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  نام اوبھ
 

 مقدمھ
 ی رحمی بیاز تنگنا... روزگاریاز شکستھ ھا....یی تنھااری ام از دیدختر
ھمھ را ... ام رایزندگ...م راقلب...روحم را ...مرا خرد کردند...برمن ظلم کردند..وستم
 ی از ھر چی تھییدر وسط صحرا....آه..... باخود برد ومننی سھمگیطوفان
سر بھ اسمان بلند کردم واز اعماق ...امدم بھ زانو در.....من بودم و من...وفقط....ماندم

 ی منیتو چرا بامن چن....؟ی گذاری ممیتو چرا تنھا..... سر دادمادیفر.......جانم 
 می برایچی ھی دانستیم..... را ندارمی کسگرید.... منی دانستیتو کھ م....؟یکن

 ی مصورتم ی ھوا رویب.... ندادنی مجالمیاشکاھا...... چرا؟؟؟گریتود......نمانده
 ی وقلبیدردو سخت.....وھمھ سرشار از...یی ھست ونھ ارزویدی نھ امگرید....لغزند

دست نوازشگرت را ارام ....یومرا نجات داد....ی امدیاما لحظھ ا.....ھزار تکھ شده
مسخ شدم وتو عاشقم ...در عالم چشمانت بھ خواب رفتم..... ومنیدی کشسوانمیبر گ

 ی مانیدر تو طغ..میدی عشق را پاشمانی جان زندگی بی صحرانیوما بر ا......یشد
 عشق را گسستھ نی تواند ای کس نمچی ھگرید...کند تک واژه عشق واحساس

 !!!!!نگذار.....برما جفا کند.... روزگار نی نگذار اگرید....!میمحتاج ھم.....ما.....کند
 
 

 عیسر. بودکی تارکیاتاقم تار. کھ بھ در اتاقم خورد چشم بازکردمی ضرباتیباصدا    
مگھ من !!!!!!!شبھ کھ. انداختمی نگاھرونیسرجام صاف نشستم و از پنجره بھ ب

 !!!!یییییدم؟وایچقدرتمرگ
 دخترم؟. ...ایآنال...؟یداریمادرب.... جان؟یآن-    

تلو تلو رفتم سمت درو اھستھ بازش .نیی و از تختم اومدم پادمیپلکامو با دودستم مال    
 : کشان گفتمازهیخم.کردم

  ھست درخدمتم؟ی باریجونم زھرا خانوم؟کار-    
 : گفتدویخند    
 . کردستی لحظھ قلبم اھیباور کن ......سالم خانوم خوابالوووووو-    
 :صورتمو خاروندم و گفتم    
 د؟ی زھرا خانوم؟مگھ من لولو خورخوره ام کھ بترسیواسھ چ-    
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 .آره.....تشیراست-    
 بی از تو جنھی اھی. حد گشاد شدنیچشمام تا اخر. جوابش شاخ در اوردمدنیاز شن    

 : رنگش در اوردوگفتیکت سورمھ ا
 .یھم فی نگا بنداز مھی-    
 بنفش دمی کشغغغغغغغغغغغی خودم جدنیبا د. و بااخم زل زدم توشدمی رو قاپنھیا    
 حد نیتابھ حال تا ا. و تو صورتمختھی بھم ریموھام بھ طرز فاجعھ اور!!!اهی بھ سلیما

 : بھ در و نفس زنون گفتمدمیچسب.نی از دستم افتادرو زمنھیا. بودمدهیاز خودم نترس
 ببببببببببووووووووووووووو یچھ عنتر.......دست دراکوال رو از پشت بستم-    
 !!!!!وود
 . رفتمسھی رھیمنم بھ پاش .دیزھرا خانوم بلند خند    
خوابتم کھ ... واسھ شامایحداقل برو اماده شو ب.....یتو کھ منو کشت.....دخترجان-    

 .ھیزمستون....ماشاا
 اب بھ ھی.نمیالمپ رو روشن کردم تا حداقل جلو پامو بب.اقمقھقھ زدم ورفتم تو ات    

صورتم مثل پفک باد کرده . باال سرم بستمیدست و صورتم زدم وموھامم دم اسب
 پلھ ھا بھ یاز باال.رونی بھ بدنم دادم و رفتم بیکش وقوس!!!!!!یبھ بھ چقدر عال.بود

 دمیدو. کردندی و صحبت م نشستھ بودندی راحتیمبال  رونیبابا وابت.سالن نگاه کردم
دست . چند لحظھ تو شوک بودی خودمو پرتاب کردم تو بغل بابا کھ براامیومثل بچگ

 : وگفتدی موھام کشیمھربونشو رو
 یتا صبح ساعات!!!گھی دیدی خوابیم..... من چطوره؟ساعت خوابی برفدیسف-    
 .ستیباق

 : گفتمیبابا رو تو بغلم فشردم وبا لوس    
 . دل خوت باشمخی خوام بیم.......یینھ بابا-    
 . کنارمیمن از خدامھھھھھھھھھھھ بمون-    
 . گرفتموینیب    
 . رو ندارمممیمن کھ بھ جززززززززز توووووووووووووو کس-    
 : گفتی و التیدونی رفت با حالت چالھ می اش تو بشقاب ور موهی کھ با منیابت    
 .ی ددیصفا داد........ ناز نفست یا-    
 برانداز نوی ابتپی اما من تدی خندیبابا م!!!!ی حرف زدن نھ بھ ددی مدلنینھ بھ ا    

 حلوا ارده ادی....ھھ . رنگیری شنی جذب با شلوار جی کرمشرتی تھی. کردمیم
 و صاف دمیاز جام پر!!!! دادھای می حال کل کل نداشتم وگرنھ چھ حالفیح.افتادم

 :روبھ بابا با ناز وکرشمھ گفتم.ستمنش
 ییبابا. دلم تنگ شدهیلی فشم؟خمی چندروز برھی شھی؟مییییییییییییییدد-    

 مممم؟اره؟یریم......
 ی خنده مصنوعمچھی حالت پکر و نھیبا . صورتش کنار رفتیلبخند بابا از رو    

 :گفت



 4 

منم دوست دارم .می چندروز فشم ھستشھیماھم...... اخھیدونیم.....دخترم .....ااااااااا-    
 .میریمامانت کھ برگشت م....انشاا..... نداره کھن؟صفای بدون مامانت و ادریول

 نی کھ ادی تراشی بھونھ منیواسھ ھم. قراره زود برگردندشھی دونستم مثل ھمیم    
 شروع بھ مینیاشک جلو چشمامو گرفت وب!!!!!داغ دلم تازه شد.برنامھ کنسل بشھ

 خواستم اشکم رو ینم. نشستمریسرجام صاف و سربھ ز.بغض کردم.کردخارش 
 ی و بادلخوری لبریز.حساسھ  موردنی رو ایلی دونم خیم!!!!مخصوصا بابا.نندیبب

 :گفتم
  دارم؟؟؟؟یتیچھ اھم!!!!اصال من بھ درک.دیشی من مالی خیبازم ب........ دونمیم-    
 :بابا صورتشو جلو اورد و گفت.ومدی اشکم درمکھیطور. پربودیدلم حساب    
  ؟اره؟ی کنی مھی گریدار....بابا.... جانیآن-    
 بھ ی لبخند مصنوعھی اشکام رو پاک کردم و باانھیبھ شکل مخف.دمی باال کشموینیب    

 کردم بابام ی سعیلیخ. ابروھاش گره خورده بودنی اخم پررنگ بھی.باباچشم دوختم
نگامو ازش . ھام بودھی از گریحاک.... المصب یما چشنی ایمتوجھ حال گندم نشھ ول

 من ی زمزمھ کرد ولیزی داد وچرونیصدابنفسشو با. دوختمنی و بھ زمدمیدزد
شام کھ اماده !!!!  بار دومش باشھ؟واالاااااااااااااانی ادمی رو فھمیزی چیمن ک.دمینفھم
بابام ھنوزم اخم داشت و با غذاش .نی ابتی روبھ روزی حرف رفتم و نشستم سرمیشد ب
 نیخودم کھ ع.تم از اشتھا انداخچارموی بیبابا...خاک برسرم کنند. کردی می بازیباز

 ھی وشی بغل دستی سرش تو گوشھی کھ نی دارم؟ابتیالی رو چھ خھی لومبونم بقیخر م
حالت صورتشم با ھرکدوم . زنگ واس ام اسنگیلی دلنگ دیھ.سرش تو بشقاب

 از مویقبلش منم رفتم و گوش. تو باغمی کھ جمع شد باز رفتزیم.جلل خالق. شدیعوض م
 در دمی عسلزی می رونییاز پلھ ھا کھ اومدم پا. داشتمکی کار کوچھی.طبقھ باال اوردم 

 چی ھیخوب بھ سالمت. انداختمی نگاھطنتیبھ دورم با ش. بھم چشمک زدنی ابتیگوش
بلوتوث رو روشن کردم . برش داشتم و دست بھ کار شدمیتند.....زنھی پر نمیخر مگس

 بھم دناش اومدن وسوت زنیی پایصدا. چندتا عکس رو کش رفتمشیواز تو گالر
از شدت عجلھ پام محکم . تو باغدمی رو گذاشتم سرجاش و دویگوش.استرس وارد کرد

پفک !!! بر دوست دخترت لعنتیا.خورد بھ نرده کھ اخمام جمع شد
 . منو خشک کردنی ابتیصدا.ووووف پاماووو.وامونده

 ؟ی شد سر بھ ھوا؟مصدوم شدیچ-    
 :دمیبادرد نال    
 !!!)عیضا.می عاااالیگی میرو بھ موت.اره جون خودم(میمن عال....نھ -    
 ؟یمطمئن-    
 .اره....اره -    
 ....دیاخھ د-    
رفت بلوتوثش رو  ادمی.... خاک تو گورمیا.دی فھمیوا!!!! قطع شدھویصداش     

 ھی توستم بفھمم االن عصبینم.مثل دزدا برگشتم و بھش نگاه کردم.لو رفتم.خاموش کنم
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سرجام .درد پام کم شد. زوم بودشی باال داده رو گوشی خوش حال؟فقط با ابروھاای
 . برهیی خواد جایمعلوم بود م. شدمش پرفکتپی و تازه متوجھ تستادمیمرتب ا

 خوشگلش ری اسپرت و زنجی کفشای مشکی جذب شلوار لی باز خاکقھی شرتی تھی    
دستامو بھ کمر . ھم رو دستش انداختھ بودی مشکشرتی سوھی زدیکھ تو نور برق م

 : گفتمزی بر انگطنتی حالت شھیزدم و با 
 پھ؟ی اقا خوشتیری میکجا دار-    
 : بھ اطراف تکون دادو تنھا گفتی وسردیخند.بھم نگاه کرد    
 !!!!!!ی امروزیامان از دست شما دخترا-    
 دمی خجالت کشوخدهی شدم واز شما چھ پنھون؟؟عیضا... کردم ورو برگردوندمیشیا    
بھ من . خودش صدتا دوست دختر رنگاوارنگ دارهگھیحاال نم!!!.ی در حد جزئیول
 ادکلن تلخش مشمامم رو نوازش یبو. از کنارم رد شدیبدون حرف.شششششیچ.گھیم

 :تاز ھمون دم راه پلھ ھا خطاب بھ بابا گف .کرد
 .با برو بچھ ھا قرار دارم.من رفتم.....نادر جان-    
 .اروم برون.برو بھ سالمت بابا-    
 .روبھ چشمم-    
 . بالیچشمت ب-    
 : برگشتم وصداش زدمعی؟سر....برو بچھ ھا؟؟؟نکنھ کھ    
 ن؟؟؟یابت-    
 : شدوگفترهی بھم خکشیبا لبخند ش    
 ؟یجانم خواھر-    
 ..... خواستم بگم کھیم-    
 : زدم وگفتمیلبخند مظلومانھ ا. نگاه بابا از حرفم صرف نظر کردم دنیباد    
 .زودم برگرد کھ ھنوز باھات کار دارم.مواظب خودت باش-    
 . نبودنی حرفم ادیفھم    
 .کھ دلم در جا غش رفت زد یو بھم چشمک دختر کش.نگران نباش........چشم-    
 یتا موقع. قشنگھتاتمیاذ!!!!ی قربون تو برم داداشیا. گرفتیشتریلبخندم رنگ ب    

زھراخانوم .نگاه کردم... رشدش با ھزارتا قل ھووایکھ از نظرم پنھون شد بھ قدوباال
 میکنار بابا جا خوش کردم و تا اخر شب باھم گفت. اسپند دود کردقشی خو عتیکھ برا
ساعت ..... ومی زدیتخمھ ا. قصھ گفت و حرف زدبرام ی مدت طوالنھیبعد .میدیوخند

