم فقط مامان ترنمم فقط: زدم ادیفر رونیب بره در از که برگشت بعد و  

 ترنم خواب  وفکرکنم دمیخواب شب....نگفتم یچیه و دمیکش دراز روتخت یلجباز با منم و دیکوب بهم درو محکم مامانم
  رشیبگ نکن ردش شده دراز کردنت کمک یبرا یدست که حاال: گفتیم بهم....دمید رو

دمیپر خواب از یغیج یصدا با  
...صورتش فقط ستین ادمی یچیه  

ترنمم صورت   
...بود بیغر و بیعج یلیخ بوده ایرو نبوده خواب انگار   

دمید تختم یتو رو یکت که کردم نگاه اطرافم به یجیگ با غیج یصدا دوباره  
؟یکنیکارمیچ نجایا یکت: من  

بخوابم نامزدم بغل اومدم سرم ریخ: یکت  
اخه یمن تونامزد گفته یک: من  

بخوابم اقامون بغل امیب شهیم یچ مگه بعدشم دوننیم همه: یکت  
 رو گهید یکی خودم من نچسب بهم انقدم یصبح اول یکشیم غیج چرا بعدشم نکن اقامون اقامون برامن انقد: من

دارم دوست  
.....دمیپر خواب از گرفت دردم دهنتم تو یکوبوند دستتو هوی یشد داریب اخه: یکت  

؟یدار ودوستی؟کیگفتیچ یچ  
.... افتادم مامانم ادی ترنم معلومه خب بگم تاخواستم  

!ساره معلومه خب: گفتم هوا یب  
!زدمش ناخوداگاه هرچند یتودهن کی بالخره که کردم فیک و زدم هم یشخندین  

  یحساب بود شده رمید اوه کردم ساعت به ینگاه پاشدم ازجام
مهراد نجایا ایب:گفت یکت دمید هوی  
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بله؟.:سمتش رفتم و دمیکش یپوف  
؟یدار دوست رو ساره یتوگفت: یکت  

؟یچ که اره:من  
؟یگیم راست: یکت  

اره:من  
 یدونیم کنمینم نگاه سرمم پشت گهید رمیم یجور هی یدار دوستش که یکن ثابت اگه...یکن ثابت بهم دیبا پس یکت

ادیم بدم بودن یاضاف از که  
بشه؟ ثابت بهت که کارکنمیدچیبا....دونمیم اره: من  

!یعاشقش که یگیم همه جلو مکان کی تو هم ش،یبوسیم هم: یکت  
؟یگفت یچ: من  

یدیشن که یهمون:یکت  
 

  و توهم دمیکش اخمامو
هم به ما بعدشم ستین مربوط زایچ نیا به من داشتن دوست نگو چرتوپرت:گفتم  

 
ببوسمش بخوام که میستین محرم  

 حرفا نیا ؟یدیم تف من برا شعر چرا: گفت کرد هاشو خنده خوب نکهیا بعد خنده، ریز زد یپق حرفم نیا دنیباشن یکت
 یبرا ماهان دونمیم که من نه! یپلکیم دختر هی با باری وقت هرچند دونمیم که من نه نشناستت که بزن یکس به رو

!ارهیم دختر شبهات  
...بود کرده کیکل بدتر حرفم نیا بعد انگار اما بود یزرنگ دختر یکت...کنه ول که بودم گفته کسشعر دونمیم  

نگفتم یچیه و رفتم بهش یا غره چشم  
  و کردیم نگاهم شده زیر یها چشم با یکت

!ارزن کی یحت یندار دوست اونو که مطمئنم مهراد نزن گولم:گفت  
! گهید رونیب بکش من از دختر؟ یفهمیم عاشقشم ندارم دوستش من یزد حدس درست اره:من  

کن ثابت بهم یعاشقش اگه پس: یکت  
نکنم؟ اگه و:من  

... کرد ترک اتاقو و. کن صبر لحضه کی: گفت من حرف نیا با یکت  
 زیچ کی و داخل اومد یکت که بستمیم راهنمویپ یها دکمه داشتم کردم عوض ولباسامو انداختم باال یا شونه منم

چشمام یجلو گرفت رو بود دستش که یلیمستط دیسف  
  بود روش یسبز خط که دیسف زیچ هی

ه؟یچ نیا:گفتم  
ه؟یچ نیا یدونینم یعنی: گفت گرد یچشما با یکت  

بدونم؟ دیبا کجا از! نه: من  
زمیعز تو از اونم...ام حامله من دهیم نشون که یا لهیوس...چک   یبیب نیا خب:یکت  

 ازم که برسه چه! دمینبوس تورو یحت تاحاال من...یگیم یچ:گفتم....کردمیم نگاهش شده گرد یچشما و یجیگ با
!یباش داشته بچه  
.دونمیم اره: یکت  

!ستین من بچه یعنی نیا...نیا خب: من  
!دونمیم نمیا: یکت  

؟یگیم پرت چرتو چرا پس: من  
درسته؟ شهینم دوتا حرفش مستبد که مرد هی اون... مهراد یشناسیم باباتو خوب تو: یکت  

داره؟ یربط چه... خب: من  
 نویا بعد ی هفته خواستمیم!میدونیم نویا تو و من فقط اما عشقمه از شکمم یتو ی بچه که نهیا به ربطش: یکت
 بهم ینتون اگه یول....میریبگ مونویعروس زودتر که شنیم دار نوه دارن بگم بهشون خوامیم....بدم ستاره خاله نشون
 هم اشو هیبق.... یکرد ام حامله تو که گمیم و دمیم بابات مامان نشون نویا منم یدختر اون عاشق که یکن ثابت

یبزن حدس یتونیم خوب  
!کردم نگاه بود ونیکتا اسمش که روبروم فیکث موجود به یناباور با  

....ومدینم رونیب ازش یزیچ یول بگم یزیچ ک شدیم بسته و باز یه دهنم زد؟یم یزر چه داشت  
 هیقدم دو فاصله و خوابش لباس نیسوت تو انداخت زویچ اون ونیکتا  هوی که در سمت رفت نگاهم ییپا یصدا با

! لبم به چسبوند لباشو و سرم دور کرد حلقه دستاشو و کرد مر رو نمونیب  
 یقدما یصدا و....اومدم بدموقع نکهیا مثل اوه: گفت و....ید شرکتت ییاینم چرا مهراد: گفت که دمیشن مامانو یصدا

  بست رو اتاق باز در بعدم و رفتنش
...یریگیم شگونیب چرا یوحش: گفت و شد دور ازم ضعف با اونم و کردم شتریب دستمو فشار  

؟هااان؟یخورد که بود یگوه چه نیا: من  
...بود ختهیر بهم اعصابم...کردیم نگام شده گشاد یچشما با یکت  

 رفتمو جلو هان؟ یخورد مادرم جولو بود یگوه چه نیا...یزنیم که ییزرا چه نیا.... ییهرجا ستمین باتو مگه: گفتم
و جلو دمیکش سرشو و چوندمیپ دستام نیب موهاشو  

 افکاراون به که زادمیم من یکرد هااان؟فکر یبرس یچ به کارات با یخوایم یدیم انجام هیچ ایباز جنده نیا:زدم ادیفر 
 دفعه ؟یفهمیم ستین من از حرومت بچه که داد نشون شهیم یراحت به شیازما دوتا با هاان؟ ؟یبرس فتیکث ذهن
 عیسر بود توچشماش که یادیز ترس و سیخ یچشما با ونیکتا حاال....  ده*جن یکنیم پهن نجایا و تورت باشه اخرت

....رونیب رفت اتاقم از  
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پوف..... وگرنه برندینم رونیب صدارو و اند قیعا اتاق یدرا کردم خداروشکر  
... افتاد ام رهیت یچشما به نگاهم کنم درست موهامو که برداشتم برسو و نهییا جلو رفتم  

....بود ختهیر بهم اعصابم....بود شده رهیت یحساب چشام یخاکستر و زدیم یسرخ به چشام یدیسف  
 پاکت و چیسو ساعتم بستن از بعد و کردم شونه موهامو تیعصبان با.... اخه بود فیکث چقدر دختر نیا من یخدا

....شرکت سمت روندم و رونیب زدم در از و زدم چنگ گارمویس  
....بمونم خونه خرابم عصاب نیا با که شدینم لیدل اما بود رید یحساب و بود ۱۱ ساعت  

 شرکت نیتوا شد باز در که کنم جمع رو شده زده گند نیا چطور که کردمیم فکر داشتم و بودم نشسته زمیم پشت
بود ،ماهان شدیم وارد و زدینم اتاقمو در که یکس تنها  

 اومده خورده گوشش به خبرا مطمئنم و بودم گرفته رو همه پاچه بعدورودم همون از و بودم اومده که بود یساعت چند 
....داشتم ازین وجودش به االن اتفاقا...چخبره نهیبب  

یچطور داداش سالم:ماهان  
سالم:من  

رسوندن سالم خوبن همه خوبم منم یمرس:ماهان  
شده؟یچ باز نمیبب بگو  خب: گفت و دیکش جلو خودشو تیجد با و بست دهنشو ام غره باچشم  

 حامله یکت ازاونورم! ام ساره عاشق من گفته مامان به کسکش هی...ختهیر بهم یچ همه ماهان: گفتم یخستگ با
ماهان جمیگ واقعا من. کنم ازدواج دیبا کودومشون کی با ساره ای یکت ای ردادهیگ مامان ازاونورم اس  

! شد شوک اس حامله یکت نکهیا دنیشن از بعد اما دیخند و شد سرخ کسکش دنیشن با اول  
مهراد:گفت  

 
اس؟ توحامله از یکت ؟  

 بخوام که برسه چه! کردم بغلش نه دمشیبوس نه یحت من که هست چندش اونقدر دختر اون ماهان کن بس: من
!شم همخواب باهاش  
؟یگیم یجد: ماهان  

 ابراز ساره به....به...به همه جلو اگه و ام ساره عاشق که نکنم ثابت بهش اگه گهیم یلعنت اون یول....اره اره اره: من
 عاشق که کنم ثابت بهش اگه گهیم....منه از شیحروم بچه اون که گهیم بابام و مامان به رهیم گهیم....نکنم عالقه

....رهیم و زارهیم ام ساره  
؟یکن کاریچ یخوایم حاال...داداش شده سخت کارت چقدر....اوه: ماهان  

....کنم عالقه ابراز ساره به سین ممکن که امامطمئنم دونمینم:من  
؟یبکن یغلط چه یخوایم یبد حیتوض بهم شکل رسم با شهیم پس: ماهان  

!دونمینم: گفتم یکالفگ با  
بگم؟ یزیچ هی من: ماهان  

بگو:من  
....بخواه کمک ازش و بگو رو هیقض ساره به بنظرم دهنتاااا تو خورهیم که یبزن ادیفر ینش یعصب:ماهان  

 بعد کن ازدواج باهاش کرد اصرار یلیخ مامانتم اگه...یا ساره عاشق که کن ثابت یکت به و  کن عالقه ابراز بهش بعد
 رو ترنمت و بکن تویپرست مرده ابد تا و ریبگ طالق ساره از یراحت به اونوقت هیترک رفتن باباتم ومامان رفت یکت نکهیا از

!بپرست  
 شده دراز کمکت یبرا یدست که حاال...."زدیم اکو مغزم تو ترنم یصدا....کنم کاریچ دونمینم.....توفکر رفتم حرفش با

من یخدا اوه....اره....رمیبگ و ماهان کمک که بود نشونه هی نیا....شد گرد چشمام" رشیبگ نکن ردش  
....کردم نگاه اطرافم به تعجب با ستین تواتاق ماهان دمید که بگم یزیچ خواستم و دادم تکون سرمو یجیگ با  

 حاال ایخدا...رونیب رفته توفکرم دهید حتما میبود کرده صحبت باماهان  که شدیردم کساعتی اوه
....کارکنمیچ....کارکنمیچ  

 مهراد
  بعد_روز_سه#

مهرانه دنید مارستانیت بود رفته حتما ساره...بود امروزچهارشنبه  
بود شده تموم_ کردیم کمک بهش ساره و بود معالجش یصالح خانم  که_ مهرانه یایفوب درمان روند نکهیباا  

؛ بود افتاده یانتون یاقا و ماهان دست به درمان روند یاصل درمان یبرا و  
 عاشق که کنم ثابت یکت به خواستمیم امروز.... زنهیم سر مهرانه به هم هنوز ساره که دونستمیم نایا ی جزهمه به

...ام ساره  
....شدیم شتریب داشت روز به روز یکت خباثت چون کردمیم کارو نیا دیبا بالخره اما نگفتم بهش یچیه هنوز  

 دونستمیم چون....بکنم کارمو که بودم کرده انتخاب امروزو قصد از میسربزن مهرانه به میبود اومده یخانوادگ امروز
...نجاستیا ام ساره  

...مهرانه اتاق تو میرفت راستی  
...بود ۲ ساعت دیبودن اونجا ماهان و ساره  

کرد یپرس احوال باهاش شونیقبل دارید تراز گرم مامانمم و کرد سالم همه با ساره  
...من به دیرس بالخره و کرد برخورد باهاش یسرد به چون لوسه و چندش چقدر فهموندیم همه به دیبا انگار یکت اما   

!کن رفتار باهام گرم: گفتم نامحسوس گوشش دم و کردم بغلش و سمتش رفتم بگه یزیچ اون نکهیازا قبل   
؟یچطور زمیعز سالم:گفتم رونویب اومدم بغلش از و   

زم؟یعز...یتوخوب یمرس: ساره  
...خودم کنار دمشیکش و گرفتم دستشو بعدشم و... تیخوب به خوبم: من  

  بود اعصابم رو یکت پوزخند شد رفتن وقت ها دیبازد و دید بعداز
جون؟ ساره: گفتم  

....دختر کنه خدالعنتت....بود من به نگاهاشون و شد ساکت اتاق تمام  
....دارم کارت رونیب ییایب لحضه چند شهیم: گفتم  

باشه: ساره  
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 پشتمون رو یکت یقدما یصدا و رونیب میرفت... کرد دیتمد اشو شده محو پوزخند اونم و زدم چشمک یکت به
، میدیشنیم  

 دست...درختا اون از یکی به چسبوندمش اوناها نیب و داشت ادیز درخت که یطرف و مارستانیت پشت بردم رو ساره
...بود یعصب کارام همه نبود خودم  

؟یکنیم ینجوریا چرا...مهراد چته: ساره  
....بود کنارم درخت دوتا فاصله با یکت دمییپا اطرافمو چشم با  

 مثل دستمو)یموضوع درمورد باهم دیبا دارم کارت....منه شرکت کینزد)....( شاپ یکاف برو ۵ ساعت ساره: گفتم
...میکن صحبت...( دمیکش اش گونه به نوازش  

امروز؟:ساره  
اره: من  

اونطرف؟ یبر یتونیم حاال باشه: ساره  
  مجبورم یول دیببخش: گفتم که بگه یزیچ خواست ساره....نه:من

...گذاشتم اش برجسته و ییهولو یلبا رو لبامو بالفاصله و  
 دمشیبوسیم ولع با...ترکردم قیعم امو بوسه چون شدم تر صیحر انگار....زبونم ریز خوشمزه طعم همون بازهم

.....بشه تموم اصال نداشتم دوست  
 از ارمویاخت لباش ی مزه دربرابر االن یول باشم داشته بوسه تک هی خواستمیم فقط من وفتادیم داشت یاتفاق چه

.... بودم داده دست  
 دمیفهم که ام نهیس رو نشست دستاش بعد اما نگفت یزیچ و رفت توشوک اولش داشتم انتظارشو که یزیچ طبق

.... اورده کم نفس  
....خواستیم دلم هنوزم برداشتم لباش رو از لبامو اکراه با  

....کردم نگاه چشمهاش به  
.باشه؟ یبش یکی سرت پشت درخت با زنمتیم چنان یبکن هیگر نیبب: گفتم  

  بغلم تو دمیکش رو ساره و دمیکش عقب...دمیند رو یکت کردم نگاه اطرافمو.... داد تکون یسر و کرد بغض
....نکنه بغض که کنم اروم اونو خواستمیم هم بشم اروم تیوعصبان ییکزا روز ۳ نیا بعداز خواستمیم هم  
!داشت یبیعج ارامش دختر نیا....شدم جدا ازش و کردم رهیذخ تووجودم ارامشو ق،یعم نفس چنتا بعداز  

  شد دهیکش دستم هوی تو برم خواستم تا منم و داخل رفت یحرف چیه بدون ساره
  و زدم حرصش پراز چهره به یشخندین کردم نگاه دیکشیم دستمو داشت که یکت به برگشتم و

دم؟یبوس عشقمو یدید ؟یکت شدیچ:گفتم  
نشده ثابت بهم هنوزم من!  کننیم بوس گرویهمد همه که باشه بوس به یزک: یکت  

 تمام دختر نیا بشه باورت تا مونینیبب و باشم تخت تو باهاش دیبا حتما نکنه نشده ثابت بهت....دختر کن بس اوه: من
منه؟ هیزندگ و  عشق  

....میکن زشیسوپرا و میریبگ تولد براش قراره....گفت بهم بابات....اس ستاره خاله تولد فردا پس....نه: یکت  
!یدار دوستش چقدر یکن ثابت همه به اونجا که شمیم خوشحال  

...مف حرف یدار یکت نیبب: من  
....بخرم کادو کی زمیعز ییزندا یبرا دیبا معموال من یدونیم کن بس مهراد کن بس...آ آ آ:یکت  

 بهم زودتر ای توعه با انتخاب....زمیعز بدم کادو بهش رو خوشگل چک یبیب اون خوامیم زیوسوپرا دوم کادو عنوان به
 نکهیا ای و...دهیبع تو مثل یمغرور ادم از زهایچ نیا مطمئنم که یکنیم عالقه ابراز ساره به همه یجلو و یکنیم ثابت

کنم؟ مطلع بچمون وجود از ،مامانتو همه یجلو من یزاریم  
... کرد نگاه بهم و زد یبدجنس لبخند  

 تونهیم چقدر دختر هی... دادیم نشون بهم داشت که یدیجد ی چهره نیا از...خوردیم بهم یکت ی چهره نیا از حالم
!ستین دختر توشکمش بچه اون با که هرچند هه...باشه هرزه تونهیم چقدر...باشه فیکث  

 عالقه ابراز بهش تنها نه تولد تو فردا پس من: گفتم و کردم حفظ مویخونسرد شهیهم مثل و زدم یپوزخند فکر نیا با
یحروم نیا پدر به بهتره شمام خانوووم یکت کنمیم هم یخاستگار ازش بلکه کنمیم  

 جمعت راهم سر از خودم...وگرنه کنه جمعت ادیب یبد خبر( دادم زدموادامه شکمش به انگشتمو دوتا) 
که یریگیم...کنمیم  

 
گم؟یم یچ  

 و کرد باز فشرد،یم بهم حرص از اشوکه شده پروتز یلبها  و زدیم موج توچشمهاش که یعصبانت و نفرت با یکت
  آقا مینیبیم اتم جمعه...باش نداشته کار کارا نیا به تو:گفت

....رونیب مارستانیب از رفت کنارم از و زد یا تنه بعد و  
: گفتیم که دمیشن سرم پشت از مامانو یصدا که بود دهینرس در به دستم هنوز مهرانه اتاق یجا رفتم و شدم داخل 

 مهراد؟
بله؟: من  

... کرد اشاره یصندل یرو دستش بغل به و من یجا ایب قهیدق هی: مامان  
؟یگرفت اشتباه ات خونه با رو مارستانیب تاحاال یک از مهراد: گفت و نشستم رفتم  

ندارم؟ خبر خودم که کردم کاریبازچ ؟یچ یعنی:من  
 ازش که درختا یال یکنیم خفت دخترو کی مارستانیتوت باشه آخرت بار: گفت شدیپام جاش از که یحال در مامان

!یکن ییدلجو  
....بود دهید رو صحنه اونم پس...کردمیم نگاه مامانم به شوکه  

کردم؟یم ییدلجو گفت یک: گفتم  
کرد؟ تتیمهراداز که: گفتم بهش بود ناراحت اش افهیق داخل اومد ساره ماستانیت داخل برگشتم یوقت: مامان  

  دیدار دوست رو گهیهمد که دونمیم... بگو بهم:  گفتم 
 ادینم ادمی...باشم داده ادی پسرم به رو ییزهایچ نیچن ادینم ادمی من...یکن ییدلجو ازش یخواستیم فقط: گفت اونم

؟یدیفهم ببوسه رو بهیغر زنه کی ادیب داره نامزد نکهیا با که باشم داده ادی بهش که  
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بله: من  
؟یندار یکار....رمیم دارم من منتظرمه نیتوماش بابات....خوبه: مامان  

نه:  من  
....رفت مامان قهیدق چند بعد  

 یکت نیا اخه...شدمیم وونهید داشتم گهید...کارکنمیچ دیبا گهید دونستمینم دادینم قد عقلم بودم کرده داغ یحساب
...بود یموجود چه گهید  

!بود ۵ به ربی ساعت...کنم یخداحافظ نایا مهرانه از برم پاشدم  
  تهران سمت افتادم راه و کردم یخداحافظ ماهان و مهرانه واز اتاق داخل رفتم شهیم رید یحساب برسم تا دونستمیم 

ساره به زدم زنگ راه نیب  
هست؟ تومعلوم ییکجا مهراد سالم الو: ساره  

واجبه واقعا کارم بمون منتظر....رسمیم گهید ساعت مین تا توراهم سالم،: من  
نمتیبیم...باشه: ساره  

...میبود گزاشته قرار که یا کافه سمت دادم گاز و کردم قطع ویگوش  
 بودن ختهیر بهم یحساب که بودم انداخته چنگ موهام نیب انقدر دمیکش موهام نیب یدست یکالفگ با دمیرس بالخره

بود گرم شیباگوش سرش که دمید رو ساره و شدم داخل  
کردم اشغال رو روبروش یصندل و جاش رفتم  

سالم:من  
  و کرد خاموش شویگوش انداخت شیمچ ساعت به ینگاه ساره

؟یدیساعتود...کمیعل و سالم: گفت  
کردم رید... خب: گفتم و انداختم دادیم نشون رو قهیدق۶:۲۰ که ساعت به ینگاه یتفاوتیب با  

 و نشستم نجایا است قهیدق ستیب و کساعتی بخاطرش که باشه یمهم موضوع دوارمیام فقط...نداره بیع: ساره
.کردم جواب رو چارهیب گارسون اون دفعه هزار  

!بود پر یحساب توپش ازقرارمعلوم  
... داشت حقم   

...ساره نیبب خب: گفتم و دمیکش یپوف  
 رو یکت نیهم بخاطر حرفها نیا و رمیبگ زن دیبا و شمیم ریپ دارم من که داره اعتقاد مامانم امه عمه دختر یکت 

...کنم ازدواج باهاش و بشم عاشقش من مثال که اورده باخودش  
خب؟: ساره  

کنم ازدواج یکت با تونمینم واقعا من ساره گفتمیم حرفم،داشتم وسط نپر: من  
چرا؟: ساره  

... هیک دونمینم یحت که یکی از است حامله اون خب! ستین دختر اون بعدشم!ندارم دوستش اصال...چون...چون: من
کن گوش قایدق کی نیبب  

 بوده هاتون هیهمسا از یکی احتماال میا گهیهمد عاشق تو و من که گفته مامان به رفته یخر هی یبخوا راستشو 
 هم رو دمتیبوس...که...که هم امروز احتماال...دمیخواب و ات خونه اومدم شب چند من دونستیم مامان نکهیا بخاطر

....دهید  
 یکت....یکت با ای کنم ازدواج باتو ای دارم انتخاب دوتا گفته بهم و میمعشوق و عاشق یحساب تو و من کنهیم فکر مامان

....ندارم دوستت من که مطمئنه  
....بود متعجب و درهم یحساب ساره افهیق  

 نکردم بغلشم یحت تاحاال من اما است حامله اون دهیم نشون که یزیچ داره چ ک یبیب نه نه َچک یبیب کی یکت: من
  دهیم نشون مادرم و پدر به رو یلعنت دستگاهه اون دارم دوست تورو که نکنم ثابت بهش اگر گفته بهم

...کنندیم یرسم مارو نیب رابطه بفهمند نکهیا محض به اونا یبخوا راستشو است حامله من از که گهیم بهشون و  
 نیچن با رو عمرم تمام تونمینم من مسلما بارداره ام گهید یکی از االن البته که است  هرزه و ییهرجا دختر کی یکت

! کنم یزندگ یدختر  
کنم کمک درخواست ازت...تا...تا گفتم بهت زارویچ نیا همه و نجایا اومدم االنم و  

بکنم؟ تونمیم یکمک چه من: ساره  
 یکن کمک بهم یکن قبول اگه و توام عاشق که کنم ثابت یکت به خوامیم...کنم انتخاب تورو خوامیم من...خب: من

...برن رانیا از نایا تامادرم میکن یعاشق یادعا مدت چند  
؟یچ یکت: ساره  

 بعداز....رهیم بعد و دارم دوستت که شهیم ثابت بهش ینطوریا بکنم عالقه ابراز بهت همه یجلو اگه گفته یکت: من
یکنیم تویزندگ راحت و یریم ام خونه از اونموقع...هیترک گردنیبرم نایا مادرم اونم  

ات؟ خونه امیب دیبا مگه ات؟ خونه یچ: ساره  
 حیصح حرفمو دمید که گردشو یچشما...)میبش محرم هم به میبش مجبور دیشا یحت یبخوا راستشو خب:من

(کردم  
الشونیخ هیبق تا یباش راحت و ام توخونه ییایب مدت نیا تو که یزیچ یا قهیص هی: گفتم و   

 
 میبش محرم بگن ام خانواده اگه اما زنمینم ام یحرف نیهمچ و ستین من ی خواسته اصال نیا...بشه راحت درموردم

...بگم یزیچ تونمینم من  
...احتمال   هی فقط نیا  

....دمیکش یقیعم نفس حرفهام گفتن بعد  
...فکر یتو رفت حرفهام دنیشن با ساره  

و اومد یگارسون بعد یکم  
دنیرس مهمونتون بالخره ظاهرا بایز خانم اوه:گفت   
.دمیرس که شهیم یا قهیدق ۴۰ من دوما سالم اوال: من  

...جاخورد من یعصب برخرود از گارسون  
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!رفت وا حرفم نیا با که بزنه مخ خواستیم شناسمیم خوب جنسامو هم  
ه؟یچ سفارشتون اقا سالم...البته اوه: گفت   

کیک تکه چند و تلخ قهوه دوفنجون: گفتم و انداختم بود فکر یتو یحساب که ساره به ینگاه  
حتما بله: گارسون  

...رفت و  
...رفت و برگشت سفارشا با قهیدق چند بعد  

 بخودش که گذاشتم بود زیم یرو که سردش دست رو دستمو شد،یم سرد داشت قهوه بود درافکارش غرق ساره
کرد نگاهم یسوال و اومد  

شهیم سرد...بخور اتو قهوه: من  
 من...مهراد: گفت قهیدق چند بعداز...دادم سفارش من که نبوده حواسش اصال دمیفهم کرد نگاه زیم به متعجب ساره

!چشم بگم روهوا ینجوریهم تونمینم...دارم کردن فکر به ازین  
 رو چک یبیب دوم یکادو عنوان به خوادیم فطرت پست ونیکتا...مامانمه تولد فردا پس اما...کنمیم درکت و دونمیم: من

....کنهیم نگرانم نیا...بده مادرم به  
...دارمیب شب مهین ۲تا معموال من بده خبر بهم و بکن فکرهاتو خواهشا یول دمیم وقت بهت امشب اخر تا  

...ام تومنگنه یحساب یول گفتمینم نداشتم اجیاحت کمکت به اگر واقعا   
گفت و میهامونوخورد قهوه  

؟یکارندار...دمیم خبر بهت اخرشب باشه... کنمیم درکت:ساره  
....گهید نه: من  
خداحافظ پس: ساره  

...خدافظ: من  
  ، گهید تلخ قهوه کی خوردن بعداز انداختم ینگاه دادیم نشون رو قایدق۷:۳۰ که ساعت وبه رونیب رفت ساره

....خونه رفتم و شدم نیماش سوار  
؟....افتاد میزندگ به بود یافتضاح چه گهید نیا...بودم شده گم افکارم نیب شب تا  

....ساره زنگ منتظر...بودم منتظر  
  خورد زنگ میگوش که بود گذشته بامداد از نیم ۳۰ بایتقر ساعت

بله؟ سالم: دادم جواب و زدم چنگ ویگوش و دمیپر ج ت مثل  
...یخوب جناب سالم. دلم زیعز سایوا قهیدق هی: ساره  

!اومد در شدن بسته یصدا  
؟یتوبهتر نکهیا مثل یمرس: من  

میعال راستش بهترم که اره: گفت و دیخند مستانه  
شب؟ وقت نیا شده تیخوشحال باعث یچ بپرسم شهیم: من  

رهیم شنبه بمونه نحایا اخرهفته قراره مهراد یوا دنمید اومده عشقم: ساره  
خوشحاله؟ انقدر نیهم بخاطر کنه؟یم خطابش دلم زیعز بمونه؟ قراره اونجا شنبه تا جون پسر هی یعنی عشقش؟  

و توهم رفت اخمام باشه خراب یکت مثل اونم ممکنه نکهیا فکر با   
؟یخوشحال انقدر اومده عشقت نکهیا واسه اهان: گفتم   

...گفتم یاونجور اومده بزرگم مادر دیببخش یوا: گفت و دیخند ساره  
شدم پاک دختر نیا درمورد موردم یب افکار شرمنده خودم شیپ  

؟یکن کمک بهم یتونیم ؟یکرد فکراتو شدیچ خب...اهان: من  
  شرط چنتا به  اما کنمیم کمکت... کردم فکر یلیخ من یبخوا راستشو خب: ساره

؟ییها شرط شرط؟چه: من  
.کنمیم صحبت باهات درموردش مینیبب گرویهمد کن هماهنگ رو جا هی فردا...بگم االن شهینم: ساره  

ممنونم خب....حتما باشه: من  
؟یندار یا گهید کار..کنمیم خواهش:ساره  

.برسون سالم برو نه: من  
نشست لبام یرو یلبخند...دیخند مستانه دوباره  

خوبه؟ حالت رسوند؟ سالم همکارم مهراد بگم شب نوقتیا برسونم؟ سالم: ساره  
برس مهمونت به برو زینر مزه انقدرم....بهترم یلیخ االن اره: من  

خدانگهدار ریبخ شب...رمیم...باشه: گفت داشت خنده یها هیما ته هنوز که ییصدا با ساره  
یبا: من  

  ام قهوه بعدخوردن شاد و خوشحال و کردم درخواست ازش قهوه فنجون کی زدم صد رو هیسم و کردم قطع ویگوش
....برد خوابم که د،ینکش هیثان به  تصورم برخالف و دمیکش دراز تخت یرو  

... شرکت رفتم و حاضرشدم ، گرفتم دوش شدم داریب صبح  
...روزید زیم همون پشت نشستم و رفتم خودمم و یروزید کافه همون ادیب گفتم و زدم زنگ ساره به ۴ ساعت  

 ماهان میدیرس خودمون به که میزد صورتمونو و موها و شگاهیارا میرفت  ماهان شنهادیپ به ناهار ساعت ظهر 
  نجایا امیم دونستیم

 دوستم خب...سرقرار امیب متشخص و خوشگل و پیخوشت و امروز دیبا بود معتقد دونست؛یم رو روزید اتفاقات چون و
:( داشت کم گهید بود خل عشقش مثل  

  بایز.... و مرتب و کیش شهیهم مثل خورد ساره به چشمم که باالاوردم سرمو و زدم یلبخند
دادم دست بهش و ستادمیا و سمتم اومد لبخند با و کردم بلند دستمو  

؟یخوب خانوم سالم: من  
؟یخوب خودت خوبم یمرس اقا سالم: گفت من از دیتقل به ساره  

ستمیبدن...خداروشکر: من  
  زد یلبخند و داد تکون یسر ساره

...رفت و دادم سفارش کیش لکیم دوتا ندفعهیا و شد دایپ اس کله سرو یروزید گارسون  
؟...بشنوم هاتو شرط تا نجامیا من خب: من  
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 امضا رشویز دیبا که هامه شرط نایا...گذاشت من یجلو و دراورد فشیک از یخودکار وکاغذو...البته اوه: گفت ساره
یکن  

:خوندم روشو و برداشتم رو برگه  
ادیب سرم به دینبا یازار و بال چیه هستم ات توخونه من که یتازمان: کی  

خراب قبال در رو یتیمسئول چگونهیه من و بوده یسور کامال بود درکار یتیمحرم اگر:دو  
 

.ندارم هات نقشه شدن  
و شد سرخ که کردم نگاهش خنده با...بود گرفته ام خنده  

 نمونیب تیمحرم از که کن قبول....یکنیکارام یلیخ میستین محرم هم به که شینجوریتوهم...تو...مهراد اخه: گفت 
...باشم داشته واهمه  

 نگاهم تعجب و اخم با ام ساره دمیخند یلیخ...خنده از دمیپوک و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم گهید زد حرفو نیا تا
...کردیم  

...کنندیم نگاهمون دارن همه ؟یخندیم ینجوریا چرا ه؟چتهیچ:گفت  
 و فرارکردن یبرا جا بزرگ عمارت تواون بعدشم خورمتینم خوب دختر نترس: گفتم و خوردم امو خنده حرفش نیا با

...هست من دست از شدن میقا  
....اوردمین بروش یزیچ و دمیشن که گفت یکوفت لب ریز ساره  

ساره؟: گفتم  
بله؟: ساره  

رفت و داد سفارشامونو اومد گارسون  
 یزیچ چه خانوم کی یبرا دونمینم یبخوا راستشو دمینخر براش ییکادو چیه هنوز... مادرمه تولد فردا که گمیم:من

کارکنم؟ی؟چ مناسبه  
...ییجا یپاساژ کی میبر پاشو خب:ساره  

کنمیم کمکت کادوت توگرفتن بهت هم رمیبگ لباس فردا یبرا هم بخرم مادرت یبرا کادو کی من هم  
!میریم باشه: من  

 
 ساره
 

داد،یقرارم شعاع تحت ذهنمو که یمخرب و مخشوش افکار باتمام و بود وقوع درحال که ییماجراها باتمام  
....کنم مهرادکمک به گرفتم می؛تصم مغزم لیم برخالف  

 و" یخاکستر چش گرگ" یوحش گرگ"رو لقبش که یفرد به بخوام که برسه یروز که کردمینم فکرشو چوقتیه
!!کنم کمک کنندیصدام" گرگ"ای  

 یتو شیجد باچهره شهیهم مثل که بودم نشسته یمهراد یروبرو ایدن الیخیب ذهنم ختهیر بهم افکار تمام با االنم 
...فکربود  

 از خوشگل دم هی و سرم یسبزباال خوشگل دوتاشاخ کردمیم احساس من و دیترک ازخنده خوند هامو شرط برگه یوقت
!!!شهیسبزم داره پشتم  

 دمیهاشوند خنده دستمم یها انگشت اندازه به شناسمیمهرادوم که یچندماه نیتوا بخورم قسم تونمیم 
...شهیم یبار۳/۴:فکرکنم  

 ضعف دلم دمید لپاش ی،رو رو گونه چال دوتا اون یوقت که شمینم نیا منکر واقعا....روشکوند رکوردخنده امروز یول
، فروکنم توشون انگشتامو خواستیم دلم چقدر و رفت  

 میتینارضا از که یاخم،اخم ابروهام و داشت تعجب چشام و رفت قنج دلم لحضه اون اما! بودم گونه چال عاشق من
....گرفتیم سرچشمه  

 دلم رفتن ضعف و هاش گونه چال دنیباد بعدش اما!!بخنده که دونستیم مسخره شرطهامو دیبا انقدر چرا اخه
....شد فراموش می،دلخور  

 یبرا منم...گرفت نگاهمو مچ و باال اورد سرشو هوی که کردمیزافکرمیچ نیا به و کردمیم زشیآنال هام چشم با داشتم 
...گرفتم ازش نگاهمو اروم کنم یعیطب نکهیا  

دیخر میبر بخور دخترخوب خب: مهراد  
م؟یبر:وگفت خوردم کمویش لکیم مونده یباق  
و انداختم جلوم ی نشده امضا کاغذ به ینگاه  

میرینوامضاکن،میا:گفتم   
 هم مهراد پاشدم ازجام فمویتوک گذاشتم منم دادبهم و کرد تا و کرد امضا رو پاش و زد یشخندین بازم برگه به یبانگاه

...موندم منتظرش کافه در دم و بکنه حساب رفت  
؟یاومد نیباماش....میبر:مهراد  

بود شده پنچر اخه...اوردم حسام گفتم نه: من  
.....نشیتوماش مینشست.......  

چرا؟ پنچر؟: مهراد  
:)نموینازن نمیماش کرد پنچر زد یخبریب خدا از کودوم دونمینم:من  

....افتاد راه پاساژ سمت و داد تکون تاسف به سرشو و کرد یا خنده مهرادتک  
 میرفتیم راه هم شونه به شونه داخل میرفت و میشد ادهیپ و ستادیا کردمیم دیخر ازش یگاه که کیش پاساژ هی یجلو

! گردم؟یم یچ دنبال یحت دونستمینم و  
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...خورد یبادمجان کفش و فیک ست کی به چشمم که میبود رفتن راه درحال  
گوشم دم مهراد که کردمیم نگاه بهشون داشتم نیتریو پشت! شد روشن پرژاکتور زد برق چشمام کردم احساس  

....کردم نگاهش برگشتم و زدم یقشنگه؟پلک: گفت   
دیرس ذهنم به یفکر  

 بخرم کفش و فیک براش رنگ همون نیع منم و یبخر کیش شلوار و کت کی مادرت یبرا تو که چطوره مهراد: گفتم 
ه؟یچ ،نظرت میدیخر باهم فهمندیم انگار ییجورای شنیم هم مکمل کادوهامون ینجوریا باشند گهیهمد ست که  
 شلوار کت بخش به که یدرحال و گرفتم دستشو و زدم بهش یچشمک هیعال نیا اره:  گفت و کرد فکر یکم مهراد

  شکوندمشیم زنانه یها
 شیکشیم یدار که هیوحش مهراده دست نیا خنگ ی دختره نبودکه حواسم اصال باش نداشته غم یدار تامنو: گفتم

! که ستین دوستت ،  
 و کردم نگاه دیچیپ انگشتام نیب یقیدردعم هوی که رفتمیم راه مهراد کنار خانوم مثل میدیرس مدنظرم طبقه به یوقت

 کرده دستم انگشتر دادیم فشار دستمو داشت یتالف یبرا اونم و بودم نکرده ول دستشو موقع ازهمون شدم متوجه
بود مشهود صدام یتو که یبغض با و شد تار چشمام کردم احساس گرفت درد انگشتم یحساب و بودم  

...مهراد: گفتم   
ه؟یاشک چشمات چرا شده؟یچ: گفت و خوندم توچشماش و تعجب کرد نگاهم ستادویا مهراد  
....دمیمال و دستم یاشتا و باال اوردم دستمو مچ و کرد ولش هوی که کردم دستم به یا اشاره  

! کنم اسفالت دهنشو نزنم که کردم کنترل خودمو قیعم نفس با و برگردوندم رو یدلخور با بود گرفته دردم یلیخ  
 راه کنارم که کنم احساس تونستم یم و افتادم راه بهش توجه یب! کردیم لهم اون و دیرسینم بهش زورم مطمئنا چون

ادیم  
بود کوشولو یتالف ی رهیگیم دردت ادیز انقدر دونستمینم من: گفت   

 نشنوه که یطور لب ریز...رهینگ درد انگشتش نباشه ادم دست انگشتر که دنیم انجام یوقت رو کوشولو یتالف:من
!انهیوحش نه: گفتم  

!بود خوشگل یلیخ یلیخ شلوار و کت....من یخدا نیتریو کی به میدیرس و دمینشن مهراد از ییصدا گهید  
 ینفت یآب کت کی و بود کارشده اش قهی یرو که دیسف( تاپ_یرسرافانیز)یکت ریز کی و راسته دیسف شلوار کی 

... بود ساده و بایز و فیظر یلیخ خوردیم روش  
 وصل هم به بایز نهیس سنجاق کی با و بود کارشده اش قهی یجا فیرد چند و کت یها مچ یجا فیرد دو فقط

...شدیم  
؟یکرد انتخاب نویهم...قشنگه:  مهراد  

! ازین درصورت فقط زدمیم حرف نه کردمیم نگاهش نه بودم دلخور اخه....داخل رفتم و دادم تکون بله نشون به یسر من
 واال

 ینفت_یریش شلوار کت نیا دینباش خسته سالم: گفتم و بود خانوم اش فروشنده که کردم خداروشکر و داخل رفتم
...خواستمیم نیتریو پشت  

ارم؟یب یزیسا چه. ممنون سالم: خانوم  
...بپرسم مامانشو زیسا بودم مجبور االن یول کنم صحبت باهاش خواستمینم مثال افتادم ریگ...اوه اوه  

ه؟یچ مامانت زیسا:  گفتم کنم نگاهش برنگشتم  
نشن یجواب  

 
 دمی

دمینشن یجواب بازم کردم تکرار سوالمو دوباره  
! نبود مغازه داخل مهراد کردم نگاه اطرافمو   

  ستادمیا جلوش رفتم...کنهیم نگاه رو نیزم و مکتین یرو مغازه بغل نشسته دمید که اومدم رونیب مغازه از تعجب با
میبکن دتویخر داخل میبر ایب...یکنیکارمیچ نجایا:  گفتم و  

  پاشو: گفتم و رفتم بهش یا غره چشم یصندل رو افتادم کنارش و دیکش دستمو مهراد
خونمون گردمیبرم رمیگیم گازشو نجایهم وگرنه کن برطرف اتویدلخور شما اول...نچ: مهراد  

 ببخشمت بعد و کنم ناز منم تا یبکش نازمو یبکش منت دیبا تواالن خنگه کنم توسرت خاک ششیا گفتمیم تودلم
...انگار نه انگار یول  
!بود پرت باغ از یحساب  

....بکنه خواستمیم کوشولو یعذرخواه کی حداقل چیه ناز و منت...کردم نگاه سقفو و دمیکش یپوف   
  و شد گرم مهراد ینفسا از گوشم هوی

 نیا همه جلو بخدا ای میوفتیم راه باهم یشیپام و یزنیم لبخند و یکنیم برطرف تویدلخور االن نیهم ای ساره: گفت
....نمونه برات ابرو بوسمت یم ادما  

دارن؟ هم به یربط چه نایا شدخب گرد چشمهام  
...شدمیم یجوری و خوردیم گردنم و گوش به نفسهاش!ستین دیبع زیچ چیه یوحش نیازا   

ستمین بکن یاشت ینکن یعذرخواه یوقت تا منم یبکن یتونینم میچکاریه: گفتم  
نه؟ گهید یستین: مهراد  

نه:من  
باشه: مهراد  

 کیتار و خلوت ونسبتا بود بسته اش هیبق بود باز اش مغازه تا سه فقط که یبغل یراهرو تو دیکش دستمو و پاشد هوی
 بود

 لبم رو لباشو بکنم یکار ای بزنم یحرف بخوام نکهیا از قبل و وارید به چسبوندم و سالن اخر بردتم کشون کشون
 کرد چشمام به ینگاه...گرفت فاصله ازم و کرد باز چشمهاشو... اروموکوتاه ندفعهیا شهیهم برخالف دیبوس و گزاشت

....کردیم نوازش امو گونه اش گهید دست با و گرفت کمرمو دست ای با دمیبوس دوباره و  
و دیبوس گوشمو و چسبوند گردنم به شویشونیپ و کرد شالم شده باز قهی تو سرشو بوسه نیدوم بعد   
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 خمار یکم که ییباچشمها و دیکش وعقب زد گوشم الله به یا گهید سیخ بوسه! ینکرد یهمراه چوقتیه: گفت 
زد یلبخند و دیبوس امو گونه انداخت متعجب و اشفته منه به ینگاه بود شده  

م؟یبرس دمونیخر به میبر حاال یعذرخواه نمیا: گفت و  
....بودم نکرده عادت شییهوی یها بوسه نیا به هنوزم  
!یلیخ...بود اروم یلیخ شهیهم برعکس ندفعهیا اما  

!کنه پاک شوییهلو یلبا اونم تا دادم بهش یدستمال و کردم پاک لبمو حرص با   
 نگاهمون خنده با و بود ستادهیدرا دم صاحبش بودن باز که مغازه تا سه اون از یکی دمید که مییایب میافتاد بعدراه 

! پسر نکشتت خدا کردم کترینزد مهراد به خودمو و شدم سرخ کردیم  
!دهید حتما  

 نامحسوس یلیخ میشد رد جلوش از یوقت و کرد حلقه کمرم دور دستشو و انداخت باال ابروهاشو حرکتم نیا با مهراد
...مغازه همون داخل میرفت و رونیب دمیکش توبغلش از خودمو  

 میگشتیبرم میداشت اد،یب چشمهاشم رنگ به که میبردار شویشمی سبز میگرفت میتصم و گفت مادرشو زیسا مهراد
... خورد ینیتریو به نگاهم که ست کفش و فیک دنبال نییپا طبقه  

 یعروسک جنبه بود شده نیاست مهین ریحر با اما داشت دکلته قهی و باسن ریز وجب کی تا یکرم کوتاه لباس کی
 کلوش ییهوی ها نینگ بعداز که کمر یرو هم فیرد چند و ها نهیس سمت نینگ فیرد سه بود ساده یلیخ و داشت

 کوتاه که فیح صد و  فیح یول ازش بود امده خوشم و بود فیظر یلیخ... داشت نینگ فیرد چند نشمییپا و شدیم
... بود  

؟یریبگ یخوایم نویا: گفت گوشم دم مهراد  
...کوتاست یادیز نه: من  

....یدار حق شیکوتاه بابت اما قشنگه: مهراد  
 مخمل قلب تک روش که یریش شب فیک کی کفش و فیک طبقه از میافتاد راه و گرفتم لباس از حسرت نگاهموبا

 همون نیع قایدق هم ستش یکفشها یرو بود یشمی کال داخلش و خوردیم نینگ فیرد کی دورش و داشت یشمی
 خودم رو دمیخر و داخل رفت عیسر دمشید یوقت بود یشمی سبز  هم کفش کف و ها پاشنه و داشت وجود قلب

  کردم حساب
خودش مثل رونیب  میاومد یوقت! رفت توهم اخماش یحساب که کنه حساب مهراد نزاشتم و  

کارامون هیبق دنبال میبر تا کنار بزار تویدلخور نگرفتم لباسمو هنوز من: گفتم   
کن یعذرخواه: داد ادامه و گفت ینچ یتخس با  

و باالانداخت ابروهاشو طنتیش با کردمیم حسابش دیبا خودم بود من یکادو یول خوامیم معذرت...بابا خب: من  
و زدم بازوش به یمشت و شدم سرخ خجالت از...کرد اشاره لبام به و کن یعذرخواه نچ: گفت  

!مردم یجلو بکش خجالت: گفتم   
؟ میبرس دمونیخر ادامه به بعد بکن تویعذرخواه نیتوماش میبر ایب مردمه مشکلش اگه خب: مهراد  

 جلو و انداختم باال یا شونه زدیم حرف طونیش و تخس یها پسربچه مثل بود گرفته ام خنده هم دمیکش خجالت هم
...ستادمیا ینیتریو  

 
 هاش نهیس دکلته یباال از یعنی بود بلند نیاست و داشت ریحر اما بود دکلته مدل اش قهی خورد لباس کی به چشمم

 یم زانو تا احتماال چاک کی و بود یماکس و بلند پا مچ تا ساده بعد و یکار نینگ پراز و بود ریحر همه هاش نیاست تا
بود نینگ پراز نشمیپا خوردو  

... یصورت و بود خوشگل یلیخ  
هیعال واقعا نیا: مهراد  

.اوهوم: من  
و کرد یا خنده تک و انداخت بهم ینگاه مهراد  

!شدن قلب شکل چشمهات کنمیم احساس شهیم باورت: گفت   
!خورهیم ریحر باسن دم تا پشتش دمید ارنیب لباس اون از بگم خواستم تا و داخل میرفت و دمیخند  

!گهید بود لخت ییجورای   
...بنظرم لخته یلیخ پشتش نیا مهراد: گفتم رفت درهم صورتم هوی   

.شهیم دهید کمتر دورت یزیبر موهاتو خوبه نه: مهراد  
...باشه: من  

!ریبگ یمشک داره یمشک نیبب:مهراد  
چرا؟: من  

ادیم بهت:گفت کنه نگاه بهم نکهیا بدون مهراد  
...ارهیب برام شویمشک رو ۳۸ زیسا گفتم و توپرو رفتم! گفتم دروغ نکردم ذوق بگم اگه  

بست برام پشویز اومد دوباره و رفت و ببندم درو نزاشت خودخانومه  
!یلیخ بود خوشگل یلیخ تنم تیف بود اندازم و کردم پروف  

  است خانومه همون احتماال کردم فکر شد درباز هوی
! بود شده محو که دمید سرم پشت مهرادو اوردم باال تاسرمو اما خانوم دیکن یباز نویهم زحمت یب ممنون:  گفتم

بزن؟ دور هی: گفت  
دار برش هیعال نیهم: گفت مهراد ستادمیا جلوش و زدم دور هی  

کن پشت   
!نیهم بست درو و رفت و نییپا دیکش پمویز کردم پشت  

 هاش پاشنه که اورد یا نقره کفش و فیک ست برام خوامیم نویهم که گفتم و رونیب اومدم! احساس یب ذوق یب 
...بود یمشک  

  گوشم دم و کرد یاخم مهراد که کنم حساب خواستم
 یپوف! یبکن دست بتیتوج یندار حق یبود رونیب مرد کی با هروقت! کنمیم خورد اتو کله یکن حساب ویکی نیا: گفت

!دیکش کارت تومن۸۶۵ مهراد و کردم قبول و دمیکش  
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 کن انتخاب راهنیپ ایب دارم کفش و شلوار و کت من: گفت مهراد که میبش خارج میخواستیم پر یبادستا
...میریبعدم...برام  

 رنگش هزار یچشمها همرنگ یطوس راهنیپ کی و براق  یترک دییسف راهنیپ کی و افتادم راه دنبالش یخوش با
...برداشت هردوشونو اونم که کردم انتخاب براش  

!کرد قفل درهارو و زد هارو چیسو که شم سوار خواستم و نیماش داخل میگذاشت دارویوخر رونیب میزد پازپاساژ  
!نمیبش خواستمیم: گفتم  

  و گرفت دستمو اومد
دهیم کمویکوچ روده بیترت داره بزرگه روده میبخور شام میبر ایب مادمازل:  گفت  

 رونیب میزد رستوران در از محشر، کباب چلو هی خوردن بعداز و شدم ابونیخ سمت اون رستوران یراه باهاش خنده با
  میشد نیماش سوار و

  خونه در یجلو گذاشت دامویخر و داشت نگه خونمون در یجلو مهراد که بود گذشته نیم چند ۱۲ از ساعت
؟ داخل ایب یخوایم: کردم تعارفش   

 ناراحت دمیخواب نجایا بفهمه دادن مامانم به امارمو لغتون دهن یها هیهمسا نیا اما ممنون واقعا! نه نه نه: مهراد
....شهیم  

نشدن نگرانت شتریب تا برو پس کنمیم درکت باشه: من  
یکرد کمکم که یمرس ممنون یچ همه بابت باشه: مهراد  

مچکر امشبم بابت...کنمیم خواهش: من  
خدافظ یباش داشته یخوب شب...نداشت قابلتو:  مهراد  

یبا خوش شبت بازم یمرس: من  
....شدم داخل و برداشتم دامویخر منم و شد دور و زد یبوق  

 
روز  ید یفردا امروز  

جمعه   
(-! :انداختم پوست و دمیساب خودمو یحساب و حمام رفتم و شدم داریب یسارا بزور! بودم دهیخواب ظهر۱ ساعت تا   

کردم یشالق اتو بعد و کردم خشک مواجمو یموها تمام رونیب اومدم ازحموم  
  دنبالم ومدیم مهراد ۶ راس و بود۴ ساعت اتاقم دمیدو دوباره و خوردم یناهارمختصر رفتم و کردم عوض لباسامو 

! بود داده اس ام اس بهم شبید اخرشب نویا  
 و اهیس و کلفت چشم خط و پودر کرم کردم، شیارا به شروع مریپرا زدن بعداز و زدم یا نقره الک دستمو یها ناخن
و کرد دارتر حجم لبامو که زدم یخوشرنگ و روشن دهنده حجم یزرشک لب رژ و دمیکش یا نقره مداد چشممو داخل  

 و نشه چکارشونیه که زدم شممیآرا کننده کسیف یاسپر و ملیر زدم، ضهیعر نبودن یخال یبرا روهم یاجر گونه رژ 
....کردم تنم لباسو یاروم به بعد  

 بهم پدرم که یسر گل و سرم عقب بردم رو شیمقدار گوشم سمت دوطرف از و ختمیر دورم باز مویشالق یموها
...زدم رو داشتم دوستش یلیخ و بود داده هیهد  

! بود یعال واقعا بود ییطال خودش و بودند طاووس شکل که داشت یسبز و دیوسف اهیس ینهاینگ  
  گرفتم دوووش عطرم با

که اومد یسارا یصدا کردم پام که کفشهامو و کردم تنم مویمشک بلند مانتو و  
منتظرته در دم مهراد اقا جان ساره: زدیدادم  

 زدم وازخونه کردم بغل روهم ام هیهد شده چیکادوپ جعبه و چپوندم شبم فیک تو مویگوش و پول و خونه دیکل و لب رژ
...رونیب  

  نیماش داخل بزارم من بده سالم: گفت و شد ادهیپ نیماش از دنمیباد مهراد
  نشست، که نیهم مهراد نشستم جلو فاصله نیتوا منم گذاشت عقب یصندل و گرفت کادورو جعبه و

...کرد زمیآنال و کرد مکث لحضه هی دیامود چهره نیماش نور ریز و برگردوندن سرشو  
ساره یشد تر خوشگل یلیخ امم: گفت راه نیب...کرد روشن نیماش و بست و نیماش در و انداخت باال ابروهاشو  

عالقه ابراز بهت همه جلو قراره امشب ساره: مهراد کردم تشکر ازش یمشهود تعجب با  
 

!رمیمیم یکالفگ از دارم!!  هیسخت کار یلیخ ساره کنم  
...بود روپاش که دستش رو گذاشتم دستمو یول چرا دونمینم  
باشه؟...مییایبرم ازپسش هم باکمک...مهراد نباش نگران: گفتم  

 و دیکش دستمو  مهراد که میبود نرفته داخل هنوز میدیرس یوقت داد تکون یسر و انداخت چشمام به ینگاه مهراد
...توبغلش کشوندم  

توکوچه زشته داخل میبر ایب مهراد: من  
...شم اروم بزار کمی گفتیم لب ریز مهراداما  

 تر تنگ دستهاشو حلقه.... دمیکش کمرش پشت و کردم حلقه کمرش دور دستهامو و اوردمین روش به یول دمیشن
  و کرد

  و دستم داد کادومو دیبوس مویشونیپ و کرد ولم نیم بعدچند
  میشد داخل و کرد حلقه کمیبار کمر دور دستشو

...باهام کن تر یمیصم رو رفتارت میمعشوق و عاشق تو و من بعد به نجایا از خب: گفت  
 و یمشک یها کفش با یمشک شلوار و کت افتاد پشیت به نگاهم تازه...پسر نباش نگران انقدر مهراد یاوک: من

....شبید یطوس راهنیپ همون و براق و کیش  
! نداشتم استرس که شمینم نیا منکر راستش دادم جلوم به حواسمو  
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 یحالتیب و خونسرد ظاهر پدرم هیشب درست هنرمند احمد دختر بودم ساره من گهید خب یول ادیز یلیخ اونم داشتم
 داشتم

...دمیدیم مهرادو عمارت  که بود یبار نیاول داخل میرفت کردم رفتار یعاد یلیخ و بزنم یلبخند کردم یسع اما   
 مواجه دیسف یخاکستر عمارت هی شم،بایم طرف مجلل دیسف کاخ هی با کردمیم فکر که ذهنم مزخرف یفکرا برخالف

!بود کم براش یعال و محشر کلمه واقعا که شدم  
 دورکمرم از دستشو یحت کردیم میهمراه مهراد و داد نشونم لباس ضیتعو یبرا رو یاتاق خدمتکار میشد که داخل

!برنداشت  
!واقعا سخته چقدر... من یخدا اوه: گفت و دیکش یقیعم نفس و بست درو میشد جدا ازهم و تواتاق میرفت   

سخته؟ یچ: من  
(-: کردن یعاشق یادعا: مهراد  

باش مسلط خودت به کمی ستین سخت اصالنم نه: من  
شد رهیخ من به و داد تکون یسر دویکش توهم اخماشو حرفم نیا با  

خب؟: من  
ه؟یچ خب؟:مهراد  

بشم؟ حاضر تامن رونیب یبر یخواینم: من  
منتظرماهستن باهمهیتقر میبر اریدرب رو مانتو ساره الیخیب یوا:مهراد  

 موهام به یدست نهییا یجلو گذاشتم یا گوشه و کردم تا و دراوردم یآروم به مانتومو و  شال انداختم باال یا شونه
، کردم چک شمویارا کردم مرتبشون و دمیکش  

!زدیم هارو چشم بودم انداخته که ییبایز نقره سیسرو برق   
...بودم انداخته ومدیم لباسام به چون و بود مادربزرگم طرف از تولدم شیپ سال  هیهد که یا نقره سیسرو   

کردم نگاه مهراد به برگشتم   
هست؟ یمشکل: گفتم بهم شده رهیخ دمید  

...کردم لباسامون به یا توجه حرفش نیا با!!! مایکرد ست یالک یالک ساره: مهراد  
 دنید با یخاکستر راهنشیوپ بود یمشک اون شلوار کت یمشک لباسم و بود یخاکستر من کفش و فیک و شیارا اره

  و دمیخند صحنه نیا
.میکرد ست قصد از کنندیم فکر ینجوریا بهتر نداره بیع... ایگیم راست: گفتم  

 و برداشتم کادومو منم. بکنم حلقه بازوش دستمودور که گرفت یجور دستشو زدو یچشمک همرا به یلبخند مهراد
میشد داخل و کرد باز درو گرفتم دستشو یچ همه از بودن مطمئن بعداز  

...کردندیم نگاه مارو اکثرا و بود برگشته سرها که میرفتیم خانوم ستاره زیم سمت میداشت راست کی   
. بود یکی کادومون کاغذ و ها جعبه اخه گذاشتم مهراد یکادو کنار قایدق رو کادو دمیرس که زیم به  

..کردم یپرس احوال خانوم ستاره با بعد  
مبارک تولدتون جون ستاره سالم: من  

  و کرد بغلم گرم جون ستاره
یدار لطف زمیعز ی؟مرسیخوب گلم سالم: گفت  
یبهتر ماشاهلل شما تونیخوب به خوبم یمرس: من  

خانوم ساره جوونا شما دست از: وگفت دیخند جون ستاره  
  یبرسون بارویز خانوم نیا یداد افتخار بالخره عجب چه: مهرادگفت به بعد

....بود شلوغ یکم ابونایخ فقط...گهید رفتم دنبالش برم یتاگفت شما! مامان: مهراد  
 نشست دستم بغل قایدق مهراد دمید که نشستم دونفره کاناپه کیرو لبخند با نگفت یزیچ و دیخند جون ستاره

...بودم توحلقش انگار دورم انداخت دستشم  
!!! بودم معذب چقدر که یوا  
بود؟ یچ من رسوندن هیقص:گفتم  

 ردادهیگ اونم اش خونه رسوندمش بود پنچرشده نشیماش بودم باساره گفتم دمیرس اخرشب شبید یچیه: مهراد
! یندار ازین یدار نیماش تا چهار سه تو دونهینم...دنبالت امیب فردا یبرا بود  

دیخند و  
!بود امرزمیخداب پدر مال گهید یدوتا.دارم نیماش دوتا من خوشمزه ی مزه یب جناب.اهان: گفتم  

نگفت یزیچ و دیخند مهراد  
بود ستادهیا یا گوشه گهید جوون چنتا همراه که دمید رو یکت بعد، یکم  

 کمربند مثل دیمروار دور کی کمرشم و داشت یکار دیمروار نشییپا بود زانو یرو تا ساده و بود غیج یسرخاب لباسش 
!بود لخت لخت باسن دم تا پشتش اما...داشت اش قهی دور دمیمروار دور چند و داشت  

 مچ تا زدمیم صورتش به دستمو اگه کردمیم فکر  که بود یطور کاپشیم و بود ختهیر دورش کوتاهشم و بلوند یموها 
:(( رفتمیم فرو توکرم  

  گوشم دم مهراد یمدت بعداز بود ییبایز و مجلل و باشکوه یمهمون برداشتم نگاهمو جهت و دمیخند فکر نیا با
!دختر رفتارکن یعیطب کمی باهام کن صحبت کمی بابا یسرد چقد ساره: گفت  

!میبود گهیهمد حلق تو بود کم واقعا فاصلمون کردم نگاهش برگشتم حرف نیباا   
دست قطعا کردمیم نگاه چشمهاش به اگه   

 
!کردمیم گم پامو و  

ذوق با کردمیم نگاه صورتش یاجزا به که یدرحال   
 گرویهمد کم یلیخ و کنهیم یزندگ شمال اون یدونیم... خونمون اومد مادربزرگم شب چهارشنبه مهراد: گفتم 

... واقعا دارم دوستش یلیخ مونده برام همون فقط یپدر خانواده طرف از و بابامه مادر اون مینیبیم  
 مثل امروزم نمشیبب نرفتم بودم خسته اونقدر میاومد بازار از که شبید... مهیزندگ زیعز و زنده فرد تنها حاضر درحال

...رونیب بودش برده پرستارش صبح از نکهیا  
!زهیعز واسم چقدر یدونینم مهراد برگرده خوادیم فردا اخه...شهیم ناراحت مطمئنم نجایا اومدم من که امشبم   
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...نتشیبب شهیم مشتاق ادم یزنیم حرف ازش لذت با یجوری دختر یه: مهراد  
  دادم نشونش رو میبود گرفته گهیهمد با ظهر روزید که یعوس میگالر توالبوم و دراوردم مویگوش حرفش نیا با

باشه یمهربون خانوم دیبا: گفت  
  دمید که بزنم یحرف خواستم کردم جمع مویگوش و نطورهیهم اره: من

!عشقم سالم: گفت یکی  
 قد چشمهاش و باال افتاد ابروهاش اون اما کردم رفتار یعاد دنشید با...دمیرس یکت به که اوردم باال سرمو تعجب با

!!بود شده ینالبک  
نجاس؟یا نمیا عه: گفت   

:( اصن؟ یهست یک توخر انگار نه انگار اصال زدمیم دید رو هیبق داشتم  
...کرد تر تنگ دورم دستشو حلقه حرف نیبعدا و است ساره اسمشم داره اسم نیک،ایعل: مهراد  

کردم مهراد به ینگاه لبخند با  
...برقصم باهاش خوامیم رون؟یب یبکش من نامزد از یکن لطف شهیم خانوم ساره! اوهوک: یکت  

نم؟یبینم نجایا و نامزدت کو؟: گفتم و کردم بهش ییگذرا نگاه حرف نیا با  
؟یدار طلبم ینشست بغلش تو دیسف چشم پاشو: گفت حرص با یکت  

دونستم؟ینم تومن نامزد شد یک از مهراد جون؟ یکت اوا: گفتم و کردم تعجب یظاهر بصورت  
 پاشو نساز گهید یکی یزندگ یها خرابه رو تویزندگ کنه حواله گهید یجا تویخداروز برو پاشو االنم وقته یلیخ: یکت

!شهیم نگرانت مامانجونت پاشو  
و دادم مهرادلم به یخونسرد نیدرح بازم اما بهم ختیر عصابم  

 ، یبیب یکن حفظشون خوب انقد ستین قرار اما دنیم بهت ها سرچهارراه مردم هارو الوگید نیا جان یکت: گفتم 
عجقم یگرفت بادو یجلو کنار برو حاالم  

... خنده از دیترک مهراد بالفاصله اطیح داخل رونیب رفت عمارت از کردو مشت دستاشو حرص با یکت  
...کردمیم نگاهش لبخند با و گرفتم فاصله یکم بغلش از من که دیخندیم محکم اونقدر  

 نیا عاشق یدونستیم زمیعز: گفتم و اومد فرود اش گونه یچالها تو و باال اومد انگشتام زدیم قهقه مهابا یب 
 چالهاتم؟

(میرفتیم فرو تقشمون تو خوب دیبا شدیم کینزد بهمون داشت یاشک یچشمها با خانوم ستاره)  
... دیخند شتریب ندفعهیا و انداخت اطراف به ینگاه یچشم ریز حرفم نیا با مهراد  

 یوا: گفتم و دمیبوس اشو گونه چال دوتا یجا و شدم خم رفت ارمیاخت بالخره کردمیم نگاه روبروم صحنه به یخوش با
!بودم هاش گونه چال عاشق واقعا! عاشقتم  

خانم ستاره هوی که بگه یزیچ خواست کردیم  نگاهم یمهربون با و شد ختم یلبخند به اش قهقه  
 مادرش ستادندیا سرمون باال مهراد مادر و پدر دمید که برگردوندم سرمو پسر؟ یزد قهقه تو مهراد خدا یوا: گفت 

!!بود متعجب پدرش و داشت اشک نم چشمهاش و بود لبش یرو لبخند  
بود؟ کننده خوشحال انقدر یوحش نیا دنیخند یعنی واا   

و شد بلند هم مهراد که باشند سادهیوا اونا و مینیبش ما بود زشت ستادمیا جام از احترام نشون به  
...است قهقه هرروزم باشه کنارم فرشته نیا یوقت( گفت و کرد حلقه دورکمرم دستشو.)بودم من مامان اره: گفت   

  و کرد بغلم هوی مادرش دمیکش خجالت یکم راستش و افتاد من یرو پدرومادرش نگاه حرفش نیا با
(بود اخالقم رفتارو منظور...)شدم عاشقت نشناخته و دهیند من دختر: گفت  

یدار لطف شما: گفتم لبخند با  
!یبخندون پسرو گل نیا یتونست که یبود یکس نیتواول سال ۶ /۵بعداز دخترم؟ هیچ یدونیم: گفت پدرش  

!! نگفتم دروغ ختیر ابروهام تعجب از بگم اگه  
...زدم یکیکوچ لبخند.بپرسم مهراد از درموردش بعدا گرفتم میتصم  اوردمین بروم یزیچ اما  

!زدیم دست و داشت لب به لبخند شهیهم مثل شدیم کینزد بهمون دور از که یدرحال ماهان رفتندو اونا یمدت بعداز  
گفت و دیرس بهمون  

عاشق؟ یکفترا نیچطور شکفته دونوگل... زیچ...یعنی نه نوشکفته دومونگل سالم به:  
؟یتوچطور میماخوب یمرس خنده خوش دلقک سالم: گفتم و دمیخند حرفش نیا با  

؟یخوب خودت داداش کیعل: مهراد  
نباشم؟ خوب شهیم مگه نمیبیم رو خنده خوش شهیپ عاشق کفتر دوتا بابا اره: ماهان  

رفت شمونیپ از یا باجازه: گفتن با و زد صداش دوستش دنیخند و گفتن پرت و چرت قهیدق چند بعد  
....بود خونسرد ندفعهیا نشست روبرومون اومد عیسر یکت    

! زمیعز شنیم باز کادوها گهید کساعتی تا...یحالج مرده چند یکن ثابت بهم مهرادوقتشه: گفت  
 دور جامون از زد یپوزخند و وچشمک کوبوند جلومون زیم یرو اونو دستش، یتو خوشرنگ  نیشامپا ازخوردن بعد و

....شد  
!دختر کنه خدالعنتت... کرد وارد بهم استرس حرفش نیا با  

 دست کرد، جمع پشتش رو دستش کی و شد بلند جاش از خوردن،مهراد یدنینوش و کردن بش و خوش قهیدق ۱۰ بعد
جنتلمن کی مثل و شد خم سانت چند کرد دراز درخواست نشون به اشو گهید  

رقص دور کی افتخار: گفت   
 

  مادمازل؟ یدیم ریحق من   به رو
...کردنیم نگاهمون ایاطراف همه بایتقر  

 جام از و گذاشتم دستش تو نازدستمو با و نشوندم رولبم یلبخند و زدم مویخونسرد نقاب بود جایب استرس پس
 پاشدم

!پیخوشت جنتلمن   البته: گفتم   
 مردونه مهرادم بردمیم دل و دمیرقصیم که بود یرونیشادا رقص اولش. میرفت رقص ستیپ سمت به و میدیخند هم با

...دیرقصیم  
... بشه یخال رقص ستیپ شد باعث که دونفره و بود سالسا دوم رقص   
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 به لبخند و میدیرقصیم و شد حلقه گردنش دور من هردودست و کمرم دور مهراد هردودست میبود وسط همچنان ما
.میداشت لب  

؟یهست یماهر گریباز یدونستیم: گفت و چسبوند میشونیپ به شویشونیپ   
اوهوم: من  

!یکنیم یدلبر... یهست هم یماهر رقاص: مهراد  
...دیبوس امو گونه مهراد و کردم تشکر لبخند با! بود ینیب شیپ قابل ریغ مرد نیا کردم نگاه چشمهاش به تعجب با  

... دمیچرخ دور چند دور، کی  یبجا و گرفت دستمو شد عوض جاهامون بود خاص رقصمون ادامه   
...بود ما به نگاهشون یبزرگ اون به عمارت همه و شد یخال بایتقر ستیپ  

!( ستین ادمی اسمشو) بود شاهزاده و پرنسس رقص دونفره خاص رقص نبود...و والس و سالسا رقص نیا   
...اومدم فرود بغلش تو رو یبعد چرخ لبخند با   

...کمرم دور اش گهید دست و بود دستش تو دستم کی و اش شونه رو دستم کی  
 فاصله و نیزم گذاشتم و میدیچرخ دور کی و کرد بلندم گرفتم هاشو شونه گرفت کمرمو و گرفتم فاصله ازش مهارت با 

...شدم خم دستهاش یرو اهنگ انیپا در دنیچرخ دور چند بعد گرفت دستمو و میگرفت  
 همچنان عمارت و بود شده تموم اهنگ... نداشت یا فاصله چیه باهم لبامون سیف یتو سیف و بود شده خم من یرو

...بود ساکت  
  ساره وقتشه: گفت مهراد....  بود بلد یکس کمتر رو خاص رقص نیا...بودند شده چشم همه انگار

....ستادیا کنارم و دیکش عقب و دیکوتابوس لبمو بالفاصله و  
!بود شده بلند همه اوووو یصدا  
.... انیاقا خانومها: گفت مهراد که  

! بکنم اعتراف... زمیعز مادر به تولد گفتن کیتبر بر عالوه خوامیم زیعز روز نیا تو  
 و دست همه و شکست جمع سکوت هوی! دخترم نیا عاشق... من: گفت هیبق روبه و کرد حلقه کمرم دور دستشو

.... زدند یم سوت و غیج  
زد زانو نیزم رو و گرفت فاصله ازم  و دیبوس مویشونیپ و برگشت مهراد  
...شد ساکت جا همه دوباره و... شد دهیشن ایبعض گفتن نیه یصدا  

.... گرفتم دهنم یجلو دستهامو منم دراورد یدیسف رنگ یمخمل جعبه و کرد بشیج تو دستشو مهراد  
!باشه مهراد روبروم فرد نیا شدینم باورم من یخدا  
!!یواقع و کیرمانت انقدر گهید  میکردیم یباز لمیف بابا  

.... ساره کنم یخاستگار ازت.... زیعز مهمانان نیا همه یجلو خوامیم:  گفت رسا و بلند یصدا با مهراد  
بشم؟ تیزندگ کیشر و باشم باهات طیشرا ی همه در رو عمرم هیبق تا یدیم افتخار من به: گفت و کرد باز رو جعبه در  

...بودم شده یاحساسات دایشد یول بود یمصلحت و نقشه یچ همه که بود درست بود شده جمع اب توچشمهام  
!  بله: گفتم اروم و برداشتم دهنم یجلو از دستهامو  

کرد پر تویجمع کل وهورا غیج و دست یصدا  
 یالماس نینگ تک که دیسف ساده حلقه و گذاشت کنارش رو جعبه و اورد در یانگشتر جعبه داخل از مهراد بعد و 

 دستمو پشت مجدد و انداخت دستم رو حلقه و دیبوس پشتشو و گرفت چپمو دست اورد، باال رو دیدرخشیم و داشت
...دمیبوس سرشو شدم خم عیسر که دیبوس  

....شدیم دهیشن هرطرف از ها دست و غیج یصدا  
اومدند هم پدرش و خانوم ستاره کرد، بغلم بالبخند شد بلند جاش از و گرفتم دستهاشو  

.نیهم رفتم پدرش بغل فقط من اما میدیبوس و میکرد بغل گرویهمد کردیم هیگر داشت مامانش  
 پسرم به رو یزندگ و عشق سال۵/۶ بعداز که ممنونم ایدن کی ازت: گفت گوشم دم کرد بغلم جون ستاره یوقت 

!یبرگردوند  
... شدیم برداشته رومون از نیسنگ یها نگاه کم کم و بود شده یعاد قبل مثل جشن  

کرد فوت هاشو شمع جون ستاره و اوردند رو کیک قهیدق چند بعداز  
 و دستشه دیسف زیچ کی سرخ یچشمها با دمید که دیرسیم اتمام به کادوها نبود یکت از یخبر شد باز کادوها و 

نییپا ادی،م شده دوبلکس طبقه یها پله از داره  
 دمید که کردم ینگاه بود کمرم دور دستش و بود ستادهیا کنارم که مهراد به تعجب با دیچیپ یبیعج درد پهلوم تو هوی

  شده قفل فکش و شده تیعصبان از سرخ
...داشت لب یرو یلبخند که دمیرس یکت به کردم دنبال که نگاهشو  

!شد چت باش اروم...گرفت درد کمرم...مهراد یآ:من  
 ابرومو خوادیم دونمیم دستشه چک یبیب یکت....یکت ساره: گفت و دیکش گردنش دور یکالفگ با و برداشت دستشو

...ایخدا....کارکنمیچ حاال.... کردم ثابت بهش که من من اخه  خدا یوا....یوا ببره  
 به دونمینم و بود ها پله راه ریز که یدر دنید با  بود نشده متوجهش یکس و نبود دید در هنوز کردم یکت به ینگاه

و دیرس ذهنم به یفکر ییهوی شدیم باز کجا  
 پله سمت بکشونش و یکت دهن رو بزار دستتو پشت از و بزن دور سویسرو سلف زیم...  کن یکار هی ایب مهراد: گفتم 

!زودباش فقط رمیگیم دستش از چکو یبیب منم رشیبگ محکم کن خارجش در اون هاواز  
  کرد کارو نیهم نامطمئن و مردد ینگاه با مهراد

باز هارو پله ریز در سمت همون رفتم یعیطب یلیخ یظاهر و لبخند با منم  
 

افتاد مهراد به نگاهم نداشتم زدن دید و زیانال وقت شدم یبزرگ یلیخ کتابخونه وارد و کردم  
کردینم باز کردمیم هرکار گرفتم مچشو رفتم عیسر بود کرده حلقه دورش دستشم کی و بود یکت دهن رو دستش کی  

  حقته یلعنت: گفتم تیعصبان با اخرش
  افتاد چک یبیب و شد باز دستش هوی گرفتم گازش و

!!بود یباردار نشون روش سبز خط من یخدا اوه تر عقب رفتم یکم و داشتم برش شدم خم عیسر  
  کردم لگدش بار چند بلندم پاشنه کفش با و نیزم یرو گذاشتمش فکر بدون کنم کارشیچ دونستمینم 

کنهیم هیگر داره  بغلش تو حال یب هم یکت و نشسته مهراد دمید کردم بلند سرمو ومدیدرنم یکس از ییصدا  
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....بود شده خسته زدن پا دستو از گهید انگار   
کنم؟ کاریچ دونستمینم اصال...بود یافتضاح بدو یلیخ یفضا  

  شد خارج در از و انداخت یاشغال داخل و برداشت رو چک یبیب یها شکسته و پاشد یحال یب با یکت
 سوخت اشکاش حال به دلم اما بود یچ تشین و قصد دونمینم.... خراب دختر نیا سمت فکرم...بود نیزم به نگاهم

باشه؟ بد تونهیم چقدر دختر هی کردمیم فکر داشتم  
!!برد رو یرانیا یها دختر همه یابرو یکت   

...بود کرده بغلم مهراد نکهیا مثل اومدم خودم به رفتم فرو یگرم یتوجا میدید هوی  
.... کردیم بغلم که بود اون شهیهم وگرنه... کردمیم بغلش که بود یبار نیدوم ، نیا انداختم دورش دستهامو   

...رفت گرمش اغوش سمت فکر دراومدم یگمراه از  
 زودتر رو افتضاح نیا که کنمیم امو یسع تینها.... ممنونم زیچ همه بابت...ساره ممنونم ازت واقعا: گفت مهراد

....بشه باز ماجرا نیا به ادیز پات زارمینم کنم تمومش  
؟ییماجرا چه: من  

!!مونیعاشق قصه نیهم: مهراد  
! میبود یعاد دوست دوتا انگار میشد یاصل سالن داخل هم تودست دست میشد جدا ازهم و میدیخند اروم جفتمون  
: گفت و ترکرد سفت دستشو حلقه مهراد که شم بلند جام از مخواستم رفتنیم مهموناشون کم کم  کیک صرف بعداز

!  ساره یریم کجا عه  
شده؟ نگران چقدر مادربزرگم یدونیم! شبه مهین ۱ نیبب ساعتو! گهید خونه: من  

؟!یبر یتوپاش نجایا نمیبش ینیزم بیس مثل من بعد میهم عاشق االن منوتو یول....دونمیم دونمیم: مهراد  
 من مهمانهارفتند نیاخر نکهیا بعداز بخوابند یگردیبرم رترید بگو و اریب درشون  یازنگران بزن زنگ کی پاشو من زهیعز 

باشه؟ برمتیم  
رمیبگ تماس برم تا پاشدم ازجام و دمیکش یپوف ناچار به  

کجا؟:مهراد  
!رمیبگ تماس خوامیم:من  

میریم باهم... ماست تونخ بابا بزن لبخند: مهراد  
 و دادم هیتک سرم پشت زیم به بود تر خلوت که یا گوشه به میرفت باهم  گرفت دستمو و بلندشد جاش از بعد و  

  مادرجانم پرستاره به گرفتم تماس
...کردیم نگاهم و  بود ستادهیا روبروم مهراد  

چطوره؟ یخوبه؟سارا مادرجانم ؟یخوب رایحم سالم الو؟:من  
 مامانجان راستش.... اش خونه رفت ۱۲ هم  یسارا...  میخوب همه یمرس اره خانوم سالم_: پرستارمادربزرگم_رایحم

بودند نگرانتون  
 من دیبخواب اتون همه نباشن؟ من نگران یبگ بهش شهیم زیعز یرایحم شده یطوالن یکم تولد خب اهان: من

...امیم  
...ومدیم مادرجان با صحبتش یصدا بعد و گفت یچشم رایحم  

... جلو اومد گهید قدم کی و گزاشت سرم پشت زیم گوشه دستشو کرد کمتر باهام اشو فاصله و زد یلبخند مهراد
!نشه کترینزد که اش نهیس رو گذاشتم دستمو  

دیبرگرد زودتر و دیباش خودتون مراقب گنیم اما خوابونمیم رو جان مامان گفتم خانوم: رایحم  
 تکه با فقط که سردم و لخت کمر رو داغش یدستها گذاشت کمرم دور دستشو دوتا و کرد پر رو فاصلمون یمهرادجد

!خدا یا! کنمیم صحبت تلفن ینیبینم مگه خر بابا بودم شوکه...گذاشت بود، شده دهیپوش ریحر یا  
خدانگهدار برسون سالم باشه: گفتم عیسر رایحم یصحبتها بعداز   

 امشب یبرا تمیظرف واقعا مهراد یوا:گفتم! گذاشت زیم رو سرم پشت و گرفت دستم از مویگوش مهراد عیسر
!ام خسته لطفا کنار برو... لهیتکم  

!نگرفتم کاممو هنوز من:مهراد  
!بود مشهود حرفهاش از نیا و بود مست یکم  

پسر؟ ییپرو توچقد بابا ؟ینگرفت کامتو هنوز کردن بغل  بار چند و دنیبوس دوبار بعداز بنظرت: گفتم   
!ادم همه اون جلو بود یشینما کردم یهرکار بدون خودتو حد ساره: گفت و توهم دیکش اخماشو مهراد  

  ؟یچ االن بود یشینما موقع اون خب: من
 اخمات یحت اون! کن میوهمراه کن باز شتوین لطفا نهیب زیر اون کنهیم نگاهمون ستادهیا پدرم: گفت اخم با مهراد

؟یکن یهمراه کمی شهیم نهیبیم هینیبیم من سر پشت از روهم  
کردم حلقه گردنش دور دستهامو و زدن یلبخند یظاهر کامال و اکراه با اما.... بودم شده یعصب واقعا  

 لباشو بازهم و  کرد کمتر رو فاصلمون و ام گونه سمت اورد دستشو کی بود یجد همونقدر اما شد باز هم از اخماش 
....گرفت لب ببوسه  ایقبل مثل نکهیا یبجا اما گذاشت لبام رو  

...کرد ریاس لباش نیب لبمو دوباره و کن میهمراه: گفت و شد جدا که بودم ستادهیا شهیهم مثل  
! نبودم بلد یچیه موارد نیتوا کنم؟ شیهمراه دیبا چطور دونستمینم یحت من   

لبام و دمیکش موهاش نیب دستمو حال نیا با اما  
 

 جدا ازش که اوردمیم کم نفس داشتم گهید... کرد تر قیعم اشو بوسه کرد ترش صیحر حرکتم نیا کردم باز هم از و
...شدم  

... نشستیم صورتم رو داغش ینفسها و بود شده خمار چشمهاش   
رفت بابات: گفتم یفور. شد کمینزد دوباره که لباش  نبود پدرش خورد پشتش به چشمم که ببوستم خواست دوباره  

... دمیبوس دوباره و! بدرک:  مهراد  
...میافتاد زدن نفس نفس به هردومون... شدم جدا ازش یقبل تراز کوتاه ندفعهیا  

 با و اوردم نییپا دستمو.... افتاد چشماش گرفته یها یخاکستر به نگاهم که توگوشش بزنم خواستم میشد جدا تا 
 لبمو دور نهییا یجلو و دمیپوش لباسامو! بود اخرش گهید پرو مهراد نیا... بودرفتم توش لباسام که یاتاق به تیعصبان
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: گفت و داد تکون چشویسو و شد بلند جاش از دمید تا مهراد  ییرایپز تو رفتم اماده و کردم دیتجد رو رژم و کردم پاک
...برسونمت زمیعز میبر یشد اماده  

 رونیب عمارت در از باهاش و... دمیند رو ماهان و یکت کردم یخداحافظ مادرش و پدر با و رفتم یا غره چشم بهش
انه؟ی یدیفهم یببوس منو یندار حق یطیشرا چیه تحت گهید مهراد: گفتم میشد نیماش سوار تا میرفت  
  کردم تشکر میدیرس...افتاد راه و زد استارت. گفت یا باشه و کرد بهم ینگاه... اروم یلیخ بود اروم  مهراد

... ممنونم یچ همه بابت: مهراد  
.خوامیم عذر یشد یعصبان اگر  

خدافظ مچکر... ستین مهم باشه: من  
ریبخ شب: مهراد  

...شد دور و داد گازشو و  
...حمام رفتم لباسام کردن عوض بعد و تواتاقم رفتم راستی و داخل رفتم یخستگ با  

 خوابم دیرس که بالش به سرم خسته و کنم فکر زیچ چیه به خواستمینم اما بود برهم و درهم افکار پراز مغزم
 بگذرونمصبح مادرجانم با رو اخرش تا و بدم یمرخص خودم به خواستمیم امروزو... دارشدمیب میگوش االرم با صبح....برد

....شدم داریب میگوش االرم با  
بگذرونم جانم روبامادر اخرش تا و بدم یمرخص خودم به خواستمیم و امروز   

 و زدم در مادرجانم اتاق دم رفتم و دمیکش شونه موهامو پاشدم ازجام عیسر و گرفت شکل لبام رو یلبخند فکر نیباا
بود، گذشته ۹از ساعت خورهیم صبحونه نشسته دمید که اشپزخونه داخل رفتم نبود اتاق داخل یکس اما تو رفتم  

!من یبایز ریبخ صبحت سالااااام: گفتم لبخند با   
جانم؟ یخوب من ی خوشگله ساره ریبخ عاقبتت سالم: مامانجون  
؟یچطور شما....شدم بهترم شما دنیباد خودم که البته: من  

خوبم منم یباش خوب تو جوون خوبم منم...قهار باز زبون یا(: ساره مادربزرگ)باخانومیز  
رونیب میبر که دیحاضربش خب خب خب:گفتم صبحونه بعدخوردن  

صبح؟ نوقتیا کجا: گفت و زد یبرق چشمهاش مامانجون  
 که یجکوز سونا و استخر هی اونم بعداز ناهار میریم بعد میگردیم کمی میریم شهیم ۱۱ رونیب میبر و میش حاصر تا:من

....مامانجونم خوشگل ینفسا واسه تهران بام هی بعدشم رونیب جانانه شام هی بعدشم عاشقشه باجانمیز  
...امروز رمیم دارم منکه دخترمن یول یعال چقد یوا:  گفت زدو یلبخند دیحرفاموشن یوقت مادرجون  

!تومامانجون دست از یواااا: من  
!یمونیجام کالسهات از ای وفتهیم عقب دکترت ای روگازه بچت ای منتظرته شوهرت انگار رمیم دارم یگیم نیهمچ   

دمیند جونمو بایز یحساب و درست که روزید جبران به بمن بده امروزتو هی من عمر من عشق اخه   
 خوادیم دلم اصال گفتم که نیهم میندار اگر اماو و نه و اضافه حرف آ آ آ: گفتم یفور بگه یزیچ خواست  مامانجون

!جانم شو حاضر برو بدو بدو بگذرونم باعشقم امروزمو  
...بشه حاضر باالتا رفت و داد سر یا قهقه مامانجون  

 شماره، کردم نگاه شد قطع دارم برش اومدم تا خوردیم زنگ داشت میگوش دمیاماد میبر و بپوشم که تواتاقم رفتم منم
!گاد یما اوه.... بود مهراد شماره  

!مهراد ؟یک از اونم پاسخ یب تماس ۵  
داد جواب که دینکش دوم به اول بوق یحت گرفتم تماس باهاش تعجب با! بود بیعجا از  

باشه؟ بده جواب گوهتو ماسماسک اون رمیگیم تماس باهات یوقت یلعنت ساره: دیکش ادیمهرادفر  
 مگه بود؟ شده یوحش انقدر چرا باز پسر نیا بود چخبر! بود زده خشکم بودم شده شوک تعجب از!بودم کرده کپ من
 بودم کرده یته قالب ترس از بود؟ شده یوحش انقد باز چرا! بود خوب حالش که شبید نبود؟ روبراه یچ همه شبید

  زدیم تند تند قلبم و
" ستمیباتون مگه ساره"  گفتیم که ادمهرادیفر با  

....بودم گرفته زبون لکنت ترسم از ؟یزنیم داد چرا چ... شدهیچ باز...باز...باز سالم....س س: گفتم و اومدم خودم به  
چته؟ ؟یدار زبون لکنت یکنیم صحبت باهام یوقت چرا: گفت و دیکش یقیعم نفس مهراد که شدیچ دونمینم  

...خب یکشیدادم ایوحش مثه( گفتم و رشدمیش)کن صحبت تر اروم خب...خ: من  
؟یدینم جواب رمیگیم تماس یوقت چرا: گفت قهیدق بعدچند حرفم نیا بعد  

...وضعشه چه نیا دمیترس یوحش....یزد داد تو... مهراد بود لنتیسا میگوش بودم نییپا خب: من  
 اشوب چه نجایا یدونینم ساره شهیم توحل دست به فقطم.... عیفج اومده شیپ مشکل هی راستش خب: مهراد

 مامانجونم به امروزمو خواستمیم من مهراد یوا شده؟یچ ؟مگهیچ: نجا؟منیا یبرسون خودتو یتونیم یک....هیبازارا
من؟ کنم توچه دست از خدا یا....بدم اختصاص  

دارم ازین کمکت به واقعا من...من ساره: گفت بود شده گرفته حاال که خاصش و بم یصدا با مهراد  
 

عقلم برخالف بود یهرچ بالخره.... ای....بود گرفتش یصدا دونمینم...شد باعث یزیچ چه ای شدیچ دونمینم  
رسوندمیم خودمو وگرنه امیب زودتر تونمینم دادم قول مامانجونم به بخدا... شب اما...امیم مهراد باشه: گفتم   

...ساره واقعا ممنون... هیکل ییایم که نیهم نداره بیع....باشه: مهراد  
کنمیم خواهش: من  

 نشست شونم یرو یدست هوی که نشستم و زدم چنگ توموهام یکالفگ با...کرد قطع و خدافظ نمتیبیم پس: مهراد
  سرم پشت برگشتم و دمیکش ینیه ترس از

 خواستم:گفت که دمیپاش روش به یلبخند یخستگ با کردیم نگاهم و بود نشسته روتخت که دمید رو مامانجونم
مادر؟ هیمهرادک....جان ساره... تماستو دمیشن ناخوداگاه نییپا ییایب کنم صدات  

بودم تولد باهاش شبید که همون...زمیعز همکارمه: من  
د؟یهمکار....اها:مامانجون  

بله: من  
 دییخوایم ییجا اگه دیبر...مادر داینزن بهم رو هاتون برنامه من بخاطر شده؟ یزیچ افتاده یاتفاق...من زیعز: مامانجون

دیبر  
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 تازه من بعد کنه حلش تونهیم خانوم هی که اومده شیپ یمشکل هی براش نیدونیم وفتادهین یاتفاق...مامانجون نه: من
 توعالم...ارمیب نه نشد روم منم کنم کمکش که انداخته رو من به نمیا دوستم باخواهرشم و بستم قرارداد باهاش

 رمیم شب گفتم منم جاش برم دیبا امروزم گفت راستش بعد... نبود یکاردرست بودم دوست شیابج با نکهیا و یکار
  جاش

 گهیم نویهم بودم مطمئن مهراد یجا برم من و مینر رونیب امروز بگه خوادیم بودم مطمئن که بزنه یحرف خواستیم_
_  دادم ادامه نیهم بخاطر  

وتمام باشم خوامیم باجونمیز با امروزمو من ،باشه باشه خوادیم که یهرک پسره اون بعدشم  
....خوبه هیخوشگذرون کی تنگه دلم که شو حاضر بدو پس: گفت و زد یلبخند حرفم نیا با  

چشم به یا: وگفتم زدم یچشمک من  
 تمام و یخصوص پرستار باشه شداون بد جونمم مامان حال اگه تنهانباشه که میبرد راروهمیحم رونیب میرفت باهم و

....گهید بود وقتش  
خوشگذشت یحساب...باحال یجکوز و سونا هی و استخر میرفت بعدش و میخورد همونجا نهارم و بام اول میرفت  

....زدم مهراد به زنگ هی و خوردم تزامویپ تکه چند تند تند خونه میاومد و میدیخر شام که بود شب ۷ ساعت  
؟یخوب سالم: من  

عشقم؟ یخوب دلم زیعز سالم: مهراد  
! ومدیدرم داشت شاخام تعجب از  

؟یحرفیم ینجوریا چرا تو؟ یخوب واااا: من  
رسونمیم تویبزرگ چشم نجانیا خوبن همه اره خوبم منم دلم زیعز یمرس: گفت کردو یا خنده مهراد  

!هستن خانوادش دمیفهم  
اونجا امیم راست هی بعد حموم رمیم من ایهست یلمیف عجب خخخخ...گرفتم اهااان: گفتم   

....شده تنگ برات دلم یحساب که زیعز ایب زودتر پس یعال میلیخ: گفت و دیخند بازم مهراد  
نمتیبیم یبا فعال پس چشم باشه: گفتم و زدم یا قهقه  
خدافظ نفس باش خودت مواظب عشقم نمتیبیم: مهراد  

...شدم مامانجونم معنادار یها خنده و نگاه متوجه اوردم باال که سرمو خوردم تزایپ گهید تکه هی و دمیخند  
 نه ای میکن حل مشکلو میتونیم بالخره نمیبب اونجا رمیم بعدشم حموم رمیم من مامانجون: گفتم و اوردمین خودم یبرو

دیبخواب شما امیب یک ستین معلوم  
....بشه حل جوونم اون مشکل انشاهلل باش خودت مواظب گلم دختر برو دل زیعز باشه: مامانجون  

  و خودم ی خفته یبایز یمرس یلیخ باشه: من
  حموم دمیپر و دمیبوس روشو

بزنم پیت گرفتم میتصم و رونیب اومدم ساعت مین  بعد  
 بند دو دیسف تاپ هی بعد دمیپوش سبز ریز لباس ست هی و دمیخند طنتیش با ادیم بهم اهیس و دیسف گفتیم مهراد 

  دمیپوش خوشگل براق یمشک یسوارکار شلوار هی با خوشگل و تنگ و نازک
 نشون تر قشنگ کمویکمربار که خوردیم دورش ییطال کیبار کمربند هی که و دمیپوش کوتاه و تنگ دیسف مانتو هی و

  داد،یم
 خطوط هاش نییپا که کردم سر دمیسف شال هی بود خوشگل یلیخ و داشت ییطال طرح هاش نیاست و قهی دور
 اومده حمام از تازه چون و بافتم سیخ سیخ موهامو برداشتم هم موییطال یمشک کفش و فیک ، داشت یمشک

 بودم
....کردم خفه توعطر خودمو و زدم ملیر کمی و چشم خط هی و غیج رژقرمز هی فقط   

 یمشک سانتافه چیسو یچ همه از خوشحال..بود کرده جادیا ییخوشبو بیترک مخصوصم یشامپو همرام عطرم یبو
... بود قهیدق ۸:۴۰ ساعت دمیرس بودبالخره راه قهیدق ۲۵/۳۰ اونجا تا نجایا از مهراد خونه سمت روندم و زدم چنگ رو
 و دیبوس لپمو شد خم و انداخت کمرم دور دستشو در اومددم مهراد دمیرس که یاصل در جلو و  شدم داخل و زدم در

. دلم زیعز سالم: گفت  
؟یخوب عشقم سالم: من  

( مایبود یلمیف عجب!مردمیم داشتم خنده از یوا)  
اما کردم یپرس واحوال سالم یگرم به شون باهمه بودند داخل یکت و خانم کی و پدرش مادرو داخل میرفت خنده با  

....نکردن باهام یخوب برخورد یکت خود و بود یکت مادر دمیفهم که بایز و مسن خانم اون  
...بودم خورده شاممو من و بود ۹ ساعت میبخور شام تا میرفت بعدش و میخورد یچا و مینشست هم دور ما  

 برام و بود رفته فرو نقشش تو که مهراد بزور زیم یپا برم شدم مجبور اخرش برم؟ در رشیز از یچجور دونستمینم
...بودم نشسته احترامشون به بعد و خوردم برنج قاشق بزورچند برام بود دهیغذاکش  

تیم یمیرژ نکنه دلم؟ زیعز یخورینم غذا چرا جون ساره اواا:  گفت منه تونخ دونستمیم که یکت  
 

...باباجان بکنه فکراشو دیبا ساره ا  
_گفت و خانوم ستاره سمت روکرد_ گرفته خوابم یحساب من خب.یعال میلیخ باشه: اقا محسن  

....بخوابه راحت و شب تا بده خوشگلمون خانوم عروس به یراحت لباس دست هی   
بمونم تونمینم...خونه برگردم دیبا من ممنون نه ؟یچ: من  

 حرفش نیا با بگذرون بد باما شبو کی ستین صالح!  یبرگرد بزارم شب وقت نیا اصال نه: گفت و کرد یاخم پدرش
  کردم دادیم نشون رو بامداد قهیدق۱:۳۰ که ساعت به ینگاه

شما بخاطر فقط اقا محسن باشه: گفتم ناچار وبه شد فشرده مهراد توسط دستم که بگم یزیچ خواستم بازم و  
ریبخ شبت ترم؛ راحت یکن صدام پسرم مثل: اقا محسن  

 تونمیم نمیبب ایب زمیعز خب: گفت و شد بلند جونم ستاره و رفت باال ها پله از اقا محسن.ریبخ شمام شب چشم: من
....نه ای داکنمیپ یراحت لباس دست هی برات  

!شونیباز شب مهیخ عروسک شدم...مهراد نیا دست از افتادم راه دنبالش و شدم بلند ازجام ناچار به  
باالرفتم، هارو پله خانوم ستاره دنبال فقط کنم نگاهش برنگشتم یحت.... دنیم تابم خوانیم هرطور   
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 باز رو یاتاق درب جون بود،ستاره ها خواب اتاق یها در بیترت به و داشت بایز جور و جمع و مربع ییرایپذ هی دوم طبقه 
  دختره هی اتاق دیفهم شدیم نشیزاید از کرد

....است مهرانه اتاق   اتاق، نیا که دمیفهم است، مهرانه خونه نیا دختر تنها که ییاونجا از و  
....داکنمیپ تونمیم یچ نمیبب تا  زمیعز نیبش اونجا: جون ستاره  
...گذروندم نظر از و اتاق و تخت رو نشستم خوب دختر کی مثل  

....است قهیسل خوش مهرانه دادیم نشون هاش لهیوس همراه به اتاق دیسف و یصورت و یسوسن رنگ  
  نخوردن تن_ داد نشونم مارکشو_ نواستن نایا ، تو یبرا یراحت شلوار بلوز نیا ایب زمیعز خب: جون ستاره

  دراوردم رو مانتوم بعد و شال اول شدم بلند کردم تشکر و گرفتم ازش  ییخوشرو با داد دستم لباسارو بعد
ریبگ رو یراحت شلوار ایب پس....گلم یدار تاپ توکه جان ساره عه: گفت هوی بود نشسته تخت یرو که جون ستاره  

بازه یلیخ نیا...خب...اخه بپوشم اونم شهیم اگه نه:من  
کن پات نویهم خوادینم گفت و زد یچشمک و دیخند جون ستاره  

 کردمیم فکر که اتاق تو در وتنها برداشتم رو یاب ساتن شلوار بدهههه نجات منو وانهید خانواده نیا دست از خدا یا
  و زد یلبخند جون ستاره اتاق تو برگشتم و کردم عوض شلوارمو داخل کردم باز رو باشه حموم

بدم نشونت مهرادو اتاق میبر خوشگله خوب: گفت  
 اوردم سرمو! یچیه گهید نهیبب ینجوریا منو اگه خورهیم منو لباس با یوحش پسر نیا عمرااااااا گهید یکی نیا واقعا نه

!دیپوک خنده از جون ستاره دمید نه بگم که باال  
شد؟ یزیشد؟چیچ: گفتم و کردم نگاهش تعجب با  

  یوحش.... پسره: دگفتیبر دهیدبریخند که خووب جون ستاره
خورتت؟یم مهراد؟ منظورت...  