 یزیبابام داشت درمورد برنامھ ر. نھ من خستھ بودم نھ بابای شب بودولمی ونکی
 بھ نای و اھنگ ماشکرای گرومب گرومب اسپی کرد کھ صدای باھام صحبت ممیدرس

 چون  برگشتھنیبودم کھ ابتمطمئن . در خونھ ما متوقف شدیھمراه ھر ھر خنده جلو
 رو گرای جنی ادی بارم شده من باھی.ارمی نتونستم طاقت بگھید. باز شدنگیدر پارک

 انداختم ی نگاھنھیتو ا. دم در برداشتمی وشنلم رو از رو جالباسدمیپر.گھی کنم دتیروئ
 ی اند؟ھمھ پسرای کگھی دنایواوووووووووو ا. چشم دوختمرونی بھ بنگیو از در پارک
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 خدا ما شانس یا.گھیخر پولن د!!!!ی و چناننی چنینایاش خوشگل و جوون تو میلیخ
عکس رو با ھرکدوم . تو عکسنیھمونا. زدمدیتک تکشون رو د!!!!!یییییییھ. میندار

 یب. کرد و اومد توی خدافظعی سرنی چون ابتنمی نتوستم ببیلیاما خ. دادمیمطابقت م
چون . گذشتھوش بھش خیمعلوم بود حساب. باھاش اومدندنجایتا ا!!! عالفیکارا

جلوم خم شد وبھ شکل . کھ مواجھ شد من بودمی نفرنیبا اول. تا بنا گوش باز بودششین
 : گفتیمتواضعانھ ا

 !!!ایدرود بر پرنسس قصر پادشاه بزرگ بانو انال-    
 بود چھ خبر.یھی شبشتریگرچھ بھ سالوادور ب.درود برتو پسر تام کروز-    

 !!!!! دور ھم حاالمی بودیی چاھی ؟یپسر؟چرادوستان رو دعوت نکرد
 : و گفتدیخند    
 ؟ی خواینکھ تو بھ خاطر من م -    
 اگھ یونیمد. خاک برسرمنحرفت کنندیییییییییییھ: حوالھ بازوش کردم و گفتمیمشت    

 .ی فکر کننطوریا
 . ببندتوشین!!!مرگ. شددهی عقلش دی کھ دندونادیبلند خند    
 ؟ی کنیمجوز عبور صادر م-    
 .برو-    
 .دست شما درد نکنھ-    
 : گفتیدستاشو از ھم باز کرد و با انرژ.راه افتاد کھ منم پشتش رفتم    
 .سالممممممممممممم....نادرجان -    
 : گفتنی برداشت و رو بھ ابتشیبابا دست از سر گوش    
 خوش گذشت؟...... باباتیسالم پسر چون برد پ-    
 : و گفتقی خودشو ولو کرد رو االچنیابت    
 . فاز کردی حسابنیابت....... نادرجانی شما خالی جایییھ-    
 بد ی ھاھی ھمسانیا..... ازمون گرفتندشوی اسکورتش اسامی بابا بگو تتی پنیبھ ابت-    

 . خوان بخوابندیبخت م
 .ندی تام کروز شاه بفرمایھرچ....چشم.من قربان نادر جان برم-    
 شدم و یمنم قاط. و ھردو مشغول گپ زدن شدننی رو گذاشت جلو ابتوهیظرف م    

 ی جونگھید.میدی تو سرھم و خندمیتا ساعت سھ شب ما فقط زد.نی دادم بھ ابتریباز گ
 نی کھ ابتدمی دراز کشقیرو ھمون االچ. و کل کالش کنمنیواسم نمونده بود کھ خرج ابت

 کھ داشت مثل مامان یارامش.د وچشم بستیمنو تو بغلش کش. دکنارمیھم خواب
 . و خوابم برددی نکشقھی کھ بھ دو دقادی زنقدریا.بود

 
 .دیی کنم بفرمایخواھش م-    
 . ممنون جناب سرگردیلیخ-بابا    
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 جلو ی چرمی ھای صندلی رویرینص) کارتشو خوندمیرو...(بھ تعارف سرگرد     
 کنارھم وبابام روبھ نیمن و ابت.اوردندی بھ رومون نی ولمی کردری دکمی.می نشستزشیم

 یزی کمد شلوغ پلوغش دنبال چی داشت تو ی اخم جدھیسرگرده ھم با . بودنی ابتیرو
 خوش ی جورھی.دی کشرونی پرونده رو بھی بعد چند لحظھ اخماش باز شد و. گشتیم

 بھ ینگاھ. نشست زشیپشت م چرخ دار ی صندلیرو! کردهدایحال شد کھ انگار گنج پ
 المپ کم مصرف کھ ھی. سبز کم حالیوارای با دکی اتاق کوچھی.دورتا دور اتاق کردم

چھار تا مبل طرح . زدی دور می کھ ھیمگسا دورش جشن گرفتھ بودند و پنکھ سقف
 بزرگ کھ روش پرونده ھا ری تحرزی مھی و ی اشھی شزی مھی سوختھ و یقھوه ا چرم

 ھم گوشھ اتاق بود کھ تا خرخره از پرونده و ی کمد کھنھ چوبھی. داشتندیزیحکم رو م
 داد کھ یظاھر اتاق نشون م.اه عبوس!!!ی جناب سرگرد اخمو وجدھیو .کاغذ پر بود

 و بھ طور ی لبریز. دل منو زدرف حنیابت.نھی بیرنگ نظافت رو بھ خودش نم
 :نامفھوم گفت

 . بکشی انبارنی بھ ای دستھی یحاج-    
 بود ییاز اونا.دمی ترسیاز سرگرده م.ادیدستم رو گرفتم جلو دھنم تا صدا خندم درن    

 گفت و چشم غره رفت کھ ھردو یسیبابا ھ. کردی زد با ترکھ ساکتت می مکیکھ ج
تک .می نگاه کردی سرگرده کھ دراومد مثل بچھ باادبا بھش گوشھ چشمیصدا.میالل شد
 : کرد وگفتیسرفھ ا

 بلھ؟. پوریعباس قل.....نطوریکھ ا-    
با سر حرفش .پورش اضافھ است.ی قلمی گی بود؟ماھمش بھش منیجان؟اسمش ا ا    

 : گفتنی کردم کھ ابتدییرو تا
 !بگو بلھ.یزبون دار....خواھرم-    
 : گفتمیزدم بھش وبا وقار و محکم. خواد منو ادب کنھ یم!ی انگورشییییییییییچ    
 .درستھ.بلھ جناب سرگرد.............. دونمیخودم م.شما دخالت نکن-    
 : تکون داد و بلند گفتیسر    
 ؟یجابر.....یسرباز جابر-    
 اومد داخلوپاھاشو بھم دهی با سر تراشونی قلی سرباز قد بلند و نھیدر باز شد و     
 : و احترام گذاشت و متقابال دادزددیکوب
 بلھ قربان؟-    
 ھ؟ی چگھیدادت د.یربابا دو وجب فاصلھ دا    
 .فقط مالحظھ اش رو بکن....اریبرو متھم رو ب-    
 !!!!اطاعت-    
درو بست کھ سرگرد پرونده رو داد دست بابا .رونیدوباره احترام گذاشت و رفت ب    
ھنوزم ازش . خورده استرس داشتمھی دونم چرا ینم. نگاه موشکافانھ بھش بندازهھیتا 
 و ازش ستی خالفش ننی اولنی کرد کھ ای مفیسرگرد تعر.خطرناک بود.دمی ترسیم
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 دی ھمھ رو رو سفنباری ایول. شدهتیکا موضوعات مختلف ازش شی بار برانیچند
 ومد؟؟؟؟؟؟ی سر من بد بخت مدیحاال حتما با!!!!!کرده اساس

 . مرد اومدند توھی بایدر باز شد وجابر    
 .اوردم قربان-    
 .ستی نرو عقب بارونیب خب یلیخ-    
 کردم یحس م.ترسم رفتھ بود رو حداکثر قدرت. بودنیی وسرش پادی لنگیمرده م    

 دمی کشی خفھ اغیسرش رو کھ بلند کرد نا خودآگاه ج. زدمینفس نفس م.تنم سرده سرده
 با ارامش نیابت. رو صورتش داشتیپر از زخم وکبود.و پاھامو جمع کردم

 : در گوشم گفتیوخونسرد
 خود یب. رسونھی نمیبی بھ خواھرم اسیتا من ھستم کس....نترس شازده خانوم-    

 .یدیترس
 ترسم؟روشو بھم کرد و با یپس چرا من م.دستاش کھ بستھ اس. طور بودنی ھمدیشا    

لبخند . روح ازتنم رفت و من مردمی گفتیم. وترسناکش زل زد بھمی عصبیچشما
 : پراز ترسش گفتیبا صدا. طرفمومدی زدو اروم اروم میچندش

 یعمو کھ باھات کار....؟یدی ترسھیچ.....ھھھھھھ.... کوچولو؟ییتو-    
نقشھ ھامم کھ نقش بر اب ....یپامم داغون کرد....یتوکھ در رفت......نداره
  بشم؟کتی نزدی زاری چرا نمگھید.....یکرد
 غی کرد کھ بلند جری دستبند زدش اسی حرکت جلوم نشست و بازومو تو دستاھیبا     
 :زدم
 !!!ولم کن......یولم کن نکبت روان-    
 : دندوناش گفتیبا حرص و غضب از ال. کردرییحالتش تغ    
 چرا گھید..... داشتمیھرچ...... بر باد رفتمیزندگ....تمام نقشھ ھام خراب شد-    

 .....فقط.... رفتم ی نمی بدیمن کھ جا...م؟ی باھم برینذاشت
 رتی کرد باعث شد ھمھ با حاروی کھ حوالھ فک ی و مشتنی نعره ابتیصدا    

 .می مات برده بھش زل بزنیوصورت
 ده و تند تند بھ ی فحش منطوری گفت اروم باش حاال ای کھ مینیابت. شدیباورم نم    

 ی و جباریریمن بابا سرگرد نص. گرفتیکار داشت باال م. زنھی مشت و لگد ماروی
گرچھ . رونی رو گرفت و ما سھ تا ھم ابتی قلیجبار.می رو از ھم جدا کننای تا امیدیدو

 رو فشردم و با اشک و التماس نی ابتی اھنیمن بازو.می قدرتش شده بودفیبھ زور حر
 :نالھ زدم

 خون خودت رو یاخھ چرا الک....فدات بشم..... من قربونت برمیالھ....یداداش-    
دالمصب کنار .....نیابت......بھ خدا ارزش نداره....؟ی کنی مفیث کیی ادمانیواسھ ھمچ

 .... کنھی مدای خونش افتاد گردن تو بعد ھزارتا پدر مادر پشی کشتیدید....گھی دایب
 ی بکھیمرت...... بکشمنوی ادی من بایول.......وفتھیب..........بھ درککک-    

 ی عوضی کار داشتیباھاش چ...ی دست خواھر منو گرفتیتو بھ چھ حق......ناموس
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 کشمت ییییییییم.......؟یاری بھ سرش بیی چھ بالی خواستیم.......؟ھان؟
 ....... زارمی نمنیالشتم رو زم..........یعوض

 نی دونست ابتیم. پور ھمھ رو ساکت کردی قلی خنده ھاانھی چندش و وحشیصدا    
 داشت تا ی سعیجبار.ارهی خواست حرص در بی بازم میبھ خونش تشنھ است ول

 : خم کرد واھستھ گفتنی بھ سمت ابتی اون خودشو کمی ببردش ولرونیب
 ی تونیم.....؟ی بودن رو داررتی باغی ادعاای ی منو بکشی تونیم......؟ی تونیم-    

 !!!!بچچچچچچچچچھ. ایب
 غیمن ج. بردورشی زورو عربده بھ سمتش ھی با نیانچنان با غلظت گفت بچھ کھ ابت    
 : وبابا تنھا دادزددمیکش
 !!!!! تمومش کننیابت-    
 باال بردوفرستاد کھ بھ اشتباه محکم رفت تو دماغ ی مشتشو بھ قصد صورت قلنیابت    
 داشت واسھ یتی حکانمیا. اراستھ شدزیاواواو گل بود بھ سبزه ن!!!!ی جابرمی عظیلیخ

 ی طور خون منی ھم کھ ازشدی دست دماغشو چسبھی با اخ ونالھ بایجابر.خودش
 :دیاد کشی فری عصبی با حالتیریسرگرد نص.رفت
 !!!!االی.رونیببرش ب......؟ی جابرید مگھ کورو کر-    
 کھ یصورت قل. نگون بخت شکستی اخرشم ھمھ کاسھ کوزه ھا سر جابریاخ    

 بھ یدست. وبا بستھ شد در غافلھ تموم شدرونی ھولش داد بیجابر. خون شده بودریز
 یگرمم شده بود وپاھام م.رونی ونفسم رو باصدا فوت کردم بدمی کشمیصورت اشک

 چشم غره رفت کھ نی بھ ابتفتش خون گری تو موھاش برد و با چشمایبابا دست.دیلرز
 رورویاتاق سراسر مرتب سرگرد ھم کال ز. بود تا از خجالت اب بشھی کافنیھم
 گھیفقط د. شدی نمیرتیاصال غ.ھ بشیرتی غقھی نبود کھ ھر دقی پسرنیابت.شد

روبھ من .بابا سرخ سرخ شده بود.مثل االن. خاص باشھیلی خگھی کھ دیدرمواقع
 :کردوگفت

 .ستی نی کارنجای اگھید!امی تو محوطھ تامنم بدی برنیبا ابت-    
کشون . داشتمازی ازاد نطیخودم بھ مح. رو گرفتمنی ابتی تکون دادم وبازویسر    

 یموھاش تو صورت ونفس نفس م.... نداشتیحال خوب.....رونیکشون بردمش ب
 دیسرش رو عقب کش. ولوشدمکتی نھیتلو تلو رفت و رو . بازم جذاب بودیزدول

 اب خنک بردم وانیل ھی واز آب سردکن براش دمیدو. دستاش گرفتنیوصورتشو ب
 قی عمیبھ درخت باال سرش چشم دوخت و نفس ھا.ودادم دستش کھ الجرعھ رفت باال

 :نشستم کنارش و اروم گفتم.شدی تر ملکسی رینطوریا.دی کشیم
 حالت خوبھ؟....؟یاالن اروم...... دادش؟یخوب-    
 کھ تو اتاق ی اتفاقادی. اسوده شدشی کم وبالمی زد کھ خیبھم نگاه کرد ولبخند مطمئن    

 : گفتمنیبا خنده رو بھ ابت. بد بختیدماغ جابر.افتاد افتادم
 . ھای تصادف کردی بدجور با دماغ جابریول-    
 . بھ عمل ندارهازیمطمئنم ن. ترشدی بود قلمی قلمیلیخ....اره-    
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 .اره واال-    
  بود؟ی چگھی دنیا.نیوارچیانگار مشتم رفت تو د. چقدر محکم بودیول-    
 واقعا خنده دار یزی چنیتصور ھمچ. خندهری زمی زدی وپقمیبھ ھم نگاه کرد    
 نی ابتیدلم درد گرفتھ بود و از چشما. کردمی گفت و من غش می می ھنیبتا.بود

 .ومدیاشک م
 طرفمون کھ خنده ھامون ومدی و کوبنده معی سریبابا با چھره برافروختھ با قدم ھا    

از !!!!! زد اساسیقاط م. باخبر بودمی مواقعنیاز اخالق بابا در چن.میرو جمع کرد
 نی اسپرت بود کھ صاحبش ابتنگی رای کھ زانتنمونیت ماش سممی ورفتمیجامون بلند شد

 ھم یرتی فراموش کرد غیداداش خلم کھ بھ کل. ھم جلونیتمن عقب نشستم وبابا واب.بود
بابا چپ . کردی داد و حال میراژمیو.ادیضبطش رو روشن کرد و صداشم ز.شده بوده

 کرکننده اھنگ رو یاخرم بابا با حرص صدا.محل نداد...... نوچی نگاھش کرد ولیچپ
 : صداشو نازک و با کش گفتنیابت.خفھ کرد

 نادددددر؟....واااااااااااااااااا -    
 ومدی گل منم خوشش نمیدد. بابا رو صدابزنھنطوری اشھیمامانم عادت داشت ھم    
 یمن نم....ختی ری کخ می کھ ھنمیابت. شکل بخونھنی اسمش رو بھ ای جز مامانیکس

 ھست حتما صعب ی کنھ؟ھرچتی داره دوست داره اذیماری نوع ب بشر چھنیدونم ا
 .العالجھ

 : وگفتنیبابا ھم باداد زد تو سر ابت    
  نگو نادر؟ی جورنیمگھ نگفتم ا......نادر مرگ....نادر درد -    
منم .ریزبونت رو گاز بگ. نکنھ؟خدای چسبونیچرا امپر م....وا نادر کروز-    

 ......گھید
 یمی دوستانھ وصمیلی خنی بابا وابتنیرابطھ ب. مشغول شدشیادامھ نداد و بھ رانندگ    
کھ !!!!!ی مشتنی سنگکی ترافکی تو میاز شانس فوق العاده ماھم افتاد.ادی زیلیخ.بود

 ری کھ دشبید.ومدی خستھ بودم و خوابم میلیخ.میومدیحاال حاال ھا ازش درنم
 ھم ی انرژی خوای مگھید....میدی وترسمی رفتی بندردر قنیامروزم کھ ا.......میدیخواب

 خورد تو سرم یافتاب م. دادمھی سر خوردم وسرم رو بھ پنجره تکیبمونھ؟رو صندل
 .ادی خروپفم دربی کرد وباعث شد کھ ھرچھ زودتر صدای گرمم میکھ حساب

    
 ؟یمامان....مامان؟-    
 و کم نورودر کی باری راھروھی. کس نبودچیھ. کرده بودندسیاشکام گونھ ھامو خ    
ھنوز دنبالم .دمی کشغیبھ پشت سرم با وحشت نگاه کردم وج. حال ترسناکنیع
 بمی بھ تن داشتند و اھستھ در تعقاهی و سدی بلند سفی قد بلند کھ شنل ھایافراد.ومدندیم

 یبود ول مارستانیحالت ب. گشتمی دنبال مامان موف مکان مخنیتو ا. بودمدهیترس.بودند
پشتم رو بھ .ومدندی اخر راھرو اما اونا ھنوز جلو مدمیرس. زدیپرنده ھم توش پر نم

بعد .....دمی کشغیچشمامو بستم و از تھ دل ج.....دی برینفسام داشت م. دادمھی تکوارید
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 رو کھ می اشکیماچش. دستگاه ضربان قلب گوشم رو خراش دادغی جیچند لحظھ صدا
 خط ھی دستگاه ی بود ورودهی کھ روش مامانم خوابدمی رو دیباز کردم در مقابلم تخت

 :دمی کشادی سرم رو تکون دادم و از اعماق قلب سوختم فریباناباور.صاف
 

 !! !!!!!!!!!ممممممممممممممماماااااااا اااااااااااااانننننننننن-    
 خم شده بود مھی تا ننیابت. رو باز کردمسمی خی پلکای کھ خوردم نم نم الیبا تکون    

 : زدی وصدام منیتو ماش
 ؟یدیحالت خوبھ؟کابوس د.....ایانال-    
خواب . پارک بودنی خونھ ماشنگیتو پارک.با ھراس بھ اطرافم نگاه کردم    
اب دھنم .عرق کرده بودم و تنم سرد بود. کابوس وحشتناک خواب بودنیا....اره...بود

 :د و گفت کریخنده ا. تکون دادمیرو فرو فرستادم وسر
 . شوالشی خیب. تومیپاشو بر...پاشو-    
 واسھ مامان ی اتفاقدم؟نکنھی خواب رو دنیچرا ا.ھنوزم تو شوک خوابم بودم    

 پام نداشتم کھ ری بھ زی غرق بودم و اصال توجھمی واھیافتاده؟حالش بد باشھ؟تو فکرا
 شد وپام ی خالرشونی زکھوی رونی گذاشتم بنیتا پاھامو از ماش. بشھیممکنھ خال

 اون ریدخترجان ز. و رفتم تو باغچھدمی کشینفش ماوراءبغیج.برق از تنم رد شد.دیچیپ
 کھ درش ی و با نگرانشمی پدی دونیابت..... انشاای کھ ھستنایب. نگا کنتوی کبرخیدوتا س
 : زد گفتیموج م

 ن؟ی زمی؟خوردی شدیچ-    
 :دمیبادرد نال    
 !!!!!پام.....اخ -    
 د؟یچیپات پ-    
 .اوھوم-    
 ؟ی تکونش بدی تو نیم-    
 کھ نگاش یبابا در حال. شدداشونیخواستم جواب بدم کھ باباوزھراخانوم با عجلھ پ    
 : گفتنی خطاب بھ ابتدی چرخی من میرو
  شده؟یچ-    
 .دهیچیخانوم سر بھ ھوا پاشون پ.... یچیھ- نیابت    
گمشو . بھ نشان تاسف تکون دادی اش بھم نگاه کرد و سرانھیبا لبخند موذ    

 :زھرا خانوم بھ صورتش چنگ انداخت و گفت!!!!!!یانگور
 !!!!دهی چھ رنگش پرنیبب...... خدا مرگم بدهیوا-    
 غی کھ جدی زانوش نشست وبھ پام دست کشھیبابا رو . تعجب داشتدی پریاگھ نم    

 .دمی کشیمسخره و خفھ ا
 از منم نیا.ارهی در می بازبمی من غرستی نشی اصال طورنیا.......رو عموب- نیابت    

 .سالم تره



 12 

 ؟بلھ؟یماری بیپس خودتم قبول دار-    
 . خواد دعوا کنھی میھ.ی داریتو کلھ پر مغز.....برو بابا-    
 : گفتیبابا بلند شد وبا حالت جد    
 ھیبازم .ادی بدی بگی بھ دکتر بھرامدی زھراخانوم زنگ بزنیول.... نشدهیطور-    
 . تر الزم دارهقی دقنھیمعا
 .چشم اقا - زھرا خانوم    
 ؟ی بلند بشی تونینم-بابا    
 . دوختنیبابا نگاھش رو بھ ابت.درد داره.فکر نکنم-    
 بگم دی باارمی دخترو بلند کنم بنی نادرجان کھ من ایاگھ فکرکرد.من نھ....من- نیابت    

 .یسخت در اشتباھ
 : گفتیبابام با حالت ترسناک    
 ؟اره؟ی رو حرف من حرف بزنی خوای میعنی-    
 . وچشماش گرد شددی ترسی حسابنیابت    
 ....یمن غلط بکنم ول-    
  فھم شد؟ریش. تو اتاقششیاریم. کنھیدخترم پاش درد م. واما ندارهیول-    

 
 ؟ی الکی کنیچرا داغ م.... خب بابایلیخ-    
 حد نیدوست نداشت تا ا. ازش دلخور بودی تو اگاھنیبابا بھ خاطر رفتار ابت    

 کند ورو دستاش بغل نی حرکت منو از زمھی با غرومنت خم شد وبا نیابت.شلوغش کنھ
 ی غرولند می لبریز!! داره یچھ قد!! بام تھرانی رفتیگی میاووووووووووو.کرد

در . شدی می عصبشتری کردم کھ بی ممر ایمنم ھ. رفت سمت خونھیکرد و تند تند م
 تخت کھ اخمام جمع شد ی خشونت خوابوندم رویبا قدر.اتاقم رو ھول داد ومنوبرد تو

 : گفتمیوبا طلبکار
 

 رو ی کنی منو وووولللللللو مستمی نینی زمبی سی؟؟؟؟گونی انگوریییییییییھو-    
 .تخت ھا

 .قابل نداشت. کنمی خواھش میل ویدوست داشتم بپرس-    
 .ی انگورمیچاکر...... تشکر کنم؟خوب باشھدیمثال االن با-    
 یلی دکتر چھل و پنج سالھ خھی. اومدند داخلیھمون لحظھ بابا و دکتر بھرام    

 شی مشکی چشمای ھم رونکی عھی شونھ کرده رو بھ باال و یموھا.پیخوشت
 یلی کھ خنیابت.می راحت بودیلی خنیبا ا. ومرتبدهی کت وشلوارپوششھیھم.داشت

 : زد بھ بازوشو گفتیمیصم
 

  جون؟کار بار چطوره؟ی دکیچطور بطور-    
 : و گفتدی خندیدکتر بھرام    
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 از ؟بازمی کار کردیدختر جان تو با خودت باز چ.خدا بده برکت. خوبھیییھ-    
 ؟یدرخت باال رفت

 . کنھی می قاطمی ممیاعصابم س.گھی داری نادمی.....یکاق د....اااااااااااااااااا-    
 نھیدکتر بعد معا.دی خندی ما می بازم بھ رویومدولی ماخوشش نمیبابا از لحن گفتار    