!دیترک دوباره و  
رفت ابروم گفتم؟ بلند بلند یعنی دادم؟ من بود یگاف چه گهید نیا من یخدا یوا  

 به که همونجور و انداخت شونم دور دستشو الیخیب جون ستاره که انداختم نییپل و سرم و شدم سرخ فکر نیا با 
!ینداد لو و مهراد و خودت نیا شترازیب تا بخواب برو برو: گفت دادیم هولم در سمت  

دیباش داشته یخوب شب: مارموزگفت و داخل داد هولم و کرد باز رو اتاق کی در ، در چنتا فاصله به  
رفت و  

...مطمئنم من هیمسر نایا خانواده تو بودن یروان ایخدا  
کنم؟ کاریچ زمیبر سرم به یخاک چه حاال.  

 متعجب من دنیباد داخل اومد شدومهراد درباز هوی که بودم فکرا نیتوا بود دستم یتو یبالشت و بودم نشسته تخت رو
؟یکنیکارمیچ نجایا تو:گفت  

قحطه؟ جا! یدرندشت نیا به خونه ، اتاق نهمهیا اخه.توبخوابم یجا دیبا و امشب گهیم مامانته گل دست: من  
....درکمد یجلو رفت و نگفت یزیچ و دیخند مهراد  

 روتختم بخوان که برسه چه نندیبب منو اتاق باری یحت ارزوشونه همه نباش نگران: گفت داشتیبرم لباس که یدرحال
شد بتینص یزیچ نیچن که یبود شانس خوش یلیخ باالتر بنداز کالهتو! بخوابن  

  ؟ینداشت یدختر دوست جیه تاحاال یبگ یخوایم یعنی راهو؟ همه نیا رهیم یک اوووو: من
...کردم اش یخنث چهره نثار یپوزخند و ؟ینکرد تخت نیا کیشر چکودوممیه و  

 
؟یبیب اره بشه خراب اندامت یرس  

خودته خونه کن فکر بخور یتونیم تا نجایا نترس   
  تفاوت یب کردمیم حفظ مویخونسرد که شهیهم مثل منم خنده ریز زدن مادرش همراه و

 اومدم مهمانم رفتن بعداز و بودم خورده روهم شام...داشتم مهمان امشب راومدمید من یباش کرده دقت اگه: گفتم
خوردم که روهم یقاشق چند نیا جاااان یکت رمیس ریس  

بود زیعز مهراد یها اصرار بخاطر فقط_ دادم ادامه و گذاشتم مهراد دست رو دستمو_  
 لب یرو یمحو لبخند فقط بود تفاوتیب معمول طبق هم پدرش زدند یلبخند بهم مادرش و مهراد و شد سرخ یکت

! بود باباش نیع مهرادم گند یاخالقا نیا داشت  
 کرده ولت که ننتم یمیتی مرده بابات توکه باشه؟ داشته تونهیم یمهمون چه میتی و تنها دختر هی اخه عه؟: گفت یکت

... شوهرکرده رفته خدا امون به  
؟یباش داشته یتونیم یمهمون چه نمیبب بگو اه یکرد پهن مهراد یرو ، رو تورت که االنم یپاپت خدمتکار هی و ییتو   

  و زدم یلبخند سوختیم داشت ازدرون قلبم که یدرحال من
....یبیب یکرد جمع ازم اطالعات همه نیا که یدار دوستم چقدر...زمیعز اخ اخ اخ:گفتم  

.... شده فوت پدرم که شهیم سالم ۳ و گرفتند طالق هم از پدرم مادرو بودم کیکوچ یوقت من بگم که ذکر به الزم   
...من گل بودند مهمونم امشب که دارم یپدر یها لیفام و  

....زمیعز باشم داشته خاص شبانه یها مهمون که ستین تو مثل که من شغل نترس   
  و شد بلند جاش از و دیکوب زیم یرو مشتشو دیرس که تشینها به و بود شده سرخ یکت

 میزندگ پاتواز و رونیب برو خونه نیازا گمشو پاشو ؟ییهرجا هرزه یزنیم هییحرفها چه نیا حیوق ی دختره کن بس: گفت
رونیب بکش  

 خم یکم اون ستادمیا جلوش...بود فاصلمون نمونیب زیم کی فقط میبود هم یجلو و پاشدم ازجام یباخونسرد بازم 
  و شدم خم همونقدر بودمنم
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یکن تکرار هارو حرف اون هیکاف گهید کباری فقط: گفتم  
...یهرجا هرزه. میتی ترسم؟بچهیم ازت یلیخ یکرد فکر:  یکت  

 ی ماده نرو کی گوشش اون یکی گوشش نیا دم زدم دهیکش کی باال اوردم دستمو که بود نشده تموم حرفش هنوز 
یحساب  

ینزار یگرید یرو لقباتو ریبگ ادی: گفتم و ستادمیا صاف بعد و   
  نمیبب سایوا: زد داد یناباور با یکت کردم ترک محلو یخونسرد با و 

 و  عقب داد هولش و گرفت دستشو مهراد دمید هوی بزنه یلیس که باال اورد دستشو عقب دیکش که دستمو اومد و
  شو دور چشمام جلو از االن از نمیا یکرد زهرمارم  که صبح از اون... دهنتو اون ببند کن بس یکت گهید بسه: زد ادیفر

 و دیلرزیم داشت دستهام بدم بروز خواستمینم چون و بود بد حالم یلیخ...کرد ترک رو سالن و هیگر ریز زد هوی یکت
...بزنم حرف تونستمینم اصال و بود شده داغ بغض از گلوم  

 یب و شکست بغضم هوی...گرفت توبغلش منو و دیدستموکش هوی که دید یچ دونمینم که بگه یزیچ برگشت مهراد
.... دیچک اشکام صدا  

...بود ها پله راه یجلو قایدق میبود ماتوش که یسالن کردم پاک اشکامو و کردم حفظ خودمو بازم اما  
 نشسته همه ییرایپذ به برگشتم شدم که بهتر زدم اب کمی صورتمو و ییدستشو رفتم راستی و شدم جدا ازش 
 کمرم دور انداخت دستشو نشستم مهراد کنار رفتم منم نبود مادرش و یکت از یخبر بود زهایروم وهیم و قهوه و بودند

  و دیبوس سرمو و
 و مادر از: گفت که کردم نگاهش یسوال...گفتم بابا و مامان به ویچ همه من...نکن ناراحت خودتو بشم قربونت:گفت

ندارند یمشکل موضوع نیا با پدرم مادرو...مادرجونت از...خودت و پدرت  
کردم ینگاه مادرش پدرو به لبخند با  

...شد خارج تنم از روح زد پدرش که یباحرف که  
 از تورو یرسم تا زارمیم یخواستگار قرار هی یبش ما عروس قرار انشاهلل که حاال... زمیعز دختر خب:مهراد یبابا

 اگه البته... میبخور ام ینیریش هی مییایب بهتره پس نامزدته نشون تودستت انگشتر... کنم یخواستگار مادرجونت
یبدون قابل مارو خانواده  

 فکر اصال بود دهیپر جفتمون رنگ کردم مهراد به ینگاه تعجب با...کرد نفوذ استخونم مغز تا سرما و کرد خی دستام هوی
...میبود نکرده رو یکی نیا  

 در... برگردند خوانیم دارند حرکت زود صبح فردا ساره مادربزرگ... ستین که یا عجله...باباجان یدونیم خب: مهراد
م؟یکن صبر گهید ماه تا ما چطوره زننیم ساره به یسر انیم روز چند فقط هرماه  

 رو گلمون ودختر انیب تا میریبگ تماس کی گهید ی هفته اخر... ستین استخاره چیه حاجت ریخ درکار جان مهراد نه: بابا
میکنیم ها مراسم هیبق راجب یفکر بعد ماه تا بعد میکن یخاسگار ازشون  

ها؟؟ مراسم  هی؟بق یچ: میگفت باهم همزمان مهراد و من هوی  
 جشن هی فقط االن یول...مونده رسوم و رسم و مجلس یکل گهید اره خب: گفت اقا محسن همون مهراد یبابا

بشن مطلع هم هیبق تا میبکن نشون یرسم رو گلمون عروس که کیکوچ  
 قبل تا حداقل شهیم یعال یلیخ اره: گفت و گذاشت زیم یرو رو شیخال قهوه فنجون لبخند با جون ستاره

میبرگشت هیترک از هروقت زایچ هیباق باز....رفتنمون  
ه؟یچ شما نظر خب: گفتن و کردند یمانگاه به برگشتن و دادن تکون یسر بالبخند جفتشون  

 و زد یتظاهر کامال یلبخند مهراد!  متعجب و میبود شده زرد هردومون میانداخت بهم ینگاه مهراد منو حرفش نیا با
ام هیعال و خوب بنظر...خوب: گفت و پدرش سمت برگشت و فشرد دستمو  

 
 عطر دیبا شهیهم من خلوت کنمینم اتاق نیتوا بکنم میهرکار اگه یحت ممنوعه اتاق نیا به ورود یدونیم: گفت مهراد

!گهید کس نه باشه توش خودم  هیسا و  
....بود ختهیر بهم یحساب امشب اعصابم نگفتم یزیچ  

 چنگ زیم یرو از رو یگاریس بسته  بود تنش یا قهوه شلوارک و یرکاب برگشت هیثان چند بعد و رفت حمام به مهراد
...داخلش ورفت کرد روباز اتاق یا شهیودرش زد  

  کشه؟یم گارمیس مگه بکشه؟ گاریس رفت یعنی یوا
... ومدین ادمی یچیه نه؟ ای دمید دستش گاریس قبال که کردم فکر یهرچ  

!داخل ادیب تراس از خواستینم انگار که مهرادم بود رفته سر ام حوصله کاریب  
افتاد کتاباش قفسه به چشمم تا!گذروندم نظر از دوباره رو اتاق منم   

 اسم دادم هیتک تخت سرتاج به و نشستم و روتخت برگشتم و برداشتم کتاب کی کتابا قفسه از و پاشدم یخستگ با
... بود یفرانسو فرد اش سندهینو چون بود ترجمه البته که بود" شکن شاخ"کتاب  

...برد خوابم و شد گرم چشمام که شدیچ دمینفهم که خوندمیم داشتم بود یجالب داستان  
 مهراد

 اما! بودا خودش کار حاال ه؟یچ رهنمیپ رو رژلب رد که دادیب و داد به زد یکت که صبح اول... بود یافتضاح روز امروز
....بود مکار یلیخ  

 رژ رد  اصال:گفتم دادم جوابشو رفت در دهنم از منم بود مونده نجایا شبید از که مادرشم کرد کوفتمون رو صبحونه
؟یدار یمشکل خانوممه ماله است ساره  

...نداره نصبم و اصل مهیتی بچه داره یچ یپاپت دختره اون  باش ادم ؟نکن هیچ کارا نیا نامزدتم من گفت نمیا  
 یسوزیم یدار هیچ عاشقشم من باشه ی؟هرچ وسط نیا یانداخت خودتو توچرا   بتوچه نداره و داره یهرچ: گفتم

؟یکنیم کاراتو نیا  
 از من مادر واجب دخترت و شما احترام جان عمه نیبب: گفتم مامانش به منم کرد تک رو یخور نهار و هیگر ریز زد یکت

!بود ریگ یکس شیپ قبل از دلم من اما کرد شنهادیپ شمارو گل دسته دختر و رمیبگ زن دیبا که داد ریگ اومد هیترک  
...دارم دوستش وجودم اعماق از رو دختر اون انداختم حلقه دستش شبید که یدختر  

 بشه ام خونه خانوم ساره خوامیم یرسم االنم نبوده و ستین مادوتا نیب یزیچ گفتم اولشم از من زمیعز جان عمه
کنه؟یم کارهاشو نیا چرا یکت فهممینم  

.کنمیم کارو نیا خودم وگرنه یکن کنترل رو دخترت خوامیم ازت اما   
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نشو گستاخ مهراد هیکاف:  گفت و زیروم دیکوب دستشو حرفم نیا با مامان  
 برمشیم رمیگیم دستشو گرفتم تیبل دوتا ظهر فردا یبرا  نترس... کنمیم کنترل دخترمم... مهراد باشه: یمادرکت

  نگفتم یزیچ منم....پسر ختهیر براش که یزیچ بچم  اونوراب
 فکر اره گفتن بابام بعدشم و مامانم بعد  میبش اشنا خانوادش با کمی یکن دعوت زنتو بهتره توام:گفت کرد ینجوریا هوی

...  ادیب بگوساره و هیخوب  
 که دمیکش داد سرش داد جواب  بالخره رمیبگ تماس باهاش تا برداشتم مویگوش رفتم اتاقم به و دادم تکون یسر

...کنهیم صحبت زبون لکنت با و کرد بغض و دیترس دمید  
دمیترسیم پدرم از من...کنم کنترل تمویعصبان و خودم کردم یسع  

 اما بگه برامون گذشتش از تا خونمون ادیب کنم دعوتش تا بودم زده زنگ االن و ادیب کنار ساره گذشته با نتونه دمیترسیم
... داده قول مادربزرگش به که گفت اونم  

... دارم ازین کمکت به ساره:گفتم دوباره نیهم بخاطر بود عقرب در قمر یلیخ اوضاع  
! انگار دادن بهم ارویدن خدا یوا ادیم که گفت هیثان بعدچند  

.ادیم رفت مهمونش که شب داره مهمون گفتم و رفتم مییپا یخوشحال با منم  
 فکر خواندیم یهرچ بزار اوردمین خودم یبرو اما دمیشن یخوب به که گفت لب ریز یدوارمیام و زد یپوزخند ام عمم

...ستین مهم...کنند  
 یخونگرم با بود ساره خورد، زنگ میگوش که میبود نشسته ساره منتظر ییرایتوپز اماده و کیش همه شد که شب

...ادیم بره مهمانش که دادم اطالع همه به و ادیم بره حمام گفت اونم که دادم جوابشو  
....بود شده متعجب من کردن صحبت طرز از بود گرفته ام خنده  

....میکردیم رفتار عاشقانه دیبا پس میبود مجنون و یلیل ما هیبق ازچشم بالخره  
 نداشت لیم و بود خورده شامشو ساره اما شام یبرا میرفت یهمگ ییرایپز یکم بعداز دیرس ر،یتاخ کساعتی با ساره

.... یوا ونیکتا نیا از یوا یول نشدم چشیپاپ ادیز و کردمیم درک منم  
...دادیم جوابشو یخوب به که بود یمحکم دختر ساره اومد خوشم اما! انداخت راه دعوا و داد چیپ سه ریگ  

 رو خودش یها لقب داشت قایدق اخه! کرد هنگ مغزم لحضه هی! ییهرجا هرزه: گفت ساره به یکت که یا صحنه 
 حرفاروتکرار اون هیکاف گهید کباری فقط: گفت وار دیتهد و ستادیا روبروش ساره...ساره حرکت از اما کردیم ساره قالب

....یکن  
...گذاشت یکت صورت دوطرف نروماده دهیکش دوتا یخونسرد نیع در ساره اما گفت بهش بازهم یکت  

 یب کامال! نهیبیم اکشن لمیف داره انگار کردیم نگاه روبروش منظره به و بود داده هیتک یصندل به نهیس به دست پدرم
!!!تفاوت  

 یکت مادر بود شده گرد چشمهاش و دیکش ینیه و گذاشت دوردهنش دستشو یلیس یصدا دنیشن با اما مادرم
!گستاخ ی دختره: گفت رلبیز و کرد جمعش و زیم یرو کوبوند مشتشو هم  

 ستادنیا ها پله یجلو دمید رونیب اومدم یناهارخور از تا ستنین دمید که دخترا به دادم دوباره حواسمو و اومدم بخودم
بزنه که باال اومد یکت دست و  

 
... گرفتم جلوشو و دمیرس که ساره توگوش  

 شیپ لحضه چند همون نیع دمید که بپرسم حالشو ساره از تا برگشتم کرد ترک رو سالن یکت زدم که ییحرفا از بعد
....ختیر اشکاش و کرد بغض و دیلرز فکشم کم کم لرزهیم داره دستاش اما خونسرد  

 نیسنگ یلیخ ساله۱۹/۲۰دختر هی یبرا یزندگ بار از حجم نیا و غصه و غم از حجم نیا...کردم بغلش اروم یلیخ
...بود  

نشستم و ییرایپذ داخل رفتم منم یبهداشت سیسرو رفت یوقت!  ازش بپرسم دیبا رفته ادمی سنشم  
.شنومیم بگو خب: گفت بابا که   

باباجان؟ بگم ویچ: من  
دونم؟ینم یدونیم که یهرچ: بابا  

 شمیپ سال سه و کرده بزرگ خودش نویا و داده طالق زنشو نکهیا و زدم حرف ساره یبابا هنرمند احمد از کردم شروع
...مرده  

نصب و اصل یب بگن و نکنند قبول وقت هی نکنه که داشتم ترس یلیخ...گفتم بهشون  رو ساره گذشته از یا خالصه  
کرد مامان ب یقیعم و دار معنا نگاه بابا حرفام بعد اما  

 یلیخ نداره موضوع نیا با یمشکل چیه گفت بابا بعد داد تکون یسر و شد سیخ چشماش کنم فکر لحضه هی مامانم 
! رونیب بزنه شاخام بود کینزد کردم تعجب  

! نداشت ندشیا عروس بودن میتی با یمشکل چیه کبکبه و دبدبه همه نیا با مهرجو محسن  
 صحبت گرم و کردم بغلش معمول طبق منم کنارم نشست و رونیب اومد ییدستشو از ساره که بگم یزیچ خواستم

....ختیر بهم ذهنمو معادالت حرفهاش با بابا بازم میشد  
....نبود ینجوریا ساره و من قرار اصال... کارکنمیچ دونستمینم افکارم به زد گند  

 متعجب میبکن کارامونو یرسم و میبخور ینیریش و عقد و یخاستگار میبر دیبا گفت یوقت... ختیر بهم زیچ همه 
...شدم  

 بکنه فکراشو دیبا ساره اما هیعال و خوب بنظر خب:  گفتم....داشت حقم البته...بود کرده کپ که چارهیب ساره
....باباجان  

 دونستمینم واقعا یول.... ختیریم بهم داشت ساره یخانوم و منش و ییبایز به اونم دختر کی ندهیا کردمیم درکش
... بود شده جیگ یحساب کارکنمیچ  

 سمت اونو خواسته ازخدا مامان بعدشم کرد منع ساره یبرا رو رفتن اجازه و کرد ریبخ شب اعالم و پاشد جاش از بابا
...کشوند مهرانه اتاق  

 اتفاق ممکنه کردنیم فکر باشه من تخت تو ساره صبح تا امشب نکهیا گذرهیم مزخرفشون افکار تو یچ دونستمیم
.... بده رخ نمونیب یخاص  

... شناختمیم خوب پدرمو مادرو من  
توفکره و تخت رو نشسته ساره دمید که شدم اتاق داخل و دمیکش یپوف  
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؟یکنیکارمیچ نجایتوا: گفتم  
!قحطه؟ جا یدرندشت نیا به خونه اتاق همه نیا احه...توبخوابم یجا دیبا و امشب گهیم مامانته گل دست: ساره  

...برخورد بهم  
 یناراض بلکه ادینم خوشش تنها نه خانوم نیا اونوقت...بخوابند بغلم باری دارن ارزو یحت ای اتاقمو دنید ارزو دختره هیبق

هست؟ ام  
...ختیریم بهم ذهنمو معادالت که بود بار نیچندم یبرا دختر نیا کنم عوض لباسامو تا رفتم و دمیخند  

...پدرم یگرید و ساره یکی کنم ینیب شیپ رو دونفر نتونستم چوقتیه میدرزندگ  
 بنداز کالهتو! بخوابن روتختم بخوان که برسه چه ندیبب منو اتاق باری یحت ارزوشونه هیبق نباش نگران: گفتم حال نیا با

...شد بتینص یزیچ نیچن که یبود شانس خوش یلیخ باالتر  
 نیا کیشر چکدومُ یه و ؟ینداشت یدختر دوست چیه تاحاال یبگ یخوایم یعنی راهو؟ همه نیا رهیم یک اووو: ساره

...زد یپوزخند و ؟ینکرد تخت  
!!!بود رفته کجاها تا فکرش  

 هیعطروسا دیبا شهیهم من خلوت کنمینم اتاق نیا تو بکنم میکار اگه یحت ممنوعه اتاق نیا به ورود یدونیم: گفتم
...گهید کس نه باشه توش خودم  

 یگاریس و کردم عوض لباسمو حموم رفتم اجبار به منم نگفت یزیچ دهیم جوابمو االن کردمیم فکر که تصورم برخالف
....کنم مرتب افکارمو کمی تا تراس رفتم و برداشتم  

 اومدم مسواکم و کارا بعد و رفتم ییدستشو.... داخل اومدم افتاد تنم به که یسوز با که گذشت ساعت چند دونمینم
....برده خوابش تخت رو ساره شدم متوجه که بخوابم تا  

...خورد نقصش یب کلیه به نگاهم.....برداشتم پاش یرو از رو بالش و گذاشتم زیم یرو کتابو اروم یلیخ   
  کردم درازش تخت یرو اروم و زدم یپوزخند 

 ریدرگ نگاهم که رمیبگ بغل بالشت دوباره خواستمیم عادتم طبق ، دمیخز پتو ریز چراغا کردن خاموش بعد خودمم
... شد ساره لخت یبازوها  

...کردم بو و گذاشتم موهاش یال سرمو و دمیبوس شویشونیپ...بغلم تو دمشیکش یاروم به  
...بودم دهینشن بحال تا بود خوشبو یلیخ... بود خاص عطرش ای شامپو انگار...بود خاص یلیخ  

 هام پلک که شدیچ دونمینم ، کردم بغلش شتریب و دمیبوس موهاشو یرو  یاحساس ای و قصد چیه بدون و تفاوتیب 
....دمیخواب و شد نیسنگ  

... شدم داریب یکی دست یها تکون با صبح  
...بود رکردهیگ دستهام نیب که انداختم ساره به ینگاه تعجب با  

کن باز مهراد یوا: ساره  
و؟یها؟چ:من  

برم کن ولم کن باز دستاتو دمیترک کن باز یوا ساره  
.راحتم خوبه جات یبر خوادینم: من  

کن باز ختیر یوا: ساره  
؟یسراورد یصبح اول ختیر یچ:من  

گهید بکپ ریبگ  
خختتتتتیر مییدستشو نگیباباخ یوا...ها شهیم انوسیاق روتختت االن ینکن باز دستاتو اگه مهراد: ساره  
ییدستشو سمت دیپر جت مثل کردم باز دستامو و کردم بهش ینگاه رخندهیز زدم یپق حرفش نیا با  

سا با طنز صبح هی نمیا دمیکش هم از و بدنم باخنده  
 
!ره  

 جلو درفتیکشیم خجالت کنم فکر... اوردیباالن سرشو یول رونیب اومد ییدستشو از دمشید که گرفت میخند دوباره 
 باسنش از یوجب کی پشتش انداخت و کرد شونه موهاشو اروم اروم و برداشت یبرس هام، شونه نیب از و نهییا

....بود بلندتر  
 کنارم شد دراز یتپ که دمیکش دستشو کردمیم یخستگ احساس هنوزم نشست تخت رو کنارم اومد و شد بلند

بغلم تو دمشیکش یفور  
!یشد خل یصبح اول.... برم کن ولم! یکنیم کاریچ یدار یه: ساره  

.میشیم داریب باز میبخواب کمی خوشگله نزن حرف انقد اه: من  
؟یبخواب یکن ولم شهینم برهینم خوابم من مهراد یوا... کن تر شل دستاتو کمی حداقل شمیم خفه دارم یوا: ساره  

شهینم نچ: من  
کردم احساس گردنم رو لباشو خودم به دادم فشارش محکمتر  

کن ولم: گفتیم   
خورد،یم گردنم به لباش که بود کمینزد انقدر اما   

 ببوسمش کردم هوس انقد اومد زبونم ریز دوباره لباش ییهلو مزه خورد لباش به نگاهم که کردم زیانال صورتشو کمی 
...بود عیضا یلیخ خب یول  

شدممم له اه: که اومد صداش دوباره   
 زدم مهیخ روش حرکت هی با بود من بغل تو تماما واون میبود دهیکش دراز هم کنار زد برق چشمام زد بسرم که یفکر با

...جاموند رمیز و  
؟یبر یخوایم: گفتم بهش که کردیم نگاهم باتعجب  

اوهوم: ساره  
چرا؟: من  

نیسنگ ل  یگور گرگ  شمیم له رتیز دارم چون: ساره  
 کننده مجذوب هم یلیخ.... متعجب و اهیس یگو دوتا...رایگ و قیعم انداختم چشمهاش به ینگاه حرفش نیا با

 روم؟ از یپاش شهیم مهراد: گفت که  زدم یشخندین ن؟یسنگ ل  یگور گفتیم که بودم نیسنگ انقد یعنیه...بود
دمیترک  
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نچ: من  
؟یشد خل مگه وااا: ساره  

اره: من  
کشمایم غیج مهراد: ساره  

 گونه رو واز نوازش دستمو.... _که بره اگه تازشم رهینم رونیب ییصدا چیه اند صدا ضد و قیعا در و وارهاید بکش: من
!یبیب یکشیم غیج رمیز کنندیم فکر اونها_ دادم ادامه و دمیکش اش  

منحرف تیترب یب ادب یب نیه... کیم غیج رتیز خب وا: ساره  
نییپا انداخت سرشو خجالت با و شد سرخ و  

!بود بخش لذت دختر نیا کردن تیاذ چقدر دادم سر یا قهقه   
!داره شرط کی روت از پاشم یخوایم اگه... ساره: گفتم   

...پاشو فقط قبول باشه یهرچ ؟یشرط چه: گفت یباخوشحال کرد نگاهم و باال اورد سرشو چشاو هوی ساره  
قبول؟ باشه یهرچ:،گفتم زدم هوا رو حرفشو.... معذبه دمیفهمیم  

اوهوم: دادوگفت تکون سرشو تند تند ساره  
! بودم مزش تشنه....گذاشتم لباش رو لبامو و کردم کشینزد سرمو فاصله یب و خوبه: گفتم طنتیش با  

 بود کننده ناراحت نیا و داشت دستمو ریز عروسک نقش...دادینم ام بوسه اجازه یحت و کردینم یهمراه چوقتیه 
....کرد عمل انهیکامالناش اون و بود مامان تولد جشن شب کرد میهمراه که یتنهابار  

 چرا دونمینم افتاد خمارش یچشمها به نگاهم که کردم ولش دوم بوسه بعداز کنم تشیاذ نیا شترازیب خواستمینم
...تر قیعم زدم سومو بوسه بودم داده دست از کنترلمو  

 یچشمها با که کردم یمکث کنه؟یم یهمراه داره االن یعنی! کردم ُکپ موهام یال رفت گردنم دور که دستش 
.... شدم مواجه بستش  

 کمی اگه دمیکش عقب که بودم افتاده نفس نفس به گهید... شدم تر صیحر کارش نیا با یول بکشم عقب خواستمیم
!بودم ختهیر بهم یکل االنشم نیهم دادمیم دست از کنترلمو رفتمیم شیپ گهید  

وفتاد؟یم داشت یاتفاق چه ستادمیا اتاق وسط و پاشدم روش از یفور دمیکش که عقب   
 تر تشنه رشدنیس یبجا گرفتمیم یهرچ انگار...بشم صیحر ینطوریا نکهیا نه بودم کرده لباشو مزه هوس فقط من

....شدمیم  
؟!وفتادیم داشت یاتفاق چه ومدیم شیم داشت یچ دمیفهمینم اصن   

...بودند ساره یدستا یال شیپ قهیدق چند که دمیکش موهام یال یدست ذهنم مورد یب یها سوال از کالفه   
 رمیم! بره شیپ ینجوریا خواستمینم من یکنیم صالحم خلع سمتت امیم هروقت چرا دونمینم! ساره معذرت: گفتم 

.... صبحونه یبرا نییپا میبر اومدم یوقت کن تنت یزیچ توام رمیبگ دوش هی  
...رفتم حموم و  

....کردم فکر یچیه و یچ همه به دوش ریز  
...برام افتاد که یاتفاقات به...مردنش به بودنش به ترنم به   

...داده قرار اشیخوب شعاع تحت هممونو یزندگ اومده یوقت از نکهیا به...  ساره به   
... میزندگ اجبار به و...پدرم چرت یمایتصم به...لباش مزه به...اهشیس یچشمها به خودش به   

 یجوری رو یباز نیا بهتره پس ستین من هیباز شب مهیخ عروسک اونکه! کردمیم یباز دختر هی یزندگ با داشتم
؟یچجور یول...کنم درستش  

 فعال کردمیم تیاذ رو ساره دینبا اما... کردمیم چارتا دودوتا دیبا...بکنم تونمیکارمیچ نمیبب که داشتم کردن فکر به ازین 
....بود مهم که بود یزیچ تنها نیا  

 بپوشم تا حمام رفتم و برداشتم یشلوار و شرتیت بود توفکر و بود نشسته روتخت اماده و حاضر ،ساره رونیب اومدم
...رمیم ناهار وقت شرکت برم شدینم گهید بود مهمونم ساره امروز چون بود ۹ ساعت  

 و کردم درست برس و سشوار با موهامو تواتاق دمیپر و کردم تن رنگم یخاکستر شرتیت با مویمشک اسلش شلوار 
  و ساره کنار روتخت نشستم

 دشب یها حرف درمورد....نکن فکر یچیه به میبخور صبحونه میبر پاشو نکن فکر یچیه به االن جان ساره: گفتم
...دمیرس هم ییها جهینت به کردم فکر ادیز هم پدرم  

م بهت بعد کن ازاد فکرتو فعال  
 

...میبش خالص مشکال نیا شر از جفتمون تا میکن کاریچ گمی  
.... میبد انجامش زودتر میبتون هم کمک به تا.... بودنمونه باهم الزمه که یزیتنهاچ فقط  

  باشه: گفت یتظاهر کامال یلبخند با دادو تکون یسر بود توفکر قیعم ساره
...شرکت ورفتم دمیبعدپوش ساعت چند منم....کرد رفتن عزم ساره  بعدصبحونه و یناهارخور اتاق میرفت  

...شهیم یچ نمیتابب گذاشتم ونیدرم هم باماهان مشکلو  
  بعد_روز_سه#

....میدیرس جهینت به  شبید بالخره  
...شدم مطمئن  ماتمیتصم از باماهان صحبت یکم با  

....کارکنمیچ دونستمیم بالخره  
اومدم خودمم و کردم  کافه همون داخل عصرونه کی به دعوت رو ساره و زدم زنگ  

دادم تکون و باال اوردم دستمو داخل ومدیدرم از که دنشیباد... منتظرشم شهیم یا قهیدق پنج االن   
....جام اومد راستی ساره  

یخوب سالم:ساره  
یتوچطور خوبم خوب اره: من  

....هست بهبودم روبه خوبه یلیخ ام مهرانه شکر، خوبم منم: ساره  
چطور؟: من  

....هیبهبود روبه گفتن گرفتم خبر ازش روزاونجابودمید:ساره  
!میکن صحبت ازدواج درمورد کمی تا ییایب گفتم راستش خب... خوب چه: من  
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ازدواج؟؟؟: ساره  
...بود پدرم یها حرف منظورم: من  

م؟یبکن مییخوایکارمیچ خب...اهان: ساره  
....رفت قهوه دوفنجون سفارش گرفتن بعد و اومد گارسون  

 توبهم و یخاستگار مییایم یرسم یلیماخ ساره...دمیرس جهینت نیا به و کردم فکر روز چند نیا....راستش خب: گفتم
...یدیم مثبت جواب  

 ماازهم اونابرگردن که یوقت تا... انینم گهید وقت نیچند تا و هیترک رنیم نایا مامان مطمئنم میکرد عقد نکهیا بعداز
...میشیجدام یتوافق  

 فقط... رمیگیم دیسف شناسنامه واست نایا بعدهمه نکنم تتیاذ دمیم قول منم...مینداشت تفاهم میگیم ام هیبق به 
...یباش پشتم اخرش تا دارم ازین  

...کردیم دلنگرانم نیا و...بود فکر تو فقط ساره  
..نداره یمورد مهراد باشه: گفت. محکم و باالاورد سرشو کردن فکر یکم بعداز  

....بودم روابرا یخوشحال از که یوا   
گذشت روزم اون و دمیبوس شویشونیپ یباشاد یخداحافط وقت  

 تماس ساره به یخوشحال با مامانمم.... یخاستگار میبر میتونیم که دادم اطالع خونه یاهال به خونه رفتم که شبش
...گهید اخرهفته شهیم اونموقع تا و ادیب  مادربزرگش دیبا گفت ساره اما رهیبگ یخواستگار وقت که گرفت  

 با و کردم تن یدیسف راهنیپ با یمشک شلوار و کت... بود یخاستگار روز امروز... گذشتیم باد و برق سرعت روزهابه
... حاضرند باباهم و مامان دمید که رونیب رفتم اماده و حاضر و گرفتم یدوش عطر  

 روش شکالت بسته کی و ینیریش جعبه کی راه نیب... اونها خونه سمت میافتاد راه و میشد من نیماش سوار یهمگ
....اشون خونه دم دادم گاز و دمیخر گل دسته کی و  

 تنش یرنگ کرم شلوار و کت ساره...گفتند امد خوش و رفتارکردند ییخوشرو و یگرم با و بودند بزرگش مادر و ساره
....داشت هم ییبایز و مختصر شیارا و بود بسته ساده موهاشو و بود  

 کینزد از مادربزرگش دنیباد من و بودند کرده صحبت به شروع ها بزرگتر.... بود نیدلنش و گرم شهیهم مثل اش چهره
...بود کم براش واقعا" بایز" اسم...شدم مجذوبش واقعا  

 یبرا خونه لهیوس تکه ۱۰ و سکه ۱۱۴ رو هیمهر... اومده خوشش من از دیفهم شدیم اش یپ در یپ یلبخندها از اما
....نوشتن مجالس مخارج عالوه دامادبه  

...است تهیفرمال اش همه نایا میدونستیم ساره و من فقط وسط نیا و نوشتنیم شوق و ذوق با اونا  
...میبلندشد مام میبزن رو هامون حرف تا اتاق تو میبر ساره با داد شنهادیپ بابا  

....رفتم منم و کرد مییراهنما اطیح به ساره  
 شهیم ندهیدرا کنندیم فکر همه که باشه روبروت ادم هی مزخرف چقد مهراد یوا: گفت ساره که گوشه هی مینشست 

نه؟ مضحک و دار خنده... هست ام تهیفرمال زایچ نیا درواقع شوهرت  
...واقعا اره:  من  

زدم خی تو میریب بعد که بگو یدار یحرف خب:ساره  
....کمکه و حرف ایدن کی خودش یکنیم کمکمم که نیهم واال نه: من  

...است فهیوظ کنمیم خواهش:ساره  
 ساره جواب که میکرد اعالم هامون لبخند حفظ با و داخل میرفت میپاشد افتاد تنمون به که یسوز با  قهیدق چند بعد 

...مثبته  
(...کردند تعارف همه به ینیریش) رو همه دهن بعدشم و کرد نیریش دهنشو و دیکش کل مامان  

 فقط و فقط ارزوم اما...مییایبرب پسشون از میبتون بودم وار دیام میداشت رو شیپ یطوالن ریمس و بود راه اول تازه نیا 
....گرفتمیم ساره بغل از که یارامش...بود ارامش  

شد گرم دستم هوی که هابودم فکر نیتوهم  
  کردیم نگاهم یبامهربون و بود ستادهیا جلوم که کردم ساره به یونگاه اومدم بخودم 

!شدیچ: دمیپرس تعجب با...  نبود چکسیه کردم نگاه اطراف به تعجب با  
...شهیم حل شاهلل ان نکن الیخ و فکر انقدر مهراد....میبر ماهم بلندشو...شام یبرا رفتن همه: ساره  

باشه....دمینفهم من چرا پس اهان: من  
نکن تیاذ خودتو انقدر.... ینداد جواب زدم صدات یهرچ یبود توفکر: ساره  

...رهیدرگ یحساب فکرم...باشه: من  
چخبر؟ دیجد پروژه و لیکائیم از یراست...زیسرم میبر بلندشو وللش نارویا خب: ساره  

راهم نیب رفتم شونینهارخور زیم قسمت به شدمو بلند ازجام  
تا ۱۰ شهیم که ماه ۳ سر هم وساموئل خوادیم دیجد طرح ۳۰ ماه ۳ هر لیکائیم...ستین یخاص خبر: گفتم   

 
....شماست شرکت یبرا یبعد یتا ۱۰ و خودم یبرا تاش ۱۰ دهیم لیتحو رو طرحش  

نداشتم خبر اهان: ساره  
...گفته و گرفته تماس رنجبر یاقا با ماهان کنمیم فکر:من  

اها: ساره  
 که بایز و جوان خانم هی کنارش باخانمیز زیم صدر...نشست روبروم هم ساره مینشست و زیم به میدیرس

....ساره و من دراخر و مادرم و پدر و شناختمشینم  
 خبر...رفت کیج شرکت به هم باری و شرکت اومد یبار چند لیکائیم یراست:  گفتم لیکائیم یها حرف اوردن ادیباب
 کنمیم فکر... عاملته ریمد که گفتم و کردم اشناش رنجبر یاقا با... یریدرگ گفتم منم یستین چرا که گرفت ازم تورو

...ادیب توام شرکت که روزهاست نیهم  
اونوقت؟ چرا جدا؟ عه: ساره  

....کنهیم نکارویا شرکتها کار روال با ییاشنا یبرا کنمیفکرم دونمینم: من  
....نطوریا که اهان: ساره  

ه؟یک جوان خانم نیا: دمیپرس  
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...هستند مادرجون پرستار رایحم: ساره  
دارم سوال بازم: من  

بگو: گفت و زد یلبخند ساره  
کرده؟ کارو نیا پدرت...هست" بایز" شرکت اسم: من  

...گذاشت شرکتش یرو رو مادرش اسم بله: ساره  
....دمیفهم رو اسم نیا فلسفه تازه  

...دارم ادیز سوال من خب: من  
  زد یچشمک و دمیم جواب مناسب فرصت یبرا باشه سوالها....نکنه خی یبخور غذاتو بهتره: ساره

....غذاموخوردم کردم شروع و زدم یلبخند منم  
...کردندیم جمع رو زیم داشتن یوسارا رایحم و ساره یاصل سالن داخل میرفت غذا بعداز   

... کردیم صحبت باخانمیز و میبود نشسته ماهم  
... اومد قهوه و یچا پراز ینیس کی با ساره قهیدق چند بعداز  

 جام از و گرفتم کرد اشاره ینیس به یوقت اما دمینفهم اول کردیم اشاره ساره به چشم با که خورد پدرم به نگاهم
!دادم انجام رو بودم نداده انجام تابحال که یکار و گرفتم ساره از رو ینیس و پاشدم  

 سرخ که ساره به دمیرس همه بعداز! کردمیم تعارف قهوه و یچا داشتم شلوار و کت و ابهت اون با من شهیم باورتون 
  بود خنده از مطمئنم و بود شده

...برداشت قهوه فنجون هی ناز با اونم و کردم ینیس به اشاره اخم با دیخند زیر زیر که کردم یاخم  
 قهوه فنجون کی خودمم یبرا و گذاشتم وسش بزرگ زیم یرو رو ینیس الیخیب...ارهیب ناز بودم دهیند تابحال

...برداشتم  
کرد رفتن عزم پدرم که بود ۱۲ یها کینزد ساعت بایتقر یاضاف و مزخرف یها حرف و وهیم خوردن بعداز  

 وقارتشون و متانت و ساره و باخانمیز از همش بابا و مامان نیماش تو رونیب میزد یخداحافظ بعداز و میشد بلند 
...دادمیم جواب نه و اره با ای کله با ای که پرسدندیم یسوال منم از یگاه و کردندیم صحبت  

!نداشتم رو چرت یها بحث حوصله  
و مامان حرف وسط دمیپر که ومدیم بدم ازش که کردن بتیغ سمت رفتیم داشت بحثشون  

...میدیرس نییپا دیبپر االنم.دینگ من جلو دیکن بتیغ نبودم من یوقت:  گفتم   
 غیج سرم پشت از یکی هوی که بزنم رو برق دیکل خواستم و کردم باز رو اتاق در یخستگ با داخل میرفت یهمگ

مهراددددد غغغغغیج: دیکش  
!کسخول   ماهان دمیشدد روشن ها برق همزمان که برگشتم و گذاشتم قلبم رو دستمو وحشت با  

 رو کوبوندم بود دستم تو که کتم با عوضش اوردمین خودم یبرو یول دیچیپ قلبم یرگا نیب یجزئ درد یکم راستش 
  شد خفه گلوش تو غیج که صورتش

  و روبروم نشست خودشم روش کرد پرت منو ییجورای کاناپه سمت کشوندم و گرفت دستامو جانیه با
 داد؟ یمنف جواب ی؟ک داد مثبت جواب یک افتاد؟ یاتفاق ؟چه شدیچ نمیبب بنال ع،یسر تند، زود، مهراد ییییوا: گفت

؟...نداشتند یمشکل ساره هیمیتی با پدرت مادرو نه؟ ای دیدیرس بهم عاشق یکفتارها بالخره  
 ؟عه...یکنیم نگا ینجوریا چرا هیترکم؟چیم دارم گهید بگو یوا! دمشیند توخونه چخبر؟ یکت از یراست ییییواااااا
 من یکنیم نگاه ینجوریا چرا یا قورباغه چش یروان اه....کردیم تخم حتما حاال تا بود خروس! شمایم الزم شلوار
 مفرد مرگ حس ادم یکنیم نگاه یطور هی تیوزق یچشما و تیزپرت افهیق نیا با شده تو هیچ عاشق ساره موندم

!دهیم دست بهش  
! زدیم حرف داشت بند هی دیترک سرم یوا  

خونه میاومد مام داد مثبت جواب اونم یخاستگار میرفت یچیه! یخورد سرمو ماهان گهید بسته اه: گفتم  
یباش کرده یخال بادشو انگار هوی  

  ذوق؟ یب چه!احساس یب چه ن؟یهم: گفت و شد پکر 
کنم عوض لباسامو تا رفتمیم کمد سمت که یدرحال پاشدم ازجام و زدم یپوزخند  

 باشم؟ داشته شوق و ذوق بخاطرش که شهیم یزیچ مگه وفته؟بعدشمیب یخاص قراربوداتفاق مگه گهید اره:گفتم 
.وفتهینم که یواقع اتفاق...یظاهر و است تهیفرمال همش نایا  

.دیکن یزندگ رو یمدت باهم و دیبش محرم قراره بشه خونده عقد خطبه نتونیب قراره اما: ماهان  
گهید میشیم جدا زود برند نایا مادرم تا اونم بعداز خب؟: من  

!پسر یاحساس یب توچقدر مهراد یوا ن؟یهم: ماهان  
 اونم...باشم داشتم جانیه براش که هیک ساره مگر بعدشم باشم؟ داشته دیبا مثال یخاص احساس چه خب وا: من

...یا گهید کس نه ترنمه یبرا فقط احساساتم من بعدشم....گهید هیبق مثل یکی  
؟یکنیم یکی همجنساش هیبق رو ساره واقعا بکنم پرستت مرده توسر خاک: گفت و کرد بهم ینگاه پکر ماهان  

مچکر: من.  
... مونهیم شب ومیفهم و کردم ینگاه ماهان راه راه شلوارک به و دمیپوش مویراحت یلباسا  

ر رفتمیم که یدرحال  
 
 وتخت

گذرهیم نکن فکر زایچ نیا به میبخواب ایب حاالم:گفتم   
 االن یگرام ادشی شاد روحش شد تموم مرد رفت ترنم بابا...یخورینم یدرد جیه به ک واقعا مهراد بابا یا: ماهان

... بنظرم دیجدانش اصالنم! من خنگ یبچسب یدست دو و یکن قبول رو ساره دیبا یکنیم ازدواج یتودار  
 بعدم بردارند کردنم ازدواج از دست خانوادم تا میباش باهم تهیفرمال مدت هی فقط قراره ما شه؟یم مگه! یچ یعنی: من

خودش یسو رهیم یهرک  
  داد نشون بهم توسرت خاک نشون به دستاشو بخوابه ادیب تا کردیم خاموش چراغازو که یدرحال ماهان

نگفتم یچیه منم  
 ولش شهیم زنم که بود ساره دنیچسب یدودست و ترنم کردن فراموش حرفاش کل...کرد دشروعیکش دراز که کنارم

...حرفها نیا و کنم شروع یعاد یزندگ ی نکنم  
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...خوندیم ییالال انگار برد خوابم حرفاشم نیب  
!بود یمزخرف ییالال چقدرم  

....میدیخواب  
 
 ساره
 

بود کجا منبعش دونستمینم که یا یانرژ شدم داریب یانرژ با صبح  
...گرفتیم نشات شبید یخاستگار و  قلبم از گفتیم یاماحس  

 میتصم زدمیم شرکت یبرا یادار پیت که شهیهم برخالف موهام کردن خشک بعد اومدم رونیب و گرفتم یکوتاه دوش
.... زدمینم کاش یا که بزنم یاسپرت پیت گرفتم  

 تنم رو یکرم باز جلو مانتو و کردم یشلوارل داخل رو راهنیپ دمیپوش یزرشک راهنیپ همراه  یکیش یل شلوار 
... کردم  

کردم پام مویمشک براق یکفشها کردم تنم میا سورمه بلند قواره یروسر همراه مویزرشک فیک  
 سمت روندم و زدم چنگ مو ینیالمبرگ چیسو و گرفتم یدوش عطرم با زدم یروشن یزرشک رژلب و چشم خط کرم،

...شرکت  
 شبید یخاستگار از دفترم اومد حسام ساعت بعدچند...شدم دفترم داخل و دادمیم رو همه سالم جواب یانرژ با 

...خبرداشت  
گل خانم عروس سالم به: حسام  
ییدایپ کم...تو یچطور سالم:من  
.یشماچطور خوبم شکرخدا: حسام  

ز؟یعز هیحور و جون نبیز چخبراز خوبم منم یمرس: من  
رسونندیم طالم خدا شکر میخوب همه: حسام  

برسون بهشو سالم باشند سالمت خداروشکر،: من  
نه؟ ای یدیم بهمون برون بله  ینیریش خب. رسونمیم رو تیبزرگ چشم:حسام  

...دمیم نیریش بهت بعدا: گفتم خجالت با  
گفت کیتبر و زد دست یخوشحال با  

؟یداشت یکار خب: من  
ه؟یشرکت چه پرواز شرکت: دمیبر حرفشو...شرکت دیبازد انیم نجایا شعبه پرواز شرکت از امروز راستش  بله: حسام  

...دیبازد انیم امروز ل  یکائیم منظورم:  گفت و دیخند حسام   
شده؟یچ: گفت و پاشد حرکتم نیا با حسامم شدم بلند ازجام و دمیکش ینیه حرفش نیا با  

!!!کارکنمیچ یوا...ستین یادار اصال لباسام؟ حسام یوا: من  
زد قهقه و انداخت بهم ینگاه حسام  
کارکنم؟یچ! نخند مرض یییوا: گفتم  

 لباساتو خونه یبر یدار وقت ساعت ۳ االن از رسندیم ۳ ساعت: گفت و انداخت شیمچ ساعت به ینگاه حسام
...خنده ریز زد دوباره و...یبرگرد و یکن عوض  

ینگران با و داخل اکمد یمنش بالفاصله که رونیب برم که شدم بلند ازجام حرص با  
اومدند پرواز شرکت از خانم: گفت   

ان؟یب ۳ قرارنبود مگه: گفتم و کردم حسام به ینگاه تعجب با   
!اومدند االن چرا دونمینم...اتفاقا چرا: حسام  

 با اومده شیپ یکار جلسه براشون اونموقع چون بکنند نایا دویبازد االن شهیم اگر گفتند راستش: گفت یفور یمنش
ییگو خوشامد یبرا مییایم االن حسامم و من نزار تنهاشون توبرو باشه: گفتم حرف نیا  

!یکن کاریچ یخوایم االن نگیخ توسرت خاک سرم پس دمیکوب یفور رفت و گفت یچشم یمنش  
 یمشکل و یبود رونیب میگیشدم یحرف اگر...نداره بیع خوبه کن درست کمی حجابتو:  وگفت زد یا قهقه حسام

یسربزن یاومد اومده شیم  
ییخوشامدگو فعال میبر...خوبه میبگ نویهم اره: گفتم و زدم یلبخند فکرش نیا با  

! ستادندیا مبل اونور و نوریا گاردهمیدوباد و نشستند یراحت مبل یرو گهید دونفر و لیکائیم دمید که میزد رونیب ازدر  
دیاومد خوش لیکائیم جناب سالم گفتم و رفتم جلو ستادندیا دندید که مارو  

ازلطفتون یمرس هنرمند خانم سالم: لیکائیم  
...کردم شونییراهنما اتاقن به و اتاق داخل دییبفرما دیاومد خوش یلیخ: من  

  منم دیبازد یبرا برن گفتند که میکرد صحبت یکم مینشست و ارندیب گفتم کیک و ترک قهوه براشون 
 کامال رنجبر یاقا یجا: گفت و حرفم وسط دیپر لیکائیم...رنجبر یاقا نه اگر امیب همراهتون من دیلیما اگر باشه: گفتم

....هست یا گهید افتخار شرکت ریمد یهمراه اما درست و یعال نیمت  
!ادیرنجبرن ایتوب یعنی  

.. کنم اشناشون شرکت مختلف یها قسمت با ببرمشون تا پاشدم جام از یزور کامال و لبخند با  
... کردمیم فکر اشتباه من دمیشا البته ..رفتیم هرز نگاهش انگار ییجورای ومدیم بدم لیکائیم یها نگاه از راستش  

!وستنیپ ما به و شدن داخل اسانسور از ماهان و مهراد و یمنش دمید که میبود ها نگیمدل قسمت تو  
کنند؟یم کاریچ نجایا نایا! باال دیپر ابروهام   

گرفت گرم تعجب درکمال دادو دست باهام دمیرس که مهراد به کردم یمرس احوال ییخوشرو با و نگفتم یزیچ اما  
.ز؟یعز یچطور یخانوم سالم: مهراد  

باشم بهتر دمیبا البته: گفت و سرداد یا خنده ؟مهرادیتوبهتر نکهیا مثل یمرس: من  
!خوله پسره واا... توهم رفت مهراد رفتار دنید با  لیکائیم یها اخم  
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....من اتاق داخل میبر که میرفت کامل یبازرس بعداز  
 بعدا
 

 دستش کی با یکی هوی که وفتادمیم داشتم خورد زیل پام هوی که در سمت برم خواستم منم رفتن یهمگ ساعت چند ز
  کمرمو دستشم هی با گرفت دستمو

...شد ریدرگ یا سورمه یخاکستر  یچشمها جفت هی تو نگاهم که کردم باز ترس با چشمامو  
 و کرد یمکث دیرس که لبام به کرد زیانال صورتمو یاجزا تک تک بود یجد یلیخ صورتش حالت! داد نجاتم که بود مهراد
 تیوضع تواون داد قورت دهنشو اب شدم متوجه کامال گلوش بکیس رفتن نییباالپا از کرد ینگاه چشمهام به دوباره

بود گرفته خندم افتضاح  
!دیماس دهنش تو حرف حالت تواون ما دنیباد و داخل اومد در از لیکائیم هوی که باال امیب خواستم بود نکرده یکار تا  
 خودت مواظب شتریب بهتره بعد به نیازا: کموگفتیبار کمر دور انداخت دستشو خودشم و کرد صاف منو عیسر مهراد 

!زمیعز یباش  
طونا؟یش هست یزیچ شما نیب...اوه: گفت لیکائیم که کردمیم نگاهش تعجب با  

 و اورد باال دیدرخشیم توش شب اون حلقه که دستمو و کردم درک رو بودنش یمصنوع که داد لشیتحو یا خنده مهراد
لیکائیم به  

میکن ازدواج یبزود قراره...میهست نامزد بله: گفت   
و دیپر باال ابروهاش لیکائیم  

 هم موقع بد... بردارم رو اون اومدم جاگذاشتم رو میگوش راستش دیبش خوشبخت دوارمیام..جالب چه: گفت 
شدم مزاحمتون  

...توهم کرد اخماشو و  
...رفت یمختصر یخداحافظ بعداز و برداشت شویگوش رفت   

  و مهراد سمت برگشتم
بود؟ اور تعجب انقدر تو و من بودن نامزد یعنی کرد؟ نیهمچ چرا نیا: گفتم  

!زد یچشمک و!بوده دهیکش نقشه برات نکهیا مثل گفت ماهان که یاونطور نه: مهراد  
.ممکنه؟ مگه ؟یچ: گفتم  

  بزنه مختو خواسته یم... ممکنه که بله: مهراد
؟یدیفهم ازکجا بابا؟ ن: من  

....دهیشن ماهان زدهیم حرف دوستش با داشته: مهراد  
نطوریا که اهان: من  

نشه کتینزد یمن مال تو بفهمه بزار....نمیبچ دمشو که...اومدم اون بهونه به امروز منم بله: مهراد  
  زد؟ رو یحرف نیهمچ چرا پس بکنه یباز لمیف بخواد که نبود یکس راستش...شدم یجور هی حرفش نیازا

!ستمین اون مال منکه  
 که بود یبار نیسوم نیا پنهون چه ازشما ستین پنهون که خدا از یول اوردمین بروش اما ..میدار یموقت رابطه هی فقط 

....لرزوندیم قلبمو مهراد  
!قیوعم قیعم انداختم چشمهاش به ینگاه حرفش نیبعدا  

 مثل بازهم یول بخونم چشمهاش از حرفشو منظور خواستمیم شهیهم برخالف اما بود رممکنیغ و مضحک دونمیم
 زمیم پشت تا رفتم و شد خارج گلوم از ناخواسته یاه یحرف چیه بدون شدم روبرو شیتفاوت یب و یسرد با شهیهم

...نمیبش  
!شیگوش تو کرد سرشو و نشست روبروم یصندل یرو یحرف چیه بدون اروم مهراد  

وستندیپ بهمون حسام و ماهان بعد یکم   
 بعدم بدم، نایا مهراد به و کنم انتخاب رو تا ۱۰ نشونیب از تا بود اورده رو هامون مدل و ها طرح نیبهتر از تا ۱۵ حسام

ارندیب داد سفارش قهوه خودشون یبرا  
و گرفت مهراد که ردشونیبگ که کردم دراز ماهان  سمت دستمو  و کردم انتخاب رو تا ۱۰ نشونیب از منم  

!بندازم ینگاه هی منم:گفت   
به دادم هارو طرح رفت و اورد هارو قهوه ی،مشت کردم جمع هارو طرح هیبق و انداختم باال هامو شونه  

.باخودت نایا زحمت رنجبر یاقا: حسام   
....گهید یها طرح یجا بزار ببر یعنی  

  و اورد باال رو بودم دهیکش شخصه به خودم من که یطرح و اورد باال سرشو یمدت بعداز مهراد
  ه؟یک طراحش بدونم شهیم...نقص   یب طرح نیا: گفت

...هست طراح اسم ها برگه تمام پشت: گفتم لبخند با  
 واقعا نیا نیبب... دیرس ذهنت به چطور ؟یدیکش نویتوا یعنی: گفت و اورد باال متعجب سرشو بعد و چرخوند رو برگا

!خاص    
!میدینم نویا... بشه پرفروش لیکائیم یکمپان اسم به مدل نیا فیح   

چطور؟... دیرس ذهنم به ییهوی:من  
 میکن استفاده هامون نگیمدل نیبهتر و ها اطیخ نیبهتر و ها پارچه نیتر مرغوب از اگه...هیعال لباس نیا اخه: مهراد
 نیهمچ مونیپول قرارداد بخاطر فهیح بنظرم...میکن اجرا رو طرح نیا خودمون اسم به و خودمون شرکت از میتونیم

...شهیم پرفروش مطمئنم هیعال واقعا نیا...میبد دست از رو یطرح  
دشیتمج و فیتعر از خوشحال  

 خودمون اونو و میکن انتخاب گهید طرح کی میتونیم خب، خوبه درموردش نقدریا نظرت اگه اما...دونمینم: گفتم 
.میکنیاجرام  

...حتما بله: مهراد  
 اون یبجا نویا_ داد ادامه و دراورد گهید اسپرت لباس کی و_ طرح   نیبهتر نیا تا۵ نیا نیب از بنظرم خب اممم: حسام

،چطوره؟ میزاریم  
...خوبه باشه: من  
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 پارچه اصال و بود دکلته طرح باالش... بود یعال و   بود دهیرس ذهنم به ییهوی طرحش که بود  پرنسس لباس هی لباس
و...بود پوست رنگ ریحر و کیپالست نبود  

 که کمر به اما یخال یریحر نبود یچیه کال پشتش و کارشده گل با فقط لخته باالتنه انگار بود شده کار گل روش 
 بلند دامنش پارچه اما داشت یکم پف یعنی شدیم میتنظ کی درجه لباس ریز ژفون و شدیم دار پف ییهوی دیرسیم

بودمش دهیند توبازار که بود، ییبایز طرح صدالبته و بلند یلیخ...بود  
 خالصه

....گذشت روزم اون  
....بود روزید یامروزفردا  

.بود زوج روز مهرانه دنید رفتمیم دوباره   
بود کرده بادکنک وهوس بودم داده بهش که یقبل قول طبق....بهبود به رو گفتیم معالجش اخه بودم خوشحال شادو  

یومیهل بادکنک براش   
 

 زد وشرق گرفت فاصله ماهان دازیکش یا خفه غیج مهرانه دمید هوی شدم وارد که کردم باز دراتاقو بودم گرفته
...توگوشش  

  کینزد رفتم و کردم ول ویچ همه و بادکنک و فیک ترس با!کرد تشنج و دنیلرز و به کرد شروع بعدم 
ماهان؟ شدهیچ سالم: گفتم  

 ساره بشم کشینزد ادیز دینبا گفت یانتون بود خودم رهیتقص ساره رهیم دست از داره ام مهرانه ساره: گفت ماهان
...ایخدا ام مهرانه  

 یفور رشیپذ روازطرق یانتون و یصالح یاقا و بخش تو اومدم پاشدم ازجا ترس بودبا داشته نگه بزور پاشو دستو و
  بازکردم، که درو میدیرس تا اتاقش دم رفتم پرستار باچندتا و کردم جیپ

شد تموم لرزشاش و رونیب ختیر دهنش از کف هوی و بود شده بدتر قبل از تشنجش دمید  
! نیحس امام ای: زد داد سرم پشت از یکی  

 رونیب رو ماهان و من و کردند درازش تخت یرو و گرفتن سرش رو ختندیر هیبق و یانتون همراه که بود یصالح یاقا و
....بستند اتاقو در و کردند  

 
 ساره
 

 مهرانه واسه دلم یلیخ نبود خودم دست... روصورتم دیچکیم داشت روون نجوریهم اشکام یول یک از دونمینم
... سوختیم  

بود؟ چخبر شد؟ ینجوریا مهرانه شدیچ ماهان: گفتم و ماهان سمت برگشتم  
بود مشهود صداش از که یادیز بغض با ماهان  

 یمشکل چیه روان و عصاب نظر از یپزشک نظر از... بود شده تموم شیپ دوجلسه معالجش... راستش: گفت
... دیترسیم مردها از یکم هنوزهم و بود رفتارش یرو مشکالت ریتاث یول ستین وونهید گهید یعنی...نداره  

 که نایا و بشه کشینزد شتریب مرد هی بود ازین و میبکن کار رفتارش یرو میکرد شروع یانتون منو شیپ دوجلسه از
...کنمیم نکارویا که گفتم من اما....کرد شنهادیپ مهرادو یانتون  

 دست و کنمیم بغلش مثال خداروشکر داد یمثبت جواب روز ۴ و دوجلسه نیتوا.. شدیم یعاد رفتارش دیبا راستش 
...بوسمیم اشو گونه و دمیم بهش  

... بود خوب دایجد یول زدیم پسم و دیترسیم اوال...دهینم نشون یبد العمل عکس راستش نداره یخاص مشکل چیه
....اما... اما  

 
!یکرد لبم به جون گهید بگو ؟یچ اما: من  

!دمشیبوس.... راستش خب...نبود... نبو خودم دست...خود دست..کردم یرو ادهیز امروز راستش خب: ماهان  
؟ هست یعاد مخالف جنس طرف از دنیبوس تو  یگفت توکه خب: من  

  یسخت به ماهان
...گرفتم لب...ازش.... ینشد متوجه ساره نه: گفت  

...گذاشتم دهنم رو دستامو و دمیکش ینیه وحشت با  
! وانهید شیروانپر پسره  

درمانه؟ تحت یوقت اونم بوسند؟یبهبوده،م به رو خودش که رو یروان ماریب هی اخه....بود کرده بود یکار چه نیا  
  و... نچکه اشکش که دیکش یقیعم نفس حرف نیا بعدگفتن ماهان

ارسالن: گفت رلبیز یکرد باز درو تو تا بعدش اما نداد نشون یالعمل عکس اولش خب: داد ادامه  
 عشقم حال ساره؟ زمیبر سرم تو یخاک چه حاال یوا..کرد تشنج یدید خودت که بعدشم کرد لرزش به شروع بعد و 

کارکنم؟یچ کردم بدتر خودم رو  
 اصال ستین قشنگ اصال مردها هیگر راستش...دمید رو مرد هی یها شونه لرزش که بود حرفش نیا بعداز قایدق 

.... ندارم دوستش  
...  کنه هیگر کمتر که دادم ماساژ هاشو شونه و کردم پر رو داشت فاصله نمونیب یصندل  

  بعد یکم... ومدیم اشکام شر شر خودم
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...باش اروم....شهیم درست شاهلل ان نباش قرار یب انقد پسر نداره بیع یول...ماهان بود اشتباه کارت: گفتم  
 میبپرس سوال ازشون تا میستادیا ماهان و من دندیرس سالن به تا و اومدند رونیب اتاق از یکی یکی بعد قهیدق چند 

!َشَترق گوشش تو زد یکی ستادیا ماهان یجلو یانتون تا اما  
 ادیز گفتم نکن نشییباالپا ادیز گفتم نشو کشینزد ادیز گفتم یلعنت حساسه تطشیشرا گفتم هزاردفعه ماهان: گفت و

 گهید بسه: زد داد یهان؟صالح میکارکنیچ شه بدتر اگه حاال هان؟ نگفتم؟ ای گفتم میریم شیپ کم کم نکن تشیاذ
: گفت و ماهان به هاست؟روکرد بحث نیا یجا مارستانیت....دینشکن گرویهمد حرمت افتاده که هیاتفاق.... یانتون

! رفتیم دست از وگرنه... میدیرس زود و گذشت ریخ به خداروشکر خوبه االن حالش  
اتاقم به ایب...تو ماهان و  

  و دمیکش روپوششو که بره خواست 
لطفا ازتون دارم سوال یصالح یاقا:گفتم  

د؟ییبفرما: یصالح  
 روند نیا و داکردهیپ بهبودکامل و گذروند یخوب به رو یدرمان روند دوتا مهرانه االن...که بپرسم خواستمیم راستش: من

درسته؟ بود شیاخالق و یرفتار بهبود یبرا فقط درمان  
.درسته کامال بله: یصالح  

کنه؟ینم جادیا یمشکل یعنی انداره؟ شیقبل یها یماریب به یربط االن اتفاق نگرانم من خب: من  
 دنبالش که زد ماهان و یانتون به یا اشاره...شهیم معلوم بعد کنمیم اش نهیمعا ادیب هوش به یوقت دونمینم: یصالح
 ماهان منتظر یروصندل و رونیب زدم اتاق در از هوشهیب هنوز دمید یوقت زدم مهرانه به یسر منم....رفت بعدش و برند

....نشستم  
 تکه پشتش وارید به سرشو...کنارم یصندل رو نشست و جام اومد توفکر و یخنث یصورت با ماهان بعد دوساعت حدود

...بست چشمهاشو و داد  
 داخل برگشتم و گرفتم کیک تکه چند و  نسکافه دوتا مارستانیت بغل کافه از ورفتم شدم بلند ازکنارش صدا یب
 و میبود اونجا که بود یساعت۴ راستش خورد و گرفت ازم و کردم تعارف بهش شدیم بهتر یکم حالش دیشا...سالن

...شد نشیگزیحا ییجورای نیا و.میبود نخورده ناهار چکودومیه  
 

 حالت به دستهاشو دیترس چارهیب که دمیکش یغیج همزمان بازم و میدیترس م،دوبارهیبود توشک هنوز مهرانه و ومن و
  و باال اورد میتسل

!دمیترس... دیریبگ اروم عه:گفت  
ماهم شرمنده یوا: من  

...شد خشک تودهنم حرف دمید صورتشو تا هوی  
 پرخون بود پاره رهنشیپ و بود رفته نیب از شیپیخوشت و ییبایز تمام شدینم باز اصال چشمشم هی بود نیمال و نیخون 

! کردم وحشت.... بود سادهیوا جلومون یخون صورت و دست و چشم کی با بود رفته نیب از شمیاب یچشمها...بود  
  اومده؟ سرت ییبال چه ماهان شده؟یچ: گفتم

 مال که یبزرگ جعبه و کردم استفاده فرصت از منم نشست مهرانه تخت کنار یصندل رو و اومد لنگان لنگ ماهان
 دوباره سوالمو و کشینزد بردم کشون کشون رو یا گهید یصندل اوردم رو بود اتاق گوشه شهیوهم بود هیاول یکمکها

...کردم تکرار  
 

.... یگیبعدام کنم درست زخماتو فعال....وللش شیه:گفتم که بگه یزیچ خواست  
...بود چشمش یباال و لبش ریز داشت یزیر خون که ییجاها صورتش رو از کردم پاک هارو خون تمام اول  

....بود کبود صورتش نصف و بود کرده پف و شدینم باز که چشمش همون  
 بود مرطوب دستمال کردم، پاک دستهاشم زدم زخم چسب رو بود الزم که یجاها بعد و کردم پاک رو همه یسخت به 

....نداختیم راه رو کارم که  
 باال دادم شلوارپاشو پاچه... کردم یچیپ باند یکار زیتم از بعد رو دستش یکی اون یول نبود شیچیه دستاش از یکی

هیبزرگ یکبود و یکوفتگ پاش مچ رو دمید که  
 بردم رو گهید یدوتا و خوردم خودم شو یکی کردم درست قند اب وانیل تا سه و شستم دستهامو رفتم کارام بعداز.

...اونا یبرا  
...بده حالشون یحساب دونستمیم  

خوردن یوقت  
؟ینگفت خب:  دمیپرس ماهان از   

 
بخدا نگرانم یلیخ گفت؟ یچ دکترش یبگ ممکنه اگه شهیماهان؟م: گفتم قهیدق چند بعد  

 یوقت گفت شهیم خوب کم کم و خوبه حالش که گفت بعدش اما...کرد سرزنشم یکل اول ساره یدونیم خب: ماهان
  باشه ومدهین شیپ براش یمشکل خدا به توکل اگر کنهیم نشیمعا ادیب بهوش

 خوادیم گفت...میکن شروع دوباره بعد میبد استراحت بهش رو یروز چند دیبا گفت یول رمیگیم شیپ و روند نیهم 
 و خواهش ازش یکل داشتم مهراد اخالق از که یشناخت با منم و بکنه یانتون کمک مهراد بگه و بزاره ونیدرم بامهراد
 خبر مهراد به گفت و داد گهید فرجه هی بهم اونم بکنم یانتون کمک خودم من بزاره گفتم و نگه بهش که کردم تمنا

دهینم  
 خوب حالش میبکن دعا دیبا فقط االن... بشم مارستانیت وارد یحت زارهینم کنم خطا پا از دست ندفعهیا اگر گفت یول

...شهیم خوب و میکن درمانش میتونیم دوباره بدنشه اگر....نشه بدتر نیازا و بشه  
...شهیم خوب خدا دیام به شاهلل ان...پسر کن توکل خدا به: من  
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...شاهلل ان: ماهان  
 اومده که یروز از راستش..خونه برگردم گرفت تماس مادرجون که بود شب ۹ یها ساعت بایتقر...میبود اونجا شب تا

...گردهیبرم بشه رحت الشیخ نکهیا بعداز مونهیم کماهی بمدت بود گفته بود  
 از رو یصالح و یانتون عیسر... شد داریب دمید که رمیبگ خبر مهرانه از که اتاق داخل رفتم برم خواستم کم کم منم

...کردند رونمونیب بازم نهیمعا یبرا اومدند و کردم جیپ رشیپذ قیطر  
 و رونیب اومد یصالح قهیدق ۴۰بعد بود یپراسترس یها لحضه باشه نشده شیزیچ که فرستادمیم صلوت تند تند

بده یمژدگون یمستف یاقا بده، مشتلق: گفت  
.چشمم یرو تیمژدگون بده خبرو شما شده؟یچ هیچ: گفت ینگران با  ماهان  

 رو هنرمند خانم لحضه هی گفت و خوبه یلیخ حالش یول نشه باورت دیشا... گذشته ریبخ خداروشکر: گفت یصالح
....شده بد حالش و... کرده تصور ارسالن یجا  

رفتم دنبالشون منم رندیم همه دمید اتاقش سمت رفتیم نطوریهم و...دارم دیجد نسخه براش راستش  
 یدارو چند و توهم ضد یها قرص کردم مشورت هم یانتون با  راستش: کرد شروع دوباره که مینشست اتاق داخل 

...یمستف ماهان یاقا تو و بخوره دیبد بهش دیکنیم اش معالجه نکهیا همراه سمینویم براش گهید  
بله؟: ماهان  

 شروع اون اول بزار نکن یکار نایا و یشیم که کشینزد یول گمیم پرده یب و رک انقدر که معذورم نیبب: یدکترصالح
 نه هااا کم کم نیبب....بکنه کارو نیا اون بزار بده دست تو نکن یبوسیم روشو تو یمرس احوال و سالم موقع مثال کنه

!ییهوی  
 قدم شیپ اون بزار نبود اصال گهید بار و بکنه اون رو یدوم بزار توببوس شویکی یبوسیم که صورتشو دوطرف مثال 

! ظهر امروز نیهم اتفاق یحت ای و کردن بغل... کردن سالم...دادن دست یبرا کم کم...بشه  
 ۸۰ حرفهام از من! کاملشه درمان روز روز اون دیبوس پروا یب تورو خودش که یروز نیبب بشه قدم شیپ اون بزار کم کم

....داره مهرانه خود به یبستگ هم یبعد درصد ۲۰ مطمئنم درصد  
ممنونم یلیخ...شدم منظورتون متوجه چشم بله: گفت هم ماهان میشد خوشحال یلیخ ماهم  

فکر یب و جاهل یجوونا دیکن خلوت دورمو دیندار یسوال اگه حاال خوبه: یصالح  
(-: خخخ! کرد شیتیشخص بیتخر بود ماهان منظورش قایدق یعنی  

رونیب میزد اتاقش از یخداحافظ و تشکر بعداز  
...مهرانه سراغ رفتم منم گرفت حرف به رو ماهان یانتون  

خانوم مهرانه بهش یها گل از یگل سالم بههه:من  
؟یتوچطور خوبم یمرس خوبم یابج سالم: مهرانه  

  یهوباخوشحالی کردم سقف به اشاره و ؟یدید بادکنارو یراست! میعال منکه خداروشکر: من
 دستشو دادم سر یا قهقه یخودم یابج یعشق واقعا ممنون یلیخ کارتوبوده دونستمینم دمید اره ییییواا: گفت

  که میکردیم صحبت و بودم گرفته
کلک؟ هیخبر نکنه گه؟یم یچ ازدواجت انگشت تو انگشتر نیا ساره یراست: گفت هوی  

!میافتاد رشیگ مام! کرد اغفالم داداشت راستش خب: گفتم خجالت با  
...شدیم سبز داشت شاخاش نداشتم شک! کنهیم نگاهم تعجب با دمید باال اوردم سرمو شد ساکت دمید هوی  

 باز محکم که در بعدشم و اورد خودم به منو رونیب از ییها ادیفر یصدا هوی که نه؟ ای بگم بهش رو تیواقع دونستمینم
گهید طرف به شد پرت و شد کنده ازجاش انهیوحش یلیوخ شد  

  میدیکش یبنفش فرا غیج همزمان ترس از مهرانه منو 
 گرفته گهید نفر چند و یصالح و یانتون یول بشه کینزد داشت یسع و بود یعصبان که میکرد نگاه مهراد به و

....بودنش  
 تخت رو جامون اومد زد پسشون یوقت و کرد فرو یصالح توشکم ارنجشم زد پس رو یانتون دست هی با مهراد

  نشست
بعد و بود یعصب و هول حرکاتش تموم کرد چکش کرد، ینگاه رو مهرانه صورت دستاش با و  

کنه؟ینم درد تییجا ؟یسالم ؟یخوب: گفت   
!یترسونیم منو یتودار یول خوبم من نه: گفت ترس با مهرانه  

  رونیب بردنش. گرفتن و داخل ختندیر نگهبان تا دوسه بزنه یحرف تامهراداومد
 شکسته در به باشوک من و رونیب رفتن همه کرد کمک یصالح به و شد بلند ازجاش بود یخون دماغش یانتون

...انداختم ینگاه  
؟ییهوی شدیچ: گفتم  

  ترس با دادیم قودت بزاقشو اب که یدرحال مهرانه
؟یکن یزندگ یخوایم یوحش نیا با توواقعا: گفت  

اورد راه سر از جونمو مگه نه: گفتم  
ت اومد ییهوی چون و شد وارد ماهان ییهوی  

 
 هاست فتیش ریتعغ ۱۰ ساعت:گفت و کرد ساعت به یا اشاره... داره جاسوس پرستار هی نجایا مهراد: گفت ماهان
 ماهان گفته بوده غلط اطالعاتشم.... مهراد دست کف گذاشته ویچ همه زده زنگ دهیفهم سرکار اومده االن اروامی اون

 درنرفته تا خرابه حالش شده هوشیب کرده تشنج خواهرت که دشیبوس بزورم تازه  دهیبوس رو مهرانه انقدر بوده مست
.... گهید کسشعر عالم هی و ایب  

 دستش از مرد ترنم امرزهیخداب.... اخ دردنکنه دستش. زد خوردم تا ؟ینیبیم که وضعمو اومد پاشد یعصب مهرادم
... یکن یزندگ نیا با یخوایم چطور تو موندم من شد راحت  

! دختر پوکمیم درد از دارم یوا.... یروان شناسهینم دشمن و دوست بشه یعصب پسره نداره یروان یروح تعادل اصال  
 قرار من است تهیفرمال هیقض یدونیم توکه بعدشم...ماهان ستین یوحش اونقدرام گهید اونکه: گفتم یدلخور با

....کنم یزندگ باهاش ستین  
ه؟یچ هیقض! کشهیم سوت داره مغزم من د؟ینکن یزندگ و دیکن ازدواج تهیفرمال شهیم مگه ؟یچ:گفت مهرانه هوی  

...کنمیم صحبت باهات درموردش حتما بعدا ستین وقتش االن جان مهرانه: من  
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باشه: مهرانه  
. بزار تنها مارو رونیب بروگمشو یعنی...کنم صحبت مهرانه با کلمه چند خوامیم شهیم اگر...جان ساره: ماهان  

  حتما بله: گفتم
بود مادرجانم دادم جواب خورد زنگ میگوش همزمان رونیب زدم در از فمیک و یگوش برداشتن بعد و  

؟یخوب دخترم سالم:خانم بایز  
.؟یداریب شب وقت نیا تا چرا اصال ؟یخورد مادرجان؟قرصهاتو یخوب شما خوبم یمرس:من  

هوم؟...ایب که نزدم زنگ بهت ۹ ساعت مگه من زیعز اره اره:مادرجان  
امیم گفتم دیزد زنگ چرا:من  

!شبه مهین ۱ یها کینزد االن...یومدین چرا پس: مادرجان  
بخواب راحت و نباش نگرانمون خونه مییایم ما باهامه مهرادم...مهراد خواهر ادتیع مارستانمیت من راستش:من  

ساره؟ دهیم مالقات ساعت شب وقت نیا مارستانیت کدام....باهاته مهراد خداروشکر باز یوا:مادرجان  
میرسوند خودمونو مام زدن زنگ شد بد حالش راستش خب:من  

خوبه؟ چطوره؟ حالش االن...بد چه یوا: گفت نگران هوی  
بخواب شما مییایم کم کم مام...شده رفع خطر خداروشکر اره: من  

دخترم باش خودت مواظب پس باشه: مادرجان  
خدانگهدارتون حتما چشم من  

خداحافظ:مادرجان  
...نفر هی نهیس تو رفته سر با برگشتم تا کردم قطع ویگوش  

... خورد مهراد به نگاهم که بدم فحش تا باال اوردم سرمو گرفتم روش دستمو شد له دماغم  
...یکرد له نموینازن ینیب... دمیترس یگینم یچیه چرا ییتو یوا: گفتم  

  تیعصبان و یتفاوت یب درکنار  یدلخور و بود توهم اخماش... کردیم نگاهم هنوزم نگفت یچیه
..زدیم موج صورتش یاجزا تک تک و چشمهاش در  
...یاریدرم خودت از هیچ ایباز یوحش نیا یراست: گفتم  

 از یکرد باز درو نیهمچ... یتوکرد که هیچ ایباز یوحش! که کننینم ینجویتوا مثل هم ریش و ببر و شغال و گرگ بابا
..شده کنه جاش  

 بده جوابمو مهراد ییوا ندارم؟ خبر خوردم باباتو طلب نکنه ؟یکنیم نگام طلبکارا مثل چرا چته؟ هست معلوم اصال 
 نخوره بهم انگشتتم..نشو من کینزد: گفت کنم موهاش کینزد که باال اوردم دستمو تا کشما؟یم رو  موهات وگرنه

...دلخورم یلیخ....ها  
نشست و   

کردم؟ یکار مگه چرا ؟یدلخور یجد: گفتم و جاش نشستم  
 که گفتمیم اها:من...ینگفت بهم یچیه یول افتاده یاتفاق چه یدادیم خبر من به دیبا تو: گفت و کرد نگاهم چپ چپ

یکردیم اتویباز یوحش نیهم  
ایگیم یچ یدار بفهم  باش مواظب: مهراد  

 که یکس خاهرت بخاطر...شهینم شناخته اصال ؟یاورد ماهان سر به یچ یدیفهم اصال...فهممیم خوبم فهممیم: من
 نگا توچشمهاش یخوایم یچجور کنهیم ریگ بهش کارت یروز هی یگینم...یزد مرگ حد تا رو یزدیم صداش داداش

؟یکن  
  شعوریب پسر...حقشه:  مهراد

BBC مثل اومد که تره شعوریب همه از پرستاره اون:من ! اشتباه اونم گفت بهت ویچ همه  
....تند تنده زامیعز یبرا شمیات یدونیم اخه...رفتم تند یلیخ شدهیچ گفتن بهم...دونمیم اره: مهراد  

...نگفتم یچیه و دادم تکون یسر  
 و اوردم سرد اب بزرگ وانیل هی براش رفتم... شهینم شیحال یچیه و ادمه نیتر منطق یب مهراد االن دونستمیم چون

چطوره؟ ماهان حال: گفت اومد جا که حالش خورد  
 یلعنت بگه بهش ستین یکی... شهینم شناخته اصال که شده جذاب انقدر تو یکتکا لطف به: گفتم و زدم یپوزخند

!تو یبود یک جذاب  
شه ننه جذاب اون بعدشم! شستم ناز: گفت و زد حرفم به یشخندین مهراد  

!نداشت یدر اصال که یا مهرانه اتاق تو رفت پاشد بعدشم  
 داشت و بود هاش شونه رو دستاش مهرادم بود نییپا سرش و بود نشسته یصندل یرو مهرانه کنار ماهان داخل رفتم

...کردیم یعذرخواه احتماال و زدیم حرف باهاش  
..خوبه حالش االن خداروشکر ینبودول خودم دست اصال... داداش شرمندتم: ماهان  

 یچیه تیعصبان تو گهید یدونیم...شد بلند روت دستم که شرمندتم من... پسر شرمنده دشمنت: مهراد
تیبزرگ به ببخش...فهممینم  

دمتیبخش سرت فدا... یشد یرتیغ یبرادر توام بالخره پسر نداره بیع: ماهان  
برم قربونت: مهراد  

مهرانه منو  
 

!یخوشمزگ نیهم به یراحت نیهم به یعنی! میکردیم نگاهشون میبود نشسته ام  
که دیکش یبلند و قیعم ازهیخم مهرانه... خندنیم دارن االن اخرشم زدن گرویهمد حدمرگ تا   

 از میهست ام یسمج و لهیپ یمهمونا چه...گرفته خوابش خونه صحاب وقته رید گهید...کم کم میبر خب: گفت ماهان 
...مینکرد ولش صبح  

میدیخند و میگفت ام گهید کمی  
....رفتند و کردند نصب رو در اومدند مرد دوتا نیب نیدرا  
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  کردو شیمچ ساعت به ینگاه مهراد نکهیا تا  گذشت یکم
...وقته رید یلیخ ییخدا گذرهیم ۲ از شهر میبرس تا میبر ما بهتره خب... شبه مهین ۱/۵ ساعت: گفت  

 و نظم یب نطوریهم مارستانایت همه یعنی م؟یبر و مییایب میخوایم هروقت ما زارنیم چطور درعجبم هنوز من: من
 قانونن؟

هیخصوص اتاقم هیخصوص بخش طبقه نیا خانووم  ساره نه: گفت کردو یا خنده مهراد  
  میا یخصوص مام البته: گفت و حرفش وسط دیپر ماهان 

 میاریدرم یباز وانهید ماها انقد گفتیم گفت،یم راست یانتون...هیخصوص هم یباز یپارت هیخصوص هم ریمد به رشوه
...میا یخصوص حد نیدرا بکن فکرشو میبش یبستر نجایهم مام بزارن برامون تخت کی ینفر دیبا  

...کنهینم ول ویشوخ باشه مرگم خط رو پسر نیا...میدیترک همه حرفش نیباا  
 و مهراد از نایماش محوطه تو میرفت و میکرد یخداحافظ ام هیبق کردم یخداحافظ ازش و دمیبوس رو مهرانه گونه 

   شدم نمیماش سوار و کردم یحافظ خدا ماهان
...کردم حرکت و  

  دادم جواب مهراد دمید خورهیم زنگ میگوش دمید دمیرس که مارستانیت یورود در جلو 
بله سالم: من  
ییکجا ساره: مهراد  

درم جلو تازه هنوز: من  
  امیم بمون همونجا یاوک: مهراد

باشه:من  
کرد قطع ویگوش  

  داشتم نگه گوشه هی و رونیب رفتم در از منم 
من یجا اومدن و  ادهیپ ماهان با مهراد دمید بعد یکم  

شدم ادهیپ نیماش از  
  شده؟یچ مجدد سالم: من

 دستت بده خدامرگم مهراد یوا: گفتم کردم هول ختیر دلم شیخون دست دنید با افتاد مهراد دست به نگاهم هوی
شده؟یچ  

.دیبر ستین یزیچ...خدانکنه خل دختره عه: مهراد  
...من خواهر بود کجا دنیبر خورد جر دستش بابا گهیم دروغ: ماهان  

د؟یبر چطور که بود خوب االن نیهم یچ: من  
 برگرده خواستیم یوقت اوردش داخل رفت گذاشته جا شویگوش دیفهم مهراد میکرد یخداحافظ تو از نکهیا بعد: ماهان
بکنه باز درو گرفتم شهیش از نگرفت رهیدستگ از خلم نیا دهیبر اش شهیش اش رهیدستگ یجا یا شهیش یورود در  

...پرخون خورد جر نمیا دست کف بشه باز که در دنیکش همراه بکن فکرشو   
؟ینبود مواظب چرا خب... یاله یوا: گفتم  

 نهیبیم چشم هی با کرده باد چشمش هی که ماهانم کنم یرانندگ تونمینم راستش... سوزهیم یلیخ...دمیند اخه:مهراد
یبرسون مارو دیبا تو میشد مجروح هردومون حاال...شد ینجوریا دستم منم که برسونمش من ادیب گفتم  

میگردیبرم االن میبر قهیدق هی مهراد و من نیبش نیماش داخل ریبگ چویسو نیا ماهان... ستین یمشکل باشه: من  
  حله: گفت و گرفت چویسو هوا رو زدم یچشمک بهش و 

  نیتوماش رفت بعدشم
  چرا؟ داخل میریم: مهراد... کنم پانسمانش تا داخل ببرم گرفتم مهرادو دست یکی اون منم

سرباز زخم کنهیم چرک صبح تا وگرنه میببند میکن پانسمان دیبا رو دستت: من  
یزیچ یدرمونگاه رمیم فردا میبر ایب رمیمیم یخوابیب و یخستگ از دارم من سرت فدا کن ولش اووو: مهراد  

  رمیمیم ینگران از صبح تا من اخه وونهید که شهینم: رفت در دهنم از
گهید میبر ایب نشو بچه مهراد: سمتش برگشتم ومدین دمیکش دستشو یهرچ ستادیا حرکت از دمید هوی  

.؟یگفت یچ: مهراد  
پان میبر ایب گمیم! نگفتم یزیچ وا:من  

 هی انقدر دیبا چرا ؟اصالیباش من نگران دیبا چرا تو ؟یریمیم ینگران از صبح تا یگفت  نه نه: کرد قطع حرفمو مهراد
بشه؟ نگرانم بخواد یکس که ادمم من باشه؟اصال مهم برات کیکوچ یدگیبر  

 کنم شیمال ماست گرفتم میتصم کنم جمعش چجور دونستمینم...بودم داده یبزرگ گاف چه دمیفهم تازه! گاد یما اوه
 گفتم

 میبر ایب منه؟ کردن یسوال ستیب وقت یزیخونر و یخستگ نیتوا مارستانیت محوطه تو شب وقت نیا اخه اووو: من
! نمیبب  

 امیم من نیبش نجایهم تو: گفتم میدیرس که مهرانه اتاق در به دنبالم اومد یحرف چیه بدون که کشوندمش بعدم و
.االن  

کردم دراشاره جلو سالن داخل یایصندل به و  
 اوردمش و هیاول یها کمک جعبه سمت رفتم واشی واشی... بود خواب غرق مهرانه داخل رافتم و کردم باز درو اروم 

مهراد یجا  
...بود ومدهین بند یول بود شده کم زسشیخدنر میکرد خشک و میشست دستشو اول و نشستم   

 مسکن و  سرد اب یبطر هی گرفتن بعداز و گذاشتم سرجاش رو جعبه بستم دستشو باند، گازو و نیبتاد عیما بعداز
.ژلوفن  

  نیماش یجا میبرگشت باهم و مهراد یجا رفتم برگشتم شناخت،یم یبخوب رو من و بود رشیپذ مسئول که یدختر از
...بخوره دادم رو اب و قرص  
  ساره درنکنه دستت: مهراد

... کنمیم خواهش: من  
برده خوابش عقب یصندل رو ماهان دمید که میتوماش مینشست  
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...ماهان خونه سمت روندم داد، مهراد که یادرس با رونویب  دمیکش دستاش یال از چویسو یاروم به  
...خونه سمت روندم منم رفت یخداحافظ و تشکر بعداز و کرد دارشیب مهراد  

 
!یرسوندیم منم...یاومد نجایا چرا عه: گفت مهراد دمیرس که خونه در جلو نبود مهراد به حواسم اصال  

امیب عقب دنده خواستم تا برمتیم االن... تو از رفت ادمی اصال دیببخش یوا: من  
! میموند دیشا یکردیم یتعارف هی حاال بابا: گفت   
  خنگ کردم تعارف برم خوامینم من یعنی حرفش نیا

و زد یشخندین مهرادم داخل ببدم نویماش که زدم موتویر و دمیخند  
 یوا صبحه قهیدق۲/۴۰ ساعت خودمون خونه رفتمیم وگرنه... شنینم باز چشمهام ام خسته یحساب یدونیم: گفت 

سرکار؟ بره صب ۷ خوادیم یک  
 خونه برو یخواست هروقت ایب یخواست هروقت یمن نامزد مثال تو االن گهید بعدشم نداره بیع: گفتم و دمیخند من

...برو بعد به ناهار ساعت از شتربخوابیب صبحم...خودته  
  و تخت یرو نشست یخستگ با مهراد.... من اتاق داخل میرفت و کردم پارک نویماش کرد تشکر مهراد

.؟ینگفت بخوابم اتاق توکدوم من: گفت  
 کردم چک کی یکی نباشند فیکث نمیب کنم چک اتاقارو اول خواستمیم رونیب رفتم اتاق در از و گمیم بهت امیم االن: من

  دمید راهرو تو رو مادرجون که تواتاق برگردم خواستم بودن زیتم
...دخترم یاومد یک سالم: مادرجون  

 که نگفت یزیچ اونم خوابه مهرادم و بخورم اب برم خواستمیم االن دمیرس ۲ساعت که گفتم و میکرد صحبت باهم کمی
...اتاقش تو رفت  

....کندیم هامونو کله گفتمیم تویواقع اگه  
دمید هوی که بگم مهراد به تا اتاق داخل رفتم    

...زونهیاو تخت از پاهاشم و برده خوابش تخت رو یافق    
....بشم خالص مارستانیت و الکل گند یبو از تا توحموم دمیچپ و برداشتم امو حوله نگفتم یزیچ و دمیکش یپوف   

 خوشگل خرس هی و بود غیج قرمز که زانو رو تا بلند راهنیپ کیبا  لباسامو و  رونیب اومدم دمیساب خودمو که یحساب
دمشیپوش....کردمشیم استفاده خوابم یبرا و بود بزرگ زیسا دوسه  داشت دیسف  

 و روتخت اوردم پاشارو یسخت به بعدش دراوردم ناهاشویا و دستبند و ساعت جوراباشو مهراد سراغ بعدرفتم و 
...بودم افتاده نفس نفس به که بود نیسنگ اونقدر کردم ستشیر و راست کردم شیعمود  

....برد خوابم دهینرس بالش به سرم روتخت رفتم چراغا کردن خاموش بعد  
 داریب بغلش تو و مهراد یبازوها رو که بود یدوم بار نیا بود اشنا روبرو صحنه  شدم داریب مفرد یخفگ احساس با صبح 

....شدمیم  
...دمیکش رونیب خودمو دستاش ریز از یواشکی ینشدن وصف یارامش با  

نییپا طبقه رفتم و کردم عوض لباسامو بود صبح ۹ خورد ساعت به نگاهم  
کنه اماده صبحونه مهراد خودمو یبرا گفتم یسارا به مامانجونم، با ریبخ صبح و سالم بعد   

گذاشت نه برداشت نه که میکن صحبت دوکلمه تا کنارمامانجون نشستم خودمم   
.؟ینشست نجایا چرا: گفت   

!میکن صحبت خواستمیم مامانجون؟ وا: من  
 کن دارشیب کن نوازشش نازو نامزدت یجا برو پاشو ، پاشو بعد یبرا باشه صحبت کنمینم فرار که من حاال:  مامانجون

!ینشست نجایا زشته بخوره صبحونه ادیب  
رفتارمادرجون یرو نیا از تعجب با یول رفت ضعف دلم کردم احساس"نامزدت" کلمه دنیشن از  

...کنم دارشیب تا باال طبقه رفتم و شدم بلند ازجا   
!ساده صورت و شلوغ و باز یموهد سبز ساده شلوار بلوز هی افتاد نهیا تو خودم به نگاهم تواتاق   

  نهییب ینجوریا منو نامزدم اصطالح به ای مهراد نداشتم دوست...کردم یپیخوشت هوس یول چرا دونمینم 
نیهم یبرا  

 ؛ بود یخال ریحر و لخت قسمتاش یبعص جلوش که دیسف خوشگل شرتیت هی و ساده یمشک ساپورت هی با لباسامو
و کردم عوض  

  پشتم انداختم بافتم شل و  یهند و کردم شونه موهامو و توالتم زیم یجلو نشستم 
.انداختم یناز یا نقره ست مین و زدم یصورت لب رژ و ملیکرم،ر کمی ، شیارا یبرا  

....مهراد کنار تخت رو رفتم و زدم عطر یکم و بستم مویمچ ساعت   
خوشگله؟ یهو په؟یخوشت اقا مهرجو؟ یاقا مهراد؟ اقا اقا؟ ؟یمهراد مهراد؟: من  

  گه؟ید دارشویب خوشگله گرگ یه... شده صبح شو داریب قشنگ؟ چشم یاقا( دادمیم تکونشم حال نیدرع) 
 دستمو یکی شم بلند و بردارم بازوش رو از دستمو خاستم تا درک به اصن: گفتم شدم یعصب گهید شهینم داریب دمید

بود شده گرد ینالبک قد چشمام اومدم فرود صورتش رو صورت با و دیکش  
 دوتا ، شم بلند روش از خواستم تا و گرفتم فاصله! میبود هم مماس قایدق و تنش رو تنم بود اش چونه رو قایدق لبام و 

خودش رو گردوند برم و کرد قفل کمرم رو دستشو  
  کرد باز چشمهاشو هوی دمیکش عقب خودمو که بزاره لبام رو لباشو خواستیم

نکن تمیاذ: گفت بمش و خمار یصدا با و  
!!!اصال رفتم صداش خلسه تو   

.... پسر فهیضع قلبم من ینجوریا نکن بابا   
 من حاال و شد عوض هم با جاهامون هوی شدیچ دمینفهم که بودم بروم رو خندون گرگ یچشمها یخاکستر غرق

و اومدم خودم به بودم رشیز  
نکن تمیاذ بگم منه نوبت حاال بدجنس عه: گفتم   

دهیند ازش بحال تا کهی یرو خوش و طنتیش با  
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  تخس یها پسربچه مثل و باال انداخت ابروهاشو بودم

 یکنیم دارشیب ینجوریا ییایم یزود نیا به صبح ای یشیم رهیخ قشنگ چشم پسر هی یچشمها تو یوقت نوچ:گفت
!یبد تاوان دیبا  

!شو بلند روم از فقط دمیم تاوانشو باشه خب لیخ:من  
؟یدیم تاوانشو:گفت و دیخند  

پاشو حاال اره اره:من  
... داد قرار لبام یرو لباشو زدن هم به چشم هی تو و! یگفت خودت باشه: مهراد  

 نفس بالفاصله و دیکش عقب که زدم اش شونه به یجونیب و اروم مشت که مردمیم داشتم گهید المثب کردینم ولم
...دمیکش یقیعم  

 رمیمیم  ارمیم کم نفس... نبوس یطوالن...  ی..نجوریا...مهراد..مه..یوا: گفتم که میبود افتاده نفس نفس به جفتمون 
!اخرش  

  نوچ: گفت خوشگلش خمار یچشمها و یلجباز و یتخس با مهراد
. شمیم... تر صیحر...  شهینم بکنم... دل.... خوامیم....خویم... یهرچ..  