 :پام از جاش بلند شد وگفت
 ھی. نزد غمی جیحت. و کوفتھ شدهدهیچی پکمیفقط !!!! نشده نادرجانی کھ طورنیا-    

 .دوساعت استراحت کنھ خوبھ خوبھ
 . قھوه حاضرهدییبفرما.دستت درد نکنھ دکتر-    
 .بچھ ھا خدافظ....متشکرم-    
 :می ھم زمان گفتنیمن وابت    
 !!!ی داش دکادیعزت ز-    
 ی خودمونیلی خگھید. بھ اون راهمی نگاه کرد کھ خودمونو زدرهی خرهیبابا خ    
 بود کھ نیگمانم بر ا..... کردمفی تعرنیوابم رو واسھ ابتبعد از رفتنشون خ!!!!!بود

 چند تا چرت و پرت گفت کھ اصال ھی خنده و ریزد ز......ی زکی کنھ ولیدرکم م
 ی درد نداشت اما بازم معذبم میلیپام خ.ناھار  واسھمیساعت دو بود کھ رفت.دمینفھم
 وهی و ممی نشستھ بودییرای تو سالن پذنیساعت ھشت شب بود کھ کنار بابا و ابت.کرد

 : کندخطاب بھ من گفتی کھ پرتغالش رو پوست میبابا در حال.می خوردیم
 . خونھارتتی دنبالت تا بادی نفر مھیاز شنبھ -    
 : رو قورت دادم و گفتمبمیس    
 خواست منو یکی نیھم... راننده ھا ندارمنی ازیمن سابقھ خوب... نھ تورو خدایوا-    
 !!! شدممی وکتک از دستش جغیبھ ھزار ج!!! بسمھھیبربا
 نیتو ا.... دختر جوونھی کھ خطرناک تره؟تو ی بریی جاییبزارم تنھا-    

 کھ ی داشتھ باشی نفر شخصھی دی نبا؟تویای بی برادهی پی تونی میفکر کرد.....جامعھ
  دنبالت؟ادیب

 : جلو صورتم گرفتم وگفتممیدستامو بھ حالت تسل    
 

 راننده است ی بابا حق بده کھ از ھرچیول.میمن تسل.اوووووووووو باشھ باشھ-    
 . اعتماد ندارمی احد الناسچیبھ ھ. شدمدهیترس
 راحت تتی از بابت تو وامنالمونی خنکھی ایماھم برا. طورنیمنم ھم.... دونمیم-    

 .گاردی بادی بھتر بھش بگای راننده می رو کردیکیباشھ 
 

 د؟ی گرفتگاردی خوان ترور کنند کھ بادیمنو مگھ مبابا -    
 ی دوستامھ کھ جانی ترکی از فابریکی پسر نیا.گوش بده.....دھھ-    

 کھ نی ازانیپس ا. شناسندی خانوادشم مارو تمام وکمال مکمھیشر..برادرمنھ
 ھم ازش یلیخ.مثل داداشات و جفت چشام. بھش اعتماد دارمیلیدوما من خ.اشناست
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 ی احساس ناامنترم خوام دخینم.زهی عزیلیچون تو وخاطرت برام خ...دمخواھش کر
 .کنھ
 انداختم وور رفتم با نیی لبخند گل وگشاد سرم رو پاھیبا . ذوق مرگ شدمی چنیع    

 کھ نی بابا وایفایاز تعر.نمی فرد رو ببنیکنجکاو بودم تا ھرچھ زودتر ا.ناخن ھام
 مقدار از ترسم رو کم کنم اما کی فرد داره تونستم نی نسبتا بھ اییاعتماد باال

 خوان اخر ی گفتند میدخترا م.ستیدست خودم ن.رسم تیم!!! دونم واالینم.....بازم
 موقع مھد ی خواستم باھاشون باشم گرچھ من حتیمنم م. و باھم برند خونھادهی پیسال

 راحت المی خحداقل!!!یی جایھھ چھ خواستھ ب. رفتمی مومدمی مسیکودکم با سرو
 یچشما  بھش بانی ابتیبا صدا.اروم قرار نداشتم. شناسدشی میبودکھ بابا حساب

 : شدمرهیدلواپسم خ
 .پودر شد. بد بختت برداری سر اون ناخن ھا؟دستی نگرانیخودی چرا بیآن-    
 کنم یھمش فکر م. دونمی ھمھ دلشوره رو نمنی الیدل.نی ابتستیدست خودم ن-    

 ....نمینکنھ ا
تا حاال .ھیپسر چشم پاک. شناسمی اقا پسرو مثل کف دستم منیمن ا.ینترس خواھر-    

 یرانی خواست واست از تاکسیبابا م. مورد مشکوک نداشتھھیکھ من باھاش بودم 
 گفت یم. باباچقدر خواھش وتمنا کردیاگھ بدون. باز دلش گواه ندادی ولرهیراننده بگ

 از خودم یرگ خوابشم خواست.خاطرتم اسوده!! خداراستم بھ. جمعھالمی باشھ خنیا
 .دمی مگانیبھت مشاوره را.بپرس

 
 .خوشبختانھ بابا رفتھ بود دستاشو بشوره. حوالھ بازوش کردمیمشت محکم    
 ؟یدی باز نقشھ کش؟؟نکنھی کنم بعد تو دنبال رگ خوابیخره من دارم دق م-    
  کنم؟یخ خواھرم شوی با زندگوونمیمگھ د.نھ بابا-    
 ای.شی دستشی زد و سرشو برد تو پی حرفش لبخند مرموزنیبھ دنبال ا    

 نیمن با ا.ستی باشھ مھم نیختند؟ھرچی ری واسھ من بد بخت چھ نقشھ انایا!ابوالفضل
 کردم ی میسع. کنمی خواد باشھ من از خودم دفاع می ھم میھرچ.امیمسئلھ کنار م

 کھ خواستم بخوابم یتا موقع!!!!ی گفتم زکی بھ موش می باشم ولری شھی شھیمثل ھم
 ھ؟منی چھ؟اسمشیھ؟چی من کگاردی بادنی رفت بپرسم اادمی یحت.مدام تو فکر بودم

 رو ذھنم یگری بعد دیکی پاسخ یسواالت ب..... ووفدمش؟ھووووووووووویدمش؟ندید
 ی خوردم وپھلو بھ پھلو میسرجام مدام قل م.ومدیخواب بھ چشمام نم. رفتندیرژه م

 اما ای خاطر جمعنی است؟باتمامی تخت بد مصب من امشب نرم ننی اه چرا اهاه ا.شدم
تو .وفتھی قراره بیبی کردم اتفاقات عجی دونم اما حس مینم. زدیبازم تھ دلم شور م

 !!!!  نوشتھ شده منری من وتقدیزندگ
 

 یابغوره ھا نیارم؟ای بگھیچندتا دبھ د. ھنوز ول نکردهنی اب برد اارویدن....دھھ-    
 . بسھای دنیتو واسھ کل ادما
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  فقط واسھ شماست؟نای ای دونینم.خاک برسر نفھمت نکنند-    
 قوز یشیباز روشن دل م.می نداری بھ ابغوره اضافیازیمان....دست شما دردنکنھ -    

 .میایباز م!!!بخند خواھر جان.باالقوز
 

 نی منو بنیابت.وقت وداع بود.دمی باالکشموینی اشکامو پاک کردم وبسمیبادستمال خ    
دستامو دور کمرش حلقھ زدم و دوباره . محکم گرفت وفشرددشی سفت وورزیبازوھا

حس کردم اونم دلش . فشردی صورتشو بھ شونھ ام منیابت.اشک ھمان وھق ھق ھمان
حق داره بنده . بابا نگران مامانمھقول بھ. چاره نبودی خواد ازم جدابشھ ولینم

 تو شی مملو از نگرانیبازوھامو تو دستاش گرفت و با چشما. ازم جداشدنیابت.خدا
 : زد وگفتیلبخند زورک. شدرهی خمی اشکیچشما

مجبورم برم وگرنھ تو برام مھم .پشتتم.شتمی پشھیمن ھم.... نباشیچینگران ھ-    
 نازتو ی ھم اشکاگھید. کنمیمن حلش م.... اومد فققط بھ خودم بگوشی پیھر چ.یتر
 : و بالرزش گفتدی بوشمویشونیپ. حروم نکنی الکیالک
 .مواظب خودت باش-    
بابام تا جلو اومد و بغلش رو برام باز .ستادیازم چند قدم فاصلھ گرفت و عقب ا    

 دیپشتم رو مال. تو اغوشش و پاھامو دورش سفت کردم وزار زدمدمی پرامیکردمثل بچگ
 :وبابغض گفت

 نایا.زهی من بھ خاطر من بری برفدی سفیدوست ندارم اشکا......یی نکن باباھیگر-    
 .ناستی از اشتری بیلیارزششون خ

 : گفتمدهی بردهیبر    
 یب.......شماکھ.شھیم.....تنگ.. ....دلم.....دل.....باباجونممممممم-    

 .دیای مگھید..... سھ ماهدیریم......تیمعرفت
االنم اگھ . کھ حال مادرت چطورهی دونی خودت میول....زکمیمنو ببخش عز-    

 . شدمی لحظھ ھم ازش جدا نمھیاومدم فقط بھ خاطر تو بودوگرنھ 
 منھ یبابا.ستی مھم نالی خی بی ولزارهی جور حس کردم داره منت سرم مھی    

بابا . زدم یدل دل م.ستادمی ای لبخند مصنوعھی اومدم وجلوش با نییازش پا.گھید
 :بامحبت گفت ودیصورتمو اھستھ بوس

دخترم . تونھیمن مطمئنم م.ھی دختر شجاع و قوھیاون ...... من باشیایمواظب انال-    
 .رو بھ تو سپردم ھا

 : خفھ و بغض الودم گفتمیبا کف دست اشکامو پاک کردم وبا صدا    
 .خاطرت جمع نادر کروز.....چشم-    
 کنم کھ پروازشون رو ھی خواستم باز گریم. و صورتمو با غم نوازش کرددیخند    

 لج ی من با کگھید. بودبانھیچقدر غر. برام دست تکون دادند ورفتندنیبابا وابت.خوندن
 ٩ یساعتا.شب بود!!! تنھایتنھا. و رفتم نیی ودعواکنم؟بغضم رو با فشرد دادم پایباز

 صورتمو ناز کردوحالم رو جا یمی مالمی خارج شدم نسرتا از د.می اومدیبا تاکس.شب
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 نی ماشھی استوارومحکم رفتم سمت یبا قدم ھا. اراده رو لبام نقش زدیلبخند ب.رداو
 بار بھ دور تادور محوطھ نی اخری رو باز کردم برایکیدر .تامنو بھ خونھ ببره

 ..... ودمی کشیآھ. انداختم یفرودگاه نگاھ
 

 رو بھ روم قای کنھ؟دقی می چھ غلطنجایا.....یاون لعنت....اون.دیلبخندم رو لبام ماس    
 کردم یظیاخم غل.ھول برم داشت. کردی بود وبھم نگاه مستادهیبا فاصلھ اون طرف ا

 یکی از فردا راحت بشم کھ دیشا.یکثافت عوض. کنھی لحظھ ھم منو ول نمھی.ونشستم
 گاردی باددی شاای راننده کیاون فقط !!! تصور منوششششیچ.ھست ھوامو داشتھ باشھ

بھ .راننده روشن کرد وراه افتاد. کنمی گذارھی حد روش سرمانی تا ادینبا!!!باشھ وبس
 واز نظر نا می بود اما کم کم دور شدرهی بود وروم خستادهیھنوز وا. انداختمیعقب نگاھ

 ھنوزم مطمئن یول.دمی کشی از سر اسودگی راحت نشستم ونفسیرو صندل. شددیپد
در خونھ پولشو حساب کردم  دم دی کھ رسنیماش.نبودم کھ دست از سرم برداشتھ باشھ

 خودمو ایدر کھ باز شد مثل زندون. نگھ داشتھ بودمفونیانگشتمو رو ا.نیی پادمیوپر
 کھ درحال انفجار بود رفتم یبا سر.حاال امنھ.شوت کردم تو ودرو بستم

 و دمیپس راھم رو کش.گرسنھ نبودم. کردیاشپزخونھ سر م زھراخانوم ظاھرا تو.داخل
 بھ سرتا سرش ی اجمالی نگاھی حوصلگیالمپ رو روشن کردم وبا ب.رفتم تو اتاقم

 تخت ھی. شدی مدهی ددی خط سفی کھ روش طرح ھای صورتیوارای اتاق با دھی.انداختم
 نھی اھی وبزرگ  کمدھی. دو رنگنی ایبی ترکی قرمز با رو تختی نفره صورتمی ونکی