 که بشه دهیکش کیبار یجاها به رفتیم داشت گهید کرد ساکتم لباش با دوباره  که یکنیم غلط تو بگم خاستم
خورد زنگ شیگوش  

... دمیشن که گفت لب ریز یلعنت و دیکش عقب   
نشستم و رونیب اومدم شستم دهنمو دور و ییدستشو رفتم منم بده جواب رفت و شد بلند  

....کرد شوقطعیفکرگوش تو و اخم با مهراد که بکشم رژ دوباره که نهییا جلو   
  یجد همونقدر لبام کینزد و دستمه تو رژم دید تا اورد باال سرشو 

!نمونه برات لبات از  میجیه که باشه یشیات قرمز! بزن رژ کنم خفه لباتو یخوایم یدوبار اگه: گفت  
  و زدم کمر به دستامو و پاشدم جام از جاش سر گذاشتم و بستم رژو در تعجب با

!یداد اب یگل دسته چه فهمنیم هیبق رونیب میبر االن: گفتم  
!گهید مینامزد ؟یچ که بفهمن بزار بهتر:مهراد  

 جیگ منو که رهیم شیپ یعیطب اونقدر یچ همه یول! است تهیفرمال یچ همه یدونیم خوبه مهراد ؟یچ: من
... کنهیم  
خب؟: مهراد  

؟یختیر بهم ینجوریا زد زنگ بود یک نمیبب بگو حاال وللش...الاالهللا.... و خب:من  
... بود بابا: مهراد  
گفت؟یم یچ: من  

 ن عه؟:من میبش شما مزاحم کنم هماهنگ باهاتون گهید قرار هی گفت و نجامیا دونستیم اما کجا از دونم ینم:مهراد
؟یچ واسه حاالنگفت....  یمزاحمت چه بابا  

 و میکن عقد میریبگ جلس زودتر گهیم...میکن مشخص رو عقد قرار میکن صحبت انیب گفت چرا....لطفته نظر: مهراد
باشن؟ داشته عجله انقدر دیبا چرا فهممینم من.... استانبول برن خوانیم اخه....نایا  

 هماهنگ و شب هی خودت میا خونه هرشب ماکه بگم؟ یچ دونمینم واقعا.... دونمینم: گفتم و انداختم باال هامو شونه
!نکشتمون باخانومیز تا صبحونه میبر ایب حاال....کنن صحبت دییایب کن  

نایا عقدو درمورد شدند صحبت گرم نایا و سالم بعداز مامانجون مهرادو و نییپا میاومد  
 به نسبت یخاص احساس ای  نظر چیه و بودم جیگ و گنگ کردمیم فکر که نایا راجب....  انیب فردا پس: گفت مامانجون

!بربدن بزن اتو صبحونه باد بادا هرچه: گفتم باخودم... نداشتم موضوع نیا  
 

[بعد هفته کی]  
 

 شرکت کریپ درو به حواسش که مهرانه دنید رمیم امروز که بودم گفته حسام به ازقبل ناهار وقت و بود ظهر ۲ ساعت
  و رونیب زدم شرکت در از باشه

 خوردم ناهارمم راه نیب... مارستانیت سمت روندم راستی و دمیخر چمیساندو هی و زدم یاطیخ کارگاه به سر هی سرراه
رمیبگ یخبر ازش تا مهرانه شیپ رفتم و کردم پارک نویماش دمیرس یوقت  

؟یچطور امروز گالب گل   سالم: من  
؟یتوچطور میعال یمرس زمیعز سالم: مهرانه  

خوبم خوب   منم خدا شکر: من.  
؟ ؟مهرادخوبه چخبر:مهرانه  

!دمشیند هست یروز۵/۶هی دونمینم....ستین یخاص خبر یسالمت:من  
؟یچ دایخر پس ش؟یدیند چطور اوهوک:  مهرانه  

 خودم طرح دممینامزد لباس گرفتم ست تاج و کفش و فیک  هی رفتم خودم! که دیخر ببرتم دنبالم ومدین! یچیه: من
داشتم برش خودم شرکت از بود  

 داتونیخر تک به تک کاش...یشدیم زنداداشم یواقع کاش...بود یواقع زیچ همه کاش بده چقدر....ساره یوا:مهرانه
 که وابستتم یابج دارم دوستت یلیخ اخه..یکردیم فیتعر برام یومدیم شوق و ذوق با تو و بود عشق با

.... بده یلیخ یباش ینوقت که ینجوریا...شدم  
کاش یا: گفت دلم یها مه ته ییصدا هی  

..کرد تعجب مغزم اما  
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!  جز به جز.... داشت خبر زیچ همه از مهرانه راستش...نگفتم یچیه و دادم تکون یسر  
 مشخص رو عقد قرار ما خونه اومدند خانواده همراه بعدش دوشب بود، من یجا مهراد نکهیا بعداز قایدق شیپ هفته

....کنون عقد مجلس هم شبش و عقد و تیمحرم صبحش گهید روز ۱۰ یکردندبرا  
 که مهراد و من خب اما خواستنیم مفصل یلیخ خالصه و میریبگ حدا رو کنون عقد که باشه ینامزد گفتندیم اونا تازه

....باشه مفصل انقدر میخواستینم و هیالک یچ همه میدونستیم  
 کرد تخم و اخم یکل حرف نیا دنیشن با اقامحسن که میباش داشته کیکوچ جمع و! میریبگ ما شد قرار رو کنون عقد 
 نفرم ۱۰ما طرف کال دمید کردم حساب نشستم منم!شدن نفر ۲۰۰ که کرد دعوت هارو مهم فقط نفر ۶۰۰ از اخرشم و

! میشینم  
....یاحساس یب یهم به... عقدمه جشن روز گهید روز ۳ که خالصه  

چمیپاپ بزنم سر مهرانه به بودم اومده بودم ریدلگ بودم یعصب فشاراومد بهم یلیخ روز هی  
 

....گفتم بهش و کردم دل دردو منم بود شده  
.اومدم خودم به مهرانه دست یها تکون با  

!که کنمینم لگد گل زنمیم حرف دارم دوساعته ییکجا اووو: مهرانه  
  کردم یعذرخواه و کردم یا خنده

؟ینگفت خب: مهرانه  
دمینشن بودم توفکر ونگفتم؟یچ ؟یچ:من  

؟یکرد کاریچ شگاهیارا یبرا گمیم پوووف:مهرانه  
  یچیه که فعال دونمینم... اهان:من

.داد فحشم یکل و یباش الیخیب انقد شهینم که ادم نفر ۲۰۰جلو نگیخ وانهید خب: گفت دویکش یکوتاه غیج مهرانه  
همونجا رمیم شناسمیم خوب شگاهیارا هی...چشم بابا باشه اووو: من  

!یبیب دمیم جرت..یشیارا یب و ساده عقدت روز نمیب اگه بحالت یوا یعنی خوبه: مهرانه  
 کامل یبهبود به رو هم مهرانه تیوضع گذروندم؛ باهاش رو روزم کل.... نگفتم یچیه و دمیخند حرفش نیا با

  بودخداروشکر
 میگرفت اجازه هست مجلس که گهید روز ۳ میریبگ احازه میتونست یباز باند و باند و پول و یباز یپارت یکل بعداز 

....نداره یمشکل خودمون تیمسئول با گفتن اوناهم که رونیب مارستانیت از مشیاریب  
 

بعد روز سه   
کل یدانا  

....بود یساز سرنوشت و بزرگ روز ساره و مهراد یبرا  امروز  
 درخانه ام خود،ساره درخانه مهراد...کردند حمام یکی یکی و دارشدندیب انها یهردو که بود گذشته صبح ۷ از ساعت

...خود  
 دیسف_یخاکستر سرتاسر شلوار مانتو و کرد رایاراگ و دیرس خودش به و کرد خشک را شیموها حمام از پس ساره

....کند ست مهراد نیدلنش یچشمها رنگ را خواستیم دلش کرد تنش  
... .بود پسندش وانهید و ترنم دل یعذا انگار... بود تنش یمشک اما مهراد  

...هنرمند بزرگ خانه به دندیرس عاقد با ماهان و مهرانه همراه مهراد خانواده شد که صبح ۹ ساعت  
...شد برگزار شکوه با و بایز اریبس بود عقد مجلس مجلس؛  

 شده گم شیافکارها انیم در اما ساره... خواستیم" بله" و وکالت اجازه ساره از عاقد...شد خوانده عقد غهیس خطبه 
... بود  

... گذاشتینم راحت را مغزش بود امده خوابش در شبید که ترنم ریتصو  
 یزیچ بایتقر ساره...نکند رها هارا ان روز کی و ابد تا و بکشد رونیب منجالب از و ردیبگ محکم را مهراد یدستها گفتیم

 یاتفاق چه دانستینم... بود دلتنگ...بود قراریب پاکش و کوچک دل گرید یطرف از.... بود دهینفهم کلمات ان عمق از
هست وقوع درحال  

 انیم هم ساره حال.... شودیم گمراه و ماندیم تنها شلوغ ابانیدرخ بار نیاول یبرا تازه که بود یا بچه مانند تشیوضع 
....بود شده گمراه افکارش  

 به ایا هنرمند ساره معظمه محترمه،مکرمه، زهیدوش کنمیم درخواست چهارم بار یبرا: دیپرس چهارم بار یبرا عاقد
 شمعدان و نهیا  د،یمج هللا کالم جلد کی قبال در مهرجو مهراد یاقا دائم عقدونکاح به را شما دیدهیم وکالت بنده

لم؟یوک ایا اورم؟یدرب موکلم اقامهراد حضرت کامل عقد به ، هیعندالمطالبه،مهر سکه چهارده کصدوی ،تعداد  
... شیسرجا برگشت حواسش...مادرجان توسط پهلوش شدن سوراخ با  

جمع درگوشه پدرش مقدس روح دنید بعداز ذهنش در گمشده کلمات انیم   
.....راداد بله  

داد را اش بله هم مهراد.... کرد یشاد از زیلبر را فضا ها دست و غیج و سوت یصدا بعدصلوات   
....شدیم رام داشت بیعج ساره دست به که یگرگ....بود درامده یخاکستر چشم گرگ عقد به یا بره حال و   
 دهن عسل جام از انداختند، هم دست در را_ بودند دهیخر بامهراد_ قبل شب که را شان ست یها حلقه نکهیا از بعد

...شود شروع ینیریش با شانیزندگ تا گذاشتند عسل هم  
 هم هیبق و مهراد....شود حاضر تا اتاق داخل رفت واو دندیرس ساره یشگرهای،اراینیریش خوردن و عاقد رفتن بعداز

.... برسند شانیها شگاهیارا و کارها به تا رفتند یکی یکی  
...برداشتند ساره سر از دست شگرهایارا که بود عصر ۶ ساعت بایتقر گذشت یساعت چند  

...بود نشسته صورتش یرو که ییطال یبایز و تیال شیارا و برداشته یابروها و شده اصالح صورت با ساره   
...بود بسته پشت از را بایز یها یحور یتمام دست شیموها بسته و باز یبایز ونیشن ان با  

....بود شده بایز که حقا  
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...کرد تنش شگرهایارا  کمک به را دیدرخشیم درتنش الماس مانند شیرو یکارها و بود دیسف و ییطال که لباسش  
....مهراد طرف ان از  

 درست بایز  را شیموها مدل شگریارا و داشت تن ش،بهیموها همرنگ درست یخوشرنگ یا قهوه شلوار و کت مهراد
شگاهیارا پول هیتصو و ها لباس ضیتعو از بعد بود، کرده  

... رفت عروسش دنبال به  ساره خانه به  
!نداشت خبر روحش او و بود مادرش کار که شد روبرو بردار لمیدوف با انجا   

سپرد انها دست به را خودش حال هر به  
...شد خارج اتاق از ساره و شد باز ساره اتاق درب بعد یکم   

....کرد سربلند بالخره ساره و برداشت صورتش یرو از را نازک تور گذاشت جلو یقدم بردار لمیف گفته طبق مهراد  
... امد بند شیروبرو یشرق دختر ییبایز انهمه از نفسش یا لحضه دید را اش چهره که یهنگام مهراد  

....شد محوش یا لحضه  
.... داد او به را گل دست و دیبوس را دستش پشت نداد بروز یزیچ اما  

 ساره
 

! یا یته و یمعن یب کلمات چه" ازدواج" "عقد... "عقدمه روز فردا...گذشت دوروزم نیا بالخره  
 کلمات نیا از یاحساس چیه من چرا پس کنند؟یم ازدواج یخوش و باعشق  داماد و عروس که ستین نیا اصلش مگه

روحم؟ یب سردو انقد چرا دهینم دست بهم  
 کاریچ خوامیم ؟یچ که کنم؟اخرشیم فکر مبهوتم ندهیا به نقدریا چرا ؟ کنمیم فکر یخاکستر لهیت جفت هی به انقد چرا 

وفته؟یب خوادیم یاتفاق کنم؟چه  
 چرا

چرا چرا  
....کردیم درد یحساب سرم....گنگ و جواب یب یسوالها و چراها از بود پر مغزم  

.... ندم یشرویپ اجازه مغزم به و بخوابم زودتر تا پتو ریز رفتم یزیهرچ الیخیب و باال انداختم ژلوفن دوتا  
....رونیب زدم یچوب اتاق اون واز شدم بلند ازجا بودم ییاشنا نا یجا شدم بلند ازجا  
بود اهیس اهیس.... بود بلند استناشم بود تنم یبلند راهنیپ...بودم ییاشنا نا یجا  

 قدم یول رفتمیم کجا دونمینم...ومدیم یخنک مینس و بود یعال یلیخ هوا زدمیم قدم داشتم....بودم تپه هی یباال انگار
....گشتمیم یکس دنبال و زدمیم  

 و ییخرما یموها بود تنش ییاشنا دیسف راهنیپ که دمید پشت از رو یدختر سنگ تکه هی رو درختا نیب بعد یکم
دادو دست بهم شد بلند ازجاش و زد یلبخند برگردوند سرشو و دیشن هامو قدم یصدا...بلندش  

...بودم منتظرت! یشد داریب بالخره پس.... خانوم عروس دیببخش نه نه خانوم ساره سالم: گفت   
کجاست؟ نجایا!!! یشناسیم منو کجا از تو! ترنم؟: من  

.... یشناسیم تومنو که ییجا ازهمون: ترنم  
مهراد درمورد...ندارم وقت میکن صحبت دیبا نیبش فعال...میبگذر یکنیم کاریچ نجایا و کجاس نجایا نکهیا از  

...نشستم روبروش یحرف چیه یب   
....بمونه ادتی دیبا یرفت یوقت بسپار خاطر به حرفهامو بهت گمیم یچ نیبب کن گوش خوب ساره: گفت  

دادمیم گوش و بود نییپا سرم  
کن نگاه چشمهام به کنمیم صحبت باهات یوقت: ترنم   

....چشم یتو چشم....کردم نگاهش و اوردم باال سرمو ترس با  
 ازم انقدر پس ندارم یکار  هم ومهراد باتو یحت من ندارم یا یماریب چیه ای جزام من: گفت زدو یلبخند ترنم

باشه؟ کن نانیاطم بهم....نترس  
دادم تکون سرمو اما داشتم ترس دمیدیم روبروم رو مرده کی نکهیازا  

 خبردارم ایقضا از من....زهیعز برام مهراد چقدر یدونیم که دونمیم: گفت و دستهاش نیب گرفت رو دستهام جفت ترنم
...دارم خاهش هی ازت  

 تا تیابد تا...رونیب بکش منجالب نیا از اونو رویبگ محکم دستهاشو....االن مثل ریبگ نقدرمحکمیهم مهرادو یدستها 
... کن پاک گناه از اونم یپاک تو.... نکن ول دستهاشو  روز کیابدو  

 دایپ یاحساس بهت اگه ساره....بشه گرم دلت به دلش نذار بکن کارو نیا نشده رید تا.... یکن ترکش یخوایم اگه
!....ُکشهیم تورم!شکنهیم کن باور یکن ترکش یبخا بعدش و بکنه  

 چوقتیه کنمیم تکرار.چوقتیه شو ریپ پاش پابه روز کی ابدو تا اگرنه بکن یدلبستگ از قبل یکن ترکش یخوایم اگه
....بشه غرق گرداب نیتو بدتر نزار. نزار تنهاش.نکن ولش  

نکن ولش نکن ولش..... نکن ولش روز کی ابدو تا و رونیب بکشش منجالب نیازا رویبگ محکم دستهاشو   
 و صاف سوت یصدا شد دیسف زیچ همه و شد بیغ ترنم و شد سرد سرد دستهام رفتیاکوم مغزم یتو صداها

.....ترسناک و یتوخال کابوس نیا از مضعف وحشت همراه من شدن داریب بعدش  
 کوتاه دوش هی بعداز شه بهتر حالم کمی توحموم دمیپر... کردنیم متر پشتمو عرق یها دونه و زدمیم نفس نفس 
 رنگ با خواستیم دلم کردم، تنم یدیسف شال با یخاکستر شلوار و مانتو و کردم خشک یکم  موهام رونیب اومدم

...رنگش هزار یچشمها....کنم ست چشمهاش  
 مهراد....دنیرس همه که بود ۸ ساعت راس...نشست هیبق یجا و رونیب اومدم حیمل و کوتاه شیارا هی از بعد

 االمیخ فکرو تو سرجام نشستم دوباره و کردم یپرس احوال و سالم باهاشون....عاقد. ماهان. مهرانه. باباش. مامانش
 کردیم ام یعصب رفتیم اکو مغزم یتو که هاش حرف و ارنم یچشمها ریتصو و بودن شده گم کلمات دونمینم بودم گم

  و شد سوراخ پهلوم که دمیفهمینم عاقد یازحرفها یزیچ بایتفر
!که ستندین ما دست ی مضحکه ادم همه نیا تمام بده رو بله دختر: گفت مامانجون بندش پشت  

 با بگم خواستم دمیکش یقیعم نفس بودند من بله منتظر همه انگار...انداختم جمع به ینگاه و اومدم خودم به هوی
 یب پس ستین مادر نباشه نجایا االن کهیمادر شمیم محسوب میتی ندارم یپدر من اومدن ادمی که پدرومادرم اجازه

....دمید رو پدرم که برم توفکر دوباره اومدم شمیم محسوب خانواده  
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 افتاد چشمم به که چشمش...کردندیم یباز سرسره هاش گونه رو اروم اروم اشکهاش و بود ستادهیا اتاق گوشه
...بود یراض نکاریا از انگار...زد یلبخند من به و کرد مهراد به ینگاه  

 و ،پدرم مادرجانم بااجازه:دارگفتم بغض و رسا ییباصدا ذهنم گمشده یها کلمه نیوازب گرفتم رو چشمم گوشه اشک
بله...جمع یبزرگترها  

 یراض هام حلقه از راستش میکرد هم دست هارو حلقه بعد و پرشد سوت و دست یصدا از سالن حرفم نیا بعداز
...بودم  

(شبید)  
...بود مهراد دادم جواب خورد زنگ میگوش که بودم فکر تو و بودم نشسته تخت یرو کاریب  

؟یخوب خانومم سالم: مهراد  
باشه ییجا دیبا دمیفهم لحنش از  

 
؟یخوب تو یمرس سالم: من  

 سالم بشم گلم عروس قربون: خانوم ستاره...رسونمیم تویبزرگ چشم.... خوبن ام هیبق... یمرس زمیعز اره: مهراد
برسون بهش منم  

زمیعز رسونهیم سالم نحاستیا مامان مهراد  
؟یزد زنگ یکارداشت جانم...برسون منم سالم باشه سالمت: گفتم زده خجالت  

دل؟ زیعز میدیخر قلم از ویچ بنظرت ساره اره یوا: مهراد  
م؟یدینخر ویچ حاال تنهابودم خودم دایخر توهمه...میباش داده انجام یدیخر باهم ییجا ادینم ادمی هه: من  

 باورت میکن عقد میخوایم فردا اونوقت میدینخر هامونو حلقه ما زمیعز:گفت و.دمیفهم نویا و دیخند یکامالمصنوع: مهراد
!!!من عصاب یرو یمصنوع یها خنده همون بازهم و شهیم  

  دونستمیم...اومد ادتی شدیچ جدا؟ عه: من
ها حلقه دیخر میبر مییایب تا یحاضرباش بگم بزنم زنگ گفت بهم االن مامان گهید یچیه:  مهراد  

!هستند هم پدرش مادرو یعنی" ها حلقه دیخر میبر مییایب" ی جمله  
حاضرشم رمیم پس باشه: گفتم  
بشه حاضر بگو جونم بایز به: مهراد  

کن صداش مادرجون کوفت و باجونویز: من  
کنم؟ رشیپ مادرجون باکلمه ستین فیح رو یخوشگل اون به خانوم اخه: مهراد  

 اف کرد قطع و نمتیبیم یبیب فعال ینزد غیج تا برم در من: گفت و دیخند توگلو مهراد که بکشم غیج ازحرص خواستم
!من یخدا  

مادرجون تواتاق نییپا رفتم بود عصر ۵ ساعت  
من؟ خوشگل   مادرجون: من  

زم؟یعز جان: مادرجون  
 رفته ادمونی شهیم باورت یوا میبکن هامونو حلقه دیخر میتابر دنبالمون انیم خانوادش و مهراد ؟یبش حاضر شهیم:من

 بود؟
دیدار مشکل شهیر از بن و خیب از شوهر و زن شما: گفت دیخند خوب نکهیبعدازا مادرجونم دمیخند و   

 برو خب.... یامروز یجوونا ازدست....دیکنیم ازدواج حلقه بدون دیچل و خل: داد ادامه...کرد اشاره هام قهیشق به و 
  بدو بشم حاضر تا رونیب

....کردم ترک اتاقشو باخنده  
....میبود هامون حلقه دیخر درراه مهراد نیماش دنبال به نیتوماش مادرجون و من بعد ساعت مین   

 مهرجو محسن اقا با مغازه صاحب گرم استقبال از و داخل میرفت داشت نگه طالجات بزرگ و کیش مغازه هی مهرادجلو
....دوستشه و اشنا که دیفهم شدیم  

 صاحب یمیکر یاقا و محسن یاقا مادرجونم یجا رفت مادرشم و کرد حلقه کمرم دور دستشو من یجا اومد مهراد
د؟یریم کجا مهرجو خانم عه: گفت یمیکر هاکه حلقه سمت میرفتیم میداشت بودن صحبت گرم هم معازه  

د؟یبامن: گفتم تعجب با  
 خانوم"کلمه که جاشیب ینیریخودش نیا از دیخند هرهر و نیریگیم شمیلیفام مهرجو یاقا خانم! گهید بله: گفت

...کرد رو رویز دلمو" مهرجو یاقا خانم" "مهرجو  
!گهید مینیبب هاتونو حلقه نمونه میریم میدار خب: گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

 از دییبفرما ارمیب براتون رو مخصوصم یها حلقه نمونه گمیم نینیبش من اتاق داخل میبر دییایب شما جانم نه: یمیکر
 اوردند بود مدل ۱۰۰از شیب توشون که حلقه نمونه بسته ۶ با مرد دو بعد یکم و مینشست میرفت ما خالصه! طرف نیا

.... گذاشتند جلومون زیروم و  
 شباهت یعاد یها حلقه به یکم اشو همه که بسته هی جز به! بود گنده و برق و پرزرق یها انگشتر اش همه بایتقر

 دست دوتاش رو من ها ست اون تمام نیب! ادینم خوشم زنانه و کلف و بزرگ یانگشترها از اصال راستش! دادنیم
  که دراومد مادرجونم یصدا نکهیا تا نداشت ینقش اصال که مهرادم گذاشتم

!مهمه شماهم نظر! گهید کن انتخاب شمام جان مهراد عه: گفتیم  
 یلبخند ام هیبق! قبوله باشه یهرچ عشقم انتخاب اخه:گفت یماستمال با و دراومد شیالیخیب قاب از و کرد مهرادهول
 عشقم: گفت و گذاشت دست مدنظرم ست دوتا اون از یکی رو ضهیعر نموندن یخال یبرا یول نگفتن یزیچ و زدن

  نه؟ بهتره نیا بنظرم
...خوبه نیهم...دارم دوستش اره یوا: گفتم! بودم شده حلقه عاشق ییجورای...بود خواستمیم من که یهمون قایدق  

  که داشتن یمناسب و پهن نسبتا هیپا یول بودن ساده ها حلقه
 حساب دیبا تورو حلقه من گمیم یهرچ من حاال رنیبگ رو پولش شدن یراض کردن پاره و کهیت تعارف یکل بعداز بالخره

. کرد حساب خودش اخرشم و داشت پا هی مرغش! کنهینم قبول مهراد هینجوریا ما رسم کنم  
  بده بهمون خوادیم سور هی گفت اقا محسن

 اون و دمیخواب داشتم که یسردرد بخاطر قرص خوردن بعداز... هامون خونه میبرگشت و میخورد شام میرفت یهمگ و
....دمید رو ترنم گنگ خواب  
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حال زمان  
 بعداز و میگذاشت هم دهن عسل کهیکوچ انگشت با بعدهم کردم دستش و زدم ها حلقه به یلبخند دراومدم فکر از
 قفل درشم اتاق هیتو بردن منو قصاب نیع و دنیرس منم یها شگریارا و برسن کارهاشون به تا رفتن همه کساعتی

!کردن  
 گذاشتن بعد و کردن درست ناخونهامو کنم لباسموتنم کردن کمک بعدشم و دادم جون دستشون ریز عصر ۶ساعت تا 

....نمیبب نهیتوا خودمو  
 حالت کم و تیال خودم خواسته طبق شمیارا....کردم ریتعغ چقدر منم؟ نیا یعنی منه؟ هیشب چقد نهییتوا دختر نیا

  پس کهینزد مونیعروس ادیم بوش که نطوریا بردارن نزاشتن ابروهامو...بود
  دادیم هلو مزه و بود یکالباس لبمم رژ و داشت اهیس هیسا چشمام  کنن زیتم اطرافشو فقط گفتم

یلیخ و بود دهنده حجم  
 

....زدش برام دوباره و خوردمش مزه مزه باری که یطور خوشمزه  
 کم و روسرم بود جمع باالش بود ساده ونممیشن مدل...کردیم تر کامل زمویبایز تاجمم و بودم شده تر خوشمل ییجورای

.... برم و دور شدیم ختهیر و شدیم باز کم  
 رو یعطر شهیش صورتم رو انداخت رو تاجم ریز نازک تور و اومده داماد اقا گفت بود مینس اسمش که شگرایارا از یکی

...رونیب فرستادم و! کرد یخال روم بایتقر  
 من یه! شدم روبرو لمبرداریدوف و مهراد با و کردم باز درو بالخره یول بودن زده خی دستهام داشتم استرس یلیخ

! خبرنداشتم  
 بود کرده درست چپ سمت رو موهاش بود زده روشن یا قهوه کراوات و شلوار و کت مهراد کردم حفظ رو موضعم خب

... بود شده جذاب یحساب شیر ته اون با و  
....افتاد چشمهاش به زشیانال بعداز نگاهم دادبهم رو گل دسته و دیبوس رو دستم پشت کرد پر رو نمونیب فاصله  
 دوباره که بود چشمهام رهیخ.... شد شکه لحضه هی و زد برق کرد نگاهم یوقت که چشمهاش از نگم یوا چشمهاش

؟.....بود چندم بار یبرا دیلرز قلبم  
زدیم تند تند قلبم  ارم؟ینم طاقت من یدونینم المثب نکن نگاهم ینجوریا بابا! دونمینم   

 داد رو گل دسته و دیبوس رو دستم پشت و عقب داد رو سرم یرو تور نییپا انداختم سرمو که شدمیم ذوب داشتم 
....بهم  

 و مهراد یجا رفت شونیکی سراغمون اومدن بازم ها بردار لمیف میکرد ترک رو سالن و گرفت دستش تو دستمو بعد 
 یکل و هیاتل میرفت... کرد قبول بزور اخرش و کرد نوچ و نه اولش مهراد داد بهش یکاغذ بود من یجا هم یکی اون

...میگرفت عکس  
 و بود شده یکی نفسهامو....چسبوند میشونیپ به شویشونیپ کرد حلقه کمرم دور دستهاشو مهراد عکس کی سر

...میبود رهیخ چشم تو چشم  
 ازمون لمیف کهیت هی که میببوس همو یالک بعدش و بگه عاشقونه چندکلمه من به خوادیم مهراد بود گفته لمبرداریف 

...کردم قبول گذراست و یالک و زود بوسه که کرد متقاعدم مهراد یوقت یول اوردم نه یکل اولش....رهیبگ  
 چه گهید! ببوسه منو دراکوال نیا بودن اونحا که ییعکاسا و لمبرداریف دوتا نیب بکن فکرشو دمیکشیم خجالت اخه

 شود؟
کردم قبول دراخر یول   

.....کنه شروع مهراد بودم منتظر من و میبود هم چشم تو چشم قایدق االن..  
 باتر؟یز بهتر؟! ستین یکاف کلمه نیا یدونیم! قبل باترازیز....یشد باتریز واقعا بکنم یاعتراف هی خوامیم: گفت مهراد

!یشد جذاب توام ییاقا یمرس: من! معرکه! یشد معرکه تو....چکدومیه ساره نه محشر؟ ؟یعال قشنگ؟  
ه؟یچ یدونیم: مهراد  

ه؟یچ: من  
....تو عاشق االن....هابودم معرکه عاشق شهیهم من: مهراد  

 لمبرداریف نکهیا تا گذاشت لبام رو لباشو بعدشم و کرد تر کیبار دورکمرم دستهاش حلقه که دمیپاش بروش یلبخند
... رفتم در دستش ریز از و دمیخند که ببوسم تا جلو اورد سرشو مهراد یول میشد جدا میبش جدا دادتمومه عالمت  

 یکم رفتمیم شیپ خوب داشت یچ همه و میدیرس ۸ ساعت...میبرس مجلس به تا میرفت زیچ همه بعداز خالصه
...گذاشتند عاشقونه و تیال اهنگ یرونیا یها رقص و کهایموز بعداز  

 تا مهراد منو!  یعال یشیارا و پیت با! بودن مهرانه و ماهان بودند وسط که ییکسا نیاول یول نشه باورتون دیشا.
....میبود کرده تعجب!!! میکرد نگاه گهیهمد به میدید وسط اونارو  

.... دیچرخیم مهرانه یگلو تو سرش و بود کرده یرو ادهیز یدنینوش تو  یکم که یماهان و مهرانه دیخندیم راحت چه  
 میبر یگینم چرا خوب دختر اخه: گفت و دیخند مهراد که بودم محوشون.... دلم ته از کردم یخوشبخت یآرزو براشون

  ؟ینش رهیخ اون و نویا به عیضا ینجوریا که ؟ میبرقص
کردمیم یخوشبخت یارزو واسشون داشتم ستین نطوریا اصالنم: گفتم و دمیخند  

 رو اش گهید دست و پشتش برد رو دستش کی شد خم یکم جنتلمن کی مثل و دراورد رو کتش شد بلند مهراد
با؟یز یدیل یدیم بمن رو رقص دور هی افتخار: گفت و کرد دراز من سمت  

پاشدم ازجا و گذاشتم دستش تو دستمو و! البته: گفتم  
...رقص به میکرد شروع  و کردم حلقه گردنش دور دستامو منم کرد حلقه کمرم دور دستشو وسط میرفت  

  رقصمون از بعد قهیدق چند 
!کنم اش کهیت کهیت داشتم دوست بیاونجاعج برقصه خانوم عروس که دیکن یخال رو وسط گفت یجید  
! جووورم چه بودم یعصبان که یوا! برقصم نیا واسه بخوام من که یدیخند من ی نداشته گور به تو خب  

...شد یپل مهرشاد یهارمون اهنگ و وسط رفتم بالخره خب یول  
 کرد زدن دست به شروع و دیخند که گفت گوشش در یزیچ لمبرداریف بعد یکم که کردیم نگاه و بود ستادهیا مهراد

 همه اون بخاطر نه هاااا مهراد بخاطر نه....کنم ادهیپ رقصمو نیبهتر کردم یسع کمرم و دستهامو حرکت با منم
....بود ما به چشمشون که یتیجمع  
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 ازت یساعت چند رو داماد اقا نیا من اجازه با خب خب خب: گفت و اومد ماهان که میشست میرفت من رقص از بعد
  رم؟یبگ قرض

 پسر پراز زیم تا سه که یسمت به و! یبد گزارش بهشون رو ییهوی و ومی خوش اتفاق نیا که منتظرن اونطرف رفقا 
.... کرد اشاره بودند نشسته جوون یها  

وحدود بودند گرد زهایم کل  
 

!دارن کارتیچ نیبب برو پاشو مهراد خب:گفتم و زدم یلبخند من... بود دورشون یصندل تا ۱۰  
... شد همراه ماهان با و زد یلبخند مهراد و  

 عروس که میبیم: گفت و زد یلبخند... کرد اشغال رو مهراد یجا و نشست من یجا اومد مهرانه رفتنشون بعداز قایدق
گر؟یج دارم سوال کی من... کردن خوشگل یکل خانوم  

بگو؟ جانم....یشد بایز یلیخ یلیخ توام....خوشگل یمرس: گفتم و دمیخند  
است؟ تهیفرمال اش همه نایا یگینم تو مگه:مهرانه  

!اره خب: من  
 یکنیم ناز یرقصیم ینجوریا یگیکنه؟نمینم ولت گهید شهیم عاشقت ما داداش نیا یگینم المثب اخه خب: مهرانه

سازه؟هوم؟یم کارتو نشده شب رهیم دلش یگینم...یکنیم یدلبر  
...میدار قرارداد.....میدار قرار باهم ما وفتهینم یاتفاق چیه خدانکشتت:گفتم و دمیخند خجالت با  

 ازدواج واقعا و دیبود وخرم خوش باهم جا همه و شهیهم کاش... نبود یقرارداد یلعنت ازدواج نیا کاش یا: مهرانه
...نیکردیم  

کنم تصورش داداشم یجا تونمیم که یهست یدختر تنها تو یدونیم  
دمید تاحاال که یهست یدختر نیتر تومهربون یدونیم: فشردم دستشو و زدم یلبخند  

یبگ دیبا البته:کرد حیتص حرفمو مهرانه  
وانهید دختر نیتر مهربون  

 راحت تخت اون از زودتر منتظرم من...خداروشکر یشیم خوبتر و خوب یدار ماهان طلف به نوچ:گفتم طنتیش با من
...معشوق و عاشق باشه تووماهان یعروس شمیم دعوت که یبعد مجلس و یبش  

خنده ریز زدم و  
....کرد ترکم و چوندیپ منو بعد و یمرس: گفت و دیخند بغض با و شد جمع چشمهاش تو اشک مهرانه  

 همون از دندیخندیم مستانه و بودند ماهان با... رو خنده و بود سرخ یکم چشمهاش اومد مهراد بعد دوساعت حدود
! اند مست یحساب که شدم متوجه دور  

 قرارشد میموند ایخودمون وفقط رفتند همه...شد تموم مجلس که بود ۱ یها ساعت دوباره بکوب و بزن و شام بعداز
...مهرادشون ی خونه میبر  

 بودم خسته واقعا چون نیماش به میبرس تا زدمیم قدم قدم بلند پاشنه یکفشها اون با و نداشتم زدنم حرف ینا گهید
 نشست خودشم و جلو نشوند منو و...گهید ایب راه: گفت و دیکش و گرفت دستمو مهراد ییهوی...رفتمیم راه بزور یحت

...فرمون پشت  
 و مامانجون بعد به نیازا دیبا کرد حکم محسن اقا که اونطور بگم دیوبا! سمیعس شوهر پدر و مادرشوهر نیماش کی 

!!!کنم صداشون باباجون  
 خالصه

 زنان بوق بوق یهمگ و مهراد و ماهان نمیماش کی تو بودند مادرجانم و باباجون و مامانجون اصطالح به نیماش کیتو
....مهراد خونه سمت میافتاد راه  

 هاش مهمون یبرا خواب اتاق تا رفت هم مامانجون...ها مبل یرو میافتاد جنازه مثل یهمگ و  میدیرس قهیدق چند بعد
....بکنه اماده  

 مواظبت یخوب به گل دسته نیازا: گفت و گذاشت مهراد دست تو دستمو و دیبوس رومونو اومد مادرجانم بعد یکم
میدیخند! کنمیم پرپرت...شده پژمرده گلش برگ کی یحت نمیبب اگر...کن  

.کنمیم مراقبت خانومم از چشمام مثل باشه: مهراد  
خوش شبتون...بخوابم رمیم من گهید خب...خوبه: مادرجان  

 بودند،مهرانه گرفته درنظر براش که یمهمان اتاق داحل رفت هم ماهان...بخوابن تا رفتند یهمگ گفتن ریبخ شب بعداز
....بخوابه تا رفت محسنم اقا خودش اتاق داخل رفت  

 اتاق داخل میرفت میپاشد ازش اطاعت به مام.... دیشد خسته یحساب که دیبخواب دیبر دیپاش: گفت ما روبه مامانجون
...مهراد  

 لباس نجایا یول حموم برم خوامیم من مهراد: گفتم و اوردم در کفشهامو منم و کرد پهن کاناپه یرو لششو مهراد
کارکنم؟یچ...ندارم  

...ریبگ...مهرانه از: گفت مهراد  
   یاوک: من

مهرانه اتاق تو رفتم و رونیب اومدم اتاق از    
خوشگل سالم: من  

ما؟ یجا یاومد یشب نصف شدهیچ باز اوو: مهرانه  
!ندارم یچیه نجایا من ؟یدیم قرض بهم خواب یبرا مناسب لباس دست هی با زیتم حوله هی لطفا: من  

 و حوله هی و دیسف شلوارک و تاپ هی با یمشک راحت یا پارچه ریز لباس دست هی و البته: گفت لبخند با مهرانه
....مهراد تواتاق رفتم و کردم تشکر ازش...بهم داد مسواک  

 شدم بلند جا از.... شکست دستم بایتقر دراوردم تورشو و گردم باز موهامو یها پنس یکی یکی و دراور جلو نشستم
رفتم و  

....مهراد سر یباال رفتم کنم باز پمویز نتونستم کردم تالش یهرچ حموم جلو  
شو داریب لحضه هی مهراد....مهراد مهراد؟: من  

.؟یخوایم یچ... ستین خوش حالم یکم فقط....ساره دارمیب من: مهراد  
....رسهینم دستم حموم برم خوامیم....کن باز لباسمو پیز شهیم اگه لطفا: وگفتم کاناپه گوشه نشستم بهش پشت  
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 پمویز اروم اروم عقب؛ کشوندم و هام شونه سر گذاشت دستهاشو  نشست و پاشد جاش از یحرف چیه بدون مهراد
....بلرزم خودم به شد باعث سردم کمر یرو دستهاش یداغ نییپا دیکش  

....دیلرز قلبم مخصوصا وجودم بند بند کل که نشوند یا بوسه کمرم رو و نییپا دیکش اخر تا پویز   
 دمیچپ و  یمرس: گفتم و شدم بلند جا از که خودش سمت بکشه منو خواست و گذاشت ام شونه رو دستش

....توحموم  
 گرفتم موهامو نم حوله با کمی....کردم عوض لباسامو و رونیب بعداومدم و دمیساب خودمو قهیدق چهل ساعت مین بعداز 

بعدش و  
 

... تخت رو رفتم  
 اونم دادکهیم نیا از نشون سشیخ یموها بود پاش شلوارک هی یول نبود تنش یزیچ بود خواب من به پشت مهراد

....بوده حموم  
 وول یه.... بردینم خوابم پام یها پاشنه درد از یپتوول ریز دمیخز اروم.... یا گهید یاهرجای ها اتاق از یکی تو احتماال

...شدمیم پهلو اون به پهلو نیا از و خورومیم  
 انقد چرا ساره؟: گفت و من سمت دیچرخ و شد داریب هم مهراد تخت رو تمینش پاشدم حرص و یخستگ با اخرش

شده؟ یزیچ بده؟ جات ؟یخوابینم و یخوریم وول  
شهیم اگه....کجاست دونمینم خب یول...دارم الزم مسکن...کنهیم درد پاهام یلیخ...یدونیم: من  

...منتطرش تخت رو بودم نشسته منم... نییپا رفت و پاشد جاش از و کرد قطع" امیم االن باشه" کی با حرفمو مهراد  
 تشکر ازش و خوردم منم...دستم داد و نشست کنارم و اومد مسکن بسته کی و اب وانیل کی با مهراد بعد یکم

.... کردم  
 بعد یکم.... کردیم ونگاهم بود نشسته هنوز مهراد یول بخوابم خواستمیم و تخت کنار یپاتخت زیم رو گذاشتم وانویل

....کرد ناز امو گونه و گوشم کنار زد صورتم رو از...سمیخ مهین یموها سمت اومد دستش  
....دیبوس مویشونیپ و کرد پر رو نمونیب فاصله  

...اوردمیم سرت ییبال هی امشب قطعا بودم نکرده امصا رو برگه کهیت اون اگر: گفت  
هوم؟...یکردیم ناز یک واسه....یکرد یدلبر یلیخ امشب تو یول: گفت یکمرنگ اخم با و بغلش تو کشوندم محکم  

...ادیم خوابم....کن ولم شهیم اگه... نبود من دست...نکردم یکار واقعا من مهراد: گفتم  
 یطونیش کمی شهیم: گفت زدیم موج توچشمهاش که یطنتیش با و زد یبرق چشمهاش و شد باز اخمهاش مهراد

؟ میخوابیم بعد میکن  
...زد مهیخ روم و خوابوند تخت رو منو بود کمرم دور دستهاش که همونطور ارمیب نه اومدم تا  

...گذاشت لبام رو لبشو بده رو یکار جیه اجازه بهم نکهیا بدون و زد کنار موهامو   
...دیبوسیم رو صورتم یجا یجا سراغ رفت جلوند لبامو خوب نکهیا از بعد یکم... شد بدنم با مماس لختش بدن   

... و ام چونه /هام گونه /چشمام/ ابروهام/ مینیب /هام قهیشق /میشونیپ  
... دادینم نشون یالعمل عکس چیه بدنم و بودم شوک تو هنوز....تر نییپا و نییپا اومد ینجوریهم  

 تا اش نهیس رو گذاشتم دستمو که لباش نیب گرفت گوشمو....شدیم بد داشت حالم کم کم دیبوس یم گلومو ریز
...بکشه عقب  

 و بود قرمز چشمهاش...دادیم رو الکل یبوها هیما ته هنوزم دهنش بود خمار چشمهاش و بود شده تر تند نفسهاش 
...چشمهاش به برسه چه زدیم موج کارهاش تک تک تو ازین  

 دیمک گردنمو دوباره...شیقبل یجا سر برگشت دوباره و...دمیم قول...گذرمینم حدم از: گفت که کنم اعتراض خواستم 
که دمیکش یاه و رمیبگ دهنمو یجلو نتونستم گهید که  

....داد ادامه کارش به و جوون: گفت   
....کردمیم حس شدنشو کیتحر... گشتیم بدنم یجا یجا رو دستش   

 شده کیتحر هردومون....گذاشتم دستش رو دستمو گهید که هام نهیس سمت رفتیم داشت و تاپم ریز رفت دستش
  که میزدیم نفس نفس و میبود

....نکن یرو ادهیز...بسه...مهراد: گفتم  
....دارم ازتین واقعا من: مهرادگفت  

!!کنم میتقد خودموبهش ینجوریا خواستمینم من! ازین و هوس و...بود یمست سر از حرکاتش و حرفهاش تموم  
...هیکاف نه: گفتم  

....حموم تو ورفت شد بلند روم از و دیمک محکم لبامو حرص با مطمئنم دید یوقت.... ساره: گفت  
 برگشتم خوردمو خی اب وانیل کی و اشپزخونه رفتم و شستم صورتمو و دست ییدستشو رفتم یکالفگ با منم 

.... دمیخواب فقط....نکردم فکر زیچ چیه به و دمیکش دراز سرجام  
 

...بعد روز صبح  
 

... شکممه رو دستهاش و کرده بغلم پشت از مهراد دمید که شدم داریب چشمم تو افتاب دنیتاب با  
...شد ارومش صورت ریگ چشمام که کنم دارشیب خواستم و زدم دور توبغلش! قهیدق ۱۰:۴۵ افتاد ساعت به چشمم  

 و دیلرزیم وجودم مهراد دنید با حاال و بودم نکرده اشون تجربه تاحاال و بود ده دارشیب من تو شبید که یاحساسات 
...زدیم تر تند قلبم ضربان  

... نشست صورتم رو یلبخند موهاش نیب رفت دسم کم کم کردم نوازش اشو گونه رو گذاشتم دستمو   
و دیبوس لبمو گونه یبجا و روم دیچرخ هوی که ببوسم اشو گونه خواستم و شدم کشینزد یواشکی  
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: گفت و دمیبوس دوباره طنتیش با بهتره؟ که یداریب تو اخه هوم؟ میببوس خواب تو یخواستیم اااایزرنگ عه عه: گفت 
خند ریز زد هرهر و بود تر خوشمزه شبید از نیا اممم  

   نشیس قفسه رو زدم مشتامو خوردمیم حرص دستش از هم بود گرفته ام خنده هم دمیکش خجالت هم
!گهید پاشو...هیبق یجا نییپا میبر شو بلند حاالم! نیهم....فقط کنم دارتیب خواستمیم من یتوهم پرو پسره: وگفتم  

  بعدمامامجون یکم و دراومد صدا به در که بگه یزیچ اومد
!دیدارشیب االی....میدار کار یکل که دیش داریب ظهره ۱۱ ساعت داماد و عروس تازه یه: گفت  

 مهرانه از بازهم دمیکشیم خجالت اقا محسن جلو بازم یلباسا از چون منم و میشست صورتهامونو و میپاشد جا از مام
....گرفتم لباس  

...خوردن صبحونه به مینشست و نییپا میرفت  
 

و اومد اقا محسن بعد یکم  
رونیب میبر مییخوایم که دیبخور زود!  ریبخ اتون شده ظهر صبح به به به: گفت   

ریبخ شمام صبح: مهراد و من  
و میدیخند یهماهنگ نیا از  

کجا؟ رون؟یب: مهرادگفت  
....میبگرد کمی.... شه باز دلمون مینیبش کمی میبر لواسون تا خوامیم: اقا محسن  

زم؟یعز نه مگه....هیخوب فکر باشه: مهراد  
...یعال میلیخ البته: من  

 و دادم پس بهش رو مهرانه لوازم و لباسها و باال رفتم شدم بلند منم رفت باباجون همون ای محسن اقا نکهیا بعداز
  شدم حاضر

نییپا اومدم و  
خانومم؟ یریم کجا یبسالمت: مهراد  

...بدم جواب خودش مثل خواستم...کردم نگاه چشماش به لحضه چند... کردیم صدام خانومم که بود یبار نیاول نیا  
 تیشا یحت است تهیفرمال یچ همه بایتقر نجایا که اومد ادمی یول...اقامون کنم عوض لباسامو رمیم بگم خواستم

... ادمها تیهو و تیشخص  
!ل؟یدل یب...کردم بغض ییهوی چرا دونمینم شد جمع اشک توچشمهام  

...بدم قورت بغضمو کردم یسع راه نیب جاش رفتم و اومدم نییپا اخرم پله چند...گرفتم نگاهش از نگاهمو   
 لباسامو رمیم..ندارم لباس یچیه نجایا من زمیعز:گفتم و زدم امو احمقانه یلبخندها همون از یکی و کنارش نشستم

میبر که امیم بعد...کنم جمع وساسالمو کنم عوض  
ها قشنگن توتنت ستنین لباسابد نیا خوشگلم عروس: مامانجون  

 دیدونیم...بردارم لوازممو کنم عوض لباسامو برم من خب یول...مامانجون هستند یعال لباسا نیا که البته اوه: من
ترم راحت ینجوریا  

 هوی
 دست چند پس...قشنگم دختر یراحت خودت هرطور اوهوم: گفت لبش یرو یطانیش زدوبالبخند برق چشمهاش 

اریب باخودت هم یرونیب و یراحت و یا خونه لباس  
؟یچ یبرا ارم؟یب لباس همه نیا:گفتم باتعجب  

 لباس یاوند یوقت هی بازیدید دیشا یبزار مهراد توکمد نجایا که اریب خودت یبرا لباس دست چند خب: مامانجون
گمیم خودت یراحت یبرا...ینداشت  

که نکنم فکر یول اهان:من  
 فشاردستش... ارمیم حتما باشه نیگیم درست بله خب: دادم ادامه و شد شتریب کمرم دور مهراد دست فشار هوی
 شعوریب کنم حال من یبر فنا به که یا.... بدترن خودت از خانوادتم وونهید مهراد یا...بکشم نفس تونستم و شد کمتر

....کنمیم کبودت بشه کبود کمرم یعوض  
!کنمیم کبودت بشه کبود کمرم اگه یوحش یهو: گفتم نامحسوس یلیخ مهراد گوش دم برگشتم  

...خورد اشو خنده و شد سرخ مهراد  
...کنه کمکت لباساتم یبرا که رسونتتیم مهراد قشنگم دختر خب: مامانجون  

چشم: گفتم اجبار به و دمیکش یپوف  
ها دینکن معطل ادیز...دیبرگرد و دیبر زودترباخانومت پاشوحاضرشو مهراد یه...بال یب چشمت: مامانجون  

!بزرگ خانوم ستاره چشم:مهراد  
...بپوشه لباساشو تا رفت و پاشد ازجاش و   

...موندم منتظرمهراد نیماش یوجا رفتم و  کردم یحداحافظ هیبق از منم مدت نیتوا  
زم؟یعز خونه یریم: گفت و جام اومد که دمید رو مادرجانم  

چطور؟ بله: من  
 تنم من اریب مناسبم لباس یسر هی لطفا...بپرس هاشونم ر،ساعتیرابگیحم از داروهامو زحمت یب پس: مامانجون

رونیب رفت شهینم که نایا با...کنم  
....کرد اشاره تنش یتو مرتب شلوار کت به و  

من خوشگل چشم: من  
خدافظ زمیعز یبر سللمت به بال یب چشمت: مادرجان  

...خدافظ: من  
امون خونه سمت روند...میشد نیماش سوار و دیرس مهرادهم همزمان و توخونه رفت مادرجان  

هکم؟ یکن کبودم یخوایم که: مهراد  
؟یدونستیم یهست یوحش یلیخ..اره: من  

چرا؟ عه: مهراد  
.... شهیم کبود نمیا حتما یداد فشار کمرمو محکم گه گردنمه،االنم رو یکبود یجا دوتا شبتید گل دسته  از اخه: من

لطفا نکن کارو نیا گهید کردم ضعف لحضه هی یشوخ دوراز یول  
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باشه؟....باش یخوب تودختر هم شد اگه یول بشه کبود حاالفکرنکنم...باشه ؟یجد: مهراد  
باشه: گفتم و میدیخند  

 تومراسم شبید اوناهم...گفتند کیتبر بهمون رایحم و وشوهرش یسارا و داخل رفتم...امون خونه میدیرس بعد یکم
تواشپزخونه رفتم بعد یکم و نشستبم...بودند  

باشه؟  کن ییرایپز خوب ازش...بردارم لباس دست چند باال رمیم من نجاسیا مهراد خانوم یسارا: گفتم یسارا به   
من دست بسپر اونو برس کارات به برو...لیزل شوهر کلک یا:یسارا  

باشه: گفتم دمیخند من  
باشه؟ کنم عوض لباسامو باال رمیم من مهراد: مهرادگفتم به و ییرایتوپز اومدم  

بکشم؟ گاریس نخ چند تراس تو برم شهیم... خوبه: گفت و شد بلند مهراد  
...ایب دنبالم باشه: گفتم  

میتراس ماتو یسارا: گفتم دادزدم و باال رفتمیهام پله از میداشت  
  و کشینزد رفتم و بستم درو باال طبقه تراس تو میرفت

بکنم؟ یدرخواست هی ازت شهیم...مهراد: گفتم  
بگو: مهراد  

؟یگارنکشیس گهید شهیم:من  
چرا؟ مهراد  

 ُدز با اونم الکل مشروب، مثل...یکنیم ام گهید یکارا یلیتوخ تازه...مضره یلیخ...ندارم دوست من...خب:من
...یباش زایچ نجوریا اهل ندارم دوست راستش...ن  یسنگ نشیکوتین برگم گاریس نیا یحت...باال  

! نداره ارزش ناسالمم و سالم مرده، و زندا! ستمین مهم یکس واسه که من ؟یزنیحرفاروم نیا یحساب چه رو: مهراد
نیا یزنم چون میبگ که است تهیفرمال ازدواجم نیا  

 
چرا؟ ؟هوم؟یگیم چرا پس! یگیم زارویچ  

...دمیپرسیم ازخودم سوالو نیهم قایدق و کردهبودم هول...بگم یچ دونستمینم  
؟ینداد جوابمو: مهراد  

 درسته... باشن اهلش امیاطراف ندارم دوست همون بخاطر ادیم بدم زایچ نجوریازا من یدونیم... راستش...خب:من
 توام خب...ستمین زایچ نجوریا اهل کال وگرنه ییجا یا یمهمون تو فقط یول نییپا ُدز با بخورم یزیچ ییودکا یدنینوش

...یهمکارم بالخره  
نه؟ مگه گه؟ید میهست که دوست مادوتا االن بالخره ینباش که ممیواقع شوهر خب  

قیعم نفس...رایگ و قیعم...کرد نگا چشمهام به....یطوالن...کرد مکث مهراد  
...میدوست ما...البته: گفت و دیکش ی  

...دادم دست وبهش اورد جولو دستشو  
 چرا بگو.... یرفت تفره....کنار به نایا خب....تهیفرمال هرچند میشوهر و زن یحت...میدوست م؛یهمکار االن ما: داد ادامه

نباشم؟ زایچ نیا اهل یگفت بهم  
 و مهم برام من یهمکارا و دوستان خب هوم؟ همکار؟ و میدوست ما ینگفت االن مگه اصال... راستش...خب: من

....گفتم همون یبرا...زنیعز  
و زد یشخندین مهراد  

اهان: گفت   
.... داخل اومدن یخوراک لوازم پراز ینیس دوتا رابایوحم یسارا و شد درزده موقع همون  

....نوتال شکالت ودسر وهیم هم یسارا بود اورده کیک و قهوه رایحم  
یمرس: گفتم و تراس گوشه زیروم دنیچ  

 و برداشتم رو خوشمزه یدسرها اون از یکی عیسر ام قهوه خوردن بعداز مینشست بامهراد....بستن درو و رفتن
...بخورم تا جلوم گذاشتم  

؟یدار دوستش: دوگفتیخند حرکتم نیازا مهراد  
نوتالام عاشق مخصوصا...نمیا عاشق من پسر یگیم یچ دارم؟ دوستش: من  

...داد تکون تاسف با یسر و دیخند مهراد  
..رفت ادمی بود؟ سالت چند تو ساره: گفت  

  که خنده ریز میزد معروف جمله نیبعدا خوره؟یم بهم چند معروف، سوال خب اوه: من
...خورهیم بهت۱۹/۲۰ دراصل و...ان نوتال و لیپاست عاشق که یا ساله ۱۴ یدخترا مثل بگم راستشو: گفت مهراد  

که خنده ریز میزد  
اقا کهینزد بگمتولدم دیبا و... سالمه ۲۱ من زرنگ رینخ: گفتم   

؟یجد اوه: گفت مهراد  
؟۳۱ ای ۳۰ سالته؟ توچند...اوهوم: من  

و دیخند اروم و مردونه  
!!سالمه۲۹ تازه من خوب؟ دختر یکرد رمیپ انقدر چرا: گفت   

 هی دیدیم یهرک البته....کرده اش شکسته تیزندگ مشکالت بالخره...اوردمین بروش یول کردم تعجب حرفش نیا با
!خب داشت ینظر  

؟یبگ راستشو یدیم قول بپرسم سوال هی: مهراد  
باشه؟ یچ سوالت داره یبستگ خب! یجد چه اوه: من  

؟یبود کرده بغض چرا...خانومم یریم کجا یسالمت به:  گفتم بهت...یبود ها پله رو که اونموقه: مهراد  
د؟واقعا؟یفهم یعنی...بود نیزبیت چقدر...شدم شوکه  

 نکرده بغض من بعدشم داشت درد کمی...بود دهیچیپ دستم فقط بود نشده یخاص زیچ: گفتم و راه اون به زدم خودمو
که بودم  

!اینگ دروغ قرارشد: مهراد  
گهید گفتم راستشو خب: من  
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 گم پاتو دستو ینجوریا و یکنیم هول یکنینم نگاهمم یحت گفتن دروغ توموقع... یستین یخوب یدروغگو: مهراد
لطفا بگو راستشو پس....یکنیم  

 به و انداخت باال هاشو شونه و... کرد نگاهم قیعم فقط باشه؟مهراد گفتم بهت بعدا دیشا ؟یند ریگ شهیم مهراد: من
...برگشت شیشگیهم نقاب  

....هام کشو و زیم جلو نشستم و برداشتم یپشت کوله هی اتاقم تو رفتم ام خوشمزه دسر بعدخوردن منم  
 ، مخصوصم یشامپو و مسواک گذاشتم  قرمز و یر،سبزومشکیز لباس دست سه کوله، ته ام حوله گذاشتن بعداز 

 بلوز تا سه ، قرمز شلوارک تاپ ام یکی یاب شلوار بلوز ام یکی زانوسبز تارو بلند ساتن یکی خواب لباس دست سه
....  یصورت و دیسف و بنفش یرنگا به... باشم راحت باباجون جلو تا برداشتم دهیپوش  

 به یمشک و ینخود و یاب یرنگها به مانتو تا سه همرا به یل شلوار کی و دمپا یکی یا لوله یکی یمشک دوتاشلوار
 شویکی داشتم شیارا لوازم فیک بود،دوتا پر میشیارا لوازم زیروم و کشو نکهیا جز به...  گذاشتم شال رنگ سه همرا

... توش ختمیر جواهراتم کمی و برس عطرو و بزن باد... گذاشتم فیک تو و برداشتم  
 پشویز... گذاشتم هم مسکن و یبهداشت نوار بسته هی...توش گذاشتم جورابم چنتا و فیک دوتا و کفش جفت سه

...گذاشتم گوشه هی و بستم محکم  
...اتاق تو برگشتم و گرفتم یا قهیدق ۲۰ دوش هی یفور کردم حمام هوس که بشم حاضر خواستمیم   

... بردارم گهید حوله هی شدم مجبور بود ییشو لباس نیماش تو پوشم تن حوله چون  
 گردش نکهیا فکر با بپوشم؟ یچ دونستمینم یول کمدم جلو رفتم یفور! بود باسنم ریز وجب هی تا نهیس رو از شیکوتا 
 شلوار هیتخت، رو گذاشتم دیسف یدست بزرگ فیک هی با دیسف یفوتبال کفش جفت هی داره نایا...و یرو ادهیپ یکم و

 و بود یمشک و یاب و دیسف هاش چهارخونه که برداشتم یا چهارخونه ینخ و کوتاه یمانتو با یمشک یا لوله
 برداشتم راه راه شرتیت هی و دمیپوش یمشک ریز لباس دست هی تخت رو انداختم دیسف یاب شال هی با بود خوشگل

و نهییا جلو نشستم بعد... کنم نتم مانتو ریز که  
 

...بافتم و بستم یاسب دم کردم خشک موهامو  
 دراخر و زدم یا قهوه رژگونه و رژ هی و چشم خط و ملیر و کننده دیسف کرم هی...مریپرا و مرطوب کرم بعداز رو صورتم

...نکنم عرق که زدم بغلو ریز مام...زدم رو کننده کسیف یاسپر  
 بپوشم که تخت رو لیوسا سمت رفتمیم داشتم پاشدم و بستم مویمچ دیسف ساعت... گرفتم دوش عطر با خودمو 

  و تو اومد مهراد و شد باز هوا یب در هوی که
....لفتش انقدر چرا یکنیم کاریچ ساره:گفتیم  

...کرد نگاهم و موند ساکت هوی من دنید با  
 بدنمه رو یزیچ چته؟ بعدشم! باشه لخت دیشا بزن در اول محترم خانوم هی اتاق تو یبر یخوایم یوقت چخبرته؟: گفتم

؟یکنیم نگام ینجوریا  
 لخت دیشا دربزنم امیم یوقت یگیم:وگفت موند ثابت نگاهش پاهام رو اخرش و کرد زیانال سرتاپامو دوباره مهراد

؟یا یچ پس یستین لخت اگه االن... یباش  
دمید یوقت یول تنمه لباس منکه یچ: گفتم کردمیم نگاه  خودم که یدرحال من  

...پاهام جلو گرفتم مانتومو و دمیکش غیج هوی سادمیوا جلوش شرتیت هی و شورت هی با  
 یگاف چه گهید نیا نگیخ ی دختره اخه یوا... بودم شده سرخ داشتم حتم دمیکش خجالت که دمیفهم و شدم داغ

....یتوداد بود  
  دیخند خوب یوقت...بود انداخته راه خنده کرکر مهراد

خودت؟ جلو یگیم رو مانتو باز دمید تویچ همه منگه کنار با اون حاال...ست؟ین پات شلوار بود رفته ادتی واقعا: گفت  
....دیخند بازم میشد محرم هم به صب روزید منوتو خله بابا: گفت و دیخند دوباره   

بشم؟ تاحاضر رونیب یبر شهیم...شمیم تیاذ انقدرنخند توام خب...بود رفته ادمی واقعا: من  
...زد برق چشمهاش هوی و کرد زمیانال سرتاپا دوباره مهراد  

رونیب رفتیم که یدرحال و یاوک: گفت و زد یچشمک طنتیش با   
! تراشت خوش یها نهیس و پاها مخصوصا یدار یخوب و ی.س.ک.س اندام بمونه خودمون نیب یول: داد ادامه   
 و دمیکش غیج بسته در به خورد کفش و بست درو موقع به که کردم پرتاب سمتش به کفشو لنگه کی غیج با هوی

ادیبافر  
کشمتیم مهراد: گفتم   

....مهراد یها قهقه یصدا و  
 بودنش گرگ خشم و یاهیس و یکیتار ونیم و دیخندینم بود سال ۶ که یا یوحش و یخاکستر چشم گرگ مهراد

....زدیم قهقه مهابا یب نجوریا حاال...بود شده گم  
گرفتم کین فال به نویا  

 از اون...شد قیتزر بهم یخوب حس حرفاش اوردن ادی به از زدم یلبخند بودم شده خجالت از سرخ بازم که یدرحال و 
!!!کرد فیتعر اندامم  

....بود طونیش و ینیب شیپ رقابلیغ ادم نیا چقدر   
 تو  مهرادشون خونه سمت میرفت و گرفتم رایحم از مادرجانم یقرصها و گرفتم دوش عطرم با دوباره دمویپوش لباسامو

زدمینم حرف خجالت از راه کل  
...بود ظهر ۲ کینزد ساعت امدند و رفت درحال همه و دره دم ماهان و محسن اقا نیماش دمید میشد که کینزد  

   نیتوماش زارنیم لوازمارو دارن همه دمیفهم که میکرد کیعل و سالم و جلو میرفت 
...میکن حرکت گهید که ایب زود و مهراد اتاق تو بزار لوازمتو برو گلم عروس: مامانجون  

و بهم داد چویسو  مهراد که بکنم کارو نیهم خواستم  
...ببرن خدمه دمیم نویا من نیتوبروتوماش: گفت   

 و بخوره زنگ قرصش ساعت که کردم کوک شمیگوش و دادم بهش مادرجانو یداروها رفتم برگرده تا منم داخل رفت و
... بندازه ادشی  

 نیازا و بمونه اونحا دیبا شیدرمان روند اخر تا مارستانیت برنشیم امشب باز گفت که کردم یبش و خوش ام بامهرانه
....بود ناراحت بابت  
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...خوش یهوا و درختا نیب دلباز یجا هی مینشست و میدیرس.... لواسون سمت دمیافتا راه و توماشن نشستم  
.... رنیتزابگیپ ناهارمون یبرا تا رفتن باباجون و ماهان بعد یکم و میکرد پهن هارو یروفرش   

 تخته رو و میدیرس یدنج یحا به که میرفتیم راه میداشت.... میبزن قدم اطراف یکم تا پاشدم مهراد شنهادیپ با منم
...مینشست یسنگ  

بپرسم؟ سوال چندتا تونمیم ساره: گفت مهراد  
...بگو البته:من  

.... یهست یمقاوم دختر بگم دیبا یسخت همه نیا با که نهیا ؟منظورمیهست یراض تیزندگ از:مهراد  
 کارکنم؟یچ دیبا نباشم یراض اگر میزندگ از...دارم خدارو من بعدشم... مادرجانمه من دیام: گفتم و زدم یتلخ لبخند

...گذرهیم یا یسخت هر بالخره...خوبه اتفاقا  
؟یشد عاشق تاحاال... نطوریا که خوب:مهراد  

 یم داشتم.... کردم ینگاه بودن رهیت سبز حاال که چشمهاش تو و سمتش برگشتم! خوردم کهی شییهوی سوال نیازا
  قلبم؟ یول...نه که عقلم ازنظر....دمیسنج

 چیه.... هیدمدم اخالقاش و داره گونه چال... داره سگ و هیخاکستر چشمهاش هست یمهراد اقا هی گفت یم قلبم
 کم دارم اقا مهراد نیا یجلو روزها نیا یول نشدم عاشق گفتیم قلبم.... هینیب شیپ قابل ریغ و ستین معلوم زشیچ

.... ارمیم  
...رمیگیم قلب تپش و لرزه قلب ایتازگ و گذروندم اون با هامو نیاول تموم گفتیم قلبم  

!زدیم ادیز زر قلبم   
!یبود ترنم ی وونهید...دونمیتوروم یول نه:  گفتم و زدم یپلک   

شلوارش بود کینزد و بود ستادهیا مونیکینزد که یپسر برگردوندم سرمو   
وفتهیب ازپاش  

 
 یادامس که اش کرده کف و گشاد دهن اون با! بود کردا درست خانوم یزر موهاشم و بود تر زیتم ازمنم ابروهاش

!ارمیب باال کهینزد کردم احساس صحنه هی که زد بهم یچشمک چرخوندیم توش  
..مهراد سمت برگردندم ضیغ با سرمو   

 ییخبرا هی پس ؟یکردیم چارتا دوتا دو یداشت ؟یکرد مکث توجوابت چرا...بودم اش ونهید اره خب: مهراد
....یگفت شک با چون...هست  

بشم خالص سر سبک پسر اون یها چشمک و ها عالمت و زیه و نیسنگ ینگاها شر از نکهیا یبرا  
......نشم خداکنه و نشدم عاشقش" هنوز" یدونیم خب...یگیم راست اره: گفتم  
...اومد شیپ یشتریب یسوالها....نطوریا که ؟ینش خداکنه و ینشد" هنوز:   "مهراد  

....گرسنمه من دنیرس حاال تا حتما میبخور ناهار میبر پاشو بعد یبرا باشه سوالها...اره:گفتم و پاشدم ازجا  
 رفت و... میریم شهینم رید....خوادیم یچ جوجه نیا نمیبب بزار نچ: گفت بود رهیخ سرم پشت به که یدرحال مهراد

پسره سمت  
ها؟ ؟یدیم عالمت مردم ناموس به یندار توناموس مگه: مهراد  

 به میکن حال میبخوا اصن...روهم میزیبر خوشگله دختر نیا با میبخوا ما..بابا ادیب باد بزار عقب بکش بتوچه: پسره
 توچه؟

 از روش نشست مهرادم و نیروزم افتاد پسره که دهنش تو کرد خورد اولو مشت و من   زن   اون دهنتو ببند کثافت:مهراد
....گرفتم دهنم جلو دستهامو و زدم یغیج ترسم  

 و بودن گرفته مهرادو یها شونه که بودن نفر سه یعوض اون یدوستا...گرفتم دهنم جلو دستامو و دمیکش یغیج
  کنن بلندش یعوض اون یرو از تا  کردنیم یسع

 با مهراد که دنیکش محکم هاشو شونه هم شعوریب اون و پاش یال زد پسره اون بالخره که زدیم چهارمو مشت مهراد
...افتاد یا گوشه و گرفت پاشو یال دست  

 و نیخون و بود پاره یکم اش قهی شدینم دهید اصال پسره صورت رفتن در بزدال مثل و گرفتن دوستشونو دست اوناهام
.... بود نیمال  

 به مار مثل درد از و بود گرفته پاشو یال که کردمیم نگاه یمهراد به و ختمیریم اشک و بودم ستادهیا سرجام هنوزم من
...دیچیپیم خودش دور  

 روپام گرفتم سرشو و مهراد سمت افتادم زانو رو شدن دور ایعوض اون یوقت هام روگونه ومدنیم لیس مثل اشکهام
...گذاشتم  

....شدن یم متفرق کم کم  بودن دورمون که ینفر۱۵٫۱۰   
 و بود بسته چشمهاشو حرکت یب مهراد و کردم پاکش شالم گوشه با نبود همرام یزیچ ومدیم خون دماغش مهراداز

....دیکشیم قیعم نفس فقط  
... تروخدا دیببخش مهراد: گفتم هق هق با  

... دادمشیم سیپل لیتحو دیبا... بود نایا شترازیب حقش یعوض اون ببخشم؟ رو یچ: مهراد  
 من:گفت و کنارم نشست شد بلند مهراد بعد یکم....زدیم شکیگنج مثل قلبم و بودم دهیترس یکل گفتمینم یچیه

؟یکنیم هیگر توچرا خوردم کتک  
....بشه تیزیچ نکنه... نکنه که....دمیترس یلیخ...من...من: گفتم هق هق با   

!گهید بود یکبود و کتک چارتا  فوقش دارم میتیاهم من مگه ؟یبترس چرا:مهراد  
..... شهیم دعوات تو و ندازنیم کهیت بهم نایا که منه رهیتقص: گفتم و دترشدیشد ام هیگر  

  و بغلش تو دیکش منو.... داره درد دمیفهمیم اخمهاش رفتن توهم از و دیکش تر جلو خودشو مهراد
 اون...یدار شوهر تو که دهیم نشون تو کنار حضورمن و  کردنت ازدواج نشون حلقه دوتا نیا ستین نطوریا اصالنم:گفت

...یکرد خورد عصابمو نکن هیگر انقدر تروخدا....شیه...انگشتراتو اال دید ویچ همه چشمهاش یعوض زیه  
داشتش بر و خورد زنگ شیگوش هقام هق ونیم  
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....  
سالم الو+  

_..... 
....میبچرخ کمی اطراف نیا میاومد میخوب ما اره..امم+  

_..... 
فعال باشه....نداره بیع....مییاونجا گهید قهیدق ۵ ما باشه.... بوده لنتیسا احتماال...نخورد زنگ شیگوش نه جدا؟ عه+  

 ینداد جواب یول زده زنگ بهت یلیخ گفتیم....میبرنگشت چرا گفتیم بود بابا:گفت من به رو کرد قطع شویگوش و
 یزیچ....مارو ننینب ینجوریا بزن اب صورتتو میبر پاشو پاشو...میبر مام گفت خورنیم نهار دارن نکهیا مثل...شدن نگران

 شییدستشو از و بود کینزد که یشاب یکاف یجا میرفت  کرد بلندم و گرفت دستهامو و زمیعز پاشو...بهتره نفهمن
... شستم صورتمو و کردم استفاده  

... بود زده روش و دست به یاب  اونم رونیب اومدم  
... میخورد نهارمونو هاشون،یسوال ستیب به دادن حواب بعداز و هیبق یجا میبرگشت بود نمونیب یبیعج سکوت  

....دنیخندیم و گفتندیم یحساب و نبود د پ ماهان وجود با مهراد خب یول بود دراومده مینیب از و بودم توخودم یحساب  
 چشم گرفتن دهیناد بعداز و زد یحرف مهراد درگوش هم ماهان بزنن قدم رفتن و برداشت خانومارو اقا محسن بعد یکم

... بگردن رفتن اونام و گرفت رو مهرانه دست اش غره  
م؟یبزن قدم کمی  میبر مام یخوایم ساره: مهراد  
...دراومد منینیب از میرفت باری همون بابا نه: من  

و دیکش یا ازهیخم مهراد باشه؟ لیوسا مراقب یک میمابر بعدشم  
کنماااینم قبول هم رو نه....میبر که ماست نوبت برگشتن یوقت یول باشه:گفت  

...باشه:من  
کینزد ایب: مهراد  

؟یچ: من  
بخوابم خوامیم کینزد ایب: مهراد  

اریب بالشت نیماش تو از برو خب:من  
گهید ایب: مهراد  

 
.پات رو زارمیم سرمو  

....بست چشمهاشو و گذاشت پام رون رو سرشو و دیکش دراز کنارش رفتم و نگفتم یزیچ  
چنده ساعت...گرفته خوابم بیعج االن یول دمینخواب ظهر عمرم تو من بهیعج یلیخ:گفت  

کنمیم دارتیب اومدن بزن چرت هی! عصره ۶ ساعت:من  
...باشه: مهراد  

 گذاشتم ویگوش و شدم خسته شد که کساعتی... کردم یباز و برداشتم مویگوش شد منظم نفسهاش که بعد یکم
...کنار  

... بود روم جلو صورتش تمام رخش مین یبجا حاال دیخواب کمر رو پهلو از و داد تکون خودشو که کردم نگاه یمهراد به   
 و سرخ یش،لبایا قهوه یها شیر ته ،یمربع ،چونه ومحکم یلیمستط صورت! یچرون چشم به کردم شروع

،!نداختیم وسوسه به ادمو که شیگوشت  
 که بلندش یها ،مژه....رنگ هزار و بود بسته که اش دهیکش یچشمها ، یقلم ینیب اش دهیکش و ساده یها گونه

 و لخت و دار حجم یموها درآخر و  یلیمستط و صاف یشونی،پ بندش یهشت یبود،ابروها انداخته هیسا اش چهره رو
.... شیا قهوه  

...زدیم چشمک ادم یها انگشت به که  
 پسر هی واسه تیجذاب از حجم نیا... دادیم نشون ادم به رو یجد و توشگل و جذاب مرد هی چهره ناهایا همه و همه

...ستین خوب من فیضع قلب واسه حداقل... ستین خوب  
...شد موهاش لخت و نرم یتارها ریدرگ انگشتهام موهاش چشمک با  

! بودم کار نیا عاشق...شد موهاش لخت و نرم یتارها ریدرگ انگشتهام موهاش چشمک با   
...دنیخریم و دنیکشیم ناز و بودن داده دل منم یها اوردن،انگشتیم ناز و کردنیم یدلبر لختش یموها  

 نیا از یلیخ یول بودم اومده تعجب به خودمم هام دیتمج و فیتعر نیا از! کردنیم یباز عشق موهاش یال انگشتهام 
... دادمیم ادامه کارم به لبخند با... ومدیم خوشم کار  

 شده داریب دمیترسیم و د یم تند تند قلبم....بود شده خشک موهاش یال هام انگشت ترس از خورد یتکون مهراد که
...باشه  

 دادم راحت نفسو ستادیا حرکت از یوقت...نشه داریب تا دادمیم انجام کارو نیا شمرده شمرده و اروم من خب یول
.... افتاد لبهاش به نگام دوباره که رونیب  

... شنونیم ادم و عالم رو کوبشش یصدا کردمیم حس... زدیم تند تند قلبم استرس بابت هنوزم  
... ببوسمش که خوردیتنموم  خوره مثل بود کرده سرباز من درون یسرکش حس  

...رفتیم هرز چشمهاش و لباش نیب چشمام... موهاش به دادم نگاهمو یسخت به و گرفتم خودمو یجلو یول  
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 موهاش از دستامو و دمیکش ینیه کرد باز چشمهاشو هوی که شدم الشیخیب پس رهیبگ مچمو صبح مثل دمیترسیم
 و دمیدینم رو یوحش یخو اون بود یوقت چند اصال...شد مشخص هاش گونه چال دوباره که زد یلبخند رونیب دمیکش

بودم یراض رشیتعغ نیا از ییجورا هی...کردیم خودش ریدرگ منو هاش لبخند فقط  
!بوده موهاش نیب دستام االن نیهم که اوردمیم بروم اصال و هاش توچال کردم انگشتامو   

...کرد تر قیعم د،لبخندشویکش عقب و دیبوس کوتاه لبامو ترو باال اورد سرشو هوی و  شد تر قیعم خندش.  
...کردم تشکر ازش شیپ ساعت چند اتفاق بابت و دمیبوس شویشونیپ   

 هرچند...بده نجات زایچ یلیخ از منو تونهیم همسر نام به که هست یمهراد بعد به نیا از که کردم خداروشکر تودلم
!نیخورد گرویهمد بابا بسه اوو: گفت ییصدا که میبود غرق گهیهمد یچشمها تو.... باشه شمیپ یکم زمان مدت  

...دندیخندیم ما به بامهرانه که میدید و ماهان و میاورد باال سرمونو  
...انداخت راه به رو کباب  و زغال و منقل بساط اقا محسن و اومدن ام هیبق بعد یکم  

 باز دمیترسیم! بشه میعق بود مونده کم امروز...کردم ردش مزاحما به فکر با من که داد گشتنو شنهادیپ دوباره مهراد
....وفتهیب یاتفاق  

 و گرفتنیم ما از ونمیاقا میدیکشیم خیس هارو کباب و ها گوجه و میزدیم حرف یهردر از یشوخ و خنده با ماخانوما
...کردنیم کباب  

 همون به زدن قدم یکل بعداز و  میافتاد راه یجمع دست و میکرد جمع لوازمو همه شام بعداز  بود یگرم و خوب جمع
....بدن بر میزد یبستن و میدیرس کافه  

...خونه سمت میافتاد راه و میشد نیماش سوار و میبرگشت که بود شب ۱۲ یها ساعت   
 

...بعد ماه کی  
 

... گذشتندیم سرهم پشت یمتوال یروزها  
 است هفته دو کینزد. شد مرخص مارستانیت از و کرد دایپ کامل بهبود یرسم و یقانون بصورت شیپ روز سه مهرانه

خورده گره هم به شرکت یکارها که  
 یرو هامونو طرح نیبهتر میکنیم یسع میدار ما و افتاده راه دمونیجد یها مدل یمعرف یبرا امون تابستانه شو اخه 

 شو نیا یتو تا میبد انجام صورتشون رو رو کاپیم نیبهتر و میبکن ها نگیمدل نیبهتر تن رو اونا و میکن ادهیپ لباسها
...برن فروش به امون تابستونه یکارها  

 یکس با که سال سه نیتوا میبد لیتحو یدیجد یکارها ماه هر اخر دیبا چون میدار رو بساط نیهم ماه هر اخر بایتقر 
 غاتیلیتب زریت کردمیم دایپ اسپانسر اگه ای زاشتمیم مختلف تومجالت و گرفتمیم عکس ازشون فقط نداشتم یداد قرار

...کردمیم درست لباسامونو مارک  
لیکائیم اونورم از و بودم بسته قرارداد مهراد با امسال یول  

 
...بود بسته قرارداد باما شدیم محسوب یخارج مارک که  

 اونورم از دادمیم لیتحو و دادمیم انجام خودم غاتیتبل یبرا کارامو دیبا من بکن فکرشو یعنی کردیم دوبرابر کارارو نیا
...دادمیم لیمهرادتحو به و کردمیم اماده دیبا دوباره همونارو  

 دیبا لیکائیم به هم هارو نیبهتر کردیم برگزار دیبا هم شو بود خودش عاتیتبل چارهیب...بود مهراد با یاصل یبدبخت
!!برابرر ۳ یعنی دادیم لیتحو  

 یعصبان اونم که دمشید باری فقط دوهفته نیا یط...دادیم قلقلکم یکم یدلتنگ و دمیند مهرادو هفته دو نیا پتو
...بشم کشینزد ندادم جرات خودم به و دیکشیم داد کارگراش سر داشت  

 مهراد شو هم اش چارشنبه دمیم مهراد لیتحو همونارو هفته نیا شده تموم غاتیتبل یکارا بود اخرش گهید هفته نیا
....میریبگ لیتحو لباسا از سفارش چقد داره یبستگ بعدش و هست  

! شدمیم ریخاکش و خورد بایتقر دوهفته نیا...خونه برگشتم کوفته و خسته  
!!( بدتره فحشم صدتا از شیمعن اکراه و ظیغ با"زیعز" کلمه  نیا)زیعز پدرشوهر که بود نجایا دمونیجد یبدبخت  

... هیترک برگرده دیبا که اومده شیپ شرکتاش یبرا یمشکل گفتیم و ما ازدواج به بود داده ریگ هم اون  
!نباشن داماد و عروس اگه یحت کنهیم برگزار رو یعروس مجلس شیبعد هفته نه هفته نیا دخر بود گفته  

 بهم وقت چند نیا یها یریدرگ و ام خسته یکل من مشیبنداز عق میتونستیم کاش...شو بعداز هفته کی یعنی 
....اورده فشار  

!فرصت سر البته...کنم صحبت بامهراد درموردش دیبا  
 طوفان رفتن هامون اطیخ و پارچه و جنس شنبه بودم شو یکارها ریدرگ هفته نیا اول از... است دوشنبه امروز

 شگرامونیارا و ونیشن و کاپیم مدل فرداهم ببرم هارو طرح دیبا من امروزم شده منتخب یها نگیمدل هم کشنبهی
...شهیم برگزار شو که بعدشم طوفان رنیم  

 میبر که رونیب رفتم اتاقم از ۱۰ ساعت راس بودم داده رنجبر به که یقول به توجه با شرکت یکارا دادن انجام بعداز
...طوفان شرکت  

 رو یطرح اون ها کشو داخل از و گشتم و وگشتم خودم اتاق تو برگشتم عیسر گذاشتم جا رو یاصل طرح اومد ادمی
... رونیب زدم و برداشتم هم رو بود اومده خوشش بودو کرده فیتعر ازش  مهراد و بودم دهیکش خودم که  

....مهراد شرکت سمت رفتم و میشد نیماش سوار ها طراح بخش ریمد و حسام با  
 تا مهراد اتاق رفتم و گرفتم هارو طرح منم شرکتشون یطراح قسمت برد رو طراح ریمد و حسام ماهان میدیرس یوقت 

....رمیبگ ازش رو اخر یاوک  
ماهانم من کرد فک و بود هاش توبرگه نییپا سرش شدم وارد دشییبفرما بعداز و زدم در  

ان؟ اماده مزیج و هنرمند یها طرح ماهان:گفت   
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سالم: من  
!!!!ساره:  گفت و اورد باال سرشو متعجب مهراد  

؟یخوب: گفتم و نشستم زشیم یجلو یها یصندل رو رفتم جلو و بستم درو و نگفتم یزیچ  
؟یچطور خودت میخوب ما...یکرد ما از یادی عجب چه! یاومد خوش سالم اوه:دراومد شوک از مهراد  

شلوغه سرم... برم و امیب ادیز کنمینم وقت میبود شرکت یکارا ریدرگ میدونیهردوم:من  
 بعدشم چونمیپیم منم...ییاینم چرا گنیم یه و پرسنیم احوالتو اونا که روزه ۱۷ االن قایدق یول یگیم درست:مهراد

ینیبب یستین هیبازار جمعه هی توام یجا گمیم ماهان خونه رمیم  
قهوه؟ ای یخوریم یچا.... میبگذر  
لطفا یچا خوردم که قهوه: من  

داد سفارش یچا و شد وصل یمشت به تلفن با مهراد  
چطوره؟ مهرانه خوبه؟ حالشون زنمیم سر بهشون فرصت نیدراول متاسفم:گفتم بوده من از یکوتاه شدم زده خجالت  

خوبن همه خداروشکر....خوبه:مهراد  
چطوره؟ مادرجون   

.داره سالم خوبه اونم:من  
....بهش برسون سالم:مهراد  

باشه: من  
....رفت و میکرد تشکر و گذاشت و تو اومد یچا ینیس هی با و درزد یمشت  
؟یاومد بالخره نیکرد منور قدماتون به مارو دفتر شدیچ چخبرا؟ خب: مهراد  
؟ خوبه نمیبب بدم لیتحو هارو طرح بودم اومده...ستین یخبر یسالمت: من  

نمشونیبب بده خب....اوهوم: مهراد  
.... زد برق چشمش من طرح به دیرس تا زد ورق و دید....گذاشتم زشیم رو هارو طرح زدم دور رو یصندل و شدم بلند

کرد چک طرحو نکهیا بعداز  
....باشه من شوسال نیبهتر نیا کنمیم فکر.... نجاستیا که ام معرکه نیا: گفت   

...طوفان شرکت یطراح بخش سمت میافتاد راه هامون یچا خوردن بعداز  
  میبود ریدرگ شب تا و میداد لیتحو هارو طرح

 شب من که گفتیم و بود مهراد مادر دادم که جواب خورد زنگ میگوش که خونه امیب خواستم گهید شب ۷ یساعتا
...دعوتم خونشون  

!امیم چشم گفتم منم ندارم کردن رد حق گفتیم  
مهراد اتاق رفتم راستی کرد قطع نکهیا از بعد   

؟یداشت یکار ساره بله:مهراد  
نه؟ امشب از یداشت خبر تو: من  
شده؟ یچ امشب مگه امشب؟ مهراد  

  و کردم پرت جلوش یایصندل از یکی رو لشمو تن تمام یخستگ با
 قبول رو یا نه چیه گفتیم دعوتم اونجا شام که خونه برم تو با گفت و زد زنگ مادرت مهراد یوا:  گفتم

!االن دارم درد استخون یخستگ از من مهراد....کنهینم  
بعد فکر تو رفت مهراد  

 
! باشه اومده شیپ یمهم موصوع شاد ییایب دیبا امشب یول ساره خوامیم معذرت واقعا من: گفت قهیدق۵/۶  

 که لباس اونجا خودم تولتاق میریم هوا نیهم به یکن عوص لباساتو یخوایم گمیم و دمیم مسکن بهت من میبر ایب
..شهیم بهتر حالت یخوریم که مسکنم یریبگ گرمم اب دوش هی یدار  

باشه: گفتم ناچار به ؟ بگم تونستمیم ام یزیچ مگه  
....نایا مهراد خونه سمت میافتاد راه میشد نامونیماش سوار و میکرد جمع ساعت مین بعد  

داخل میرفت و میدیرس  
 بغلم و سمتم دیدو و کشبد یعیج خورد بهم مهرانه چشم یوقت یول بودن ستادهیا یورود در دم هیبق و  جون ستاره

.... کرد  
...کردمیم کیعل سالمو دمشونیند وقت چند نکهیا از شرمنده و داخل میرفت...کرد یدلتنگ ابراز یکل یروبوس بعداز  

اورد یچا واسمون خدمتکار که مبال رو مینشست میرفت کرد دعوت خونه داخل به رو همه اقا محسن  
 میکن عوض لباسامونو باال میبر ما اجازه با: گفت رهیبگ بغلم تا دورم نداختیم دستشو که یدرحال مهراد خوردم یوقت

نییپا مییایم  
  و داد تکون یسر اقا محسن

نیباش راحت نیبر یدار اریاخت: گفت  
  ها بچه 

 خودم یبرا تا گشتمیم میکول فیک دنبال منم حموم تو رفت و برداشت لباس خودش یبرا عیسر مهراد باال میرفت مام و
  بود تنش یا قهوه ست شلوارک و یرکاب رونیب اومد بعدمهراد یکم بردارم لباس

؟یگردیم یزیچ دنبال: گفت  
...بردارم لباس خوامیم کنمینم دایپ رو میکول فیک: من  

 کرد باز رو سوم در( بودن ییکشو که داشت در تا ۵ و بود یوارید کمدش) و کشوند کمدش جلو تا گرفت دستمو مهراد
! زنیاو من یلباسا دمید که  

کرده؟ کارو نیا یک اوه: گفتم   
...هست ینییپا کشو تو زاتمیچ هیبق! داد دستورشو خانم مامان: مهراد  

یمرس باشه: من  
 برداشتم یمشک شلوار و دیسف بلوز با یمشک ریز لباس دست هی با شامپومو و مسواک و حوله لباسام نیب از

....گرفت امویخستگ تمام که گرفتم گرم اب دوش هی حموم تو دمیوچپ  
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 کمی و بستم یاسب دم کردم خشک موهامو سشوار با و گرفتم موهامو نم حوله با رونیب اومدم و دمیپوش لباسامو
  گرفتم دوش عطرمم با....زدم رژ و ملیر و کننده مرم

...خوابه تخت رو مهراد دمید که رونیب برم برگشتم  
! بود شده هوشیب یخستگ از...بشه داریب تا دادمیم تکونش و اش شونه رو گذاشتم دستمو و نشستم کنارش رفتم 

...شد داریب گفتن مهراد مهراد و تالش یبعدکل  
  نییپا میبر پاشو زشته یبود خواب تو و مییباال نیا ما است قهیدق ۴۰ مهراد: من

 وقت که کنند درکمون تا میریدرگ چقدر که میگفت شرکت از یکل بعد.... هیبق یجا نییپا میرفت و دادم تکون یسر مهراد
...بهشون بزنم سر کنمینم  

...یخور نهار قسمت میرفت و حاضره شام: گفت مامانجون قهیدق چند از بعد  
....شستیم تنم از وقتو چند نیا یخستگ اش همه خانواده گرم جمع اماده، و داغ ی،غذا یسبز وقومه مرغ خورش  

! نداشتم جا واقعا چون خوردم یکم اجبار به منم و ارنیب وهیم تا گفت باباجون میبرگشت ییرایپز به دوباره شام از بعد 
...بود شده حرف کم یلیخ امشب کال ، بود گذاشته شونم رو سرشو و ود نشسته کنارم مهراد  

.... است خسته و روشه فشار یلیخ کنمیم فکر  
  ؟یبخواب باال میبر یخوایم یا خسته اگه مهراد: گفتم یواشکی

میخوابیم میریم باهم شهینم رید حاال نداره بیع... ششونیپ بمون تو نه: مهراد  
یراحت هرجور: من  

یکنیم درک که یمرس: مهراد  
.... کنمیم خواهش:من  

نداشتن دنیخواب الیخ بودانگار گرم ها بحث  
.... بخوابم رمیم اجازه با....شمیم هالک دارم که من ۱۱ ساعت:گفت و دیکش یا ازهیخم مهرانه بعد قهیدق ستیب  

...ریبخ یهمگ شب  
ریبخ شبت: من  

 صبح که بخوابن برن دوتاجونم نیا...میبخواب میبر توام و من پاشو خانوم خب: گفت و پاشد باباجون هم بعد یکم
...باشن سرحال شرکت برن خوانیم  

من یخوشگال ریبخ شبتون پس باشه:مامانجون  
ریبخ شمام شب:من  

خوش شبتون: مهراد  
داشتینم بر شونم رو از سرشو مهراد یول پاشم خواستم  

ایا خسته یلیخ معلومه که نجوریا....گهید میبخواب میبر مام پاشو خب: گفتم   
  مهراد اتاق تو باال میرفت.... شد بلند و گفت یاوهوم مهراد

 وتوحموم برداشتم سبز راحت و بلند خواب لباس هی منم کرد پرت تخت رو خودشو صورت با و کرد باز دستهاشو مهراد
....پتو ریز دمیخز تخت رو ورفتم کردم خاموش چراغارو کردم عوض باهاش لباسامو  

 بازوش رو رفتیم سرم کردیم بغلم که من مثل روش گذاشت سرشو و کرد باز دستمو و کمینزد اومد مهراد بعد یکم
! بود شده عوض جامون حاال  

 و برد نیب از نمونمیب فاصله هپون که دادمیم حرکت موهاش ببن دستمو بعد یکم نگفتم یزیچ یول بودم کرده تعجب
 دمینفهم موهاش کردن ناز یکم بعداز بود دهیخواب بغلم تو بچه هی مثل درست کرد حلقه دورم دستشو و شد کترینزد

...برد خوابم چجور  
... دستمه رو سرش مهراد هنوز دمید که شدم داریب زدن تبر دستمو نکهیا حس با شب یها مهین   

 رونیب دمیکش دستمو اروم اروم دادیم نشون رو شب مهین دو وارید رو ساعت کردمینم حسش و بود قرمز قرمز دستم
دیکش سرشو دوباره که  

...جلو  
زم؟یعز...رفته خواب دستم... جان مهراد: گفتم  

ها: مهراد  
رفته خواب دستم:من  

بمنچه:مهراد  
سرته ریز خب:من  

 انگار بغلش تو چپوند کاه پر مثل و کمرم دور انداخت دستشو و بالشت رو گذاشت سرشو یحرف چیه بدون مهرادم
:| کنهیم بجا جا سبک گوسفند  

  برد؟یم خوابم مگه بود دهیپر خوابم گهید من یول بود بازوش رو من سر حاال
.... ابدا و اصال  

.....دمیخواب بالخره تا شمردم یالیخ ستاره و دمیکش مهراد نهیس رو یفرص یخطا انقد  
 انجام کارامونو  و میرفت ییدستشو میکرد عوض لباسامونو نکهیا بعداز.... میشد داریب میگوش االرم یصدا با صبح

....میداد  
...نبود داریب یکس باباجون رازیغ صبحونه یبرا نییپا طبقه میرفت بعد و زدم عطر ملویر و رژ یکم  

.جون بابا ریبخ صب سالم:من  
یمتعال یعال صبح سالم به به: باباجون  

بابا ریبخ صبح: مهراد  
بابا مرد   ریبخ صبحت:بابجون  

 اوردم رو فمیک و یگوش باال طبقه از رفتم خوردم مو یچا وانیل نکهیا بعداز میخورد صبحونمونو سکوت تو و مینشست
و نییپا  

.ام اماده من زمیعز: گفتم   
االن امیم منم باش منتظر نیتوماش ریبگ چارویسو نیا خانومم ایب:مهراد  

کردم یخدافظ جون بابا از و ازش گرفتم چارویسو و جلو رفتم  
  خداحافظ... دیکن تشکر مامانجون از و دیبرسون سالم هیبق به... گهید رمیم من پس خب: من

باشه ایب ادیز نجایا زمیعز دختر رسونمیم تویبزرگ باشه: جون بابا  
  چشم باشه: من
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خداحافظ بسالمت برو: باباجون  
خداحافظ:من  

...مهراد نیماش یجا رفتم و رونیب زدم خونه در از  
 پشت از باباجون شدم متوجه که بتوپم بهش خواستم بودم شیسانت ستیب تو کشینزد رفتم اومد مهرادم بعد یکم

....پاد یم رو ما داره پنجره  
 پدر نکن عیضا: گفتم دستش تو کردمیم فرو نشویماش یدایکل که یدرحال و دمیبوس اشو گونه کنم یعیطب نکهیا واسه

....نجاستیا چشماش پنجره پشت از زتیعز  
.کنم خفت دوسداشتم باباجون جلو یگیم یاونجور اومدم خودم نیماش با روزید که من نگیخ اخه  ریبگ چاتویاسویب  

 ریبگ دستمو نیبش چفتم ایب توام بعدشم دونهینم که بابا اخه: گفت و تر جلو کشزدم و دورم انداخت دستشو مهراد
.کن یباز نقشتو خوب بزن لبخند چارتا دمم به ببند زمیعز عشفم چارتا ببوسم االن مثل  

بامن؟ یکارندار... دارم جلسه چنتا اس ختهیر روهم کارا شرکت برم من پس خب باشه...کارات و تو دست از اف:من  
نه: مهراد  

  ساره یراست: گفت که شم جدا خواستم
ها: من.  
بله نه ها: مهراد  

بله: من   
  جانم بگو هیچ بله  روشن اقا محسن چشم بله؟ یگیم عشقت به  شوهرت به دیسف چش عه عه: مهراد

  دلم؟ جون اصن......گهید بگو نکن تیاذ مهراد عه: من
باش خودت مواظب: گفت و کرد ینگاه چشمام وبه خورد خندشو مهراد  

  فعال...نیهمچن باشه: من
"روزخوش"گفت و دیبوس مویشونیپ  

! چل و خول تو دست از: گفتم لب ریوز دمیخند منم... بشه سوار که زد دور نویماش  
 که داشتم جلسه امروز و بود شده تموم خودم شرکت یغاتایتبل....شرکت سمت روندم و شدم نمیماش سوار

....رمیبگ دوخت سفارش  
...رفتیم شیپ خوب یچ همه وخداروشکر گرفتم مختلفم یمدال از سفارش یکل جلسه تا ۳ بعداز که خالصه   

 
بعد روز چند  

 
!یکار روز نیتر شلوغ مهراد شو روز و است پنجشنبه امروز  

!شو یبرا مهراد شرکت برم و کنم ول تونستمینم که بود دهیچیپ هم به یچ همه شرکت تو اونقدر  
...موندم عصر تا خودم اونجا فرستادم و کردم یاوک و کردم ون سوار رو همه نیبنابرا پس  

 سوار دارن نایا مهراد دمید که بودم نشده ادهیپ هنوز مهراد شرکت سمت روندم و کردم لیتعط دبگه شد که ۴ یساعتا
....شنیم نیموزیل  

شنیم نیموزیل سوار دارن نایا مهراد دمید که بودم نشده ادهیپ هنوز   
  دنید منو که زدم بوق چنتا 

 خواستم و کردم کیعل و سالم ارشیدست و مزیمهراد،ماهان،ج با...نیموزیل داخل رفتم و کردم پارک نمویماش عیسر
...نداشتم یخوب احساس من یول بود یعنی نبود جا که نمیبش  

  گردمیم جا دنبال دید تا مهراد یول بودم معذب یحساب و من بجز بودن مرد همه
یمهراد یمرس گفتم گوشش در و نشستم در و اون نیب و نیبش من کنار خانومم ایب: گفت  

یساره خواهش: مهراد  
! اوردیدرم منو یادا  

...شدیم شوبرگزار که ییجا سمت میرفت و دمیخند  
...مینشست داشت ماقرار یبرا که ییجا تو و داخل میرفت میشد ادهیپ و میدیرس  

 حکم سالن تو سکوت شد قطع صداها من کار به دیرس نکهیا تا بودن یعال تراز یعال و شدندیم رد دونه به دونه همه 
... بود فرما  

...زدن دست به کردن شروع و فرستادند رونیروب اشون شده حبس یها نفس و محشره نیا: گفت یکی هوی  
...سرجاش برگشت بعد و گرفت رو ژست نیبهتر هم نگیمدل  