 یحال خوش.و عوض کردم و ولو شدم رو تختلباسام ر. کنار تختم ی عسلھیدراول و
بھ سقف !!!!!مثل سابق.با رفتن داداشم وبابا خونھ سوت وکور شد.دلم گرفتھ بود.نداشتم

واسمون کالس . دنبالمادی تازه ظھر مارویشھ؟ی می دونم فردا چینم.اتاقم چشم دوختم
 رو انتخاب یدم انیاخھ ادم کم بود کھ بابا ھمچ.قھی عتشیییییییییچ.گذاشتھ کار دارم

من باھاش . باشھی خواد ھرکیم.ستیمھم ن.زارهیکرده؟مطمئنم غر ومنت سرم م
 .  جمھور باشھسی اگھ پسر رئیحت. کنمی خوام رفتار میھمونطور کھ م

 
 

 رو با آب وتاب ھیھمھ قض. راست رفتم دفترھی اومدم مدرسھ ویصبح با تاکس    
اونم گفت . گرفتھگاردیگفتم کھ بابا واسم باد.  کردم فی تعریفراوون واسھ خانوم لطف

زنگ اخر بود وماھم .میخوب بگذر..... چشممیماھم گفت. دفترادی سر بھی کھ اومد یموقع
 یمعلممون بھ خاطر مشکل. در اندر دشت مدرسھاطیح  تومی امتحان اومدھیبعد دادن 

 رو شھیازم مثل ھمب. زود رفت و خوش بھ حال ما شدیلیکھ واسش درست شده بود خ
من الھھ . و دوستامم دورم جمع شدندمکتیمن نشستم وسط ن. شد پاتوق مامکتی نھی

 گروه ھی.بود  ھای کھ اسمشم آپاچمی دادی ملی رو تشکمی تھی ھی الناز ستاره و ھدمایفاط
ازبس گفتم حاال . دق مرگشون کردم یاز صبح حساب. شلوغییییییییییلیپرسروصدا و خ

 :الھھ جلو پام چھار زانو نشست وگفت. طفره برمشدی نمگھید. کنمی مفیتعر
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 کار ی باھات چی قلنی انمیحاال زود باش زر بزن بب. اوردمرتیگ...... خبیلیخ-    

 . شدی شرخر کم تر مھی دتتی دزدی می کاشکیکرد؟ا
 

 :با پام زدم بھش و گفتم    
 .ی از افسردگدیریمیامجاتوروتنگ کردم؟اگھ من نباشم کھ شم......مرگ-    
 .اعتماد بھ سقفت رو برم!!!!کتاتوریاوھوووووووووو د-ستاره    
 د؟یشینم-    
 .شعوری بی از فوضولدمی کن ترکفیتعر.......یاوووووووووووووبسھ ان– مایفاط    
 .دیپس فرزندانم گوش فرادھ.یدنی خدا در حال ترکشھیتو کھ ھم-    
 نایا. کردم کھ دھنشون بازموندفی بچھ ھا تعری براجانی عالم ھھیشروع کردم با     

 قصھ من تموم شد نکھیبعد از ا. وگرنھ جرات نداشتن بھم نگاه کننددندی منو ندیاون رو
 : گفتمایفاط
 . کردمی خدا من اگھ بودم در جا سکتھ م؟بھی ھستی کگھیتو د!!!! دختریوا-    
 . ثبت کنندخی تو تاردی رو بانیا.د زرهبابا فوال.بابا مبارز.بابا پسر شجاع- ھیھد    
  فھمھ؟ی ھا رو می شجاعتا و از خود گذشتگی قدر ایک!!!! جانھیواال ھد-    
 کنھ تو در راه خدا قدم ی ندونھ فکر می ھرکی از خود گذشتگگھی منیھمچ- الناز    

 تو بھ خاطر خودت!!!ی کھ مرده بودی کردی کارو نمنیاخھ انسان ادم اگھ ا.یبرداشت
 .ی کارو کردنیا

 : گفتمی مصنوعیبا حالت قھر و دلخور    
 کدوم شجاعت منو در چیخوبھ حاال ھ.ی کنعی منو ضای خوایتو ھم کھ ھمش م-    

 . کنمی زد رو دست من ھا اسممو عوض میاگھ ھرک.دیمقابل حوادث نداشت
 : بده گفتانی مھلکھ پانی کھ بھ انی ایستاره برا    
 بوده بھ یھرچ.خوبھ؟تمومش کن اقاجان. جربزهیبابا اصالتو رستم ما ب-    
 .ارهی جان دست باال دست بسی انیول. تموم شدهیروخوشیخ

  خواد رو دست من بزاره؟؟ی می کنھیمھم ا.اونکھ صد البتھ-    
 .می ری مادهی باھم پ؟ماکھیکنی کار میتو واسھ رفت وامدت چ.... ای انالیراست-الھھ    
 .پارو پا انداختم وپوزم رو بھ ھوا کردم    
 . گرفتھگاردیادیواسم .... کس اعتماد ندارمچی بھ ھگھی گفت من دیراستش دد-    
 گاردی خوان ترور کنند بادیمگھ تو رو م. در اوردی بازکتاتوریباز د-ستاره    

 ؟یگرفت
 . خودشم از بابت من راحت ترهالیخ. طور بھترهنیگفت ا. گفتمنویمنم ھم-    
 ش؟یدی ھست؟دیک. رو بچسباروی. ول کننارویاااااااااااااااااااااااه ا-الھھ    
 بابائھ کھ ی دوستانی از بھتریکی پسر یول. رفت بپرسمادمیاسمشم .راستش نھ-    

 .میظاھرا ما کامال ازشون شناخت دار
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 پس جوونھ؟اره؟.یبھ بھ ب سالمت- ھیھد    
 

 . نمی بیامروز اومد م.ھی چھ شکلنمیادت نشده مالقات کنم ببسع-    
 اوردت؟ی نش؟صبحیدیوا مگھ تاحاال ند- مایفاط    
 نیاز ھم.قھیعت.امیاقا واسم کالس گذاشتھ کار دارم ظھر م.نھ بابا..ششششششششیچ-    

اگھ من . ازش خواھش کردهنقدرمی اچارمیحاال خوبھ باباب.زارهیاول داره سرم منت م
حاال . ندهی واسم پز الکمی من کادی کھ دستش بارمیتقام نگرفتم ازش؟حالشو جا مان
 . پاره خطنمی خط انیا.نیبب

 : بلند شدنی از بچھ ھا از وسط زمیکی یصدا    
 !!!!االی. تو رگمی بزنی والدییای بدیپاش.....ایاپاچ-    
 :الناز انگشتاشو شکوند وبا اعتماد بھ نفس گفت    
 . اومدیی کنار کھ الناز طالدیبر-    
  بوشوک؟ھییکجات طال.ییایتوکھ س-    
 .می کنی حالمی بردیپاش. موقوفیحرف اضاف-    
 .ھی کاری باشھ بھتر از بیھر چ.می تیاز جام پاشدم و رفتم قاط    
 :امیت    
 از خواب ای اری وعربده ھاتای ارمی ھاغی جزی دل انگیمثل سابق با صدا    

 کردم دوباره کپھ یسع. بھ ھشدار ندارمیازی دوتا باشند من ننی ایتا وقت.دارشدمیب
 بھ بالشت دمیسرم رو محکم کوب.ومدیھنوزم خوابم م. نداشتدهی فایمرگم رو بزارم ول

 :دمی غرم دندونایاز ال. سرم و سرجام نشستمریز
 . کنم دالتونایخفتون م-    
 و نعره رونیخوابالو از اتاقم رفتم بپتو رو از روم کنار زدم و با سرو صورت     
 :زدم
 د؟؟؟؟؟ی کرددارمیچرا ب-    
 دادوقال وی دھیمثل . بودنیبرنامھ ھر صبح من ھم.صدام تو خونھ انعکاس داشت    

 : گفتطنتی با شای کھ اری رفتم داخل سالن اصلیعصبان. کردمیم
 

 ی خوایجونتو م. کردهی بد جور اتصالماشیس.اوضاع پسھ.....تایاو او او ارم-    
 !!!!!دررو

 : باال اوردم و گفتمدیانگشت اشارم رو بھ نشون تھد    
 خطر ری اژنیع.اونم کھ از تو بدتر.پسره الت. کنمی مزتی رزیفقط تو صبرکن ر-    
 . زنھی مغیج

 و تای با فتھ شده ارمیموھا. اوردمرشونیجفتشون پا گذاشتند بھ فرار کھ بادو قدم گ    
 : گفتمضیدرگوششون با غ. جلودمشونی رو گرفتموکشایگوش ار
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 فھم ریش.دی کنسی کنم کھ خودتونو خی می کنھ کارداری صداتون منو بگھیدفعھ د-    
 شد؟

 
 یخرسا. لگد بھ کمرشون بدرقھ کردمھی کھ جفتشون رو با دی کشی خفھ اغی جتایارم    

 تو یدست. کھ در رفتنددیبھ سھ سوت نکش. کنندیقد من شدندھنوز واق واق م.گنده
اعصابم بھ خاطر . سگ شده بودمیامروز حساب. و رفتم تو اشپز خونھدمیموھام کش

بابد .  دادهی نظرم قول الکدنی وپرسبامن بدون مشورت. بابا خرد بودی جایوعده ب
 . کردندیمامان و بابام بھم نگاھ. ھاش بلند شدھی پای کھ صدای نشستم رو صندلیعنق
 .ریصبح شما ھم بخ. سالمکیعل-بابا    
 !!سالم.....اووووووووووو بابا-    
 ؟ی سر صبحی برج زھرمار شدنیتوچرا ع.کیبل فرض عل-    
 ؟یدی مریچقدر بھش گ. جان؟؟پسرم تازه از خواب بلند شدهنیاووووووو شاھ-مامان    
 .دهی طور جواب منی ای بھ الالش گذاشتی نی ننیھم-    
 روز ھیحاال . من داشتھ باشندامی مثل تی خداشونھ پسرمگھ چشھ ؟مردم از-    

 !!!!کھیوگرنھ پسر من تو اخالق ورفتار .ناراحتھ
 م؟ی دارییچا!!!!ممنونم مامان-    
 . براتارمیاره مامان االن م-    
 .دستت درد نکنھ-    
 چی ھنیری لبخند شنیمن در مقابل ا. بلند شد و رفتشیشگیاز جاش با لبخند ھم    
بابا . شدمرهی خزی میسرجام صاف نشستم و بھ رو. شدمی خنده ممی نداشتم و تسلیرتقد

 :در ھمون حال گفت. خوندی روزنامھ مشھیداشت مثل ھم
 

تو وداداش . بھ من برسھی لطفتایاگر از ارم.یی اند دخترا بابایراستم پسرا مامان-    
 .دیخل مشنگت کھ کال تو ھپروت

 .رمی ھنوزم از دستتون دلگیول. خوامیعذر م.....بابا -    
 : اخم نگام کرد وگفتھی با نکشی عیبابا روز نامھ اش رو کنار گذاشت و از باال    
 ی باھر ساز شما ممی کھ دارجناب؟مای شما شده عاللی خالف می شده؟چیمگھ چ-    

 .میرقص
بھ من .....د بھتر بویمن قصد ناراحت کردن شمارو ندارم ول. کنمیبابا خواھش م-    

 .دی گفتیم
  گفتم؟ی رو میچ-    
 ی کھ منیچرا با ا. دونمیپدر من نم.... رفتن دنبال دختر عمو نادرھی قضنیھم-    

 ی کھ نمی در مقابل کسد؟اونمیدی من ھزار تا دردسر دارم بازم واسم کار تراشدیدونست
 د؟ی بھش نھ بگدیتون
 ؟ی داریتو مگھ چھ کار-    
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 د؟ی دونیعا نمبابا؟؟؟واق-    
  دارم؟یچھ خبر.یواال من ھروقت خواستم باھات صحبت کنم طفره رفت-    
دوامسال بازم بھ . ھستمزامی وی دنبال کاراکی.گمی مدی ندوندهی دونم بعی منکھیبا ا-    

 برم دنبال ستمی حمال نای کار یسھ من کھ ب.خاطر شما و اصراراتون کنکور دارم
 .دختر مردم

 ؟یزاری سرم منت میدار-    
 . مدلش نبودنیا...... باباجانی کنم ولی کارنیمن غلط بکنم ھمچ-    
بابا روزنامھ اش رو . بحث ماھم کات خوردزیبا اومدن مامان ونشستنش سرم    

از ھمون لحظھ مامان فقط شنونده بود و .صاف کرد ودوباره جلو صورتش گرفت
 رو ی ھرچایتو دن.خوندم ناراحت شدهاز چھرش .فنجونم رو گذاشت جلوم. نزدیحرف

 ی ولارمی بابا ھم دووم ممقابل  دریحت. تونمی مامان رو نمیبتونم تحمل کنم ناراحت
 : و گفتمشیدستم رو گذاشتم پشت صندل.مامانم نھ

 
 ناراحتت کردم خشگلم؟.....مامانم-    

 
 :بھ روم لبخند زد وگفت    
 . بخور سرد نشھتوییچا.نھ مامان-    
 نگاه کردم کھ یبھ بابا گوشھ چشم. گفتمی بار بستم وباز کردم وچشمکیچشمام     

 : و گفتمدمیخند. شده بودرهی بھم خیبدجور
  بھ ھمسر؟یحسود...... ی وایبابا؟بابا؟وا-    
 !!!! ؟نھیمنو حسود. بابانمیبرو بب-    
 مگھ نھ؟.یی اند دخترا بابایپسرا مامان....اره خوب-    
 رو اھستھ اھستھ سر مییچا. زدو دوباره رفت تونخ خبریپوزخند صدا دارو مشھود    
 دهی کھ برام تراشیکار. بابا ساعت بھ دست داشتیول.تو اشپز خونھ ساعت نبود.دمیکش

 .ستی نی کمزیچ.بحث ابرو بود.کردمی مدی از سر اجبارم کھ شده بایبود رو حت
 ساعت چنده؟.....باباجان-    
 : از گوشھ چشمش کرد وبا متلک گفتی نگاھمی نبھم    
 دیاز خوشگلتون بپرس. دونم؟خشگلتون کھ ھست یچھ م-    
 ی جوابنیتوقع چن.چشمام چارتا شد. حسادتالیواو!!!!!! خورهی میچھ حرص    

 :منم رو بھ مامان گفتم. کردی می پسر بچھ لج بازھیبابا مثل .خندم گرفت.نداشتم
 !!!!ی برم حمالدی کھ بای دونیت چنده؟مساع......خوشگلم-    
 . بکش؟خجالتیحمال. کارت واسھ عمونادرتھنی؟ای چیحمال.وااا خدانکنھ-    
 ساعت چند بود؟. من دورت بگردمی؟الھی خشگلم ناراحت شدیوا-    
 : بھ ساعتش کرد وگفتینگاھ    
 .دوازده-    
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 : عجلھ گفتمدم؟بایمگھ چقدر خوردم وخواب!!!!!یوا. شدرمید.دمیاز جام پر    
 . برمدیمن با. شدرمی دیوا-    
 : کھ مامان بلند گفتدمی دورونیاز اشپزخونھ ب    
 ام؟؟ی ھا؟تی کنی م؟ضعفی لقمھ نخوردھی؟؟تو کھ !!!!امیاااااااااات-    
 .بھ حرف خشگلت گوش بده-بابا    
 ی اقھی دوش ده دقھی!!!!! بابا چقدر حسودهنیا کھ یا. و رفتم تو اتاقمدمیبلند خند    

 ھی.ی رسمگھی دیلی نھ خیول. بپوشمی لباس رسمھیبھتر بود .رونیگرفتم واومدم ب
 جفت ھیبا!!!یچقدرم رسم.نی جی تنگ وشلوار لی با کت تک سورمھ ادی سفراھنیپ

 یدر حد. موھامو فشن کردمشھی و مثل ھمدمیپوش لباسم رو.ھی عالیکفش ساده سورمھ ا
 شھیمن ھم.(اری بھ تمام عیغی جوجھ تھی.کھ انگار بھ برق وصل شده باشم

 از موھام رو ھم حالت دار کی کوچکھی تھی. زدهغیصورتمم کھ صاف وت)متواضعم
از عطر . دوتا سھ تا دکمھ از باال باز بودشھی ام مثل ھمقھی. انداختمی ممیشونی پیرو

 دب دبھ کپ کپ ام برم نیمن با ا.ی ای ایا. اصل بودشھیھم.اسم ھم بھ خودم زدمی
ھر چقدر . شدمری کردم تحقیراستش حس م.ستمیاخھ انصافھ؟من کھ حمال ن.راننده بشم

گرچھ . مجبورمیول. قبول کنمی افھی وظنی من دوست نداشتم ھمچمیھم کھ دوست باش
 ھم بھ یازیمن ن. وبسھیت واعتماد ودوستیفقط بحث امن.یچی نھ ھدندی بھم مینھ پول

 رو چمیسوئ. نباشھھی بھ پول بقیازی کھ نمی دارا ھستنقدریخداروشکر ا.پول ندارم
 اتاقا رد شدم ورفتم تو سالن ی جلوکیاز سالن کوچ.رونیبرداشتم واز اتاقم زدم ب

 .یاصل
 

 د؟ی نداریکار.بابامن رفتم...مامان-    
 : لقمھ داد دستم وگفتھی وشمیمامان اومد پ    
 .ی کنیبخور ضعف م.... مادرایب-    
 : وگفتمدمیگونشو بوس.ازش گرفتم وخم شدم    
 .ممنون خشگلم-    
 :بلند و خطاب بھ بابا گفتم. قد نداشتشتری ام بنھی سیتا جا    
 .ادیشاه شاھان عزت ز-    
 .ا دارممن حساب تو واون خل مشنگ رو بعد. نکنی چاپلوسادیبرو ز-    
 .فعال-    
عروسکم داشت چشمک . خونھ شدمنگیاز خونھ در اومدم واز راه پلھ ھا وارد پارک    

بھ .بابا برام گرفتھ بود.عشقم بود. زدم وسوار سوناتام شدممویشگیلبخند ھم. زدیم
 گاز ھی باز کردم وبا مونتی رو با رنگیدر پارک. عنوان پسر ارشد فعال من سرورم

حاال کھ .می گذاشتم رو چشمام ودبرو کھ رفتم رو ھسمی پولی دودنکیع.رونیرفتم ب
 یطبق ادرس.فقط خدا کنھ کباب نشم. می کنی ھم می ثوابھیحاال .گھی دنبالش درمیم.شده
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 رو روبھ نیماش. بزرگ یلی دخترانھ خرستانی دبھی. رفتمیکھ بابا بھ زور بھم داد م
 .  شدمادهیروش پارک کردم وپ

 
 :ایآنال    
 روی ھمھ ننیبھ شما با ا.....ماشاا!!!!!یمردم از خستگ........ی وای وایوا-    

 .من کم اوردم!یوانرژ
 .دی زود خستھ بشدی نبای ھستی کھ شجاع وقو؟شمایشما چرا پھلوان ان- الناز    
 .ستی نی انکارچیدر شجاعت و قدرتم کھ ھ.شمیخستھ م. خوب منم ادممیول!واال-    
 .دهی کشی راننده بد بخت از دستت چیول-الھھ    
 :چشمامو گرد کردم وگفتم    
 ی خدا دوست دخترایعنی.ی عوضکھی مرتدم؟حقشھی کشی از دست اون چ؟منیچ-    
 .دلم خنک شد. لت وپاره کردارویزد . رو براش نگھ دارهنیابت

 . جماعت بترشندھی یپسر مردم رو چشم نکن. اسپند دودکنھیبابا -ستاره    
 .دهی می بھ زندگدی امچارهی دختر بی سرھی کنھ بھ ی داره ثواب منیابت.واال-باخنده    
 

 خجالتش ؟ازی فرستادی واسھ ما مداروی امنی دونھ از اھی شد ینم!!! خدایا-یفاط    
 . حاالمیومدیدرم
  نبود؟گھیارزو د....خاک برسرت-    
 .می ترشی ممی دارشمی جورنیھم.نھی ھمھ دخترا ھمیفعال کھ ارزو-    
 از می ندارند؟مردیی فرمافی قصد تشری جنابعالگاردی بادنیا.... نمیبب-الھھ    

 !!!یفوضول
 دیری فعال و منحرفتون رو بگشی ذھن پدجلوی تونی مشکل شماست نمگھیاون د-    

 . پسر مردمشینره پ
 

 پز نقدری کھ تو اھی اش دھن سوزست؟چھی اصالمناسب ھست ننمیبب.ادیحاال بزار ب-    
 .شھی میری گمیبعدا سرش تصم.یدیم

 شیراننده ام رو بدم بھ شماھا؟چ.خوب باشھ مال خودمھ.من از االن گفتھ باشم-    
 .پررو ھا

 . شددهی متعجب ما بھ سمتش کشی چشمااطی در حیبا در اومدن صدا    
 !! اومد اومدییییییھ-الھھھ    
 .مال خودمھ-یفاط    
 .بھ جان خودم اگھ بزارم- الناز    
 . منھ مال منھگاردیباد.دیندیبب-    
شانس . بابایا!!! چقدر زشتھنیخدا ا.می شد ھمھ وارفتاطی کھ وارد حی مرددنیباد    
 کھ نیا. گفتند پسر پسر فکرکردم االن ھم سن وسال منھی منیھمچ.می ندارگاردمیباد



 23 

 من یعنی!!!! وکلھ تاسلویبیھ شکم گنده س کوتلیلی قد خھی.عمر پدربزرگم رو داره
 ی ھمھ خوش بختنیمن وا. کنمھی بخندم با گرتم دونسینم.یاه لعنت.چقدر بد بختم

 . خندهری زدند زیوارد سالن مدرسھ کھ شد ھمھ پق.ومدیاشکم داشت درم!!!محالھ
 .رهی گیادم حالت تھوع م!!یگری جگاردیعجب باد......یخوشا بھ حالت ان-الھھ    
 .یاری بشمینیریش.مبارکا باشھ...زی عزیایانال- مایفاط    
 .....د؟حاالکھی مال منھ مال منھ راه انداختدیشما نبود...مگھ...نامردا-    
مگھ . شماست مال شماستگاردیباد. جانی اندیی فرمای می نفس؟شکستھیچ–الناز     
 نھ؟ھان؟ی از اریغ

ھر .نی خاک برسرت ابت؟اهی بود فرستادی غول ببره چنی اخھ اایخدا.کفرم دراومد    
 :دمی دندونام غریدستامو مشت کردم واز ال.یلی ترریده تا دوست دخترت برند ز

 !!!! کشمت بوشوکیم-    
 :کفشم رو دراوردم ودادزدم. وپا گذاشت بھ فراردی کشغیالناز با خنده ج    
 . کھ اومد بوشوکریبگ. شودی وارد مسکیقھرمان پرتاب د-    
 غشیج.درست رفت تو ھدف وخورد پس کلھ الناز!!! رویری بنازم نشانھ گیا    

 :کفشم رو برداشت ودادزد.گوشم رو کر کرد
 !!!!!! جلو اون دوتا حدقھ اتارمی مگاردتویباد-    
چھ !!!ی زکیکفشم رو بھ قصد شوت کردن برد عقب ول. از خندهمیغش کرده بود    
از پشت در مدرسھ !!! بلند اخ یر مدرسھ کھ صدا درونی بدیکفشم رو شوت. شدعیضا

 .بلند شد
 .ھرکدوم باز دو سر.دهییگاومون ھفده قلو زا. مرگت بده یخدا نگم چجور-    
 !!!ییتو.ستی گاو نگھیاون د- الناز    
 . بوشوک خنگھیبھتر از تو-    
 !! بوشوک بوشوکی نگی ھگھی تورو ادب کنم تا ددیمن با-    
 .ستی نبیارزو بر جوانان ع.زمیھ عز تلخقتیحق-    
 . تا ارزومو بر اورده کنمستایتو وا-    
 جامعھ ھم کھ یاون عالفا.دی دوی ووق دنبالم مغیالناز ھم با ج. و الفراردمیبلند خند    

 وتو دل خنده بودم واصال نییخودمم واال چھ عرض کنم؟سرم پا.دل درد گرفتنداز خنده
 بچھ ھا قطع شد و ھی الناز وبقی ان صداکی کنم؟در ی کار میرم؟چی کجا مدمی فھمینم
 سر دنی دونیدر ح. بود کھ استوپش کرده باشندنی اثلم. ھم سرجاش خشک شدیال

 :برگردوندم و با خنده گفتم
 

 ؟ی ھمھ سرعت من در عجب موندنی شد الناز خانوم؟از ایچ-    
 :دستش رو دراز کرد و بلند گفت    
 ! مواظب باش-    
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 جور زل نی ای بھ چنیا.میشونی نشست رو پیاز حرفش تعجب کردم و اخم کم حال    
 زی چکی ھ؟بای چگھی دنیا!!!!اخ....... باشم؟پامم کھ خوب شده پسیزده بود؟مواظب چ