 یها سفارش که میدونستیم و  بودن لباسها مدل خواستار بودن اونجا که ییکسا درصد ۸۰ شترازیب شو اتمام بعداز 
.... میریگیم لیتحو یادیز فروش و ادیز  

رهیقراربگ طوفان شرکت به لباس هر فروش سود از درصد هی قراربود مهراد و ما نیب داد قرار نیا تو راستش  
 

... گهید  
 کارشیچ! نداره اسم شیدیکش خودش که هیمجلس لباس نیا ساره: گفت و دیکش کنار منو مهراد شو بعداز یول

؟یبکن یخوایم  
....( ای شاهدخت یمجلس ای پروانه یمجلس لباس مثال زارنیم براش متناسب یاسم لباس هر یبرا)  

.چطوره؟ تک الماس: گفتم و کردم فکر یکم  
...بگم گهید زیچ  هی خواستم و هیعال:مهراد  

بگو: من  
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 سهمشو همه خوامیم شیدیکش خودت چون نکهیا و شد خواهد و شده طرحت از یادیز استقبال چون راستش: مهراد
.... بدم خودت به  

باشه؟ بشه، خبردار دینبا یکس یول کنمینم جدا ازش یدرصد چیه راستش  
؟یکنیم نکارویا چرا یول ممنون باشه: من  

 نه بوده تو کار که بفهمند هیبق دیبا...بشه تموم من مارک اسم به فهیح بشه یادیز استقبال قراره...که گفتم: مهراد
....بدم رو یبزرگ محبت نیهمچ جواب یچجور دونمینم کردم نگاهش یمهربون با.من  

مچکرم واقعا: گفتم  
....کنمیم خواهش: مهراد  

..نمونده یکار گهید...شد تموم نمیا خداروشکر: گفتم و دمیکش یقیعم نفس  
خداروشکر.... شد تموم واقعا یوا: مهراد  

...بغلم ایب بدو حاال: گفت کردیم دعوت بعلش به منو که یدرحال و کرد باز هم از دستهاشو  
کنم در امویخستگ کمی ینجوریا دیشا: گفت ارومتر  

...دمیشن من یول  
 راهرو ته چیپ از باهم گرفت دستمو و و دیبوس لبمو کوتاه و محکم که میبش جدا میخواست بعد یکم و کردم بغلش

...میبش نیماش سوار تا میرفت و میگذشت  
چسبه؟یم یچ االن  یدونیم: گفتیم  

؟یچ:من  
 خواب و تخت بعدشم داغ اب دوش ای بعدشم و بدن ماساژت که دونفر و داغ و گرم یجکوز سونا و استخر هی: مهراد

!برهیم شورهیم ادمو یایخستگ که یطوالن یطوالن  
میوفتیب راه و انیب هیبق تا نیماش تو مینشست! گفتیم راست ییخدا دمیخند و نگفتم یزیچ  

دمیم انجام رو یگفت کهی ییکارا نیا االن نیهم من یول دونمیتورونم: گفتم   
نطوریهم منم: گفت و دیخند  

... طوفان شرکت سمت میروند و اومدند یک یکی هم هیبق بعد یکم  
...خوردیم حرفشو یه و بگه یزیچ خواستیم یه لیکائیم شدم متوجه راه نیب  

نیباش ن؟راحتیبگ یزیچ نییخوایم یه انگار جناب؟ شده یزیچ:  گفتم اوردمین طاقت اخرش  
میا یخود بگوهمه باش راحت...دمیفهم منم اره: مهراد  

بود؟ کرده شیطراح یک...خوردیم ژ ُفن رشیز که یمجلس لباس طرح اون...ستین یزیچ راستش: لیکائیم  
.من: من  

!بودن نجوریهم مهراد و ماهان بجز ونمیاقا هیبق سقف به دیچسب ابروهاش کنم فکر شد گرد چشمهاش لیکائیم  
هنرمند؟ خانم دیکنیم یشوخ...هیا حرفه طراح هی کار اون:لیکائیم  

جناب؟ بکنم شما با دارم یا یشوخ چه من واال نه: من  
...بشه پرفروش کنمیم فکر بهرحال بود محشر و یعال کارتون یلیخ...درسته: لیکائیم  

انشاهلل...مچکرم بله اها:من  
.شم سوار که نمیماش سمت رفتم یخداحافظ بعداز میشد ادهیپ و موند مهین حرفش مویدیرس بعد یکم  

...خونه کینزد یجکوز سونا و استخر نیاول رفتم میمستق  
بود، کرده یمعرف بهم مهراد که یلذت پراز حال نیدرع و سخت  سخت یاونکارها همه بعداز   

...خونه رسوندم امو جنازه و گرفتم یدوش   
 تا روتخت افتادم راستی و اتاقم تو رفتم...خوشگله بایز بزور اونم عذا قاشق چند بعداز دمیرس که بود ۱۲ یساعتا

.... شدم داریب مادرجون یصدا سرو با بعد روز....بخوابم  
مادرجونم و دادیم نشون رو ظهر ۲ ساعت  

  خدانگهدار..... دیبرسون سالم.... خودتونه خونه.... میمنتظرتون ما حتما: گفتیم 
...اروم البته زدیم من باسن دم رو یابر سیخ ییدمپا لنگ هی ام هرکلمه با  

  دید منو باز یچشما و کرد قطع ویگوش تا
 برو شگاهمیارا هی حموم برو پاشو انیم کردم دعوت شام نارویا نامزدت خانواده دختر کن جور و جم خودتو پاشو: گفت

 پاشو نیبش اماده تا عقب نیبنداز ویعروس که بزن مخشونو بعدشم برس بخودت کمی بزن صورتتو یپشوال و پشم نیا
پاشو نازم دختر  

:/ چشم باشه:من  
!گنیم نیا به یتیشخص بیتخر  

 نهار تا اشپزخونه ورفتم کردم عوض غیج قرمز شلوارک و تاپ زه با لباسامو اومدم بعدش و گرفتم دوش هی رفتم پاشدم
...بخورم  

  بدو ایب ریبگ راهت سر شده تموم منم)....( قرص برو شگاهمیارا هی  ۴ ساعت: گفت مادرجون نهار بعداز
چشم بازم: من  

بال یب چشمت: مادرجون  
  کرد اصالح بود دراومده کم یلیخ صورتم شگاهیارا کوچه سر رفتم و شدم حاضر

کنه درست موهامو گفتم بعدش و   
زد برام یعاد و ساده برام یکرم الک و کرد درست ناخونامو اون از بعد بست برام یاسب دم و کرد اتو  

د؟ییخوایم شمیارا: بعدگفت یکم  
کنم؟ میتقد چقدر خب... خوبه نایهم ممنون گهید نه: من  

نداره رو شما قابل: شگریارا  
لطفا دییبفرما نه: من  
هفتاد صدو:شگریارا  

رونیب زدم و کردم حساب رو پول  
  دمیبودرس شب ۷ ساعت خونه روندم و گرفتم هم رو داشتم الزم مادرجون که یقرص اون راه نیب 

 قهی دور و هاش مچ دور که دمیپوش یکرم ربع سه نیاست بلوز هی با یا قهوه یدمپا شلوار هی باال طبقه رفتم عیسر
....بود خوشگل و بود یا قهوه اش  

گرفتم دوش عطرم با رژگونه و ملیر و یا قهوه رژ و زدم پودر کرم کمی شیارا یبرا   
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...شدم دنییجو ادامس مشغول و  

! اومد در زنگ یصدا نمیبش کمی خواستم تا   
....نییپا طبقه ورفتم دمیپوش مویروفرش یها جوراب  

  کردم یپرس احوال و سالم باهاشون  یانرژ پراز و یخونگرم و ییخوشرو با شد باز در که بودم پله نیآخر یرو
...بود نمونده تنم تو یا یخستگ چیه بایتقر سرحالم ینجوریا دمیخواب یلیخ چون دونستمیم  

!ُکش ساره بود زده پیت هی ییوا مهراد به دیرس تا داخل اومدند یکی یکی   
 تنش یمشک کت و یمشک شلوار بردیم آدم سر از هوش عطرش یبو و بود کرده غیت شیش و باال بود داده موهاشو 

... یمشک براق  کالج یها کفش با بود دیسف رهنشمی،پ بود دیسف باالش به بیج از که بود  
؟یخوب خانومم سالم: گفت و دیبوس لپمو و کمرم دور انداخت دستشو دید منو تا  

 
...خوبم منم یباش خوب تو اگه زمیعز سالم: گفتم و زدم یلبخند و دراومدم ازشوک  

خوشگلم خانوم یبرا نمیا: گفت و بهم داد رو بود دستش که یسرخ رز مهرادتک  
 بچه نیع دمیکوب هم به دستامو و دمیپر پام رو ذوق با کنم ماچش بپرم همونجا دوسداشتم ک بودم کرده ذوق اونقد

  و کردم ذوق ها
دوسدارم؟ سرخ رز یدونستیم کجا از تو عاشقتم ییوا: گفتم  

  گهید گهید: گفت و دیخند مردونه مهراد
  کردم تشکر ازش دوباره و گرفتم و رز

  ؟ینگهدار پا رو اقاتو شب اخر تا یخوایم دخترجان ادهیز وقت کارا نیا یبرا داخل دییایب فعال بسه: گفت مادرجان که
!اقامون تو بفرما: گفتم و میدیخند  

 هی جاش یبرا بعد تا اتاقم یپاتخت زیم رو گذاشتم گلو رفتم یورود درب بستن بعد منم داخل رفت و دیخند گلو تو مهراد
...بکنم یفکر  

که بودن صحبت گرم هیبق...مهراد کنار نشستم و جاشون برگشتم  
وسط؟ نیا بود یچ گل قضه....کلک ایهست یخوب یلیخ گریباز: گفتم مهراد گوش دم  

...کارابکنم نیا از دیبا توام واسه داد ریگ مامانمم بود گرفته رز مامانم واسه  بابام.... بابا یچیه:مهراد  
اها: گفتم و دمیخند  

ساره؟: گفت گوشم دم مهراد  
جان؟: من  

؟یبش اماده هفته هی تو یتونیتوم...کنن یاوک رو گهید هفته یعروس تا اومدن نایا بگم خواستم سالمت جانت:مهراد  
...کنم صحبت باهات مورد نیدرهم خواستمیم راستش مهراد نه ییوا: من  

م؟یکن صحبت اتاقت میبر هیچ نظرت: گفت مهراد  
من، اتاق تو میدیَچپ باال میرفت و میکرد یخواه عذر و میشد بلند میبر اوهوم: من  

خب؟: گفت که تخت رو مینشست   
 همه به ادتهی تازشم میبکن دامونویخر میبر هفته هی تو میتونینم ما کشهیم طول یلیخ عروس دیخر مهراد راستش: من

!!میرفت یگفت تو یول مینرفت شمیازما یحت ما ؟یگفت دروغ  
 هیالک یچ همه باو ؟یکرد فراموش نکهیا مثل ازدواجو؟ نیا یگرفت یجد یلیخ نکهیا مثل: گفت و زد یپوزخند مهراد

...ستین اتیجزع همه نیا به یازین گهید  
 با و کردم فکر کمی یوقت یول برخورد بهم... زد حرفو نیا ممکن لحن نیتر مسخره و نیبدتر با چون گرفت دلم لحضه هی

  و زدم یپوزخند منم اومد ادمی که یزیچ
نرفته؟ که ادتی میبد لیتحو شمونویازما کاغذ زودتر دیبا ما بگم دیبا زرنگ یآقا یول...نکردم فراموش ریخ نه: گفتم  

؟یک به م؟یبد لیتحو دیبا ویچ ؟یچ: گفت رفت توهم اخماش  
نگفت؟ تو به باباجون مگه: گفتم متعجب  

!!!و؟یچ: گفت تعجب با مهراد  
.... شیپ ماه کی گمیم عقدمونو روز...اومد عاقد که یاونروز بابا: من  

 ادمی قیدق دونمینم کنهینم یرسم عقدمون شیازما کاعذ بدون گفتیم میبد شویازما کاغذ گفتیم عاقداومد یوقت
....ستین  

میبد لیتحو کاغذو بهش ماه اخر تا ما شد قرار کرد صحبت باهاش عالمه هی بابامحسن بعدش   
؟ینگفت زودتر توچرا نبود؟ ادمی وقت چند نیا تو چرا یوا....اومد ادمی...چرا چرا اها: گفت و شیشونیپ تو دیکوب هوی   

افتاد ادمی هوی االن...نبود ادمی من بعدشم.بود غاتیتبل فصل: گفتم و ترکردم پرنگ پوزخندمو  
 به شویازما کاغذ میریم بعدش...میبد شیازما میبتون که یباش ناشتا دنبالت امیم صبح ۶ فردا: گفت و داد تکون یسر

ه؟یچ نظرت دامونیخر دنبال میریم بعدشم میدیم لیتحو اروی  
 یحت...نگرفتم وقت شگاهمیارا یحت من میبش حاضر هفته هی تو میتونینم...گفتم منکه مهراد یول خوبه خب: من

!گهید یزایچ به برسه چه مینگرفت عروسم لباس  
کردیم فکر داشت کرد روشن یگاریس و دیکش یپوف مهراد  

 وانیل تو یفور و رونیب دمیکش انگشتاش نیب از گارویس و جناب ممنوعه گاریس نجایا...آ آ آ: گفتم و شدم بلند جا از
شد خاموش که انداختمش بود تختم کنار زیم رو که یاب  

 فعال نییپا میبر ایب خب: گفت قهیدق چند بعد بود فکر تو... گارمیس مخالف من دونستیم...نگفت یزیچ و کرد یاخم
....شهیم یچ نمیبب کنمیم صحبت بابا با  خودم من شد حرفش اگه ارین روت به نگو یزیچ  

...باشه: من  
ممنون: گفتم و کردم بغلش صدا یب سمتم برگشت گرفتم بازوشو که در سمت رفتیم داشت  
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 گاهم هیتک که ممنون یبگ بهش و یکن بغل ویکی کنهیم هوس ییهوی دلت یگاه خب یول نبود یخوب بهونه دونمیم
یپشتم که ممنون... یشمیپ که ممنون...یشد  

 
....کم مدت یبرا هرچند یهست که ممنون...یکنیم درکم که ممنون  

....گفتم کیکوچ ممنون هی نایا ی همه یبجا یول  
 شد باز در هوی که بزنه یحرف خواست دیبوس سرمو یرو و کرد حلقه دورم دستهاشو دراومد شوک از که مهراد 

 روش من و نیزم رو میاومد فرود مونییدوتا و گرفت دربر پهلومو ییکوتا و ییهوی درد و رفت فرو پهلوم تو رشیودستگ
....بودم  

 نبود حواسم اصال تروخدا دیببخش یوا نیه....موند کجا دوتا شما پس: گفت مهرانه که بودم بسته چشامو ترس از 
.....من دیببخش یوا نیدر پشت دونستمینم من  

 غرق منو شیلعنت یچشمها شهیهم... بود جلوم خوشرنگ ی لهیت دوتا غرق چشمهام چون دمینشن یزیچ گهید
 انقد که! جنبه یب صحاب یب قلب نیا به لعنت....دیکشیم خودش سمت منو مکش و اهنربا مثل و کردیم خودش

....نبره ابرومو و نکنه گومب گومب  
... نشه جلوش یها یخاکستر غرق زود انقد که چشمام نیا به لعنت   

...زد پوزخند که دمید و اومدم خودم به... شد خندون چشمهاش و افتاد چشمهاش گوشه خط تا چند دمید هوی  
نییپا میومدیم میداشت میدربود پشت ما زمیعز  نداره یاشکال: گفتم و پاشدم ازجام عیسر بود مخم رو پوزخنداش  

   شد بلند جاش از و کرد تر پررنگ پوزخندشو رهیبگ دستمو نکهیا بدون پاشو: گفتم و کردم دراز مهراد سمت دستمو
  و خورهیم زنگ تیگوش مهرانه:گفت ییصدا

شدو بلند مهراد نییپا دیدو و کرد یخواه عذر دوباره مهرانه  
میکن دارید یتعال زدیا با بود کینزد باش خودت مواظب کمی: گفت   

!کنهیم باز درو اون دونستمیم چه من خب: من  
 نشستم کنارش رفتم منم و نشست دونفره مبل هی رو مهراد اوقات اغلب  مثل هیبق شیپ نییپا میاومد و نگفت یزیچ

! آخ: گفتم و درد از کردم ضعف هوی که دورم انداخت دستشو  
هو؟ی یشد یچ: گفت و برداشت دستشو عیسر و دیترس مهراد! بود رفته نفسم  

 جز یچکیه دادم تکون یسر فقط....بزنم یحرف تونستمینم و بودم کرده ضعف بود دهیچیپ پهلوم تو ییهوی که یدرد از
ستاره مامان  

(بهتره ینجوریا کنم صداشون بابامحسن و ستاره مامان گرفتم  میتصم)  
زم؟یعز یخوب: گفت ستاره مامان هوی  

 اومد نفسم و خوردم...دستم داد و برگشت اب وانیل هی با و رفت مهراد که دادم تکون اره یمعن به سرمو فقط
... سرجاش  

هو؟ی شدیچ دهیپر رنگش مهراددخترم: گفت ستاره مامان  
!واال دونمینم: گفت زدیم موج توش ینگران و ترس که ییصدا با مهراد  

کردم ضعف گرفت دردم لحضه هی خورده در به پهلوم راستش.ستین یزیچ نه نه: من  
خدانکنه:من برات رمیبم اها: گفت ستاره مامان  

اشپزخونه تو دمیچپ عیسر و گفتم یا اجازه با و پاشدم ومدینم در ییصدا مهراد از  
....بود اشپزخونه تو که ینهارخور زیم رو نشستم و کردم دایپ رو کامیروکسیپ کرم هیاول یها کمک جعبه لوازم نیب از   
 هی... دراوردم شاخ تا پنجاه دمید که یزیچ با که زدم باال لباسمو نداشت دید مهمونا به بودم نشسته من که ییجا 

....بود شده یآب و کبودبنفش راستم ی پهلو رو دست کف دوتا اندازه  بزرگ یگردال  
 تو رو خون ی مزه گرفتمیم گاز تند تند  لبامو که داشت درد اونقدر...دنیمال به کردم شروع و ختمیر روش رو پماد از کمی 

!گرفتیم میگر داشت... بود رفته نفسم کردم حس دهنم  
که اومد مهراد یصدا هوی که دمیمالیم اروم اروم یول بود تار دمید و بود شده یاشک چشمام   

 که پهلومو...نشست دوزانو رو و جلوم اومد سرم پشت واز ؟یدینم جواب زنمیم یصدا یهرچ چرا: گفت
شده؟؟ ینجوریا یک نیا: گفت بود شده گرد دچشمهاشید  

االن نیهم:من  
ممکنه؟ چطور!!! یچ: مهراد  

...شد ینجوریا پهلوم... بود کرده باز محکم درو... شد فرو پهلوم تو اش رهیدستگ... کرد باز درو مهرانه یوقت: من  
هان؟ درمونگاه ببرمت یدار درد یلیخ...متاسفم: گفت و دیکش توهم اخماشو مهراد  

خودش شهیم خوب....نشه خراب امشب نفهمن هیبق... اصال نه نه نه: من  
 زهیبر اشکا اون از قطره کی: گفت جمله کی فقط و دیمال خودش اشو هیبق و گرفت دستم از پمادو و نگفت یزیچ مهراد

...نزنه سرت به کردن هیگر هوس گهید که دمیم فشار پهلوت رو دستمو چنان  
 نفس تند تند فقط بستم چشمهامو محکم و گرفتم خون زدخفه  حرفو نیا تیجد درکمال و بود توهم اخماش چون

....دراوردم لبامو پدر و دمیکشیم  
و شد تموم....خوب: گفت قهیدق سه دو بعداز  

 رونیب اشپزخونه از میومدیم میداشت خوردم اب وانیل هی و شستم لبمو و دستامو پاشدم منم شست دستهاشو رفت 
  که

ادیم خون هنوزم نجاشیا تازه شده قرمز و کرده ورم... یاورد لبات سر ییبال چه نیبب: گفت مهراد  
و برداشت بعد... داد فشار و گذاشت مینییپا لب رو و دراورد بشیج از یدیسف دستمال حرفش نیا بعداز بالفاصله و   

 بعد یکم... مینشست و هیبق یجا میرفت قهیدق شیش پنج بعد.... ستهیم یوا خونش بدم فشار بار دوسه: گفت 
...شستنیم رو استخر داشتن دونستمیم داخل اومدن اطیح از یسارا و رایحم  

....اوردند رو وهیم ییرایپز لیوسا و اشپزخونه تو رفتن  
..شد دوتا ما ازدواج حرف که بود شده گرم ها بحث  

از غرض حاال خب: گفتیم بابامحسن   
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کنم؟ یاداوری بهت صدباز یروز دیبا  

؟یچ یعنی نکارهایا یبد هیزیجه پول یبخوا که دارم پول یکاف اندازه به من بعدشم  
  و شدم یجد منم! یلیخ برخورد بهم یلیخ کردم بغض یول چرا دونمینم

 یوقت رسمه کی هیزیجه بدون یدونینم اگه اقا یدار خودت واسه یدار یهرچ نکش من رخ به مالتو خوبه خوبه: گفتم
 به پابند و یسنت منم خانواده و رسمه کی نیا بشه پرداخت داماد خانواده به دیبا اش نهیهز کنهینم قبول داماد خانواده
 لوازم کل خانم بایز خوادینم دلت اگه نکنم کاریچ کنم کاریچ یبکن یاداوری بهم ستین الزم توام. اند رسومات و رسم

  بشه یراض دیشا دیشا اونم خواب اتاق راجب دادم نظر هی کنه پر من لوازم با و یاشغال بندازه عمارتتو اون
  خواب اتاق شنهادیپ با اگر  کنم کمک تو به خواستمیم  فقط من نبوده که من خواست به ام یلعنت ازدواج نیا ضمن در

  خورهیبرم قبات شیریت به یکنیم فکر اگر یکن قبول رو پول کارت یمجبور یستین یراض هیزیجه اوردن و
 یلعنت ازدواج نیا بودن یسور انقد تا یبد پسش من به بعدا  یگرفت بایز از یوقت  یلعنت بانک عابر کارت اون یتونیم

  باشه؟ ینکش من رخ به رو
  ؟یکن چارتا دودوتا ینیبش ؟یکن فکر یندار عقل یستین یمنطق کمی غرورت و یپولدار و سالت و سن نیا با 

...دادم ادامه رو راهم زنون قدم رو ادهیپ تو و شدم ادهیپ نشیماش از و کردم باز درو بعدشم  
...خونه رفتم و گرفتم اژانس شدم خسته که ام یوقت دادم ادامه راهم به منم و ومدین دنبالم تصورم برخالف   

 دییتا رو مادرجانم یها حرف اخم با و خورهیم شربت داره و نشسته کولر ربادیز توخونه مهراد دمید تعجب درکمال
!کنهیم  

خبره؟ چه نمیبب تا رسوندم اشپزخونه به خودمو یا توجه جلب چیه بدون  
؟یسارا: من  

؟یاومد یتوک...خانم دمیترس: گفت و گذاشت قلبش رو دستشو دهیترس یسارا  
هم؟ به گنیم یچ دارن اومد؟ یک اروی نیا...نوریا اومدم اروم دنینفهم هیبق سیه: من  

خانوم؟ اروی کدوم ارو؟ی: یسارا  
!!حد؟ درچه نییپا یویکیا و  یخنگ اخه خدا یوا  

! گمیم مهرادو یسارا: گفتم و دمیکوب میشونیپ رو دونهی  
ه؟یچ اروی یکن صدا زمیعز و عشقم دیبا زو چارهیب ساره خدانکشت... اهان: یسارا  

!هیسور یچ همه دوننینم که نایا و  با! دادم یا یسوت چه دمیفهم تازه یوا  
گفتم یاونجور همون واسه شده بحثمون خب یول دونمیم اره: گفتم   

...کننیم صحبت زایچ نجوریا و هیزیجه درمورد دارن اومده هست یساعت کی واال یچیه...اهان: یسارا  
!رمیم راه ول دارم مهین و ساعت۱ یعنی!  بود مین و دو که کردم نگاه ساعتمو تعجب با  

یمرس: گفتم و برداشتم ینیس تو از یشربت وانیل  
....ییرایپز تو رفتم و   

 
خانم بایز بزنم حرف دوتاجوون نیا یبرا بودم اومده مزاحمت  

دییبفرما بله... دیمراحم شما محسن اقا حرفو نیا دینزن: مادرحان  
 بعدش کماهی شد قرار میکرد عقد رو جوون دوتا نیا که قبل هفته چند همون راستش.. .دیدار اریاخت: بابامحسن

 دوهفته نداره بیع گفتم هستن شرکتشون یکارا ریدرگ جوون دوتا نیا که است هفته کی االن.... میریبگ رو یعروس
 نیدرا دیندار  ی،مشکلینظر شما نمیبب خواستم.... گهید میکن برگزار رو یعروس ندهیا جمعه شد قرتر عقب میندازیم

 مورد؟
 باشم؟ داشته تونمیم یحرف چه من باشه داشته شویامادگ دخترم است ساره نظر من نظر واال: گفت مادرجانم
 به دونمیم...سپارم ینم یکس بد دست به گوهرمو ُدر دخترمو راحته المیخ بالغ و عاقل مهراد پسرم...الحمدوالل

...باشه مراقبش تونهیم اقا مهراد دونمیم و دمیم اهلش  
خانوم بایز لطفته نظر  ممنون یدار اریاخت شما: گفت مهراد  

  و زد یلبخند و گرفت دستمو مهراد که نگفت یزیچ و زد یلبخند مادرجانم
 یریدرگ شرکت و دایخر دیدونیم خب... موضوع نیا راجب میزد حرف خانومم منو دییبخوا راستشو: گفت جمع به رو

...ارهیم بوجود برامون یادیز یها  
 رزرو باغ ای تاالر وقت هنوز من.... میبش آماده محلس یبرا و میبرس کارامون به هفته کی تو میتونینم ما راستش
...نگرفته وقت هم شگاهیارا خانومم یحت... مینداد انجام رو داماد و عروس دیخر مینگرفت لباسهامونو... نکردم  

 تازه میکن یدگیرس بهشون کهفتهی تو میتونینم خب... میکرد صحبت باهم درموردش که روسرمون ختهیر کار یکل
...میریم هم سرکار  
جان؟ ساره نه مگه  

...سخته یلیخ هفته کی تو میتونیمانم...گهیم راست مهراد راستش خب:  من  
...ومدیدرنم یکس از نفس یصدا....بود ینیسنگ یلیخ فاز و بود رفته یبد سکوت تو جمع  

 شده دوخته هم به یلبا به ساکت ساکت هیبق ازاونطرفم... بود فکر تو سخت و بود هم یتو اخمهاش بابامحسن 
....بودن دوخته چشم بابامحسن  

...میبود زده حرف بزرگ یمهرجو حرف رو ییجورای ما نبود دلم یتو دل   
! شدم زنده و مردم بار پنج و یس صدو هفت گذشت که یا هیثان ۳۵ و قهیدق ۷ نیا یتو کنمیم فکر  

 وقت بهتون  روز ۱۵ فقط یول...دمیم حق بهتون...کردم فکر من خب: گفت و دیکش یقیعم نفس بابامحسن بالخره که
 ۱۵ گمیم یوقت. باشم ساره و مهراد مجلس یتو خوامیم بعد روز ۱۵یعنی ام ۱۶من... کمی و است جمعه امروز... دمیم

خوبه؟ باشم یعروس مجلس تو دیبا من ام ۱۶ شب یعنی دیدار فرصت روز  
 شما شیپ حرف بدون...چشم چشم بابا ممنونم واقعا: گفت و فشرد دستمو  مهرا و میکرد ازاد هامونو نفس بالخره ما

....میاریب ریگ رزرو ییجا میبتون اونروز اگه البته ییما مجلس تو ام ۱۶  
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!دیبش بخت دیسف شاهلل ان...رشدیخ به ختم... الحمدولل خب: گفت مادرجان  
و پاشدم رفت و دهیچ رو زیم و اس اماده شام که گفت گوشم دم و اومد یسارا قهیدق چند بعداز   

دیکن جان  نوش دییبفرما  شده حاضر شام خودتونه ی خونه زانیعز خب: گفتم   
 صرف یبرا یهمگ بود یسارا دستپخت  که خوشمزه شام خوردن بعداز...زیم سمت میبر تا پاشدن لبخند با ام هیبق

... ییرایتوپز میرفت قهوه  
 گرم یدنینوش ازصرف بعد... کرد تعارف همه به و اومد قهوه هم و بود یچا هم توش که ینیس هی با یسارا بعد یکم

   که  نشستن یساعت مین
...میکن زحمت رفع کم کم گهید ما پاشو خانوم...شب   مهین ۱۲ یکاینزد ساعت گهید خب: گفت محسن بابا  

و شد خم مهراد رفتن موقع و میکرد یخداحافظ یکی یکی و بلندشدن همه حرفش نیا دنبال به   
 زنمیم زنگ خودت به نشن داریب که زنمینم فونمیا یبردار اتو مهیب دفترچه درخونتونم دم ۶ ساعت فردا: گفت گوشم دم

...دیبوس گوشمو کنار و  
دیکش عقب و  

....شدم هوشیب یخستگ از جنازه مثل و اتاقم به رفتم  رفتنشون بعداز.... رفتند اونا و میکرد یخداحافظ باهم  
 روش شبید شیارا که صورتمو و رفتم ییدستشو عیسر... شدم داریب خواب از میگوش االرم  یصدا با بعد روز صبح

.... شستم و کردم پاک رو بود دهیماس  
 زرد اسپرت یکفشها کردم، سرم یرنگ زرد بلند یروسر و کردم عوض یمشک شلوار و مانتو هی با لباسامو و اومدم بعد

 بندها و بود یمشک که فمیک  و انداختم توش یورزش اهیس بند بجاش و دراوردم توش از زردو یبندا و برداشتم رنگمو
...  برداشتم داشت زرد زیآو و پیز و  

 و خرت چنتا و یگوش و پول فیک ، دمیکش ملیر و ماتم یاسی پودر،رژ کرم و مریپرا بعداز  نهییا جلو نشستم عیسر
"یخاکستر گرگ" خورد زنگ میگوش هوی که فمیک تو چپوندم رو گهید پزت  

! بود مهراد برداشتم  
بله سالم: دادم جواب  

.نییپا ایب...درم دم من سالم: مهراد  
اومدم اها: من  

.انداختم فمیک تو مو یدود نکیوع گرفتم عطرم با یکوتاه دوش فمیک تو انداختم و کردم قطع ویگوش  
...شدم نشیماش داخل و کردم باز درو و نییپا رفتم  

؟یتوچطور یمرس: من ؟یخوب...ریبخ توام صبح:مهراد.ریبخ صبح: من  
افتاد پشیت به نگاهم زه تا ستمین بد منم شکر: مهراد  

 
...بود دهیپوش  یمشک یا شلوارپارچه و کفش با یرنگ زرد شرتیت اونم اخه میبود کرده ست خودآگاه نا  

....شکستیم رو نمونیب سکوت که بود مهراب ی حنجره و ظبط یصدا فقط نیب نیا و شگاهیازما به میدیبودرس۶/۵  
.... میبود" زوج نیسوم"اصطالح به ما و بودن ام گهید زوج بجزمادوتا و بود خلوت میدیرس یوقت  

 تا میبمون منتظر گفتن و گرفتن خون و ادرار شیازما ازهردومون داخل میرفت و شد ما نوبت که شد ۸ یکاینزد ساعت
....ادیب جوابش  

 مثبت که میریبگ شویازما یجوابا بالخره تا میرفت ما و کردند جیپ رو مهرجو یاقا و خانم: اسم شد که ۱۱ یساعتا
....بود  

که میشد نشیماش سوار و رونیب میاومد و کرد حساب پولشو و گرفت هارو کاغذ مهراد  
نگفتم یزیچ و دمیخند... نشده سوراخ معدم نیا تا صبحانه هی یسو به شیپ: گفت  

...ادیم خوابم یکم فقط بابا نه من؟: من امروز؟ یشد حرف کم یلیخ یگینم یزیچ چرا تو: دیپرس که   
...کرد ادیز رو یساس_ عجب وچه زد یپوزخند مهرادم  

!عجب چه ؟یشد من نگران  
...وجب هی گذشت سرمون از اب ماکه  

!عجب چه  
هست؟ یکس هست یدل افتاد ادتی! عجب چه  
؟!مست ینش امشبو یشد یراض شده یچ  

هست؟ یهرکس بغل   تو یبر بسته چشم  
 

؟یبرگشت که شدهیچ  
؟یاومد دوباره که شدهیچ   

  ؟یزد دوراتو خوب هیچ
 

....یول تابم یب...دیشد زارمیب ازت  
  ؟یریگیپ که شدهیچ

؟یدیم تکست  
... ستین یبیع  
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!یشیم بیغ.... یشیم بیغ بازم صبش فردا نهیا مشکل  
 

...شد یک عاشق نیبب نشد نشد، عاشق قلبم  
؟....شد میزندگ تموم یک شد؟ یچ همه واسم یک   

؟....شد یک عاشق نیبب نشد نشد، عاشق قلبم   
؟....شد میزندگ تموم یشدک یچ همه واسم یک  

 
...بود ییمعنا پر و قشنگ اهنگ  

!" شد؟ یک عاشق نیبب ،نشد نشد عاشق قلبم" کردیم زمزمه  قلبم رناخوداگاهیضم از یا گوشه هی یول چرا دونمینم  
 و یساس چنتا فقط....بکنه جاش از مهرادو ظبط رپ و  سالوید یها اهنگ گذاشتم مقصد به دنیتارس و دمیکش یپف

!شدنیم دایپ نشونیب ازکجا دونمینم اشوان  
! دمیفهم انگشتام یزدگ خی از و بود افتاده یحساب فشارم  

 یمشک یرنگها ، رو فضاش کل بود یجالب و دنج یجا میدیرس مهراد نظر مورد شاپ یکاف به تا نگفتم یزیچ
... دادیم لیتشک دیسف یکم و یخاکستر  

 که خوشگل اردک جوجه مثل منم و رفت دونفره زیم هی سمت به مهراد... بود جالب واقعا بود یچوب هم زیچ همه
....رفتم دنبالش زشته اردکه جوجه یابج  

 در به زدم منم...هست یچ همه نجایا بگو تعارف بدون: گفت که بزنم یحرف خواستم ؟یخوریم یچ: گفت و مینشت 
=(نیریش یچا و یعسل مروین گفتم و ییپرو  

...داد سفارش یعاد یکی و نیریش یکی یچا وانیدول و یعسل مروین دوتا و کرد صدا رو گارسون لبخند با مهرادم  
 رفته میانرژ کل المثب اخه واال! دمیرس بهش یقحط چنسال بعد کردمیم احساس میبود خوردنشون درحال بعد یکم

شد خورده ۱۲ ساعت که صبونه بعداز... بود  
کردیم صحبت تلفن با داشت که دمید یول ادیب مهرادم که منتظر نشستم نیتوماش میرفت و کرد حساب مهراد  

 یراست میبد بهش کاغذارو جاش میبر کردم هماهنگ زدم زنگ هست داره محضر خب: گفت و نشست اومد بعد یکم
...یزیچ هی  

 بعد باهم یعقدوعروس گذاشتن قرار که ما مجلس یبرا کردند صحبت باهم گرفته تماس خانم بایز با نکهیا مثل مامانم
...ها دیخر یبرا بودن زده حرف  

! میببر بخره جهاز دیبا حتما گهیم خانم بایز یول داره لهیوس یکاف اندازه به عمارت ساره  
 یا جهینت چیه به کردم فکر یهرچ! که میببر میتونینم جهاز گهیم راست ؟یبزرگ اون به عمارت اخه... رفتم توفکر

...دمینرس  
 ای باال ییایم.گردمیبرم ازدواج سند با بکنم ارویباز کاغذ برم من: گفت مهراد اومدم خودم به ستادیا نیماش یوقت 

؟یمونیم نیتوماش  
مونمیم منتظرت نجایا من بزار روشن کولرو: من  

....رفت و گذاشت روشن کولرو  
...کرد روشن و نیماش و پام رو گذاشتش رنگ یا نقره پوشه کی با اومد قهیدق ۴۰ بعداز  

 مویسع یول! بابامحسن   نیع شهینم دوتا حرفش دونمیم کنمیم صحبت مادرجانم با جهاز درموزد من مهراد: گفتم 
گمیم بهت گرفتم یا جهینت اگه کنمیم  

م؟یبکن دامونویخر میبر هیچ نظرت خب... نداره یبیع باشه: مهراد  
میبر: من  

  دیرس ذهنم به مهراد اتاق   ک  یتار تم و لباسهام دیخر درمورد که یفکر با
  مهراد؟: گفتم

هوم:مهراد  
؟یمهراد اقا  

ها:مهراد  
جان؟ مهراد:من  

گه؟ید بگو خب بله:مهراد  
!خوامیم یزیچ هی دهیفهم مطمئنم دمید چشمهاشو تو طنتیش غرور و بتیه همه نیا با! ستین ادم نیا نه  

م؟یکن عوض نارویا هاشو لهیوس اتاقتو ونیدکوراس شهیم خب: گفتم  
چرا؟ گفت و دیکش توهم اخمهاشو  

 عوض تورو اتاق   لوازم فقط میکن شیراض گمیم من یستین یراض که توام میببر جهاز داده ریگ مادرجان نیبب خب من
چطوره؟ بده بهت کارت کی تو رو هیزیجه پول بعد میکن  

 ازدواج میدار ما که شده باورت واقعا نکهیا مثل ؟یفهمیم هیسور ازدواج هی نیا ساره: گفت و شد تر پرنگ اخمهاش
من یعنی م؟یکنیم  

 
  کردن سالم و پاشدن جا از دنمید با مادرجان و مهراد

...دادمیم گوش حرفاشون به نیح درهمون خوردم شربتمو  نشستم و دادم حوابشونو نیسرسنگ منم  
 اتاق وارید به وارید اتاق گفتیم داشت کنه درست اشو تحفه اتاق نشده یراض مهراد شدم متوجه که اونطور

(خودشو اتاق هیبغل اتاق)خودش  
میریبگ دیبا خودمون هاشو لهیوس: گفتیم مادرجانم و کنن فشیرد ما واسه که نریزاید کی به دهیم   

و دیکش یقیعم نفس فقط نگفت یچیه مصممه پول کارت بحث رو مادرجان دید یوقت و کرد قبول بالخره که خالصع   



 

140 

" نکنه درد دستتون چشم دیزنیم خودتونو حرف شما گمیم یهرچ منکه" گفت   
 دنبال میبر مادرجان و ستاره مامان و مهرانه با من بعدش میریبگ مییخوایم یزیچ اگه تا میبر مهراد و من فردا از قرارشد

داماد دیخر برن و  بابامحسن و مادرجان و مهراد شد تموم هروقت بعد عروس دیخر  
 دادمیم گوش فقط گفتمینم یچیه منم ها حرف نیازا و کنهیم لیتکم خوابمونو اتاق هفته اخر تا گفت مادرجان بعدشم 

 احساس کنم عوض  لباسام که باال رفتمیم داشتم کرد دعوت ناهار به هممونو اومد یسارا شد تموم که هاشون حرف
ادیم سرم پشت ام یکی کردم  

!مهراد   دمید تعجب درکمال که تواتاق رفتن نگفتم یچیه مادرجانه نکهیا یهوا به   
 شلوارک و تاپ دست هی کمدم سمت رفتم و باال انداختم هامو شونه عادت طبق منم! کردیم نگام و تخت رو نشست

  و سمتش برگشتم بپوشم تا دراوردم بنفش
کنم عوض لباسمو خامیم من: گفتم  

میمحرم که ما بکن خب: گفت و انداخت باال اشو شونه مهراد  
دعیکش دراز تختم رو لخت تنه باال با دمید برگشتم یوقت کردم عوض لباسامو و حموم تو رفتم تیعصبان با   

.باال میاومد زشته مینهاربخور نییپا میبر ایب: گفتم   
بخور توبرو سردردم من: مهراد  

مادرجان جلو زشته. دمیم مسکن بهت پاشو: من  
 بعداز  اشپزخونه تو میرفت و نییپا میبرگشت گهیباهمد کرد تنش اکراه با شرتشویت و رفت یا غره چشم و ازجاشپاشد

 کجا کنم استراحت خوامیم خستم کمی من زمیعز ..نکنه درد دستتون: گفت و دادم سردرد مسکن بهش نهار خوردن
 بخوابم؟

 من  نیبود رونیب صبح از دیبزن چرت هی دیبر دیبر! گهید ادهیز هم جا ساره اتاق تو خب وا: گفت باتعجب هومادرجانی
!کنمیم دارتونیب بعدا خودم  

... باال میرفت و میگفت یچشم بود وامونده دهنامون و رونیب بود زدع شاخامون ازتعحب که یدرحال مهراد و من  
و دراورد شرتشمیت و دراورد بندشو کمر عیسر مهراد  

  ؟یندار یزراحتیچ یشلوارک یشلوار ریز ساره: گفت 
ستادهیا جلوم لخت که دمیکشیم خجالت ازش یکم هنوزم من  

  نه: گفتم کردمیم نگاه چشمهاش به که یدرحال
 خسته یلیخ شدم داریب زود که صبحم دمیخواب روقتید که شب بخوابم کجا بودم مونده تخت رو رفت و دیکش یپوف

 بچه ندارم کاربتم ستمین لولوخوخوره که من... بخاب روتخت ایب ساره: گفتیم ک دمیشن مهرادو یصدا هوی... بودم
...کارامون دنبال میبر میدارشیب باز میبخواب کمی ایب نشو  

بودم دلخور هنوزم نکفتم یزیچ  
تخت رو رفتم بستم درو و کردم خاموش چراغارو  

 یعصب کمی صبح من: گفت و روم انداخت پاشو هی و دست هی کرد بغلم پشت از بعد یکم دمیخواب بهش پشت و 
 شد تموم یچ همه یوقت دمیم قول .کنم پاک رو یکت گند تا یکنیم کمکم که یمرس... میرفت تند جفتمون یول شدم

... کنم جبران واست  
...دمیخواب بعد یکم و بستم چشمهامو و نکنم فکر زیچ چیه به کردم یسع منم... دیخواب بعدم یکم و دیبوس سرمو  

 هنوزم کنهیم ناز موهامو داره مهراد شدم متوجه کردم باز که چشمهامو..شدم داریب موهام یال ییانگشتها احساس با
...بود بهش پشتم  

شدم روبرو وباهاش زدم دور   
 شب اخر تا شو حاضر پاشو میبکن دامونویخر کمی میبر یخوایم اگه...میدیخواب هست یدوساعت...  یشد داریب: مهراد

....کاردارم خونه رمیم منم بخواب یا خسته یلیخ اگرم...میبرس کارامون به میبر  
...شهیم کمتر کارامون از کمی میبر نه: گفتم  

حاضرشو االی پس: گفت رفتیم ییدستشو سمت به که یدرحال و شد بلند ازجاش مهراد  
 از هردوحاضرواماده بعد یکم...کردم دیتجد شمویارا و دمیپوش رو صبح یلباسا همون و بلندشدم جام از یباکرخت

... پاساژ سمت میرفت مهراد نیماش وسوار میکرد یخداحافظ مادرجان  
 ازجام که فهموند بهم اشاره با و شد زدن حرف مشغول و گرفت تماس یکی با مهراد که میرفتیم راه توپاساژ میداشت

"باشه"گفتم سر با منم! نخورم جم  
! زد برق چشمام یعرب مخصوص رقص لباس دنید با که کردمیم رونگاه میکنار مغازه نیتریو داشتم   

 یلیخ مدلش ارهیب برام رو ۳۸ زیسا گفتم  بعد گرفتم عکس مدلش از اول و مغازه داخل دمیپر مهراد به توجه بدون
! بود جذاب واقعا و بود شده وارد هند از قرمز و بود محشر  

....بود گرفته چشممو مدل اون فقط بود کیبوت داخل که یمتفاوت یها رقص لباس مدل اونهمه نیب که یطور  
 تومن۳۴۰ و رونیب اومدم تیرضا با بود اندازم بود، تنگ نه بود گشاد نه تنم تو بود یعال که زدم تن و پرو داخل رفتم 

...کردم حساب پولشو  
! مهراد تماس شدن تموم با شد مصادف کیبوت از من اومدن رونیب  

...کنه کنترل تشویکردعصبان یسع و کرد قطع تماسو بالفاصله دید تامنو چون   
کینگو یچیه تروخدا مهراد یوا: گفتم که بگه یزیچ خواست سمتم اومد  

 
... نخرمش نتونستم بود محشر واقعا دمید مخصوص رقص لباس  

... افتاد مغازه اون نیتریو و سرم پشت به نگاهش وبعد دیکش یقیعم نفس حرفم نیا بعد مهراد  
 واسه لباسو ففط انکنهی ؟یبلد کارا نیازا توام مگه اخه ؟یهند و یعرب رقص لباس: گفت پوزخند با و سمتم برگشت

...کرد تر پرنگ و پوزخندش و ؟یدیخر کمدت نیتزئ  
 چون گرفتم نیا یبرا لباسم.... بدون یدونستینم جناب رقصمیم محشر یلیخ مویعرب رقص من: گفتم تیعصبان با 

بود تک مدلش  
 ادمی بندمیم شرط بلکه..یستین محشر رقص نیتوا تنها نه نوچ: گفت و جلوتراورد صورتشو یکم پوزخند همون با مهراد

!یندار  
بندمیم شرطم.دارم ادی خوبشم هستم: من  
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شرط؟: مهراد  
یشرط چه اره: من  

 برمتیم شام من که یبود بلد اگه نه ای یدار ادی مینیبب تا... یبرقص یعرب افتیض کی تو تو که هیچ نظرت خب: مهراد
!یبد انجام دیبا رو بگم من یهرچ ینبود بلد اگر.... ینبود بلد اگر فرحزاد  

!ستین عادالنه نیا نه: من  
هیچ تو نظر خب: مهراد  

 انجام بخوامو من یهرچ بودم بلد اگه رمیخ نه ؟یخال و خشک رستوران هی میبریم بودم بلد اگه یگیم یدار تو: من
  باشه: مهراد خوبه؟. دمیم انجام رو یبخوا و یبگ تو یهرچ نبودم بلد اگرم یدیم

...نگفتم یزیچ و دمیخند  
 بودم ماهر یعرب رقاصه کی خودم یبرا که بودم دهیرقص و دهیرقص انقدر شیپ چندماهه نیهم تا یسالگ ۱۲ از من 

...برمیم شرطو نداشتم شک و کنم نام ثبت یکالس یحت نکهیا بدون  
؟یچ اون یول  

هه   
  نکنم ریدرگ فکرمو نایا شترازیب نکهیا یبرا

.؟یگرفت تماس بود یک خب: گفتم  
...برات رمیبگ طال سیسرو کی دیبا تیعروس سر سیسرو یبرا یطالفروش داره کیبوت نجایا بود دوستم: مهراد  

 پاساژ نیا میاومد ما که حاال گفتم باخودم دستش رسهیم شییکایامر و یفرانسو یمدلها امروز که بود زده زنگ روزید
یبزن اونجا به سرم هی میکن دیخر که  

  و زدم یپوزخند
 ؟یدیم لیتحو خودم به خودمو یحرفها یدار: مهراد هیچ یبرا خرج همهیا گهید هیسور ازدواج نیا رفته ادتی مگه: گفتم

!رسمه هی نمیا خب  
  مهراد نایا و سالم از بعد بود مدرن کویش اریبس کیبوت کی تو کشوند منو بزاره یحرف چیه یجا نکهیا وبدون 

نمیبب و احمد خوامیم: گفت  
... کرد ییراهنما در هی سمت مارو بود شخانیپ پشت ک یمرد و  

  دار نینگ و طالزرد  و دیسف طال سیسرو دست چند جلوم قهیدق چند بعد مینشست کیعل و سالم بعداز و داخل میرفت
...بودن خوشگل واقعا که بود مدل ۱۱ بود شده شدهیچ نینگ بدون و  

...سرخ یضیب نینگ هی وسطش و داشت دیسف یها نینگ که یاون زدیم چشمک بم همشون نیب از کدوم کی یول  
 سرخ اقوتی چون دمیکشیم خجالت یول شدینم کنده ازش دلم و دست دمشید یوقت... بود جذاب و خوشگل یلیخ 

که نگفتم یزیچ همون یبرا شهیم متیق گرون یلیخ دونستمیم بود  
...دشیخر من، هیالک یها تعارف و مخالفت به توجه بدون و مییخوایم سویسرو نیهم: گفت مهراد  

...میدیخر ام گهید زیم زیچ کمی و رونیب میزد کیبوت دراون از بعد یکم  
  ...رفت خودشم و خونه  روگذاشت مهرادمن و.  میبرگشت خوشمزه شام کی بعداز

 که یسارا... بود اومدع خوششون یلیخ دنید طالمو سیسرو و دهایخر یسارا و رایحم و مادرجان و داخل رفتم یوقت
!کرد دود اسپند واسم  

.... رفتند شوهرشم و یوسارا میبخواب تا اتاقمون میرفت هرکدوم کردم صحبت کمی بعداز  
 و کردم یدگیرس روزید مونده عقب یکارها به و شرکت رفتم شدن حاضر به و شدم داریب میگوش االرم با بعد روز صبح

...برگشتم خونه به کوفته و خسته بعد  
....وضعمونه نیهم وقته چند االن گفت شهیم  

[بعد روز ۱۰]  
...گذشتن   درحال یخوب به یچ همه روز ۱۱ نیتوا خوشبختانه گذرهیم فرصتمون از روز ۱۱ امروز  

 قهیسل به و میکرد یخال رو هاش لهیوس رو مهراد اتاق بغل اتاق...میکرد رو کارهامون میداد انجام رو الزم یها دیخر 
 ییاروپا مدل به نریزاید کی دست به و میکرد هیته رو هاش لهیوس یا تقره یکم و یاب و دیسف یرنگها با خودم

...میکرد نشیزاید  
 شرکت کاراگاه هم برداشتم کارگاه تا هردو از رو رهیغ و یا خونه یها لباس یکم و داماد لباس و عروس لباس دیخر

  مهراد، شرکت هم خودم
 یاصل شعبه  شدم متوجه بعد که میداد سفارش و میدیخر معتبر تیسا کی و هیترک از هم رو داماد و عروس لباس

....بوده لیکائیم  
 رو ی تاالر باغ تونست ادیز یها یباز وتلفن تلفن بعداز صبح امروز مهراد و گرفت شگاهیارا وقت برام مهرانه خوشبختانه

...رهیبگ رزرو گهید وز۳ یبرا  
.... میکن صحبت زهایچ نجوریا درمورد تا نایا مهراد خونه میبود اومده صبح از مادرجان و من االنم  

  مهراد و من لیم برخالف شدو ها مراسم از حرف که میبود نشسته ییرایپز تو
...هامون  بحث و اخم برخالف  

 ها مراسم یباق از شهینم شده یهولک هول یچ همه چون گفتندیم رسومات و رسم طبق ستاره مامان و مادرجان
گذشت یزود نیهم به  

؟ییها مراسم چه:گفتم ادیز تعجب امابا من   
یپاتخت مراسم بعدشم و یعروس بعد بندونته حنا شب فردا پس نه فردا: گفت ستاره مامان  

  میکنینم قبول" نه" ما گفتن و اوردند بحث و حرف و لیدل یکل میبگ یزیچ میاومد تا
قبول شدم محبور بازهم نگفت یچیه و گذاشت هم رو چشمهاشو مهراد که دمید یاماوقت بود کرده داغ کلم یلیخ  

 
...کنم  

!شده لیتحم میزندگ به روزا نیا که یا تنهاکلمه... اجبار  
کنم یگلگ و  بزنم یحرف خواستم تا اومد اونهم که رفتم مهراد اتاق به یا بهونه به بعد یکم  



 

142 

 صبر کمی مونده گهید روز چند فقط کنمیم جبران برات بخدا دیببخش یول یشیم تیاذ یلیخ دونمیم ساره:  گفت
 تحمل گهید کمی...دمیم قول یشیم ازاد بعدش برم رانیا از نایا منتظرم ففط من....کنم تمومش زودتر دمیم قول.... کن

باشه؟ کنمیم خواهش....کن  
 هیقض انقدر کردمینم فکر کردم قبول رو بهت کمک که یروز: گفتم زویچ همه برخالف و دمیکش یقیعم نفس منم
 حاضرم گفتم یوقت مونمیم اخرش تا من باشه.... کرد  شیکار شهینم گهید شده که هم االن یول... بشه یجد

.کنمیم یعنی کنم کمکت  
....کرد ترک رو اتاق و گفت" یممنون" دیبوس رو میشونیپ و زد یلبخند مهراد  

 از و ساده وکامال بلند یماکس راهنیپ کی خودم شرکت تیسا تو از حنابندون مزخرف مجلس یبرا بعدش روز صبح
کنم پروش تا شرکت میبر بامهرانه شد قرار و گرفتم نظر تو بودرو رنگ یگریج که  ساتن جنس  

!برداره شرکت از  یپاتخت و حنابندون یبرا یزیچ هی هم مهرانه و  
 و ساده ییبایز نیدرع و داشت ادامه پا مچ نییپا تا ساده و شدیم ول بعد و بود جذب کمر تا و بود راحت و ساده لباس

...بودن شده کار دامنش یها نییپا و اش قهی دور دیسف دیمروار چنتا فقط...بود کیش  
 که برداشتم ساده یعروسک لباس کی مهرانه قهیسل به ام یپاتخت یبرا کرد انتخاب یاب دکلته راهنیپ هی ام مهرانه 

!بود خوشگل یلیخ و داشت یمشک و قرمز زیر زیر یها قلب و بود دیسف  
... گرفت اسپرت پیت یبرا شلوار و راهنیپ ی خودشم یبرا و   

و زد زنگ بود کرده هماهنگ باهاش میعروس یبرا که یشگاهیارا همون به مهرانه کارهامون بعد خالصه  
!یپاتخت یبرا هم روز کی و یعروس روز کی و بندون حنا یبرا روز کی داره الزمش روز ۳گفت   

....کرد هم استقبال اتفاقا و نگفت یزیچ من لیم برخالف شگرهمیارا  
شگر؛یارا کردن هماهنگ و مهرانه تلفن بعداز  

.... گشنشه گفت راه تو که ما خونه سمت میبر میافتاد راه من نیسوارماش   
میاریدرب عذا از یدل تا داخل میرفت و داشتم نگه شاب یکاف کی جلو راه نیب  

دادم جواب بود مهراد" یخاکستر گرگ"و خورد زنگ میگوش که میخوردیم امونو قهوه و کیک میداشت  
سالم؟: +من  

ییکجا سالم_مهراد  
شاب یکاف+  

؟یکنیکارمیچ ؟اونجایچ_  
.میخوریم کیک و قهوه مینشست مهرانه با یچیه+  

 اومدع خوشش لباسات تیسا ازتو شلوار و قهیجل ست مدل کی از نکهیا مثل ماهانم یجا بگم خواستمیم...اهان_
یستین دمید ک جات مییایسرب کی ما که یشرکت اگه نمیبب خواستمیم  

. نیبردار نییخوایم یهرچ اونجا نیبر شما شرکته داخل هنوز کنمیم فکر رنجبر به زنمیم زنگ هی یخوایم اگه اها+
 خوبه؟

...یکنیم لطف باشه_ تردد با  
شد یاوک اگه برات کنمیم اس پس....هیحرف چه نیا  بابا ن+   

  یبا باشه_
یبا+  

...میکرد صحبت مهرانه با شب یها مهین تا خودم اتاق تو و ما خونه میرفت راستی کافه بعداز  
 دیخندیم یگاه و گفتیم و کردیم یگلگ سرنوشتش از بود گرفته دلش یلیخ مهرانه دراصل میزد ها حرف یلیخ

.... خورد یبد یروح ضربه و داد دستش از نکهیا و ترنم با شیمیصم یدوست از... کردیم هیگر یگاه  
 به هم سمر به هم ارسالن نکهیا از کرد تجاوز ترنم به ارسالن نکهیا از...بود ارسالن عاشق وجودش تمام با نکهیا از

....گفت و گفت و گفت! بود کرده عشق ابراز مهرانه به هم و ترنم  
دهیپرست یم عاشقانه رو ترنم وجودش بند بند با مهراد گفت   
... داده دست بهش جنون کرده تجاوز بهش ارسالن یوقت و   

 خودشو تالش تمام و رهیگیم دل به نهیک ارسالن یول رهیبگ ازش رو ترنم انتقام تا زندان انداختتش مهراد که گفت نیا از
....کنه یتالف رو کارمهراد تا کنهیم  

! کنه تجاوز مهرانه به و ادیب که دهیکش نقشه بوده زندان تو ارسالن که چندمدت گفتیم مهرانه   
 تمساح اشک و زده گولش گفتیم کرده صحبت باهاش و دنشید رفته یپنهون روز هی گفتیم و کردیم هیگر مهرانه

... بکنن فرار تاباهم گفته بهش خوادشیم یلیخ که گفته بهش و ختهیر  
 یالقیی کلبه برن که گهیم و مهرانه به زنهیم زنگ ارسالن یبارون روز هی کرده قبول و بوده شده خامش ام مهرانه
 اریاخت یول بوده اریهوش ییجورا هی کرده مسموم رو مهرانه ماده هی با ارسالن اونروز بزنن هاشونو حرف تا ارسالن

...کنهیم تجاوز بهش زور به اونروز و نداشته کاراشو  
 بعد به اونجا از... کنهیم تجاوز بهش داره ارسالن که فهمهیم یاریهوش تو مهرانه بعدش و پرهیم بعد قهیدق۲۰ اثرماده

...گرفتهیقرارم یجنس ازار مورد قهیهردق و بودن کلبه تواون هفته کی چون شهیم وونهید مهرانه که بوده  
 و کنن شیابیرد شنیم موفق بالخره روز کی که بشه داغون و نهیبب مهراد تا فرستادهیم لمشویف و عکس هم یگاه

...خورهیم کتک مهراد دست از مرگ درحد قبلش البته کننیم دیدستگ رو ارسالن و کننیم دایم حاشونو  
! نوجوون دختر هی یبرا ستین یکم عمر سال ۳... شهیم یبستر مارستانیت تو  مهرانه اون از بعد  

یچ همه مهرانه اونشب که نداشتم خبر زایچ نیازا من  
 

 از پس خبرداشتم مهرانه به ماهان دیشد ی عالقه از کنم ارومش هام باحرف کردمیم یسع من... کرد روشن برام و
!ادیم نیریش یبز دهن به علف دمیفهم  که زدم حرف ماهان عالقه و ها یخوب  

 دوستش گفتیم اونم که ؟یشد عاشقش نکنه گفتم طنتیش با دمیفهم یوقت! ومدینم بدش نیهمچ مهرانه یعنی 
 کی شیزندگ خودشو به هیخوب پسر ماهان گفتم بهش..ادیم بوجود داره یاحساسات هی یول ستین عاشقشم نداره

.... بده فرصت  
!میبخواب میتونست بالخره که بود صبح ۴ ساعت خالصه  

! میدارشدیب ازخواب ظهر ۲ساعت یول نه که صبح  
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 مختلف یها تیتوسا از مهرانه شنهادیپ به  که میبود نشسته کاریب مادرجانم دستپخت به خوشمزه ناهار خوردن بعداز
 میکرد درست موهامونو میزد الک گهیهمد واسه میکرد شیارا گرویهمد میکرد نگاه زایچ نجوریا و لباس و مو مدل

...میدیرقص و میزد  مویکرد ادیز لبتاپمو اهنگ و میدیپوش کوتا و تنگ و باز لباس بعدش  
 هرکدوم بعد و میرفت حموم! بود شده شب ۱۰ ساعت میکرد هیتخل امونویانرژ یحساب یوقت داد فیک یلیخ میدیخند

  و بعداومد قهیدق چند کنه صحبت تا رونیب رفت و خورد زنگ تلفنش مهرانه ک میافتاد یا گوشه هی
بدووو پاشو پاشو ساره یییوا:گفت  

شده؟یچ واع: من  
 ادیم گفت میدیکش دراز کاریب و تنها ما گفتم منم زننیدورم دارن ابونایتوخ رونیب بامهراد گفت زد زنگ بود ماهان: مهرانه

! میبش مهمونشون شام هی هم میکن عوض ییهوا ابو هی هم میبر بام تا پاشو دنبالمون  
 ستادهیا من یلباسا کمد جلو مهرانه و من بود یجالب صحنه شم تاحاضر رفتم و پاشدم جام از باخنده زد یچشمک و

  باهم ییهوی و میکردیم نگاه لباسها اقسام و انواع به و میبود
بپوشم؟ یچ حاال: میگفت  

بپوشم؟ یچ حاال: میگفت باهم ییهوی   
 بند سرش جاشو دادرفت صدا شیگوش مهرانه ک گشتمیم لباس دنبال توکمد داشتم! میدیترک خنده از خودمون بعدش

و دیکش غیح هدی بعد شد  
ساره وهوووی غیج:گفت   

ه؟یچ مرض: گفتم  
!نیبب نویا ایب یوا: مهرانه   

و ماهان عکس دمید که رفتم تعجب با  
رولباشونه خنده و نشستن بودش دهیخر یتازگ به که ماهان سرباز ینیالمبرگ تو کنارهم مهراد  

شعوریب: گفتم ضیغ با  
؟یدیکش غیج واسشون که بود یچ ها تحفه نیا خو   

بود زده رشمیز و گرام نستایتوا داده ماهان که پسته هی نیا شدم متوجه بخون رشویز خرهه نه یوا:  مهرانه  
(پیخوشت ییهوی کی)   

؟یچ ک خب: گفتم   
!گهید میکن ست باهاشون لباسامونو میتونیم خره یوا: مهرانه  

 نزنم تا شدم بلند ازجا و زدم یپوف دهیم یاتصال داره مغزش خله یلیخ  نیا گمیم من...کردم نگاش چپ چپ کمی
!نییپا ارمیدهنشوب  

 لباس کدستی یراحت به اونم بود تنش یگلبه جذب شرتیت با یمشک وکفش شلوار ماهان ، مهرانه شانس از
 هی با یمشک ینخ شلوار مانتو منم و بود زده یمشک و دیسف ست مهراد یول کرد تنش برداشت منو یمشک_یگلبه

 یصدا نیم ۵ بعد میکرد خفه خودمون ادکلن تو و میزد نیاتش سرخ رژ و ملیر جفتمون دمیپوش دیسف کفش و شال
اومد ماهان نیماش بوق  

 و میرفت بام تا عقب، دخترام ما بودن جلو پسرا دوتا نیتوماش مینشست و میکرد سالم باهم و رونیب میرفت ییدوتا و 
...بربدن میزد یبستن اونجا  

 یبستن لذت با من و میبود نشسته یروصندل مهرادم و من برن راه رفتن و گرفت رو مهرانه دست ماهان بعد یکم
! بودم کرده هوسشو بود وقت یلیخ خوردمیم ولع با و زدمیم سیل مویفیق  

 نکهیا و مزخرف یها مراسم بابت...بدهکارم بهت  تشکر کی و یعذرخواه کی ریاخ اتفاقات بابت... ساره گمیم: مهراد
یمرس یکنیم کمک نکهیا واسه و...یشیم تیاذ  
فمهیوظ کنمیم خواهش....سرت فدا نداره بیع: من  

...بمن یکرد لطف ستین فتیوظ نه: مهراد  
... انداختم باال هامو شونه و نگفتم یزیچ  

نخور ینجوریا: گفت مهراد بعد یکم  
چجور؟: من  

گهید ینجوریهم:مهراد  
گهید نده ریگ نهیبب ستین یکس بعدشم! خوشمزس یلیخ گهید خورمیم یبستن دارم هیچ مگه واع:من  

وفتهیم اب دهنم داره نخورده من ستین نایا بحث: مهراد  
نبودم منظورش متوجه  

ینگرفت خودت یتوبرا گرفتن که همه چرا... بخور ایب افتاده اب دهنت اگه خب: زدم تعارف و سمتش گرفتم ویبستن   
...دونمینم: مهراد  

زد یبستن به یمک بعدش  
نکن: گفت مهراد که خوردن به کردم شروع دوباره  

!که کنمینم یکار: من  
خواست دلم یخوریم ینجوریا چرا خب پوف: مهراد  

گهید بخور بخر برو خب وا: من   
! دارم دوست یسیل نه: مهراد  

!بزن سیل بخر خب:من  
بدم جوابشو بازم خواستم یبزن سشیل برام  تو دارم دوست نه: مهراد   

 بعد و نشده یشهوت که کردم خداروشکر کردم شلوارش به ینگاه یچشم گوشه شدم منظورش متوجه تازه که 
...شدم سرخ مطمئنم که انداختم نییپا صورتمو و شدم داغ بعدشم خوردن یشکل نیا بابت کردم لعنت خودمو  

 یجا کی از رفتم بعدشم زد خی وجودم که خوردم مک و گاز با رو یلعنت یبستن اون هیبق  نگفت یزیچ و دیخند مهرادم
...شستم دستامو کینزد  

گذاشت شونم رو اروم سرشو و داد لم مهراد که نشستم میروصندل و برگشتم  
کردیم نگام اونم که کردم بهش ینگاه تعجب با  
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... چشم یتو چشم  
 نیا که نکردم یکار و نگفتم یزیچ... بودمش دهیند ینجوریا تاحاال...اروم یلیخ بودن اروم نبودن سرد و خی چشمهاش

...بردارم چشم ها خاکستر نیا از خواستینم دلم اصال چون بره نیب از یچشم رابطه  
....بودش دهیبوس که بود مهراد اومدم خودم به ام چونه شدن داغ با بعد یکم   

 و باال نوازیا داد قورت دهنشو اب و سرخم یلبا رو سرخورد نگاش بعد و کرد نگاه توچشمام... لبم گوشه بعد یکم
...دمیفهم گلوش بکیس رفتن نییپا  

 ته ک ییاقا کی و یچادر خانم کی... پروند ازجا مارو ییصدا هوی که بزاره لبام رو لباشو خواستیم و اورد جلوتر سرشو
ارشادن گشت از بود معلوم و داشت شیر  

باشن؟ یک خانم: گفت و مهراد سمت کاراست؟روکرد نیا یجا یعموم تومکان روشن چشمم: گفت اقا  
داد نشون و باالاورد رو بود توش ستمون یها حلقه که دستم! زنمه: گفت و سپرکرد نهیمهرادس  

شدم یجوری" زنمه" لفظ از  
که میداد نشونش جفتمون ؟ یمل کارت: گفت اخم با مرده   

 رو ییجا هی بعد کرد وارد و گفتم خواستیم رو یگوش رمز دادم منم... کرد دراز دستشو و ت؟یگوش خانم: گفت 
و شیبغل خانم به داد مویوگوش بود هم یتو اخمهاش مدت هی بعد گشتیم داشت  

  میببر کن ون سوار نارمیا منطقه انیب عیسر بگو ریبگ تماس کنمیپبدانم مادرپدرشو گردمیم یهرچ: گفت 
ه؟یچ تیلیفام شما محترم یاقا: وگفت جلو رفت دیشن رو حرف نیا که مهراد  

هستم یاسیق:مرد  
 بعد.... زنمیم زنگ بهش االن ات  یح دیق در بزرگش مادر فقط داده دست از مادرشو پدرو من خانم یاسیق جناب:  مهراد
 به غلط   یلیخ کارتون: گفت حال درهمون و گرفت تماس مادرجان به نمیمخاطب تو از و گرفت خانم اون دست از ویگوش

زوج کی  
 هر ای یهردختر بالخره...هیاشتباه کار اونم هرچند دیریبگ پسرارو دوست دختر دوست دیبر نکهیا عوض نیدیم ریگ

...ای کنه صحبت داره حق یپسر  
...بود یعصب یلیخ مهراد! نشیاست تو کردیم چوب برادر نیا دادیم ادامه گهید کمی پهلوش تو کردم بازومو  

یخوب ساره سالم الو: شد پخش بود بلندگو یرو که مادرجان یبعدصدا یکم   
یخوب مادرجان سالم:مهراد  

؟یخوب شما خوبم جان مهراد سالم یوا: مادرجان  
کنه؟یم کاریچ شما دست ساره یگوش  

مارو گرفتن اشتباه میشوهر و زن ما دیبگ شما زدم زنگ گرفتن مارو یارشاد برادران میرونیب ما مادرجان راستش: مهراد  
 دستشون بده ویگوش...رنتونیبگ نایا که دینر ییجا خب شما دست از مهراد یوا: گفت بعد و خنده ریز زد مادرجان

بگم بهشون  
دییبفرما شما کر  یاسپ رو یگوش مادرجان: مهراد  

خانم سالم الو: یاسیق  
 قباحت کن ول نارویا پسرم برو شونهیعروس ام گهید دوروز یکی مادر شوهرن و زن نایا یخوب پسرم سالم: مادرجان

بخدا کاراتون نیا داره  
بامن نیندار یکار شما باشه مادرجان بله: یاسیق  

جوونا نکهیا بگم نویا چرا: مادرجان  
 کارت دنبال برو بدو حاالم نباش مردم فضول انقدر خودت توکار بکن سرتو مادر نداره شماها به یربط چیه کننیکارمیچ 

 بدو
خدافظ مادرجان شرمنده معذور و مامورم بنده ادیبرنم دستم از یکار: یاسیق  

خدانگهدار: مادرجان  
 یارزو و کردن یخواه عذر بودن شده عیضا یحساب که ماموراهم مینخند که میگرفت خودمونو یجلو یلیخ مهراد و من

....رفتن و دنیکش راشونو بعدم کردن یخوشبخت  
 نکهیا ترس از دنید مارو گفتن و ما سمت اومدن یدرخت پشت از مهرانه و ماهان بعد یکم خنده ریز میزد ما رفتن تا

....نوریا ومدنین رنشونینگ  
 منو خواست مهراد که بود شب مهین کی ساعت و میخورد یپپرون و رستوران میرفت  خنده و یشوخ یکل بعد خالصه

مهرانه که ستادیا ماهان میدیرس  که ما خونه در جلو  خونمون برسونه  
 منم میبردار لوازمامونو و لباسامون باال میبر ایب بنظرم کنه شتیارا تا ما خونه ادیم شگرتیارا که فردا ساره: گفت هوی 

ه؟یچ نظرت میبکن کارامونو ادیم شگریارا ک فردام میبخواب ما خونه میبر بعد کنم تنم خودمو یلباسا  
عمارت نیبر راستی گهید مینکن یکار دوباره گهیم راست مهرانه بنظرم: ماهان  

ستیبدن اره: مهراد  
!باشه تیاکثر با یرا: من  

 ام مهرانه توش میچپوند رو لهیوس وچندتا لباسامونو دودست و میبرداشت بزرگ لونینا هی توخونه میرفت مهرانه منو
.. .نکرد گوش حرف باشه دستت نکن گفتم ام یهرچ کرد تنش خودشو یولباسا دراورد منو یلباسا  

 میبرداشت لوازمامونو و لباسا مهرانه شنهادیپ به شبه مهین ۱ ساعت ام ساره من مادرجان سالم"  نوشتم نامه کی
 دارم دوستون....همونجا نییایب دیریبگ یتاکس شمام اونجا رهیم فردا شگریارا اخه میمونیم مهراد عمارت میزیم امشب

"یبا  
...عمارت میرفت راستی و ماهان نیتوماش میرفت و گذاشتم مادرجان اتاق یپاتخت رو رو نامه بعد   

....تو میرفت مام خونشون رفت و کرد ادهیپ رو همه ماهان   
 با ومهراد شد باز مهراد اتاق در هوی! بودم سادهیوا سالن وسط بزرگ کیپالست اون با منم و خودش اتاق تو رفت یهرک 

 ایب ۲ ساعت دختر ادیم خوابم واقعا من گفت و تواتاق برد و برداشت کویوپالست رونیب اومد شلوارک و لخت س تنه باال
داخل رفتم سرش پشت منم! گهید بخواب ریبگ  

 
....دمیخواب و دمیکش دراز مهراد به مشت تخت رو و کردم عوض لباسامو اتاق  
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 یمشت صبحانه هی و دمیچیپ حوله یال موهامو بعد رفتم حموم و شدم داریب مهرانه یها غیج غیج با بعد روز صبح
  خوردم

 ما و بودند خانم تا سه دنیرس که بود ظهر ۱ ساعت دادیم شگریارا اومدن از نشون خونه فونیا زنگ یصدا بعد یکم
... بودن مهرانه سر رو شونمیکی و من رو دوتاشون مهرانه اتاق تو میرفت دخترا  

 اومد غذا پراز بزرگ ینیس تا سه و خدمتکار دوتا  با ستاره مامان که یگرسنگ از کردمیم ضعف داشتم دوساعت بعداز
 بالخره که بود شب ۷ساعت کردند شروع کاراشونو دوباره شگرایارا نهار بعداز... کرد دعوت خوردن نهار به هممونو و

... رونیب رفت و دیپوش لباساشو و بود شده تموم کارش شدیم یدوساعت مهرانه البته برداشتن سرمون از دست  
 نهیا یتو خودمو تازه بست که پمویز و دمیپوش لباسامو شگرایارا کمک با و شد تموم منم کار که بود شب ۷ ساعت

...دمید  
...بودم کرده ریتعغ واقعا من یخدا واو   

 یرو و سرم دور رو بود زیاو ازش یدیسف یها دیمروار که دیسف گل تاج و بودن گرفته دورمو یشالق لخت موهام
... کرد میتنظ میشونیپ  

 یبو... بود براق قرمز دهنده حجم رز با دهیکش مداد یابروها و یمشک_یزرشک چشم هیسا کیپنک و کرم شمیارا 
 رخ به کمویبار کمر و یسک.س اندام بود تنم تیف که لباسم بود قرمز دستمم یالکا و بردیم ادم سر از هوش عطرم

...دیکشیم  
.بودم شده خوب واقعا اغراق بدون  

.... الزمه بزنن حنا یوقت  که گفت و داخل اومد لباسم همرنگ یزرشک تور چندتا با جان مادر بعد یکم  
 لباسم کرد زیاو لباسم یها نیاست به نیاست مثل روهم گهید یها تور و کرد میتنض سرم یرو رو بزرگ تور شگریارا

رفتن و کردن هیتسو ستاره مامان با شگرایارا بعد یبود،ُکم ریحر ناشیاست و بود ربع سه نیاست  
ایب و کن باز درو دمیکش ک ل یوقت رونیب رمیم من: گفت ستاره مامان  

چشم: من  
من ی فرشته بال یب چشمت: ستاره مامان  

... نگفتم یزیچ و دمیخند  
 از نفره ۱۰جمع که رفتم و کردم باز استرسم پراز و لرزون و سرد یدستها با درو زن چندتا ی هلهله با بعد یکم 
  بودن گرفته دورمو اونا نییپا تا و دنیپاشیم پول و نقل روم امیسر هی گرفتن دورمو دنیکشیم هلهله که جوون یدخترا

 اطرافمو بود نییپا که یسر و تعجب با...شد یخال دورم و گرفت دربر رو سالن ییهوی سکوت میدیرس که ها پله نییپا
.... دیچیپ مینیب ریز مهراد تند عطر یبو و رفت باال تورم ریحر بعد یکم دمیند ویچکیه که کردم چک  
....یجد و محکم و سرد همونقدر نبود نگاهش تو یریتعغ چیه  اوردم باال اروم سرمو و گرفت دستامو  

... بود گاهمونیجا که ییها یصندل سمت میافتاد راه هم کنار و گرفت سردمو یدستها  
 ونیپاپ هی و بود زده تا ارنج تا هاشو نیاست که یزرشک رهنیپ با بود کرده تنش براق یمشک قهیجل و شلوار مهراد

!المثب بود شده یگریج و بود داده باال موهاشو...بود زده براق یمشک  
 کی و میشد بلند من و مهراد میکن شروع مراسمو دیبا خب:گفت و اومد ستاره مامان بعد قهیدق چند نشستنمون بعداز

.... من یدستها کف بزاره اونم مهراد یدستها کف بزارم من که اوردن یهند یحنا کاسه  
 اگه و بود مراسم گهید خب یول مونهیم دستش کف ردش چون ادیم بدش دونستمیم بود هم یتو اخمهاش مهراد

.... نداشت شگون شدیم قطع وسطش  
  مادرجان و گذاشت دستهام کف کیکوچ ی رهیدا دوتا مهراد

ساره راست دست کف بزن حرفتو اول حاال خب: گفت  
حرف بعد یکم! استرس و تیعصبان از بود شده قرمز مهراد M  دوتا منم... کردیم ییخودنما راستم دست کف

حرف و گذاشتم مهراد یدستها کف کیکوچ ی رهیدا S ... گذاشتم راستش دست کف رو  
 یکی دستم نیا رو یکی یصندل یرو نشوندن منو و اومدند خانوم دوتا و کرد پاک دستشو دستمال با مهراد بعد یکم

....باحنا دنیکش طرح به کردن شروع دستم اون یرو  
 باهم و بود نشسته کنارم مهرانه رفتن و بستن دستهامو بود متصل نامیاست به که ییها ریحر اون با ساعت مین بعد

... میکردیم صحبت  
 دستام یرو طرحش و ختیر دستهام یحنا... میبشور دستهامو میبر دیبا گفت و اومد ستاره مامان قهیدق ستیب بعد

...اومد مهراد برگ گاریس و سوخته جنگل یبو که شستمشونیم داشتم... موند  
.نسابشون شهینم پاک: اومد خودش یصدا بعد یکم   

...شستمشونیم دیبا اما دونمیم اوهوم: من  
 و کردم خشک دستهامو نشستم روبروش منم بعد یکم بود روم نگاهش ینیسنگ نشست، و نگفت یزیچ مهراد

 و گرفتم ازش که کنه روشن خواستیم رو گارشیس نیسوم مهراد دراوردم هم رو سرم یرو تور و  دراوردم هارو ریحر
! انداختم نکیس یتو  

لطفا نده ریگ ستین خوب اصال حالم امشب: مهراد  
....بره نیازب سوخته جنگل و الکل با عطرت خوش یبو خوادینم دلم کنار به ستین خوب حالت نکهیا خب: من  

عطرم؟ خوش یبو: مهراد  
!دادم یسوت بازم کنم فکر او او او  

خوش ونیاقا یعطرا معموال اممم خب...بوعه خوش عطرت که نهیا منظورم اره خب اممم: من  
 
 بوعه

ست؟ین بو خوش عطرمن یعنی ون؟یاقا یها عطر: گفت یخند تک با مهراد  
کردمیم نگاه رو سقف و! هست چرا امممم خب: من  
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ادیم بهت لباست توام هیچ یدونیم خب: مهراد  
 زد و! میهم عاشق ما ننیبب تا میبرقص دور چند میبر چطوره خب: گفت و کرد دراز سمتم دستشو و پاشد جاش از و 

...خنده ریز  
 بود؟ یواقع نایا ی همه اگه شدیم یچ گفتیم دلم یها مه ته اون  یزیچ هی... گرفت دلم ییهوی یول چرا دونمینم 

!نیهم یسور ازدواج هی فقط! ستین یچیه ما نیب گفتیم راست اون خب اما  
 داشتن جنگ سر باهام درونم یاحساسات! بود شده سرکش و لجباز... کنه قبول نویا خواستینم دلم یانگار خب اما

!!دونستم؟ینم اسمشونو که  
 رقص ستیپ وسط ما....سرجاش اومد حواسم زدم؛ بود، کمرم دور مهرادکه ماهر یها دست توسط که یچرخ با

!دونستمینم بودم فکر تو انقدر من و میبود  
 بدن خوانیم شام که کرد اعالم یج ید قهیدق ۱۰از بعد... مینشست میرفت سالسا دنس هی و یرونیا رقص تا سه بعداز
 حالت مجلس دوباره بودم، خورده ایالزان یکم من و بود سیسرو سلف که شام بعداز... ینهارخور سالن رفتن همه و

...گرفت دست  شو یعاد  
 با البته! بده انجام داماد اقا یبرا رقص هی خوادیم خانم عروس چون بغل سالن برن ونیاقا کرد اعالم یجید بعد یکم

میکردیم نگاه گهیهمد به و بود شده گرد چشمهامون مهراد و من! گفت یخوار پاچه و احترام یکل  
گه؟یم یچ اروی نیا مهراد:گفتم   

؟یچ یعنی ؟یبرقص من واسه یخوایم تو گه؟یم یچ: مهراد  
نداشتم خبر اصال من! نکن فکرشم ؟یچ: من  

باهم مهراد و من هوی  
ه؟یک کار پس: میگفت   

من؟ یایعشقول نیهست یراز جذاب شینما نیا از  خب: مهرانه  
!بود شده سوال عالمت شکل هامون افهیق کنم فکر میکرد نگاهش مهراد منو   

 یکن تنت رو کشهیم رو انتظارت من اتاق تو که قرمز یعرب رقص لباس اون یبر هیچ نظرت گلم داداش زن خب: مهرانه
؟ینزار رومنتظر یبرقص یعرب برامون میمنتظر و توعه به چشمشون که مهمونها و یجید و من و  

 
؟یعصب  
نگران؟   
  ناراحت؟ 

  زده؟ خجالت
  ن؟یخشمگ

!بود کم داشتم لحضه اون که یاحساس واسه نایا یتمام  
مهرانه کنمیم جبران محضتو حماقت نیا: گفتم جمله کی فقط  بودم دهیرس انفجار مرز به کنمیم فکر  

 صحبت باهاش و کردیم دعواش داشت مهراد که بودم شده متوحه البته مهرانه اتاق تو رفتم و شدم بلند ازجام و
.... زدیم  

 زشته که کردم فکر قهیدق ۱۰بعد...کردمیم پهنش بند یرو و شستمیم دادمیم فحش رو مهرانه و رفتمیم راه تواتاق
 رفتم و برداشتم سرم یرو از رو گل زیاو و کردم عوض رقص لباس اون با لباسامو پس بزارم منتظر مهمونارو نیا شترازیب

رونیب  
...دربرگرفت رو سالن یسکوت که اخربودم یها پله یرو بایتقر  

 و دیکن قیتشو رقص ستیپ سمت اونو دستهاتون یصدا با لطفا خوشگل عروس نیا به ماشاهلل: گفت یجید هوی
...ها هلهله و ها دست یصدا  

 میعرب رقص قهیدق ۷ اخر تا مطمئنا... بود سرش پشت یا یصندل و بود ستادهیا روبروم مهراد که رقص ستیپ رو رفتم
 که یاهنگ اسم و سمتم اومد زاشتیم شینما به رو هاش دندون تا ۳۲ کنم فکر که یلبخند با مهرانه! زدیم دست دیبا

...ومدیم ضرب زیر یصدا باندها از بعد یکم گفتم رو بودم بلد ک یاهنگ اسم که دیپرس و برقصم داشتم ادی  
 سرم یباال به نکهیا تا باالتر و باال اوردمیم دستامو اهنگ ضرب همراه و داشتم نگه شکم دور گرد دستهامو مهارت با
 هم یاصل یها ضرب و اهنگ و شد شناور هوا رو بود زونیاو بهش که یا پارچه کردم ول دستامو هوی که دمیرسیم

شد شروع  
 لرزوندمیم هامو نهیس که همونطور موهام بعد یکم دستهام و ها بازو بعد تنه باال تا تنه نییپا از زدمیم ضرب محکم 

...شدمیم تر کینزد مهراد به قدم به قدم و دادمیم تکون بدنم کنار دستهامو  
 کشینزد یحساب یوقت... انگار بود شکه....بود من محو و بود شده متوقف زدنش دست بود یا قهیدق چند که یمهراد

 برگشتم قدم به قدم و خورد صورتش به موهام که برگشتم عیسر و زدم یچشمک شد زده که یا ضربه با شدم
... میستادیا هم یبرو رو دوباره که زدم دور بعد و سرجام  

....بردمیم دل هام نهیس و باسن حرکات و موها و دورم شناور یها پارچه با من و بو شده ساکت سالن کل  
 به مهرادو دل داشتم که نداشتم خبر اره! بود شده سنگ دلش بود سال ۶ که یکس داشت نام"گرگ" که یکس دل 

....بردمیم تاراج  
 همرا و چرخوندم راستمو دست پارچه سن با ضرب تا سه از بعد و اوردم اطرافم به موج مثل  دستهام بود اهنگ یاخرا

...شدم راست بعد. .شد تموم اهنگ و شدم خم ضرب با  
 سالن سکوت که بود من بلند یها نفس یصدا فقط ادم اونهمه نیب و بودند ساکت همه هنوز و بود شده تموم اهنگ

... شکوندیم رو  
 رقص نیا از زدنیم دست برام همه حاال و دراومدن شوک از هم هیبق و کرد زدن دست به شروع مهراد هیثان ۳۰ بعداز

....دادیم دست بهم غرور احساس میعال  
 هم رقص طول تو خواستنیم که یکسان هیبق و داد بهم شاباش یکل و دیبوس رو میشونیپ و اومد مهرادجلو بعد یکم

.... اومدن کینزد بدن شاباش بهم  
تو رفتم نیم چند از بعد  
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 عوض لباسامو کردم دیتجد بودرو دهیماس یکهکم شمیارا و کردم تازه ینفس و خوردم خی اب وانیل چند و مهرانه اتاق

و کرد میتنظ سرم یرو رو یسر دور و شد اتاق وارد مهرانه بعد یکم دمیکش شونه موهامو و کردم  
!یدیرقص محشر و یبود  یعال تراز یعال: گفت   

ی" لطفته نظر"  کی به بودم دلخور دستش از هنوزم من  
  کرد؟ ینجوریا چرا است تهیفرمال یچ همه دونستیم که مهرانه..رونیب زدم اتاق از و کردم پسنده کوتا 

! بکنه تر کینزد هم به مارو داشت یسع یه مهرانه بخورم؟ خوامیم یگوه چه بعدش بشم داداشش عاشق من اگر
 چیه االنم نیهم یحت شهینم عاشقم مطمئنم بود ترنم دست دلش بود مهراد اسمش که یقشنگ چشم نیا

....بشم مهراد عاشق و ب ُسر ه دلم من اگه مهرانه یکارا نیا با بعد نداره بهم هم یاحساس  
 من! یکل بود گرفته دلم! شدیم یدستمال داشت روزا نیا ام نخورده دست و پاک احساسات بده؟ جواب خوادیم یک

 عمر اخر تا منه یفردا و امروز مهمون مهراد اخر و اول... ..ببندم دل مهراد به دینبا پس ام یشگیهم گاه هیتک هی دنبال
.مونم ینم زنش که  

 مهرانه یها تالش! ببرم بخوام رو نداره که یدل و برقصم یعرب براش نکهیا نه کنم شتریب نمونویب فاصله دیبا پس 
!مسخرست و مضحک  

 رقصم با نکهیا از بودغافل اومده بوجود لرزه قلب مهراد ی نهیس تو نکهیازا غافل کردمیم فکر ها زیچ نیا به من اونشب]
...... [که بود ادیز لرزه قلب نیشترایر اونقدر....بودم برده دل  

...شد خدمتکار پراز و مهمان از یخال سالن که بود صبح ۲ یکهاینزد ساعت  
 اتاق داخل رفتم و گفتم یریبخ شب همه به ، بشه بلند ماهان کنار از مهراد نکهیا زودتراز بودم خسته یلیخ منم 

... حموم رفتم راستی و مهراد  
... کردم جمع لباسهامو و کردم تنم ساده و بود ساتن که خواب لباس هی رونیب اومدم و درکردم مویخستگ یحساب  

!ایح یب پسره... کردم بهش پشتمو منم که شد لباساش کردن عوض مشغول و اومد مهراد   
...برد خوابم گذاشتم بالشت یرو سرمو تا...دمیکش دراز و تخت یرو رفتم مهراد از قبل که بودم خسته اونقدر   

 
  کل_یدانا#

 
 پشت درست مهراد نام به یمرد نکهیازا غافل سپرد خواب دست به رو جسمش و روح تمام یالیخیب با ساره اونشب

... ومدینم خمارش یچشمها به وخواب بود دهیکش دراز اون سر  
 عذاب ترنم ادی و بود گرفته لرزه قلب بدجور امشب که یمرد.... داشت جنگ سر درونش انیغل احساسات با که یمرد

.... نداختیم جانش به رو وجدان  
 به شیروبرو دلبر دخترک یموها عطر در غرق و زد یدراخرغلت و داشت جنگ وجودش با صبح شیم و گرگ تا که یمرد

...رفت فرو یقیعم خواب  
 مهراد

 هی بود قرار امشب هردومون من یجا دیپر بالفاصله و شد تموم هم ماهان یموها کار بالخره که بود ۷ ساعت راس
  میبپوش لباس مدل

میدیپوش یم لباسامونو و میبود ستادهیا من اتاق یوارید کمد یروبرو جفتمون است قهیجل و شلوار رهنیپ منظورم  
  کردم یخال خودم یرو و برداشتم ادکلنمو بود کرده درست یعال البته و جالب موهامو مدل  شگریارا

 میشگیهم دسبند سمت رفت دستم و کردم پام براقمو یها کفش بستم مویمچ ساعت و باال انداختم هم یادامس 
! پلوغ شلوغ یوارید کمد تو انداخت و داشت برش ماهان که  

 نه است، ساره شب امشب: گفت و انداخت باال هاشو شونه لبخند و یالیخیب با که انداختم بهش ینگاه اخم با
 اسم به یسوم نفر که ستین جالب اصال دونفره نیهم به مطعلق و است ساره و مهراد بندون حنا مجلسم نیا! ترنم

!بندازه هیسا امشب یرو ترنم  
 اون که بود ترنم دست جفتش بود جفت اصل در دستبند اون.... شد تر محکم فکم قفل و رفت هم یتو شتریب اخمهام

:اسم رشیز یول مخصوص ارم با بود یا ساده چرم دستبند... شد گم ایدر تو روز M&T .....بود شده حک  
 رونیب رفت اتاق در از ماهان بعد یکم دستم گرفتم مویلعنت یگوش و تخت رو کردم پرت خودمو و کردم محکم مشتامو

....شدم تهم و سر یب و مورد یب درافکار غرق بازهم میگوش اهیس ی صفحه به رهیخ من و  
 از ذره ذره و وجودم به چسبهیم خوره مثل و سمتم ادیم وجدان عذاب همش.... فراترازداغون   حالم که روزه ده امروز با 

 عذابم ترنم به فکر همش! مرگم درحال خودم تو روزه ۱۰ یول چرا دونمینم.... برهیم تاراج به رو بودنم" مهرجو" ابهت
!ساره یبرا نه باشه ترنم یبرا تونستیم ها مجلس نیا یتمام نکهیا به فکر دهیم  

 گهیم ییصدا همش! زنهیم صدا اسمشو وجودم یها سلول تک تک هنوزه که هنوزم که باشه یکس یبرا تونستیم 
 افکار نیا! ساره و من نیب اجبار و تیعصبان با نه افتاد یم ترنم و من نیب عشق و یشاد با دیبا اتفاقات نیا یتمام

 مهراد برابر ده روز ده نیتوا که یطور... بود داده قرار ریتاث تحت روانمو و روح تمام یعصب یها فشار و ها زمزمه
.....بودم شده پرخاشگر ،یقبل صفت گرگ و یوحش  

 اومد ماهان که ارمیدرب یکالفگ از رو ونمیپاپ خواستم و تخت یرو کردم پرت مویگوش مورد یب افکار نیا از یعصبان 
 و دیکش دستمو.... شوازشیپ یبر ها پله نییپا دیبا تو که بدو رونیب ادیم گهید قهیدق ۳ تا عروس: گفت و اتاق داخل

....نییپا طبقه برد باخودش  
 چه
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 چه مهمونها...کردم تر کمرنگ رو مزخرفم یاخمها و نییپا رفتم یحوصلگ یب با! اخه یمزخرف و مسخره مراسم

!!!داشتن یگناه  
 ساکت ومدیم ها پله یباال از که یدنیکش کل و هلهله یصدا با کیعل و سالم تا دوسه بعداز و دمیکش یپوف
 یدخترا محاصره در ساره بعد یکم... میبود ها پله به رهیخ ساکت عمارت اون تیجمع کل بلکه من تنها نه....شدم

...ومدیم نییپا ها پله از ، لیفام جوون  
 ها مراسم نجوریا از یچیه! کردنیم نگاه رو من و شدن چشم سرتاپا و شدن متوقف همه دنیرس که ها پله نیاخر به

! کنم رفتار ادم مثل کردم یسع اما دونستمینم  
 و ییفضا یها اهچالهیس تو نگاهم و اورد بابا کم کم سرشو... زدم عقب رو سرش یرو تور یاروم به و جلو رفتم

....خورد گره راش،یگ  
(  بود؟ شده خوشگل یشرق دختر نیا یبگ یریمیم یعنی! ) بود یعال و یا حرفه شگریارا کار  

 لباسهامون هردومون نکهیا... بود براقش و برجسته  یلبا کردیم توجه جلب شیمشک و یزرشک شیارا نیب که یزیچ
 و ماهان اسم به زبل جاسوس دوتا یوقت! نبود یسخت کار دنشیفهم بود، افتاده اتفاق نیا چرا و ، بود شده س ت

.....کردن یاوک رو یچ همه که معلومه بودند همراهمون دهایخر یتو مهراد  
 راه و گرفتم دستهاشو گرفتم، چشمهاش اه  یس یرایگ و یوحش سگ از رو نگاهم یخاکستر و کردم تازه ینفس 

....گاهمونیجا سمت میبر که افتادم  
!حناست مراسم منظورم! شد شروع بودم متنفر ازش من و بود دعوا خونه تو سرش که یقسمت قهیدق چند از بعد  

 که یوطور عیسر ،!دینفهم من جز یچکیه مطمئنم که گرفت عکس ازمون فرض ماهان و زدم رو حناهامون نکهیا از بعد

حرف از یرد اخرشم که کردم دستموپاک نکنم توجه جلب S کردیم ییخودنما دستم کف یا قهوه رنگ به...  
 دونستمیم یول سرش پشت رفتم منم و بشوره دستهاشو تا رفت ساره که شدم متوجه! مزخرف مراسم اون بعداز

... بشه پاک که ستین یزیچ حنا  
! شدیم پاک دستش رو از شده خشک یحناها که دمیدیم تعجب درکمال کنه پاک دیبا گفتیم اما گفتم هم بهش
 راستش بود، شده اضافه بهش امشبم یخستگ و یکالفگ و افکار براون عالوه بود روم یادیز یعصب فشار هنوزم

... بکشم گاریس بودم اومده دراصل بود بهانه ساره  
 یتو انداخت و دیکش لبام نیب از اونو یا زده الک یانگشتها ُپک سه_دو بعداز کردم روشن که رو گارمیس نیسوم

!مخالفه گاریس با ساره که معلومه خب! نکیس  
لطفا نده ریگ ستین خوب حالم اصال امشب: گفتم و دمیکش یپوف  

ینم دلم( بمنچه؟؟؟؟ یعنی)کنار به ستین خوب حالت نکهیا خب: گفت ساره که کنم روشن رو یبعد خواستمیم  
 

...بره نیب از سوخته جنگل و الکل تند یبو  با عطرت خوش یبو خواد  
! نیهم بودم خورده کیپ۴_۳فقط بود؟من عیضا انقدر یعنی خوردم الکل من دیفهم ازکجا نیا اوه  

...گه؟هوممید بوعه خوش من عطر که کرد اعتراف االن یعنی گفت؟ یچ نیا نمیبب واستا   
 تو دستشو شد گرفته حالش یکم که دمیفهم و کردم یباز ها جمله با بازم نباشه؟ یبد کار کردنش تیاذ کمی بنظرم

  گرفتن، دورشو و دنیکش ک ل دنشید تا دخترا یول میبرقص که رونیب میرفت و گذاشت دستم
 غره چشم و داد هل ساره سمت منو یقو دست دوتا اون بعداز و دنیرقص باهاش رو یرونیا اهنگ هی و کردن دورش

... کردم رقص به شروع و گرفتم رو بود فکر تو العاده فوق که ساره یدستا.... زدم ماهان به یا  
....میبخور شام تا مینشست میرفت رقص تا۴_۳بعد  

 سمت رفت دیباریم طنتیش ازش که ییچشما با مهرانه بعد دوساعت که رفتیم شیپ داشت یعاد یلیخ مراسم
...شدن کردن صحبت به شروع و یجید  

 که کرد اعالم یجید بعد یکم.... میکردیم نگاه رو هیبق و میبود نشسته ساره و من و زدیم حرف پدرش با هم ماهان
 ۵۰ همزمان کنم فکر! برقصه من یبرا خوادیم ساره گفت نکهیا تا نگفتم یزیچ یول کردم تعحب! گهید سالن برن ونیاقا

 ریمس کنهیم نگاه جلوشو و شده ینالبک اندازه چشمهاش اونم دمید که ساره سمت برگشتم! دراوردم شاخ تا
  نگاهش؛

 مارو زاشتیم شینما به دندوناشونو تا ۳۲ که یلبخند و طنتیش پراز یچشمها با که ماهان و مهرانه به شدیم ختم
 رو سالن مهرانه به یا اشاره با و داد تکان سرش کنار یخداحافظ نشان به دستشو ماهان بعد یکم! کردنیم نگاه

!ما سمت ومدیم لبخند با جالد کی مثل مهرانه و کرد ترک  
 زشیچ همه دونستنیم که یمجلس تو اونم نکارایا یچ یعنی! واقعا شعورنیب یلیخ دوتا نیا بود اخرش گهید نیا 