اشھدمو !!!!اوه اوه اوه الفاتحھ االخالص. سفت و محکم مثل سنگ برخورد کردمیلیخ
 نھی بود بھ سدهیصورتم چسب!!!  و ادمھستی نروای ددمی کھ فھمیمخصوصا موقع.خوندم

 پرتوان قلبش بھ تنم لرزه یصدا!!!ھیاووو اوضاع خطر.اش و تنم ھم کامال تو بغلش
 ایخوب گمشو ب.ابروم رفت. کردندی نگام مرتیچشمم رو بچھ ھا بود کھ با ح.انداخت

با ترس !!!ای حی دختره برونی بایگمشو ب. ھاادی توھم بدت نمیانگار!!!!گھی درونیب
 کھ نی کھ من مقصر بودم بدو ن ای و دعوا در حالی عقب وبا طلبکاردمیدو قدم پر

 :دمینگاش کنم توپ
 

 .... انسی؟ای شما کورشم؟اخھی من دارم رد مینی بی محترم نمیاووف اقا-    
 کجا بوده؟؟چشمام گری جنیا!!!!! خداااااایوا. فکم باز مونددمیتا چشمامو روش کش    

 چند لحظھ ھردو طرف با حالت شوکھ بھ ھم زل زده یبرا.ومدیز کاسھ درمداشت ا
کھ از ھمھ !!!نھیدوست ابت.... کھ ھمون نیا.اریکم ن!!درد!!! مرگیا....جان چھ .میبود
 : گفتمی لبری اراده زیب!!! بودگرتریج

 ؟؟؟یغیجوجھ ت-    
 : گفتی ابروشو داد باال وبا گنگی تاھی    
 بلھ؟؟-    
 : تکون دادم ودوباره با دعوا گفتمنیسرم رو بھ طرف.بھ خودم برگشتم    
 دی نباشھ؟شمای داره رد مزی خانوم محترم و عزھی یدی محترم؟؟شما ندی اقادینگفت-    

ھان؟من جواب . سازهی سوءتفاھم واسھ ھردو مون دردسر منی ا؟االنی رفتیکنار م
 ندارم؟

 خودم ریمن مس.دی بھ من جواب بددی کھ باییما خانوم بل فرض محترم شدیببخش-    
 . بغلمی راست اومدھی رفتم کھ شما یرو م

من از عمد با شما برخورد نکردم واتفاق بوداز قصد .دیاجازه بد.....دیاجازه بد-    
 تابامن ی رفتی ور اونور منی اکمی ھا ی باشنایبعدم شما اگھ ب. تو بغلتونومدمین

 !!! فرض محترمزوبلی عزی اقایبرنخور
 !!!! وسط سر منی کردی کفشتون رو پرتاب نمی بودنایشما ھم اگھ ب-    
 :کتش رو مرتب کرد وگفت.لنگھ کفشم رو انداخت جلو پام    
 .با اجازتون.دهی مجھیبھتر نت.دی کننی تمرسکی پرتاب دنی زمی توگھیدفعھ د-    
بھم !!!!!موھاش فرق باز شده نی چرا بگمین؟؟میخورد توسرا.نیفکم افتاد رو زم    
چھ !!!!پھی خوشتنی المصب چقدر ایا. نگاه کرد و رفت سمت دفتر مدرسھرهی خرهیخ
دھنم .قھی عتشششیچ.خجالت بکش. ببندشتوین.مرگ!!!یی عجب پای عجب دستیکلیھ

 :وکج کردم ومثل خودش گفتم
 !!!یغیپسره جوجھ ت.برو گمشو.دی کننی تمرسکی پرتاب دنی تو زمگھیدفعھ د-    
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 ی کار میچ......تومدرسھ من...... جانیا.....نیدوست ابت. لحظھ رفتم توفکرھی    
 . رفتم کھ دخترا اوار شدند رو سرمی ور ممیالی خی پروفسورشی رایکنھ؟بھ چونھ ام 

 .خاک برسرت! بودیی طالگری چھ جیوا-الھھ    
لوسو ناراحت  اقا منیاخھ چطور دلت اومد ا.یبابا واقعا شجاع- مایفاط    
 . قدر ناراحت بودنی؟بزنمت؟ایکن

 !!!!یغیپسره جوجھ ت.بھ درک -    
 .لعبتھ. فرششتھ استنیا.ی شوھری بنیتو ا.ی نداراقتیمرگ ل-ستاره    
 !!!! تو بگم بلھادی کھ از در میریکبی چقدر بد بخت شدم بھ ھر اگھیمن د.ببند بابا-    
 ای دنھی وی ھا؟اونوقت توئرمشی گی مرمیخودم م.دلم رفت.نگو توروخدا- ھیھد    

 .حسرت
 .دلت خوشھ ھا. بروباباشششی بچھ سوسول؟چنی واسھ ا؟من؟حسرتیک-    
 رفت من خودمو ی بھت چشم غره منی؟ھمچی اندازیحاال چرا دعواراه م- الناز    
 . کردمسیخ

 : باال زدم وگفتمنامویاست    
 پسره سوسول نی شما ای عالیریبھ خاطر نشونھ گ. بوشوکی کنسی خدیتوکھ با-    

 . اندازهیواسم طاقچھ باال م
 

 .  رفتیدستاشو جلوش گرفت و عقب عقب م    
  کھ گفتم مواظب باش؟زم؟منی دارم؟عزیمن چھ گناھ....من .....زمیعز...ع...ع-    
 دهی ندی اگھی کن کس دزت؟ھان؟دعایحاال کھ پات لب گوره شدم عز....ھان-    

 !!!!ستااااااایوا.بوشوک عنتر. کنمیوگرنھ خودم کفنت م.باشھ
 یاخ کھ چھ حال. کتکی دل تنگ شده براھیومن موندم . ودر رفتدی بنفش کشغیج    

با . شدی ارزوھام براورده منی از خاص تریکی. لگدام لھ کنمری بزنم زنوی من ادهیم
 : کوبم کردخی ناظم مدرسھ درجا میمی خانوم کری کھ صدادمی دوی دنبالش میانرژ
 ؟ی اعتمادای انال؟خانومیاعتماد-    
 :باترس برگشتم و بالکنت گفتم    
 جانم خانوم؟...ج-    
 .کارت دارم... دفترایب-    
 .میاومد.بلھ خانوم-    
 از ی بھ بچھ ھا انداختم کھ دست کمی و نگاھدمیلبم رو گز.اخراج!!!!با ابوالفضل    

گفتم ... لب بسم اریز. کھ احظارم کردنددندیالبد د. زدیقلبم تندتند م. نداشتندرتمیمن وح
 بھ در دفتر ری درگیبا ذھن. چک ولگدام بکشمری والناز و زامیارزوم بود ب.و رفتم تو

 .دمی دی بود وفقط جلوپام رو منییسرم پا.شدم  زدم وواردیتقھ ا
 .یری مشی اقای خانوم اعتمادنمیا-    
 : خطاب بھ من گفتی بود کھ خانوم لطفنیی ھنوز پا؟سرمیریمش    
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 . شماانددی گند کھ راننده جدی اقا منیا... جانایانال-    
 . بھترهمیلیھمون فام. رانندهدی لطفا نگیول... خانوم جسارتھدیببخش-    
 .دی دارلیحاال ھرطور م....بلھ-    
 ھیتا نگاش کردم ھردومون . روگاردمی بادنی انمیسرم رو مظلومانھ باال اوردم تا بب    

 :می وھم زمان گفتمیبھم اشاره کرد. عقبمیقدم رفت
 تو؟؟؟؟؟-    
 : گفتزوی زد بھ میریمش.دی چرخی ما منی بینگاه خانوم لطف.تو!! یچھ خومون    
 .حتما سوءتفاھم شده-    
 : گفتمی شدم وبا طلبکارنھیمنم دست بھ س    
 .دی نداره شما راننده من باشامکان. طورهنیحتما ھم-    
 . مورد در مورد خانوم پرتاب کفش ھم ھستنیا-    
 . طرفمیمن ب.بعدم دوستم شوت کرد. بودیاتفاق-    
 . شمابودھی شود؟صداش کھ شبی وارد مسکی بود دادزد قھرمان پرتاب دیپس ک-    
 . من ننداختمگمیم-    
 .بھ ھر حال خورده تو سر من-    
 !!!!! حاللادی سر شما بییھر بال.خوب کردم.نوش جون.اصال حقتون بود-    
 . خاتمھ دادھی کرد و بھ قضیونی پادر میخانوم لطف    
 .دی ما معلوم بشھ بعد بھ جروبحثتون ادامھ بدفی تکلدید؟بزاری دعوا نکنشھیم-    
 .حتما اشتباه شده. مشخصھفیتکل– یریمش    
 .؟ھھیپس چ.بلھ کھ شده-    
 شھی راحت مالمیھان؟ھم من خ.ای بھ پدرت زنگ بزن انالنانی اطمیاصال برا-یلطف    

 .شھیھم اصل صورت مسئلھ مشخص م
 .می زنیمعلومھ کھ زنگ م. خانومرهیخدادھنتونو طال بگ-    
 .ایپس ب... خبیلیخ-    
 پسره نی استیممکن ن. بابارو گرفتمی شماره گوشیرفتم وتند. جلودیتلفن رو کش    
 :بعد دوتا بوق بابا برداشت. خورهی اش مافھی وقکلیگرچھ بھ ھ. من باشھگاردیباد
 .دییبلھ بفرما-    
 ؟یخوب.ییسالم بابا-    
 !!!!ی ھات غرق شده؟پکری شده دختر من؟کشتیچ.سالم بھ دردونھ بابا-    
 ؟ی برام فرستادھی سوسول چیغی جوجھ تنیا....باباجون-    
 . طورنیکھ ا. اومده؟خوبامیت.....ااااااا-    
 ...... اومده بعد شمانی چرا اگمیبابا من دارم م-    
 .گاردتی ھمون بادنمیا. گفتمی رو برات درست حسابلشیباباجان من کھ دل-    
 واسم حرف در دی گینم.درضمن جوونم ھست.مغروره..... یلی خنیا.؟عمرایچ-    

 ارند؟یم
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 بابا؟ ھی داره بھ بقیچھ ربط-    
 ی می پراکنعھی شای الکی داره؟الکی بھ ما چھ ربطگندیمردم کھ نم....گھی دنیھم-    
 .کنند
 التمیخ. من باھاش صحبت کنمرتونی رو اول بده بھ مدیگوش.نگران نباش-    

 .ستی نی مشکلگھیپس د. بودهیباتوھم کھ قبال ھمباز.ھی پسرخوبامیت.نباشھ
 . خودش سراپا مشکلھنیا-    
 . از ھمھ لحاظ خوبھنتیپسر عمو شاھ.نھ باباجان- دیخند    
 مامان چطوره؟بھتر شده؟-    
 . واره بھتر بشھدی دکترش امی نکرده ولی خاصرییتغ.نھ بابا- پکر شد    
 ی عملدهی امدیبا.گھی خوب کردن حال مردمھ دفشونی کنند؟وظی کار میپس اونا چ-    
 .بشھ
 .اشاروم ب. خب بابا جانیلیخ-    
 رو بشنوم کھ یزی چنی سخت بود ھمچیلیواسم خ. خودش کردریبغض گلومو اس    

 .ستیمامانم حالش خوب ن
 .از من خدافظ....یدادم بھ خانوم لطف-    
 .خدافظ بابا-    
نامحسوس . کھ ازم گرفت وبرد دم گوششی رو گرفتم سمت خانوم لطفیگوش    

 شینی مماخو باشھ کھ اب بامی ھمون تنی اشھیباورم نم. براندازش کردمیوگوشھ چشم
 کھ رفت وامد شی سال پازدهی ایحدود ده ! خل منیھمباز.ومدیھمش تاسر شکمش م

 با امی بود من وتشتری بونخانوادھامون بھ خاطر شراکت بابا وعمونادر وکاراش
 ی می باھم بازشتری بامیاما منو ت.می بودی من وخواھر برادر اون ھمبازیداداشا

 خالھ ادی کردم بی رو وادار مامیمن مدام ت. کردنی میاونا کھ ھمش فوتبال باز.میکرد
بعد از اونم کھ شرکت راه . چھ زود گذشتی ای ایا. شوھر منم زنششدیاون م.یباز

اما از قضا .میدی ھم رو ندگھی ما دنی شعبھ تھران رو کامال داد بھ عموشاھاباافتاد وب
 دهیصورت کش!!!!خدا چقدر خشگل شده. شدنشی شی حسابامی با تنی وادرنیابت