! شد براق چشمهاش یحت رهیبگ شیگر بود مونده کم بود نظر هم باهام ام ساره! است تهیفرمال  
.... کرد ترک رو سالن و.... کرد برداشت مهرانه با زدنش حرف لحن و نگاهش از شدیم رو بغض و یناراحت و یدلخور

؟....رقص لباس باهمون برقصه یعرب قراربود دمیفهم هاشون حرف از که اونجور  
 اجازه و نگفتم یزیچ! بود شده خوشگل یادیز امشب که یا ساره ساره؟ اونم م؟یبود بسته شرط سرش که یهمون

.....اعصابم رو بره نایشترازایب عشیوقا و امشب دادم  
 رهیخ ها پله به و شدن ساکت سرشب مثل همه که ومدیم ساره لباس یها سکه نگیلیج یصدا بعد قهیدق چند

تونستمیم که ییارزو تنها.... شدن  
!!نبازم شرطو تا نباشه بلد رقص ساره که بود نیا بکنم لحضه اون  

 یصندل کی و کنم شاباشش ای کنم قشیتشو و سمیوا دیبا که گفت بهم و اومد مامان بعد یکم نگفتم یزیچ یول
...  نمیبش خواستم اگه که گذاشت پشتم هم  
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 دشیسف بدن و بود بهتر دمید عمرم به که ییها نگیمدل از یلیخ اندامش که بودم ساره به رهیخ  من بعد قهیدق چند
 تو قرمز اهیس... بود هماهنگ اهشیس یموها رنگ با که چشمهاش.... زدیم چشمک بدجور لباس اون یتو که

... کندیم خودشو بدجور تنش یدیسف  
! بودن رفته رونیب سالن از گهید یمردها که کردمیم خداروشکر... میبود شده چشم سالن کل و کرد رقص به شروع 

...دیرقص محشر بگم تونمیم کلمه کی فقط  
 سه تو یوقت.... کردیم جذب خودش به شتریب منو کنم اعتراف تونمیم کردیم که یرقص و زدیم که یا ضربه هر با

...نشستیم صورتم یرو گرمش یها نفس من صورت از یسانت  
... نشست روم عطرش و موهاش و دیچرخ تا دیچرخ و زد یچشمک و دمیشنیم و قلبش یها کوبش یراحت به یوقت 

...بودم نکرده تجربش تابحال که یاحساس از پرشد  وجودم تمام  
 نون نخوردم معروف بقول دمید رقص سرم یموها حد به اما بود دهینرقص برام یکس تابحال بودم که سن نیا تو من 

مردم دست دمید یول گندم  
 حساب به زاشتمیم من و گرفت لرزش بار نیچندم یبرا قلبم. .نکرد مجذوب خودش به منو امشب مثل یرقص چیه 

...میقلب یماریب  
 برده رو هوشم بدجور کنم حیتصح حرفمو بزار! بود برده دلمو بدجور پنهون چه ازشما ستین پنهون که خدا از خب یول

...بود  
!جنگ البته و بودم فکر یتو همش! نداشتم اطرافم از یواضح افتیدر چیه صبح ۴ ساعت تا لحضه ازاون  

 وجود تمام با اونطرفم از و کنم فراموش رو ترنم و ببره دلمو ساره دمیترسیم! بره دلم نکنه که داشتم دعوا سر خودم با
! بچشم دوباره رو بود داده مزه بدجور زبونم ریز که رو ساره یلبا طعم خواستیم دلم  

 طرف هی از! دیدزدیم رو ادم عقل ساره یموها یبو گهید طرف هی از و داشتم دعوا خودم با تخت نیا یرو طرف هی از
! کردیم رو ترنم ادی که یدل و گفتیم ساره از که یعقل دمیجنگیم عقلم و بادلم  

 عطر نیب سرمو و دمیکش روبروم دختر کیبار کمر دور دستمو دمیکش خط عقلم و دل یرو گذشت که صبح ۴ از ساعت
....رفتم خواب به یقیعم سردرد با الیخیب کردم یمخف موهاش  

 
 ساره

 یحت! بکشم نفس تونستمینم بودن انداخته روم ییلویک ۱۰۰ وزنه انگار...شدم داریب خواب از میگوش زنگ یصدا با
!دمیدینم یچیه کردم باز که چشمهامو  

صورتش تا خودمو و گذاشتم مهراد لخت ی نهیس رو دستمو شد قطع یگوش یصدا   
 خودشو داشت میگوش یطرف از و دمیترکیم داشتم ییدستشو از من و بود دهیخواب راحت الیخ با.... باال دمیکش

! دادیجرم  
 قفل هم به بایتقر...کرد خودش ریدرگ چشمهامو دشیژول ینوها و خسته ی چهره ونیم مهراد قیعم یها نفس یول

 زورم! نه نیگیم شما غوله نیا گمیم من...بود کرده یزندان بازوهاش نیب خودمو دستهاشم و  پاهامو پاهاش! میبود
!برم در نشیب از رسهینم  

... شده صبح پاشو مهراد: گفتم و چسبوندم گوشش به لبمو دمیکشیم موهاش نیب دستامو که یدرحال  
پسرم؟ زم؟یعز عشقم؟ پوف! مرده لیزل یکنیم خفم یدار زمیعز پاشو مهراد؟:من  

  غوله؟ آقا یاو
خدااااا یا  

!ستین بشو داریب نیا ن جان؟ گوساله بشم؟ خوشگلت یچشما اون قربون مهراد+  
  و دمیبوس گوششو ریز ناخاسته

؟یمهراد: گفتم  
جونم:گفت مهراد ی خسته و گرفته یصدا  

عجبببببب چه  
!یکنیم لهم یدار پاشو: گفتم  

.بخابم خوامیم_  
  خورهیم زنگ میگوش مهرادجان+

جهنم به_  
زم؟یعز+  
جونم؟_  

!زد حرف باهاش دیبا چاخان زبون با فقط نویا دمیخند گلو تو  
؟یمهراد+  

یمهراد بگو شهیهم_  
شمیم له دارم کن باور کن ولم حاال گمیم اره+  

و زد گردنم به یبوس  
بخوابم خوامیم گفتم بهت: گفت   

جانم:مهراد  
 نرفتم حموم نخوردم، صبحونم نرفتم مییدستشو! شگریارا دست ریز برم دیبا مونهیعروس امروز خورهیم زنگ یگوش+ 

زمیعز برم کن ولم دارم کار یکل بخدا  
!خوردیم جم لباش فقط بود کرده باز چشمهاشو نه بود خورده تکون نه اخر تا اول از  

  و زد لبام رو یکوتاه بوس
مونه؟یعروس روز بالخره نم؟یبینم خواب ترنم: گفت  

!دمیشن یاشتباه کردم فکر لحضه هی  
؟یچ:گفتم   

مونه؟یعروس امروز گمیم: گفت  
ام؟ یک من ؟یمهراد: من  
یمن ترنم معلومه خب: مهراد  
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....داد صدا قلبمم نیب اون کنم فکر داد صدا استخونام کرد بغلم قبل از محکمتر  
 کرد باز چشمهاشو و عقب کشبد خوشو که یطور محکم یلیخ و دن،یمک مثل گرفتم گاز گلوشو و دادم قورت بغضمو 

...بود ریاس پاهام فقط و بود ازاد بدنم  
زدمیم پاش یها رون رو  هام مشت با بود اشک پر چشمهام  

ساره باز شده چت: گفت و مالوند چشمهاشو  و کرد اطرافش به ینگاه یجیگ با  
گوساله بردار پاهاتو: من  

گوساله؟: مهراد  
یفهمینم همونم توکه...چخبره اطرافش فهمهیم  شناسهیم زنشو حداقل اون  گوساله به رحمت صد هه:من  

ساره یصبح اول شدهیچ باز: مهراد  
 بزنم یبنفش غیج صد باعث داشت دعوا دلم با که مغزم یصدا ،یمن ترنم یصدا مهراد، یل،صدایموبا زنگ یصدا

مهراد که یطور  
 

....میبود هم یروبرو زانو رو جفتمون حاال بود کرده جفت ترس از  
 یباالچشمها گرفتم سرمو.... شدیم دهید مهرانه از پاسخ یب تماس ۱۵ قهیدق ۹:۳۰ ساعت لیموبا صفحه یرو

: گفتم یاشکار بغض با... قطره سه.... دوقطره...قطره کی زدم یپلک...تار تاره یول بود چشمام یروبرو شیخاکستر
ام؟ یک من کن؟ نگاه بمن خوب  

یا ساره معلومه خب: گفت کردیم پاک اشکامو که یدرحال مهراد  
  باال اوردم اشارمو انگشت... زدم پس دستشو

 یچ همه که درسته یخواینم منو که درسته داره حرمت تو یبرا یچ همه که درسته یترنم عاشق که درسته: گفتم
و دادم تکون انگشتمو کردمیم نگاه چشماشو صاف حاال و ختیر میبعد یاشکا هیسور  

 یا یلیس چنان یباش هم خواب تو یحت! یکنیم صدا ترنم منو که باشه اخرت بار یول درسته نایا ی همه: گفتم 
 یندازیم راه زمیعز و جونم و یبوسیم عشق با یگرفت بغلت تو منو که یبفهم و بپره چشمات از برق که زنمیم بهت
 یدار تو یول ان نخورده دست که یاحساسات دارم احساس ایدن هی که دخترم هی منم ؟یخودم ترنم تو یگیم بعد

!یکنیم نفوذ توشون  
 یندار حق یستادیا نقش نیا یتو تو، که االن و ندمهیا همسر به مطعلق که یاحساسات یکل با دخترم هی منم 

! مهراد باشه اخرت بار... یریبگ یباز پاکمو یاحساسا  
 رونیب اومدم و گرفتم دوش کردم که هیگر خوب! اوردم در رو وقت چند نیا یدلخور کنم فکر یییدستشو تو دمیدو و

..تو اومد مهرانه بعد یکم و دمیپوش شلوارک و تاب هی بعد یکم نبود اتاق تو مهراد  
 بغلش و کنار گذاشتم و گرفتم رو صبحونه ینیس.... داشتم ازین بهش یول بودم دلخور ازش و بود گرفته دلم یکل

.... کردم  
 و کنهیم شمیارا داره که کردیم تظاهر و ذاشتیم صورتم مختلف یجاها رو مختلف یها قلم یظاهر صورت به سایپر 

  و گرفت خودم از هم عکس مدل چند شد تموم کارش اون یوقت دادیم مختلف یها ژشت هم عکاس
 وسط که نجاستیا شیجالب! گلم دسته با داخل اومد باشه شونیبق سیرئ دیرسیم بنظر که گهید خانم کی ۶ ساعت
 نینگ و پر هم اش دسته یرو و داشت قرار دیسف یها رز دورشم و بود قلب شکل به   یگریج رز یها گل گلم دسته

!بود خوشگل واقعا بود کارشده دیسف یها دیمروار و  
 کاریچ کنم کاریچ مهراد یجا برم دیبا داد حیتوض بهم و شده تموم هم داماد یکارا و ها لمیف که گفت و بهم داد رو گل 

؛ کردم تنم رو بود یُکت که شنلم... نکنم  
 یرو از رو شنلم و شد کمینزد شگریارا یها اطفار ادا با بود منتظرم در دم مهراد رونیب زدم اتاق در از که بود ۶ ساعت

...برد بار نیهزارم یبرا دلمو هاش گونه چال که زد یلبخند کرد نگاهم یکم دیکش عقب سرم  
 لمیف هیاتل خود تا نیماش دم تا میرفت کنارهم و گرفت دستهامو و دیبوس رو میشونیپ... بودم دلخور ازش که هرچند
 ابشار. یچوب کلبه.جنگل.عمارت هیاتل تو و دراوردن پدرمونو یحساب بودن تاخانم سه و اقا کی که عکاسا و بردارا

...میگرفت لمیف و عکس و میرفت هارو صحنه نیا ی همه تاب.خواب اتاق. یمصنوع  
 عاشقونه کسیم کی ها عکس بجز و یعروس لمیف بجز که میدیفهم بعد و! کنن درست خوانیم پیکل که دونستمینم 

...کنن هیهد بهمون شون هیاتل ازطرف خوانیم  
 بودم شده عاشقش شخصه به من که مونیشاست رو عکس با که بود ۸ ساعت بد و خوب یها ژست بعداز خالصه 

...جشن سالن سمت میافتاد راه  
 به رهیخ نگاهم و بودم نشسته یبزرگ سنگ تخته یرو من میبود جنگل یتو ابشار یجا ما یشاست رو عکس یتو

  نگاهش و ببوسه دستمو پشت خوادیم انگار که یطور بود گرفته بوددستمو ستادهیا  کنارم مهراد بودو مهراد یچشمها
 کی و بودم گرفته دامنمو دست کی با میداشت لبخند و میکردیم نگاه گهیهمد به عاشقونه هردومون و بود من به
 یدستها که من سر یرو  تور و بود افتاده یواقع العاده فوق فضا اون یتو هامون لبخند بود مهراد یدستها تو دستمم

...بودش گرفته یباز به باد  
 بغلم پشت از مهراد خواب اتاق یتو که یژست اون خصوصا دراومدم مزخرفمون یها ژست فکر از و میدیرس بالخره
 شونه سر مهراد و بود قفل گهید هم به من شکم یرو دستهامون و بود کج سمتش به گردنم یکم من و بود کرده

...دیبوس شونمو شد گرفته که یعکس بعداز اما کرد تظاهر اول البته دیبوس رو لختم  
 و میکرد کیعل و سالم همه با... داخل میرفت مهراد کمک با و کردم جمع دامنمو کردم باز درو و دمیکش یپوف 

..شد شروع ها کادو و ها شاباش ، ها رقص بعد، یکم گاهمونیجا تو نشستبم  
  ستاره مامان داد، هیهد5 فونیا یگوش دوتا هردومون به و داد رولکس مارک یمچ ساعت ست جفتمون به مادرجان
 تو یچوب یالیو گفت و داد من به دیکل کی محسن بابا داد مهراد به سکه عدد  کی و من به طال سیسرو کی

...یخواستیم که هیزیچ همون گفت و داد چیسو هم مهراد به و هینیدید و جالب یلیخ که استاراست  
 و سکه کی هم مهراد به و داد خوشگل دیسف یطال دستبند کی ،مهرانه میکرد تشکر ازش و میدیبوس همشونو یرو 

 مهراد به هم یدستبند و ریزنج ست و داد کادو بمن رو دستبند همون ست گوشواره و بند گردن هم ماهان
هیحور داد ادکلن هردومون به حسام...داد  
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 هیگر یکم بغلم تو و داد طال شمش کی  هردومون به داشت برام مادر حکم که خانم نبیز و پول تومان ۵۰۰ ینفر

... کرد  
.....هیبق بزرگ و کوچک یایهدا و دادن هیهد تومان ۵۰۰ ینفر هم رایحم و یسارا  

 من که میبش حاضر خانم  عروس تک رقص یبرا: گفت و اومد لمبرداریف بعد و بود داماد و عروس  والس رقص اون بعداز 
؟یصادق خانم: گفتم  

بله؟  : یصادق  
میندار عروس تک رقص ما راستش: من  

کردمیم حس رو مهراد نیسنگ نگاه مدت تمام  
 نیتمر و نینرفت کالس که نهیا منظورت اگه ؟یچ یعنی نیندار خب: گفت بود دراورده دم و شاخ تعجب از یصادق

بود یعال یقبل نیتمر بدون هم والستون رقص چون ستین یمشکل بگم دیبا نینداشت  
!میندار یا برنامه نیهمچ اصال ما یول درست حرفتون: حرفش وسط دمیپر  

 یتو رفت و نشست بزرگ کاناپه رو کنارم و برگشت لبتاب کی با بعد یکم و رفت و... کن صبر لحضه هی: یصادق
 رو" حنابندون خام"  یبعد پوشه  بود مینامزد یها لمیف و ها عکس کرد باز رو" ینامزد خام"  پوشه"  مهرجو خانم"لیفا

... ورودم قسمت و بندونم حنا قسمت و حنام رقص و من یعرب و سالسا رقص تعجب با و کرد باز  
 تک رقص حنابندون تو چون گفت و مهرانه دستور به کرده نکارارویا ی همه بردار لمیف کی گفتیم که دمید ویچ همه

که گرفتمیم سردرد داشتم گهید زد حرف یکل خالصه نباشه یعروس تو زشته میداشت عروس  
!رفت و وهوی: گفت یخوشحال با...  بزار رو یهارمون مهرشاد اهنگ برو فقط.... یگیم شما یهرچ .باشه باشه:گفتم   

 همه نیا بابت...کنم تشکر ازت چطور دونمینم واقعا ساره:گفت لبخند با که کردم نگاهش بود مهراد و شد گرم دستم
...کردینم کمکم نطوریا  یکس چیه..... ساره یکرد یادیز محبت و لطف من درحق مدت  

:گفت و دیبوس دستمو   
 ازت واقعا... بودم دهید یبد یخوابها نبودو خودم دست اصال خوامیم معذرت ازت و متاسفم واقعا صبح اتفاق بابت

 ممنونم
 غره چشم با که کردیم ها لحضه شکار نشیدورب با طنتیش با یصادق که افتاد رومون یادیز یها فلش لحضه همون

... کنار رفت و  شد پاک لبش رو از لبخند مهراد ی  
 به بزار....  کنم کمکت  خواستم و میبود همکار نکهیا حساب به بزار روهم نایا... نداشت تورو قابل: گفتم و دمیخند 

....گفتم اونطور بود روم فشار کمی... بخشمتیم باشه صبحم بابت هوم؟ ومدیم خوشم تتیشخص از نکهیا حساب  
که کردم اضافه لبخندم به یچشمک.... کنمیم درکت نداره بیع بابا نه: مهراد  

اد؟ینم خوشش گرگ از یچکیه یدونستیم ساره: گفت مهراد   
!گرگم عاشق من اما: گفتم یول چرا دونمینم  

.... نباشه یوحش اگه   
 که خورد مهراد افهیق به چشمم...جاش برم تا کشتیم خودشو داشت که یصادق یجا رفتم و شدم بلند ازجام

بعد یکم و کردیم نگاه میخال یجا به شوک تو همچنان  
 منظورت نکنه ؟یگرگ عاشق که عه؟: گفت گوشم دم کنارم اومد و شد بلند و داد تکون سرشو و زد یقیعم لبخند 

!یادم توکه بود گرگ منظورم... اصال نه نه نه ؟یچ: گفتم و کردم هول.بودم؟ من  
هست؟ که لقبم حداقل خب: گفت و انداخت باال هاشو شونه  

یتونبود منظورم اصالنم رینگ بخودت ششیا: من  
....رقصه نوبت بسه صحبت خب: یصادق  

 بدم انجام رو رقص نیبهتر کردم یسع و کردم شروع رقصمو... موند نصفه حرفم و رقص سیپ وسط دیکش منو دست و
...دمیرقصیم خوب باهاش و بودم دهیرقص ادیز قبلها اهنگ نیا با  
که کرد بغلم و کینزد اومد و کرد قمیتشو مهراد اهنگ انیپا در   

 افتخارش به بوده طال شمش سکه کی و یدب به سفر طیبل عدد کی خانم عروس به داماد اقا یکادو: کرد اعالم یجید 
 و داد و غیج باعث که کرد بغلم دوباره و دیبوس رو میشونیپ اون و کردم تشکر مهراد از یشگفت با من که دیبزن دست

.... شد تیجمع یهورا  
 رو کیک ما و دادن انجام یباز دلقک یول با رو چاقو رقص برامون ماهان و مهرانه که شد کیک دنیبر وقت  هم اون بعداز

....بردار لمیف یها اطوار ادا هم باز و شد شام وقت بعد یکم.... میدیبر  
 سمت میرفت بعد یکم.... ماهان و مهرانه و پدر و ومادر مادرجان و میموند ما و شد یخال سالن بایتقر شام بعداز 

...انداختن راه غیج و بوق واسمون راه نیب نیماش چندتا که خونه  
 رفت یریبخ شب با یهرک! میبود شده جنازه هممون بگم تونمیم جرات به خونه میدیرس که بود نیم ۲:۴۵ ساعت

...سرام سنجاق با نهییا یجلو موندم من و اتاقش یتو  
!!!؟یموهات ریدرگ هنوز تو: گفت دید که منو بود لخت اش تنه باال و بود ماش یشلوارک اومد و حمام رفت مهراد   
 موهام از کش و پنس عالمه هی با رو تاج و گوشواره و تور و شد باز موهام تمام یوقت کرد ازاد موهامو و کرد کمکم 
 محکم رو هام نهیس لباس، یجلو دستم با و پاشدم! بود شده خیس خیس موهام اخه میدیخند یکل جفتمون میکند
 یرو داغش انگشت هرچند داد انجام کارشو اونم... کنه باز رو لباسم یها بند و پیز پشت از گفتم مهراد به و گرفتم
ببند چشمهاتو ای بکن بهم پشتتو ای حاال یمرس: گفتم و کردم تشکر ازش.... لرزوندیم رو تنم چهارستون سردم تن  

چرا؟: گفت و دیخند مهراد  
حمام برم و کنم ول لباسو خوامیم: من  

 
بکن خب: مهراد  

باهات که ندارم یشوخ من مهراد: من  
یحالل! که نداره یفرق لختت ریغ و لخت یزنم بابا: مهراد  
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 و وفتهیب بود ممکن هرلحضه داشتم نگش دستهام با و بود نیسنگ لباس زدم اش نهیس به یمشت حرص با دیخند و 
بهم بکن مهرادپشتتو باش زود: گفتم بره ابروم  

 که ییتاجا...دمیشن رو اش قهقه یصدا اما حمام تو دمیپر و کردم ول لباسو یفور بهم کرد پشتشو خنده با مهرادم
 داده تعهد خب کنهینم یکار دونستمیم هرچند بود دلم یتو ترس یکم راستش... بخوابه که دادم لفت بود ممکن

.... بود  
( یل کوتاه شورت مثل) یا ینخ شورتک پس! بپوشم خواب لباس نکردم جرات و رونیب اومدم حمام بعداز  

 یرو رفتم کننده مرطوب زدن بعداز و گرفتم حوله با موهامو نم و دمیموش یمشک یرکاب تاپ هی با دیسف رنگ به
 خواستیم روم انداخت دستشو و زد یچرخ دمید هوی که دمیخواب کنارش راحت الیخ با پس بود خواب مهراد... تخت

کنه قفلم دوباره  
؟یداریب مهراد: من  

اوهوم: مهراد  
رهیگیم نفسم صبح من روم یوفتین باز: من  

کرد فرو موهام تو سرشو و... هست حواسم: مهراد  
ادیم خوابم یلیخ من: من  

بخواب خب: مهراد  
!بخوابم زارنینم هات نفس... تو خب: من  

!بخوابم من زارنینم توام یموها و تن یبو: گفت و زد گردنم به یبوس  
!بخوابم گرفتم میتصم و بستم چشمامو و! بگم یچ دونستمینم... کرد ریگ غافل چشمهاش با نگاهمو  

.؟یبخواب یخوایم: مهراد  
یبذار اگه اره: من  

!برهینم خوابم کنمیم هرکار من یول:مهراد  
چرا؟: کردم باز چشمهامو  
رهیدرگ فکرم: مهراد  
؟یچ ریدرگ: من  

... داد قورت دهنشو اب و شد نییپا و باال گلوش بکیس... ستادیا لبام یرو و چرخوند صورتم یرو رو نگاهش مهراد
 لبام یرو لباشو بعد و نایا ریدرگ: گفت و داد سوق گردنم پشت به موهامیرو از دستشو و کرد نگاه چشمهامو

... گذاشت  
 نفس نفس به... کرد ول گهید که گرفتیم داشت نفسم بوسه تا سه بعد! منتظرشونه ساله چن انگار دیبوسیم ولع با

 ریز که بود لبات طعم ریدرگ فکرم: گفت... نبود یخوب ی نشونه تندش یها نفس و خمارش یچشمها...بود افتاده
!دادن مزه جور بد زبونم  

  شدنیم داریب نیا شترازیب اگه زشیغرا... کردم پنهون نشیس تو سرمو و نگفتم یزیچ
!شدمیم بدبخت  

!دمیکش خجالت نکهیا از دیخند توگلو  
میبخواب بهتره: من  

!چشم میبتون اگه: مهراد  
...نکن ریدرگ فکرتو... مهراد بخواب: من  

  کردیم نوازش کمرمو دستش با
 عروسش لباس تو نکهیا ای...رقصهیم یعرب برات کنهیم یدلبر زنهیم قرمز رژ واست که یدار زن هی بکن فکرشو: گفت

... دنیم یخاص یبو موهاش یحت بدنش و تن یبخواب یخوایم یوقت یحت یکارندار کارش به...ادیم عشوه برات
 زایچ یلیخ دلت و تهیقانون زن نکهیا با و یچشیم لباشو طعم و کنهیم میقا خودشو بغلت تو....پرونهیم سرت از هوش

!ریشببخ یبگ دیبا و یبکن یتونینم یکار چیه خوادیم  
ریبخ شب: گفت و دیبوس سرمو یرو و دیخند گلو تو   

  و تر تنگ اغوششو و کرد محکمتر بودرو باسنم و کمر رو که دستش که بکشم عقب خواستم و دمیکش خجالت شتریب
...خب یول: گفتم! بخواب بغلم تو  ادم مثه حداقل میبکن چکاریه ما یذارینم توکه نشد گهید نه: گفت  

موتم به رو یخستگ از من نداره اگر اما و یول:  مهراد  
و شد نییپا و باال گلوش بکیس بازم و لبم یرو خورد سر دوباره چشمهاش  

! بخواب ریبگ ارمین سرت ییمال بال یخوایم اگه: گفت   
 گرمش و یجد یصدا که زدم گلوش بکیس رو سیخ یا بوسه ناخواسته...  شدم محو بغلش تو دوباره و میدیخند

!بخواب فقط: گفت گوشم خیب گونه هشدار  
.... دمیخواب یبیعج ارامش با و بستم چشمامو  

...شدم داریب کردیم یباز موهام نیب که یدست با بعد روز صبح   
... دمید چشمم یجلو خندون یخاکستر چشم جفت هی کردم باز که چشمهامو  

ریبخ صبح: گفتم و زدم یلبخند  
ریبخ توام صبح: مهراد  

؟یکرد دارشیب مادر شدیچ: ستاره مامان یصدا بندش پشت و دراومد یصدا  
  اره اره: گفت و خنده از شد سرخ مهراد

امیم گهید نیم ۵ من: ستاره مامان  
...بود رفته فرو گردنم یتو سرش بود من یرو چون و خنده ریز زد یپق مهراد  

؟یصبح اول شدهیچ هیچ: گفتم  
 کچلم در پشت ساعته مین مامان: داد وادامه دماغمو رو زد خوشگله ظهر ۱۲ ساعت: گفت و کرد یا سرفه مهراد

!دیترک دوباره و خدا یوا...کرده  
مگه؟ شدهی؟چیخندیم چقد هیچ: من  

 که شده خسته یلیخ حتما عروسم گهیم...بدم یکاچ بهش امیب کن دارشیب گلمو عروس گهیم همش یچیه: مهراد
! بکن فکرشو ساره یوا... شهینم داریب یکنیم هرکار که یکرد کارشیچ گهیم.....بچم رفته شیانرژ دهیخواب موقع نیا تا

  تو؟ و من
دیخند دوباره و  
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 و شدم سرخ خجالت از و شد داغ صورتم رفته کجاها تا فکرش ستاره مامان دمیفهم بعدکه کردم تعجب اول یگیمنوم
....دیپوک ازخنده دوباره مهراد  

 پتو و رونیب اومد گردنم از مهراد سر همزمان که کرد باز درو ستاره مامان بندش پشت و اومد در یصدا دوباره بعد یکم
...کرد جمع روم از بدنشو و باال دیکش هلم نهیس ریز تا رو  

 یحساب معلومه بود؟ شده تنگ تینجوریا یها قهقه واسه دلم شهیم باورت مهراد یکنیم یا خنده چه: ستاره مامان
!ها گذرهیم خوش بهت  

...دیخند باز مهرادم و نییپا انداختم سرمو و شدم سرخ دوباره من و  
یرو به سالم: ستاره مامان  

 
گلم عروس ریبخ ظهرت نشستت دیسف  

...ریبخ شمام صبح ستاره مامان سالم: گفتم یمشهود باخجالت  
 که یا رابطه شبهید ی رابطه از یا نشونه دنبال دیفهم شدیم عیضا یلیخ دیکاویم جارو همه چشمش با ستاره مامان

...داد ادامه کارش به و باال انداخت ابروهاشو که دید نهییا زیم گوشه یچ دونمینم! نگرفت شکل چوقتیه  
 که کردم دنبال نگاهشو تعجب با! بخورم برم من که زیم یرو دیچیم رو بود یخوراک پراز توش که یبزرگ  ینیس داشت 

....نیزم یرو نهیا جلو بود افتاده چپه که افتاد مهراد شرتیت به نگاهم  
 تو رو یبد ی صجنه نیا و... بودم کرده پاک رژمو باهاشون شبید من که بود ییها یکاغذ دستمال نهییا زیم یرو و 

! ساختیم ستاره مامان ذهن  
 و زد یلبخند ستاره مامان بعد یکم... اومد مهراد ی خنده یصدا بازم که گردنم تو کردم سرمو و شدم سرخ دوباره

  نباشم مزاحمتون خب: گفت رونیب رفتیم اتاق از که یدرحال و برداشت رو یخال ینیس
 رو تخت یرو یها بالشت و کرد میکفر ندفعهیا که مهراد یها خنده یصدا دوباره... بست سرش پشت درم و رفت 

طرفش انداختم اموییدمپا شد تر دیشد خندش دمید یوقت صورتش به زدم محکم و  یکی یکی  
_ وثید نخند_  یریبگ اتاقانی_ نخند_ شعوریب_کوفت_ مرض یا: مثل دادمیم بهش خوشگلم خوشگل الفاظ همزمان

.....و! تواما با وانیح_ کوفت_ غیج_ نخنددد مهراد  
!نشیس به زدمیم مشت منم دیبوس سرمو یرو و بهم دیرس نکهیا تا ومدیم جلوتر خنده با اونم که خالصه  

 محکم لبمو و جلو دیکش سرمو گردنمو پشت گذاشت دستشم هی و گرفت دستش هی با دستهامو حرکت هی تو مهراد
!بودم مونده تعجب تو و بکنم تومستمینم یکار چیه که بود محکم و ییهوی کارش اونقدر! دیبوس  

رفتیم که یدرحال و کرد ولم هم ییهوی و! داره انیجر تولبام خون کردمیم حس که دیبوس لبمو محکم اونقدرم   
 و بودم مونده من! تعجب و بودم مونده من ویشیم یخوردن و باهال یلیخ یکشیم خجالت یوقت: گفت حمام سمت 

! مهراد ضینق و ضد یرفتارا  
 یغیج و کردم مشت دستامو شد وارد بهم که یحرص از! احساس ایدن هی و پاسخ و پرسش ایدن هی و بودم مونده من

  و زانوهام سر دمیکوب مشتامو و دمیکش
 روزید که کردمیم فکر نیا به شستم صورتمو و رفتم ییدستشو کردم مرتب اتاقو و شدم بلند جام از! یلعنت: گفتم

!اریهوش بوسه با چطور امروز و شدم داریب یناراحت با چطور  
 هی و یا سرمه نیج شلوار هی با لباسامو بعد یکم بافتم و بستم یاسب دم و زدم شونه موهامو و دادم تکون سرمو

 رنگااا خوش اون از! یگل سرخ رژ زدم رژ و ملیر و کرم کمی کردم، عوض بود ناز یلیخ که کوتاه نیاست دیسف شرتیت
و زدم ادکلن یکم و دمیکش چشمم پشت هم یکیبار چشم خط فکر نیا با و بود کم یزیچ هی انگار اما خخخخ  

 که افتاد بهشون چشمم النگوهام نگیجل نگیجل وبا انداختم رو بودند داده ماهان و مهرانه که یدیسف یطال سیسرو 
...نشست لبام یرو یلبخند فکرش با... داد بهم محسن بابا شبید  

 
....مهراد ،عمارت اخرشب شبید.....  

 
 مثل  همه که داخل میرفت باهم کرد صدامون خونه دم از  محسن بابا که شدمیم ادهیپ نیماش از مهراد کمک با داشتم

بود ستادهیا سرپا اقتدارش همون با بابامحسن اما بودند افتاده کاناپه کی رو  جنازه  
 یبرا... رفتیم ادمی داشت رو نیا ساره یوا: گفت و من به داد رو جعبه و سمتم بوداومد دستش یسرخ جعبه و 

قشنگم دختر توعه  
...ستین الزم دیداد تونویهد شما ممنون محسن بابا نه ؟یچ: من  

  و جلو دیکش چپمو دست مچ و مهراد دست داد و کرد باز رو جعبه در و کرد یاخم محسن بابا
 انجام  دیبا اما هست یمیقد رسم یلیخ هرچند عروسه یپاگشا و یلحافت رو بابت النگو چهار نیا: گفت

... میکردیم نگاه گهید هم به حرص با مهرادم و من! کرد دستم رو النگو چهار و! ندارن تورو قابل ناکهیا بعدشم...شدیم
....بود یسور یچ همه یوقت نبود یازین کارا نیا اخه  

 
.......حال زمان......  

 
....هستن بهترسن خانوادش و مهراد...نبود یسور یچیه کاش... افتاد انگشترهام به نگاهم لبخند با  
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 یول میبخور صبحونه باهم و ادیب که بودم مهراد منتظر االن تا شد بلند دوباره شکمم یصدا و انداختم باال یا شونه
بودو گشنم و بود ۱ ساعت بمونم منتظر شدینم گهید نیشترازایب  

 لباساشو اونم که زیم پشت نشستم و بهش کردم پشتمو و اومد خودش که کنم صداش حموم دم برم خواستم 
...اومد و دیپوش  

؟ینخورد یزیچ توچرا: مهراد  
بودم یعال جناب منتظر: من  

.چرا؟: مهراد  
کننیم کاریچ شب واسه نمیبب نییپا میبر باهم و میبخور باهم گفتم اخه: من  

چخبره؟ شب مگه: گفت زدیم لبخند که یمهراددرحال  
گهید هیپاتخت: من  

 دمیخندیم جدم ۷ گور به داره فنگ و دنگ انقدر گرفتن زن دونستمیم اگه بخدا: گفت و شیشونیتوپ دیکوب یکی هوی
ها برنخوره بهت گمیم منظور یب البته!رمیبگ زن بخوام  

نیهمچن موافقم باهات واقعا اره:گفتم و دمیخند  
؟یکرد فرق یلیخ یبرداشت ابروهاتو یدونستیم: گفت دراخر و کرد صورتم جز به جز به ینگاه مهراد  

زشت؟ ای شدم خوشگل: من  
خوشگل: مهراد  

بودم خوشگل: من  
...لعنت برمنکرش: گفت و دیخند مهراد  

 شرتیت و یمشک اسلش شلوار با شلوارکشو و یرکاب مهراد خوردم که یا خوشمزه یکاچ و مونیالکچر صبحونه بعد 
دیسف  
 

.... بودم میتوگوش من مدت نیا نیدرح و کرد راه به رو یکم موهاشو و کرد عوض  
 و میخورد نهار که بود ۳ ساعت زدینم شبید از یحرف یچکیه و زدن حرف به مینشست و نییپا میرفت باهم بعد یکم

.... اتاقش یتو کرد صدام مادرجان و بخوابن رفتن هیبق نخوردم شتریب کمی خوردم صبحونه رید چون من  
 تا... زن استیس از زفاف شب از... گفت برام خودش ازدواج از ازدواج رسومات و رسم از مایقد از زدیم حرف برام

! بود طال اش کلمه حر که الحق و زد حرف برام ۵ ساعت  
 که ییها حرف... شوهرش با زن ی احمقانه و عاقالنه یرفتارا از... دیخندیم اشیبعض با کردیم هیگر حرفاش از یبعض با

...زدیم برام دیبا کشه،یم دکی به رو مادر اسم که سحر دیشا  
 خواهش ها ازساقدوش و کشهیم خجالت ای...گهیم دخترش گوش دم یواشکی قبل شب یهرمادر که ییحرفها

... یعروس توشب اونم داماده و عروس گوش دم زفاف شب یکارها ی زمرمه ها ساقدوش فهیوظ کل اره....کنهیم  
مهیضم نیا به داد نشون بهم یامکیپ حرفهاش اخر در  مادرجان  

 اول هیجد متیتصم و یکن ازدواج یخوایم دمیشن یوقت بگم کیتبر ازدواجتو بهت خواستم مادرتم ساره سالم" 
 تویعروس دعوت کارت برام خانم بایز یوقت یول... یبد ریتعغ تویزندگ ریمس یبخوا که کردمینم فکرشو و دمیخند

...شد واضح برام یچ همه فرستاد  
 پست برات رو کادوت یول اوردمین ریگ طیبل اما باشم تیعروس جشن تو که خواستیم دلم یلیخ یبخوا راستشو 

 از نکهیا با... خوامیم عذر و متاسفم بابت نیا از و نکردم یمادر برات چوقتیه..برسه دستت به دوارمیام و کنمیم
."یساالر سحر: طرف از . کنمیم یخوشبخت یآرزو برات دل ته از نداشتم یخوش دل وجودت  

 برام مادرجان که ییحرفها نیا بخدا... ستین درست بخدا نه بود؟ رسمش واقعا نیا بود؟هوم؟ مادر فهیوظ نیا! نیهم
 بهم ازدواجم از قبل شب مادرم دیبا نارویا...داد نشون برام که رو یا یزندگ چاه و راه کرد که ییها حتینص نیا زد

.... گفتیم  
!ازدواج بعداز روز مادربزرگم نه  

 برام نکارویا دیبا مادرم بکشه، نوازش دست سرم رو و کنه بغلم مادربزرگ و کنم هیگر و نمیبش االن نکهیا یبجا بخدا 
....کردیم  

.احمد بابا کنه رحمتت خدا....  کرد بابامو یهوا دلم.... سوخت دلم و خودم بحال دلم   
 اتاق یراه... گرفت ادی و دیفهم زهارویچ یلیخ که یعقل ر،بایدرگ یفکر و غم پراز یدل و کرده پوف یها چشم با

... شدم مهراد  
 باز مین رو اتاق در مهرانه بعد یکم... اتاق یتو مبل یرو تمینش خرابم حال با منم و خوندیم کتاب داشت تخت یرو

....ت ق و اومدن شگرایارا من اتاق ایب بدو ساره: زد داد و کرد  
...ورفت بست درو  

شده؟ یزیچ ساره: مهراد  
...نه: کردم بهش ینگاه  

 ؟یکرد هیگر چرا: گفت تیجد و اخم با و نشست دوزانو رو نیزم یرو جلوم اومد و کنار گذاشت کتابو تعجب با مهراد
کرده؟ تتیاذ یکس  

 شوهرم چون کنم کمتر امویخستگ تا کنم هیتک بهش کمی خواستمیم کنم یخال خودمو و کنم دل و درد براش خواستم
 و ستیب دختر هی من! دیلرز پشتم...هیسور شوهر هی فقط اون گفت و زد گوشم به یلیس مثل قتیحق یوقت اما بود

...نداشتم یپدر گرگ پراز یایدن نیا یتو دوساله یکی  
 یبرا اونم یهمسر به منو خودش منافع یبرا که است جامعه یگرگها همون از یکی شوهرمم و نبود مادر برام مادرم

 که ندارم یپناه و پشت چیه دمیدیم نکهیازا دیلرز پشتم... بود کسم همه که یمادربزرگ و... گرفت یکوتاه مدت
! ستین یزیچ نباش من نگران: گفتم و زدم یظاهر لبخند یحالیب  با! کنم هیتک بهش  

دمیچپ و شدم بلند جام از و دمیکش اش گونه به یدست  
 یرو انداختم کالهشو و کردم تنم امو وبعدحوله  رو رامیز لباس  بعد کردم شور گربه خودمو قهیدق ۱۰ تو و توحموم 
 رو بود امشبم یعروسک لباس توش که یکاور بود فکر یتو و بود نشسته کاناپه همون یرو مهراد رونیب اومدم سرمو

  برداشتم داشتم الزم که یلوازم هیبق همراه
؟یندار باهام یکار...مهرانه اتاق رمیم من: گفتم   
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 هم عمارت مرد   یکارگرها هیبق و بابا .رونیب میریم ماهان با شمیم حاضر کم کم منم...نه: گفت و رونیب اومد فکر یازتو
...رونیب رنیم یگ همه ادینم داخل اطیح از که یمشت بجز  

چرا؟: من  
... داده مردارو یپاکساز دستور مامان زنونه یها صحبت با است زنونه مجلس کی نیا خب: مهراد  

یبا دمتیند اگه پس اهان: من  
یبا: مهراد  

 ینخ و نازک رهنیپ هی عیسر یلیخ بودن مهرانه سر رو که بودن یقبل یشگرایارا دوتا که مهرانه اتاق تو رفتم یفور
... کردن شروع کارشونو شگرایارا و بود مهرانه کنار که یا یصندل یرو نشستم و کردم تنم رو بود زانو یرو تا که دوبند  

...رفتن حساب هیتصو بعداز شگرایارا و میبود شده خوشگل واقعا میبود اماده و بعدهردوحاضر یکم  
...دنیکش دست و هورا و غیج  من دنیرس با و بودن اومده مهمونا نییپا میرفت مام  

 یناف ریز یها یشوخ ای پرت چرتو یسوالها ای و شرمانه یب یحرفها دنیخندیم و گفتنیم دورهم و بودن خانم همه
میدیکشیم خجالت یکل و بود مهرانه و من انتظار حد از دور کردنیم که یا  

....نداختنیم دستمون و دنیخندیم بهمون اونا که میشدیم سرخ و   
دیچرخیم مهرانه دور مشکوک مدت نیتوا  یلیخ که بودم شده اشنا باهاش قبال که ماهان مادر بعد یکم   

 
...کردیم سکوت به دعوت هارو خانم و بود دستش که یپرتغال اب وانیل به زد اقوتشی انگشتر با و پاشد جاش از  

نجایا ایب زمیعز دوست ستاره... دیبد گوش ها خانم خب خب: مادرماهان  
 در خواستمیم من شد تموم ارشدت بچه مهراد یها مجلس همه که حاال خب:  داد وادامه جاش رفت ستاره مامان

!کنم یخاستگار پسرم  یبرا دخترتو دارم، خانوادت به که یعزت و عشق و احترام کمال  
!دراومد تعجب از شاخامون مهرانه منو و رفت باال تیجمع هووو یصدا  

...نداشت ما از یکم دست ام ستاره مامان  
 حاال چطور نبود؟ ازدواج نیا مخالف و وانستید مهرانه گفتینم مادرماهان مگه" که خوردیم زنگ من ذهن در سوال نیا

...کنه عوض رو اش خانواده نظر تونست که ماهان به والیا شده؟ یراض  
 از جمعه بعد ی دوهفته یبرا رو  یخاستگار قرار و قول و زد رو ستاره مامان مخ مادرماهان بود که یهرطور بالخره

...گرفت ستاره مامان  
 اونم و ارمیدرب وقتشو چند نیا یها تیاذ ی عقده که ختمیر کرم و کردم تیاذ رو مهرانه یکل مجلس ی ادامه توطول 

... شدیم شاد خنده از روحم من و خوردیم حرص  
بود شب مهین ۱۲ ساعت... خودشون ی خونه رفتندیم یکی یکی مهمونها هم بعدش و بود شام مراسم اون بعداز  

 و کرد یعذرخواه داشت نظر ریز رو مهرانه یمرموز لبخند با که ماهان و خونه اومدن ماهان و مهراد و بابامحسن که 
.... بخوابه تا خودشون ی خونه رهیم گفت  

 از که یاول همون..ومدیم دهنش الکل یبو که یمهراد و بودم مونده من  شدن پراکنده یریبخ شب با هرکدوم ام هیبق
! بودن مست هردو ماهان با دمیفهم شدن وارد در  

...میبخواب میبر مام پاشو خب: گفتم  
خانووومم میبر ایب اوهوم:  مهراد  

کنه؟یم خطاب خانومم منو که ستین یکس گهید که االن...کردم تعجب  
 با و کرد قفل کمرم پشت دستشو جفت و کرد مر رو نمونیب یقدم کی فاصله.....سین یکس که نجایا مهراد: گفتم

!شد خفه توگلوم حرفم و کرد ریاس لبامو لباش  
....توله ایشد خوشگل یلیخ امشب: گفت و چسبوند میشونیپ به شویشونیپ شد جدا ازم یوقت  

 یکار هی.... یبد لومون بود کینزد...بود ها پله روپاگرد بابا: گفت گوشم دم و گردنم تو شد خم بود شده گرد چشمام
...زد گوشم ریز یا بوسه... .نستا یوا خشک چوب مثل کن  

و دمیبوس گونشو و کردم قفل گردنش پشت اروم دستامو  
ییاقا بودم خوشگل من: گفتم   

  بدم نشونت ییاقا هی ؟یکرد یطونیش هوس تو باز عه؟: مهراد
 راهرو تو تا دمیخند و زدم یغیج شییهوی کار نیازا من و باال بردم ها پله از و گذاشت زانوم ریز دستشو هی  هوی و
 اتاقشو تو رفت مهرادم اتاقش تو رفته بابامحسن دادکه نیا از نشون نایا مامانش دراتاق شدن بسته یصدا میدیرس

   که دمیکشیم عقب دستامو داشتم کنم؛ باز دستامو خواستم و تخت رو کرد پرت منو
  موند حالت توهمون دستهام که گرفت کارمو نیا یجلو و گذاشت بازمو رو دستشو

و! یکن یهمراه تو نشد بارمی:  گفت  
 یال انگشتامو و کردم تر تنگ دستهامو حلقه اما بود ییروین چه دونمینم...دیبوس لبامو دوباره و جلو دیکش چونمو 

....کردم شیهمراه و دمیکش موهاش  
 هردو که میدیبوس گرویهمد اونقدر... گرفت گازم و شد تر یجر کارم نیا با.... دمشیبوسیم که بود یبار نیسوم نیا 

....میاورد کم نفس  
...چسبوند میشونیپ به شویشونیپ و دیکش عقب مهراد  

... لبش رو گذاشتم انگشتمو که کنه شروع دوباره خواست... بود زیخ مین من یرو مهراد اما بودم دراز تخت یرو من  
!ستین درست... کارمون:  گفتم... کرد نگام متعجب سرخش خمارو یباچشمها و دیکش عقب  

...یتوزنم اما: مهراد  
 نیب یتعهد هی ما.... یشد و یبش خالص یکت دست تواز که کوتاس ازدواج هی نیا نرفته که ادتی! تمیسور زن: من

... میداشت هم  
 به یخوایم ازم چطور یهست ینجوریا تو یوقت اخه: دینال عجز با کردیم پنهون گردنم تو سرشو که یدرحال مهراد

... یدور ازم یکینزد نیدرع و یکینزد بهم انقدر یوقت...باشم بند یپا تعهدم  
! ازت بگذرم یگیم یچطور: گفت و دیکش یقیعم نفس  

....میبود کرده انتخابش عاقالنه هردومون که بود یراه غلط هرچند راه نیا بگم که نداشتم یزیچ....نگفتم یچیه  
...حموم رفتم یحرف چیه بدون و پاشدم منم شد بلند جا از و زد گردنم یرو یبوس  

!!بود افتضاح نیسنگ شیارا نیا و یتافت یموها نیباا دنیخواب  
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 تا رفتم و گرفتم موهامو نم و کردم عوض بلند  خواب لباس هی با لباسامو بود خواب تخت یرو مهراد برگشتم یوقت
...دمیخواب و کردم مهراد به رو پشتم... بخوابم  

 خانم هنوز که یدرحال گرفتن زنم یبرا یزنانگ جشن: کردیم زمزمه که یدرحال کرد بغلم پشت از مهراد بعد یکم
!جالب چه! نشده  

!بود ایح یب چقد دمیکش خجالت  
و دیکش موهام نیب ینفس  

!یلعنت: گفت   
!گفتم یک نینیبب داره یریخوددرگ نیا....برنگشت گهید و کرد بهم پشتشو   

....دمیخواب و بستم چشمامو   
...دادیم نشون رو ۱۰ ساعت نبود  شمیپ مهراد شهیهم مثل... شدم داریب مهرانه یصدا با بعد روز صبح  

 مهراد که کردمیم فکر نیا به... کردمیم فکر دمیخواب و خوردم که مدت چند نیا به داشتم و اومدم رونیب ییدستشو از
بزنم حرف باهاش مورد نیدرا دیبا پس داره یزیغرا خودش یبرا اون و میکینزد هم به یلیخ ما! گفتیم راست  

گرفته رو ممیتصم اره.  
 

 ازامشب و نمیچیم مشتکرمون تواتاق و ارمیم و کنمیم جمع دارم الزمشون که یلوازم یتمام خونه رمیم امروز بودم
...بشه جداازهم جاهامون دیبا گمیم هم مهراد به و خوابمیم اونجا  

...کنم دقت لباسام دنیتوپوش دیبا بعدم به نیازا و بزنه سرش به هوس که ستین شمیپ ادیز ینجوریا   
...گرفتم میتصم عاقالنه دراخر و کردمیم زافکریچ نجوریا به رو خوردمیم صبحونه که یمدت طول تمام  

مهرانه؟: من  
ها: مهرانه  

!َهاله ل و ها: من  
جووونم: مهرانه  

کنم فتح خودمونو اتاق امشب از ارمیب لوازممو خوامیم خونه رمیم دارم من: من  
ام؟یب باهات منم یخوایم...یکنیم یکارخوب اهوم: مهرانه  

!ختهیر سرم رو کار یکل که پاشو اره: من  
 ست شلوار مانتو و کردم جمع اطرافو... بشم حاضر تا مهراد تواتاق رفتم ومن خوردیم یخونسرد با پرتغالشو اب اون

شد یعال...خب زدم هم ملیر یکم و یصورت رژ برداشتم دیسف کفش و فیک و شال با یا سرمه  
 یصدا اخه! شدن اخت باهم یکل مدت نیتوا مادرجان و ستاره مامان که کردمیم فکر نیا به نییپا رفتمیم که یدرحال

  و داخل رفتم شدیم دهیشن ستاره مامان اتاق از هاشون خنده
خوونه یخانوما به سالم: گفتم  

زمیعز سالم: ستاره مامان  
کجا؟ خانوم خوشگل سالم:مادرجان  

کنم فتحش خوامیامروزم از...نمیبچ مشترکمونو تااتاق نجایا ارمیب و کنم جمع هامو لهیوس خونه رمیم راستش: من  
یکنیم یکارخوب یعال میلیخ:ستاره مامان  

 رمیم کنمیم جمع المویوسا که فرداس امروز بعدشم چکاب یبرا دکترم برم دیبا عصر امروز مادرمن ساره خوبه:مادرجان
خودم ی خونه  

 دیبر ساره با االن اصال ا  ...دیبمون خودمون شیپ نجایهم دیبر ستین الزم اصال ؟یزود نیا به کجا ا  : ستاره مامان
میکرد عادت بهتون ما شمونیپ دیبمون نجایهم دیاریب التونمیوسا  

میزندگ سرخونه برم وقتشه گهید...دادم زحمت بهتون یکل وقتم چند نیا زمیعز نه: مادرجان  
... نکرد که نکرد قبول بمونه من ی توخونه گفتم من یهرچ و بمونه مهراد توعمارت گفت ستاره مامان یهرچ خالصه

گفت دراخر  
 رهیبگ مایهواپ طیبل دوتا و بکنه جمع وخودمو خودشو لوازم بگو هم ُگمیب رایحم به خونه یرفت مادر جان ساره:مادرجان

...شهیم خراب جشنت یشیم ناراحت گفتم بگم بهت نارویا روزید خواستمیم... نداره فرق شب فردا ای امشب یبرا  
!باشه شمینم شما فیحر منکه باشه: من  

 برداره نیماش خواست... بود منتظرم حاضر بود وقت یلیخ چون نییپا رفتم مهرانه یها ادیفر و داد یصدا با بعد یکم
. که  

...میگردیبرم من یها نیماش از یکی با هم اونطرف از میکنیم یرو ادهیپ کمی ستین الزم نه: گفتم  
.... دادیم آرامش بهم شهیهم زدن قدم...بود یخوب احساس یلیخ خونه سمت میافتاد راه کنارهم ادهیپ  

 جعبه کی و ساک دوتا و رفتم اتاقم به منم و شدن کردن صحبت گرم مهرانه و رایحم و یسارا و میدیرس بعد یکم 
 لوازمام نصف نیا دمیدیم کردمیم نگاه که اتاقم به تازه! کردم جمع خودم یبرا لهیوس متوسط یکی و بزرگ یکی بزرگ

! بوده  
!بود ظهر ۳ ساعت شد چارتا چشمام ساعت دنید با که نییپا طبقه رفتم یخستگ با  

.... دنیخندیم ام هیبق و اشپزخونه تو زدم جهش... گرسنه که منم و بود گرفته رو خونه کل یسبز قرمه یبد  
 ای فکره یتو همش یسارا که شدم نیا متوجه...نهارخوردن به مینشست و رسوندم رایحم به رو مادرجان امیپ

 که کردم صدا رو یسارا شوهر حسن مش بعد یکم بپرسم ازش فرصت سر که اوردمین بروش یزیچ... ناراحته
امیم االن منم نیبش نیماش یتو برو: مهرانه به دادم چارویسو نیماش یتو برد لوازمامو  

چشم: مهرانه  
را؟یحم: من  

خانم؟ بله: رایحم  
باش طیبل دنبال و کن جمع لوازمارو برو: من  

خانوم چشم: رایحم  
 لپش رو ابدار بوس هی و کردم بغل پشت از رو یسارا و اشپزخونه تو رفتم اهیس نخود دنبال فرستادم جفتشونو یوقت

  زدم
ن؟یداریبرنم کاراتون نیاز دست بازم نیکرد شوهر شما خانم: گفت دویخند یسارا  
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خب نههههه: من  
شنومیم: گفتم و نشستم خودمم و یزنهارخوریم یها یصندل از یکی رو نشوندمش و جداشدم ازش  

و؟یچ: یسارا  
چته؟...شده تیناراحت باعث یچ نکهیا: من  

کار دنبال برم ازفردا که کردمیم فکر باخودم داشتم... ساره راستش خب...آهان: یسارا  
شده؟ یزیبده؟چ نجایا ؟مگهیچ یبرا کار؟:من  

 
 نیا متوجه داخل بود اومده که یا قهیدق از یعنی! بودند شده خی سرد اول روز مثل درست چشمهاش یحت و رفتارش

!دمیترسیم یسرد نیازا یول یازچ ای چرا دونمینم! دمیترسیم و بودم رشدهیتعغ  
  و کردم نگاه تفاوتشیب یتوچشما

!نه: گفتم  
 دیشد و همه یتو اخمهاش مهراد که بودم نیا متوجه من و میبخور شام تا میرفت همه دیرس شام وقت بعد یکم

....توفکره  
 یاوک اتاقمونو که بزارم انیدرجر مهرادو گرفتم میتصم منم شد یکار به مشغول یهرک خوشمزه یماکارون بعداز

مهراد؟: گفتم پس... کردم  
.... 

مهرادجانم؟:من  
جونم؟: مهراد  

.زمیعز باال ایب قهیدق هی باشه سالمت جونت:من  
گلم باشه:مهراد  

 یشامپو مسواک مثل لوازم از یبعض و شدم مهراد اتاق داخل و باالرفتم بودمو ستادهیا روشون که ییها پله ادامه
 بامن بله: دروبست و تو مهراداومد که زاشتمیتختم یرو یکی یکی و داشتمیبرم داشتم ...و ادکلنم برسم  مخصوصم،

.؟یداشت یکار  
... خب... گرفتم ییمایتصم هی که بگم خواستمیم راستش... اره: من  

که نداره من من انقد گهید بگو: مهراد  
 و رونیب دمیکش لبش از تیهصبان با لبش گوشه گذاشت و کرد روشن یگاریس مهراد...بگم یچجور...راستش... خب

...انداختمش بود زیم یرو که یاب وانیل تو  
؟یکرد بود یکار چه نیا:مهراد  

بکش؟ گاریس کمتر نگفتم من مگه: من  
 صبح از فهممینم خرم من یکنیم فک گرفتم سوخته جنگل بو رهنتیپ: گفتم و کردم بو اشو قهی و صورتش تو شدم خم

؟یدیکش نخ چند  
توچه به: مهراد  

 شبوید یحرفها یتوشوهرم گفتمیم االن اگه یحت...نداشت یربط چیه بمن...گفتیم راست خب...شدم شوکه
داره ضرر تیسالمت واسه: گفتم و نشستم کنارش و دمیکش عقب خودمو پس دادیم لمیتحو  

ستین مهم: مهراد  
مهمه:من  

...نیسنگ کرد نگاهم مهراد  
 ای مشترکمون اتاق اوردم داشتمو الزم که یلوازم خونه رفتم امروز من بگم خواستمیم...وللش زارویچ نیا خب: من
 جداباشه اتاقامون نکهیا کردم فکر راستش خب... اونور بردم تورم لوازم و لباسا از دست چند...دمیچ اتاقمو بگم بهتره

....بهتره  
 میکن قفل دراتاقامونو هرشب دیبا یول... خودت تواتاق توبرو بعدش خواب یبرا اتاقمون تواون میریم باهم خب یول 

بعد شهیم دردسر میدیجداخواب نهیبب یکیاون اتاق تو بره یاتفاق یکی اگه چون  
کردم نگاش باال سرمواوردم گرفت دستمو دمید هوی  

؟یگرفت مویتصم نیا که افتاده یاتفاق ای کردم یکار من: مهراد  
بهتره جفتمون واسه ینجوریا خب یمعذب...یتیاذ کنارتم من یوقت... گمیم خودت واسه... یبخوا راستشو...خب:من  

هوم؟ نشم تیاذ که یبکن یکار یتونیم خب:مهراد  
 تیرعا پوششم و رفتارام تو نکهیا ای باشه جدا اتاقامون میبخواب جدا... کنمیکاروم نیهم دارم منم خب: من

...یشینم تمیاذ و یشیم راحت ینجوریا...کنم  
 درست دردسر خوامینم...نفهمن هیبق فقط... بکن یخوایهرکارم دونمینم: گفت و دیکش موهاش یال یدست کالفه

 بشه
 بپرتواتاق رفتن که هیبق من تواتاق ایب شبام عاشقانس جلوهمه که رفتارت....کن گوش من یحرفا به توفقط باشه: من

...فهمنینم ام هیبق ینجوریا...نفهمه یکس که کن قفل ازداخل درم خودت  
...باشه: مهراد  

باال میاومد وقته یلیخ زشته نییپا میبر خب: من  
 دوازده از ساعت شدم کشونیشر خوردن وهیم و توقهوه و نییپا رفتم بعدم لوازماروجابجاکردم منم نوییپا مهرادرفت
 گلشون از گل و بودن صحبت گرم همه اخه بخوابم برم شدینم روم یول دمیکشیم ازهیخم فرت فرتو که بود گذشته

!بود شکفته  
  امیم گهید کمی منم بخواب باال برو ادیم خوابت یلیخ اگه دلم زیعز:گفت بعدمهراد یکم

هستم...ازهیخم....عشقم نه:من   
نکن خسته خودتو بخواب برو گلم عروس برو: ستاره مامان  

برم قربونت برو گنیم راست: مهرانه  
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بخوابم رمیم من... گهید دیببخش یهمگ ریبخ شب پس: من  
یبخواب خوب:گفت و دیبوس مویشونیپ مهرادم دادن جوابمو میبق  

 بخواب ریبگ باالتوام برو گفتیم بهش زدیم حرف بامهراد ابرو و چشم با بودکه بابامحسن به حواسم یول رفتمیم داشتم
  دختره

...دمینشن حرفاشو و دورشدم گهید و  
...تخت تو دمیپر و کردم عوض دوبند تاب هی با رو ربع سه نیاست بلوز و دراوردم شلوارمو عیسر خودم تواتاق بعد یکم  
 خوندم رو انیم دیبازد یبرا لیکائیم شرکت از فردا گفتیم که رو حسام اس ام اس و کردم میتنظ صبح ۶ یبرا مویگوش

....سرکار رمیم فردا که دادم جواب و  
....دمیخواب نرم و گرم تخت رو گذاشتمو کنار ویگوش  

 رفت یهرک و میشد نامونیسوارماش ییدوتا بامهراد صبحونه خوردن بعداز و دارشدمیب یعاد حالت به بعد روز صبح
...خودش شرکت یسو  

 الیخ مهراد پدر مادرو انگار توعمارت برگشت شهرش و خونش به روز اون یفردا مادرجان گذشتیم یعاد طور به روزها
میرفتیم یعاد و میبخواب میرفتیم که میبود یافراد نیاخر و موقع نیتر رید وشبها بودن انداخته لنگر و نداشتن برگشت  

 یعاد روزا.... خودش تواتاق رفتیم هیبق دنیخواب بعداز و من تواتاق ادیب شدیم مجبور مهراد ام یگاه خودمون یتواتاقا 
....دیرس مهرانه یخواستگار روز نکهیا تا گذشتیم یمتوال و  

  انداختمااا پوست  دمیساب خودمو و کردم حموم و شدم داریب ستاره مامان دست یها نوازش با جمعه روز صبح
لمیف و دمیچرخ دورخودم کمی صبحونه بعداز و صبحونه رفتم بعد  

 
 هرچندماه ای ماه به ماه که هم خانم بایز... نیکنیم یزندگ نیدار اونجا نیرفت و نیکرد شوهر شماکه خب: یسارا

...نیندار یازین من به شما و مونهیم یخال نجایا حساب نیا با پس...عمارت انیم حتما که زننیسرم بهتون  
 مهرادکه پدرومادر اخه... بکشه طول کماهی از کمتر دیشا خونه اون یتو من موندن... رفتم فرو فکر یتو هاش حرف با

...  گهید اقوام نه و بشن باخبر ها یخود فقط که یطور میریگیم طالق بالفاصله ما رنیم  
 مونهیم مادر مثل...صحبتمه هم... همدردمه اون ببرم شیپ مویزندگ تونمینم یسارا بدون من مسلما خب

!یچکیه کنه؟یم کمک بهم نجایا یک گردمیبرم دوباره که کماهی بعداز رازاونیغ حاال ؟ کنم اخراجش یبعدچجور...برام  
 کردم قطع رو تلفن و گفتم یا باشه ؛ برم گفتیم داد و غیباج بودکه مهرانه خورد زنگ میگوش که بودم همونطورتوفکر

!نیریگیم حقوق با استراحت دوماه...نه نه...کماهی مدت به االن از حسن مش و شما یسارا: گفتم یسارا روبه  
چرا؟! یچ یعنی: گفت و شد ینلبک قد یسارا یچشما  

 و یایم هرروز مثل دوماه نیتوا کنم اخراجت خامینم و یزیعز برام و کردم عادت بهت و دارم دوستت من نداره چرا: من
 که زنمیم زنگ برگردم بخوام اگر یبر یبخوا هرجا یتونیم نبودم اگر یکنیم کارتو که هستم من یدید اگر یزنیم سر

یدیم ادامه کارت توبه اما یا گهید هرکاره ای یزکنیتم رو خونه قبل روز  
یول کارنکنم؟ و رمیبگ حقوق...شهینم که ینجوریا یول: یسارا  

نکن یچیسرپ دستورم از بگم بهت که یکنیم مجبورم یدار اما کنم صحبت ینجوریا خوامینم: من  
 با و دمیبوس سرشو یشاد با... رخندهیز میزد یمق بعد و میکرد نگاه گرویهمد تیباجد لحضه چند بود یجد لحنم

!نبره شترابرومویب هاش زدن بوق نیا با مهرانه تا شدم ماشنم سوار و رونیب زدم خونه از یتند یخداحافظ  
...مشترکم تواتاق و باال میبرد لوازمامو خدمه از یکی کمک با و کردم پارک نویماش و مهراد عمارت میدیرس بالخره  
 یکم... میدیچ مختلف یجاها و زیم رو ممیشیارا لوازم و لوازم و کتابها و میدیچ سرجاهاشون رو همه مهرانه باکمک

...مهراد   لوازم نوبت حاال خب: گفت بعدمهرانه  
 میبرن دست لوازماش به اگه االن مینیبچ بعد لوازمشو کنه انتخاب ادیم خودش  هیکاف نجایتاا نکنه درد دستت خب:من

...شهیم یشاک  
!یکن یمخف خوادازمنینم: گفت و روشونم گزاشت دستشو مهرانه  

و؟یچ: من  
 آآآم: گفت که بگم یزیتاچ بازکردم دهن... ستین گفتن دروغ به یازین...یجداکن ازهم اتاقاتونو یخوایم دونمیم: مهرانه

؟یاوک مونهیم خودم شیپ متیتصم نیا و  
...درکت از ممنون: من  

.برم؟ من یندار یا کهیپسکارد خب...کنمیم خواهش: مهرانه  
دردنکنه دستت بشم قربونت: من  

دادورفت تکون یسر ام مهرانه  
 از چنتا و ریز لباس با شلوار کت دست دوسه با شلوارک شلوارو و رهنیپ و یرکاب و شرتیت تا۴/۵ مهرادو تواتاق رفتم

!دمیچ کردمیصدام خودم اتاق اسمشو که مشترک تواتاق بردم لوازماشو و هاش ساعت و عطر  
خخخ   

 رفتم و موهاموگرفتم نم باحوله و کردم لباساموعوض برگشتم که ازحمام حمام رفتم و شد تموم کارام بودکه ۷ ساعت
...ومدنیم شرکت از که شدم روبرد یومهراد باماهان که نییپا طبقه  

نینباش خسته کار ونهیاقا سالم: من  
یمرس خانوم ساره سالم: ماهان  

چطوره؟ خانومم یمرس سالم: گفت و اومد جلو مهراد  
 یتظاهر لبخند میبود هیبق و ستاره مامان یجلو که تیموقع اداوردنی به با که کردم تعجب صحنه هی دیبوس امو گونه

زم؟یعز یچطور تو خوبم:گفتم و زدم  
! خستم ی خسته: مهراد  

ینباش خسته:من  
  گلم یباش سالمت: مهراد

 چسبهیم قهوه ای کار بعداز گفتم باخودم بودن نشسته ییرایپز تو دورهم ام هیبق و کنه لباساشوعوض باالتا رفت مهراد
 چون کردن یگلگ یکل خدمه گذاشتم قهوم تا سه ختمیر یچا همه یبرا تعداد به و تواشپزخونه رفتم پس یچا ای

ارنیب خودشون خواستنیم  
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 بار هی نیا دیببر شما روزارو هیبق حاال واسش ببرم خوامیم یچا هی خستس سرکاراومده از اقامون بابا عه: گفتم من اما 
تروخدااا بامن  

همه شترازیب که یاون و دنیخند  
کنهیم دعوامون خانم اخه: دادگفتیرمیگ   
نه؟ ای ببرم نیزاریم حاال گمیم بهش من: من  

...دنیخند یهمگ و نشده سرد تا" اقاتون"واسه نیببر هیحرف چه نیا: تربودگفت طونیش ازهمه که دخترا از گهید یکی  
!بودن یباحال ی خدمه  

 نشستم تا! بردم واسشون من که کردن چه چه و به به یکل و برداشتن و کردم تعارف همه به و ییرایپز تو رفتم
بود بابامحسن ندفعهیا و دراومد صدا به فونیا دوباره  

 خانوم بفرما: گفت و بود دستش یچا وانیل کی جلو اومد طونهیش دختر همون کردم باز دهن تا و تواشپزخونه دمیپر 
  دربره شیخستگ پدرشوهرت واسه ببر بدو
طون؟یش هیچ اسمت: گفتم و دمیکش لپشو  

دنیخندیم ما یباز خل به هیبق  
محدثه: دختره  

خوشبختم ام ساره منم: من  
  شتریب من: محدثه

شیاحوالپرس و سالم بعداز و اومد بابامحسن بعد یکم ییرایتوپز رفتم یچا ینیس با و زدم یلبخند  
 کل اصال دستم دهیم یچا میدار یگل عروس چه نیبب خانم ریادبگی شده مونیخستگ فکر به عروسمون نمیبیم:گفت 

!رفت تنم از یخستگ  
؟ینباش خوب انقد شهیم:گفت گوشم شترکردودمیب دورکمرم فشاردستشو مهراد و میدیخند   

زدنش حرف لحن صداش، لحن   
 

 و کردیم چت باماهان و بود نشسته و نداشت استرس اصال فکرم برخالف مهرانه تواتاق دمیپر نهار بعداز تانهار دمید
....دادیم نشون زارویچ یلیخ لبش گوشه مرموز لبخند  

 کرد شروع و گذاشت کنار ویگوش...کنم صحبت باهات خواستمیم...یاومد شد خوب چه عه:  گفت که کنارش نشستم
...کردن صحبت به  

 نیتوا شد خوشگل یلیخ که زدم یا نهیا یکرم الک براش و کردم فیرد و دمیکش سوهان پاشو دستو یها ناخن
...خوشحاله داده ماهان به که یفرصت از نکهیا ا زد حرف یکل ام مهرانه مدت  

 عاشقش ماهان سال۷/ ۶ نیا کل گفتیم...داره دوستش یلیخ گفتیم و هیپسرخوب نکهیا از شون یواشکی یازقرارا
....دهیدیم رو یا گهید کس چشمهاش مهرانه اما خواستتشیم خالص و بوده  

 گفتیم و... دیخندیم یگاه کردیم هیگر یگاه... دیند پاکش احساسات نیا با رو ماهان که بوده احمق یلیخ گفتیم
 زدمش یا کله پس چنتا که رونداره ماهان عشق و یخوش نهمهیا اقتیل کردیم فکر یول...کنه خوشبختش تونهیم اون

! سرجاش اومد عقلش که  
 و عشق رو چشمت برهیم باد که رهینگ مالش رو چشمت گفتم دادم نشونش چاه و راه یکل زدم حرف باهاش یکل

 و اخالق فقط و فقط چشمت برهیم یریپ که رهینگ رو افهیق چشمت برهیم نفرت و یدور که رهینگ هم احساسات
!باهاته ابد تا که رهیبگ رفتارشو  

 ماهان خودمم من...هیعال اخالقشم مقگفت که! شهیم درست شیچ همه باشه درست و نیمت رفتارش و اخالق ادم 
 هروقت که ستین یفروش عروسک مغازه چون عمره کی بحث چون بکنه فکرهاشو خوب گفتم و کردم دییتا یلیخ رو

...رهیبگ پس و بده پس نخواد  
 اما...گردوننشیبرم مشخص یساعت تا نخواستن اگر خرنیم رو عروسک باشه اگه ام یفروش عروسک... یحت تازشم

 ادیرمیگ اگرم! کمه یلیخ شدنش فروخته شانس و کرده استفادش ارسالن قبال چون داره فرق یحساب عروسک نیا
....بده ازدستش دینبا  

 کی بحث یزندگ که گفتم بهش یول ارمیب بروش رو طشیشرا خواستمینم چون نزدم بهش اصال رو حرفها نیا البته
! احساسات با نه...بره شیپ درکومنطق و عقل با و بکنه فکرهاشو ریبا و عمره  

 موهاش پشت بردم دوطرف از بایز یلیخ و زدم اتو واسش موهاشو! شد یخال یحساب خالصه وگفت گفت یکل اونم
 بپوشه که تخت یرو کنارش گذاشتم داشت یشکالت یها طرح  که کرم شلوار و کت دست کی توکمد از و بافتم و

...میزدیم هم حرف نکارایا نیح  
 و زدم ملیر و پودرزدم کرم و مریپرا براش نشست اومد و شست صورتشو و ییدستشو رفت شد یخال خوب یوقت
 دوبرابر شیخوشگل بود چشماش همرنگ چون دمیکش روشن سبز مداد چشماش یتو و کیبار یلیخ رو چشم خط

! شد  
 دستش ریز نشستم من حاال و کرد تشکر بعدازم زدم روهم شیارا کننده کسیف یاسپر و یاجر رژگونه و یرژشکالت

! زد غر بجونم یکل و کرد زیتم ابروهامو و کرد اصالح صورتمو کرد فر ناشوییپا و بست یاسب دم موهامو  
 اخرشم زدو برام ام ییهلو رژ و رژگونه کرد، درست وابروهامو دیکش برام چشم خط و ملیر پدر کرم و مریپرا از بعد

... کننده کسیف یاسپر  
 دنبال کردم پام هم رو دمپا یشلوارمشک و دمیموش یمشک ریز لباس ست هی خودم تواتاق رفتم و کردم تشکر ازش

است مهرانه کردم فکر شد باز دراتاق که گشتمیم قشنگ یمجلس بلوز کی  
 نیه: گفتم! یمشک نیسوت و شلوار با! شدم مواجه مهراد با برگشتم یوقت ؟یدار الزم یزیچ زمیعز شدهیچ: گفتم 

! بود مهراد یها شرتیت از یکی که دمیموش دویرس بهش دستم که یزیچ نیاول و بهش کردم مشتمو و  
 خنده که خوب...خنده ریز زد دمید که کردمینم نگاش و بودم شده قرمز و داغ ازخجالت  سمتش برگشتم یاروم به

؟یبندیم برام رو کراواته نیا: گفت کرد هاشو  
!یبستینم خودت مگه قبال خب: من  

 تموم حرفش نزاشتم یادداری اگه... بستنیم واسم ماهان و مهرانه و مامان کراواتامو ای زدمیم ونیپاپ اکثرا من:  مهراد
 لباسشو قهی بود دیسف یمشک کراوات و بود تنش یمشک قهیجل و شلوار جلو رفتم و گرفتم دستش از کراودتو و بشه

شد تموم که کارم بستن به کردم شروع و گردنش دور انداختم کراوتو و باال دادم  
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 اشو قهی! دیبوس امو گونه کمرمو دور انداخت دستشو هوی که کنم صاف اشو قهی تا کردم یبلند قد شد تموم که کارم 
!نکرد ولم کردم هرکارش کردم صاف که  

یشد خوشگل: گفت که کردم نگاه چشماشو یعصب   
کن ولم حاال بودم: من  

 خوشگل شرتیت اون: گفت رونیب رفتیم که یدرحال و کرد ولم دیبوس گونمم یکیاون... رایگ و قیعم کرد نگام
ادینم بت کن عوض گشادروهم  

 مهراد کراوات نیع قایدق داشت یمشک یخطها و بود دیسف که ربع سه نیاست لباس کی با شرتشویت بست درو رفتو
  نییپا طبقه رفتم و برداشتم مویگوش و گرفتم یدوش ادکلنم با و کردم عوض بود

 یبعدهمگ یکم... دادیم خودمون ماهان اهمونی خواستگار ازاومدن نشون زنگ یصدا که هابودم پله یرو هنوز
....کردن یخاستگار ماهان یبرا رو مهرانه یرسم بصورت و شد شروع گرم بحث و مینشست  

 ویوعروس عقد خیتار ما، نیب نییپا نیا و بکنن هاشونو صحبت تا رفتن مهرانه باالتواتاق مهرانه و بعدماهان یکم 
!کردنیم نییتع شیپ شایپ هارو مراسم  

 که رنیبگ رو جواب که گذاشتن گهید روز ۳ یبرا یقرار باز واونا داره کردن فکر به ازین گفت مهرانه نییپا اومدند یوقت 
!است"بله" دونستمیم من  

 ساعت
 

....خودشون خونه رفتن شلم بعداز اونا و  شد دهیچ زشامیم شب، ۹  
گفتنم ریبخ شب بعداز  

رفتم و کردم عوض بود تاروزانو که یا سرمه خواب لباس هی با لباسامو خودمو تواتاق رفتم  
 تخت رو مهراد دمید که تواتاق برگشتم و زدم مسواکمو شستم صورتمو و کردم پاک شمویارا رپاکنیش با ییدستشو 

...نشسته بمن پشت  
کردم خاموش چراغو عیسر پس پوریگ و بود تور همش بود باز یلیخ لباسم   

کن روشنش...یکنیم خاموش چراغو چرا..یاومد عه: مهراد  
بخوابم خوامیم بهتره باشه خاموش...نه نه: من.  

 که شدیم کممینزد زدنش حرف نیح..کن روشنش فعال بخواب ریبگ خودم تواتاق رفتم من هروقت صبرکن خب: مهراد
... بود تر افتضاح یلیخ ام گهید یخوابها ازلباس نیا یول تنمه یچ دیدینم اتاق یکیتار بخاطر بهم دیرس  

 روشنشون که بود ردادهیگ و بودن سرم پشت قایدق برق یها دیکل و بود دهیرس روبروم... شدیبدم یلیخ دیدیم اگه
...کارکنمیچ ایخدا بود کرده قفل مغزم... کنه  

!دمیبوس اشو گونه و بشم قدش هم تا بلندشدم هام پاشنه رو عواقبش با کردن فکر بدون دیرس ذهنم به یفکر هوی   
! بود یعال متعجبش یچشمها برق فاصله و یکیتار تواون! یلیخ کرد تعجب مهراد  

...نیافر..مونهیم خاموش چراغم... باش یخوب پسر خب: من  
؟یکرد بوسم ام یپسرخوب چون االن یعنی: مهراد  

! یباش یپسرخوب که کردم بوست ..گهید اره خب: من   
؟یگیم یچ هست معلوم اصال خوبه؟ توحالت: مهراد  

یبخواب یبر توام هیچ نظرت بخوابن رفتن هیبق  کنم فکر یعنی نه امم: من  
... ستادیا حرکت از شدیچ دونمینم که کنار دیکش منو و کرد حلقه دورکمرم دستاشو کنم فکر ترازاونچه عیسر مهراد

...موهام به دیرس که دیکش کمرم یباال تا دستشو  
 چراغوخاموش یکنیم یمخف خودت االن که داشتم تیکار من مگه یدیپوش خوابا لباس نیصدتاازا تاحاال: دوگفتیخند
 کم کم خندش لباسم دنید با... کرد روشن چراغو ضرب هیدویخند و نگیخ بهت محرم شوهرتم من بعدشم... یکنیم

... محوشد  
 لحضه اون که یا سرمه خوشگل خواب لباس تواون تنم یدیسف و هام نهیس بودم دهینپوش یریز لباس چیه لباس ریز

... شدیم دهید ومد؛یم مزخرف بنظرم  
 دیکل حاال دمیچرخ همراهش منم بودم ریاس دستاش نیب من وچون دیچرخ که کنم خاموش المپو تا کردم دراز دستمو

... کارکنمیچ دونستمینم و بودم کرده هول... بود اون پشت برق  
 دیکل و وارید به خورد پشتش که دادم فشار بهش محکم خودمو... کرد بغل منو لحضه هی و شد ادیز دستهاش فشار

...شد خاموش اتاق یبرقا و برق  
   برو.... بخواب برو مهراد: گفتم که کرد ولم بعد یکم 

 دیبوس مویشونیپ و شد شل دستاش که دید نگاهم یتو یچ دونمینم یول بود کرده نگاهش ریاس چشمامو چشماش
 و

 تو دستامو نداشتم نجابتت به یکار من نبودهم تنت لباس نیا اگه یحت.یتوخطر من کنار یکن فکر خوامینم: گفت 
 دوست هی عنوان به حداقل یندار قبولم شوهر عنوان به اگر یکن اعتماد بهم دوستدارم: گفت و فشرد دستاش

....بکن نکارویا یمیصم  
....نداشتم کارت یول بودم تیموقع نیتوا هزاردفعه من که بفهم نویا  

  یمرس: گفتم و دمیبوس شو گونه و شدم بلند پام رو عیسر بره که کرد ول دستامو
کرد ولم یوقت... ولع با و یطوالن دیبوس لبامو و جلو دیکش گرفتو کمرمو عیسر طلبم فرصت شعوریب  

!خواست دلم بودم دهینچش بودطعمشونو دوهفته: گفت   
 من احساسات جون به یا ولوله چه دینفهم و رفت...رفت و کرد ترک اتاقو یریبخ شب با که دمیکش عقب باخجالت 

!انداخت  
...کنم خفه رو وجدانم و مزخرفم احساسات کردمیم یسع...نداختمیم چنگ موهام نیب و رفتمیم راه اتاق طول تو  

  بود افتضاح یلیخ...زدنیم حرف باهام وجودم تو صدنفر انگار 
...بود چرا پراز مغزم تو!  داشتن سرجنگ باهم مغزم و قلب همش  

....دمیترسیم جوابها از من وسط اون دادویم قلبم رو جوابهاشون که ییچراها  
...دمیخواب بالخره بود یا یسخت هر به  
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 بود کرده بغلم که دمید مهرادو کردم باز تاچشممو! شدم داریب یدیشد درد بدن و یخستگ و یاشفتگ با بعد روز صبح
...کردیم زق زق درد از استخونام کل بود کرده قفل خودش به منو محکم اونقدر  

 ارووم پس کنم دارشیب ومدین دلم... دهیخواب اروم معصوم بچه هی مثل دمیفهم که دادبزنم سرش خواستم تیعصبان با 
...شرکت برم که شدم حاضر رفتم عیسر و رونیب دمیخز پاش دستو نیب از  

 وفتادین یخاص اتفاق چیه روز چند نیا... کردم روبراه کارارو و شرکت سمت روندم خوردم که یمختصر صبحونه بعداز
 هیبق یجلو و ومدیم ۸ ای ۷ مهرادم عمارت رفتمیم شرکت از۴ من میسرکاربود همش نداشتم یا گهید برخورد بامهراد
...خودش یسو رفتیم یهرک هم بعدشام و کردنیم صحبت باهم چشمامون فقط خودمو نیب و میبود برخورد خوش  
 مین کوتاهش کوتاه و ربع سه نیاست و بلند نیاست یبلوزا با مدل به مدل و وارنگ رنگو یشلوارا همهههه لباسام 

....باهاش باشم نداشته میا گهید برخورد هسچ مسکردم سعس! نیاست  
 و کردم درست مدل کی موهامونو مدل و شامونیاتاقشارا رفتم مهرانه شنهادیپ به و بود مهرانه یخاستگار روز امروزم

 شرتیت با دیسف شلوار منم بود قشنگ و کیش یلیخ که دیپوش چرک یصورت شلوار با دیسف شرتیت اون لباسامونم
نییپا طبقه میرفت ادکلنامون زدن بعداز! یصورت  

 
 تهران ستگاهیا اندازه زد لبخند بعدم زد دست کمی دید تامارو و دراومد ازجلومون بابامحسن که میهابود روپله هموز و

!!!کرج  
 کن دود اسفند بدو ترااااایم ترایم....شدن خوشگل چقدر نینیبب منو گل دسته یدخترا نییایب ؟...؟مهراد خانووم: گفت

....ماشاهلل نخورن چشم براشون  
 کردیم نگامون بود ستادهیوا بز مثل مهرادم و دنیبوس مونویشونیپ هردوشون وستیپ بهمون ام ستاره مامان بعد یکم
 خوشگل یلیخ اره اره: گفت بابامحسن یابروها چشمو با بعدم! زدم لبخند من یعنی ک داد ک ش لباشو ذرهی تشینهااا

... خاستگارابودن و دراومد صدا به فونیا زنگ که کینزد ومدیم داشت... ماشاهلل جفتشون شدن  
 پخش همه نیب رو ینیریش و دیکش ک ل مادرماهان دادکه بهشون دخترشو مثبت جواب بابامحسن و نشستن و اومدن

... کرد  
... کنه دستش نشون عنوان به: گفت دادو مسرش به رو یا جعبه مادرماهان میکرد نیریش دهنمونو نکهیبعدازا  

... داشت یخاص ییبایز و ظرافت کرد رودستش ییطال دستبند  و مهرانه کنار نشست رفت ماهانم  
 به سرخ رز عدد کی صدوهفتادویس هزارو یعنی مهرانه تولد سال تعداد به و و طال سکه عدد کصدوچهاردهی بعداز یکم

...نوشتن  هیمهر عنوان  
...میکرد امضاش شاهد عنوان به هممون و نوشتن ام هیزیجه و دنیخر کهیت ویسینو کاغد   

 شد قرار گذاشتن، نوروز دیع تو یعنی گهید ماه هفت یبرا رو ازدواج مجلس قرار و گهید ی دوهفته یبرا رو عقد قرار
 یها دیخر دنبال برن  ام دوهفته نیا...و شیازما برن فردا پس که بشه خونده نشونیب تیمحرم غهیس شب فردا

!! بگذرونن خوش و مجلس  
 نیا طبق رفت خودش اتاق به یهرک و میخورد شاممونو مام رفتنشون بعداز.... رفتن و کردن زحمت رفع هم ۹ ساعت

  اومد من اتاق به مهراد وقت چند
 سالنش تو مربوطه یبعدکارا و ییدستشو ورفتم برداشتم دوبند تاپ و کوتاه شرتک هی رفتم، رفتم که اتاق داخل
 بعدم زدم مسواک و شستم صورتم مخصوص صابون با بعدشم کردم پاک کن رپاکیش با صورتمو و کردم عوض لباسامو

....شدیم پوست یدیسف و ینرم باعث کردمیم دایجد که بود یکار زدم بچه بدن ونیلوس بدنم کل به  
 لباسامو الیخیب بود شیگوش یتو و  بو نشسته تخت یرو من به پشت هم هنوز مهراد رونیب اومدم لباسام با یوقت 

...زدم شونه  و کردم موهاموباز ونشستم نهییا زیم یجلو نشستم و روتخت کردم پرت  
 دراز و تخت رو رفتم و کردم خاموش چراغو شدم بلند نگفتم یزیچ و گرفتم رو مهراد نگاه شدمچ تموم که کارم

... دمیکش  
 تواتاق یرینم...آآممم: گفتم...کردیم نگاه بمن و سرش ریز زد دستشو و پهلو رو و دیکش دراز هم مهراد تعجب باکمال

؟یبخواب خودت  
!شهیدامیپ منم واسه جا دونفرس تخته نیا یدونیم خب: مهراد  

 تیتواذ که کردم نکارویا من اما: گفتم و کردم نگاه توچشمهاش و سمتش دمیچرخ بودم دهیکش دراز صاف که منم
...ینش  

دونمیم: مهراد  
بخواب ریبگ تواتاقت برو پس: من  

بخوابم؟ رمیبگ ویچ قایدق حاال دمیخوابیم کردمیم بغل تورو یتوبود یوقت از...شدم بدعادت:مهراد  
نگفتم یچیه  

....زدیم حرفارو نیا یودرموندگ ارامش کمال با اما بود شده چش دونمینم  
 نیا من هرحال به کنه؟ بهونه خواستهیم دمیشا نداره؟ حرفارو نیا گهید که هفته کی حاال! بود کرده واقعاعادت انگار 

!بخوابه خودش تواتاق بره شهینم سرم زایچ  
چلونهیم لبامو ای باشه شمیپ که ینجوریا  

!واالبخدا! اخودموی   
.... زدنیم حرف باهم که بود نگاهامون بازهم روز چند نیا مثل و نگفتم یزیچ  

!مهراده یسالگ ۳۰ تولد هفته نیا جمعه... کردمیم درست موهاشو داشتم یوقت افتادم مهرانه امروز حرف ادی  
 دراز هم یروبرو که یدرحال فکرابودم نیتوهم....کردمیم نیا بحال هم یفکر دیبا... بود دوشنبه من حساب با امروز

...بود هم رهیدرگ چشمامون مویبود دهیکش  
...ریبخ شب: گفت و شد بلند جاش از یدیناام با مهراد دمید بعد یکم  

.....بشم بلند جام از شد باعث ییروین چه دونمینم که رفتیم داشت  
 نبود وقت رمیبگ جلوشو خواستمیم اگه دمیرس پشتش قایدق من دکهیرس در به گهید سوخت براش دلم چرا دروغ خب

...ستادیا و شد خشک هوا یرو دستش... کردم بغلش پشت از عیسر پس کردیم باز درو چون  
...کرد بغلم  و دیچرخ  بعد یکم! بود زده خشکش تعجب از کنم فکر  

!یمرس: گفت و دیکشیم نفس موهام و گردن تو  
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 از دستاشو مهراد و تخت یرو میرفت ییدوتا بعد یکم! بخوابه نجایا امشب گذاشتم که کنهیتشکرم نیاز دونستمیم
... دادم گوش قلبشو کوبش و نشیس رو گذاشتم سرمو و توبغلش دمیخز منم کردو باز هم  

... کرد قفل منوتوبغلش و دیبوس سرمو یرو اون که یدرحال  
 کار چه و دمیکشیم نفس توگردنش و بودم بازوش یرو قایدق حاال تر باال دمیکش کمی شمیم خفه ینجوریا مهراد: گفتم

! دونستمینم خودم که بود یخطرناک  
نکن: مهرادگفت بعد کمی  

؟یچ: من  
نکش نفس: مهراد  

!که رمیمیم ینجوریا یشد خل وا: من  
  و بود شده سرخ چشماش بودم رشیز من حاال و روم دیخز جهش هی با مهراد

 کمیتحر و یبکش نفس گوشم ریز نکهیا نه! خب یبکن منم مراعات دیبا باشم نداشته کارت به کار یخوایم اگه: گفت
!یکن  

!دونستمینم نکردم که یدست از دیببخش خب...  من یول....یول ؟یچ: من  
میریبگ نداره بیع... دونمیم: گفت و دیبوس موهامو یرو مهراد  

 
...میبخواب  

 که یارامش!دمیخواب ارامش با که نگذشت یزیچ.... بکشم نفس تونستمیم یول کرد قفلم بازم کردو بغلم ام ندفعهیا
...بود اور تعجب برام  

 گرگ نیتر مهربون از یخاکستر چشم جفت هی  دمید کهیزیچ نیواول دارشدمیب موهام نیب یدست نوازش با صبح
!بود بدجنس  

ریبخ صبحت... صبحه ۹ خانووم خواب ساعت: مهراد  
شرکت؟: گفتم و توجام نشستم فنر مثل هوی  

...شگایارا یبر بعدشم بازار ببرمت خوامیم اخه.... میرینم امروز:  گفت و بغلش تو افتادم و دیکش دستمو مهراد  
چخبره؟ مگه چرا ؟یچ: من  

!گهید است مهرانه ینامزد ییجورای امشب ساره؟: مهراد  
ریبخ صبحت سالم یراست.... اهااان: من  

پاساژ؟ میبر بعدشم صبحونه میبر برهینم خوابت گهید اگه: گفت و دماغم رو زد و دیخند مهراد  
...بخوابم بتونم گهید نکنم فکر...نه:من  

نییپا میبر االی پس: مهراد  
باشه: من  

روم انداخت دستشو  
!گهید برم بزار وردار دستتو خب وااا: من  

!شهینم نه: مهراد  
چرا؟: من  

؟یبر کنم ولت یمفت بعداالن ببوسمت بتونم تا یش داریب منتظرم ساعته سه چون مهراد  
و دیبوس لپمو تصورم برخالف و اورد کمینزد صورتشو که بگم  یزیچ خواستم  

 بعدم و ییدستشو رفتم منم بشه حاضر تا خودش اتاق رفت ییدستشو بعداز مهراد و شدم بلند منم پاشد ازجاش 
 یکم و زدم چشم خط و رژ و ملیر دمیپوش  یمشک کفش و فیک و یا نقره  شال با رهیت یطوس شلوار و مانتو

...نییپا طبقه دمیجه و بستم مچم به ساعتمو... ادکلن  
 ست باهم که شد تعجبم باعث نیا و بود دهیپوش یمشک شلوار با یخاکستر شرتیت ومدیم نییپا ها پله از مهرادکه

...پاساژ میرفت بعدشم مویخورد صبحونه مینشست همه به ریبخ صبح عرض بعداز!!میکرد  
 هی دنبال پس... صداست سرو کم و یمجلس ییجورای و شامه بعدشم و کیکوچ یدورهم هی امشب گفتیمهرادم

  اخرشم! کردمینم دایپ گشتمیم یهرچ یول گشتمیم خوب نیسرسنگ لباس
تیتوسا میبر یگوش با یزیچ یا کافه هی میبر ایب وللش نارویا مهراد: گفتم  

....سلوقونه یلیخ ای است زنانه یلیخ ای همه نایا....انهی میکنیدامیپ یزیچ نمیبب شرکتهامون   
...باشه: گفت باخنده مهرادم  

 شرکت تیسا تو.... میبود لباس دنبال شرکتها تیسا تو و مینشست و بود پاساژ همون داخل که یا کافه تو رفتم
شرکت تیسا تو غر غر با و زشتن گفت مهراد که کردم پسند تک کت کی و راهنیم دوتا خودم  

 تا یعروسک و بود دیسف مدال از یکی... دادم نشون بهش و گرفت چشممو راهنیپ چهارتا سه که کردم نگاه خودشو
 نیاست و گرفتیم دستامو دور یبند بصورت ناشیاست و داشت یا رهیدا نشیس یرو و ساده ی ساده و بود زانو یرو

...بود کوتاه  
 ادم دل به و خوردیم کمر پشت به نهیس یرو از یضربدر بصورت بند دوتا که بود یا نسکافه ی دکلته کی یبعد مدل

...نشستیم  
! هیعال نیا: میگفت کصدای و روعکس میگذاشت دستمونو هردومون هوی که بود خوشگل اونقدر یسوم مدل  

 هم اش قهی و خوردیم چاک نییپا به انو روز از که بود یبلند یماکس راهنیپ... گرفت خندمون یهماهنگ نیا بعداز و
.... بود خوشل یول ساده ی ساده و داشت پشت به یضربدر بند چهارتا یول بود دکلته  

 رو رنگ و کد و کرد صحبت  یدختر با و شودراوردیگوش مهراد... خوشرنگ یبادمجون گفتم رنگشم و کردم پسندش
  دیپرس زمویسا ازم و گفت

... درعمارت دم برسه ۲ ساعت گفت و کرد اعالم بهش رو ۳۶ و  
 واقعا که برداشت یگلبه رنگ به یقشنگ راهنیپ مهرادهم خود و برداشتم خوشگل دیسف کفش پاساژ از بعد یکم

 ساعت یجلو که دمید مهرادرو اومدم رونیب کشیبوت از یوقت و رمیبگ یطراح دیسف الک رفتم.... ومدیم بهش توتن
   بود ستادهیا ها یفروش

 یدار دوست یلیخ اگه: گفتم... بود اومده خوشش بود متوره سه که یتومان ونیلیم 4.500 رولکس ساعت کی از و
مش؟یبخر میبر  
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رستوران؟ میبر ؟یندار الزم یا گهید زیتوچ گرسنمه االن... گهید وقت هی باشه نه: مهراد  
 ساعت و مینهارخورد و رستوران میرفت.... گرفتم درنظر براش تولد یکادو عنوان به رو ساعت اون توفکرم... میبر نه: من

...عمارت میدیرس که بود قهیدق ۲/۳۰  
 زدم زنگ... شگاهیارا رفته دمیشن ستاره مامان از و ستین دمید که شدم مهرانه دامن به دست یزود و باال رفتم

...توحموم دمیجه خودمم و من یبرا بفرستن ویکی گفتم و شگاهیارا همون  
 و برداشتم یکیکوچ ی حوله بود سیخ سیخ دورم ختمیر موهامو و بستم تنم دور کوتاهمو حوله رونیب اوموم یوقت

... شد باز دراتاق که کردمیم خشکشون داشتم  
و ممنون تخت یرو بزارش: گفتم اوناست از یکی نهیا به بافکر ارهیب خدمه از یکی دهیم لباسمو گفتیم مهراد  

...شد برداشته سرم صورتمو رو از حوله هوی که دادم ادامه کارم به   
! کرده کشف یدیجد زیچ انگار کردیم نگاه بهم یشگفت با و بود ستادهیا جلوم شلوارک و یرکاب با که دمید رو مهراد  

....نگ ینجوریا چرا ه؟یچ: گفتم تعجب با  
 دستمو یمچها دوتا مهراد که برم در خواستم عیسر دمیچیپ دورم یمتر مین حوله هی دمید و افتاد خودم به نگام هوی که

کرد ریاس دستهاش تو  
 نگاه میگرفتگ ماه به دمید که گرفتم نگاهشو رد کرد اخم ستادویا جای... داد بدنم هیبق به صورتم از اشو رهیخ نگه و 

اومده نییپا یلیخ حوله و داره یکیکوچ یگرفتگ ماه راستم سمت ی نهیس یرو... کنهیم  
 

نزاشت که باال بکشم حولمو که کنم ازاد دستمو خواستم نصفش، البته شدیم دهید عالمت اون بودکه  
یه منم دیچسب کمرمو و کرد ول دستامو جفت ادمیز یازتقال   

...کن ولم کن ولم: گفتمیم   
 و یماهگرفتگ رد یرو دیکش و گذاشت سردم بدن رو داغشو دست مهراد... نگفتم یچیه و شدم خسته اخرش 

ه؟یسوختگ ه؟یچ نیا:گفت  
 و داد سوق چشمام به نمیس از نگاهشو... معذبم ینجوریا رون؟یب یبر و ینکن نگام انقد شهیم... هیگرفتگ ماه نه: من
...یباش معذب ای یبترس انقدر ستین الزم! ساره میمحرم هم به ما:  گفت گوشم دم و کرد پر نمونمیب دوسانت اروم  

...اخه یول: من  
!یبر که یکنیم تقال انقدر نکهیا ای! یدیترس انقدر چرا دونمینم االن ستین یزیچ:  مهراد  

!کشمیم خجالت... خب: من  
...نداره خجالت: گفت و دیبوس گوشمو مهراد  

هست؟... ستیبدن که یطونیش کمی.... که یکنیم جذب ادمو اونقدر  
 که رو یماهگرفتگ یرو و نمیس به دیرس تا... داد ادمه سیخ و داغ زشویر یها بوسه گوشمو پشت داد موهامو 

....بود اومده شیپ زلزله توش که نگم قلبمو و کردم یکیکوچ لرزش.... شد حس یب وجودم کل دیبوس  
  محکم و داد ریتعغ لبام طرف به راهشو یول دادیم ادامه هاش بوسه به و دادیم تکون بدنم رو دستشو  و دیفهم 

! خواستیم دلمم بلکه ومدیم بدم نکهیا نه انگار شد حس یب و شل تنم کل... دیلباموبوس  
 بعد یکم.... بود زده مهیخ روم حاال و کشوند تخت سمت منو هاش بوسه با داشتم یمزخرف احساس چه دونمینم

... دستش یرو گذاشتم دستمو زورم ی مونده ته با که کنه بازش خواست و دیرس حولم ی لبه به مهراد دست  
 عجز با و درمونده سرخش و خمار یچشما با... اشتباهه کارمون دونستمیم و کردمیم حس شویبزرگ و یشدگ کیتحر

 لباشو خودمو سمت کشوندمش گذاشتمو گردنش دور دستمو جفت کنم پرت حواسشو نکهیا یبرا... کرد نگاهم
...دمیبوس  

 معلوم بادکردش یرگا و رفت حوله سمت دستش... میافتاد نفس نفس به هردومون نکهیتاا کردیم میهمراه اونم
بگم یزیچ خواستم بود شده دگرگون خودمم حال شدیم  

...کمی فقط...نکنم یرو ادهیز دمیم قول: گفت که  
  دیکشیم نفس و روم افتاد حالیب و عجز با و موند نصفه حرفاش در یصدا با

.ه؟یک: گفتم  
داخل؟ امیب زمیعز شگرمیارا+  

...لطفا لحضه چند: من  
....لعنت معرکه برخرمگس: گفتیم که کردمیم بلند خودم رو از مهرادو دستم با  

 اشفتش یموها نیب یدست که کردم نگاهش و کردم تعجب افتاد که شلوارکش به نگاهم شد بلند و دیبوس لبمو 
  و دیکش

....شهینم تموم نجایهم نیآرومه؟ا نا چقد ینیبیم: گفت  
...داخل شگراومدیبعدارا یکم و رونیب زد و  

 که کردم هیبق کمک و نییپا رفتم اماده و حاضر ۵ ساعت و دستش ریز نشستم و دمیپوش لباس بدم حال اون با
بعد کساعتی  

....بود شده یعال تراز یعال و بود تنش یا یطوس ی دکلته که اومد مهرانه  
... خوردینم جم من کنار از هم مهراد... اومدند کم کم مهمونها و شد ۷ ساعت بالخره   

...رفتیم شیپ یخوب به و یعاد مجلس  
 و دادند رو شون َقب لتُ  هردو و خوند یعقد غهیعاقدس یاقا و شد قطع یا لحضه یبرا ها بکوب و بزن دیرس عاقد یوقت
ان وونهید قطعا! ومدنینم هم رونیب و رقص ستیپ تو رفتن ماهان و مهرانه بعد یکم..... دندیکش صلوات،ک ل بعداز هیبق  

خب واال خخخخ  
  ک کردمیم نگاهشون لبخند با داشتم

 ستیپ محو ینجوریا زنت ینیبیم یوقت  ؟یریبگ ادی یزیچ تیزندگ از یخوایم یک مادر جان مهراد:گفت ستاره مامان
!یکن یچرون چشم یستیوا کنارش نکهیا نه! ستیپ وسط شیببر یریبگ دستشو دیبا شده رقص  
م؟یبرقص وسط میبر خانومم! چشم جنابیعال بله: گفت و دورکمرم انداخت دستشو مهراد و میدیخند  

  پرسش؟ و یکین: من
... شد شروع دونفره رقص قشنگ یرونیا اهنگ دوتا بعداز! دنیرقص به وسط میرفت و میدیخند  
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 خوشم رقص قشمت نیازا: گفت گوشم دم بعد و کرد میتنظ کمرم دور دستاشو بود بیعج یلیخ که یلبخند با مهراد
...ادیم  
چطور؟:من  

!خوادبکنمیم هرکاردلم تونمیم چون:مهراد  
 گونم ام یگاه دیبوسیم رو گوشم ریز ای و گردنم و شدیم کینزد بهم یه هم رقص یوسطا... نگفتم یزیچ

.... دیبوسیروم  
!!!قایدق کنم کارشیج مهردو تواتاق امشب بود نشسته تودلم یترس  

 یبرا گهید سالن میرفت مام و کرد دعوت شام به رو همه یجید شد مهراد پرت من حواس همش که رقص بعداز خالصه
سیسرو سلف شام  

...میخورد غذامونو کنارهم و شد ملحق بهت مهرادم که گوشه هی نشستم و ختمیر خودم یبرا داغ یایالزان یکم   
 تشیاذ کمی خواستمیم بادکردو من رگ اون بره ای بمونه بود مونده ماهان رفتندکهیم یکی یکی مهمونهام شام بعداز 

  دارن گناه گفتم باز یول کنم
 بودند کارکرده به شروع خدمتکارا و میبود نشسته ییرایپز یها مبل یرو خسته یهمگ یوقت یول نگفتم یچیه پس

 شبتون بابا و مامان اتاق کن ییراهنما اقاماهانم برو پاشو جان مهرانه... ادیم خوابم و خستمه واقعا من خب: گفتم
.ریبخ  

.... من تواتاق میرفت مهرادم منو و دادن ریبخ شب همه و" ممنون"زد لب و زد یچشمک ماهان  
 هی با مهراد دمید که رونیب اومدم و دمیپوش لباسارو شستم وخودمو حمام رفتم و برداشتم س ت شلوارک شرتویت هی

! دهیبودم،خواب سادهیوا من ک درحموم به پشت شلوارک  
یجا کردن مرتب بعد نگرفتم کارش منم  

 
....برد خوابم که دینکش هیثان به بودم خسته چون دمیخواب اروووم یلیخ و تخت یرو دمیخز لباسا  

 
کل یدانا  

 
....گذشتیم سرهم پشت روزها،  

!بدتر بله! شدیم روزید بدتراز اوضاع هرروز  
...بود دهینفهم خودش هنوز ده؟ییفا چه اما! بود دهیسر دلش یحساب میکردیم داش۱ ام بره لیاوا که ما دخترک  

...قصه یخاکستر چشم گرگ همون ای مهراد درمورد... بود واجور و جور یسوالها پراز مغزش  
دیدونیم  

...دلخوربود یحساب قلبش از  
 هیتوهرثان تا۶۰ از قلبش ضربان و شدیادمیز بدنش یدما دیدیم که رو مهراد بود شده جنبه یب که شدیم یچندروز اخه 

!!شتریب دمیشا! شدیم ۲۲۰ به لیتبد  
 عاشق که دیترسیم یحساب...دیترسیم اما خبرداشت ییجورای دیدونیم... بود دهیسر دلش یحساب که بودم گفته بله

...یسرانجام نه و داره یشروع نه اونجا عشق دونستیم اخه بشه  
 اما.... شده پسر نیا عاشق که بکنه اعتراف خودش شیپ و بشنوه رو سوالها پاسخ ای و بده پاسخ سوالها به دیترسیم

!مهراد  
!خوردیم ترک داشت نشیاهن و محکم نکه،سدیا فرق با تفاوت یب و روح یب و سرد همونقدر هنوزم  

 میتصم پس بشه مهرادعاشقش قلب درصد کی احتمال به دیشا که ارهیب دووم تونستینم بود طونیش ساره قلب
...بشه عمل وارد هاش طنتیش با خودش گرفت  

 میکن نگا پازل کی چشم به رمان نیا به اگر خب اما... کردیم رسوخ یاهن سد به داشت کن کم که بود ینجوریا 
!نشده دهیچ هنوز تکه چند که مینیبیم  

 پس
...میبشنو ها تیخودشخص از رو رمان ادامه میریم  

 
 مهراد
 

... گذشتندیم و گذشتندیم یمتوال یروزها  
گفتم بهش رو قلبم دهیجد و عیسر یها دنیکش ریت و تپش هیقض و کردم مراجعه قلبم دکتر به شیپ روز چند  
 قلبم که دیرس جهینت نیا به دکتر یحت! نداشت یا دهیفا چیه بگم، دیبا خالصه....و دارو خون، ، شیازما ، ،چکاب

! داره کارکرد بهتر یلیخ  
 ام ساره بودم، کرده که یا یرو ادهیز اون بعداز شبها...شده عوض ساره یرفتارها و اخالق که شدمیم متوجه یتازگ

...دیرسیم کارهاش به بعد و کردیم قفل رو اتاقش در اون دندیخوابیم هیبق یوقت و نشستیم من کنار  
چرا؟ دونمینم واقعا من و کنهیفرارم ازم یحساب که هینجوریا هیقض شدم متوجه من که اونطور   
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 عشقم اونوقت میباش خونواده توجمع نکهیا مگر کنهیفرارم دستم از و کنهیم تمومش زود یلیخ میدار یبرخورد باهم تا
...فرارکنه دستم بغل از نمتونه و بندهیم ُدَمم به جونم و  

 یوقت بگم بهتره ای رمیگیم مچشو یوقت و شهیم رهیخ بهم رو یادیز مدت مثال شده بیغر و بیعج رفتاراش ایتازگ
...چونهیپیم و شهیم هول ارمیم بروش  

!کنهیم ترک رو صحنه عیسر و کشهیم خجالت و شهیم سرخ میباش داشته یبرخورد اگر   
!ساره تیشخص درمورد من یذهن معادالت یحت ختهیر بهم زیچ همه کال  

خودم؟ درمورد یحت  
 از و بکنم کلکشو که رنینم چرا پدرومادرم که کنمیم فکرو نیا باخودم و...گذرونمیم ساره به کردن فکر به رو یادیز زمان 

؟!بشم راحت دستش  
دارم؟ رفتنش اصراربه انقدر چرا نداره کارم به یوار اصال که ساره خب گمیم طرفم هی از   

 نداره ُکخ که یکرم و!کنهیبرخوردنم بامن آدم مثل اون که اس هفته کی است جمعه امروز گمیم باخودم طرفم هی از 
!کنه رشد وجودش تو ذارهیم درخت  

! شد تموم میسالگ۲۹ امروز که کنمیم فکر نیا به دارم کارمویب لنگ یرو انداختم لنگامو و نشستم کاریب که االنم
!شدم رتریپ قبل، از کسالی  

 نیا خوب هم ماهان رونیب رفتم شرکت از که بود۷ ساعت کردم ولوازمموجمع بلندشدم ازجام یکار ساعت اتمام بعداز
! بود شونیخوش دوران مهرانه با و شرکت ومدینم و چوندیپیم روزها  

 یپوزخند! بود یشور و اجبار نوع از ساره و من یبرا زننیم حرف توش یخوش و عشق از همه که یا ینامزد دوران
عمارت سمت دادم گاز و زدم  

!نیهم بود اومده برام بانکها و شرکا از تولد کیتبر امکیپ تا نیچند توقعم طبق خب   
 ختنیر ادم گله هی شدم داخل و کردم باز رو یورود در یوقت ؟ بود اروم یچ همه تصورم برخالف خونه دمیرس یوقت

....گفتن کیتبر بهم رو تولدم و دورم  
 ای اس مزه یب یشوخ هی نیا دوستام؟ خانواده؟ اونم تولد؟ جشن بالخره سال۵/۶ بعد بود دراومده شاخام تعجب از 

برام؟ گرفتن تولد واقعا  
 که ییاطاونجا بود یبند بند پشتشم که بود تنش چسب و یماه طرح ، دکلته راهنیپ که خوشگلش پیت با ساره 

بود ستادهیا هیبق یجلو که بود یکس نیاول  
....است کارساره تولد؛ که بود دایپ ازغضا و کردمیم بغلش و جلو رفتمیم دیبا متقابال خب   

 واقعا مچکم ییهوی یشاد همه نیا تیبا: گفتم و گوشش به چسبوندم لبامو و دمشیبوس و کردم بغلش و جلو رفتم
ازداشتمین بهش  
دمشیبوس و   

تشکرمم بابت و گفت کیتبر بهم تولدمو و دیبوس هامو گونه ام ساره  
! فمهیوظ: گفت   

 اونم که گفتمیم و دمیکشیم خودم دنبال به روهم ساره دست کنم عوض لباسامو تا رفتمیباالم هارو طبقه که یدرحال
... من تواتاق میهردورفت و کنه انتخاب  

  و تخت یرو گذاشت تنش لباس همرنگ یا قهوه راهنیپ با کرم شلوار... لباسام کمد یجلو رفت و بست درو
بپوش نارویهم: گفت  

بود؟ یک کاره تولد...ممنون: من  
داره؟ تعجب بود کارمن بگم اگه خب: ساره  

؟یریبگ جشن یبخوا که باشه مهم برات یاونقدر دیبا من تولد سالروز چرا: من  
من من یکم ساره  

 
:کردوگفت  

 منم کردندیم صجبت امروز درمورد داشتند مهرانه و ستاره مامان روزی خب....ستین یکنیم فکر که هم اینجوریا خب
رمیبگ جشن براش خوامیم من گفتم بخاطرهمون گرفتم قرار تومنگنه خب دمیشن  

  بود، اومده بوجود مغزم تو که یشتریب ییتنها احساس با و ختیر بهم نمیذه معادالت باز
!شدم زیسوپرا و نداشتم توقع اصال ممنونم هرحال به: گفتم  

کنمیم خواهش: زدوگفت ینیدلنش لبخند ساره  
 رونیب اومدم دمیپوش کهلباسامو حموم داخل رفتم نشه تیاذ نکهیا یبرا کنم عوض لباسامو من تا نشست تخت یرو

کردم مرتب موهامو و  
 و نمخورد جم کنارم از اصال ساره هیقض ظاهر بخاطر خب...هیبق شیپ نییپا طبقه رفتسم ساره دردست دست بعدشم 

!میاوردیدرم رو بدون عاشق یادعا ماهمچنان  
! کرد دعوت یپارت هی به رو همه و اومد  ماهان نکهیا تا رفتیم شیپ یعاد و کننده کسل یلیخ یداغون طور به مجلس 

  داد ریتعغ هاشو اهنگ هم یج ید و کرد خاموش چراغارو که نهیا منظورم
 مزخرفم افکار و ذهنم به منم...کردندیم استقبال هیقض از هاشون دست و غیج با ام هیبق! بود شده یپارت نیع فضا و

! یچ همه یبابا گور گفتم  
...میدیرقص یکل وسط ورفتم گرفتم رو ساره دست  

 رو یکت یچشمها مچ بالخره که گشتمیم دنبالشون تیعصبان با کردیم تمیاذ ینیسنگ یچشمها جشن اول از 
!رفت نفسم لحضه کی کنم اعتراف دیبا! گرفتم  

مهراد؟ هیچ: گفت یعصبان ساره که گرقتم انگشتام نیب محکم رو ساره دست  
!ونیکتا: من  

!نکردم دعوتش اونو اصال من یول نجاست؟یا یکت ؟یچ:ساره  
 رو ازدواج و دیبوس هردومونو لبخند با دیرس یوقت و سمتمون ومدیم شیشگیهم مرموز نگاه و شیطانیش لبخند با یکت

....من به و من تولد بعدشم گفت کیتبر بهمون  
ونیکتا دردنکنه دستت یمرس: من  

یجون مهراد تولدتو یکادو نمیا: داد ادامه و گذاشت زیم یرو یا جعبه و تولدتون یکادو نیا.... کنمیم خواهش: یکت  



 

166 

!گرفتیم عقم داشت لحنش از کم کم  
 کردمیم فکر یگاه بودند هم نیع مادرش و خودش...داشدیپ اش خانواده ی سروکله بعدهم یکم و  میکرد تشکر

!داده میتعل نارویا طانیش  
!مهربون و ادم نایا برعکس قایدق پدرش و برادر اما  

 هم ساره دست و شدم بلند جام از کالفه گهید که بود شده بد حالم یحساب خالصه بود نمونیب ینیسنگ جو خالصه
میجداشد ازشون یکیکوچ یعذرخواه با و میشد بلند جامون از بود کرده عرق بود دستم تو ازاول که  

...سرخ شراب وانیل هی منم و خورد یاب وانیل ساده  میشست دستامونو اشپزخونه تو میرفت و   
...  میزدیم حرف و میبود ستادهیا دوستان یجا ای و میدیرقصیم ای و خوردمیم یدنینوش ای رو مجلس کل خالصه  

...ها کادو و دنیبر کیک به میدیرس  
 اول یمهراد...نه نه نه: گفت و گرفت جلومو ساره که کنم فوت شمعارو خواستم و اورد رو کیک یباز مسخره با ماهان

....کن فوت هارو شمع بعد کن آرزو  
 صدام یمهراد که بود مونده ادشی نشست لبم رو یلبخند اما...انداخت زدم که یگند و روز اون ادی منو" یمهراد"لفظ

!یظاهر هرچند...کنه  
!نه داشتم؟ هم ییآرزو ترنم بعداز من بکنم؟ ییآرزو چه بودم مونده اما  

کردم آرزو و بستم چشمهامو خب اما  
...بشه خوشبخت و ادین بوجود ندشیدرا یمشکل ساره و بشه، تموم یخوش رویخ به...ما ییجدا و ساره هیقض ایخدا"  

"نیآم....شدم خسته یلیخ!دورکن ذهنم از رو ترنم الیخ فکرو  
...کردم فوت هارو شمع و کردم باز چشمهامو  

! دونمینم کردم؟ ییارزو نیهمچ چرا بکنه؟ پاک ذهنم از رو ترنم چرا....رفتم فرو فکر تو  
: گفت و ساره دادبه و گرفت اشیباز کسخل و ماهان از رو چاقو مهرانه کیک دنیبر موقع! بودم کرده تعجب یحساب اما

!بکن رو چاقو رقص تو  
 ازمهرانه رو شده نییتز یچاقو و شد بلند جاش از کردمیم فیک من و کردیم خوشگلش یحساب که یخجالت با ساره

...وسط رفت و گرفت  
:شد یپل چاقو رقص اهنگ  

.....دهیند تاحاال یچکیه تورو یچاقو رقص  
 نیا نکهیازا یعصبان من و دیرقصیم ناز با...بود شده قشنگ و محشر لباس تواون اندامش و دیرقصیم یاروم به ام ساره

! دیرقصیم من یبرا و من یجلو هرچند کنندیم نگاه قشنگش رقص نیا به مرد همه  
آرومه یچ همه ویچرخ یم ویرقص یم  
خانومه چقدر رقصهیم که اون گنیم همه  
خانومه چقدر رقصه،یم اونکه گنیم همه  

دهیند تاحاال یچکیه تورو یچاقو رقص  
نکهیا تا بده چاقوروبهم ادیب که بودم منتظر خنگا مثل من و دادیم ادامه دادنش قر به بود رقصش تو که یناز با ام ساره  

 اونم که دادم بهش هزارتومان ۲۰۰ و پاشدم جام از! بده رو چاقو تا بدم شاباش بهش دیبا گفت و بازوم با زد مهرانه
....شد کادوها بازکردن نوبت هم بعدش دمیبر رو کیک چاقو با و مینشست کنارهم و دمیبوس شویشونیپ داد چاقورو  

 
 مهراد
 

!سمتم شد روونه ها عکس لیس کیک دنیبر بعداز  
...دیکادوهارس به نوبت اون بعداز  

 /تک کت /شلوار/ شرتیت /راهنیپ /کراوات/ یمچ دکمه و ونیپاپ ست /و کمربند ست ها یبعض و بودند اورده پول اکثرا 
زهایچ نجوریا از.... و پول فیک /کفش/ ادکلن/ عطر/ ست شلوار کت /کتاب  

 متشیق... پاساژبود تو که یمچ ساعت همون!بود یمچ ساعت... کردم تعجب کردم باز رو ساره یکادو یوقت یول
...اما بود ادیز یافرادعاد یبرا یول نه که من یبرا  

لبا یرو یلبخند و اومد خوشم واقعا  
 

... کردم تشکر ازش و دمیبوس شویشونیپ دوباره و نشست م  
 چقدر! وداماد عروس اتاق یبرا خواب چراغ هم بزرگ جعبه و بود چرم کمربند و پول فیک ست من یبرا  یکت یکادو

!داند خدا قشیسل بود مزخرف  
!نرقتن ونیکتا خانواده که بود نیا شدیم تعجبم سبب که یزیچ...شد تموم یخوش و یخوب به جشن خالصه  

!بسوزونن و کنن خیس زنده زنده مارو که بودن اومده نایا شتریب دمیشا ای هفته کی مطمئنا خب   
!خب واال  

 و کردم یعذرخواه اشون ازهمه و گرفتم رو ساره دست پس نبود خوش نیهمچ حالم و بودم مست یکم هرحال به
ادیم خوابم گفتم  

  که بخوابم خودم اتاق تو برم معمول طبق منم که برن هیبق تا ساره تواتاق میرفت و 
...برات بشه دردسر ممکنه... بخواب نجایا برن یکت خانواده یوقت تا االن از بنظرم مهراد: گفت ساره  
...است ساره با حق دمید چارتاکردم دودوتا معروف بقول یوقت و کردم ینگاه ساره به تعجب با  

....یگیم درست اره: من  
 اتاق در و کیپالست تو کردم و برداشتم رو بود الزم که ییها لهیوس و لباس چندتا خودم تواتاق رفتم و شدم بلند ازجام 

... کردم جابجا لوازمامو و کردم قفل داخل از اونم ساره تواتاق رفتم و کردم قفل رو  
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 کمی حالم که گرفتم سرد اب ریش ریز سرمو و ییدستشو تو رفتم منم حمومه ساره دادکهیم نشون اب ریش یصدا
  بشه بهتر

...دمیکش دراز و کردم عوض لباسامو بعدم   
بخوابم گرفتم میتصم   

! شدیم تیاذ ساره هام داربودنیب از درصد ۹۰ تو   
....سپردم خواب دست به سردردهام با وخودمو زدم یپوزخند  

 
 ساره
 

...گذشت یخوش و یخوب به مهرادهم تولد  
...میشد خودم اتاق ی روونه باهم و گرفت منو دست خسته مهراد بودکه گذشته ۱ از ساعت  

 از اونم و اونور نره گفتم بهش هاش یبدجنس و ونیکتا به فکر با که خودش اتاق بره خواستیم معمول طبق مهراد
  کرد، قبول خداخواسته

 خوشحال یلیخ مهراد که کردمیم فکر نیا به داشتم و حمام دمیپر یزود لوازماش اوردن یبرا خودش اتاق رفت یوقت
!رونداشت تولد انتظار و توقع اصال انگار...شد  

...کنم خوشحال رو مهراد تونستم که کرد جاخوش لبام رو یلبخند  
! خب هست نتونیب یا گهید زیچ چه کوتاه تیمحرم هی جز مهراد و تو اصال خب واال! بتوچه اخه بگه ستین هم یکی
 یشد توخل! یزنیم لبخند بهش کردن فکر با همش ،یبافیم ایرو ینیشیم یکنیم الیخ فکرو باخودت ینیشیم یالک

!جانان  
 بعداز کردم تنم نجارویا بودم اورده باخودم که لباسهام حمام شدن تموم بعداز ، دادم ادامه کارم به و  دمیکش یپوف
 کردن مرتب بعد و تواتاق رفتم داشت دیسف یها قلب که بود بنفش بود شلوار و تاب ست کی دم،یسف ریز لباس ست

...دمیخواب و تخت یرو رفتم اطراف  
 دیبا ها شهیرمید داره گهید ؟یپاش یخواینم خانم؟ ساره ؟ ساره: گفتیم که دارشدمیمهرادب یصدا با بعد روز صبح

!ستمیباتون مگه گهید پاشو ساره ساره؟ میبرس شرکتهامون به بعدازصبحونه  
اد؟یم توخوشم هیچ از من واقعا!تو اخه یاحساس یب چقد توسرت خاک اه اه  

!عاشق خانووم یعاشقش ادینم خوشت:ناخوداگاه ریضم  
ها تانبستمش دهنتو ببند:من  

، بستم و کردم شونه موهامو نهیا یجلو نشستم عیسر و دارشدمیب  
برداشتم خوشرنگ یبادمجون یادار شلوار مانتو کدستی عیسر بعدشم ادکلن، و زدم لب رژ و ملیور پودر مروکرمیپرا   

 با یمشک قهیجل شلوارو مهرادکه همراه و برداشتم یمشک کفش و فیک و مقنعه کردم عوض لباسامو توحموم و
بود کرده د،جذابشیسف راهنیپ  

...نییپا میهارفت ازپله  
 گهید یاعضا اماخب نبود و بود خواب یکت خداروشکر... میرگفتیبخ صبح یهمگ به و بزرگ زیم پشت مینشست 

!خب واال! پروندم یم مگس و شرکت سمت روندم صبحونه بودن،بعدازخوردن خانواده  
 خوابم تخت یرو نشسته دادکهیم نشون رو شب مهین کی ساعت و بود برنگشته هنوز بود رفته که صبح از مهراد امروز

...برد  
.... رهیم بود نگفته اما رونیب رنیم ماهان با بود ماهاگفته به  

 ۱ ساعت تا بخورم اب که اشپزخونه رفتم و دارشدمیب که بود گذشته هم شب مهین ۲ از ساعت خالصه
... برد خودخوابمیب و ادیز الیازفکروخ اخرشم منتظرمهرادبودم  

 داخل مهراداومد شدم متوجه رفتمیروباالم ها پله داشتم یوقت و بخورم تااب اشپزخونه رفتم بعدش و ییدستشو رفتم
  بوداااا لیپات و مست... خوردیم تلو تلو و نداشت ام یدرمون و درست حال و

...کردم تشیهدا تواتاق و باال تا گرفتم ربازوشویز و رفتم پس باشه خورده یلیخ دیبا که زدم حدس  
 که اش شلخته افهیق.... بود رفته فرو الهاشیخ و خواب تو انگار زدیم لبخند و بست چشماشو تخت یرو انداختمش تا

!بود شده خوشگل و بانمک یلیخ بنظرم لبخندش اون با بود باز اش قهی و بود ختهیر بهم موهاش  
 یلیخ چون دراوردم راهنشمیپ! بخوابه تونستینم که لباسها نیا با دراوردم کتشو اروم و دمیخند موردم یب افکار به

!زدمیم نفس نفس یخستگ از بردمیم شیپ زور به کارامو بود نیسنگ  
 دستهام اما! صبح تا شدیم داغون کمرش... خورد سفتش کمربند و شیا پارچه شلوار به نگاهم 

... تونستمینم...دیلرزیم  
 هوشیب مسکردم فکر بود خورده اونقدر شلوارش، دکمه بعدشم و کردم باز یآروم به کمربندشو کردن من من کمی بعد

... باشه شده  
ب چشامو از یکی... بودم بسته چشمامو و رونیب کشوندم پاش از یاروم به شلوارشو  

 
  دادیم سوخته جنگل و الکل یبو که لباسهاش شدم بلند ازجام و دمیکش یراحت نفس پاشه ریز لباس دمید کردم از
 شلوارکشو یاروم به دراوردم کمدش داخل از یدیسف یرکاب و شلوارک دادم، جا توکمد و کردم یلباس چوب داخل رو

!کرد باز چشمهاشو هوی که گردمیم تنش رو یرکاب داشتم کردم پاش  
 دوبند یمشک بلند ساتن خواب لباس با اونم! بود دستم یرکاب و بودم نشسته شکمش رو اخه دمیترس 

کنارش نشستم و شدم بلند جام از ترس با! بود ختهیر دورم موهامم...ساده  
....واست کردم عوض...لباساتو...من بعد...یبود مست تو خب...زهیچ....یدونیم...خب خب: گفتم   

...کردیم صحبت نامفهوم و دهیمهرادکش  
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...رمیگیم شیات دارم... گرممه یلیخ من... ساره نداره بیع: گفتیم  
!گفتیم پرت چرتو و زدیم لبخند اونم....کردم تر ادیز رو کولر و شدم بلند ازجام تعجب با  

ها یخوریم سرما کن تنت تویرکاب ایب: گفتم   
نجایا ایب:  مهراد  

 رفتم و کردم خاموش چراغهارو و پاشدم!   شدیم سردم داشت واقعا نشستم روش و  تخت یجا رفتم یاروم به
 یداغ از و بغلش تو دیکش ایوحش مثل دستمو مهراد بعد یکم بود شده سردم واقعا پتو ریز رفتم و دمیکش دراز توجام

...کردم تعجب بدنش  
 
 ساره
 

!یکرد قبول منو شنهادیپ که یهست یبد یلیخ دختر تو: گفتیم چرتوپرت  
 چوقتیه تونمینم و یمرموز یلیخ...یکنیم متعجبم همش...یزیریم بهم خودت درمورد منو یذهن معادالت همه 
!یهست خوشبوهم تازه...دارم دوست یلیخ لباتو طعم یهست هم یا خوشمزه دختر یول... کنم ینیب شیپ کاراتو  

 تکه تکه یباش دزد اگه ؟یدزد نکنه...کنمیم فکر ترنم به کمتر یلیخ یاومد یازوقت... یشیم خوشگل یخندیم میوقت
.... باشم گفته بهت ااایبدزد قلبمو و یریبگ ترنمو یجا یتونینم چوقتیه! کنمیم ات  

!تلخ چقدر زنهیم حرف ترنم از گرفته بغلش تو محکم منو بکن فکرشو... تیوضع اون تو بود گرفته خندم  
داره؟ خنده افمیق هیچ: گفت که دمیخند  

اره یمعن به دادم تکون سرمو  
بخدا شده خل نیا! زدیم قهقه بعدم لبخند بعدم و زد پوزخند دمید هوی  

....یکنیم کاریچ یدار یفهمینم یمست بخواب ریبگ: گفتم  
 تخت سمت دمیکش محکم شدیچ دنمینم هوی بخوابم تخت سمت اون برم که نییپا اومدم تخت از و شدم بلند جام از 

 نگاهش بود، دهیرس فلک به صداش گرومب گرومب که یقلب و تعجب با و دهیترس زد مهیخ روم حرکت هی تو و
...کردمیم  

  دیبوس لبمو محکم ؟یفهمیم یبر بغلم تو از یندار حق چوقتیه: گفت
کرد تکرار کارشو ؟دوبارهیفهمیم نبوسمت یبگ یندار حق چوقتیه  

و گرفت دستش هی تو دستامو جفت محکم رمیبگ جلوشو که باال اوردم دستامو  
؟یفهمیم یمن ماله تو چون نشم کتینزد یبگ یندار حق چوقتیه: گفت  

...دمیترسیم یلیخ مهراد منش گرگ یرو نیا از من...کردم احساس رو خون شور طعم دمیبوس محکم دوباره  
 دونستمیم و کردیم کارشو محکم یلیخ انگار بود شده یوحش دادیم سوق نمیس سمت به زدناشو مک و ها بوسه 

اروم فقط پس شهیم بد برامون بندازم راه داد و غیج اگر  
 ییبال دینبا میدار قرارداد ماباهم مهراد...ترسمیم من نکن مهراد یکنیم ینجوریا چرا مهراد تروخدا کن ولم: گفتمیم

...تروخدا نکن...دارم ندهیا خودم یبرا من نکن مهراد...بشم جدا ازت سالم دیبا من مهراد یاریب سرم  
 و فقط تو ندهیا! یبش جدا من از یبخوا یکنیم غلط تو ؟یخورد یگه چه: دادزد و دیکش کارش از دست هوی مهراد
 دارم حق من یزنم تو رمینگ دکارتیبا یگیم یکنیم جایب یبر دیبا سالم یگیم یخوریم گوه ؟یفهمیم بامنه فقط

...کنمیم بخواد هرکاردلم  
؟یفهمیم   

 ادامه کارش به دوباره ه؟یچ قرارداد کنار به نایا اصال!کنمیم تیشکا ازت کردن نیتمک جرم به بدم انجام کارمو ینزار اگه 
  من من و لرز و ترس با! بودم دهیشن که ییحرفها از متعجب من و داد

 مهراد کن گوش قهیدق هی مهراد...بود یسور که ما ازدواج مهراد ؟یزنیم که ییحرفها چه نیا نکن تروخدا مهراد: گفتم
...باتوام  

 هق و هیگر به گهی دیرس که رمیز لباس به دادیم ادامه کارش به انهیووحش کندیم لباسامو تمام یرحم یب با مهراد اما
  بودم افتاده هق

: گفتم... شد مات و شد قف چشمهام یتو چشمهاش دمید هوی...یکنیم ینجوریا چرا مهراد نکن تروخدا مهراد: گفتم
... دارم درد یلیخ مهراد...کنار برو...مهراد تروخدا  

 تو هنوز خون مزه... کردیم درد لبامم و سوختیم بود دهیمک و دیبوس که ییجاها کردیم ودرد گرفته بدنم تمام واقعا
  و دیبوس لبمو اروم و کرد پاک اشکامو دادو تکون سرشو مهراد...بود دهنم

 پرت چرتو... کنمیم بخوام هرکار من هرحال به! دارم دوستت دمیشا ادیم خوشم ازت داره کنم فکر هیچ یدونیم: گفت
..روم افتاد و شد هوشیب هیثان چند بعد و شدیترم اروم و دهیکش هاش  

 قلبم هیثان جند یبرا انگار...شد یته احساساتم هوی! ختیر هوی دلم ته یزیچ هی! بود شده خشک اشکام ازتعجب
...مغزم ازداخل...دارم دوستت: گفتیم که مهراد بم و دهیکش یصدا دنیشن با.... گردیکارنم  

 نه بگم خواستمیم!  دارم دوستت منم: گفت قلبم یها مه ته یزیچ هی... زدیم ضربان تند تند و کارافتاد به قلبم هوی 
...اما نداره تیواقع نیا  

..دارم دوستش که کردم اعتراف خودم شیپ زد حرفو نیا مهراد که االن و بود دهیسر دلم یحساب من درسته خب   
... ختمیریم که ییاشکها و  

 و شدم یخال که ییتاجا کردم هیگر و زدم اونقدر...گفتینم یچیه و بود شده گرد چشمهاش و بود کرده تعجب مهراد
....دمینفهم یزیچ گهیود رفت یاهیس چشمهام حال یب  

 
 مهراد
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!!!مرگ تو بر مرگ! مهراد برتو یوا یا... شهیم مگه یچ یعنی  

کردم؟ تجاوز...تج...ت...ساره به من واقعا...واقعا یعنی  
 حرف همش و نداشتم اطرافم از یدرک...بودم ُشک یتو هنوز... من یخدا نه... ستین ممکن نیا شهینم باورم نه نه 

... خوردیم زنگ گوشم یتو ساره یها  
 بود دهیچیپ قلبم یتو که یوحشتناک درد درمقابل اما بود اومده بوجود ساره یها مشت از نمیس قفسه رو ییجزء درد

.... بود چیه  
 نگاهش تعجب با... شد قطع ساره یها هق هق هوی که کنم کاریچ دونستمینم و بود داده دست بهم حمله دوباره

...  افتاده هوشیب شدم متوجه که کردم  
...بود وحشتناک دردش و چپم دست به اون بعداز زد کمرم به قلبم درد که کنم بلندش اومدم  
!یبکن ینتون یچکاریه تو و بده فشار شاهرگت یرو مشتهاشو یکی که موندیم نیا مثل  

 هم یلیخ دمیترس... ومدین بهوش توصورتش زدم ای و دمیپاچ اب یهرچ تخت یرو خوابوندمش عیسر درد باهمون اما
بدم؟ دست از میتوزندگ رو گهید یکی نکنه...دمیترس  

 یخوایروم گهید دوماه یکی ؟یبترس دادنش دست از ک تیزندگ تو اومده ساره تاحاال یک از روشن چشمم عه
؟یکارکنیچ  

!شو خفه فعال تو  
 و کردم تنم خودمم راهنیپ و دمیچیپ دورش یشال کردم پاش هم یشلوار و کردم تنش ییمانتو یفور و شدم بلند ازجا

...نبستم یحت هاشو دکمه  
 سرم یا لحضه یبرا...قلبم نیهمچن بود شده ادیز یلیخ کمرم و دست درد تحرک همه نیا یبرا کردم بغل رو ساره

 بستشو هی و دراوردم قلبمو یقرصا لوازمام نیب از و اتاقش تو رفتم و کردم رها نیزم یرو رو ساره عیسر که رفت جیگ
... اتاق نیا تو نارواوردمشونیا شبید که کردم خداروشکر بمیج تو گذاشتم  

 حال نهییا تو خودمو درد از سرخ چهره یا لحضه یبرا اومدم نییهاپا پله از و کردم بغل رو ساره دوباره عیسر یلیخ
  انداختم نییپا سرمو و دمید

 ینیه توصورتش دیکوب و کستیش افتاد دستش از وانیل دید تامنو رونیب ومدیم یغذاخور اتاق از داشت که مامانم
شده؟یچ بده خدامرگم: وگفت دیکش  

گمیم بهت زنمیم زنگ بعدا برام کن باز درارو فورا فقط مامان نگو یچیه: من  
 و دمیکش یادیفر که کردیم تکرار اعصابشو رو و مورد یب یسوالها همش یدرورود سمت رفتیم که یدرحال مامان

...گهید بسه: گفتم  
 کنه باز درو تا ورفت شد ادهیپ ازش و رونیب اورد بلندمو یشاست یفور و نایماش نگیپارک یتو دیدو دید تامنو یمشت

 در مارستانیب نیاول سمت روندم و رونیب زدم در از عیسر و کردم دراز نیماش عقب یصندل یرو رو ساره منم
....دسترس  

  ارهیب برانکارد یکی: زدم ادیفر داخل ورفتم گرفتم بغل رو ساره دمیرس تا
 با رو من و گرفت وحشتناک قلبم رگ و شد دتریشد حمله گذاشتم که روش رو ساره اورد یبرانکارد پرستار کی فورا که

... نشوند زانو یرو ابهت اونهمه  
 یباال یکیاون و بود برده رو ساره ها خانم از یکی دادم قورت و خوردم باهم تاشو دوسه و دراوردم رو قرص بسته عیسر

  کجاست؟ ساره: گفتم و پاشدم ازجام و خوردم یاب وانیل هیثان چند بعد دیپرسیم حالمو من سر
اصال؟ خوبه خودتون حال..شده چش و بود یک خانم اون دیبگ... دیکن حفظ خودتونو ارامش اقالطفا: پرستار  

 دارم یقلب مشکل خودم... شده هوشیب ادیز یعصب فشار از کنم فکر خانمم: گفتم و دمیکش یقیعم یها نفس من
کارکنم؟یچ دیبا...بهترم خوردم قرصمو االن البته بده دست بهم حمله ممکنه وهرلحضه  

 سرشه دیسف شال که یخانم نیا: گفت و ما سمت اومد اتاق از یدکتر لحضه وهمون برد رشیپذ به منو پرستاره
  ش؟یهمراه هیک اورژانس اوردنش وتازه

من: گفتم یفور  
 از حجم نیا...بوده روش یادیز یلیخ یعصب فشار نیهمچن بوده افتاده فشارش: گفت و کرد توهم اخمهاشو دکتره
 تکرارش بهتره راشته دردسر پر رابطه اگر اما نکردم اش زنانه چکاب... ستین یعاد اصال جوان خانم کی مغز یرو فشار

...خونه دشیببر دیتونیم شد نرمال که حالش و بشه یبستر نجایا دوشب بده براش چون نکنه  
...کردم تعجب  

هم خانم اون و زد پرستاره به ییحرفها دکتر  
... کردم پر داد پرت چرتو یکل و نهیهز و ساره شدن یبستر فرم  

... کردم تعجب که بودم مونده همونطور و بهترنشد حالم دمید یمدت از بعد  
 یها وقت فقط وگرنه نشینیبب االن دیتونیم دییبخوا اگر کنن شیبستر تواتاق برنشیم خانومتونو دارن: گفت پرستاره

نمیبیم خانوممو بخواد دلم هروقت من ؟ینجوریا چرا چه یعنی: گفتم تیعصبان با نیایب مالقات  
!نیدار طلبم دینگرفت که یخصوص دیگرفت یعموم اتاق شما خب... اقا باال دینبر مارستانیتوب صداتونو: پرستاره  
...تواتاقش رفتم خودمم بردنش که بعد یکم و گرفتم براش یخصوص اتاق و رشیپذ سمت رفتم خشم با  

 هوش یب همچنان و بود دهیچیپ شالش داخل موهاش و بودند کرده عوض مارستانیب یصورت یلباسها با لباساشو 
... بود  

 فشارش فقط گفتم و خونه زدم زنگ رشیپذ از ستین همرام میگوش شدم متوجه که رمیبگ تماس باخونه که پاشدم
دمیفهم که پرستار همون به سپردم رو ساره منم و شد راحت الشونیخ اوناهم... شهیم خوب زود و افتاده  

 
. 
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 یا لحضه یبرا خورد بدنم به نهییا تو نگاهم یوقت...حمام رفتم و رونیب دمیکش خودمو رشیز از درد و یسخت به
!خدانکنه: گفتم و گرفتم پس حرفمو عیسر بعدش اما کردم لعنت مهرادو  

...داشت زخم یجا تا سه گردنمم و بود شده زخم یکبود از راستم نهیس کینزد!  بود شده کبود بدنم تمام  
 درد تنم یاستخونا تمام... ومدیم خون و بود شده پاره نممییپا لب...بود یکبود همه اش هیبق یول...بود شده یخون 

.... بود شده یاب یکم دستهام دوتا مچ و کردیم  
...افتادم هیگر به هوی میروح یها فکروذکر و میجسم روز و حال اون با  

 اگرم مهراد بودم ریدلگ یکل... شدم یخال یحساب و ادیدرم کاسه از داره چشمام کردم احساس که کردم هیگر اونقدر
...دادیم خرج به متیمال مسائل نجوریا تو بود گرگ  

 ریز لباس ست اومدم یوقت و کردم حموم بالخره... بود شده ایوحش مثل بودکه خورده امشب یاونقدر یلعنت یول
 باز در دوباره که بخورم اب تا نییپا طبقه رفتم درد با...نسوزن زخمام که دمیپوش هفت قهی ینخ راهنیپ هی با بنفش
 رابطه از نشون که یخراب و پاره یبالباسها ختهیر بهم و لیپات و مست همونقدر...داخل اومد یکت بار نیا و شد

! دادیم داشتنش  
!مبل به خورد محکم که کردم نگاهش تعجب با  

 اتاقش خود تا گرفتم بازوشو ریز رفتم و دمیترس من؟ پست به خورهیم لهیپات و مست یهرچ امشب چرا خدا یا
...که بخوره وارید درو به نبود حقش نیا اشیبد ی همه با...کردم تشیهدا  

 خوابوندمش و خودش اتاق تو بردمش بود که یزور هر با اما... بود کرده گل ام دوستانه انسان حس یلیخ من دمیشا 
تخت یرو  

! دمیشن رو مهراد اسم هاش ونیهز نیب هوی کنارکه هی انداختم و دراوردم راشیز لباس جز لباسهاشو تمام  
 ازش و باشم داشته رابطه بامهراد که بودم داده بیترت رو یپارت نیا من: گفتیم دمیفهم که کشینزد رفتم تعجب با

...یکت تو یخر چقد اخه دمیخواب حسن با یول... ارمیب دستش به دوباره بتونم که کنم جمع مدرک  
 اخرم... اخه یبدبخت تو چقد یا... خانم سایآ کارنکرد یداد بهش که یادیز کننده کیتحر یقرصها اخرشم...  یییوا

...کسخل ؟یدیخواب اون با یرفت  
 امشب خواستهیم کردم برداشت ای و دمیفهم من که یاونجور... شد حل امشب پازل یول بودم شده وانهید انگار

... دهیخواب یا گهید کس با یاشتباه یول بخوابه باهاش که کنه مست مهرادو  
  همش و هیگر ریز زد دمید هوی باشه؟ حیوق تونهیم چقدر زن هی اخه داشته؟ نقشه بازم پس

...چشمهات به لعنت...بدجنس مغرور بهت لعنت... شدم عاشقت وقته یلیخ من مهراد: گفتیم  
 وونهید الیخ فکرو حجم نیازا دارم گهید من یخدا یوا بود؟ عاشق واقعا ای گفت؟یم دروغ یعنی بود؟ عاشق پس

... شمیم  
 یرو دمیخز اروم و کردم خاموش چراغهارو و شدم اتاق داخل... بود صبح۴:۳۰ ساعت بستم درو و رونیب زدم ازاتاقش

 ختنیر ی اجازه سوختیم اشک زور از که چشمهام به و دمیکش دراز تخت جزء نیتر گوشه یرو مهراد به پست و تخت
...دمیخواب و ندادم  

 مرگت خبر شو بلند ساده...یا یزخم چرا تو افتاده یاتفاق چه ساره:  گفتیم که شدم داریب مهراد داد با بعد روز صبح
...زنمیم توحرف با دارم ادیب  

 حوله و بود پاش شلوارکش که کردم نگاخ یمهراد به..نشستم عیسر و شدم بلند جام از یا ناشناخته ترس و تعجب با
... اومده حمام از دکهیفهم شدیم و کردیم چکه سشیخ یموها از اب و بود هاش شونه یرو  

!زنمیم غیج بخوره من به انگشتت: گفتم که طرفم ارود دستشو  
 چه نیا...شهینم خارج چهارجوب نیازا صدات صداست ضد و قیعا یچ همه نجایا... اطوارا ادا نیا یچ یعنی: مهراد
 شده چخبر افتاده؟ نجایا پاره چرا خوابت لباس... کبوده و زخم جات همه چرا...یدار که هیبار اسفناک اوضاع و وضع

؟یبزن حرف یخواینم یلعنت  
... نباشه ادشی یچیه دمیبا پس بود مست شعوریب نیا خودم به لعنت... هیگر ریز زدم و دیلرز بغض از چونم  

!نزن من به دست دمیم قسمت ترنمت خاک به ترو: گفتم که کینزد ادیب خواستیم  
 یبرا نکاراتیا و شده چت یگیم ادم ی بچه مثل ای: گفت و تخت یرو نشست اروم و کرد توهم اخمهاشو تیعصبان با 

!!!کنمایم لهت زنمیم بندمیم ترنم خاک رو چشممو قسم یعل یوال به ای هیچ  
... یبود مست شبید تو... ادیب ادشی دینبا هم یچیه...باشه مست که یادم: گفتم و گرفتم اشکهامو یجلو زور به
... یکرد زخم و کبود رو بدنم و تن تمام یکرد پاره لباسامو ؟یاورد سرم ییبال چه نیبب... جونم به یافتاد ایوحش مثل  
 یخواستیم که یزر هر یخورد خواست دلت یگه هر شبید... یکرد اش پاره ن؟یبب لبمو( کردم اشاره گردنم به)

افتاده؟ یاتفاق چه یگیم یبرگشت بعد یزد  
 تو زدمیم یپ در یپ هام مشت با و ترش کینزد رفتم زانوهام با ست؟ین ادتی یچیه یبگ یخوایم یراحت نیهم به 

کردمیم هم هیگر و نشیس  
 چشمهات و تو به لعنت شده؟ چخبر یگیم بعد یکرد داغون کارات با احساساتمو یکرد خورد غرورمو تمام: گفتمیم 

شده؟ چخبر یگیم بعد یکرد ناکارم یزد  
 کارو نیا ام گهید کباری ادتهی شدن کبود یگرفت دستامو محکم انقدر یوحش نیبب: گفتم و دادم نشونش دستامو

؟یلعنت ادتهی ؟یکرد  
 که ییها مشت و شده؟ چخبر یگیم بعدتو کنهیم درد مغزم کنهیم درد روحم و بدنم تمام یاورد سرم ییبال چه نیبب

زدمیم نشیس به  
 

هست یاسحاق لشیفام  
...کردیم تمیاذ قلبم وضع...دکترم مطب سمت رفتم و شدم نیماش سوار خودمم  

و رفت هم یتو اخمهاش که براش دادم حیتوض رو طمیشرا و کردم کیعل و سالم و دمیرس  
 توش امپول دوتا یکی و کرد وصل برام یسرم یمدت بعداز گرفت ازم هم قلب نوار و بکنه نمیمعا تا بکشم دراز گفت 

نوشت یا نسخه و کرد قیتزر  
! انگار نه انگار باش مراقب گمیم یهرچ...شمیتونم فیحر گهید من مهراد: گفت و   

...شترکردمیب رو دزشون رو گهید یتا سه اون اما کردم کم رو شیکی یشد بهتر خداروشکر یداشت دارو چهارنوع  
! خطر زنگ جهت هی از خوب جهت هی از یعنی نیا  
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 شدن تر فشرده امروز هستند قلبت ییباال یها چهیدر رو گهید یدوتا اما الحمدوللله داره یخوب تیوضع رگات از یکی
... بدشد یلیخ حالت امروز نیبخاطرهم کرده مشکل قلب یبرا رو خون کردن پمپاژ نیا و  

 داروهاتم.... یبر یتونیم بعد باش سرم ریز یکساعتی...کردم قیتزر کنهیبهترم حالتو که ییدارو و ارامبخش برات االن
...باش خودت مراقب شتریب بعد به نیازا... ارهیب رهیبگ یمنش دمیم  

.کن استراحت... بخواب کمی ببند چشمهاتو فعال... شهیم باز هم ات گهید یرگا انشاهلل یبخور مرتب داروهاتو و قرصها   
دکتر ممنون باشه: من  

کنمیم خواهش...فمهیوظ: دکتر  
...ساره مارستانیب سمت روندم و رونیب زدم مطب از دیجد یداروها با کساعتی بعداز  

 دمید که اتاقش داخل رفتم و بود درد مسکن و ارامبخش که گرقتم داروهاشو رفتم دکترش دستور به دمیرس یوقت
...زهیریم اشک داره صدا یب و دارهیب  

...کردم لعنت خودمو امروز تو بار نیچندم یبرا.... بود ینطوریهم اول یروزا اونم...افتادم مهرانه ادهی حالش دنیباد  
... دمیبوس دستشو پشت و گرقتم تر محکم که ردنیب بکشه خواستیم دستم تو گرفتم دستشو و کنارش نشستم   
 کننیم اهیس دخترهارو ندهیا که متجاوز یادمها کردمیم فکر شهیهم من... دلخوربودم و یشاک خودم دست از یلیخ

... خوبه براشون مرگ فقط که اند یفیکث یادمها  
ارسالن؟ مثل دیشا... اونا از یکی بودم شده خودم بعداالن  

...ییهوی فشار نهمهیا از...  یذهن و یروح یها یریخوددرگ نیا از ترکمیم دارم من یخدا یوا  
... بدهکارم بهت یخواه معذرت کی من... ساره: گفتم یا گرفته و بم یصدا با و کردم پاک دستم با رو ساره یاشکها

 زیچ همه یب و یالش یکنیم فکر که اونقدراهم من ساره کن باور اما...خورهینم بدردت اصال ام یخواه معذرت دونمیم
...ستمین بخدانامرد...بخدا ستمین  

 نامرد من بخدا یول...ادینم ادمی یچیه کنمیم فکر یهرچ صبح از...نبود میحال یچیه بودم مست من ساره
 یا گهید یجا دلت اگر.... یبر یبخوا اگرم... مونمیم باهات اخرعمر تا...باورکن بخدا دمینم طالقت یبخوا اگر...ستمین

... میتونیم خب...  رهیگ هم  
 ازدواج دوباره یتونیم ینجوریا... بکنه اولش روز مثل ویچ همه تونهیم... مادرم زنان دکتر...میکن شیکار هی میتونیم
 منو دمیم قسمت پدرت خاک به ترو فقط...هستم پاش یبگ یهرچ بخدا...دمیم انجام یبخوا یهرکار باورکن... یکن

.... ببخش  
 خودم دست... بکنم یکار نیچن خواستمیبخدانم واقعا یول... نبود درست اصال.... اصال کردم باهات من که یکار ساره

...گمیم راست باورکن... نبود  
... گفتینم یچیه... کردیم نگاهم گنگ و اخم با ساره  

بود؟ ختهیر نقشه برات یکت یدونستیم...یدونستیم ؟یرفت یلعنت یپارت اون به یچ یبرا:  دیپرس فقط  
 انهیوحش اونجور تو که بود اون ی کننده کیتحر یقرصها بخاطر یدونستیکنه؟م جمع مدرک و بخوابه باهات خواستیم

؟یافتاد من جون به  
  ؟یلعنت اره چاه؟ ته یرفتیم باکله یداشت یدونستیم 

 تو...تو داده؟ انجام کارارو نیا یکت واقعا...یعنی.... ستین ممکن نیا...نه: گفتم زده شک... کردمیم نگاهش باتعجب
...یدونیم ازکجا  

  و سقف سمت برگردوند سرشو ساره
...دمیشن...گفتیم ونیهز... دادیم الکل و رابطه گند یبو... بود اومده صبح ۴: گفت  

!فیکث چقدر....پرو و حیوق چقدر...بستم هم یرو چشمهامو  
نجام؟یا چرا من: ساره  

...بود افتاده فشارت: من  
...ستین میزیچ...خوبه حالم خونه برگردم خوامیم...تمیاذ: ساره  

...خونه یبرگرد یتونیم شد نرمال که تتیوضع یبمون نجایا دیبا دوشب گفته دکتر اما:من  
.. چشمهاش یرو گذاشت و رونیب دیکش دستهام یگرم نیب از  سردشو دست و نگفت یچیه  

...تنهاباشم خوامیم: گفت  
...باشم مواظبت که...نذارم تنهات که نجامیا من اما: من  

!سوخت جگرم... زد یپوزخند  
!سوخت وجودم اعماق  

 ها مزاحم ریز از بار دوسه که یمرد...داشت اعتماد بهش چشمهاش مثل یروز که یمرد... بزنه پوزخند دمیبا اره خب
...کردیم کمک بهش داشت تیانسان یرو از که یمرد...بود داده نجاتش  

 حق... کرد استفاده سوء کمکهاش و یخوب و اعتماد از... بهش کرد تجاوز...شکست نمکدون و خورد نمک مرد همون
...بزنه پوزخندم داره  

... بود کرده جمیگ یحساب یلعنت سرم اون...خودم یتو دمیچیپ اتاق گوشه ی دونفره مبل یرو و دادم تکون سرمو
...دمینفهم یچیه گهید  و شد گرم چشمهام  

 از دیبکن یرو ادهیز یلیخ! تریل کی شهیم یکی نیا با اقا: گفت ختیریم کیپ که یساق... باال دادم مشروبو یبعد وانیل
...ها ندازتتونیم پا  

... زیبر کتویپ شو خفه گفتمیم  
س لباس اون با یکت بعد یکم  

 
...باال زدم رو یبعد کیپ... یعاد ریغ و بود شور دمیسرکش شو ته تا دستم داد یجام سمتمو اومد شی.س.ک.  

... بود نشسته کنارم  ساره و بودم تخت رو بعد کمی... گرفت اژانس واسم دیترس یساق  
بعد...سرده گفتیم  

... بشه پاره شد باعث که کندم تنش تو از دست با خوابشو لباس... زدمیم داد سرش و بودم زده مهیخ ساره یرو
باشم نداشته کارش گفتیم و کردیم هیگر ساره  

... دمیچیپیم و دمیلغزیم بدنش و تن رو... نخوره گوه گفتم و زدم داد سرش من اما   
...گفتمیم پرت و چرت... گرفتمیم گازش... دمیمکیم و دمیبوسیم  
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... دمیپر خواب از خودم ادیوفر ساره غیج با اخرشم و کردیم هق هق ساره و   
...میکردیم نگاه گرویهمد میبود نشسته وهردومون تخت یرو نشست و شد داریب من ادیفر با ساره  

خوبه؟ حالت مهراد: گفت نگران ساره...دیباریم کلم ازسرو عرق  
...وفتهین چشمهاش به چشمم که نییپا انداختم سرمو و شدم دختر نیا شرمنده  

 از چشمهام... کردم یغلط چه شبید که داد نشونم...اومد ادمی که یتامفهوم یها ریتصو و بود هزار رو قلبم ضربان 
... نشکستم رو غرورم اما...سوختیم اشک زور  

 نشسته تخت یرو نگران همونطور ساره هنوزم اتاق داخل برگشتم و زدم کلم سرو به یاب یبهداشت سیسرو رفتم
... بود من به نگاهش و بود  

 اما...قهره که دادیم نشون نزدنش حرف و دلخورش و ریدلگ نگاه... تخت یرو کردم درازش و سمتش رفتم یشرمندگ با
...کردم تیاذ نقدریا رو مهربون دختر نیا که شدم شرمنده... دیکاویم رو من نگرانش یچشمها  

...نباش تونگران... خوبه حالم دمید یبد خواب: گفتم و دمیبوس شویشونیپ   
! نبودم نگران: گفت و دیکش یراحت نفش  

 یبجا...کنم جبران خوامیم... زارمینم کم براش یچیه بعد به نیازا...کنم رفتار باهاش متیمال با گرفتم میتصم
بودم؟ مست من که هیچ ساره گناه...کنم جبران ساره یبرا خوامیم... خودم یبجا و...مهرانه یبجا...ترنم  

... رونیب زدم مارستانیب از افتاده یها شونه با و دمیکش یاه   
 بهش و پرستاره اون به دادم خورهینم باشه من دست از دونستمیم بردم و دمیخر جگر و سوپ براش و رستوران رفتم

!کنهینم سرو جگر یمارستانیب چیه هرچند مارستانهیب یغذا انگار که اتاق داخل ارهیب گفتم  
 کردم تر راحت براش رو غذا و تختش کینزد یصندل رو نشستم اورد غذاهارو اونم و داخل رفتم پرستاره از زودتر خودم 

! تمام و خورد سوپ قاشق چند...کردم میتنظ هم رو تخت بخوره که  
 بخوابه خوادیم گفت بعددوساعت  و خورد دادم قرصهاشو کردم جمع لوازمو و خوردش به دادم جگر تکه چند بزور

  و کردم خاموش اتاقشو یچراغا
...جات گردمیبرم... کنم عوض لباسامو خونه رمیم سر هی: گفتم  

!یبرنگرد خوامیم: ساره  
 از که شد یکت نگاه بینص نمیخشمگ نگاه سواالت یتمام به کامل پاسخ بعداز... عمارت سمت افتادم راه و بستم درو

... گرفتیم گاز رو اش شده کوریمان یها ناخن حرص  
 یکشت باهاش کمتر نداره تنش تو جون نیا بابا! اخه یکنیم تیاذ دخترو نیا چقدر: گفت و دیخند حاتمیتوض اخر بابا

! ریبگ  
 مادر! دیترکیم حرص از داشت که یکت جز دنیخند شیخوشمزگ نیا از همه و شد پرتاب سمتش به مامان ییدمپا و
!داره ارشویاخت واال حقشه ادین و ادیب سرش ییهربال گهید زنشه جان محسن وا: گفت بعد و کرد یکت به ینگاه یکت  

! کشونمشیم یاهیس به بندازه ساره یرو یخش مهراد ستین نطوریا اصالنم: گفت بابا  
 ناخوداگاه برگشتم یوقت و گرفتم دوش و تواتاق رفتم و کردم ترک اونجارو یخستگ با که رهیبگ باال خواستیم بحثشون

... برد خوابم که شدیچ دمینفهم و دمیکش دراز تخت یرو  
 ساره کردم حس و دمیپر ازخواب داشت ادامه کمرم یگود تا و شدیم دهیکش کمرم یرو که یخنک دست احساس با

 که کردم سفت رو وفتادیم داشت که کمرم دور حوله شدم بلند جام از هوی دویچیپ مینیب ریز یسرد تندو عطر که است
 یرو بود دهیکش دراز بندهیفر و لوند بود مشخص اندامش یجا همه که یل شرتک و تنه مین هی با افتاد یکت به نگاهم

  ما مشترک تخت
 نقدریا: گفت و باال گرفت رو ساره خواب لباس... یشیم تر جذاب ینجوریا... وفتهیب بزار نداره بیع: گفت و دیخند و

...زمیعز نداره بیمارستان؟عیب یراه خودشو ؟یکرد پاره لباسشو یزد که یخشن  
 من مارستانهیب اون که حاال: گفتیم و کمرم دور حوله سمت دادیم سوق دستهاشو و من سمت اومد و پاشد ازجاش 

  هستم جاش
 از که زدم گونش یرو یمحکم یلیس و هم به دمیچیپ دستهاشو جفت بود شده برابر ده کجا از دونمینم که یزور با

...رونیب زد خون لبش گوشه  
 کشوندمشیم سگ مثل دمشیمسکش موهاش از که همونطور و زدم چنگ موهاشو انهیوحش که کردیم نگام متعجب 

خودش اتاق سمت  
  نمیب نیتوا کنم ولش گفتیم و زدیم پا و دست فقط اونم 

 اتاق تو االن گهید زنمیم گردنتو یلیوک هللا بشه داتیپ میزندگ و زن و من اطراف گهید بار هی ییهرجا ی هرزه: گفتمیم
...میبود خودش  

  دادمیم فشار که یدرحال و دمیچیپ گردنش دور محکم و کردم ول دستهامو
کشمتیم بد یلیوک هللا: گفتم  

بد   
... ندارم ییآبا رفتنم زندان از   

 درست موهامو و دمیپوش یکرم راهنیپ با یا قهوه قهیجل و شلوار اتاق تو رفتم و کردم ولش که شدیم خفه داشت 
ب رو ساره و خودم یگوش و بستم مویمچ ساعت زدم ادکلن و کردم  

 
....کنم کمکت دنتیپوش لباس تو اومدم... یبر یتونیم  

کجاست؟ لباسهاش: دیپرس و دیکش دورشو پرده   
تخت کنار کمد توهمون: من  

...بود تخت یرو حاضر ساره و رفت و کرد باز رو مرده هم بعد یکم  
... خونه روندم و سوارشدم... کردم تشیهدا نیماش تاداخل و گفتم ربازوشدیز  

  نیبنابرا ادیم ییبوها هی دنیفهم هیبق دلخوره بود معلوم کامال نبودو عاشقانه نمیهمچ که ساره رفتار با
توخونه برگشتم و دیطالسف خوشگل و ساده دستبند کی به دمیخر گل و ینیریش رفتم  

! میکرد یمااشت یتظاهر بهصورت ماهان یها یباز دلقک و ایاطراف واسطه با و   
 جشن بعدشم روز دوسه...کردیم یدور ازم وهمش کردیرفتارم سرد ساره خودمون نیب اما میبود  خوب جمع تو 

...شد شروع یخوش و یخوب به که بود مهرانه عقد مجلس  
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 و هیاتل یپ رفت ماهان و میکرد ادهیپ شگاهیارا تو خانومارو رونیب میزد باهم ماهان و مهرانه و منوساره زودش صبح از
....تدارکات و شام و وهیم یپ رفتم منم زایچ نیا و نیماش گل  

 داده که رو نو یلباسها و ییاتوشو میرفت راستی نهارخوردن بعداز اومد ماهانم رستوران کی رفتم ناهار هم اون بعداز
....شگاهیارا میرفت و میگرفت تحول رو کنن اتو میبود  

 
...رداشتم  

 یلونینا داخل براش اسپرت یا قهوه کفش و شال با یکرم شلوار و مانتو  باشه داشته لباس به ازین دیشا گفتم
  و نییپا طبقه رفتم و گذاشتم

 سمت میافتاد راه نهیدوماش که شد ینجوریا و انیب خوانیم گفتن هم اشون همه مارستانیب رمیم که گفتم
...مارستانیب  

  و کردم حلش( رشوه) یزیرمیز کمی با اتاق تو بره شب ۸ ساعت ادم اونهمه دادنینم اجازه نکهیباا ساره مالقات میرفت
:/ نیهم! یش خوب زودتر: گفت فقط  که یکت مادر جز... کردن شدن خوب یارزو براش و دنشید رفتن یهمگ  

 واسه که یخوراک اونهمه و گذاشتم تختش گوشه کمد تو کویپالست منم و کردند یخال رو اتاق کساعتی بعداز بالخره
  و گذاشتم خچالی داخل رو بودن اورده ادتشیع

...اتاق تو اومد ازاد یهوا که کردم باز رو پنجره و زدم کنار هارو پرده... اتاق داخل گلدون داخل هم هارو گل دسته  
 ساره یجلو زیم یرو چنگال با گذاشتم داخلش هم السیگ چندتا کردم قاچ قاچ و گرفتم پوست رو هلو و موز ظرف دوتا

  کاناپه، یجلو زیم رو خودم یبرا شمیکی
 یچیه اون... دادم بهش شمیگوش و نشستم... خودش دست دادم کنتروشلو و کردم روشن براش روهم ونیتلوز 

...حرفها نجوریازا....  و  یش خوب زودتر بخور بفرما: گفتمیم من اما گفتینم  
دادم و کردن باز کمپوت و وهیابم براش ندفهیا بود یخال جلوش ظرف کرد خاموش رو ونیتلوز دمید یمدت بعداز  

 ی خنده باعث که گوشه هی گذاشتم و اب ریش ریز گرفتم خب یول نداشتم ادی هرچند شستم ظرفهامونو و بهش 
!شد ساره  

... زدم نترنتمیا و یگوش به یسر و کناپه یرو دمیکش دراز و دراوردم رو ام قهیجل و سرجام رفتم بعد یکم   
 و کردم تنم رو ام قهیجل و پاشدم ازجام! بود ۱۰ افتاد ساعت به نگاهم نهیمعا یبرا داخل اومد پرستار نیبعدچندم

...کردیم نگاهم و دیکش کارش از دست پرستاره که شدم تخت کینزد بستم رو اش دکمه  
  و دمیبوس سرشو یرو و ساره کینزد رفتم! نگفتم دروغ بود شده قلب شکل چشمهاش بگم اگه 

  فقط نداد جوابمو ای دستم ریز نزد ای عقب دینکش سرشو ساره تصورم برخالف زمیعز رمیبگ شام رمیم: گفتم
!باشه: گفت  

 غذاشو نبود یکس از یخبر که اتاق داخل برگشتم و گرفتم برگ کباب دوپرس رونیب زدم اتاق از و کردم تعجب 
...خوردم غدام از خودمم و جلوش گذاشتم  

  و تو اومد یاسحاق که زد تختشو کنار زنگ  ساره بعد 
.مهرجو؟ خانم جانم: گفت  

 داد ادامه و کرد اب ریش به یا اشاره و اونجا یها ظرف اون راستش اند فیکث ظرفها نیا یاسحاق خانوم: گفت ساره
...دیداکنیپ واسش یا چاره کنم صداتون گفتم بشورتشون ستین بلد همسرم... مهر اند فیکث هم اونم  

  دیکنینم تشیاذ شمام مهرجو یاقا... .بخواب ریبگ راحت شما..گلم ادیب گمیم رو مستخدم: گفت و زد یلبخند یاسحاق
... بخوابه تا دیزاریم و  

 و ظرفها ام یکی اون کرد زیتم رو ییدستشو و اتاق کف یکی اومدند دوتاخانم بعد کمی رونیب رفت و دیرس بهش کمی
دادم انعام یده دوتا هرکدوم به زایچ هیبق  

 تا دمیکش دراز کاناپه رو رفتم و دراوردم کمربندمم دراوردم رو راهنمیپ و قهیجل و کردم خاموش چراغارو خودمم رفتن و 
....کردمیم فکر ساره همسرم لفظ به داشتم  بخوابم  

 سرم باال خوادینم... هیچ ایباز مسخره نیا خونه برو پاشو مهراد:گفت وبالخره نکرد تحمل بود گر نظاره اول از که ساره
...برو پاشو... خوبه حالم من یسیوا  

مهرجو؟ خانوم نه مگه باشه همسرش کنار دیبا شهیشوهرهم هی: من  
دویخند ساره  

...یشیم تیاذ نجایا گمیم بهت برو پاشو مزه یب: گفت  
  ساره
  ساره

 منو اتیمهربون با انقدر یول ببر تاراج به رسممو و اسم و ییدارا زندان بندازم بکش کن خورد کن له بزن منو...ساره
...نسوزون  

 اما بودن مغزم یتو ناهنهیا....کنهیم شرمنده منو یمن مثل یبفکرادم ینجوریا نکهیا...تره سخت ازهمه ات هیتنب نیا
یباشرمندگ و دمیکش یقیعم نفس  

 به که ییدمپا با بعد روز صبح...دمیخواب خودمم هام یریدرگ از بعد کمی و ربخوابیبگ...خونه برم ستین رضا دلم:گفتم
!بوده کارساره دمیفهم و دارشدمیخوردب سرم  
!بدبخت یسمی؟سادیسرصبح چته:گفتم باتعجب  

 باشه روبراه یچ همه نیبب من شرکت برو سر هی هم کنم دارتیب خواستمیم...ان یکت عمتو اون یسمیساد:ساره
...برو...نباش من نگران جام ادیم دادم خبر مهرانه به...  برس کارهات به خودت شرکت برو هم  

 
 مهراد
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 و جوجه،خسته پرس سه با شب ۹ ساعت دادم انجام رو گفت که ییکارا و رفتم بالخره دادیب دادو اصرارو یکل بعداز
  مارستانیب رفتم کوفته

 ساره بعدشم و بره که کردم یراض رو مهرانه بعد مویخورد رو شام دورهم...بود ام مهرانه زدمیم حدس که اونجور
... بعدمن... دیخواب  

که رونیب زدم ازاتاق کرد دارمیب واشی که شدم داریب یاسحاق خانوم یصدا با فردا صبح  
 که دیکن یخال ۲ ساعت از قبل تا دیببر شونویا دیتونیم دیکن هیتصو گفتن خانومتون دکتر مهرجو یاقا ریبخ صبح:گفت 

...ارنیم ماریب ۲ ساعت  
...ممنون باشه:من  

... روبستم راهنمیپ یها دکمه رفتمیم رونیب که یدرحال و برداشتم مو یبانک کارت اتاق ازداخل رفتم  
...دارشدهیب دمید که تواتاق برگشتم و کردم هیتصو! دیبازد راهنیپ منوبا یاسحاق که شدم شرمنده  

کند رو شیخال اومدسرم پرستار  
یشد مرخص زمیعز: وگفت   

 
 ساره
 

 یاتفاقها و اطرافم به و نمیبش جا هی همش نکهیا بود آور عذاب برام یلیخ دوروز نیا... شدمیم مرخص بالخره امروز
... هستم یاحمق آدم چقدر که کنمیم فکر و نمیشیم یوقت فکرکنم وقوع درحال  

!احمق اره  
...کنهیم اشتباه...کنهیم حماقت که هیادم اسم نیا... ستین خنده فیط هی ای فحش هی نیا  

 یلیخ کردمیم فکر...شد رو اون به رو نیا از میزندگ کل... دادم بله جوابه مهراد کمک شنهادیپ به یوقت از یدونیم
...راحته  

 دنبال خارج رنیم و شهیم راحت پسرشون بابت از الشونیخ مادرپدرش...رهیم ذارهیم یکت و بله گمیم کردمیم فکر
 راحت نقدریا اصال یول. ..یراحت نیهم به میدیم ادامه مونیهمکار به و میشیجدام مهرادم و من و شونیزندگ

 شترازیب هردفعه... زدمیم حرف مهراد با که یهربار...دمیدیم مهرادو که یهربار... بود برعکس قایدق! برعکس....نبود
... شدم کینزد بهش قدم کی قلبم تو کردمیم احساس قبل  

 دونستمیم نانیاطم با رو جواباشون که ادیم بوجود یسواالت ادیم شیم یانفاعاالت و فعل قلبم یتو کردمیم احساس
...شدمینم روبرو باهاشون چوقتیه دمیترسیم ازشون چون اما  

 ترس؟
...بدم دل دمیترسیم... ترس آره خب  
  ها باشم نداشته دوست نکهیا نه

...نه  
...ترسمیم ییتنها از... دارم دوست رو یعاشق...ترسمیم ییجدا از...دارم دوست دادنو دل من  

...ترسمیم انتیخ از...دارم دوست رو عشق  
 و تر یواقع یلیخ هیقض دمیفهم یوقت...روندم یچیه جواب و نمینب رو یچیه چوقتیه شدیم باعث ترسم نیهم

...بود شده رید گهید هاست حرف نیا تراز یجد  
 هی... شدم متولد دوباره و بودم مرده انگار... نبود ذهنم یتو انگار زیچ چیه دادم" بله" یوقت... میبود عقد سفره سر 

...لرزوند قلبمو که یزیچ هی... خاص یخنک هی...گرفت رو بدنم سرتاسر یاحساس  
... شدمیم کشینزد قبل شترازیب هروقت... دمیدیم مهرادو هروقت  

...هام قلب تپش  
... چشمهام   
...هام حرف و لبخندها  

!یداد رو دلت تو ساره که دادیم نشون نویا همه و همه  
 خودم عقل با من و هییجدا راه نیا اخر و اول...بفهمه نکنه که دمیترسیم...کنم اعتراف خودم به دمیترسیم خب اما

...کردم قبولش  
 بهم یمست تواوج بود کینزد که یشب... رسوند رو من جنون مرز لب تا مهراد که یشب... یلیخ...دمیترسیم یلیخ اما

.دارم دوستت... زد حرف کی قبلش... شد هوشیب و بود اری باهام شانص... کنه تجاوز  
....نیهم  

 توام... یدار دوستش توام ساره که کردم اعتراف خودم به من که بود اونجا...لرزوند رو وجودم تمام حرف کی نیهم
... دیلرز بار نیهزارم یبرا دلم... یعاشقش  

...بشه اشنا دادم اجازه خودم...بود بهیغر مهراد  
...بشه یاهل دادم احازه خودم...بود گرگ مهراد  

 بهم ینجوریا روز هی دونستمینم...برگرده روز هی ممکنه مهراد شدن یاهل دونستمینم... مرگه گرگ ی توبه دونستمینم
... برگردم و برم مرگ سرحد تا که کنهیم حمله  

 کینزد چکدومشونیه به اما بود دورم ادیز پسر مالم بخاطر نکهیا با... بود نخورده دست و پاک من احساسات یدونیم
...نبودم  

 اگر... کرد یدراز دست من پاک احساسات به... کرد یبد مهراد... داشت ادی و یعاشق... بود کاربلد ادم هی مهراد اما
...نبودم درمونده حد نیا تا من حاال شدینم احساساتم وارد یلعنت اون  

... دادمینم دل چوقتیه... افتاد ینم اتفاقا نیا ومدینم جلوتر و بود میزندگ تو فقط اگر   
 رو دلم یجلو نتونم بعد به نیازا ترسمیم... دارم دوستش که کردم اعتراف خودم به که بود اونجا قسمتش نیبدتر

...رمیبگ  
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 دنیفهم هیبق نیهم خاطر به ارمیدرب رو خوب عاشق گریباز کی نقش تونستمینم مسلما پس... بودم دلخور ازش یلیخ
... افتاد توپ یکادو کی مهراد و دلخورم  

..کرده تجاوز بهم کرد فکر مهراد... دمیروفهم یزیچ کی مهراد هول رفتار از مارستان،یب تو  
...کردیم رفتار خوب یلیخ باهام که بود وجدانشم عذاب بخاطر.   

 تجاوز بهم اونکه خب... افتاده یاتفاق چه نمونیب که نگفتم بهش نیهم بخاطر... بودم ناراحت دستش از یلیخ روز اون 
....بود نکرده  

 فکر خودم با... باشه اومده ادشی ییزایچ هی ممکنه دمیفهم... شدم داریب ادشیفر و داد با که بعدش روز صبح
...کردم فکر و...کردم فکر...کردم  

...نگم رو تیواقع بهش چوقتیه گرفتم میتصم  
! اره  

...هستم اره بدجنسم؟  
... بودم کرده تجربه اون با رو میزندگ یها نیاول تمام...بدم دستش از تونستمینم... بدم دستش از خواستمینم من یول

 تجاوز بهم کنه فکر بزار...نگم بهش یچیه گرفتم میتصم هم لیدل نیهم به...بود اون یپا رد پاکم احساسات توتمام
... دروغ با هرچند...کنهینم ولم چوقتیه ینجوریا...کنه  

!تونمینم...بدم دستش از دینبا خب اما  
...افتادم مهراد یاتفاقا ریدرگ ریپ مادربزرگ کی با یپناه و پشت چیه بدون تنها و تک دختر هی من  

....بدم دستش از اگه دارم دوستش که حاالم  
...شهینم نمیبیم کنمیم فکر یهرچ  

 خب اما باشه خوب باهام کردیم یسع یلیخ و کردینم یبدخلق...بود شده رو اون به رو نیا از مهراد روز چند نیا تو
...بودم دلخور  

بود؟ نبود بد کردن ناز کمی اما کنم ردش ومدین دلم..کرد یعذرخواه و گرفت برام هیهد یوقت یول  
...گذشت مهراد یپوست ریز  یها یمهربون با یخاص اتفاق افتادن بدون روز چند نیا خالصه  

یخوب هی اما  
 

 میدیخوابیم هم شیپ شب به شب فقط....یا گهید هرکار ای ببوسم کردینم یسع شدینم کمینزد اصال که بود نیا ش
...خونشون برن نایا یکت تا  

...مونندیم نجایا مهرانه یعقد مجلس بعداز تا دمیفهم من که اونطور  
...سوختمیم مادرش و یکت یها هیکنا و شین با اوقات یگاه  

... کنم ترک رو مکان کردمیم یسع فقط... گفتمینم یچیه و داشتمیم نگه احترامشونو اما   
...بود مهرانه کنون عقد موعود روز امروز بالخره  

...کاراشون یپ رفتن هم خودشون و شگاهیارا رسوندن مادوتارو مهراد و ماهان زود صبح  
 شگریازرا و بودم شده الغر کمی داشتم شیدرپ که یسخت هفته کی نیا تو اخه خورد جا یکم من دنید با شگریارا

...بود جاخورده الغرشدم انقدر دید ک االنم بود دهیند منو که االن تا یپاتخت مجلس بعداز  
 یماکس کی من لباس...مهرانه کار هم ۶ ساعت و شد تموم کارمن که بود ۴ ساعت بالخره و دستشون ریز مینشست

... بود یمشک نییپا به کمر از و بود براق یکرم کمر تا اش تنه باال که بود یمشک بلند  
 یرو ازادانه ممییطال شال و کردم تنم مویمشک بلند یمانتو برداشتم هم رو فمیک و ییطال یها کفش و کردم تنم

...بود شده بایز ها ملکه مثل شیا روزهیف ی دکلته لباس اون داخل ام مهرانه انداختم سرم  
 خودش اون برم من گفتنیم و بردارن لمیف و عکاس گفتند و داخل اومدند خانم دوتا که رونیب ببرمش گرفتم دستشو

... نایا و کارداره ادویم  
 مرد یمشک شلوار و کت تواون چقدر دمید رو ماهان که شگاهیارا رونیب اومدم و شدم جدا ازش یا یخداحافظ با منم

...بود شده تر  
رم؟یبگ یتاکس... برگردم دیبا یباچ من ماهان: گفتم یپرس احوال و سالم بعداز   

 داده هیتک نشیماش به سرت پشت قایدق: گفت و کرد نگاه اطرافو کمی... دنبالت اومده مهراد نه ؟ی؟تاکس یچ: ماهان
...کنهیم صحبت تلفن داره و  

ممنون خوبه عه؟: من  
؟یرینم چرا گهید برو خب: ماهان  

دنبالم ادیب اون بزار رمینم که معلومه: من  
...تو دست از: گفت...داد تکون تاسف به یسر و دیخند مردونه ماهان  

من سمت اومد مهراد بعد یکم  
یخوب سالم: مهراد  

یتوچطور خوبم یمرس: من  
...ینیبش نیتوماش یومدین چرا خوبم مهراد  

...اخه میکردیم صحبت میداشت: من  
...نمتیبیم توتاالر میریم ما باشه مبارکت بازم داداش خب اهان: مهراد  

فعال یمرس باشه: ماهان  
ساره؟ نمتیبب: گفت مهراد میکن حرکت که مینشست نیتوماش میرفت و کردم یخداحافظ منم  

 و کرد روشن سرشو یباال چراغ مهراد اوردم باال سرمو تعجب با بودن دهیند امو چهره چکدومیه و بود کیتار ابونیتوخ
...تر عقب داد شالمو  

: بود نیا العملش عکس تمام   
یشد تر خوشگل  

!نیهم  
!!!احساس یب و ذوق یب نقدریهم  

؟یوفتیب راه ستیبهترن... یشد پیخوشت یلیخ توام ممنون خب: گفتم و برگشتم و دمیکش یپوف  
چرا: مهراد  
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ماهان سمت رفت و رونیب اومد مهرانه که دمید و کرد روشن نویماش  
سایوا سایوا: گفتم   

 نییپا یکم نویماش شهیش ما سمت اومدند خانوما دوتا از یکی بعد و نیماش داخل نشستند که دمیماد ستادویا مهراد
بله؟: گفتم و دمیکش  

 است هیاتل ادرس کارت نیا... نیباش داشته ییدوتا عکس چندتا تا هیاتل دییایب شمام گفتند خانم عروس: خانوم
نمتونیبیم  
!رفت و   

م؟یکارکنیچ.. گهید یدیشن مهراد: گفتم  
!میریبگ عکس چندتا میریم: گفت و گرفت ازم کارتو و زد یلبخند  

....کرد خوش جا منم یلبا یرو لبخند   
....خوندینم" عجب چه" یساس ندفعهیا... بود شاد یساس یها اهنگ ندفعهیا  

... دونفره چارتا و میگرفت چهارنفره تا سه... میریبگ عکس تا داخل میرفت و هیاتل میدیرس  
 میتصم ماهم  که کاراشون هیبق انجام یبرا بردند دامادو و عروس اون بعداز... بود شده قشنگ یلیخ عکسهامون

...بود گرفته  یعقد مهرانه یبرا بابامحسن که یتاالر باغ سمت میبر میگرفت  
 سالن بعد دوساعت... میرفت سالن به مهراد با همراه و دراوردم لباسامو بودند ومدهین یادیز یمهمونها میدیرس یوقت

...بود شده غلغله ها مهمون از  
 هم دست در دست مهرانه و ماهان و شد یپل تیال کیموز... انیب خوانیم داماد و عروس کردند اعالم بعد یکم 

....داخل اومدند  
 با... افتاد یجید به چشمم که میکردیم نگاه هیبق به و میبود نشسته مهراد و من و رفتیم شیپ یخوب به مجلس

...بست نقش لبام یرو یطانیش لبخند دیرس ذهنم به که یفکر  
؟یمهراد: گفتم مهراد درگوش یفور  

بله؟: مهراد  
م؟یکن یتالف مام شد قرار و کردند تمونیاذ یکل مهرانه و ماهان ادتهی: من  

ذهنته؟ تو یچ بگو راستشو: گفت و نشست لبش یرو یلبخند مهراد  
...گفتم بهش رو بود فکرم تو که یزیچ  

میگفت بهش و یجید سمت میرفت باهم و گرفت دستمو زد یچشمک و زد یلبخند بعد یکم  
گ بهش رو اورد سرم مهرانه که ییبالها یوقت یول اورد نه و کرد ترش اولش   

 
...خنده ریز میزد و کرد قبول فتم  

 و خز هواهنگی رفتن فرو حسشون و رقص اوج تو یوقت برقصند سالسا تا وسط رنیم ماهان و مهرانه یوقت شد قرار
کنه یپل رو" چوپون دختر یآها" ختیر یب  

 خالصه
... نشه خراب که رنیبگ لمیف گشونید ی سالسا رقص از رنینگ لمیف رقصشون نیازا که گفتم هاهم بردار لمیف به

...وسط رفتن و گرفت رو مهرانه دست ماهان و شد یپل آهنگ  
:شد پخش گوها بلند از یهوآهنگی که بود بسته چشماشون و بودن هم حلق تو بایتقر ماهان و مهرانه آهنگ یوسطا  

چوپون دختر یآها"  
...سو اون به سو؟ نیا از ابونیب و دشت تو یکشوند رو وونهید دله چوپون دختر یآها  

...دیپر مهرانه و ماهان حس و رخندهیز زدن و دنیکیتر سالن کل هوی  
 بخار از و شد کیرمانت فضا شد خاموش چراغا ندفعهیا و کرد پخش دوباره رو اهنگ و کرد اعالم شو یعذرخواه یجید

...کردن گرفتن لمیف به شروع ها بردار لمیوف شد پخش بخار ها کن پخش  
 نجایا بشیعج شدند بیغ داماد و عروس یمدت بعداز شد که شام وقت! بودم ختهیر کرممو بالخره یول نه ادیز درسته

!نبود هم مهراد که بود  
 خندهیم داره دمید در دم رفتم تاالر یورود سمت ادیم داره انگشتاش نیب گاریس با دوان دوان مهراد  دمید بعد یکم 
!رهیگیم کام ازش ینجوریا که باشه خوشمزه تونهیم چقدر کردم فکر که یجور گرفت گارشیس از لذت پراز یمحکم پک  
 کج موهاش کمی و بود باز اش قهی اول دکمه کرد لهش پاهاش نیب و انداخت گارویس بعدشم! کردم هم هوس دیشا 

...بود شده جذاب یلیخ صورتش تو افتاد چراغ نور و بود شده  
کردم؟یم فکر ینجوریا من دمیشا   

نه؟ مگه میکن یتالف رو اسُکل دوتا نیا یکارا بود قرار ساره: گفت مهراد  
اره: گفتم  

ایب پس: گفت  
 که گارشمیس بود خورده تا ۱۴/۱۵ مهراد یول بودم خورده کیدوپ دیشا من...بود گرم گرم گرفت دستش تو دستمو

! شده خنده خوش ینجوریا که شده کوک فشیک احتماال دیکش  
که میزدیم قدم باغ تو میداشت  

م؟یریم کجا: گفتم  
!میکن تشونیاذ کمی میبر همن سیف تو سیف مهرانه و ماهان: مهراد  

!میبر: گفتم و دمیخند  
 مهرانه یلبا رو  بزاره لباشو تا جلو رفت بود اورده ریگ وارید خیب رو مهرانه ماهان داد نشونم مهراد که یسمت میدیرس

...گهید سمت به خورد صورتش و! اش کله پس زد َشرق مهراد هوی که  
...خنده ریز زدم منم  

 یرو جلو پرو عه عه ؟یبکن یخوایم کاریچ دیکن یعروس دیکنیم ینجوریا تونهیعقد مجلس شما شعوریب:  گفت مهراد
؟یکشینم خجالت هوم؟ یببوس یخوایم مویابج من  

 هوی که بود نیسنگ مهراد و ماهان نیب جو و دمیخندیم اروم که منم بود شده سرخ و بود اش قهی تو سرش که مهرانه
خب دارم دوستش گهید زنمه داداش عه: گفت بود گردنش پشت دستش که نجوریهم ماهان  

....خنده ریز زدن من سرخ چهره دنید با ام هیبق که دمیخند بلندتر هوی  
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و گرفتم مهرادو دست بود شده سردم منم فکره تو مهرانه دمید بعد یکم  خالصه  
...میبزار تنهاشون کمی بهتره: گفتم گوشش دم   

 به دیبا بشه یطوالن بتتونیغ: دادزدم بلند تاالرو سمت میرفتیم میداشت هم دست در دست داد تکون سرشو کرد نگام
...دیبد جواب هیبق  

 یم و دمیرقص یم و دادمیم قر ناز با... وسط میرفت و گرفت دستمو مهراد که بود شده یپل اهنگ و داخل میرفت
 خانوم دوتا یکی و سرجامون مینشست میرفت ماها که شد یپل یعرب اهنگ  یفارس اهنگ دوتا یکی بعد دمیچرخ

...بودند وسط  
؟یدینرقص چرا: گفت کردیم یباز انگشترام و الکام و ناخونام با دشتشو تو گرفت دستمو مهراد  

بود یعرب خب: من  
یدیرقصیم ها رقصنده نیا از تر قشنگ میلیخ تازه... یبلد یعرب توکه: مهراد  

؟یگیم راست: من  
: گفت دادیم فشار دستمم! اصال دهیم یمعن چه! مرده پراز سالن... یدینرقص یکرد خوب یول...هیچ دروغم: مهراد

...خانوما واسه فقط یبرقص یعرب  یخواست  
!برقص من یبرا فقط بگه ذاشتینم غرورش دونمیم...کردیم من من  

 حالت به بعدم دمیبوس اشو گونه ییهوی و جلو بردم سرمو و بودم شده سرمست بودم رخش مین رهیخ فکرا نیهم تو
!برگشتم یعاد  

...دمشیدیم چشمم گوشه از و کردیم نگاهم تعجب با مهراد  
!داشتم دوست اصال....وللش اه... بعدشم یبهتر یلیخ شیر بدون! یکرد تراش چپه باره نیدوم نیا خب: گفتم  

داد تکون یسر و دیخند مهراد  
... برن پدرش مادر ممکنه هرلحضه نکهیا به...کردمیم فکر داشتم و وسط میرفت شد یپل که یتیال اهنگ با بعد یکم

...میبش جدا ممکنه  
 من خب... دهیم طالق منو مهراد بالفاصلش و خارج رنیم نایا مطمئنا پس... است مهرانه یعروس گهید ماه ۷

؟...یچجور یول دینبا اره... میبش جدا بزارم دینبا پس... دارم دوستش  
:گفتیم اهنگ که هابودم فکر نیتوهم  

 
...بشم عاشقش دیبا اره   

سرنوشتمه گهید نیا  
 

دارم دوستش من اره   
کمه یزندگ واسه نیا  

 
....من بشم عاشقش دیبا اره  

...رفت قنج دلم ته...کردم نگاه مهراد یچشمها تو... دیرس ذهنم به یفکر دمیشن رو شعر کهیت نیا یوقت  
... کنم عاشقش که نهیا مونهیم که یراه تنها پس...  بکنم دل چشمها نیا از تونمینم واقعا من   

 اگر.... کنهینم ولم جوقتیه ینجوریا...بره ذهنش از ترنم ذکر و فکر بکنم یکار هی اگه...کنم خودم عاشق مهرادو اگه
..کنهینم ولم...نگم بهش اگر نکرده تجاوز بهم که نگم رو تیواقع بهش چوقتیه  

 
نه؟ مگه.  

...شد تموم اهنگ لحضه همون که شدم الیخیب و دادم تکون سرمو... شمیم وونهید دارم گهید یوا  
شدو یپل یبعد اهنگ که نمیبش برم خواستم  

...برم نزاشت مهراد  
  رقص به میکرد شروع

... کندینم دل و بود کرده رهیخ چشمهام تو چشمهاشو گذاشتم گردنش دور دستهامو و گذاشت دورکمرم دستهاشو 
...مات و کردیم نگاه نیسنگ  

! بود بیعج   
 جا لبش رو یلبخند که دمیچرخ رو یبعد حرکت و نزاشتم که ببوستم خواستیم و بود شده کینزد یلیخ صحنه هی

  میداد ادامه رقصمون  به نگفت یچیه و کرد خوش
!داشتم دوست خودت بقول یندار کردن گله حق: گفت و دیبوس امو گونه بالخره اما  

سرجام مینشست رقص بعداز و میدیخند  
 رام رو یمردوحش نیا دیبا یچجور قایدق که بودم نیا توفکر همچنان منم و کردندیم یخال رو سالن کم کم ها مهمون 

؟....بکنمش خودم عاشق تونمیم یچجور که نهیا منظورم کنم؟خخخ  
 محسن بابا و ستاره مامان و مهرانه اتاق تو رفتن عیسر مهرانه و ماهان خونه سمت میکرد حرکت مام رفتند مهموناکه

گفتن ریبخ شب بعداز  هم  
...تابخوابند رفتن  

مهمونن چون انیب اونا تا میبمون داریب ما بود گفته ستاره مامان و بودند دهینرس هنوز مادرش پدرو و یکت   
میکرد قبول یناچار یرو از مام که هامون اتاق میبر بعد   
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بود یورود در یروبرو که میبود نشسته ییرایپز بزرگ کاناپه رو مهراد با  
 سرمو و کردم روکمتر نمونیب فاصله که بود گذشته هم نیم ۱:۳۰ از ساعت ومدیم خوابم و بودم خسته یلیخ 

...مهراد شونه رو گذاشتم  
قهیدق بعدچند...من به داد هیتک سرشو و نگفت یزیچ  

؟یدیخر لباستو نیا یک... ساره: مهرادگفت  
!میبود سیف تو سیف مبل گاه هیتک یرو دمیکش عقب شونش رو از سرمو  

 اونم نداشتم دیخر حوصله برداره نجایازهم گفتم منم دیخر میبر گفت و جام اومد مهرانه عصر بودم شرکت روزید: گفتم
چطور؟...دیپسند نویا برام  

...دمیپرس نیهم واسه ادیم بهت یلیخ اخه یچیه..اهان: مهراد  
لطفته نظر:من  

بود شده بیعج امشب کال... کردیم نگاه صورتمو جز به جز و نگفت یزیچ مهراد  
...یکنیم نگاه ینجوریا چرا هیچ: گفتم  

!ینجوریهم یچیه: مهراد  
اومدن؟:گفتم اومد عمارت درب شدن باز یصدا بعد یکم  

...کنم فکر اره: مهراد  
جامون؟ از مینش پا: من  

...اضافس یزیچ هی یول میشیم پا: مهراد  
؟یچ: من   

...دیبوس اروم و گذاشت سرخم یلبا یرو لباشو مهراد  
 کاراشو همه و کرد پاک منم یلبا دور کرد پاک خودشو یلبا برداشت دستمال زیم رو از بود شده قرمز اونم یلبا حاال

...دادیم انجام تیباجد  
...دتیدیم یاونجور  نداشتم دوست کرده مست یحساب یکت داداش...بود سرخ یلیخ رژت: گفت  

ییصدا که نگفتم یچیه  
اهم اهم: گفت   

 مهراد میدیبوسیم همو میداشت کردیم فکر دیدیم یهرک... کنهیم تماشا مارو و ستادهیا یوورود اول یکت دمید و
  میپاشد گرفت منم دست و شد بلند ازجاش

...دیدیرس بالخره یکت سالم: گفت و انداخت کمرم دور دستشو میبود ستادهیا و  
میگفت ریبخ شب مویکرد سالم... داخل اومدند یکی یکی هم هیبق و شد باز در  

! کردیم جمع الشه انگار بود گرفته داداششو بغل ریز هم یکت پدر و اتاقهاشون یتو رفتندیم یکی یکی   
واقعاااا؟ بود مست نقدریا یعنی  

موهام کردن باز به نشستم و خودمون تواتاق میرفت مام بعد یکم   
نجایا ایب ساره:گفت بود نشسته تخت یرو مهراد   

...برات کنم باز موهاتو تا من به پشت زانو دو رو نیبش نیروزم: گفت جاش رفتم  
شد تموم: گفت و دیبوس سرمو یرو دراخر و کرد باز هارو دونهپنس دونه کردم رو گفت که یکار یحرف چیه بدون  

یمرس: من  
  گذاشتم نهییآ زیم یرو و کردم جمع تخت یرو از هارو ییمو پنس همه و شدم بلند ازجام

 حولمم زرد ریز لباس ست با برداشتم یتور زرد خواب لباس کی و رفتم منم داشتیبرم لباس داشت کمد جلو مهراد
  تنش نییپا جلو گرفت یزیچ هی مهراد دمید باال اوردم که سرمو برداشتم

شد تموم: گفت بعد یکم و انداختم نییپا سرمو یفور! کردیم عوض لباس داشت بود لخت کنم فکر  
خخخ! بود کرده عوض شلوارک با شلوارشو و کت بود دهیکش زحمت  

حمام برم که کن باز لباسمو پیز نیهم زحمت یب: گفتم و سمتش رفتم  
 تونمینم... زده تافت شگریارا رو موهام حمام برم خوامیم منم ایب زود: گفت و تخت سمت رفت و دیکش نییپا پویز

...بخوابم ینجوریا  
باشه: من  

 رفتم هم ییدستشو و دمیپوش لباسامو حمام کن عوض رخت تو شد تموم کارم ساعت مین بعداز و حموم رفتم
زدم مسواکمم  

ب حوله با رو راهنیپ و رختکن تو برگشتم   
  که کردمیم خشک موهامو حوله با داشتم رونیب رفتم و رداشتم

 داشتم و بشه خشک تا گوشه هی  انداختم امو حوله گرفتم موهاموکه نم... برو یبر حمام یخوایم مهراد: گفتم
!منم:  گفت مهراد که خوردم کهی کرد بغلم پشت از یکی هوی که چوب تو ذاشتمیم لباسمو  

کنمیم جمع لباسمو دارم: گفتم  
  بکن خب: مهراد

نگفت یچیه و کرد فرو سمیخ مهین یتوموها سرشو  
: گفتم. و بود کرده قفل شکمم رو که دستهاش رو گذاشتم دستمو بستم درشو بعدم کمد تو گذاشتم لباسمو منم 

بخوابم خوامیم خستم یلیخ... مهراد حموم برو  
باشه: مهراد  

...تخت رو رفتم و کردم خاموش چراغارو منم حموم سمت رفت و شد مورم مور که زد گوشم ریز یبوس  
...برد خوابم سوت سه و بستم چشمامو   

 
مهین  
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...اوردمین برو یول شدم داریب تخت دیشد یتکونها با شب یها  
نمیبب یچشم ریز بتونم تا سمتش بچرخم که زدم دور یاروم به کنهیم کاریچ دمیدینم و بود مهراد به پشتم   

خوره؟یم تکون تخت نقدریا که کنهیکارمیچ  
!اَه نچرخ یلعنت نه: کنهیم زمزمه دمید  

!زدیم خرغلت تخت رو داشت کالفه مهراد دمیفهم و دارمیب که اوردمین بروم بازم برگشتم یوقت   
!یدیم تکون رو تخت نیا یه ادیم خوابم ام خسته...  بابا بکپ ریبگ مهراد: دمیغر لب ریز یعصب  

باشه... متاسفم اوه: مهراد  
... میشونیپ به داد هیتک شویشونیپ یول بود دور خودش نکهیا با فقط نخورد تکون گهید و   

!خب بخوابم یچجور: کرد زمزمه که دمیشن  
...شدم خواب میتسل دوباره و اوردمین بروم  

  مهراد کردم فکر شدم داریب موهام نیب یدست نوازش با بعد روز صبح
....دمیخواب رید شبید بخدا بخوابم شتریب کمی بزار یمهراد:گفتم  

...گلم گذشته ۱۱ از ساعت جونم ساره: گفت که اومد ستاره مامان یصدا هوی  
...دید خوابمو لباس ستاره مامان و رفت کنار روم از پتو که نشستم تخت رو و کردم باز چشمامو هوی  

و دمیکش یقیعم نفس... نگفتم کسشعر زدم حرف خوب که دمیفهم و شد لود مغزم   
ریبخ صبحوتون سالم... مهراده کردم فکر من...ستاره مامان دییشما عه: گفتم   

در سمت بره تا  شدیپام ازجاش که یدرحال ستاره مامان  
...میبخور صبحونه دورهم نییپا ایب ریخ به شدت ظهر صبح دخترکم سالم:  گفت   

...بست درم و رفت و  
دارشدن؟یب رید ام هیبق یعنی م؟یبخور صبحونه باهم  

 نیاست بلوز کی با لباسامو و اتاق داخل رفتم معمول؛ یکارها لنجام و ییدستشو بعداز  پاشدم ازجام و زدم یلبخند 
  کردم عوض ینفت یاب یل شلوار و دیسف بلند

عطر هم یکم  و زدم یکالباس رژ و ملیر کمی بستم ساده یاسب دم و دمیکش شونه موهامو  
نییپا طبقه رفتم و کردم مرتب جاهارو  

خوردندیم صبحونه و بودند نشسته همه یغذاخور توسالن  
 ریبخ صبح همه به بود اونطرفش هم یکت... نشستم مهراد یجا و رفتم نفر نیآخر عنوان به یول دمیکش خجالت 

 گفتم
جان ساره یخوب: گفت و زد یپوزخند یکت مادر صبحونه سفره سر  

؟یخوب شما یمرس: من  
گم؟یروم مادربزرگت دیببخش اوه ومد؟ین مادرت چرا شبید یراست...اره+  

 کردن رد رو دعوت و کردند یخواه عذر... هستن ضیمر شونمیا و هیطوالن راه یکم نجایا تا شمال از...دیدونیم خب_
ها بچه دست به دیرس کنمیم فکر که کردند پست رو کادوشون اما  

 عروس که ننیبب تورو پدر مادرو خواستنیم یه دنیپرسیتوم یالیفام از همش مراسم تو هیچ یدونیم اخه اهان+
 مادرو گفتم شوم مجبور اخرش گهید... کاره و کس یب دختره نیا بگم مردم به تونستمینم که منم یهست دشونیجد

 ازدواج فعالهم گهید وتنهاست تک ام دختره نیا گستید شهر اونم داره مادربزرگ هی نداره لمیفام و فک مردن پدرش
گهید دیکرد  

...زد لبخند و  
 خودش یبرا داره یا گهید شهر اما ات  یح دیدرق و زندست هنوز ماددم اما دادم ازدست پدرمو درسته من زمیعز نیبب_

 هی و داشتم عمو هی مونده مادربزرگم فقط یمدر لیفام از هستن همونجا هم میمادر یها لیفام تمام و کنهیم یزندگ
کرد فوت شیپ وقت چند مدربزرگمم شد جنگ دیشه شیسالهاپ که عموم پدربزرگ بزرگ مادر  

دیبد تر لیتکم رو گزارشتون دیپرس یکس اگر گهید ی دفعه که دادم حیتوض براتون نارویا اما نمیبینم یلیدل چیه  
 خودتو نهمهیا بعدشم... بهت گفتم یک نیبب برباد دهدیم سرسبز سرخ زبان دخترجون؟ یگستاخ یلیخ یدونستیم+

 یشد یبختک یهست که ینیهم اخر و اول گهید کاره و کس یوب میتی گنیم اخرشم هیبق یچ که یکرد خسته
منالش؟ و مال و پول خاطر واسه  یچ که مهراد یزندگ به یافتاد  

مهراد دست یول سوختیم گلوم بود هیبق اور عذاب سکوت شیبد بود شده خراب یلیخ حالم  
 االن دارم که رو شوهرم... دارم که رو مهراد یول درسته ندارم کسو چیه من... یکنیم اشتباه یدار: گفتم و گرفتم و

....یگیم درست درسته ندارم؟ لیفام و فک ندارم؟ ؟مادر ندارم پدر من...منه یزندگ تمام اون  
 یول ندارم چکسویه من... دوستمه هم لمهیفام هم پدرمه هم مادرمه هم که دارم مرد کی من دارم رو مهراد من اما 

 یبرا دستکش و دفتر باتمام بایز بزرگ شرکت یول یندون ممکنه...خوامینم پولش یبرا مهرادو من... دارم که شوهرمو
...منه  

 ریس دلم و چشم که دارم یبقدر پس منه یبرا مسراثش و ارث و امالک و ملک تمام و پدرم یمتر صد چند خونه 
...نباشم مهراد منال و مال دنبال که باشه  

 همه که دارم نفرو کی نایا ی همه عوض یول ندارم چکسویه و دارم پول درسته من: وگفتم ستادمیا و پاشدم ازجام 
.... دارم محبت دارم عشق من...دارم روهم مهراد دارم روهم خدا من... مهیزندگ  

 نیا تمام مهراد ستین پدرم االن ینیبیم اگر...کرده یمادر برام پدرم نبوده سرم یرو مادر دست یبچگ از ینیبیم اگر
....ییتنها به کنهیم برام کارارو  
؟یبنیم خانوم؟ ینیبیم   

 شکستن دل لرزونهیم خدارو ارش دخترا اشک و آه دونمیم خوب رو یزیچ هی یول... : گفتمیم و ختیریم داشت اشکام 
 پس نویکرد درحقم دخترت و تو که یکارا تقاص روز هی که دونمیم نویا... یدیم انجام شهیهم تو که ستین هنر هم

...دیدیم  
چیسو کردم تنم عیسر رو یمشک شال و مانتو تواتاقم باال طبقه رفتم دوان دوان  

 
  بنیپا اومدم بدو بدو و برداشتم
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 و شدم نیماش سوار فرارکنم خواستمیم فقط شدیم دهیشن ییرایپز از باهاشون  مهراد یدعوا و دادیب دادو یصدا
  تهران بام روندم

 گله و کردم هیگر و نشستم همونجا رفتم... بودم کرده کشفش  وخودم رفتینم چوقتیه چکسیه دنجش گوشه هی
... کردم  

 یجد یلیخ بار نیا اما دارم هارو بحث جرو نیا مادرش با ای یکت خود با ای صبح هرروز... باخدا خودم با کردم دل دردو
...شد  

 یجلو شکست دورم غرور یکاه وارید...دمید چشماش تو رو قدرت اوج... دید اشکمو بار نیا... شکست دلم یلیخ 
...ادم همه اون  

...بزاره تنهام لحضه هر ممکنه مهرادم یحت...ندارم چکسویه... تنهام یتنها من گفتیم راست یول  
... تنهام من اره...شمیم نیزم کره یرو ادم نیتنهاتر اونوقت... رهیبگ ازم رو باجانمیز خدا ممکنه  

... اومدم خودم به که بود شب ۷ ساعت بایتقر  
...دیدیم تار و بود کرده پف چشمام که بودم کرده هیگر اونقدر تکوندم خودمو و شدم بلند جام از  

  یکل با هولزده و طرفم اومد کردم باز که درو بود نشسته تخت یمهرادرو و تواتاق رفتم کراستی و عمارت روندم 
 تا میگشت میرفت جاهارو یکل میشد نگرانت یماکل من ی؟خدا تو یبود کجا ؟ی؟سالم یخوب ساره یوا: گفت ینگران

...یزیچ چرا: گفت و شد جدا بعدش کرد بغلم محکم... خب؟ یرفت خبر یب چرا...رفتم شیپ کردن سکته مرز  
... نداد ادامه حرفشو و خورد جا افتاد چهرم به که نگاهش  

...سرد رفتار با قرمز ینیب و کرده پف یچشما با زرد و دهیپر رو و رنگ چهره  
ادیم خوابم و دارم درد...کنم حمام خوامیم: گفتم شناختمشینم خودمم که ییصدا با و زدم کنارش دستم با  

...گرفتم دوش و دراوردم لباسامو حموم داخل رقتم و همونجا انداختم و دراوردم مانتومو و شال  
نبود تواتاق مهراد رونیب اومدم یوقت  

 موهامو کامل سشوار هم یکم گرفتم موهامو نم حوله با نهییا یجلو نشستم و دمیپوش بلند دامن با شرتیت هی 
...کردم خشک  

 ینیس هی تو اومد مهراد که بخوابم یتاکم تخت یرو رفتم و شدم بلند ازجام کردیم درد و بود شده نیسنگ سرم
  و پام یرو گذاشت بود توش قرص دوبسته و پرتغال اب و اب وانیل هی که بود دستش

کنمیم دارتیب شام یبرا... بکش دراز و بخورشون هستن درد مسکن و بخش ارام نایا: گفت  
ستین گشنم... نکن دارمیب: من  

کن خاموش چراغارو شهیم اگه: دمیکش دراز و خوردم قرصارو  
...باشه: مهراد  

....دمیخواب و ندادم یشرویپ اجازه ذهنم به و بستم چشمهامو  
شدم داریب خواب از یکی یها بوسه با بعد روز صبح  

و شدم داریب تعجب با کردیم نازم ای دمیبوسیم ای دمید رو مهرانه که  
؟یشد ی؟روان ؟چته هیچ...ریبخ صبح: گفتم  

 ازتو نی؟ایشد یروان یگیم یبرگشت راحت یلیخ بعد تااالن مردم ینگران از روزید یکون بچه: گفت و کلم پس زد یکی
...کرده جور باهم رو شنقل و اسکل و تخته درو خوب خدا ازمهراد نمیا  

!زندم نمردم که حاال چرا؟ خب وااا: من  
کارکرده؟یچ مهراد مگه بعدشم  

...شده لیزل یریبم خدانکنه:  مهرانه  
:/ (  داره فرق کمی لحنش فقط زدلمیعز برم قربونت گلم یریبم خدانکنه که نهیا منظورش دونمیم اره اره)  
 اتاق داخل ادیب یکس دادینم اجازه یشدول راحت الشونیخ همه یاومد مهرادگفت یبرگشت که شبید: مهرانه

یبخواب ییخوایم و بده حالت گفتیم  
  یخواب دمید یش داریب کنم تتیاذ امیب اومدم منم شرکت رفتن باماهان  زود صبح امروز تا واستم شدم مجبور منم 

!یشد داریب بوس و باماچ یدارنشدیب هرکارکردم االنم گهید واستادم االن تا  
  کردم مرتب تختو پاشدم ازجام و دمیخند

ستین میزیچ فداتبشم: گفتم و  
  ومدیم تنم یاب تاب به که دمیپوش یمشک شلوارک هی ، اتاق برگشتم مربوطه یکارا بعدانجام و ییدستشو رفتم 

  نییپا طبقه میرفت بعدم
 شویشونیپ و یشد ناراحت اگه دیببخش برگشتم شدم خوب...تنهاباشم کمی رونیب رفتم گرفت دلم کمی روزید: گفتم.

دمیبوس  
 تعجبم...میخورد صبحونه مینشست و میکرد ریبخ صبح و سالم شدم مواجه بامامانجون که یغذاخور سالن تو میرفت 

خوابن؟ هنوز یعنی بود ۱۰ ساعت ومدنین چرا یکت خانواده که بود نیازا  
...نباش خانوادش و شمر اون دنبال: گفت و دیکش توهم اخماشو ستاره مامان که گشتمیم دنبالشون چشمم با  
 شوهرش بعدهم کردند دعوا باهاشون تو از یطرفدار به هم مهراد و محسن بعدش کردن باتودعوا یوقت روزید 

!برنگرن شاالیا که رفتن و گرقتن طاشونویبل کرد یعذرخواه  
...شدم دعوا مسبب اگر دیببخش... جان مامان شرمندم واقعا من: من  

 منو فهمهینم گهید شعوریب کهیزن یکرد خوب اتفاقا نداره بیع... سرت فدا هیحرف چه نیا گلم نه:  ستاره مامان
...شوهرته مهراد اتن خوانواده مادربزرگت و مهرانه و ماهان یزنیصدام پدر مادرو مارو که میبابات و مامان محسن  

  بخور اتو صبحونه نیبش... نکن الشونویفکروخ گهید االنم...گهیم چزتوپرت کنهیم دراز پا از دست یه
...ممنونم باشه....بگم یچ دونمینم واال: من  

رونیب میبر کن مشگل خوشگل شو حاضر پاشو ساره؟: گفت مهرانه نهار بعداز نهار بعدشم و خوردم رو ام صبحونه  
رونیب میبر چخبره...بابا ندارم حوصله: من  

خوبه تمیروح یبرا میبر کن جمع...انیم اوناهم گهیم داده امیپ بهم مهراد اخه: مهرانه  
نیا...گهیم راست فکرکردم کمی  

 
...بشه عوض هوام و حال گمی رونیب برم باشه خوب برام دیبودشا روم یادیز یروح فشار وقت چند  
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باشه: گفتم  
  زدم یمشک سرتاسر پیت هی تواتاق رفتم

!بود خودش جلوتراز عطرش یبو داخل اومد مهرانه که بستم یاب یروسر هی و  
!محشر یپیت چه بود زده پیت  

 بود دیسف کفشش و فیک و بود انداخته ازاد شمیاب شال جلوباز، یاب لش طرح مانتو با دیسف یسرافان ریز و شلوار
...بود دلبر شیصورت رژ و بود صورتش یرو هم یلیتکم شیارا  

! وارفت دید منوکه افهیق  
...یدیپوش لباس ینجوریا ییگدا مگه اسکل وضعشه چه نیا: کلموگفت پس زد یکیو کینزد اومد  

  کرد مجبورم غرغر و دیتهد یکل با بعدشم
 مانتو یجلو و ها نیاست سر دمیپوش یمشک یمانتو با یمشک یا پارچه شلوار و پاشدم جام از بزنم  خوب پیت هی

بود کارشده دیسف یبرگها همش  
...بود شده یمجلس انگار پمیت کردم سرم رو داشت دیسف طرح اونم که یمشک یروسر و   
کرد؛ شمیوارا دستم رو زد یکی و جلوم اومد و کردم باز وسط از فرقمو نهیا یجلو نشستم   

یشیات قرمز رژ و رژگونه و چشم خط و اهیس چشم هیسا و ملیر و کرم و مریپرا   
 دستم داد و ختیر لوازمامو توش و برداشت هم دیسف کفش و فیک و کرد درست جذاب مدل هی مویروسر بعدم

و زد برام برداشت ادکلنمم  
...خودت واسه یشد یلعبت حاال خب: گفت   

  هاش پله سمت شاپ یکاف اخر گرفت دستمو شاپ یکاف کی سمت روند مهرانه و رونیب میرفت
باال میبر باز هیکار چه گهید مینیشینجامیماهم ایب خب: گفتم  

...منتظرمانشستن باال اونا اخه: مهرانه  
!برنگرد: گفت مهرانه که برگردم خواستم باال میدیرس یوقت   

واچرا: من  
ریبگ دستمو و ببند چشمهاتو: مهرانه  
چخبره هیچ ایباز مسخره نیا: من  

کنماایکورم چشاتو کنمیم دست ای کنی رو گمیم که یکار ای: مهرانه  
وانهید باشه: من  

: کن باز چشمتو بعد شمرمیم ۳ تا گفت و کرد پچ پچ یکی با مهرانه میرفت ییجا هیتا گرفتم دستشو و بستم چشمامو
۱ ۲ ۳  

 یبادکنها وچندتا سرخ رز یها برگ گل و زهیم یرو دیسف و قرمز یوارمر شمع عالمه هی دمید که کردم باز چشمامو
...کردیم ییخودنما ۲۲ عدد روش که داره قرار تولد کیک کی مهراد دست رو و همه کنار قرمز و دیسف  

!بود تولدم روز امروز  
!نکشم غیج که بودم گرفته دهنمو یجلو یشگفت با   

...شد جمع توچشمام اشک  
!یستیتنهان یکردیم فکر که اونقدرهاهم ساره   

ساره مبارک تولدت: مهراد  
...ازهمتون ممنون بگم یچ دونمینم واقعا...من...یمرس: من  

گفتن کیتبر بهم اشون همه کردم تشکر و کردم بغل رو مهراد و مهرانه  
شدنیم اب داشتند چون کنم فوت شمعارو بهتره گفتن که زیدورم مینشست   

...بعد کن ارزو هی اول...نه نه نه: گفت یفور مهرانه  
...کردم فوت هارو شمع و بازکردم چشمامو خواستم ارامش و یخوشبخت و مهراد خدا از بستم چشمهامو و میدیخند  

....شدیم تموم سالم ۲۱ امروز   
...میریبگ تولدمونو ماراحت که کرده هیکرا امشب  رو طبقه نیا که گفتیم مهراد  

کادوهاشد نوبت  
کردمیم باز کادوهاشونو لبخند با  

بودم شده عاشقش واقعا بود طال و بود روش هللا اسم که گردنبند کی مهرانه بود گرفته ورساچ ساعت برام ماهان   
 کی کردم که بازش بود کارتن و بود ساده یکی اوردند رو بزرگ جعبه دوتا مرد چند و... داره فرق کادوش گفت مهرادهم 

! بود نرم و یپشم داشتم دوشتش واقعا که بود یکرم یدومتر خرس  
  جعبه کی رشمیز و بود سرخ رز شاخه هی کردم باز درشو بود باکالس و شده چیپ کادو...اما دوم جعبه

  کردم باز رو یبعد درجعبه و جاگذاشتمی رو رز
...جعبه تا ۷ از دراوردم سرخ رز تا ۷ که کردم تکرار ینجوریهم و دراوردم رو جعبه بازم جعبه کی و سرخ رز کی بازم  

...شدم خوشحال چقدر دونهیخدام و بود X فونیا کردم باز که اخرو جعبه  
...محکم محکم کردم بغل بود ستادهیا که رو مهراد و پاشدم ازجا نبود ماهان و مهرانه به حواسم اصال  

...دمیبوس کوتاه و کرد زمیسوپرا لباش با که ببوسم لپشو خواستم و عقب اوردم سرمو... بودم شده خوشحال یلیخ   
مبارک تولدت: مهراد  

 و میگذاشت مویگوش جعبه و سرخ رز ۷ یاخر جعبه یباال میگذاشت توهم مهرانه باکمک هارو جعبه و دراومدم بغلش از
گذاشتم هم دوتارو اون یها کادو  

 بزارن بردن هارو جعبه و گرفتن مهرادو نیماش چیسو و اومدند تامرد سه بعد یکم روش میگذاشت سرشو بعدم 
...نیتوماش  

...تولد کی وقت نیچند بعداز... بود عمرم یها شب نیبهتر از یکی امشب بگم تونمیم جرات به  
... میگرفتیم باپدرم که یا دونفره تولد تا۱۸ بعداز  

...دارم دوستشون واقعا که ییکسا کنار تولد کی بالخره... تنهابودم که یسال ۳ نیا بعداز  
 و بهتر یلیخ اشون رابطه ماهان و مهرانه... میزدیم وقدم تهران بام میرفت هامون قهوه و کیک خوردن بعداز شبید

... بود شده تر یمیصم  
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... فراتره یلیخ داشتن دوست از نشونیب احساس نمیبیم کنمیم دقت که حاال و بود موفق مهرانه کردن رام تو ماهان
... رهیگیم خندم و کنمیم حسادت بهشون یگاه  

 که ییعابرها و رکیرجیج یصدا و سکوت نیب  بمیج تو دستمم کی و بود مهراد گرم و بزرگ یدستا نیب سردم دست
...میزدیم قدم مهراد منو شدنیم رد  

 نیب که یزیچ اما دنیخندیم و گفتنیم کردنیم یشوخ یگاه و رفتنیم راه عاشقانه ما جلوتراز یکم مهرانه و ماهان
مهر و من  

 
!کردمیم نگاه مهراد رخ مین به یوقت من قلب تند یها تپش و بود سکوت فقط و فقط ادبود  

 سکوت...گردوندمیبرم رومو عیسر پس بشنوه مهرادهم دمیترسیم که شدیبلندم قلبم ی صدا تاپ و تاپ اونقدر یگاه
... دادیم ازارم نجایا یشلوغ نیب  

 نیب عشق و محبت ایدن هی با دوستا و نامزدها پسر، دوست و دختر دوست شوهر، و زن همه نیا کردمیفکرم باخودم
 انقدر یچ دونمینم کنم باز رو حرف سر یجور هی خواستمیم!میساکت مادوتا اما...خندنیم و زننیم حرف رنیم راه هم

 آممم: گفتم و فشردم دستشو... بود شده افکارش یایدن ماته مطمئنم... بود کرده درفکر غرق رو مهراد
 زیسوپرا یکل و بود رفته ادمی تولدم یحت نداشتم انتظار اصال یدونیم... بود یخوب یلیخ شب واقعا امشب...یمهراد
 ازت واقعا...یکرد دعوا ات عمه دختر و عمه با من بخاطر دمیشن... صبح روزید نیهمچن و... ازت ممنونم واقعا...شدم

...مچکرم  
 بدقول ادم... ستمین یخوب دار امانت اما... دادم انجام فمویوظا...نکردم یختص کار من: گفت و زد یلبخند مهراد

 که مرده یمرد گفتیم یبزرگ هی: گفت و دیکش یاه.... نتونستم... کنم مراقبت ازت نتونستم که...هستم ام یوبدذات
....انتظاربکشه ابد تا اگر یحت...بمونه دختر کنارش دختر هی  

 حرفها نیا دونمیم... کنهیم ام خفه داره وجدان عذاب حاال...اوردم سرت دمیترسیم ازش که رو ییبال... نامردم من یول
 واقعا من...یکن حاللم خوامیم...  یببخش منو تولدته که امشب خوامیم اما.... رکردمیتعغ یکل دونمیم...ادینم من به

...نمیبیتونم قیال خودمو که یخوب اونقدر یحت! خوب یلیخ... یهست یخوب دختر تو یول...نبودم یخوب ادم  
 دینپرس خب... نگفتم تمیواقع اما نگفتم دروغ درسته... بودم نگفته بهش من... بود شده جمع توچشمام اشک نم

...بگم که دینپرس چوقتیه  
 همونروز...یاورد ینیریش برام و یکرد یعذرخواه که یروز من... کن بس...یزنیم هیچ حرفا نیا... یمهراد:گفتم

..یمرد دونمیم چون...دمتیبخش... کردم دفن ویچ همه  
  دیبوس رو میشونیپ و ستادیا حرکت از

... بگم بهت ویزیچ هی خواستمیم ساره! کنه یخوب بهم کردم یبد که یکس به که! بود عمرم مجازات نیبدتر نیا: گفت
... گردنیبرنم.... باشه مهرانه یعروس که گهید ماه۶ تا... استانبول رنیم دارن هفته اخر... نایا مادرم  

  مینیبش تا مکتین سمت دیکش دستمو
 چون یول... یبد ادامه تیمعمول یزندگ به و یجدابش ازم راحت یلیخ یتونیم برن یوقت نایا... نیبب: داد ادامه

 اما...بزنم هارو حرف نیا که ستین درست امشب یدونیم... دمیم انتخاب حق بهت... افتاده وفتادیم دینبا که یاتفاق
! ندارم یاحساس چیه که نهیا من، درمورد بد ای خوب نیریش ای تلخ قتیحق کی ، ساره... کنمینم وقتشم گهید  
 ستیتون درمورد فقط نیبب...نداشتم و توندارم به نسبت یحس چیه هم اشناشدم باهات که یچندماه نیا یحت

 بهت خواستمیم... میبگذر... رفت باهاش منم روح انگار مرد ترنم یازوقت... مینجوریا ساله۵/۶ بایتقر...مینجوریا کال... ها
... بگم  

.... مسئولم بهت نسبت چون...کنمیم یبگ که یهرکار دمیم انجامش من یتوبگ یهرچ... دمیم بهت انتخاب راه دوتا
 تااخر و یریبپذ دیبا بودن احساس یب و ایمزاج بد و ایبداخالق نیا منوباتمام یجدانش ازم یتوبخوا اگر که نهیا اول راه

... میترم یبرا یبر کنم صحبت مادرم زنان دکتر با که نهیا دومم راه...  یکن یزندگ باهام ینجوریهم عمر  
 با میتصم هرحال به... یبش راحت و یبکن ازدواج یکیبا بعدهاهم یبد ادامه تیزندگ به راحت و میریبگ طالق بعدش

 قائل احترام براش یریتوبگ یمیهرتصم بعد.... رنیم نایا مامان گهید هفته کی.... یدار وقت هفته کی... توعه
... بگم روهم یزیچ هی و.... شمیم  

 ازارت هام بوسه با بخوام اگه یحت زنمینم دست بهت چوقتیه ینخوا تو اگر...خورمیم قسم میمردونگ ذرات یپا به
...باتو انتخاب حاال... یکن اعتماد بهم و ینترس که... باشم کرده حجت اتمام که خوردم رو قسم نیا... دمینم هم؛ بدم  

ر...بدنم   سردمه؟ یلیخ من دمیشا...دهیبع سرما نیا وریتوشهر...سرد سرد... بود شده س 
.... کنهیم متوقف ام گونه یرو اونو مهراد انگشت و چکهیم نییپا راستم سمت چشم از لجوج و مزاحم یاشک قطره

...شمیم یعصب...نکن هیگر تروخدا ساره:  مهراد  
 هارو کلمه نیتر رحم یب دارم دوستش که یمرد... نکرده ریگ تیموقع نیتوا تاحاال...کنهیم من من...بگه یچ دونهینم

....خودش اونوقت... کننیخوردم درون منواز که ساخت ییها جمله باهاشون دادو یباز  
...کردم نامزدش و مهرانه به ینگاه... هیگر ریز بزنم بود کینزد شیازتلخ که زدم یلبخند... الیخیب یه  

...بشن یباز ریدرگ بعدلبهاشون یدنبودکمیبع و زدیم حرف باهم چشمهاشون...  بود ماهان ی شونه رو سرش   
...نداشتم میتوزندگ ثابت ویکس چوقتیه که نهیشیم دلم به یحسرت  

 و مجنون که داره ینامزد... دهیم جونشو براش که داره یبرادر مادر برپدرو عالوه مهرانه که کنهیپرم وجودمو یحسادت 
...کرده دیروسف عشقش با رو جهان یعاشقا یتمام و خسرو و فرهاد  

...من و داره ثابت گاه هیتک نیچند اون   
... دمشیند ساله نیچند که یمادر...دفن   خروارهاخاک ریز که یپدر  

ریپ مادربزرگ هی با... کنه یخال پشتمو ممکنه هرلحضه و هیسور که یشوهر و  
 

بخوابم تونمینم ستین االن باشه بغلم بالشتم دیبا من: گفت  
 برگشتم کردم ول بالشتو توصورتش و سرش باال رفتم برداشتم بالشت کی یوارید کمد از پاشدم ازجام و زدم یلبخند

تخت رو افتادم و شد دهیکش هودستمی که بخوابم وبرم بزنم دور رو تخت که  
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 بالشت یریم بغلم ییایب نکهیا عوض  : گفت دادیم قلقلکم که یدرحال خنده و یشوخ با و افتادروم مهرادم و 
...یبکن کاریچ یبدون گهید دفعه که بدم قلقلکت انقد حقته االن ؟هان؟یاریم  

 شده قرمز یحساب شکمم و بود رفته باال لباسم...ومدیم چشمام از اشک که دمیخند و زدم قهقه دادو قلقلکم انقد
: گفتم و دستاشوگرفتم بود  

... گرفت درد دلم... بسه مهراد...یواها  
 پاک چشممو گوشه اشک شده قرمز یکل شکمم یرو... شده چشمام مات رهیخ و دهینم قلقلکم گهید دمید بعد کمی

 و سیسرو رفتم داشتم ازین ییدستشو به دیشد بلندشد ازروم و کرد صاف شرتمویت دویبوس دلمو یرو مهرادم کردم
 چیه هنوز یول بکنم خودم مهرادوعاشق دیبا من اومد ادمی خب که بخوابم خواستم و دمیکش دراز روتخت برگشتم

!نزدم یحرکت  
 و برداشتم دستشو کرد نگام متعجب بازکردو چشماشو رونیب دمیکش دستش نیب از رو بالشت و شدم کشینزد

...کرد بغل منو و دورم دیچیپ دستشم یکیاون بود گرمش و بزرگ یبازو رو سرم توبغلش دمیخز  
...میدیخواب و گفتم ریبخ شب دیبوس سرمو یرو اونم و دمیبوس اشو نهیس قفسه یرو   

 شدن شارژ واسه روبروم یخاکستر یگو دوتا اون دنید بازکردم چشماموکه دارشدمیب رگوشمیز مهراد یروزباصدا صبح
بود یکاف روزم تمام  

داد جوابمو گفتم ریبخ صبح و زدم یلبخند   
ه؟یچ: گفتم متعجب کردیم نگاه چشمامو فقط نمگفت چیه و بود اروم چهرش  

 چوقتیه رو داشتم شبید توخواب که یآرامش ساره دم،یخواب راحت سال ۶ نیا بعداز بار نیاول یبرا شبید: مهراد
! کنم فراموش تونمینم  
نگفتم یزیچ و زدم یلبخند  

ییدستشو برم که شدم بلند ازجام  
...بودم نکرده تجربش بود وقت یلیخ...یداد حسو نیا بهم که یمرس: گفت مهراد   

کنمیم خواهش:من  
...سرکار رفتم و دمیلباساموپوش کارام انجام بعداز و ییدستشو رفتم  

روز چند نیا  
...گذشتیم ممکن شکل نیتر کننده کسل و نیتر یعاد به  

...دمیم آرامش بهش من گفتیم وهمش داشت آرامش... بود شترماتیب...بود توفکر شتریب و بود شده حرف کم مهراد  
...گفتینم چیه و بود توخودش یلیخ  

 خودمو یجا دیبا گفتیم... بود خوشحال یکل و بود باخبرشده ممیتصم از مهرانه اما هیچ کاراش نیا لیدل دونستمینم
...کنه فراموش رو ترنم که بکنم یکار هی دیبا کنم جذبش دیبا  گفتیم کنم دایپ مهراد قلب تو  

 که خالصه... امیکنارب باهاش بمونم کنارش بتونم که باشه داشته دوستم کمی حداقل نشد عاشقمم اگه گفتیم
...سرم به زدیم الیفکروخ...میزد حرف یلیخ  

!دونمینم ؟ یچجور یول رکنهیگ شمیپ دلش بکنم یکار هی دیبا خب آره   
 گهید ماه ۶تا... استانبول رنیم دارن کردم عادت بهشون یکل ک یمحسن بابا و ستاره مامان... است چهارشنبه امروز

...برگردن فکرنکنم  
 منو افهیق زود صبح از... شدیم سخت برم یدور نیا و داشتم دوستشون یلیخ بود یهرچ بالخره بودم ناراحت یلیخ

...بود شده نیغمگ و گرفته پوکر هیشب خونه یاعضا تک تک مهرادو  
بود ۴ ساعت امروز پروازشون   

 اسلش شلوار و کردم تنم یمشک یها خط با دیسف بلند نیاست بلوز هی کارام انجام بعداز و دارشدمیب خواب از صبح
بستم یاسب دم موهامو کردم پام ممیمشک  

 بابا شنهادیپ به بعد و میخورد کنارهم رو صبحونه گفتم ریبخ بح۱ و نییپا رفتم رفتینم یخوشگل و شیارا به دلم دستو 
میگرفت یجمع دست عکس چندتا محسن  

...کنه عکسهاروچاپشون و بره تا ها خدمه از یکی داد رو نیدورب بعد و باشند داشته یادگاری رنیم دارن که   
 بعداز و تواتاقش رفت محسنم دادبابا بابامحسن به و برگشت پاکت کی با خدمه اون که دمیدیم لمیف میداشت دورهم

  برگشت قهیدق چند
 یجمع دسته عکس و میداشت لب به لبخند توش امون همه که بود ما یعروس شیکی بود توش عکس قاب تا سه

  بود، یخوب
 نیا گفت... بود امروزمون عکس هم شیسوم و میداشت خنده یهمگ بازهم که بود مهرانه کنون عقد شیدوم یکی

 یجمع دسته عکس اون از... افتاده اتفاق مدت چند نیتوا که ییها خاطره عنوان به برهیم باخودش رو قاب تا سه
...میباش داشته یادگاری که داد اشو نسخه هی یهرک به  امروزمون  

...فرودگاه میبر که میشد حاضر یهمگ بعد و میخورد یروح یب و یکسل همون به هم رو نهارمون  
!هیگر ریز بزنم بود ممکن هرلحضه و زدمینم یحرف چیه  نیتوماش و بود گرفته یلیخ حالم  

 بغض بالخره دنیرس که من به کردنیم بغل ماهارو یکی یکی  پروازشون شماره اعالم بعداز فرودگاه میدیرس یوقت
...دیترک ستاره مامان بغل تو بود دهیچسب گلوم به حیص از که نمیسنگ  

 کرد هیگر ام ستاره مامان... برن شمیپ از کردمیصدام بابا و مامان که رو ییکسا وقت بعدچند که بود یبد حس یلیخ 
...دوربمونه تارم یچشما از نبودکه یزیچ محسن بابا یچشما یسیخ و  

 بغض با هردوشون یول یچ دونمینم... جاشون بره مهراد گفتن اونا که کردم یخداحافظ ازهردوشون و کردم بغل اونم
بعد اوناهم و دیبوس جفتشونو دست مهراد بعد یکم... کردیم هیگر اشکارا که هم ستاره مامان زدنیم حرف باهاش  

 
.... هواموداره دورادور که یداشتن دوست و  

 دکی رو همسرم اسم مهرادکه با رو نمیب فاصله.... ندارم چکسویه بایتقر من....زنمیهام تلخ لبخند همون از یکی دوباره
... رمیگیم سردم یدستها نیب گرمشو یبازو و کنمیپرم ، کشهیم  

 هارو ستاره بغضم خوردن و نکردن هیگر یبرا... کنمیم هیتک بهش... بزرگش و پهن یها شونه یرو زارمیم سرمو
....نپره مزاجم ریز مهراداز بودن گاه هیتک ینیریش که....نکنم فکر زیچ چیه به کنمیم یسع و شمرمیم  

!ترنم حال به خوش: زنمیم لب که یمن و کشهیم یقیعم اه مهراد  



 

184 

...دهینشن.... گفتم یچ دهینشن... رهیگیم بغلش تو کمرمو و کنهیکارم دستش بالخره  
مهراد؟: گمیم   

بله؟: مهراد  
...نزن خودتوگول دختر دستیفا یب دنیشن" جانم" انتظار  

...یکردیکارمیچ یبود من یتوجا اگر:گفتم  
دونمینم... ستمیتون یجا که فعدا: گهیم و کنهیم من من... شهیم ساکت  
...اشتباه یمیتصم چه درسته یمیتصم چه بگه که دمیم چیپ سه ریگ  

...کشهینم مغزم باورکن مهراد: گفتم  
  توبگو...غلط کاریچ درسته کاریچ دونمینم

 ندمویا تا گرفتمیم طالق ازش شدیم یطیدرهرشرا متنفرم کاراش مهرادو از  چون... توبودم یجا اگر من خب:مهراد
؟یریگیم یمیتصم چه اونموقع ؟یچ ینباش متنفر ازش اگه: گمیم... بسازم  

 سرمم خورمینم تکون اما شنومیم رگوشمیز رو گردنش یها استخوان ترق ترق یصدا که سمتم گردهیبرم چنان
...راحته جام...ارمیباالنم  

؟یستین متنفر توازم یعنی: گفت کرد بهم که ینیسنگ نگاه مهرادبعداز  
 متنفر! نه: گمیم...کنمیم نگاه توچشمهاش و نمیشیم صاف رمیگیم ازش امو هیتک و دارمیبرم شونش سرمواز

!شمینم چوقتمیه... نبودم چوقتیه...ستمین  
 باز دستاشو! باشه شده جمع مهراد یچشمها تو اشک که شهینم باورم... شهیم یا شهیش جلوم گرد یچشمها

و رهیگیم توبغلش منو و کنهیم  
....یستین متنفر ازم یگیم هنوزم کردم درحقت که یا یبد همه نیا با... ساره یخوب یلیخ تو: گهیم   

  رونیب امیم بغلش از... بود ینجوریا تتیشخص... ینکرد یا یبد تو چون! اره: من
 وسط نیا یزیچ هی....شهینم اما دارم دوستش بگم بهش خوامیم بکنم اعتراف خوامیم... من... من... مهراد: گمیم 

...احساساتمه انیب یبرا یبزرگ مانع  
؟یتوچ: مهراد  

....برم و کنم ولت تونمینم کردم عادت بهت...بهت یدونیم خب....تونمینم! جداشم ازت خوامینم.... من:من  
!یاومد مهرادخوش بدعنق یزندگ به... شد بسته طالق هیقض پس...خب لیخ: گفت مهراد  

 مثل نگاهش.... محوشد لبخندمهراد اما.... دونمیم گفتم آروم... دارم دوست شمیبدعنق: گمیم رلبیز و خندمیم
!دمیشن من یخودت خر: گنیم و رنیگیم مچ بودکه ییکسا  

... گرسنمه یحساب...شام میبر میبردار رو خروس و مرغ دوتا نیا میبر: گمیم و شمیبلندم ازجام و کنمیم یعیطب منم
 سرمو یفور...گر استفاده سو نامیا و میبود نشسته یپرت یجا.... رهمنیدرگ که نمیبیلباشونوم سمتشون میگردیتابرم

و نییپا انداختم  
..میا گرسنه یحساب ساره منو دیبد ادامه توخونه اشو هیبق شام میبر نییایب...منتظرتونم نیتوماش من: مهرادگفت   

...منتظراونا نیتوماش مینیشیم شهیشترمیب خجالتم و خندهیم  
...شد زشت ینجوریا... زدمیم اس ام اس مهرانه به خودم من میومدیم یگفتینم یچیه... ایزد ضدحال بهشون: گفتم  

 جلو ومدیم یباشوخ که یدرحال...یگیم ینجوریا که اومده خوشت هیچ... یزشت چه بابا نه: گفت و دیخند مهراد
  کنم امتحانش یدار دوست یلیخ:گفت

 ریز زد و دیکش عقب کردیم تمیاذ داشت هم مهراد دمیکش تر عقب یه خودمو و دمیکش ییتوگلو غیج و دمیخند
...خنده  

 هیبق و دادم سفارش داغ یایالزان معمول طبق من... شام یبرا رستوران میرفت و اومدند خروسم و مرغ بعداون یکم 
... میخورد و بعدغذاهارواورد یکم گارسون...دادن سفارش رو شامهاشون ام  

...میافتاد راه خونه سمت و مینهاشدیسوارماش شام بعداز  
 محسن بابا و ستاره مامان که داخل میرفت ماهم و باال بردنیم کادوهامو باکمکهم گهید یکی و یمشت دنیرس بعداز

...اشنابود برام یلیخ که دادن یا موتوره سه رولکس ساعت هردوبهم و گفتن کیتبر بهم و دنیروموبوس هم  
...بودم دهیخر تولدش یبرا که یهمون...مهراده ساعت س ت دمیمهرادافتادوفهم مچ به یا لحضه نگاهم  

... اورده پست اوردوگفت برام بسته کی ستاره مامان بعد یکم...کردم تشکر وازشون زدم یلبخند  
 یرو لبخند... بود گفته کیتبر بهم رو تولد بود مادربزرگم ازطرف... بود ونامه کادو جعبه کی داخلش که کردم بازش

...بود ادکلن کی داخلش که کردم باز رو جعبه یخوش با... قترشدیعم صورتم  
 لباساموبا باال رفتم...بودم شده خسته یلیخ... تابخوابم باال طبقه بعدرفتم و خوردم روهم ام قهوه یلبخندوخوشجال با

 داشت لباساشو و داخل اومد مهراد هم بعد یکم زدم مسواکمو و رفتم ییدستشو و کردم عوض شلوار و تاپ
..خودش تواتاق رهیچرانم کردمیم فکر داشتم یول بود بهش پشتم اوردیدرم  

...نباش نگران...رمیم منم نابرنیا اخرهفته... اتاقتم و تو مهمون من هفته نیاخرا تا:هومهرادگفتی  
...یتومراحم ستین یمزاحمت: گفتم  

...توجا رفتم و کردم خاموش چراغارو پاشدم... شده تموم که کرد اعالم دیپوش لباساشو نکهیا بعداز...نداره یبیع هچ  
که کردمیم نگاهش زدومنیم  غلط کمی مهراد  

 
....رفتن و شدن مایهواپ سوار گه،ید یخداحافظ هی از  

....محکم یلیخ...کرد بغلم محکم دیبوس مویشونیپ و گرفت سرانگشتاش با و اشکام و سمتم اومد مهراد  
 وارید و شهیش از گاه هیتک نیا جنس نکنه که دمیترسیم بازهم اما کنم هیتک بهش تونمیم کردم حس واقعا که یاونقدر 

... شد شتریب هام هیگر و زدم چنگ راهنشیپ به... کنه یخال پشتمو یروز و باشه  
 دوباره! دمیم قول بهت...گردنیبرم اونا...ساره ستین یزیچ... شیه:گفت گوشم کرددمیم نوازش سرمو که یدرحال
...شیه...نکن هیگر.... یدار منو هنوز... کنارتم نیبب...شتمیپ نجامیا من... ُمردم من مگه نکن هیگر... شونینیبیم  

!!کجارفتن؟ ماهان و مهرانه دمینفهم و نبود حواسم اصال نیماش سمت میرفت و گرفت دستمو شدم ارومترکه  
..نبود خوب کردوحالشیم هیگر ام مهرانه اخه  

  نیتوماش مینشست
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 کرد گل شیکار نیریش و شد کوک فشیک بعدش کردیم یباز اس ام اس یکی با و بلندشد مهراد یگوش نگید نگید
م؟یکجابر خانوووم ساره خب: گفت  

خونه:من  
.... ییایهوادرب حالو و اوضاع نیا از میبخند و میبگ و میبگرد کمی میبر کجا بگو.... گهید نباش حال ضد انقدر عه: مهراد

...بده که یناراحت ینجوریا  
واست؟ بدم حال  یلیخ که نه گفتمیم باخودم  

مهمه واست که نه: آوردم زبون نوبهیهم  
!مهمه:  مهراد  

... بود شیرانندگ به هواسش تمام که سمتش برگشتم متعجب  
... نبود خونه ریمس رمونیمس  

مهراد: من  
مهراد جان  : مهراد  

!ها شهیم شیزیچ هی نخوره یترش نیا....کردم نگاش متعجب دوباره  
گهید بگو: مهراد  

....بود وضعش چه نیا بودم شده جیگ مهراد؟ اونم!!!! لبخند؟؟  
؟یدیم جواب صادق بپرسم، سوال چندتا اگه: من  

!اره باشه، سوال سواالت اگه: مهراد  
!اخه زنهیم حرف دوپهلو چرا  

؟یدار یاحساس چه یکرد ازدواج بامن نکهیا از مهراد: من  
...یکنیم کمکم ییایم که بودم خوشحال... نداشتم یخاص احساس: مهراد  

ه؟یچ میرفتاروزندگ و کارام و من به نسبت احساست قایدق االن: من  
.ادیم خوشم که یدار یصادق و یعاد و خوب تیشخص... خب: مهراد  

!!؟ تواخه یاحساس یب چقد نیهم ادیم خوشم ازت یعنی منظورش کل  
!بگو هست یهرچ ؟یبد یخوب دارم؟ یتیشخص چه من بنظرت خب: من  

 یادیز ذکاوت و هوش ؛ یهست هم نایبهتر قیال ینیبهتر چون... یهست یخوب یلیخ یلیدخترخ تو:  مهراد
 کمکم یبخوا که یزاشتینم راه نیپاتوا چوقتیه وگرنه یدار یومهربون پاک قلب یلی،خیپیخوشت و ،خوشگلیدار

...  یبش زنم ممکنه یدونستیم نکهیا با یکن  
 و" یآدم" که نهیا تر مهم ،ازهمهییایر یب و ساده و زودباور ،یدیم بروز احساساتتو و یشیم یعصب زود ،یرنج زود

 انتظارکمک یکن کمک اگه یدار انتظارمحبت یکن محبت یکس به اگه مثال...یدیم انجام قصد با کارهاتو یتمام
یهست یداشتن دوست یلی،خیباهنر و خالق...یدار  

رتتینگ هم جو ینش خرذوق ساره بگم یزیچ هی  
 از اگه که یمونیم متیق گرون الماس هی مثل چون!دادمینم دست وجودتواز چوقتیه نداشت وجود یترنم اگر باورکن

!گهیم راست یول ماهانه یناحرفهایا هرچند! یباخت یبد دستش  
گفته؟ ماهان رو حرف کدوم یراست!!!! بود یجد یگفت که یینایا واقعا: من  

!کنمیم درک منظورشو االن ماه۵بعد تازه...گفتیم بمن ماهان نارویا و متیق و الماس هیقض! بود یجد بله: مهراد  
 هی مهراد بالخره که میبود توراه دوساعت حدود...زدم یلبخند بود گرفته وجودمو سرتاسر که ینیریش احساس با

مهراد؟ کجاست نجایا: گفتم متعجب!!! بود ابونیب و خاک اش همه که داشت نگه ییجا  
 یکنیم فکر شینیبب یوقت است تپه اون پشت اش کلبه نجایا ادیم یگاه... گاهشه خلوت نجایا! ماهان ی کلبه:مهراد

!نهیزم یرو بهشت کهیت هی  
 از منو برداشت االن: گفت میشدیم ادهیپ ک یدرحال و زد قفل نویماش ستادیا تپه اونطرف و زد دور مهراد و دمیخند

!ها نشه ادتی یبگ من درمورد نظرتو دیبا هم بعدا... یدیشن باهات ازدواج و خودت  
باشه: گفتم و زدم یلبخند  

 و بود شب ومدیم گل یبو و بود سرسبز جا همه... گفتیم راست که حقا ، کلبه سمت میرفت باهم و گرفت دستمو
... بود درخت دارو ام هیبق و بود کلبه چپ سمت بزرگ و قشنگ یلیخ حوض هی... شدینم دهید ادیز کیتار  

 ای  خونه کی درحد زاتشیتجه و لوکس لوازماش ی همه یول بود یچوب اش کلبه میشد داخل کرد، باز مهرانه و میدرزد
 جلوش نفره سه کاناپه کی بود ونیتلوز چپت سمت کوتاه سالن کی بعد یشدیم داخل درکه از...بود کامل تییسو کی

  بود وست هم یقال کی و اونورش، و نوریا ام نفره کی دوتا بود
 روبروت و بود اشپزخونه و اپن  پشتشم و خاموش ی نهیشوم یجلو بود نیزم یرو بالشت عالمه هی هم راست سمت

 و شدیم ختم باال طبقه به که یا رهیدا رهیدا و گرد یچوب یها پله چپش سمت بود گنجه و دراور و زیم کی هم
.... دمیدینم  

! بود خوشگل یلیخ که بود شده نیتزئ ییطال و یکرم و! سوخته چوب تا ریبگ کاکائو از یا قهوه یها رنگ با کلبه کل
 یجلو و گذاشتم بودمش دهیند و بود شومسنه کنار که ییسرپا یجالباس رو و دراوردم شالمو و مانتو میدیرس یوقت

بود تنم یصبح اهیس دیسف راه راه بلوز و یمشک شلوار کردم درست موهامو کمی نهییا  
رف منم که بودند نشسته ها بالشتک رو و بودن کرده تنشون شلوارک و یرکاب عیسر یلیخ مهراد و ماهان   

 
....میشد مشغول و اورد قهوه ینیس هی و یدست شیپ و وهیم ظرف هی مهرانه بعدهم یکم جاشون تم  

 حرف یدر هر از و میبود نشسته! بود یخوب یلیخ یها لحضه دورهم یول بود گرفته همه حال ییجورا هی نکهیا با
که میزدیم  

ه؟یچ لمیف دنید با نظرتون ها بچه: گفت مهرانه   
 و بود نشسته نفره سه کاناپه رو مهراد گذاشت دستگاه داخل رو یطنز و یکمد لمیف و میداد بهش مثبت جواب همه

کرد صدا روهم مهرانه و نشست گذاشت کانامه یجلو نیزم یرو اورد رو بالشت چندتا ماهان  
 که میدادیم هم نظر یوگاه میدیخندیم و میدیدیم لمیف میداشت کاناپه، رو کنارمهراد رفتم منم نشستن نییپا جفتشون

...افتاد عاشق خروس و مرغ نیا به چشمم لحضه هی  
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 ماهان یبازو و شونه رو سرش و بود داد هیتک بهش کنارش مهرانه و بود نشسته بود داده کاناپه به اشو هیتک ماهان
.دیبوسیموهاشوم یباال و یشونیپ ای کردیم یباز موهاش با ای روش دیکشیم نوازش دست ای ماهان یگاه....  بود  
 دراوردن شورشو گهید کردن خز رو بود یعاشق و عشق یهرچ بود گرفته خندم یلیخ و کردمیم نگاه بهشون داشتم

... لمیف به دادم هواسمو دوباره و نشست لبهام یرو یلبخند! رهیگیم عقش ادم  
 کن یطونیش و یخوب و  یشوخ مهرادجابده توبغل خودتو توام کسخل گفتیم که نکردم توجه درونم یصدا به اصال

!کن یدلبر  
 و نکردم یکار نیبخاطرهم نایا به کنهیم شیحسود دخترهداره گهیم باخودش مهراد بکنم رو نکارایا اگه کردمیم فکر اخه

...دادم ادامه دنمید لمیف به الیخیب  
 یسو هرکدوم رفتن کردن ولش نویا گرفتن طالق باباش و مامان بود یرستانیدب دختره که بود ینجوریا داستان
 نمیا بودن خارج سفر اونام که کنه یزندگ باهاشون که داشت پدربزرگ مادربزرگ کی توشهرشون نمیا خودشون

 اتاق اتاقش بودکنارپنجره خنده و ینگیخ و گاف و یسوت اخر دختره  یاموز دانش خوابگاه بره بودمجبورشد یرستانیدب
 به حاال شدن هم عاشق اخرشم وخنده یشوخ و کلکل و اشناشدن قیطر نیناازایا داشت بالکنم که بود پسره کی

! گهیهمد یلبا توکار بودن رفته و عاشقن که کردن اعتراف هم  
 خجالت بازم شده تکرار برام اتفاق نیا بارها بارهاو نکهیا با بودم شده سرخ نییپا انداختم سرمو و دمیخند لحضه همون
 نگاه یچ و یک ب دیبا قایدق دونستمینم گهید یبوس رو مهرانه یلبا ماهانم دمید انداختم نییپا که سرمو! دمیکشیم

!ستین حواسم من مثال ک شدم مشغول ناخونام با و جلوم گرفتم دستامو اخرشم! خجالت از کنم  
!!!االن ن توکارهم نیبر نیتنهابود هروقت دیبکش خجالت بابا مابودناااا یپا ریز نایا قایدق  

ینیسنگ روم ینگاه  
 یول بخونم چشماش از یادیز زیچ تونستمینم چوقتیه درسته مهرادوگرفتم نگاه مچ برگردوندم که سرمو و کردیم

...دمیفهم گلوش بکیس رفتن نییباالوپا نوازیدادا قورت بزاقشو اب! بود تونگاهش یادیز حسرت  
 به یلبخند! کردمیم ماچ گلوش بکیس دمیپریم نبود نمونیب مشکالت نیا اگه یعنی... اش افهیق واسه کردم ضعف و

 یها بچه از یکی ادحرفی...بودن گرفته سوزش یکم ولبام بود شده یعاد جو کردم نگاه لمیف به دوباره و زدم فکرم نیا
که افتادم رستانیدب  

سوزهیوم خارهیم لبات نباشه هوس و ازین سر از اگر ببوستت بخواد دایشد یکی هروقت:گفتیم   
  باخودم و دادم سرموتکون

! اخه ببوسه تورو خوادیم یک پرته چرتو همش نایا:گفتم  
کردم؟ نگاش یسوال و متعجب و دیکش رادبازومو که لحضه همون  
!بهتره جات نجایا: گفت و داد هیتک خودش به منو و کرد باز دستشو  

!ونرم گرم بودم راحت نگفتم یزیچ  
...کردن یزندگ یخوش و یخوب به کنارهم و یخاستگار رفت نمیا و برگشتن خانوادش اخرشم که میدید لمویف ادامه  

 چارپرس نجایا انیب نکهیا قبل ماهان با دمید... شام یبرا کمکش برم که صداکرد منم و اشپزخونه رفت مهرانه بعدشم
...دمیچ رو چهارنفره یکوچولو زیم منم و کرد گرم توستر یتو اونارو گرفتن کباب و برنج  

 همه و میشست ییدوتا هارو ظرف شام بعداز... میخورد غذارو دورهم و وستنیماپ به اونام و صداکردم ونویبعداقا یکم
..میخورد دورهم و میختیر قهوه بعد و میکرد مرتب ویچ  

 رفتم... بخوابن رفتن باماهان دیکشیم بلند بلند یها ازهیخم یه که ام مهرانه و شستم و کردم جمع رو قهوه یوانایل
 رهیدا بصورت نفره تک دوتا و دونفره مبل دوتا که بود کیکوچ سالن هی راستم سمت بود وارید چپ سمت که باال طبقه

!دربود چهارتا ام روبرو و بود وسطشون ام یبزرگ زیم و بود  
 حدس و بود داخلش مهراد هم یبعد در بود یخال مهمان اتاق یبعد در بود حمام و ییدستشو چپ سمت اول در 

...خوابن نایا درهم نیاخر یتو زدم  
 چپ سمت بود دونفره تخت و نهییا زیم راست سمت بستم درو و اتاق داخل رفتم یول جدابخوابم تونستمیم نکهیباا

...بود خوشگل چرم یباد کانپه هی رشیز که پرده و پنجره کی هم روبرو یوارید کمد  
 تنم بلوز... بود روشن هم یزپاتختیم یرو چراغ بود شیتوگوش بودو نشسته تخت رو مهراد...بود اتاق تم دیسف و اهیس
 را راه و یشلوارکرد و یچندتارکاب بازکردم که رو درکمد بخوابم باهاش بتونم نبود ممکن و بود چسب شلوارم یول نه ک

!نیهم پتو دوتا و بالش دوتا کمدهم نییبود،پا توش حوله چهارتا و یرکاب و  
ب مهراد شد زده اتاق در لحضه همون که کارکنمیچ دونستمینم  

 
تو اومد ماهان و گفت دییفرما  

ینباش راحت دیشا گفت.... ساره به بدم دادکه لباسارو نیا مهرانه: ماهان  
...رفت یریبخ شب بعداز و گرفتم ازش کویپالست یمرس:وگفتم کردم نگاه تودستش کیپالست به  

! دیسف کوتاه یلیخ دامن هی با بنفش دکلته تاپ هی! بدم روجرش مهرانه داشتم دوست کردم نگاه کوکهیتوپالست 
دیکش دراز تخت رو و کرد چراغاروخاموش زویم یرو گذاشت شویگوش مهراد لحضه همون  

کنم؟ عوض لباسامو یبکن بهم پششتو شهیم مهراد:من  
!نکنم نگات دمیم قول کن عوض خب:مهراد  

برگردلطفا:من  
 نیب شونه یبجا و کردم باز موهامو کش و گذاشتم توکمد لباسامو و کردم عوض اونا لباساموبا یفور و کرد پشتشوبمن

... دمیکش روم پتورو و دمیکش دراز تخت رو... دمیکش دست لَختم یموها  
 نفس موهام نیب که یدرحال... توبغلش دیکش منو پشت از بزرگش و گرم یدستها و خورد تکون مهراد بعد یکم

رباشهیبخ شبت: وگفت زد یا بوسه سرم به دیکشیم  
ریبخ توام شب:گفتم که بزنم حرفشو نیع دکنمیتقل ازش خواستم  

!شهینم:مهراد  
؟!چرا وا:من  

میبخواب ستین مهم:مهراد  
!پرسمیم که مهمه:من  
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 ادیم خوشت عطرموهاش از که توبغلته کوچولو عروسک هی یبخواب یریم بکن فکرشو:کردوگفت یکوتاه مهرادخنده
؟یتونی،میبخواب فقط شبا که یریدبگیبا خوادویزامیچ یلیخ دلت  

!نه که معلومه:کردوگفتم گل طنتمیش که آره بگم خواستم و زدم برداشتش از یلبخند  
  خاره؟یم تنت: گفت و دیخند 

  یمرس نه: گفتم
.میدیخواب یریبخ شب بعداز و دمیبوس گلوشو بکیس و میدیخند  

 موهامو و دمیپوش خودمو یلباسا و کردم جاهامونومرتب پاشدم دارشدمیب موهام نیب ییدستها لمس با بعد روز صبح
.گفت برگشت یوقت ییدستشو بود رفته مهراد پشتم انداختم بافتم شل  

 بهتره میجداباش بعد به نیازا بخوابم خودم شباتواتاق رمیم و شهیکمترم سرخر بالخره... خونه میریامروزم: مهراد
....فکرکنم  

...عمارت میرفت و میکرد جمع صبحونه بعداز اوردمین بروم یزیچ یول! برخورد بهم یلیخ  
 یدلبر جور هی هردفعه منم و گدشتیم سرهم روزهاپشت... گفتمینم یچیه منم  خودش اتاق تو برد لوازماشو مهراد

بود شب ۸ ساعت خونه اومد شرکت بعداز مهراد روز هی مثال... کردمیم  
 همراه شرکت از که باشه اماده زد زنگ مهرانه به ماهان شب تا میدیرقصیم میدیرقصیم مهرانه با صبحش از

رفت و کردم یخداحافظ ازنهرانه تا بخورن شام رونیب برن شب که نییپا بره ادمهرانهیمهرادم  
 یعرب اهنگ... بود ختهیر بازدورم بلندمم یموها و بود تنم دیسف یعرب رقص شرتک و تنه مین کردم یرول یعرب اهنگ 

... دمیرقصیم قشنگ یلیخ و بود یعرب ضرب نبود  
 تکون موهامو هم یگاه بود هم شکمم ضربه دادمیم تکون راستا هیتو هامم نهیس و باسن دادمیم توکادرتکون دستامو

...دمیچرخیم و دادمین  
 نفس نفس داشتم رقص بعداز.... در به بود داده هیتک و داخل اومد که دمیفهم اومد مهرادکه اما بازبود مین دراتاقم

... دمید سرم پشت مهرادو تابرگشتم زدمیم  
  و گذاشت نمیسوت قی تو رو ییها تراول یلبخند با مهراد که گذاشتم دهنم دستموجلو و دمیکش ینیه

 شاباشارو...شمیرنمیس ازش چوقتیه.... متیببن امیب منم بگو یدیرقص هروقت... ساره برقص یعرب شهیهم: گفت
...االن کننیم حال توجاشون چقدر که گاآخین  

...شدم خسته یلیخ میرقصیم مهرانه با میدار صبح از که حموم برم من خب.یمرس پروووو:گفتم و میدیخند  
....کرد ترک و اتاق و زد یلبخند  

 براش دو رو کیک بود مشغول تواتاقش و بود اومده یوقت داشت دوست یلیخ که تلخ شکالت با پختم کیک شیبعد روز
..میبخور قهوه و کیک باهم تا تواتاقش بردم قهوه با و کردم قاچ  

 کرده درسته یک رو کیک ساره: گفت ببرم کردمیم جمع لوازمارو داشتم که اخرش  میدیخند یکم و میزد حرف یکل و 
بود؟ یچ مناسبتش بود؟  

 خواستم یدار دوست تلخ کیک و یا خسته یخل دمید بودکه نیا مناسبتشم بودم کرده درست من رو کیک: من
...ببرم نیب از تویخستگ  

...بود مونده فکر تو هنوز اون کردم ترک اتاقشو و دمیبوس اشو گونه  
شهینم پاک رژه ام گهید افتاد ردش کردم بوس گردنشو رو تواتاقش رفتم زود صبح زدم قرمز قرمز رژ روز هی مثال ای  

هیعصب و نشسته تخت رو طلبکارانه مهراد دمید اومدم حموم بعداز توحموم دمیپر خودمم   
   دمیبوس محکم واروید به چسبوندم اومد هوی یصبح اول شدهیچ ریبخ صبح سالم:گفتم 

 شده خورد عصابش رونیب برم یچجور االن...نشه دهید که بزن رو ییجا هی ای بگو ایب یخوایم بوس بعد به نیا از: گفت
...بود  

!نبوده کارمن اصال یزنیم توهم دم؟یبوس من گفته یک بعدشم.... باش آروم بابا خب لیخ اووو:من  
! اخه یکنیم هیکاراچ نیا خوابم من یوقت بعدشم ببوسه منو ادیب ستین یکس گهید  رتویغ نکن تیاذ ساره:مهراد
 شد رمید شد ۸ ساعت ساره کن یکار هی ؟!نیکنیم پاک ارویلعنت نیا یباچ خانوما شما کارکنم؟یچ نیا با من حاال

؟یفهمیم  
 گردنش رو دمیمال و یکاغذ دستمال رو ختمیر کن رپاکیش  کمی نهییا زیم جلو کشوندمش و  گرفتم دستشو و دمیخند

  بعدشم رفت رژ رد و
!شهیم رمید داره منم بپوشم لباس خوامیم رونیب برو االنم! که نداشت خوردن حرص انقدر شد؟ پاک یدید حاال:گفتم  

!کردم یدلبر یکل بودم دهیپوش باز لباس روز هی مثال ای  
یبود نشسته توحال روز هی مثال  

 
شد زده شک که دمیبوس گونشو هوی دمیدیم فوتبال ورزش میداشت م  

 تمام میکرد ادیز اهنگو میبود دهیپوش یخرس ولباس میبود بسته یخرگوش موهامونو ییدوتا مهرانه با روز هی مثال ای
 زدن دنید مارو و خونه تیوضع و اومدن یوقت ومهراد ماهان میپخت کیک خنده و یشوخ با و میکرد مرخص رو خدمه

رخندهیز  
 یایباز دلقک با که ومدیکردونمیم لبخندنگامون با مهراد یول وستیپ ما جمع کردوبه لباساشوعوض عیسر ماهانم  

...فر داخل میگذاشت رو کیک بالخره  و میدیخند یکل اومد اونم ماهان  
 با رو عمارت کل که میبود شده چارتابچه انگار بود یارد لباسامون و ها چهره و بود بناهاشده کارگر مثل هامون افهیق 

میبود دهیکش گند  
...حموم میرفت یک یکی میشد خسته یوقت اخرشم و میخورد ریش و کیم،کیدیرقص و میزد  

 یباز باشک میقا و بالیوال یکل و میکرد یباز به مجبور مردارو منومهرانه اونجا و چالوس جاده میرفت باهم روزم هی
... میکرد  

....،عمارت کلبه جنگ، پارک، میرفت کوه  
 چه دیبا دونستمینم  وگرنه مهرانه یها باکمک البته میکرد یدلبر و میسوزوند شیات میبود هرجا روز چند نیا خالصه

...رمیبگ سرم به یگل  
 توفکر کمتر! کردیم طنتیش ما یهمپا یحت و بود اومده کنار ماهان و منومهرانه یها یباز دلقک با گهید رایاخ مهراد

...  دیخندیم و گفتیم شتریب بود، توهم اخماش و بود  
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بود شده عوض یلیخ  
...میگذروند رو یماه کی روش و وهیش نیهم به  

!شهیم یعال و جالب یلیخ بنظرم... زده سرم به یفکر هی ساره: وگفت  اومد مهرانه بودم نشسته تواتاق که روز هی  
  ؟یفکر چه: من

 هردومون شهیم باورت... ماهانه منو یعقد گرد ماه نیاول و شما ازدواج ماهگرد نیسوم فردا پس نه فردا نیبب: مهرانه
بوده؟ ام ۱۶روز تو مونیمحضر عقد روز  

!بود رفته ادمی یحت من تو یقیدق چقدر... خب: من  
!گذشت مهراد با مییاشنا از ماه ۶ کردمیم فکر داشتم ذهنم تو و  

...رفتیم یسرد به رو هوا و میبود ماه ابان لیاوا االن  
... دهیرس ذهنم به یفکر هی وللش نارویا... خورد بهش چشمم االن بودم کرده قرمز رو ام ۱۶ ممیتقو تو  من اره: مهرانه

ه؟یچ نظرت...گشتن رونیب میبر میبرس خودمون به میکن رنگ موهامونو میکن اصالح شگاهیارا میبر  امروز ایب  
امیم منم انیم پسرا اگه نیبب دونمینم: من  

شگاهیارا میبر باهم که شو حاضر بدو پس: گفت که دمیخند! بدون رفتن اماده اوناروازاالن: مهرانه  
باشه:من  

 ماهان.... کنه یرنگ نیا گفته ماهان گفتیم و گذاشت یا قهوه رنگ موهاشو مهرانه شگاهیارا میرفت و حاضرشدم
حسرت؟ بازم...داره دوست رنگشو  

!آره خب  
 و ناز مون،یاشت قهرو امون،یطنتامون،بازیش امون،یباز لوس... میکردیم منومهرانه که ییکارا با... کماهی نیا یروزها تمام

 و تر جیگ من مهراد منو نیب و شدنیم تر کینزد هم به قدم کی مهرانه و ماهان میکردیم که یهرکار با... هامون عشوه
 رفتم؟یم و گرفتمیم طالقمو دیبا نکنه... گرفتم میتصم اشتباه وقت هی نکنه نکهیا یبرا شدمیم جیگ... شدمیم تر جیگ

....دونمینم.... دونمینم  
 یکل و رونیب بردشیم ای  گرفتیم کادو براش ینیریش عنوان به ای یهرسر و شدیم مهرانه یکارا هیپا شهیهم ماهان 

... دنیم انجام خوادیم دلشون هرکار شدن پرو میگرفت دنیبوس وقت مچشونو ما بارکه دوسه... گذروندنیم خوش  
 هامون طنتیش یهمپا که نهیا کارش تینهااا یلیخ گهید ای زدنه لبخند کارش کل مهراد دمیدیم یوقت من کنار به نایا

...دمیدینم نکهیا.... بشه  
  خودشو مهرانه! بود طور نیهم قایدق االنم... شدمیم جیگ و ذقم تو خوردیم 

؟...من یول ذاشتیم رنگ موهاشو اون یبرا و ساختیم ماهان قیعال طبق  
 شگریارا و گذاشت رنگ موهاشم کرد اصالح مهرانه دمید اومدم که خودم به... امیدرب فکر از که دادم تکون سرمو

.... کردیم صدام داشت  
...دستش ریز رفتم و پاشدم ازجام  

!الیخیب گفتم خودم با یول بود شده کور شوقم و ذوق تمام فکرا نیا با که درسته   
 موهاش روشن ییخرما حاال و دیکش سشوار بود شسته موهاشو که مهرانه شد، تموم صورتم با شگریکارارا یتاوقت

...بود کرده خوشگلش یلیخ  
!بود شده ناز یحساب و بود دهییدو پوستش ریز آب بود کرده عقد یوقت از که مخصوصا   

زم؟یعز کنم یرنگ چه تورو یموها ساره: گفت شگریارا  
! روشن یا قهوه بگم شوق و ذوق با خواستمیم اولش  

!ستین من یموها رنگ منتظر یکس که اومد ادمی بعدش اما  
.... روشن یا قهوه... دیبزار یا قهوه مش برام شهیم اگه فقط... خوامینم رنگ من: گفتم  

 تو از موهامو الخ به الخ و گذاشت سرم یکاله! یلیما هرطور باشه: گفت بود شده پوکر شکل افشیق که شگریارا
...کرد شون روشن یا قهوه و دیکش رونیب کاله یها سوراخ  

 دیرسیم باسنم دم تا که بلندم یموها و دیکش سشوار ،بعد کردم کمک منم و شست مخصوصشون یشامپوها با بعد
....بود شده خوشگل یلیخ  

 شمیکی و زغال یکی ماسک دونوع بعدشم کرد حساب و کنم حساب نزاشت مهرانه کردم تشکر ازشون و زدم یلبخند
  ارگان،

 از بعد میکرد کاراشو نیا و خونه میرفت! ایکوفت نیا و یساز شفاف یبرا  میبزن خونه میرفت که دیخر ازشون هارو ماسک
...شم تاحاضر رفتم منم اند خونه کینزد که گفت و زد زنگ مهرانه به ماهان قهیدق چند  

یخاکستر شلوار و شال با یکرم کفش و فیک شلوارو  
 

کردم تنم مو  
 زدم ادکلنمو فمیک داخل انداختم پولم فیک با رژمو و یگوش و دیکل و زدم ییهلو لب رژ با چشم خط و ملیر نهییا یجلو

...لحضه همون که بستم مویمچ ساعت و  
بدو! دنیرس بدو ساره: مهرانه  

اومدم: من  
 استرس از... میدونستیم جفتمون و بودن نشده رمونیتعغ متوجه پسرا از چکدومیه عقب مینشست و نییپا میرفت باهم

بده؟ نشون یالعمل عکس چه مهراد ممکنه یعنی که بود زده خی دستام جانیه و  
....کنهیکارمیچ نمیبب تا صبرکردم اد؟امایم خوشش یعنی   

م؟یبر کجا خوشگل، یخانوما خب: ماهان  
م؟یبگرد صبح تا چالوس میبر آممم: مهرانه  

! یابج خستم من باورکن: مهراد  
؟یشهرباز میبر چطوره خب! حال ضد اه: مهرانه  

شنیم مزاحمتون باهاتون میسوارنش ماکه شو الیخیب نویا نه: ماهان  
نیسوارش شمام خب: مهرانه  

زمیعز میشینم سوار ما خب: ماهان  
...بدجنسا یا: مهرانه  
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 توعمرتون حال تابه که باحال یلیخ رستوران کی میبر هم شام یبرا میبزن قدم پارک کی میبر هیچ نظرتون خب: من
!نینرفت  

هیخوب فکر: مهراد  
کلک؟ مونیببر یخوایکجام ساره یراست... میخوریم ام یبستن میبر اره: مهرانه  

!زهیسوپرا هی کن فکر ریکارنگ زاشیچ نیا به تو هید حاال: من  
 یادیز زیچ منومهراد که البته میزد حرف و میرفت راه یکل اونجا.....  بوستان میرفت مهراد شنهادیپ به و میدیخند

...شرکت درمورد مگر مینداشت  
!دنیخندیم و گفتنیم یکل  ما یبجا مهرانه و ماهان اما   

!میبخور یبستن مینیبش میبر شده خستم من: دراومد مهرانه یصدا بالخره  
!من تنبل خانوم باشه: ماهان  

مهرانه؟: گفت ماهان هوی که مینشست یصندل یرو جا هی میرفت  
جونم؟:مهرانه  

 ولیا یوا! دارم دوست بودم گفته بهت من که یرنگ اونم ؟یگذاشت رنگ موهاتو واقعا... شهینم باورم مهرانه: ماهان
! من گریج یم ه  

دیبوس موهاشو یرو و کرد بغلش محکم  
 شدم؟ خوشگل...کنم شیرنگ نیا گفتم یدار دوست ویرنگ نیا تو دمید بعد شگاهیارا رفتم امروز ییاقا اره: مهرانه

اد؟یم خوشت  
 که گفت توگوشش یچ مهرانه دونمینم که کرد بغلش بعدشم... زمیعز... یشد تر ماه یبود ماه خوشگل؟: ماهان

... کرد ولش  
....بودن ستادهیا مهرانه و ماهان و میبود نشسته منومهراد بودکه یدرحال نیا  

شگاه؟یارا نیرفت مگه: مهراد  
!اره: من  

و انداخت ینگاه چرخوند خودش سمت صورتمو و گذاشت چونم رو دستشو مهراد  
یشد خوشگل اهوم: گفت   

نهیبیم خوشگل چشمات یمرس:من  
...زدیم حرف باهاش داشت که کرد نگاه ماهان به و زد یلبخند مهرادم  

!نیهم  
(یشد خوشگل! )گذاشتم مش رنگ موهامو که دینفهم یحت  

 العملش عکس از قبل یها دفعه مثل فقط... نگفتم یزیچ یول شد عوض دهنم مزه که بود اونقدرتلخ زدم یلبخند 
... گرفت دلم  

  کردم نگاهش شد گرم مهرانه یدستا نیب سردم یدستا
که بگه یزیچ خواستیم   

ن؟یخوریم یطعم چه یبستن خانوما خب: گفت مهراد   
کاکائو: من  

کاکائو منم: مهرانه  
  رفتن که مهراد و ماهان

 چرا یکرد لبم به جون اومد؟ خوشش بود؟ یچ العملش عکس نم؟یبب بگو زود گفت یچ مهراد خب: گفت مهرانه
؟یگینم یزیچ  

شدم خوشگل گفت صورتم بابت یول! گذاشتم رنگ موهامو من دینفهم اصال:من  
...بود شده متعجب چشماش و شد یخال بادش تمام مهرانه هوی  

د؟ینفهم واقعا: مهرانه  
!نه:من  

 دیشا نداره فرق ادیز یا قهوه با یمشک موهات یدونیم اخه...نکرده دقت دمیشا... دهیند حتما... نداره بیع: مهرانه
!یشد خوشگل یحساب گفت راست یول...نداره بیع... دهینفهم که همونه خاطر به  

 مهم گورباباش اصن الیخیب..... مهراد اما توشد متوجه عیسر ماهان یروشن نیا به چراغ نیبب سرتو یباال اخه: من
...شدم خوشگل خودمم  

....بره ادمی مثال که داشت نگه گرم گفتناش پرت سرموباچرتو زدو یلبخند ام مهرانه  
! هیگر ریز بزنم خواستیم دلم که بود اونقدرگرفته دلم یول  
! بود شده کور وشوقم ذوق تمام!امینم چشمش به کنمیهرکارم  

!الیخیب گفتم بازم و زدم یلبخند پس کنم خراب امشبمو دینبا دمید گذشت که کمی  
!کنمیم عمل بهش که هیا کلمه نیکمتر و گمیم روزا نیا که یا کلمه نیشتریب یالیخیب کال  

...دیچسب یحساب هوا تواون میخورد و اومدن هاشون یبستن با ونیاقا بعد یکم  
....گرسنمه یلیخ که شام میبر هیچ نظرتون ها بچه خب: گفت ماهان یبستن بعداز   

! موافقم: میگفت باهم مهرانه و من  
خنده ریز میزد و  

..نیماش سمت میرفت باهم و زد یلبخند مهرادم  
...برونم بده ادرس خانوم ساره خب: گفت ماهان میشد سوارکه  

...بگم بهتون نجورکهیا نه بلدم یچشم ادرسشو... رفتم شیپ سال چند کباری فقط من راستش: من  
حاال؟ میکارکنیچ خب عه:ماهان  

ه؟یچ نظرت اونجا ماروببره فرمون پشت بره ساره من شیپ عقب ایتوب بنظرم ماهان: مهرانه  
خانوم ساره جلو ایب زحمت یب پس... ستین بد اره: ماهان  

باشه:من  
....تهران بام سمت روندم من و میکرد عوض جاهامونو  

 تا بعدشم... کرد صحبت داشته مهراد و من یها مدل توفروش ادشیز شرفتیپ و لیکائیم شرکت از کمی اوالش مهراد
!یمجاز یایدن و یگوش تو شد خم کمر  



 

190 

 رفتم... شیخاک جاده تو دمیچیپ دمید رستورانوکه کیبار جاده نییپا امیب که زدم دور بزرگشو تپه تهران بام سمت روندم
.... شد مشخص رستوران یها نور که رفتم و  

....میدیرس ها بچه خب: گفتم دمیرس یوقت  
میشد ادهیپ  

!شیچ همه! بود چوب از شیچ همه که ییجا هی! بود شده عاشقش مهرانه داخل میبر که  
 که یطور بودن کرده درست چوب با شویچ همه یول بودنش ساخته زایچ نجوریا و اجر و اهن از که درسته یعنی

... هیچوب زیچ همه یکردیفکرم  
 راستت سمت یشدیم یاصل محوطه داخل یشدیم ردکه ازش داشت یورود هی بعدش نگیپارک بزرگ رهیدا کی اولش

...بود یسنت ینایتزئ با تخت چندتا  
 اونورترش کمی....بود یماه و اب پراز که بزرگ یلیخ حوض کی با بود عتیطب و سبزه و چمن همش راستتم سمت 
...بود لهیم و نرده تاب و درخت اون بعداز قدم چند قایدق بودن گزاشته یبزرگ تاب کنارش که داشت درخت تک کی فقط  

!بود معلوم رپاتیز تهران کل اونجا از   
 گهید در کی اون بعداز پله راه بعدش بود ییدستشو در کی راست سمت میشد داخل و میکرد باز رستورانو یاصل در  

شدیم محسوب اش دراشپزخونه که بود  
....بود نفره شش ای و چهار سه، دو، یها یصندل زویم همه چپم ها،سمت خچالی و شخوانیپ بعدشم و   

.. بود یدنید یلیخ باالش طبقه   
 پخش که یمیمال و تیال اهنگ! یدیدیم تهرانو کل اونجا از که نبود در کی و یصندل و زیم جز یچیه بود شیخانوادگ لژ

...بود داده بهش یتر قشنگ یفضا شدیم  
....گفتنینم یچیه چکدومیه و بودن شده محوش ها بچه کل   

...نجایا میاومد بابام با دانشگاه از میلیالتحص فارغ جشن یبرا گرفتم پلمموید یوقت شیپ سال سه  
 رفتم.... بود دونفره کیکوچ جشن کی یبرا یاروم و خلوت یجا و بود نشده شناخته نقدراهمیا هارستوران اونموقع 

...باخودم دمیخند! ننیبب تهرانو که پنجره سمت رستوران گوشه  
 توش یچ همه بود، رستوران کافه نجایا.... میداد سفارش تزایپ همه و دورش مینشست چارنفره زیم هی 

!یمحل یغذاها و اشکنه تا ریبگ یعاد یغذاها و فود فست از یعنیشدیدامیپ  
 و کردن فیتعر یکل زدن داشونوید خوب نکهیا بعداز ها بچه! یچ همه خالصه و ونیقل تا ها دسر نیتر دیجد از 

....اومد خوششون  
 دهید توراه ییها چراغ هی که گشتهیبرم ادهیپ بام از داشته... کرده دایپ بوده اشفته یلیخ ینجارووقتیا گفتیم بابام

.... دهیرس نجایا به گرفته ردشو  
... بودن نشسته ما یروبرو ام مهرانه و ماهان کنارهم مهراد منو میکردیم ادصحبتیب شام یوقت تا  

! نییپا نداختیم سرشو یه کردیم نگاه مهراد به یه کردیم نگام یه ماهان  
؟یکرد رنگ توموهاتو مگه سوال؟ هی ساره: گفت سوم دفعه  

...گذاشتم م ش رنگ...اره: گفتم و زدم یلبخند  
....شد متعجب افتاد که موهام به نگاهش و کرد بهم ینگاه باتعجب مهراد  

 افتاد یمه به چشمم هم من نگیخ ؟مهرادینگفت گذاشته رنگ یم ه میدیفهم که توپارک چرا پس مبارک عه: ماهان
؟یدینفهم چطور تو دمیفهم  

....کرد یزیروم یبایز دوخت ریدرگ چشمشو و نییپا انداخت سرشو ماهان حرف نیا بعداز یول بود بهت تو هنوز مهراد  
...نبوده نور دهیند احتماال نشده یزیچ که حاال خب: مهرانه  

!اخ مهر اصال ایگیم یزیچ هی زمیعز دمید من دهیند اون چطور واع:ماهان  
(کرد لگد ماهانو یپا مهرانه)  

...نگه یزیچ که فهموند بهش مهرانه و کرد رونگاه مهرانه چپ چپ  
  بود شده نیسنگ جو 

رنگش؟ ادیم بهش شده چطور... حاال وللش زارویچ نیا: گفت مهرانه که  
  و زد یلبخند انداخت سرم به ینگاه مهراد

!یشد تر تر خوشگل... شده خوب یلیخ:گفت  
...ادیم بهش اهوم:ماهان  

....نبود مهم منم یبرا هرحال به... بفهمه مو یناراحت عمق که نکرد نگاه هام چشم به اصال مهراد  
.... شدنم گرفته دهیناد و  ها یمحل یب بخاطر...کنم هیگر بخاطرش که بود مهم یاونقدر دونمیم وگرنه گمیم یالک 

 که مهرانه نگاه مچ که گرفتم باال سرمو و زدم یلبخند اما بود گرفته شتریب دلم و بود شده تر سرد سردم یدستا
...  گرفتم رو بود نشسته روبروم  

...شد اب پراز سبزمهربونش یچشما افتاد لبخندم به که نگاهش دید چشمامو و کرد زمیانال قیدق  
... سوخت برام دلش   

...ییدستشو رفت کردو یعذرخواه   
! بمونه ادمی مییتنها عمق که کنهیم یکار شهیهم روزگار  

....شلوغه یلیخ دورم دونمیم نکهیباا یحت  
...ییدستشو میرفت مهرانه چشمک با بعد و میخورد غذاهامونو و اومد گارسون برگشت یوقت  

 اعالم گوشاشون دم هوی من چشمک با میبد سفارش یزیچ میخواست یوقت رون،یب میرفت که االن ساره یوا:مهرانه
ه؟یچ نطرت...کننیکارمیچ مینیبب بعد...هیروز چه امروز  که میکنیم  

 مهرانه که یدهن خوشبوکننده یاسپر با و میکرد دیتمد رژامونو میشست دستامونو میزد یلبخند... هیخوب فکر اره:من
...پسرا یجا میرفت و زدم سیپ چند داد بهم  

کردیم یباز اس ام اس داشت که مهرادم... کرد شروع و زد یچشمک مهرانه میشد که صحبت گرم   
؟یمهراد:من  

هوم؟: مهراد  
!!!!!ه؟یچ هوم: من  

بله؟:مهراد  
ه؟یروز چه امروز یگفت اگه:من  

آبان ۱۶: مهراد  
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ن؟یهم: من  
سمتم، دیچرخ زویم یرو گذاشت شویگوش مهراد  

!خاص روز هی امروز ؟ینگفت خب: گفتم میبود سیف تو سیف   
!ادینم ادمی: کردوگفت فکر یکم مهراد  

!کن فکر کمی: من  
مگه؟ هیروز چه... ستین ادمی ییخدا...ستین که یکس تولد: مهراد  

باشه؟ گذشته ماه سه شهیم باورت.... میکرد ازدواج ماباهم که هیماه نیسوم مهرادامروز یوا: من  
خانوم باشه مبارک پس... بود رفته ادمی کل به.. اهان: گفت زدو یلبخند مهراد  

برا: من  
 

باشه مبارک توام ی  
دویبوس مویشونیپ مهراد  

طلبت سرخ رز شاخه هی: گفت   
باشه: من  

!میشد مواجه روبرومون یموذ یها افهیق و باز شین با که میبرگشت و میزد یلبخند  
!میبود شیبق منتظر: گفت ماهان بعد یکم... کردنیم دقت ما به مطمئنم و بود لبخندرولباشون اونام  

؟یچ هیبق ه؟یبق: مهراد  
....گهید کارشونو دنیم ادامه بعدش زننیم لبخند هم سیف تو دونفر یوقت شهیهم داداش:ماهان  

...دیرس گارسون بزنه یگردن پس که باال مهراداومد دست  
!دار نگه نیا ماروجلو یابرو بابا یعنی که کرد اشاره بهش ماهانم  

 نیسوارماش  میورفت میپاشد ازجا مهرانه ازهیخم نیاول با م،یخورد یوقت... رفت گارسون دادو سفارش یزیچ هی یهرک
...عمارت سمت میافتاد راه و میشد  

فروختنیم یکاغذ دستمال و شهیش به دنیچسب پسر دوتا میبود که راه چهار پشت توراه  
 دستمال که گفتن و دادن یپنجاه هی ینفر بهشون پسراهم ؛ بود دستمال یکاف اندازه به عمارت داخل بنظرم 

..مییخواینم  
....اخه داشتن یگناه هاچه بچه نیا رفتیم یسرد روبه هواکه نیتوا   

قرمز تا ۶ دیسف تا ۶ بود رز گل شاخه تا ۱۲ دستش که گرفت نویماش یجلو یدختر یبعد سرچهارراه  
گرفت برام تا ۱۰ و نییپا دیکش رو شهیش افتاد گال به چشمش تا مهراد  

 مهراد میافتاد راه یوقت گرفت اونم واسه ادیب خوشش ممکنه و عقبه مهرانه دید که ماهانم د،یسف تا ۵ سرخ تا ۵ 
خانوما ماهگردتون  یکادو نمیا: گفت  

...بود گرفته رز گل یبو ماهانو نیماش کل... میکرد تشکر ام مهرانه منو  
...خودش تواتاق رفت یهرک و میگفت ریبخ شب  میدیرس یوقت  

 رفتم بود داده دست بهم یبد احساس حساسم یلیخ بودم کرده عرق یکم میبود زده توپارک که ییها قدم بخاطر
....دمیخواب و گرفتم یدوش حموم  

...سرکار رفتم و شدم داریب میگوش آالرم با بعد روز صبح  
! تنهابود توخونه اون سرکارو میرفتیم همه اخه کردیم غرغر یحساب مهرانه روز چند نیا  

 انگار ام مهرانه خودم شرکت ارمشیب و کنم تشیاذ خواستیم دلم منم یول سرکار ببرتش خواستیم یلیخ ماهان
 کرد تخم و اخم دیفهم ماهان تا که بشه من یمنش اریدست ادیب که شد قرار و میبود کرده صحبت درموردش بود یراض
 یهمزبون تنها من که شد ینجوریا و رهیبگ عهده به رو شرکت یتو ماهان؛ دفتر یمنش شنهادیپ شد مجبور مهرانه و

... دادم باشموازدست بودسرکارداشته ممکن که  
 شب ۹ یگاه ۸ ساعت تا نبود یچکیه و خونه ومدمیم سرکار از ۵ ای ۴ ساعت یوقت و گذشتیم یعاد روال به روزها

...نبود مهم بودن مهم نیدرع ییجورای...خب یول کردمیم ییتنها احساس قبل یروزا شترازیب کمی  
 بَختک مثل خرابه" ُکن ش و ل" منم ییتنها.... میکرد عادت هم به و میگرفت خو باهم تاحاال میقد از امییتنها منو اخه

....نمکنه ولم بهم دهیچسب  
 اطیح گوشه ار ییها پچ پچ که زدمیم دور دور تنها و عمارت اومدم ازشرکار ریاخ وقت چند نیا مثل روزم هی خالصه 

...دمید  
 احترام و ارزش براشون ناخوداگاه منم و بودن خانواده نیا احترام مورد یلیخ که بودن یشوهر زنو یمشت و  هیسم 

...گفتیم کیتبر داشت هیسم انگار که دمیشن صداشونو... یسارا مثل شدمیم قائل  
 و دارن دل ناهمیا بود زده خشکم تعجب از! گرفته کادو یمشت یبرا هیسم و مرده روز دمیفهم کردم دقت که شتریب 
 کردم صحبت و گرفتم تماس باهاش بودم کرده یسارا ادی چون و دادم ادامه رفتنم راه به... ادشونهی مناسبتهارو نجوریا

!یدلتنگ ابراز یکل و  
یجلو توخونه اون بعداز TV برم مرده روز که حاال دیرس فکرم به که بود رفته سر حوصلم و بودم نشسته 

 وقت پس ، کردم دادیم نشون رو ۵:۳۶ که ساعت به چشمم... کنمیم خوشحالش ینجوریا... رمیبگ کادو مهراد یبرا
... داشتم  

.. زدم مهرانه به یزنگ و شدم بلند جام از یفور  
؟یخوب مهرانه سالم: من  

؟یچطور تو خوبم یمرس: مهرانه  
مرده؟ روز امروز یدونستیم ، خوبم: من  

!دونستمینم نه ؟یجد عه: مهرانه  
 وقت اخه ماهان؟ واسه رمیبگ یخوایم یزیچ تو... مهراد یبرا بخرم کادو رونیب برم شمیم حاضر دارم مرده روز اره:من

...ییایب یکنینم که  
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...یریبگ کنم پسند که بفرست عکسشو یدید یهرچ شمیم نیانال االن یمرس اره اره یییوا:مهرانه  
کاردارم کمی نییایب  رترید کمی کن شونیکاری باشه: من  

باشه: مهرانه  
؟یکارندار رفتم من پس باشه: من  

یبا یابج یمرس دستت نه:مهرانه  
یبا:من  

 و زدم ملیر و یصورت رژ بود، سرم ام  یپشم دیسف شال دمیپوش بلند دیسف بافت با یمشک کفش و فیک شلوارو
....بزرگ پاساژ سمت  افتادم راه و زدم ادکلنم کمی برداشتم چامویسو  

 اشکال باشه که درزشونم دوخت از شده کردمیم ارسال مهرانه یبرا توتلگرام و گرفتمیم عکس دمیدیم یهرچ از
! گرفتیم  

 نیتریو پشت از و سمتشون رفتم! بود شده قلب شکل چشمام یعنی دمید بود برند که براق چرم ست هی اخرش 
  که فرستادم عکسشو

مدالشو مینیبب داخل برو ستین بد نیا: گفت مهرانه  
 ونیلیم پانصد چهارو تا صدیس و کی از هاش ست بود اومده ایتالیا از که بود یسرشناس برند مارکش بود کهیت ۵ ست

!بود  
 و دو که کرد پسند رو بود سیپار برند که(  یعسل) روشن یا قهوه مدل هی مهرانه گرفتم عکس که مدالشون از

!شدم نیافال و کردم حساب متشویق بود ستیدو  
ساسان بند و کمربند و فیک شامل کهیت ۵ ست  

 
 بود ساده و بود براق یمشک و بود ایتالیا مال که مدل کی! بود یعال یلیخ جنسشون که کراوات و ونیپاپ با بود چرم

!  دادم پول هفصد و ونیچهارمل کال دمیخر رو ست همون بود کرده خوشگلش که داشت لبه کمی دورش فقط  
 و گرفتم ازش و بست برام دیسف یا قهوه یکی دیسف یمشک یکی کیش و خوشگل باکس تودوتا برام رو هردوشون

 سمت رفتم دمیخر رو بود کیکوچ که  ساده یلیخ ییکاکائو یا قهوه یقلب کیک دوتا یفروش ینیریش سمت روندم
...خونه  
 

تخت رو گذاشتم کادوهارو تواتاقم رفتم و گذاشتم خچالیتو اویخوراک دمیرس یوقت  
 میوارمر یها شمع یها کیپالست دنبال بود پرت و خرت توش که رونیب دمیکش لوازممو جعبه و تخت ریز شدم خم 

  گشتمیم
 گرفتمو خوشگل یلیخ یزیروم پارچه دوتا هیسم از.... دیسف و یمشک و قرمز یها شمع کردم داشونیپ بالخره که

کنه درست رموزیش بزرگ وانیل چهار گفتم بهش  
 یرو تا در یجلو از هارو شمع روش گذاشتم کادوم همراه و خودم کیک کردم پهنش تخت رو خوشگلو پارچه عیسر

کردم خاموش چراغهاروهم کردم روشنشون و دمیچ تخت  
  امیپ و فرستادم عکسهاشونو و دادم انجام مهرانه اتاق یبرا کارو نیهم قایدق 
بشه زیسوپرا تا خوابت تواتاق ببرش بعد ببند چشماشو شیاریم یوقت مهرانه: نوشتم  

 تا ۲۰ گفتم یمشت به رفتم عیسر و خورد دادیم نشون رو ۸ که ساعت به چشمم راهن یتو گفت و داد یاوک اونم
! اورد و گرفت قهیدق ۵ بعد اونم که ارهیب عیسر و بخره قرمز بادکنک تا ۲۰ و یمشک بادکنک  

 صدا رو خدمه اورد که بادکنکهارو گذاشتم کادو و کیک کنار تخت یرو و کردم ینیس داخل موزهارو ریش هم مدت نیتوا
  میبود نفر ۴/۵ کال اومدن و زدم

 تموم که کارمون کردن شروع و گفتن یچشم اونم! نور سرعت به دیکن باد هارو بادکنک نیا عیسر خانوما خب: گفتم
  مهرانه اتاق قرمز تا ۱۰ و یمشک تا ۱۰ گفتم بهشون شد

 یزیچ یکس به که گفتم بهشونم دادن انجام نکارویا یفور و گفتن یچشم اونام من اتاق یمشک تا ۱۰ و قرمز تا ۱۰
....نگن  

 دم موهامو زدم قرمز رژ و اهیس چشم خط کردم عوض دیسف شرتیت و یل شلوارک هی با لباسامو و اتاق داخل رفتم
  پشتم؛ انداختم بافتم یماه غیت بعدشم و بستم یاسب

 کادو جشن تو که بود خوشگل و فیظر و داشت قرمز یها نینگ که ییطال سیسرو کردم یخال خودم یرو ادکلنمو
....دراومد صدا به در زنگ رونیب رفتم اتاق در از تا و انداختم روهم بودم گرفته  

 اماده دونستمیم کردن عوض لباساشونو و تواتاقاشون رفتن هرکدوم گفتم امد خوش و سالم نییپا رفتم... بودن اومده
کشهیم طول یکم مهرانه شدن  

؟یحاضر مهرانه: زدم اس ام اس   
اخراشم اره: مهرانه  

کنم شروع رمیم دارم منم... برو بعد پس: من  
بگذره خوش... یاوک: مهرانه  

نیهمچن:من  
 که یدرکنار گذاشتم باز درو و کردم خاموش چراغو و پاشدم جا از گذاشتم یزپاتختیم یرو و کردم لنتیسا ویگوش 

بفرما: گفت  که زدم رو مهرادبود اتاق  
.... شینیبب خواستمیم که اومده شیپ یمشکل تابم لب ستمیس یتو مهراد: گفتم و تو رفتم  

بعدا باشه:مهراد  
گفتم من من با و دمیکش یپوف اد؟یب شهینم خر چرا نیا بابا یا  

...بدم نشونت ویزیچ هی دیبا ؟ییایم قهیدق هی پس باشه: من  
خستم بعد یبرا بزار ؟یچ: مهراد  

...است قهیدق ۵ همش بابا خب: من  
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پاشد جاش از و دیکش یپف مهراد  
ببند چشماتو گفتم رونیب میاومد اتاق از تا بود تنش یدیسف شلوارک و شرتیت   

هیچ کارا نیا یچ یعنی وا: مهراد  
کن باز گفتم هروقت و ریبگ دستامو تروخدا گهید ببند قهیدق هی: من  

باشه:مهراد  
حاال: گفتم بستم که درو تواتاق بردمش گرفت دستامومحکم بست چشماشو و دیکش یپف مهراد  

! موند بهت یتو و شد زده شک کرد باز که چشماشو  
....کادو و کیک... بادکنکا... دادیم نشون هامونو چهره روشن  یها شمع  

..!بود شده زده شگفت   
 دستامو... بود شده یعاد بازکرد که بعد و بست محکم چشماشو داد قورت دهنشو اب... بود اب پراز چشماش

! َمرد مبارک روزت: گفتم و دمیکش  
...گفتم کیتبر بهش بازم و دمیبوس گونشو منم کرد تشکر و دیبوس رومو کرد بغلم و دیکش دستامو مهراد  

...مینشست و میکرد خاموش رو تخت یها شمع پس رهیبگ شیات بود ممکن بود خطرناک تخت یرو مینیبش میخواست  
... نداشتم یتوقع ازتم نبود ادمی واقعا... یکنیم متعجبم همش.... یکنیم زیسوپرا منو توهمش... ساره یوا: مهراد

...ازت ممنونم واقعا  
اد؟یم خوشت نیبب کن کادوتوباز نیا ایب حاال! اقا کنمیم خواهش: من  

نمیبینم یزیچ که یکیتار نیتوا:مهراد  
  دیکش دستمو کنم روشن چراغو که بلندشدم

 و گفتیم مهراد و  میخورد کمونویک و رموزیش و مینشست کنمیم بازش بعد اونو بهتره ینجوریا... نرو نه: گفت
.... دیخندیم  

که کنم روشن چراغو خواستم میکرد خاموش هارو شمع همه نیم چند بعداز  
...هییکاکائو لبت گوشه ساره: مهرادگفت   

نشد پاک گفت کردم هرکار  
... کنه پاکش که دیکش مینییپا لب گوشه شستشو  سمتم اومد و بلندشد جاش از  

 دورگردنش دستمو خودم پس خوادیم اجازه دونستمیم ببوسم که جلو دیکش چونمو رفت نییپا و باال گلوش بکیس بازم
... دمیبوس لباشو و کردم حلقه  

 باد یکی یکی شدیم خشک ها شمع یوقت تا کردم روشن چراغو و بلندشدم ازجا بعدش کرد یهمراه اما کرد تعجب
....میدیخندیم و میگفتیم و میکردیم یخال هارو بادکنک  

 رو لختم شونه سر  چپش یپا رون یرو نشون منم تخت لبه رو نشست و دیکش دستمو مهراد شد تموم که کارمون
و دیبوس  

ممنون بازم: گفت   
!ینکرد باز کادوتو.... کنمیم خواهش: من  

  و شد خوشحال بازهم و زد یبرق چشماش دید که و ست و کرد باز کادورو... رفتیم ادمی داشت اوه: مهراد
درا نکهیا ای... بود نگرفته کادو برام رو مرد روز یکس گرفتم عمر خدا از که یسال ۳۰ نیتوا یکنیباورم ساره: گفت  

 
...بود نکرده اشیخوب و خودش شرمنده منو  حد نی  

...ومدیبرم ازدستم بودکه یکار...بود فمیوظ بالخره هیحرف چه نیا ؟یشد خل عه: من  
یکرد خوشحالم یلیخ یمرس هرحال به....ستین که فهیوظ لطفته بابا نه: مهراد  

زدم یلبخند کنمیم خواهش: من  
کردمیم جمع لوازمارو داشتم و انداختم نییپا سرمو و  
!راه اون به زد خودشو و  دیبوس امو گونه عیسر که   

...خوردیم بدردم بعدا دیشا کردم جمع لونینا داخل بادکنکهارم شمعو نییپا بردم و کردم جمع لوازمارو   
 گاهش هیتک به  نشست و تخت یرو برگشت دوباره و خودش اتاق برد و کرد جمع کادوهاشو مهراد مدتم نیا تمام

...کرد صحبت برام اونم کنارش نشستم جاشو رفتم جاش برم که کرد اشاره و کرد دراز پاهاشو و داد هیتک  
گفت؟ یچ دیپرسیم حتما   

....دهیم جواب داره اوردنش بدست یبرا هام تالش یعنی! بزرگه ریتعغ کی خودش نیا.... گفتیم من از خب  
 حرفام یحت ای و رفتار و کارام با اوقات یلیخ که گفتیم... میاونجور و مینجوریا و بدم و خوبم من گفتیم داشت 

!(یالیخ تجاور) وفتادینم اتفاق اون اگر گفتیم کنمیم زشیسوپرا  
.... کارام از! تمیشخص از... اومده خوشش ازم گفتیم... زد حرف برام یلیخ مهراد شب اون.... گرفتیم طالق حتما

.... براش مونمیم نشده حل یمعما کی مثل من گفتیم  
!دمینفهم منظورشو.... بکنه حلم داره دوست یلیخ دایجد گفتیم  

...میبد ادامه رو یخوب یزندگ باهم بعدا دیشا که مثبته نشونه هی نیا گفتیم  
.کردم برداشت ینجوریا من دمیباشه؟شا داشته دوستم ها بعد ای و باشه داشته دوستم ممکنه که بود نیا منظورش  

 بگم بهش دارم یکار اگه... بگم بهش رو دروغ و راست کنم هیتک بهش و باشه گاهم هیتک داره دوست یلیخ گفتیم
...کنم نانیاطم و اعتماد بهش  کنم باز حساب روش  

 دوست و عشق من یبرا بودن هیتک خوادبایم میکن یزندگ باهم عمر کی قراره و نداره یاحساس بهم حاالکه گفتیم 
.!ادیم خوششم ازم گفتیم.... بکنه جبران داشتنو  

 کردم باز بازوشو دست با بود، بازوش به دهیچسب بازوم نشستم کشینزد زدیم گاه هیتک از حرف یوقت حرفاش نیا نیب 
...دادم هیتک شونش به سرمو و دورم انداختم و  

... گفتم منم...کرد محکم دورم دستشو یول کرد تعجب کمی   
... کردم اعتماد بهش و... بودم درارتباط ادیز باهاش که بود یمرد نیاول اون پدرم بعداز: گفتم  

 از و شمیم رونده ازش ییماجراها هی سر یول... کردمینم قبول ازدواجشو هیقض چوقتیه نداشتم اعتماد اگه گفتم
!هاش تیعصبان مثل ادیم بدم کاراش از یبعض  
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 هی خودم به اونشب.... باشه داشته دوستم اونم ممکنه نکهیا به... کرد دوارمیام یلیخ که میزد حرف یکل شب اون 
!مردم نیا یها یمردونگ عاشق نکهیا...کردم گهید اعتراف  

!رفت شدم عاشق اره  
... کرد دعوتمون شام به و ختیر بهم خلوتمونو اومدو مهرانه اخرشم  

 و کردم باز موهامم کردم پاک شمویارا و دمیپوش یبلند ساتن خواب لباس و خودم تواتاق رفتم میخورد شام یوقت
 یجلو بالش با مهراد کردم باز که درو شد زده دراتاق اومدم که رونیب زدم مسواک و ییدستشو رفتم دم،یکش شونه

....کردیم من من و بود در  
...  یاعتمادکن بهم که قرارشد میکرد که صحبت ما... هیچ یدونیم خب:مهراد شب؟ وقت نیا مهراد هیچ: گفتم 

...باشه بهتر دیشا.... خب...میکن یزندگ اتاق کیتو نجاویا امیب اگه کردم فکر خب...میبساز خوب ندهیا هی قرارشد  
تو ایب: من  

 کنارش رفتم منم و کردم چراغاروخاموش... تخت یرو کرد پرت صورت با خودشو ها بچه مثل زدواومدداخل یلبخند
 یریبخ شب دویبوس سرمو یرو کرد بغلم پشت از و شد قفل شکمم رو دستاش که دمیخواب و بود بهش پشتم

...گفت  
...ریبخ توام شب: من  

.... رفتیم شیپ یخوب به مهراد منو نیب رابطه کردمیم احساس و  گذشتیم سرهم پشت روزا  
 باشه؟نکنه نداشته دوستم مهراد نکنه که شدمیم نیا نگران روزم به  روز و شدمیم عاشقش روزید شترازیب روز به روز

  م؟یکن یزندگ دوست دوتا مثل مییخوایم عمر اخر تا
.... نداشتم براشون یجواب و بود ذهنم تو که گهید یسواال یکل و بشه؟ وسردتر بدتر هست که ینیازا میزندگ نکنه  

 
[بعد دوماه]  

 
...گذرهیم مهراد و من ازدواج از که ماه نیپنجم امروز  

!شده قبل بهتراز یلیخ که یمهراد  
...ستین هم خوب اما ستیبدن مونیزندگ  

 مهراد و من نیب یلجباز و لج کمی فقط... کنم صرف براتون شویعاد یروزا بخوام وفتادکهین یخاص اتفاق دوماه نیا کل تو
...!ریکاردوپن نه میکن یزندگ کنارهم دوست دوتا مثل گفت مهراد اخرشم که بود  

 ادم نیا یعنی! هست که بود یگرگ همون وفتادیم یاتفاق نیتر کوچک اگر اما دیخندیم و گفتیم جمع تو ومدیم مهراد
! ستین بشو عوض  

 خوردنم حسرت یبان که یجور... خوشبختند یلیخ کنارهم و گذروننیم رو یخوب یلیخ یروزا کنارهم مهرانه و ماهان
... شنیم  

...زدم سر ام خونه به دوبار بودم درتماس یسارا و مادرجان با مدت نیا یط  
....دمیخندیم و گفتمیم ها بچه با توخونه بعدم و دادم انجام رو زهییپا شو دوتا شرکت یبرا    

.... نداشتم یدرست حال یلیخ درون از اما  
!پدرم تنگ... بود تنگ دلم یلیخ برعکس اتفاقا  

 پدرم مثل که بود چشمام یجلو هرساعت و شهیهم و هرروز پدرم یچشما همرنگ یخاکستر چشم جفت هی نکهیا
....دادینم تیاهم بهم  

نیا   
 

 نیا.... سرده گاهم هیتک دمیدیم نکهیازا یول دادیم اجازه اونم کنم هیتک مهراد به داشتم دوست نکهیا.... کردیم تمیاذ
...کردیم تمیاذ  

... بکنه گرممون نبودکه تورابطمون یمحبت و عشق نکهیا  
زایچ جور نیا به و نشستم تخت نیا کنج و برگشتم شرکت از هست یساعت مین االن   

 درست هیگر ریز بزنم داشتم دوست گرفتیم یلیخ دلم وقتاکه یبعض...خورمیم حسرت...خورمیم غصه و کنمیم فکر
!االن مثل  

...کرد تعجب دید منوکه و اتاق داخل اومد مهرانه هوی که ختمیریم اشک صدا یب خودم توحال  
  و تخت یرو کنارم نشست اومد کنم پنهون ازش اشکامو نشد هرکارکردم
....من بشم اشکات اون قربون یاله شدهیچ چرا؟ ه؟یگر ساره؟:گفت  

...توبغلش میپرد زده دوق که بودم پناه یب میتی دختر همون منم کرد باز دستاشو و کرد پاک اشکامو  
 اروم یوقت.... گفتینم چیه... کردیم ناز سرمو یرو فقط مهرانه مدت نیا توتمام و شدم یخال کردم هیگر که کمی 

  رونیب اومدم بغلش از م،یباطن لیم عالرقم شدم
بشه؟ خراب من زیعز حال شده باعث یچ شده؟ یچ پرسمیم کلمه کی فقط ساره:گفت مهرانه که  

....بگم دیبا یچجور بگم دیبا یچ دونستمینم یعنی گفتمینم یزیچ  
 یتوخوش انقدر... رفت ادمی طتیشرا و ازتو که بودم شده غرق امیتوخوش اونقدر کنه لعنتم خدا:گفت بغض با مهرانه

... پره یازچ دلت نمیبب بگو ساره نشده رید حاالم... موندم خبریب  عمرم قیرف نیبهتر از که بودم  
....کردم باز لب پس هیگر ریز بزنه کهینزد دمید  

 چوقتیه داره اگه ای نداره یاحساس من به اصال اون یول... یول...دارم دوستش یلیمهرادوخ که مهرانه یدونیم: من
.گهینم  

کنم؟ کاریچ دونمینم... بهش نسبت کنهیم سرد دلمو ناهایا... دهینم نشون چوقتیه   
.تنهاباشم نزارن و باشن که یبرادر و خواهر نه پدر نه یمادر نه کنمیم الیفکروخ ییتوتنها همش  
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... تنهام یتنها... ندارم یگاه هیتک و پشتوانه چیه   
...بود مهراد بستم بهش دل که نفر نیاول که پدرمم بعداز  

... گرفتمیم طالق اول همون دیبا دیشا کنمیم احساس ایتازگ کنهیم جمیگ یلیخ شهیهم...اما مهراد  
...کنم قطعش یجوری تونستمیم بود نوپا احساساتم اونموقع  

!یلیخ مهرانه دارم یبد احساس یلیخ... زده شهیر وجودم تو احساس االن یول  
... کن گرم یزیچ هی سرتوبا ای رونیب برو رهیگیم دلت یوقت نکن الیفکروخ انقد قشنگم خواهر زمیعز نداره بیع: مهرانه

 که تونهینم یزنش توام بالخره نده راه دلت به بد... امیب که بزن زنگ نبودم اگه کن دردودل بامن زینر خودت تو چوفتیه
.. شهیم درست شاهلل ان باشه احساس یب بهت نسبت  

...پوسونهیم رو ادم مغز یادیز فکر نکن فکر ادیز   
 بودن یخنث احساس... ندارم یدیام گهید دونمیم یول مهرانه یدیم یوار دیام بهم و یهست که یمرس اهوم:من

....کنمیم  
...ادیب جا حالش و مهراد یبرا بشه یتلنگر که رمیبگ یحساب و درست میتصم کی دیبا نداره دهیفا ینجوریا  

....ستین ساخته ازم یکار رسهینم ذهنم به یزیچ اما چخبره دورواطرافش بفهمه   
داشت دیترد بودو مردد یحرف توزدن قهیدق بعدچند.... نگفت یچیه و رفت توفکر مهرانه  

...بزن حرفتو مهرانه هیچ:  گفتم   
غلط؟ ای درسته دونمینم یول... دهیرس ذهنم به فکر هیچ یدونیم: مهرانه  

..شو دور از کمی بنظرم  
 که ینجوریا ...بزنه یحرکت هی ادویب خودش به دیشا هیخال جات یستین یوقت نهیبب... نباش هفته چند ای روز چند مثال

!کدستی یزندگ داد ادامه شهینم  
بمونم؟ کجا نجابودکهیا مسئله هافقط گفتینم راهمیب بد میهمچ..رفتم فرو فکر تو  

 اوردو برام استارابودرو تو که الشونیو دیکل برگشت یوقت کرد ترک اتاقو یا اجازه با دراخر کردو یفکر بازهم مهرانه
!جا دیکل نمیا: گفت  

 و اتفاقا نیا از هم برو مدت هی... گردمیبرم کنم عوض احوالمو حالو برم مدت هی نفره هی خوامیم گرفتم طیبل بگو بهش
...خوبه ات هیروح برا هم یشیدورم االیفکروخ  

هست؟ یچ دیکل حاال دردنکنه دستت باشه من؛  
.الستیو... نکردم یکار کنمیم خواهش: مهرانه  

...فهمهیم بعد هیخال جام نهیببب تنهابشه کمی... دبرمیبا... گفتیم راست مهرانه فرورفتم توفکر  
...  شوازشونیپ نییپا میرفت و میکرد عوض لباسامونو عیسر مام اومدن نایا و ماهان و مهراد که بعد ساعت مین   

 شدم داریب موهام نیب یدست یها نوازش با بعد روز صبح...میبخواب تا تواتاقامون میرفت بعدم و میخورد غذارو دورهم 
 و مهراده دمیفهم تندش و گرم یبو از کردم میقا نشیتوس سرمو و  کردم حلقه روبروم جسم دور دستامو نبود هواسم

...اوردمین خودم یبرو یول شدم ریاج  
 دادنش نوازش به....شهیم جا توبغلم عروسک مثل شهیهم:گفت و کرد  بغلم محکم دید رو العملم عکس یوقت  مهراد

داد ادامه  
 نیا عاشق هنوز که یدار مشکل تو مطمئنا مهراد یدونیم!یداشتن دوست چقدر...نرمه شمیابر مثل: گفت اخرشم 

...میروماداشت یزندگ نیبهتر دیشا... بودم شده عاشقت تاحاال نبود ترنم اگه دیشا! یشینم بغلت تو جذاب دختر  
کرد نوازشم دوباره  

 روز اون از دیشا... وقته یلیخ... نخوردم حسرت رفتمون دست از یزندگ یبرا... نکردم ادترنمی وقته یلیخ: گفت
... کردم رتیدرگ احساسمو و فکرم وقته یلیخ! یخواینم طالق یگفت که مارستانیب  

ب که گذاشتم رو وجودم تمام که ییکایروب مکعب مثل  
 

... ستمین تو قیال من هرچند... یدار خوبو یزندگ هی اقتیتول چون بدم نجات مویزتدگ دارم دوست... کنم حلت تونم
...دمید سالم ۳۰عمر به که یبود یدختر نیبهتر تو ترنم و مادرم بعداز  

 یحت... ینگفت یچیه تو یول کردم تجاوز.... تجا...تج بهت یرحم یب با کردمیم برخورد باهات یرحم یب با یوقت
...یمونیم باهام یگفت یبش متنفر ازم نکهیا عوض بعدشم  

.یکنیم تحملم یدار که ماهه ۵ و میشناسیم ماهه ۸ و یکرد قبول من یها یبد تمام با منو   
 گوش هام حرف یتمام به و یداریب دونمیم. شدنه زاوخوشبختیچ نیبهتر اقتتیل! یتر مهربون مادرمم از یتوحت

... ادیم خوشم تتیشخص از یلیخ بگم خواستمیم... یداد  
 قیرف که یا ساره نه کنم قبولت میزندگ زن بابت... کنم فکر بهت تونمیم مطمئنا کنم فراموش زارویچ یبعض اگر

!!!مهیا همخونه  
!دارم شدنو داشته دوست و داشتن دوست تیظرف من باش مطمئن: گفت گوشم دم  و دیبوس مویشونیپ یرو  
...داده دل گرگه اقا ادکهیم داره ییبوها هی... هست ییخبرا هی دمیفهم... مهراد طرف از دمیشن حرفهارو نیا یوقت  

بزارم یخال دورشو کمی برم بهتره گفتم باخودم اخرشم یول کردم فکر یلیخ! بده دل زود یلیخ دمیشا   
!بشم تر مصمم ممیتصم یرو شد باعث اما... واداشت فکر به منو حرفهاش  

...شمال به یا دوهفته طیبل هی با!  رفتنم میتصم  
 برم خوامیم که گفتم و فرستادم عکسشو عیسر انه مهراد دمید یوقت توشرکت و گرفتم گهید دورز یبرا طویبل آره

... مسافرت  
!یبر یتونیم نداره بیع: گفت بعد یول کرد ترش اولش  

 و کردم بغل رو همه انداختم فمیتوک داروهمیکل و بستم کهیکوچ توساک لوازمامو سفرم وقت و گذشت دوروزم یکی نیا
...دادم دست فقط اون به ماهان جز کردم یخداحافظ  

: وگفت دیکش یبزرگ و یطوالن یلیخ قیعم نفس صورتم وپوست یگوش نیب گوشم چفت کرد بغلم محکم مهراد
!من بخاطر...باش خودت مواظب  

باش خودت مواظب توام باشه: من  
یبا باشه: مهراد  

یبا:من  
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...کرد پرواز مایهواپ و  شدم سوار کردن اعالم که پروازمو... فرودگاه دم رفتم اژانس سوار و   
 و تماس کی انتظار شب تا و شدمیپام زود یها صبح... کردمیم مویزندگ شوهرش و داریسرا با راحت اونجا و الیو رفتم

....دمیکشیم رو مهراد طرف از  اس ام اس  
  بود درارتباط باهام مهرانه

...گرفتیم بهونه مهراد گفتیم مهرانه چهارم روز اما نبود یخبر که اول یروزا  
 باالتر ام کشهیم که یگاریس تعداد است کالفه و زنهیم جیگ ، سردرگمه اکثرا دهیم ریگ اون و نیا به همش گفتیم

...رفته  
"یخاکستر گرگ"  خورد زنگ تلفنم یگوش شب مهین ۲ ساعت شب روز همون  

خوابم بود مشخص که یا گرفته یصدا با دادم جواب  
چطوره؟ ساده؟حالت یخوب سالم: مهراد  

یتوچطور بهترم یمرس...سالم: من  
...میداد هم به یاس ام اس چندتا دوم و اول روز راستش... دمیشن صداشو روز ۴بعد...زدیم ستیدو یباال قلبم ضربان  

!بود بخش ارام نیمورف یلعنت یوا صداش؟ اما   
...ستمین بد یا:مهراد  

چطورن؟ اونا ماهان مهرانه: من  
دنیخواب خوبن اونام یمرس: مهراد  

افتاده؟ یاتفاق ؟....یزد زنگ شب وقت نیا شدهیچ بودم خواب منم اره: من  
بپرسم احوالتو بزنم زنگ هی گفتم کاربودمیب راستش وفتادهین که یخاص اتفاق! نه یچ: مهراد  

چخبر...خوبم خوب دردنکنه دستت: من  
خوبه هاهم شرکت تیوضع ستین یخبر: مهراد  

مهراد؟ هیچ یدونیم... اهان:من  
ه؟یچ مهراد؛  

برگردم دارم دوست ومدهین هنوز...هیخال جات انقدر! شده تنگ برات دلم یکل: من  
هینجوریهم نجامیا...نطوریا که اها:مهرادگفت بعدش و اومد یپچ پچ یصدا نبود خط اونور از ییصدا  

!بشه من دلتنگ بخواد یکس نکنم فکر یول ؟یجد: من  
توچته؟ مگه چرا: مهراد  

شده؟ تنگ برام دلت که یکرد اعتراف یعنی پس عه:من  
.... نگفت یزیچ مهرادم  

ریبخ شب  خوشبگذره...بخواب برو شبه نصف گهید خب لیخ! هیخال جات نجامیا اره: گفت فقط  
یبا ریبخ شبت... برسون سالم یمرس: من  

دمیخواب اسوده و راحت الیخ با و کردم قطع ویگوش  
 انگار بده  حالش کنهیم یقرار یب مهراد که چخبر دادکهیم بهم ر دورادو خبرارو ام مهرانه و گذشتیم یبعد یروزها  

... کرده گم رو یزیچ  
 کل گفتیم یحت دهیم منو عطر یبو کرد بغل که یبالشت و دهیخواب تخت رو دید کنه دارشیب رفته روز هی گفت یحت

...دادیم رو بو همون اتاقم  
....کرده تموم نموینازن ادکلن حتما داشته دوستش دیشا گفتمیم یباز بامسخره که   
...زنهینم پر پر سرکنده مرغ مثل ینجویا وگرنه داره دوستت نیا بخدا ساره: گفتیم  

...کنه تمومش رو یدلتنگ نیا و دنبالم ادیب خودش تا ستمیم یوا نجایا انقدر من مدونمین... بخدا دونمینم: گفتم  
 دمشید تا که کردم ییگو امد خوش ازش  لبخند با داخل اومد مهراد و دراومد صداش الیو فونیا بالخره  رو ۱۶ بعداز

! اصال موندم  
 بلندونامرتب شاشیر  دهیپول و دهیژول موهاش و بود شده گود کم یلیخ چشماش ریز بود شده دهیتک اش چهره کمی

...بود مشخص ظاهرش از بود خراب حالش و خسته یلیخ یول... بود تنش پالتو با شلوار و راهنیپ  خودشم  
 نگفت یچیه داخل اومد یوقت...  بودم ختهیر دورم موهامم دیسف یپشم بلوز با بود پام سبز  یپشم شلوار من اما 

ش یجلو مینشست اومد رونیب که بغلم از! یبدجنس یلیخ گفت درگوشم...کرد بغلم فقط  
 

....دیچسب سرما تواون انصافا که اورد داغ قهوه برامون بود داریسرا اسم که خانم زهره و نهیوم  
چخبر؟ یخوب:گفت مهراد  

خوبن؟ هیبق شده؟ یزیچ چته...انگار یستین خوب اصال یتوول... ستین یخبر... خوبم یمرس: من  
نمتیبب امیب گفتم بودم دلتنگ تو بقول کمی فقط... وفتادهین یخاص اتفاق چیه خوبن ام هیبق... خوبم نه: مهراد  

.یکرد لطف اها: من  
!کنمیم خواهش: مهراد  

گفتم میخورد هامونوکه قهوه و گذشت که یکمی  
...یبش بهتر کمی ریبگ دوش هی برو داغه یلیخ من اتاق حموم ریش مهراد: من  

 تا تواتاق میرفت هم شام بعداز کردم مرتب اطرافو و تواتاق رفتم منم حمام رفت و باشه گفت اونم بود اش افهیق منظورم
 گفتم بازوشو رو گذاشتم دستمو کنارش رفتم منم و بود دهیکش دراز تخت یرو مهراد کردمو خاموش چراغو میبخواب

بخوابم؟ یدینم بهم بالشت  
 و دیبوس مویوشنیپ.... گرم و یعال  قبل یبارها مثل درست... کرد بغلم محکم کردو باز دستاشو بعدش کرد کپ اولش

گفت یریبخ شب  
....  نداشت بمن یاحساس ینگ... نگفت ینگ بگم خواستم... بود شده تنگ برات یلیخ دلم واقعا ساره: داد ادامه و  

...نشد دلتنگ ینگ  
 با متعجب مهراد....  لپاشو لباشو شویشونیپ ابروهاشو دمیبوس چشمهاشو و تر باال کشوندم خودمو و زدم یلبخند

!ریبخ شب! بود یدلتنگ رفع نایا: گفتم که کردیم نگام گرد یچشما  
دیبوس محکم لبامو و کرد عوض باهم جاهامون حرکت هی با قهیدق بعدچند مهرادم  

   ریبخ شب.... کنم صحبت یمهم موضوع درمورد باهات دیبا فردا...! بود یدلتنگ رفع نمیا:گفت و 
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  باشه... بدجنس یا: من
ریبخ شب  

؛ دارشدمیب مهراد یدستها نوازش با بعد روز صبح  
...دنیکش نفس یبرا بود یتنفس....  بود یعال روز کی کننده شروع باشیز لبخند ش،یخاکستر یها چشم   
 سیسرو و گرفتم جوابمو گفتم، یریبخ صبح سالم و بلندشدم بود، دهیدو پوستم ریز که یا یخوش احساس با 

... رفتم یبهداشت  
 پشتم انداختم بافتم موهامم کردم عوض دیسف یشلوارپشم و قرمز بافت هی با لباسامو نبود مهراد برگشتم یوقت

...نییپا رفتم و زدم ام یفرنگ توت لب ماسک  
...بگه بهم خواستیم مهراد بودکه یحرف ریدرگ فکروذکرم تمام و نشستم حونهیص زیم پشت بود، ۱۰ ساعت  

اورد قهوه برامون خانوم وزهره مینشست روکاناپه کنارهم صبحونه بعداز  
  میخورد یوقت

...گذاشتم روشونش سرم و روپرکردم نمونیب فاصله منم زد اشاره دادو هیتک مبل گاه هیتک رو دستشو مهراد  
... دیبوس موهامو یرو دویکش یقیعم نفس و گذاشت سرم رو سرشو   

؟یبد گوش قصه هی یدار حال ساره: مهراد  
  آره: من

...خوبه: مهراد  
...نبود یچکیه مهربون یخدا از ریغ چوقتیه کاش... نبود چوقتیه شیکیاون که بود یکی: مهراد  

 اش عالقه مورد رشته بوددانشگاه رفته شیسرباز بعداز که کبود، گنبد نیا رو بود یپسرک هی یروزگار و روز هی
...خوندیروم  

 تا خونه ومدنیم و رفتنیم باهم ییدوتا... شد قبول دانشگاه سال، همون کنکور تو شیآبج کرد تموم که اولشو ترم
...کردیم فیتعر داداشش یبرا دشیجد دوست از  ذوق و شوق با شیابج روز هی نکهیا  

...اوردینم بروش یزیچ یول نهیبب رو یفیتعر دختر نیا خواستیم بدجور قصه پسرک  
 استراحت خواست و گرفت دوششو خونه، دیرس کوفته و خسته دانشگاه از و دانشگاه بود رفته شرکت از که روز هی 

...کنه  
 تنها به تا کرد یط هارو پله خسته و یعصبان...دیشن نییپا ازطبقه ییها داد و غیج که بود نشده گرم هنوز چشماش 

دیرس نییپا طبقه اتاق  
 زیچ هی کرد باز تیعصبان با درو تا دخترونه یها خنده و غیج و  کسخل نرو: گفتیم ییصدا بود صدا سرو منبع که ییجا

...نیزم خوردن ییدوتا و روش افتاد پشمالو  
...داشت یادیز یشرق ییبایز که یدخترک... بود چشماش یجلو ییخرما یها شمیابر کرد باز که چشم   

... بست درو و ییکذا اتاق توان رفت و شد بلند پسرک یرو از ترس با   
...کیکوچ کلکل و بحث چند اونم بعداز  

...بود خواهرش معروف دوست که یهمون.... قصه دخترک با قصه پسرک ییاشنا شد نیا  
 جدا یها دوست و پیاک باهم نایا... بود کرده دایپ دوست دوتا شمیابج و داشت دوست دوتا پسرک دانشگاه تو

... بودند شده ینشدن  
...بود زده گره هم به رو دخترک و پسرک دل سرنوشت دست  

... بدجور   
!یجدانشدن و قیعم  

.... داشت یپست و هرزه تیشخص که داشت وجود ینام ارسالن ، پسرا نفره ۳ پیاک تو    
 دیفهم که بده نجات عشقشو خواست... کرد خطر احساس عاشق پسرک و گشتیم دخترک بر و دور ارسالن روز هی

... شده عاشقش ارسالن  
...برداشت ترک یَکمک هی پسرک قلب  

...بده دست از عشقشو نکنه که دیترس   
 عشقش قلب که دونستیم و اند هم عاشق که بودند کرده اعتراف هم به پسرک و دخترک چون بود گرم قلبش اما

....باهاشه  
 به بود مست که ارسالن ییکذا شب تواون... بود یپارت دراصل که شدن دعوت دوستاشون از یکی تولد روز هی خالصه

...کرد یبد تجاوز قصه دخترک  
... کردند شونیدادگاه بودند کرده دایپ تجاوز درحال رو ارسالن چون... گرفتن رو همه و ختنیر مامورا که همونجابود

... نکردن ازاد هنوز رو قصه دخترک و ارسالن که دیفهم تازه بود شده خالص شرمامورا از  قهیوث با که قصه پسرک  
...داد یبد خبر بهش سرگرد که بده نجات عشقشو و قیرف تا گرفت سند یخوشحال با  

خبر   
 

...شکست رو پسرک کمر که ی  
.... کرده انتیخ عشقت ره و کرده قلبت به خنجر یزنیم دم ازش که یقیرف نیا گفت بهش   

 نایا دیبا کرده قبول جرمشو متهم چون: گفت... کرد وارد بهش رو یبعد ُشک سرگرد که بود نشده تموم ُشک نیا هنوز
...نداره یا دهیفا سند میکن ازادشون میبتون بعد تا میاریدرب هم عقد به رو  

....یهوش یب و یکیتار یایدن به کرد سقوط مستقر و محکم مرد دیشن که رو یکی نیا   
...بود انداخته یپا از رو محکم پسرک بود، شده زده بهش که یخنجر همه نیا  

... داد دست از که یزیچ یبرا ختیر اشک  
 دل با هنوز دخترک دل دیفهم گرفت عشقشو یپ بازهم... بشه کم عشقش از درصد کی یحت نشد باعث نهایا اما

...اونه  
...خوادشیم گفت کردو قبولش جوره همه   

...بود یقهار باز دختر بود شده عشقش شوهر که یارسالن   
 راحت یلیخ بتونه آتو اون لهیوس به تا بده دخترک لیتحو و رهیبگ ارسالن انتیخ از ییآتو  پسرک که شد نیبرا قرار 

... رهیبگ طالقشو  
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... گرفت عکس نیچند و دراورد نیدورب ارسالن که گشتندیم اب یبرو یقیقا بر سوار روز توهمون قایدق  
 وفتهیب قشنگ عکس که رهیبگ دراغوش دخترکو کرد یسع هرچه ارسالن... رهیبگ زنش اونو از دادکه پسرک به رو یاخر

...خزر رحم یب و  قیعم یایدر تو شد پرت که نخوره بهش ارسالن دست تا رفت عقب نرفت بار ریز دخترک  
...افتاد پسرک دستاس از نیدورب:مهراد  

...داد نجات عشقشو و گشت خزرو و کند لباس و زد ارسالن به یداغ یلیس   
... بود نمونده توتنش یجون... رسوند قیقا ارشه به رو دخترک سرد تنه یوقت   

...دونست مقصر رو ارسالن پسرک و بود مرده عشقش  
...شکست قلبش بار نیچهارم یبرا  

خوادیم عشقشو خاطر قشیرف دیفهم یوقت کباری   
  شده تجاوز عشقش به دیفهم یباروقت نیدوم
  و کنه ازدواج عشقش دیبا دیفهم یوقت بار نیسوم

...ُمرد عشقش یوقت اخر بار  
 و گرفتم انگشتام سر با اشکو قطره دوتا و باال اوردم سرمو... ختیر اشکش مهراد کردم احساس... شد سیخ دستم

...دمیبوس چشماشو جفت  
 رو قصه... سرجات نیبش: گفت و برگردوند یقبل حالت به منو و گرفت دستامو ، داد فشار چشماشو و زد یلبخند 

...اولشه هنوز کن گوش  
 پسرک

 ارسالن اما... دیخر براش رو ابد حبس و امداخت زندان به اونو ارسالن یها یکار کثافت هیعل کرد جمع که یمدارک با
...برنداشت دست یا نهیک  

 اما...ارسالنه عاشق خواهرش تک که دینفهم هرگز بود، عشقش پرت اطرافش یایدن از یحساب چشمش که پسرک
...دونستیم نویا ارسالن  

...رهیبگ پسرک از شدنشو یزندان انتقام تا فرارکرد زندان از یقیطر به  
 غیج هرچقدر شده هوسباز یغول به لیتبد عشقش دید پسر یابج... وحشتناک کرد تجاوز پسرک خواهر به بار نیا 

... کرد التماس و زد  
...نبود کم دفاع یب دختر کی شدن یروان یبرا نهایا... دید رو عشقش تجاوز و انتیخ چشمانش با و نبرد شیپ از یکار  

...شد مارستانیت روانه پسرک یابج که شد ینجوریا   
...گفت وداع رو یدارفان ارسالن بودکه ینجوریا و کرد دار طناب ی روانه رو ارسالن هم پسرک که بگم دیبا البته   

...بود بسته خی یحساب چون کردینم احساس رو قلبش گهید چارهیب پسرک   
... بود شده سنگ یحساب   

...شد عوض و برگشت عشق و قیرف و اعتماد از دگاهشید بعد به اون از  
...نکرد ترک اونو چوقتیه بود خواهرش عاشق که قشیشف قیرف اما   

....کردند ترک استانبول قصد به رو تهران دخترشون و پسر بابت بودند خورده یبزرگ شکست که مادرش پدرو   
، زد برچسب شیشونیپ رو یرتیغ یب از ینالوت یایدن نیا که شد ینجوریا خالصه  

.... بود شده ارزش یب براش ها بره جون که شد یا درنده گرگ به لیتبد قلب، یب پسرک  
...کردندیم صداش گرگ بود یوحش و پرخاشگر و داشت یبد اخالق چون  
...بود شده رهیت و نیغمگ پسرک پاک و شیاال یب یخاکستر یها مردمک  

... اطرافش یها مانندادم درست کردیم عوض رنگ یگاه   
... بست خی احساساتش مثل چشماشم  

...کردنیم صداش یخاکستر گرگ خاصشم، رنگ بخاطر  
...گذروند مرده کی با یعاشق به رو عمرش تمام و شد پرست مرده نیغمگ پسرک  

... گذشت ایقضا اون از سال ۶  
...تازوندیم قدرتش بر کهیت که بود شده یمحکم مرد حاال پسرک   

 از که دخترک و افتاد خواهرش ادی به ختیریم اشک بهار ابر مثل نیماش یتو که دید رو یدخترک یاتفاق طور به روز کی
... داد نجات رو بود رفته هوش از اشک زور  

...بود ونیگر دخترک همون شرکت سیرئ غضا از که بست قرارداد یشرکت با بعد روز چند  
  رفتیم شیپ یعاد طور به روزها

دیشن ناخواه خواه، رو هیقض هم ونیگر دخترک  شده حاد خواهرش تیوضع دادند خبر که  
... بردیم همراهش روهم بود خواهرش عاشق که قشیرف بره مارستانیت به خواست مردک  

 مغرور که مردک بره همراهشون که گفت دخترک به پس باشه ازین یزن وجود به دیشا کردیم فکر( گهیماهانوم)پسرک
... بود افتاده اتفاق نیا گهید یول ارهیب در یزندگ از سر همکارش که بود سخت براش بود  

...کنند عوض رو دخترک درمان وهیش  خوانیم دنیفهم که اومدن و رفتن بار نیچند مارستانیت تو  
...زدیم سر بهش شیب و کم و بود شده قیرف مردک یابج با حاال قصه دخترک   

...بود داده دست از پدرومادرش طالق قیطر از یتوکودک رو مادرش و بود مرده پدرش دخترک  
از مردک که یزیچ تنها حداقل   

 
ختمیریم اشک و کردمیم هق هق و م  
پاشد جاش از و  کر ول دستامو هوی  

...شد کنده جاش از قلبم  
کرد پاک اشکامو کرد بلندم و گرقت هامو بازو  

 ادم بعدشم... یگیم دروغ ای یکنیم پنهان من از رو یموضوع باشه اخرت و اول بار ساره: گفت دادو تاب گوشمو  
.....یلعنت دارم عادت گاریس از بدتر توکه به پوکهیم درون از کنه ترک گارشویس  

...محکم... کرد بغلم محکم  
کردم نگاه چشماش تو و دراومدم بغلش از  

.زدیم داد مهرادو بودن خوشحال انگار و بود براق بیعج که ییچشمها   
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باشه؟ میبزن دور اطراف نیا میبر کمی حاضرشو برو: گفت و دیبوس سرمو یرو  
باشه: من  

بوداا ُکش ساره پشیت نییپا اومد حاضرواماده دمید بعد یکم مهراد منتظر نییپا اومدم و شدم حاضر رفتم  
  دیسف شلوار و شرتیت و یا قهوه تک کت

 یگاه میزدیم قدم لختمون یپاها با ساحل لب  میرفت ایدر تا و میشد نیماش سوار ییدوتا و رفتم صدقش قربون تودلم
...میدیخندیم و میگفتیم ، میکردیم یباز اب و میرفتیجلوترم  

 میبر االن نه: گفت که میبرگرد کم کم که گفتم مهرادم به و بودم شده خسته یحساب گهید...میبود رونیب شب ۸ تا
 جنگل میبر فردام ال،یو مییایم شبم اخر میخوریم همونجا شامم هم میگردیم ارویدر هم)....(  یبر مسافر یکشت

...میبرگرد دیبا فردا پس که میبگرد  
م؟یبرگرد تر رید کمی خب ؟یهولک هول انقدر چرا حاال اوو: من  

 من دهینم مزه سرد یهوا نیتوا بعدشم...مییایم بشه تر سبک کارار کمی خدا؟ به میسپرد رو شرکتا زمیعز خب:مهراد
....میگردیم یحساب مییایم دیع میبرگرد فردا پس گمیم  

باشه: من  
...یگرد ایدر میبر تا یکشت یپ رفت مهراد که خوردمیم مویبستن داشتم و مکتین یرو نشستم  

" اد؟یم ایدن ات بچه یک" یبگ یبکش لپاشونو یدوسدار که یمامان ینما دختر پسر چندتا ازدور  
: انداخت کهیت شونیکی که خوردمیم مویا وهیم یبستن منم  ومدنیم داشتن اشون دسته هی همونا از قایدق آره آره

گرتویج جووون  
نکردم محلش  

م؟یبش اشنا یدینم اتو شماره:گفت و شد شتریب جراتش  
 جنازه به لیتبد دینر اگه گهید قهیدق ۲ تا: گفتم و زدم یلبخند و کردم سرشون پشت یاخمالو مهراد به ینگاه

!نیشیم  
یول نگرفتن یجد و دنیپسراخند  

بود انداخته کهیت که یاون به و انداخت ینگاه کردمیم نگاه که ییجا به پسره از یکی  
  هیعصب میلیخ ادیم داره شوهرشه فکنم یمان:گفت

  خنده ریز زدم منم و بستن فلنگو و شد زرد زنگشون دنید سرشونو پشت برگشتن تا هیبق
 که میادنگاهت داره شوهرم گفتم تا یببین ینبود مهراد یوا:گفتم و خوردم خندمو که کرد نگام چپ وچپ اومد مهراد

...رفتن در کردن  
میخواستن؟ یچ میگفتن یچ: گفت یجد خیلي مهراد  

لطفا کن ول ساره جون...ديگه رفتن نبود چیزي وللش مهراد عه: من  
...نرفته کشتي تا بريم پاشو باشه: گفت دادو تکون سري مهراد  

...نمیکرد نگاهشم یحت مهراد ولي بودم خزر زيبايي محو میکرديم نگاه رو دريا و عرشه رو رفتیم هم دست تو دست  
 برگشتم  بدم نشون بهش میخواستم میدادند آدم به رو خوبي حس ترس درعین و بودند شنلور آب روي یهاي کوسه 

...فکره تو و دوخته کشتي کف به رو براقش چشماي ديدم بگم که  
دراومد فکر از گرفتم دستاشو و شدم بیخیالش پس...  رحم یها اب همین تو... شده غرق همینجا ترنم که افتاد يادم   

..شده سردم هم گرسنمه هم من بخوريم؟ شام داخل بريم عزيزم: گفتم   
باشه: مهراد  

اوردن برگ کباب و برنج شام براي و مجللش هاي میز پشت نشستیم و داخل رفتیم  
...میمونم همینجا من یول کن تماشا دريارو برو میخواي اگه: گفت مهراد غذا از بعد   

ببینیم؟ رو کشتي مختلف یجاها بريم باهم چیه نظرت سردمه منم نه: من  
  باشه فکر تو یزياد نزاشتم گشتیم رو یکشت کل بردمش که شد اينجوري 

خوابیديم ظهر تا فرداش... گذشت خوش حسابي  اونشب  
...میرفت جنگل به مهراد با خونه خانوم هی مثل و برداشتم یچا وفالکس بافرش پیکنیک سبد خانوم زهره کمک با بعد و   

!خوشحال یلیخ... میبود وخوشحال میدیخندیم میزدیم حرف  
... دهیم نشون بهم رو خوشش یرو داره یزندگ کردمیم احساس  

 یچاوش و گانهی محسن یها اهنگ دنیشن با مهراد نیماش تو بعد روز صبح... میکرد استراحت و الیو میرفت نهار بعداز
...میگشتیبرم تهران سمت من،به ی مونده عقب یکارها و شرکت درمورد بحث و  

 که یزیازچ و میشد داخل اروم اروم پس میکن زیسوپرا رو مهرانه میگرفت یمیتصم بود شده شب ۷ میدیرس یوقت
!میزد سکته میدید  

 ختهیر لباس یکم بود کوله و کج ها قاب بود بالشت الشه و پر از پر خونه ها بالشتک مبال بود ختهیر بهم عمارت کل 
... کشهیم غیج داره و گرفته دهنشو یجلو یکس انگار که یطور ومدیم اشپزخونه از  مهرانه یصدا و بود شده  

   بود گرفته دهنشو یجلو یدست وانگار غیج نکن گفتیم مهرانه میدیترس یلیخ مهراد و من
 دهیم قلقلکش داره و نشسته مهرانه شکم رو ماهان میدید اشپزخونه سمت میدیدو و میکرد ول هارو چمدون دهیترس

خندهیم داره و شده بسته یا پارچه ام مهرانه دهن رو  
پخته توش یزیچ شد معلوم که زد زنگ فر بود ختهیر بهم ام اشپزخونه کل بود یآرد و یرنگ وضعشون سرو   

!شدیم دهید جا همه مرغ تخم و ارد بود گوشه هی رنگ سطل  
متوجه هنوز اونا میدیکش یراحت نفس میدید که رو صحنه نیا  

 
...بود نیهم دونستیم دخترک  

  ردشیبگ دیبا که گفتن مردک به و اوردن باخودشون منتخب یعروس برگشتند خارج از مردک مادر پدرو که روز کی 
...کرد عمل قشیرف شنهادیپ به پس کنه ردش نتونست کرد یهرکار بود؛ اش ُمرده عشق با هنوز مردک دل اما  

...بگم تر راحت بعدشو به نجایا از بهتره  
 مادرش پدرو یوقت و کنه ازدواج اون با بده رو یسور ازدواج شنهادیپ بود ساره اسمش که دخترک به بود گفته قشیرف

... رهیبگ طالق برگشتند  
... کردند یسور ازدواج باهم ساره و مهراد که شد ینجوریا... کرد قبول( مهراد)  باشم من که مردک  
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... خالص مارستان،یت بند از و شد درمان ، دیجد یدرمان وهیش با داشت نام مهرانه که مردک یابج  
 مردک خواهر و قیرف که بود ینجوریا... شد اش ساله ۶ عشق خواستگار و زد هوا یرو بود، ماهان که مردک دوست

...کردن ازدواج باهم  
...نشد تموم نجایهم قصه اما  

 رو دخترک که نداد اجازه غرورش اون بعداز... کرد تجاوز ساره به ناخوداگاه نیزم یرو ادم نیتر پست مهرادشد روزم هی
... بده طالقش و بزاره تنها  

...نزاشت تنهاش که شد ینجوریا  
... گذشت شونیسور یعروس مدت  روز هی:مهراد  
..شدنیم جدا ازهم دیبا حاال و برگشتند مردک مادروپدر  

 باهم که یشیم متحمل اخالقمو نیا نه دم؛اگریم طالقت ،یبخوا طالق اگه ساره: گفت دخترک روزبه هی مردک
...میبمون  

...خوادینم طالق که گفت دخترک  
... زد شهیر درونش یزیچ کرد احساس مردک که اونجابود... ستین متنفر ز،یانگ نفرت مردک از گفت  

...کرد ترک رو مردک یمدت یبرا دخترک که شد تموم ییاونجا قصه نیا  
... ستین سرجاش یزیچ هی دید اومد که خودش به مرد   

...کنهیم رو یکس یهوا دلش زارهیم بالش رو سرشو که یهرشب دید... ستین باشه دیبا که یاون دید  
... پخشه بالشت یرو عطرش یبو که یکس یهوا   

...بکنه اعتراف تا رفت... بود مردک یبرا یتلنگر دخترک رفتن  
... شتیپ کنم اعتراف تا... نجایا اومدم من حاال ساره  

 پاک صورتم از رو بودم ختهیر مهراد سرنوشت یبرا که ییاشکها میبود نشسته هم یروبرو ما حاال و گرفت دستامو
 کردم،

... گرفت دستش تو دستهامو میبود نشسته کاناپه یرو هم یروبرو  
کردو نگاه چشمام یتو صاف  

 نزاشته ممیحر به پا یدختر چیه دادم دست از که یترنم بعداز ساره... دارم ازین وجودت به بگم تا اومدم ساره: گفت
...تو جز بود  

...کردم عادت بهت بدجور مدت نیتوا ساره   
 باز احساساتمو خی یدار کارهات با کردم احساس! یافتاد قلبم بندون خی به که یبود یشیات انگار یاومد یوقت 

...یکنیم  
...شد برداشته دوشم یرو از یسنگن بار چه یدونینم یستین متنفر ازم یگفت بهم یوقت   

...شدم پست ارسالن مثل کردمیم فکر   
... دیلرز نجامیا( گذاشت قلبش یرو دستمو... )یخواینم طالق یگفت یوقت یستین متنفر یگفت یوقت یول   

 ابراز احساسمو خوامیم یچجور دونمینم من یدونیم... دییدو رگام ریز خون کردم احساس بود سال ۶ بعد یدونیم
...کنم  

 به... کنم ترکش نتونم روز هی کردمینم فکر دمشیکش یوقت شیپ سال۶... یبود گارمیس نیاول مثل تو بگم اومدم یول 
...شدم معتادش دمید اومدم که خودم  

؟ کنمیم کاریچ دارم دونستمینم... یگارمیس نیاول مثل قایدق تو  
!کنم ترک تونمینم... شدم معتاد بهت  االن یول دونستمینم شیپ ماه ۵... بودم شده معتادت دمیفهم میوقت  

!بود سخت براش عالقه ابراز هی چقدر میدیخند   
...شدم عاشقت گمینم نیبب ادیم خوشم ازت... وجودت به  کردم عادت بهت بگم تر راحت بزار: گفت  

...من... ساره  یول   
!بزن حرف ادم زارنینم چشماتم... باشه سخت اسنقدر اعتراف هی کردمینم فکرشو چوقتیه خدا یا   

!یکرد لبم به جون گهی بگو مهراد: من  
!دارم دوستت من ساره: گفت یفور و بست چشماشو مهراد  

!اصال... نداشتم هارو حرف نیا انتظار اصال  
کرد باز که چشماشو  

؟یچ ترنم پس: دمیپرس  
...انداخت نییپا سرشو  

! بهش یکن یحسود دینبا چوقتیه تو بعدشم... ستین گهید... کرده فوت گهید ترنم:مهراد  
...تورو ای دارم دوست شتریب اونو که نکن یحسود بهش پس... نهیا تشیوص چون سربزنم بهش دیبا پنجشنبه هر من  
 یتونیم اگه... باشم داشته دوستت بتونم که یکرد یکار یبرگردوند بهم رفتمو دست از یاحساسا تو که نهیا مهم 

!کن عاشقم  
!برام یریبگ درنطر یتونیم که هیتنب نیبدتر نیا! نکن ترکم گهید چوقتیه اما    

..انداختم نییپا سرمو و افتاد چشمم از یاشک دمیخند  
... بود جلوم ناباورش یچشما اوردم باال سرمو... ندارم دوستت من مهراد: گفتم و فشردم دستاشو   

!شدم عاشقت من... نداشتم دوستت چوقتیه ستمین متنفر ازت من مهراد: گفتم  
!یداد ام سکته:گفت... داد رونیب سخت نفسشو و برگشت یعاد حالت به گردش یچشما   

...یکن ترکم بابتش ترسمیم یلیخ نکهیا با بگم بهت ویزیچ هی دیبا مهراد یول: گفتم  
....بگو ؟یبگ دیبا ویچ مهراد  

...ینکرد تجاوز من به تو... یدیفهم اشتباه رو یزیچ هی تو:من  
 خب یول... بگم بهت مارستانیتوب خواستمیم بخدا مهراد.....یشد هوش یب اخر لحضه یول یکردیم یداشت یعنی

...بدم دستت از دمیترسیم... دمیترسیم داشتم دوستت  
؟یچ بکنه ترکم موضوع نیا خاطر به اگه...بود هزار یباال قلبم ضربان و ختیریم تند تند اشکام  

زدیم دل دل من که قهیدق ۱۰ بعد و بود فکر تو  
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  بودن نشده ما
بده خودشونشون خواستیم: مهراد  

باشه؟ بترستن که میکشیم غیج باهم من شمارش به: گفتم گوشش دم و گرفتم جلوشو که  
۳   ۲   ۱  باال اوردم دستمو داد تکون سرشو زدو یطانیش لبخند  

غیج  
  دنیکش یراحت نفس مییما دنید تا و ستادنیا پاشدن دهیپر یرنگا با مهرانه و ماهان هوی

...ها ونهید نیترسوند مارو: گفت ماهان  
ن؟یدیرس یک... یرراستیبخ دنیرس سالم: مهرانه  

...االن نیهم سالم: من  
خونست؟ وضع چه نیا: مهراد  

...کردن یطونیش یکل روز چند نیا گفتیم مهرانه که دمیشن کردم خاموشش و فر یجا رفتم  
 ماهان کردهیم درست کیک داشته نیا ازاونطرفم کرده تشیاذ نیا بزنه رنگ خواستهیم ماهان اتاقشو طرف کی گفتیم

....بود فیکث جا همه نیهم واسه کرده تشیاذ  
!افتضاحه یلیخ...کنن جور و جمع نجاهارویا انیب خدمتکارا نیبزن زنگ: گفت مهراد  

یا خسته کن استراحت برو موقع تا شما دادا باشه: ماهان  
ایب توام ساره باشه: مهراد  

کنم ها بچه کمک باشم من گهید نه: من  
!برهینم خوابم ایب ساره: گفت رفتیم باال ها پله از که یدرحال مهراد  

..دنبالش رفتم یفو و دمیکش خجالت  
مشترکمون اتاق تو میرفت  

  کردیم کارو نیهم داشت هم مهراد حمام برم که کردمیم جمع لوازممو داشتم
باشه؟ برو تو بعدمن حمام رمیم من: گفتم  
!خب میریم باهم شهیم یچ حاال:  مهراد  
ایب بعدمن صبرکن پرو بچه رینخ عه: من  

حمام برم باخانومم خوامیم نچ: مهراد  
شد آب دلم تو یقند و نشست لبام رو یلبخند خانومم لفظ از  

حمام بره تنها خوادیم خانومت  رمینخ: گفتم و   
!گذرهینم خوش که تنها اخه: مهراد  

مهرااااد: من  
جااان: مهراد  

  رفت مهراد منم بعد و حمام رفتم... خنده ریز میزد و میکرد نگاه هم به هردو
  بافتم یماه غیت موهامو دمیپوش یمشک وساپورت یصورت بافت هی

 هام یخستگ تو و روتخت انداختم خودمو لب رژ و ملیر اون بعداز  زدم کننده مرطوب یکم و شیآرا زیم پشت نشستم
..شدم هوشیب  

  که دمیشن نکردم باز چشامو یول دارشدمیب تخت یها تکون و قژ قژ با بعد یکم
...اه میبر باهم ومدین حمومم هی! دهیخواب گرفته راحت چه تروخدا کن نگاش: گفتیم مهراد  

یکنیم لهم یدار ارومتر کمی... غرنزن رزنایپ مثل انقدر مهراد: گفتم و بودم بازوهاش نیب بعد یکم   
... بابا خب لیخ: مهراد  

میدیخواب اروم  
بود هیسم دروبازکردم رفتم کردم داریب مهرادو و شدم داریب در یباصدا  

امادست شام نییبفرما بگم خواستم شدم مزاحم دیببخش خانوم سالم: گفت  
ممنون باشه:من  

 اونقدر گرفت و روز دوسه نیا تمام گزارش کردو خفتم تواتاقش مهرانه شام بعداز نییپا رقتم و کردم مطلع مهردو رفتم
!حدنداشت که بود شده خوشحال  

مگه؟ یمست اونو کن خاموش شب نصف دختر عه: گفتم دادیقرم کردو ادیز کراشویاسپ اهنگ  
 ادم منو داداش نیا بالخره خوشحالم ؟یفهمیم خوشحالم ستمین مست رمینخ: گفت و دیخند سرخوش مهرانه

!خوشحالم برات وونهید یشیم خوشبخت یدار بالخره...یکرد  
...بخوابم تا رقتم و کرد صدام مهراد میدیخند  

...دمیروفهم یزندگ یواقع یمعن بعدبودکه به ازاون  
... داد نشون من به رو خوش یرو یزندگ بودکه اونجا اره  
...بودن دواریام عشق یخوشحال شادبودن یزندگ یمعن  

...دمیفهم ناهارویا همه یمعن  
 وجود کامل یباخوشبخت و مشکل بدون یا یزندگ چیه بالخره  بود میزندگ راه یجلو یادیز و کم مشکالت درسته 

...ها افسانه و ها قصه تو مگر نداره  
 ییالیو باغ و پدرم یدوتاماشنها و خونه و شرکت فقط فروختم شونو یکی الهایو باغ دوتا از فروختم، خودمو ینهایماش

...داشتم نگه رو داشتم جنوب تو که  
  فروختمشون نداشتم یازین بهشون نکهیبخاطرا 

باشه خودم دست شهیهم یبرا تا عمارت اوردم بابارو ینایماش از یکی  
  شد درست وکالتش یکارا رنجبر حسام یوقت

...زدمیم شرکت و کارگاه به یسر و رفتمیم زوج یروزها و بهش سپردم شرکتو یاکثرکارا و خودم لیوک کردمش  
  کردم سوال مهراد از درموردش دیپلکیم مهراد اطراف که دمید رو ییبایز و جوون دختر مهراد شرکت تو باری

 و کرده پرداخت هاشو نهیهز مهراد و بوده یبستر مارستانیب و داشته مشکل مادرش که بوده یدختر اسرا گفت که
  شدن اشنا که بود ینجوریا کرده استخدام نجایا خودشم

افتادم، هیحور ادی اسراء گفتم  
 رو اسراء و بود اومده خوشش ازش بود افتاده اسراء به چشمش یوقت از و بود کرده نامزد خواستگاراش از یکی با 

...کرد یخاستگار حسام واسه  
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!میشد دعوت یعقد مجلس دوتا ما که بود ینجوریا  
...گذشتیم یخوب به روزها که خالصه  

بره،ینم خوابش گفتیم و دیخوابینم من بدون چوقتیه مهراد  
... بود خی و یجد همونقدر رونیب از اما داشت فرق و بود خاص من یبرا اخالقاش   

 و نکنن استفاده سو ازش ادمها تا باشه داشته خودش دور حفاظ هی دیبا یهرادم زمونه و دوره نیتوا باورداشت
...بود اخالقش مهراد حفاظ و نشن سوارش  

...لدای یطوالن و بلند شب به دیرس تا گذشتیم تند تند روزها  
...میشد شوهر و زن یقانون و یشرع یرسم مهراد و من که بود لدای شب  

... میباش دورهم تا تهران اومد مادرجان لدای بلند شب  
بود، دکور فقط و بشه روشن قرارنبود رشیز که البته بودم کرده نصبش ییرایوتوپز بودم کرده هیکرا یکرس  

باد قرمز یها شمع با بودم دهیچ یدیسف و بزرگ سفره روش  
 

(براق یها زیآو)شرشره و قرمز یها کنک  
...یا نقره و قرمز  

  شده دون و سربسته انار و یویک ، موز ب،یپرتقال،س ار،یخ ، هندوانه
  بودم دهیچ ییبایز طرز به هارو وهیم

  کردم مادرجان و هیسم کمک به هارو دمانیچ کاراو همه بود، هم تخمه و لیاج بودم دهیخر هم ییبایز کیک و ینیریش
... بود شده قشنگ حقا که باشه خودم قهیسل به داشتم دوست بکنند یکار خدمتکارا هیبق نزاشتم  

 دوطرف از و کردم باز وسط فرق و دمیکش اتومو رو همه کردم خشک موهامو برگشتم یوقت و رفتم حمام کارام بعداز
بستم کش با و پشتم بردم  

  بلندبود بافتش دمیپوش قرمز بافت با یدیسف شلوار 
.داشت یقشنگ یها مهره دویمروار یول  

 نینگ سیسرو دمیکش یُگل قرمز لب ورژ زدم ییبایز یمشک چشم هیسا کننده، دیسف پنکک و کننده مرطوب بعداز
انداختم سرخمو  

زدم، هم ادکلن و   
...دندیرس شرکت از مهرانه و ماهان مهرادو ۷ ساعت راس بعد یکم   

  بود نشده موفق انگار یول انیب زودتر بودم گفته مهرانه به
 ۱۵ تا و رعامالمونیمد و ها لیوک به میبسپر شرکتارو میبود گرفته میتصم مهراد و من یعنی بود مونیکار اخر روز امروز

...شرکت مینر نیفرورد  
...لشیوک و یمنش دست بسپره ویچ همه مجبورشد مهراد پس مهرادبود عامل ریمد که ماهان  

 شب کی یبرا تا نییپا برگشتن و دنیپوش لباس و حمام رفتن هرکدوم گفتم بهشون یدینباش خسته اومدندو خالصه
...میباش دورهم یطوالن  

...گذشت خوش بهمون یلیخ میخوردیم و میدیخندیم و میگفتیم میبود نشسته یکرس پشت یهمگ  
...میدیرقص یکم هم یدستگرم یبرا و میکرد شاد اهنگ به لیتبد رو تیال اهنگ مادرجان شنهادیپ به اون بعداز  

... کردیم قبل از شادتر شبمون هم ماهان یایباز دلقک   
!میکردیم یباز باغذامون شام وقت که میبود خورده اونقدر  

که بود شده نیم۱:۳۰ ساعت و میدید هم یکیرمانت لمیف دورهم  
مینش درد دل نکرده ییخدا که میخورد معده قرص همه مادرجان دستور به  

...میبخواب تا میرفت و میگفت یریبخ شب یکی یکی  
رونیب اومدم و زدم مسواک مربوط یکارا بعداز و سیسرو رفتم دمیرس که تواتاق  

نکن پاک شتویارا: گفت  مهراد که کنم پاک شمویارا خواستم   
چرا؟ وا: من  

!ینحوریهم خب: مهراد  
پاشدم جام از و دمیکش شونه کردم باز موهامو انداختم باال یا شونه  

کنم عوضشون تا حمام رختکن تو ورفتم برداشتم رو بود خواب لباس واسه که لباسامو  
...دمید مهرادو که وبرگشتم دمیکش ینیه دهیترس کرد بغلم پشت از گرم و بزرگ دست دوتا دراوردم که لباسمو   

...  میترسوند مهراد: بودگفتم قلبم رو دستم که یدرحال   
؟یکنیم کاریچ نجایا! زنهیم محکم چقدر نیبب قلبمو  

...شهیم شترمیب امشب: گفت و کرد پر قدم هی با رو نمونیب فاصله مهراد  
؟یچ: من  

قلبت ضربان: مهراد  
...شد مواجه من یهمراه شدنم،با شکه بعداز و گذاشت لبم یرو لباشو  

... میزدیم نفس نفس... رسوند تخت به و رونیب کشوند منو  
... کردیم دعوت هاش بوسه به منو... مهربونش یها لبخند و ها نفس گرمشو یدستها  

...میبش هم مال امشب خوامیم: گفت کرد ول یوقت گرفت نفسم بوسه نیتواخر  
...داشتم دوستش که بود یکس...بود شوهرم اون اما... داشتم ترس و اظطراب استرس،  

...ترسمیم یلیخ من: گفتم و بستم چشمامو  
!یکن احساس و ترس زارمینم کن هیتک بهم: مهراد  

...کردم یخداحافظ دخترونم یایدن با و بهش سپردم خودمو من و  
... شد عوض برام زیچ همه که بود اونروز ظهر از... ظهر بگم بهتره نه که صبح فرداش  

...من یها درد جنس و مهراد یها لبخند جنس تهران، یزی،تم دیخورش یزرد اسمون، یاب هوا، یدما  
...گرفت تیمسئول رنگ...گرفت عشق و احساس رنگ بود شده باتریز انگار زیچ همه  

...شد یرنگ حاال که بود دیسف و اهیس زیچ همه انگار اصال  
... نبودم دار غصه و یکوچولو ساره گهید روز ظهراون از  
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دادیم نشون ظرافت و دقت زیچ توهمه دیبا که بودم ییمهرجو خانوم  
....هاش حرف و کلمات جنس یحت   

شتریب نه و... کمتر نه... بمونم خانوم براش شهیهم که کردمیم امو یسع تمام و شدم مهراد خانوم آره  
ه؟یچ خانوم از منظورم که دیکنیم فکر دیشا  

...خانوم   منظورم... ستین ها مونث و ها دختر و ها زن منظورم  
... باشه شوهرشم قلب به هواسش دیبا خودش قلب یبجا بعد به اون از که یخانوم  

بشه بالش پرو باشه شوهرش مواظب کنه جمع خونشو باشه خونش مواظب دیبا که یخانوم  
  بده بال پرو بهشون باشه هاش بچه مراقب 

....رهیگیم عهده به رو ینیریش یول نیسنگ یها تیمسئول که یخانوم  
....مهراد یبرا کردن یخانوم و بودن خانوم داره لذت چقدر و  

..شد مرد تا دیکش یسخت اومد، بار مرد که یمرد یبرا  
!چیه بودن مرد اصال  

!ینشدن وصف داره یلذت یعاشقش که یکس یبرا بودن خانوم  
...کرد نوروز رو سالمون و اومد روزیف یحاج بالخره که گذشتیم سرهم پشت ها هفته و روزها  

بودند هیزیجه دیخر دار رویدرگ سخت من یگاه و شوهرش مادر با ماهان و مهرانه  
شد تموم ها دیخر یتمام شنبه گذشته ی هفته بالخره   

...مینیبچ رو هیزیجه تا میرفت مهرانه دیجد ی خونه به یآلمان نرمطرحیزاید دوتا با و   
میدیچ یگلبه و یکرم و دیسف رنگ به و بود خوشگل یلیخ  که یمتر ۴۰۰ دوبلکس خونه   

دیسف و یطوس اشو خونه اشپز  
خواب تا سه به و دیسف و بنفش خوابشو اتاق  

 
.میدیچ توش رو اضافه یلوازما فقط مینزد دست گهید  

 یشدیم که کترینزد نایماش پارک یجا چپتم سمت باغچه و صنبل و گل و بود اطیح متر ۱۰۰ یشدیم وارد که درب از
  بود ست تاپ و چهارنفره زیم هی راست سمت

 راستت سمت یشدیم که داخل و بود یورود یاصل درب پله دوتا با داشت قرار نیزم ریز یجکوز سونا و استخر
دیرس یم خوابها اتاق و باال طبقه به که چیمارپ بززگ  یها پله چپت سمت بود اشپزخونه  

 مبلمان دست کی بود زیمتما ها پله سمت به که چپ سمت کیش و لیاست مبلمان دست کی راست سمت روبرو  
بود اشپزخونه داخل یخور نهار زیم بود ونیتلوز و یراحت  

  بود درب تا ۵ کشیکوچ سالن بعداز باال طبقه و 
.ییدستشو و حمام درب کی و خواب اتاق تا ۴  

  میکرد رو دمونیع یها دیخر اون بعداز میرسوند انیپا به و میدیچ بایز یلیخ رو خونه
  گرفتم مانتو دست دو

یکرم شلوار و فیک و دیسف کفش و شال همراه به دیسف یها خط با یاب و یتابستون یکی  
داشتم که شلوارم یمشک کفش و فیک و همرنگش شال با بنفش یکی  

یا قهوه کفش و  شلوار و یکرم راهنیپ با گرفت دیسف شلوار و راهنیپ با یاب تک کت مهرادم  
....دیرس دیع روز و گذشت ام هفته اون که خالصه  

دارشدمیب خواب از زود صبح  
  مهرانه کمک نییپا رفتم مهراد ریبخ صبح بوس بعداز

 گهید دوساعت تا بابامحسن و ستاره مامان بود، نرفته لدای شب از که مادرجان شد،یم لیتحو سال ۸ ساعت امشب
 وجود یبزرگ اون به عمارت تو یا خدمه و کارگر چیه و زدیم برق یا یباورنکردن طرز به خونه کل نشستیم پروازشون

...نداشت  
 فرستاد  اونارو اشون روزه ۱۶ یمرخص و حقوق و یدیع دادن بعداز شبید مهراد و بودن کرده رو کارهاشون همه اخه

...باشن خانوادشون یجا تا برن  
...کنم کمک تابهش مهرانه یجا رفتم و دمیپوش یگارکر لباس یفور و دارشدمیب خواب از صبح خالصه  

 میکرد درست ناهار ام منومهرانه هیبق دنبال فرودگاه رفتن مادرجان مهرادو و ماهان که اشپزخونه تو ما و بود ۱۰ ساعت
  یسبز قرمه خورشت و برنج

 به یه دلم که کردمیم فکر نیا به داشتم من و میریبگ یخستگ و میبخور یچا تا مینشست ناهار کردن درست بعداز
... دیچیپیم هم  

 کنم فکر بود یا کننده کالفه و بیعج یلیخ حس ، خوردینم بهم حالم یول داشتم تهوع حالت غذا کردن درست وقت
، بودم شده درد دل  

...بلندشدم ازجا و خوردم مسکن دل قرص   
میکرد درست شکالت یدسرپا و تزایپ کمی م؛یکرد درست یماه با پلو یسبز شام یبرا  

  میکرد روجمع اشپزخونه یایکار کثافت تمام بعدازاون
 هفت داشت قرمز ینوارها که دیسف سبد تا هفت تو انداختم؛ یقرمز و قشنگ مخمل پارچه متوسط زبلندیم کی یرو

دمیچ نویس  
  سبزه، ، سرکه ، سکه ، سنجد ، سماق ، سمنو ، بیس

گذاشتم هم یخوشگل قران جلوش گذاشتم شمعدون و نهییآ رهیدا مین اونطرف دمیچ رهیدا مین سبدرو تا هفت  
  پلکنیم قرمز یماه چندتا توش که خوشگل یبلور تنگ

.... حمام میرفت و شد تموم کارمون که بود گذشته هم کی از ساعت  
 پشتم انداختم بافتم یماه غیت دوتکه دوطرف از کردم ول ازادانه سرم پشت و کردم خشک موهامو برگشتم یوقت

.بودم کرده کج فرقمو  
...رژگونه یکم و زدم یخوشرنگ یصورت رژ کردم اهیچشماموس و زدم کیپنک کمی  

 ییبایز بودکه هم قفل قرمز قلب دوتا شرتیت یرو کردم تنم بود دیسف شرتیت با یا سرمه یل شلوار که نومو یلباسا
بستم دمیسف سیسرو با بندمو دست بود، داده بهش یخاص  
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  زدم ادکلن
  داخل دراومد از مهراد کنم پام هامو یروفرش جوراب که پاشدم جام از تا

.خانوم سالم: مهراد  
اومدن؟ نایا مامان... ینباش آقا؛خسته سالم:من  

...کنن عوض لباساشونو تا اتاقشون داخل رفتن اومدن که بله یخانوم سالم:مهراد  
یکارانباش ی خسته  
زمیعز یمرس:من  

گرسنمه یلیخ که نیبنداز سفره شما امیم دمیلباساموپوش حمام رمیم من...خواهش:مهراد  
باشه: من  

 احوال حالو گرم یلیخ اومدن بابامحسن و و ستاره مامان یوقت کردم پهن ناهارو سفره و کردم عمل مهراد حرف به
باهاشون کردم یپرس  

!هیگر ریز بزنم یخوش از بود کینزد... براشون بود زده لک دلم چقدر که دونهیخدام   
!ایطرف بامن وفتنیب چشمت از اگه دایمروار نیا یاحساسات خانوم: گفت و دیبوس مویشونیپ محسن بابا  

شد مشغول یکار به یهرک اون م،بعدازیخورد ناهار و دورهم مینشس نگفتم یزیچ و دمیخند  
!بخرم یدیع یکادو مهراد یبرا بودم نکرده وقت اصال رمیبگ کادو برم حاضرشدم منم   

 رفتم  و شدم حاضر عیسر  خانوم بایز دستور به م،پسیدادیم کادو بهم دیبا و بود ازدواجمون دیع نیاول نیا یناسالمت
  رونیب

 با سرشون بابا و مامان شستنیم ظرف ماهان و مهرانه بود، یکار ریدرگ یهرک و نبود حواسش مهراد جز چکسیه
خوندیم کتاب مادرجان بود گرم ساکاشون  

!زدم میج یفور من و  
!بود باز ها مارکت سوپر توک و تک فقط! بود بسته رفتمیم که یا هرمغازه زدمیم که یقدم هر  

!برنداشتم نیماش و کردم یرو ادهیپ هوس که دادم فحش خودم به  
....پاساژ رفتم و داکردمیپ یتاکس هی بالخره  

بودند باز اکثرا اونجا  
 که ییطال گردنبند خودمم یبرا ،یمشک یها کفش و دیسف راهنیپ با گرفتم یطوس براق شلوار و قهیجل مهراد یبرا

  بود شده حک روش هللا اسم
گر اونم یبرا ادمهرانهی با یول دمشیخر بود بایز یلیخ چون  

 
بود پاساژ گوشه که یکیکوچ کافه به بود، شده گرسنم یلیخ  که زدمیم قدم داشتم فتم،  

ارنیب تا نشستم و دادم سفارش یراشکیپ تا سه رفتم و کردم ینگاه   
...کرد بد حالمو بوش قرارگرفت جلوم یراشکیپ ظرف تا  

  گرفتم، خودمو یجلو یول ارمیب باال بود کینزد 
زدم گاز رو یدوم تا خوردم رو یراشکیپ نیاول  

 بودم نخورده و خورده صبح از یهرچ و کافه گوشه یاشغال سطل سمت دمیدو و کردم حس گلوم یتو رو یادیز حجم 
....اوردم باال  

رفتیم یزرد به رنگم و دیلرزیم پام و دست   
... بودن شده جمع دورم روجوانیپ خانم چندتا و بود شده گس دهنم طعم  

.دارم تهوع حالت حیص از و ستین اون از گفتم که اس خوشمزه یراشکیپ تیفیک از کردنیم فکر   
؟ ینجوریا صبح از یگفت دخترم نمیبب:  گفت انسالیم یخانوما از یکی  

  بله: من
؟یشد ینجوریا قبالهم زمیعز: خانوم  

...بودم ینجوریا امروز نه: من  
؟یکرد ازدواج: زدوگفت یلبخند خانوم  

اجازتون با بله: من  
وقته؟ چند: خانوم  

شهیم یماه هشت ای هفت: من  
 ینیریش همه از شاهلل ان بده شیازما چندتا برو دکترم هی... باش خودت مراقب شتریب بعد به نیا از زمیعز: خانوم

!یریبگ  
...ها شهیم تر کیتار داره هوا گهید...  یبرس لتیتحو سال به کن استراحت خونه برو بخور ابو نیا ایب  

دردنکنه دستتون باشه: من  
؟....نکنه رم؟یبگ ینیریش یکس از دیبا چرا دمینفهم اخرم  

 ضربه  افتادم و سرخوردم دومش طبقه یها پله از میدیچیم رو مهرانه هیزیجه میداشت که شیپ هفته نیهم بابا نه
...نداره امکان خورد کمرم به یبد  

... خب اما  
وللش اه  

...بود دهیپر و زرد هنوز رنگم یول شستم صورتمو و رفتم یبهداشت سیوسرو برداشتم لوازممو  
..بود شده اضافه بهش هم سردرد و جهیسرگ   

!بود یبتیمص چه نیا یدیع اول بابا یا  
 به دمیرس یوقت خونه افتادم راه و گذاشتم یمشک پاکت داخل و کردم کادو لوازمارو و داکردمیپ یخراز کیبوت بالخره

زدم زنگ مهرانه  
؟یخوب یم ه سالم: من  

ها عصرگذشته ۵ از ساعت دختر؟ تو ییکجا یمرس سالم: مهرانه  
...رمیبگ پرت و خرت کمی اومدم: من  

نن؟ینب منو یکن  گرم رو هیبق سر شهیم   
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ننت؟ینب شده؟چرا یزیچ مگه... تواتاقاشونن همه: مهرانه  
تو اومدم بزن درو همون نشده یزیچ نه: من  

باشه: مهرانه  
...عمارت داخل بازشدورفتم در نهیبب دستم کادوهارو یکس خواستمینم  

دمیند مهرادو و رسوندم اتاق به خودمو  
کردم میقا لوازمارو   

 تهوع یبو تا حمام برم خواستمیم دراوردم لباسامو شد عوض دهنم طعم که زدم مسواکم و یبهداشت سیسرو رفتم
  بشه دور ازم

و زد یسوت داخل اومد و کرد باز درو مهراد لحضه همون  
تو یبود یک پیخوشت:  گفت   

اقا گهیتود: من  
حمام برم خوامیم درارم شلوارمم کن اونور روتو: گفتم و میدیخند  

کنم کمکت من بزار یشیم خسته: مهراد  
  و کرد حلقه کمرم دور دستاشو شد بد حالم بازم مشامم به بوش دنیرس با که کمینزد اومد

کار؟یچ یرفت یراست یبود رونیب است؟ دهیپر روت و رنگ انقدر چرا: گفت  
....یکنیم احساس ستین میزیچ:  من  

شهرستانشون بره دیع یبرا که کردم هیتصو باهاش یسارا یجا رفتم  
  یبر بزارم تا بده مهراد به بوس هی حاال آهان: مهراد

  دمیکش عقب و دمیخند
 سمت دمیدو و کردم احساس گلوم تو رو یزیچ حجم دوباره ببوسم اشو گونه شدم خم دتایبوس لبامو یفور که

...اوردم باال و سیسرو  
  دمیکش کنار خودمو و زدم اب صورتمو گفتینم یچیه و بود گرفته موهامو سرم پشت مهراد

؟ییهوی شد چت ؟یخوب: گفت که  
...ستین یزیچ ختهیر بهم معدم کمی خوردم گرفتم یراشکیپ ها دکه نیا از راه تو یدونیم... خوبم: من  

.ممنوع دار مجوز یها یفسفود جز ییهرجا از خوردن فود فست بعد به نیازا... اهان:مهراد  
مهراد عه: من  

 میبر ایب ریبگ دوشتو برو االنم نباشه توش یحرف گفتم که نی؟همیکن ضیمر خانوممو یخوایم!مهراد و مرض: مهراد
هیبق یجا  

...رونیب رفت و دیبوس و میشونیپ  
... شدینم ینجوریا کردمیم یاساس فکر هی دیبا  

! بود بد یلیخ حالم  
  زدم مسواک و کردم حمام

بودم اومده سرحال و بود شده دور ازم بد حال اون گهید و دمییجو ادامس اومدم یوقت  
 موهاتو تا نیبش یعنی که کرد اشاره یصندل به و داخل اومد مهراد لحضه همون دمیپوش یدود شرتیت و دیسف شلوار

!کنم خشک  
  نشوند سرم رو یبوس اخر در و کرد خشک موهامو سشوار با

یمرس: من  
گریج خواهش: مهراد  

میدیخند  
میکن ست بپوشم نارویا امروز ایب: گفتم و بهش دادم لباسمو ست شلوار و شرتیت  

باشه: گفت و دیخند  
 چشم خط دمیکش یا قهوه مداد زمویتم یها ابرو زدم، کیپنک و کننده مرطوب یکم من دیپوش لباساشو اون تا

  زدم یناز یصورت لب رژ دراخر زدم ملیر یکم و دمیکش
بستم دمویسف ساعت و زدم ادکلن یکم   

 و زیم دور همه و بود گذشته ۷از ساعت هیبق یجا نییپا میرفت باهم مهراد همراه و زدم سرم به یدار نینگ دیسف تل 
بود وسط قهوه و یچا ینیس و بودند نشسته نو یها لباس با نیس هفت سفره  

اومدو اونم اشپزخونه رفتم و زدم مهرانه به یا اشاره  
جان؟: گفت  

میکن نیریش دهنمونو شد لیتحو سال که سفره سر میببر ناهارویا و ینیریش و وهیم: من  
باشه اهان: مهرانه  

 دورهم میوستیپ جمع به و میبرداشت چنگالم و چاقو و یدست شیپ. میدیچ رو وهیم و لیاج و شکالت و نسیریش ظرف
مینشست  

 
. میکرد روشن ونیتلوز و  

کرد باز اشو صفحه کی ییهوی و دیبوس  برداشت قرانو مهراد خوندنیم که لویتحو سال یدعا  
  ماهان دست میداد و میخوند اشو صفحه کل باهم  بود نور ی ازسوره یا صفحه

 دیبوس قرانو خوند و کرد باز رو یا صفحه اونم دیرس محسن بابا دست به قران بعد و کردن کارو نیهم ام مهرانه و اونو
...دراومد صدا به شمار هیثان که سرجاش گذاشت و  

 
۱/ ۲  /۳  /۴  /۵  /۶  /۷  /۸  /۹  /۱۰  
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 مهراد و من یسالمت و یخوشبخت عمر و میباش دورهم سالمت و سالم جمع نیا هرسال کردم ودعا چشماموبستم

...کنه ظهور زودتر آقا، حضرت و  داکننیپ شفا مارایب و ادباشهیز  
گفتم نیآم  

  کرد اعالم ونیتلوز کردم باز که چشمامو
"باد خجسته ۱۳۹۶ سال آغاز"  

....شد لیتحو سال و درکردن هارو توپ  
.دادم دست هم ماهان به میگفت کیتبر درویع و  میکرد یروبوس همه به و میپاشد  
داد یدیع یهزارتومان صد تراول کی همه به الش از و برداشت رو قران محسن بابا  

!!مادرجان و ستاره مامان به یحت  
...میکرد نیریش دهنمونو رو خنده  

کردن تشکر وازم زدن ذوق و کردن باز  دادم مهرانه مهرادو به و اوردم ارویمشک پاکت دوتا اتاق از رفتم  
داخل میرفت و کرد باز اتاقشو در مهراد و باال طبقه میرفت باهم!  هیدنید کادوم گفت گوشم دم و گرفت دستمو مهراد که   
 تخت نصف اندازه بزرگ باکس کی شکفت گلم از زدمگل کنار که رو پارپه بود دهیکش روش پارچه و بود یزیچ تخت یرو 

... تاریگ وسطش و بود رز سرخ گل پراز توش که مهراد خواب  
...نبودم بلد اما تارمیگ عاشق من خب اره  

م،یبود جمع مهرانه و ماهان با شیدورات که یسور چارشنبه شب  
...بود گرفته تاریگ برام حاال مهراد یباصدا اما تارمیگ عاشق که گفتم من و تارزدیگ واسمون مهراد  
مهراد عاشقتم:گفتم و دمیبوس محکم لباشو و کردم قالب گردنش دور دستامو و سمتش دمیپر  

.....نطوریهم منم: گفت دیبوسیم لبمو اروم که یدرحال مهراد  
واقعا؟ بود؟ شده عاشقم یعنی... کردم نگاش متعجب  

...هیبق یجا میرفت خنده و یخوشحال با! بزنم غیج یبودازخوش کینزد یوا  
...دیرس نیفرورد ام ۶ بالخره که گذشتیم سرهم پشت روزها  

بود مهرانه و ماهان یعروس موعود روز فردا   
شگاهیازما بودم اومده امروز بود ادشدهیز هام جهیسرگ امیگاه تهوع حالت سردردو چون  

  بود، شیپاتخت فرداشم پس یعروس فردا و بود مهرانه یحنابندون امشب
مهرجو ساره... مهرجو ساره:زدن صدا اسممو که فکرابودم نیتوهم  

رشیپذ یجا رفتم  
جانم: من  

طرف نیا از شیازما یبرا دییبفرما شماست نوبت: خانوم  
بود نشسته زیم پشت یپوش کیش و انسالیم دکتر خانم شدم داخل و رفتم کرد اشاره که یسمت به  

ن؟یخوب سالم: من  
؟یخوب شما یخانوم یمرس سالم: دکتر خانوم  

ممنون: من  
؟.هیچ مشکلت بگو و باال بده چپتو نیاست خب: دکتر خانوم  

دارم هم استفراغ و تهوع حالت رایاخ ، دهیبر رو امانم سردرد و جهیسرگ دکتر خانم راستش: من  
.زدیم هم حرف کردیم چک فشارمو و قلب ضربان و کردیم ام نهیمعا که یدرحال دکتر خانوم  

گلم؟ سالته چند:  دکتر خانوم  
۲۲: من  

؟یمتاهل وقته چند: دکتر خانوم  
شهیم یماه ۸: من  

مرتبه؟ هات یودیپر:دکتر خانوم  
...کردم فکر کمی  

...انداختم عقب شهیم یکماهی نه:من  
؟یشیم ینجوریا رسهیم مشامت به ییبو یوقت:دکتر خانوم  

زیت و تند یبوها اکثرا بله:من  
؟ینکرد یریجلوگ ای ن؟یداشت یریجلوگ رابطه تو دایجد: دکتر خانوم  

نه: گفتم زده خجالت  
نه؟ ای درسته حدسم نمیبب بده خون شیازما هی خب لیخ: دکتر خانوم  

 دوساعت یدار وقت اگرم فردا که یخوایم اگه. سمینویم هم یسنوگراف برات: گفت و گرفت خون دستم از دکتر خانوم
 یبطر کی قد نرو عنوان چیه به هم ییدستشو بخور، ادیز اب دوساعت نیتوا امادست خون شیازما جواب ایب گهید

.نمتیبیم گهید دوساعت. حتما بخور اب خانواده  
...باشه مچکرم: من  

و دمیخر فیک دمیخر خودم یبرا کفش جفت کی و زدمیم گشت بغلش توپاساژ و رونیب مطب از رفتم  
!دیترکیم داشت هام هیکل خوردمیم اب قلپ قلپ   

اوه اوه انداختم ساعت به ینگاه   
!شده قهیدق ده و دوساعت   

  لب به لبخند دکتره خانوم زدن که صدام مطب رفتم و رونیب اومدم پاساژ از عیسر
بکش دراز تخت یرو پرده پشت برو: گفت  

بگم کیتبر بهت دیبا نمیبب نطفه هی نجایا اگه: گفت و ختیر شکمم یرو یسرد و رنگ یب عیما  
؟یچ:من  

؟یباش باردار دیشا که ینکرد شک شما زمیعز: دکتر خانوم  
...خب... اخه نکنم فکر... خب اما کردم شک چرا: من  

؟یچ: دکتر خانوم  
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 باردار  نکنم فکر نیبخاطرهم داشتم پاهام و کمر تو یادیز درد یلیخ و افتادم رو پله تا چند شیپ روز چند:  من
...بود ینیسنگ ضربه شدیم سقط االن تا بود نیجن اگه... باشم  
  زدو یلبخند بود رهیخ روبروش توریمان به دقت با که دکتر خانوم

!اشه هفته سه االن شما ی بچه بگم دیبا یسنوگراف نیا و خون شیازما جواب از بهت گمیم کیتبر دلم زیعز: گفت  
بچه؟....کردمیم نگاه بهش متعجب و بود شده خشک دهنم اب  

من؟ ی بچه  
واقعا؟ یایخدا یوا مهراد؟ و من ی بچه  

شم؟یم مادر دارم واقعا   
...شدینم باورم...بودم  بهت تو   

و زدم یلبخند   
دکتر؟ خانوم نیگیم راست: گفتم  

!ها یبد بهم دیبا رو کوچولو نیا ینیریش!گمیم راست کوچولو مامان اره: دکتر خانوم  
 

!من ی بچه... بچمه گفتیم ایلوب قد بود کیکوچ یگرد هی توریمان دیسف و اهیس ریتصو یتو  
خون شیازما و یسنوگراف یکاغذا دکتر خانوم پرده اونطرف میرفت و کردم خشک دستمال با شکممو  

یباش خودت مراقب دیبا یلیخ یماهگ سه تا بعد به نیا از زمیعز نیبب: گفت و بهم داد و یاب پاکت هیتو گذاشت و  
 نیسنگ بار بکنه جادیا براش یمشکل ممکنه یا ضربه نیتر کوچک یحت شهیم لیتشک مدت نیتوا بچه قلب چون 

  یداریبرنم
! ممنوع دایاک اومدن و رفتن ها پله از و یرانندگ یکنینم یطوالن یرو ادهیپ ییدوینم  

یباش مراقب دیبا یلیخ که یدار یفیضع یلیخ بدن  
 و خودت مراقب یلیخ یدار اگرم باش نداشته رابطه باشوهرت ادیز بشه تموم تیباردار که گهید ماه ۹ تا بعد به نیا از

 بچه دیبا هم چون کن ممنوع خودت یبرا رو فود فست االن از ماه نه و دوسال یبرا و کن دقت اتم هیتغز تو  باش بچت
.شاتیازما جواب پاکت نمیا! شهیم محسوب سم نوشابه و فود فست و یاریب اشیبدن دیبا هم یبد ریش  

 یشوخ گفتیم کردو تعارف یکل اولش که یتومان صد تراول کی و شما ینیریش نمیا  دکتر خانوم ممنونم یلیخ: من
...گرفت یول کرده  

!شکرت ایخدا: زدم ادیفر و دمیکش غیج کارکنمیچ دونستمینم یخوشحال از و رونیب زدم مطب از  
.بگم بهش شب تااخر اوردمین خودم یبرو یچیه بود مهرادم تواتاقم رفتم عیسر و خونه دمیرس  

!چخبره یخوشحال یشد خنده خوش امروز گفتیم همش بودو شده مشکوک یول  
!یچیه یچیه گفتمیم منم  

شدمیحاضرم مهرانه حنابندون مجلس یبرا و شد شب  
 بود، یکار نینگ یکم جلوشم و بود لخت کمر تا پشتش که دمیپوش دیسف رنگ به  یخوشگل یعروسک راهنیپ 

  ، کندیم خودشونو قرمزم الک با قرمز لب رژ و قرمز فیک و دیسف سانت ۳ پاشنه یکفشا
 موهام که البته ،یا خامه چپ فرق با بودم کرده درست بسته ونیشن موهامو و داشتم یجذاب و حیمل شیارا

  کردم، خودم کارامو هیبق یول بود شگریکارارا
 من که ییهمونا یخاکستر شلوار و قهیجل با یمشک راهنیپ مهرادم  دمیپوش قرمزمو شال و یمشک بلند یمانتو

بود؛ کرده تنش بودم، دهیخر براش  
... شدیم برگزار اونجا بندون حنا که مادرماهان خونه میروند و میشد نیماش شوار   

 هم یقشنگ شیارا و داشت بسته و باز ونیشن موهاش و بود دهیپوش چشماش رنگ به درست یشمی سبز مهرانه
  داشت،

 از که دادم مهرانه به مویباردار خبر اونجا بود، تنش چشماش رنگ به یاب راهنیپ با یمشک شلوار و کت ماهانم
!چرخوندم و گرفت دستامو محکم کنه کاریچ دونستینم یخوشحال  

  مادرجان و بابا و مامان مهرادو و من مراسم بعداز خالصه!نگه یچیه کردم شیراض بزور که دادبزنه بود کینزد 
. خودش تواتاق رفت یریبخ شب از بعد یهرک و عمارت میبرگشت  

: گفتم رونیب اومد یوقت بدم نشون بهش تا بودم کرده میقا پشتم پاکتو منم یبهداشت سیسرو رفت مهراد تواتاق
...  بخونش دقت با بدم نشون بهت یزیچ هی خوامیم یمهراد  

خستم فردا یبرا بزار: مهراد  
...داد بهش پاکتو و مهمه یلیخ رمینخ: من  

 از باال اورد سرشو اخرش شدیم تر درشت چشماش خوندیم که هرخط کرد بازش دویکش یپف و تخت یرو نشست 
راستش چشم  

  دیلرز لباش و دیچک اشک قطره هی 
....نبوده احمقانه یشوخ یزیچ نیهمچ بگوکه تروخدا ساره... راسته؟ نیا ساره... ساره: گفت  

مهراد اقا یشیپدرم یدار کنم فکر: گفتم و زدم یلبخند  
... زد یلبخند دیچک که شیبعد اشو  

....شدم وونهید بگو یزیچ هی ؟مهرادیخواینم بچه تو؟ مهراد یکنیم هیگر چرا: گفتم  
کردو سجده نیزم یرو قبله سمت و نییپا اومد تخت از   

!شکرت ایخدا: گفت   
  گرفت محکم دستامو شد بلند جاش از 

 نیا یبد بهم یتونستیم بودکه یخبر نیبهت تیباردار خبر  ساره... یداد بهم خدارو هیهد نیبهتر تو... ساره: گفت و
...عاشقتم خداکه یخداوند به... خوشحالم یلیخ ساره خوشحالم یلیخ شوق   اشک  

  چرخوندمیم هوا تو که یدرحال کردو حلقه دورکمرم دستاشو 
شکرت ایخدا: دیکش ادیفر  

  خداعاشقتم
خوردیم بهم داشت حالم و  دمیکشیم غیج  

تو اومدن مادرجان و بابا و مامان و شد باز هول با باز مین در که  
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...اوردمین باال یول یبهداشت سیسرو سمت دمیدو که نیزم گذاشت منو مهراد  
 که یکس تنها و ستانیا شکه باباهم و مامان کنهیم هیگر داره و نشسته تخت یرو مادرجان دمید که رونیب اومدم

مهراده شده باز لبخند از لباش  
؟یکنیم هیگر چرا فداتشم؟مادرجان خوبه حالت جان مامان... ان یجور هی همه... چرا شده؟ یزیچ: گفتم  

چخبره؟ نجایا  
 صورتمو همه و کرد بغلم مادرجانم و دمیبوس سرمو یبابارو و مامان قهقهه ریز زدن و دنیخند همه دیخند مادرجان هوی

...گفتن کیتبر بچه بابت کردوبهم بوسه غرق  
!باشم گفته مییخوایم ام ینیریش ما ستاین یکاف کیتبر یا یا: مهرادگفت  

!چشمم یبرو یا: محسن بابا  
...گذشت  ینشدن وصف یخوشحال با شب اون  

 تا میشد نیسوارماش میرفت باهم و کردم عوض لباسامو کرد بلندم اخرم بردینم خوابش بودکه اونقدرخوشحال مهراد
... میدیخندیم و میدادیم گاز چالوس جاده تو صبح خود  

....شدن دار بچه هینعمت چه که یوا... میزدیم قهقهه و میدیکشیم غیج یگاه  
 شب یبرا بشم حاضر که و شگاهیارا رفتم حاضرشدم و دارشدمیب مهراد یها بوسه و نوازش با ۱ ساعت بعد روز ظهر

مهرانه یعروس که  
 بود

...بود یا قهوه همه شمیارا و کفش و فیک بود، بایز یلیخ بودو کارشده بودکه تنم یکرم و بلند یماکس لباس  
کوچولو؟ مامان یچطور: گفت و دیبوس سرمو یرو و دنبالم شگاهیارا دم اومد مهراد  

؟یتوچطور غوله بابا خوبم: من  
 مهرانه و ماهان بعدهم قهیدق ده میدیرس یوقت ، ماهان تاالر باغ سمت میروند... خنده ریز زدم که کرد نگام یچپ

دنیرس  
 خوشگل و جور و جمع ونیشن با یعروس دکلته لباس... بود شده خانوم و چقدرخوشگل لباس تواون مهرانه  که یوا 

...ریگ چشم و بود بایز  انگشتر یرو نینگ هی مثل  
 ۶ عشق به بالخره...  بود شاد یلیخ لبش یرو لبخند و بود تنش دیسف قهیجل و شلوار و کت و یاب لباس هم ماهان

... کردیشکرم خدارو دیبا... بود دهیرس اش ساله  
...گشتیم دورش ماه مثل ماهان و زدیم برق شب یتو ستاره مثل مهرانه  

!ینگرفت ینیریش من تواز ساره: گفت مهراد که میدیرقصیم و وسط میرفت مهرادم و من شد یپل که دونفره رقص  
زمیعز خوادینم: من  

 تو چون دمیم بهت یبخوا یهرچ بکن درخواست ازم! بدم بهت فرصت هی خوامیم... خوادندارهینم ساره نه: مهراد
!یدیم بهم ارویدن هیهد نیبهتر  

 نکن، غیدر ازم خودتو چوقتیه ؛ بمون پشتم و باش باهام شهیهم... نکن ترکم چوقتیه: گفتم گوشش دم و دمیخند
!یدیم بهم که ینیریش نیتر بزرگ و نیبهتر نیا... چوقتیه چوقت  یه  

گفت چشم و بست محکم چشماشو عوضش زهیبر نمزاشت یول بود زده حلقه چشماش یتو اشک  
....مونده چشم دارم ادی وبه کردو عمر تا که یچشم  

 هیکرا راننده و نیماش و تیسوئ و هیترک سفربه طیبل بهمون بابا و مامان... بود یا یطوالن و خوب یلیخ شب شب اون
میبگذرون خوش ایانتال تو روز ۱۰ که دادن ینیریش عنوان به  یا  

...دیدرخشیم توش سبز نینگ برق و بود دیسف که یانگشتر... داد ینیریش برام مادرجانمم اونا، حساب به   
 یول کردنیم هاشون عروس دست اونو محضر عقد روز تو همه... بود مادرجان جد جد   از یادگاری معروف انگشتر نیا 

 ازش و بود یارزش برام یلیخ بود دهیرس من به نسل ۹ و عروس ۹ بعد حاال و برگردوند نویا گرفت طالق یوقت مامانم
... کردم تشکر  

 
رمان_وآخر_۲۵۲_پارت#  

[ بعد ماه سه]  
 ساره

 مشخص تشیجنس تا یبعد سه یسنوگراف یبرا میرفتیم میداشت بامهراد شدویم ماهش ۴ کوچولومون بچه امروز
  بشه

بود گذشته خوش بهم یحساب و بودم کرده اضافه وزن یکم ماه سه نیتوا  
داخل میرفت زدند صدا که اسممو  

نه،یمعا یکم تورویمان یتو دقت بعداز شکمم یرو ختیر یعیما دکتر خانوم و تخت یرو دمیکش دراز  
...سالمه و حیصح پسرتون آقا: کردوگفت کج ما سمت به رو توریمان   

 اریمه اومدن به دلمون تو و میکرد نگاه توریمان به لب یرو ی خنده و شوق اشک و بغض با مهراد منو بودکه ینجوریا
....میگفت امد خوش کوچولو  

هاش یبلند و یپست تمام با یزندگ  
هاش یبد و یخوب تمام با  

هاش یخوش و یسخت تمام با  
...میکردیم یزندگ همچنان ما و گذشتیم  

.دیباش شاد بگم دیبا و برسن دلشون یارزوها به همه انشاهلل  
 

:…است یبزرگ معلم یزندگ  
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.نکن شتاب که آموزد یم یزندگ  

یوقت یبرس آنها به یخواه یم که ییزهایچ آموزد یم یزندگ  
نبوده مهم یا کرده یم فکر که هم آنقدر ینیب یم یکن یم افتشانیدر  

.است شده زین اندوهت موجب دیشا نبوده مهم اصال هم دیشا  
.ستین سخت یکن یم فکر که هم آنقدر دادن دست از آموزد یم یزندگ  

شوند یم نیریش یخاطرات به لیتبد لحظات همه آموزد یم یزندگ  
لحظه آن در تو و یگذر یم که بعدا  

.یدانست ینم را نیا و یکرد یم یتاب یب  
!باستیز یزندگ  

گذردیم شتاب با که هاست هیثان نیهم یزندگ  
دنیورز عشق یبرا کردن؛ یزندگ یبرا  
نکن درنگ یا لحضه ستنیز شاد یبرا  

ینکن یزندگ درست اگر چراکه کرد استفاده دیبا درست ها لحضه از که اموزد یم یزندگ  
...شودیم ماندگار دلت بر ها هیثان نیا تک تک حسرت   

.است دیوام عشق یزندگ  
 
 

.داریپا و عاشقانه تانیزندگ  
ُگرگـــ چ شمان   خاک سَترے  : ُرمان   ان  یپا  

یسرود بهناز: قلم به   
  ۱۳۹۷/۱/۱۶:شروع
۱۳۹۷/۵/۲۷:انیپا  

 
عاشقانه رمانکده انجمن کاربر  

@AVAI_ASHGANH 
:یسرود بهناز یها رمان یتلگرام کانال  

@KHAKESTARY_E_CHESH
MAN_GORG 
برای دانلود رمان لطفا به وب سایت سرزمین رمان مراجعه کنید 

WWW.SARZAMINROMAN.I
R  لطفا از کپی برداری و سو استفاده از قلم نویسنده ها خود داری کنید با تشکر
WWW.SARZAMINROMAN.I
R  

http://www.sarzaminroman.ir/
http://www.sarzaminroman.ir/
http://www.sarzaminroman.ir/
http://www.sarzaminroman.ir/
http://www.sarzaminroman.ir/
http://www.sarzaminroman.ir/