 درشت مورب بھ رنگ ی روبھ باال چشمای وکمونی مشکیوخوش فرم ابروھا
 با فرم تناسب خوشتراش و اندازه و لب و دھن مینی بی بھ مشکلی مایخاکستر

 جوجھ قایموھاشم کھ دق. کھ ذوق بزنھادی زیلی نھ خی ولدی سفیصورتش وپوست
 یکلی بلند و ھیلی خیقدر وقت گذاشتھ واسشون؟قدچ. نداشتی فرقچیھ.یغیت

 داره ی کھ از کدمی گذشتھ ناخود اگاه لبخند زدم واصال نفھمی اورادیبا .یورزشکار
حاال .دارم برات. مماخوامیدارم برات ت. بستمو رشمیبھ خودم اومدم ون. کنھینگاھم م

 نافذ وجذابش ینگاھمو از چشما.نیی پاارمی مختتویر.رهی گی مافھیواسھ من ادم شده ق
 وسط چکش نیا. زهیری کخ می دل بد مصب ماھم ھنیحاال ا. دوختمنی وبھ زمدمیدزد

مگھ ....یمحل نده ول...... باباالی خی گر گرفتم؟بھوی چرا یوا.زدنش گرفتھ
 : قطع کرد وگفتی لطفشھ؟خانومیم
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 دی دونیخودتون م... فقطدی رو ببراجانی انالدی تونیشما م.یری مشی خب اقااریبس-    
 .....تشیمسئول.ادی بشی رخ بده وپای قضایممکنھ برخ

 .قبول دارم.بلھ -    
بھ ھرحال ما .دی وتعھد بددی چند جارو واسھ ما امضا کندیپس شما با..... خباریبس-    

 . ومعذورمیمائمور
من امروز رو زودتر . کالس ندارندیاگھ خانوم اعتماد....فقط . کنمیدرک م-    

 . انجام بشھدی دارم کھ زودتر بای کار فورھیخودم .ببرمشون خونھ
 . بارنی نداره فقط ھمیمورد. خورهی زنگ مگھیاالنم د.شمیامروز استثنام....نھ-    
 .بلھ متشکرم-    
 : مردونھ اش گفتی رخش رو سمت من کردوبا صدامین    
 .دی منتظرم باشاطیتو ح.امیمن االن م.دین رو جمع کلتونیوسا-    
 :با لج وحرص گفتم    
 !!!!چشم-    
 : اوردرمی گیمی کھ خانوم کررونیبھم نگاه کرد کھ پشت چشم نازک کردم ورفتم ب    
 ؟یاعتماد-    
 :با ھول وتعجب گفتم    
 جانم خانوم؟-    
 نند؟یستات بب دوی کلک؟بھ بھانھ رانندت اوردینامزدتھ بھ ما نگفت-    
 . ھم بھ انتخاب بابامھیغی جوجھ تنیخانوم؟؟شما چرا؟؟نھ بابا نامزدم کجابود؟ا-    
 !!!!ی ادهیچھ انتخاب پسند-    
 :با خنده گفتم    
 خانوم شماھم اره؟-    
 : گفتی دوست با لحن گرمھیزد بھ بازوم ومثل     
دور دور . ازمن گذشتھ دخترجانگھید.من بچھ دارم.برو برو خودتو جمع کن-    

 .شماھاست
 پنجاه گھیفوقش د.تونھی اول چلچلد؟تازهیوااااااا خانوم جون مگھ شما چند سال دار-    
 نھ؟ی از اشتریب.دیدار
 رم؟ی پنقدری من ایعنی.خجالت بکش دختر-    
 . خووودیگیخودتون م-    
 .برو تا سھ نمره از انضباطتت کم نکردم......ایانال-    
 !با اجازه.ھیخطر.....اوه اوه اوه-    
 امی؟تیاونم ک!!!نامزد. زدھایچھ حرف. سمت کالسدمی وسر تکون دادکھ دودیخند    

 یلی دختر خھی.اسمش تکتا بود. دخترهنیاوووف بازم ا.عمرا!مماخو؟
 یب. شدی مادهی مدرسھ پالنی از دوست پسراش سر میکی نیھرروز با ماش.یاونجور
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 از دوست پسراش مولداشت طبق مع. رو چپوندم تو کولملمیم ووساتوجھ بھش رفت
 : کردی مفیتعر

 
 خواستم یواسم از ھر چ. خوش گذشتنقدریا. پارک می رفتیباساس....گھیاره د-    
 .دهی گردنبندھم اون واسم خرنیا.دیخر
 : دورش با اه وحسرت گفتی از ھمون دخترایکی    
 زارندی کالس منقدرمیا.وفتھیماکھ ھمش بھمون در وقابلمھ م!یخوش بھ حالت تک-    

 ی حالت خاص و عذاب اور نگام مھیبا . بھشون کردمی نگاھمیاز باال چشم ن.دندیوپز م
 .کردند

 . فرصت طلب باشھ خودشو زود بچسبونھیلی خدی باگھ؟ادمی دمیچھ کن-    
 یاالنم داشت رو مخم راه م.وزی تکتا نشدیم.نی دست ای بود آتو بدیکاف.داغ کردم    

 : بھشون نگاه کنم گفتمنکھیکولم رو انداختم رو دوشم و بدون ا.رفت
  طال پاکھ چھ منتش بھ خاکھ؟ی وقتیول.برمنکرش لعنت-    
االن حتما دود .نمی ببافشویاخ چقدر دوست دارم ق.رونی بھ کمرم دادم و رفتم بیقر    

 یمگھ چ. ھنوز تو دفتر بودامیت.قھیبھ درک دختره عت. سوختھیکرده موتورش حساب
 نشستھ مکتیدخترا رو ن.اطی باال انداختم رفتم تو حی کردند؟شونھ ایکار داشتند م

 .ششونی پکر گرفتم و رفتم پیتبھ خودم حال. زدندیبودند وحرف م
 د؟ی کنی مبتی من غابیدر غ-    
 . بودرتیر خ االن ذکنیھم.یچھ حالل زاده ا- الناز    
 .دی نسازعھی وارم شادیفقط ام.دمی از شما ندیریمن کھ خ-    
 ؟یری میکجا دار. تا زنگ موندهقھی کھ چھل دق؟ھنوزیان-الھھ    
 . دارندیکار فور.اقا امر کردند زودتر من رو برسونھ.... بابایچیھ-    
 :ستاره با خنده گفت    
رو . گرمھ؟دمشی کگھی دنی کنھ؟ای بھت امرم ملیبی سگریج.....اووووووو-    
 . کرددمونیسف
 .شھی با دوتا بچھ اواره منمیا. کنھیپس فردا ھم روش دست بلند م- مایفاط    
 دارند اخھ؟مامانشون یری گناه چھ تقصی بیاون بچھ ھا.....ی وای ایھ- ھیھد    

 نفھمھ؟
 : گفتم بلندیبا صدا.ی کردند ومن رو عصبی می روشیداشتند پ    
 .....اصال اون طرف.....اه.....نھ بابا-    
 !!!!:پیکثافت خوش ت. تا نگاش کنمدی منو بھ سمتش کشامی پر ابھت تیصدا    
 .نی تو ماشدی رو ببرفتونی تشردییبفرما....یخانوم اعتماد-    
 .امیاالن م-    
 :بھ بچھ نگاه کردم وگفتم    
 . جوند؟نوشیخورد-    
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 : گفترتی کرد وبا حامیگاه بھ من وبعد ت نھیالھھ     
 یگینھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دروغ م-    
 ......نی ایعنی- الناز    
 .شونندی من اگاردیباد....بلھ-    
 . زد بھ شونھ امی می محکم ومتوالی از جاش بلند شد وبا مشت ھامایفاط    
 نیقرار نبود کھ ا. خررررررررشعوری بیخفھ بش....... کنھ تو گلوتری گیالھ-    

 .باشھ
 دی دونیم....فعال من برم.....دیشما عجول. بودهنیاز اولم ھم-دمیخند    

 .فعال. دارهی کار فورگاردمیباد.....گھید
 شیاخ.نوش جونشون.نیپوزشون خورد زم. باال اوردم وباناز رفتم سمت دریدست    

 .دیدلم خنک
 از بس میخستھ شد. گرفتلی مارو تحویکیچھ عجب  ولیا..... ورونیرفتم از در ب    

 تی مدارس رو آب دیسای سرونی اکمی.می و قراضھ سوار شدنیی مدل پاینایکھ ماش
 بھ کاپوت دست بھ نی ماشرونیب)رهی گی قرار میچشم نظرتون حتما مورد برس.(دیکن
 ختنی کخ رکمیھوس . من نبودشیپ  عنوانچیحواسش بھ ھ. داده بودھی تکنھیس

 ییھوی بلند ی صداستادموبای رو دور زدم وپشت سرش انی ماشنینرم وپاورچ.کردم
 :گفتم
 د؟یوفتی راه بدی خواینم-    
 : شد وگفترهیبھم خ. پرش زدھی و از جاش دیترس    
 ھ؟ی چھ کارنی؟ایضیخانوم محترم شما مر-    
 : گفتمضی وبا غدمیاخمامو تو ھم کش    
 ض؟ی مریگی مستی بھ رئی کشیخجالت نم. مماخویغی جوجھ تی خودتضیمر-    
 : گرفت جلو صورتم و گفتدی وتھددیانگشت اشارش رو بھ نشون تاک    
 خوب؟.اممیمن ت.... محترمدخانومیگوش کن-    
 بھ من چھ؟.مثال خوش بختم. دونستمیخوب م-    
 : اوج گرفتشیصداش کم وب    
 ؟یکنی میخ شوی؟ھی خانوم ؟منو دست انداختی چیعنی-    
 ی نمی درکل مسئلھ فرقنیا. نسازیخوای بساز نمی خوایم. کھ ھستنمیمن ھم-    
 ؟؟یاوک.ستی ومنم رئی منگاردیشما راننده وباد.کنھ
  فھم شد؟ریش. خودممسیمن خودم رئ. خانوم محترمستی من نسی کس رئچیھ-    
 .شششیچ. مغروریاز خود راض......یاوھوک-    
 ی ھم اجباری خوای بساز نمی خوایم. کھ ھستنمیھم.......اره من مغرورم-    

 .کار منم سبک تر.ستین
 نرفتھ مماخو ادمیھنوز . کنھینوبرشو اورده واسھ من ناز م.... خب بابایلیخ-    
 .یبود
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 .دی زنی رو مزی امری کلمات تحقنی بھم استمی بچھ نگھیمن د....خانوم-    
 .ی تو بگیھرچ....پدر بزرگباشھ بابا -    
 یلبھ ھا!!!! جانمیا. کنمشی عصباندهی میچھ حال. بود و صورتش قرمزیعصب    

 : کرد وبھم چشم غره رفت کھ قلبم رو گرفتم و گفتمکیکتش رو با خشونت بھ ھم نزد
 .کمک.مارستانی منو برسونھ بادی بیکی......یآ.ستادیقلبم از ترس وا. خدا یوا-    
 : دندوناش گفتیاز ال.خداروشکر. نبودیکس. قدم رفتم عقبھی شد کھ کیبھم نزد    
 کھ بھم نی االیپس خ.فقط وفقط بھ خاطر عمو نادر و داداشات بود کھ قبول کردم-    

 انھ؟ی یمتوجھ ا.رونی رو از مخت بنداز بی کنی امرونھای یدستور بد
 .یان باشھ بابا رویول. معنادادھیدر کل ھردو -    
 و درو باز دی پرپشتش کشی تو موھایدست. ونشستم دمیبھ سمتم قدم برداشت کھ پر    
 تنگ راھنشیپ!یواووووچھ اندام. بغلشیکتش رو دراورد و انداخت رو صندل.کرد

 یا. دادندی نشون می براومدش خودی وعضلھ ھادی پوست سفی کھ بھ راحتدیبود وسف
 نشون ی من واکنشی کرد ولیچپ ه چپبھم نگا.مات مونده بودم. المصبیریبم

 : وخطاب بھ من گفتچینشست پشت فرمون ودست برد سمت سوئ.ندادم
 . موقوفیچشم چرون-    
شما .ی کنی منم منم میستی نی اش دھن سوزنیھمچ. وارنباشدی بھ خودت امیلیخ-    
 .ی مونی مماخو مامی ھمون تشھیھم
 . کردم ھایریعجب گ-    
 یرفھمیش.ی آه بکشھ منم نھ جنابعالدی کھ بایکس. افتادمری از دست تو گ؟منیچ-    

 انھ؟ی
رجز تو گوش ....ھھ. دادیانگار نھ انگار داشت گوش م. کردی تکون دادو پوفیسر    
 بر یا. خونمیتو گوش خر م.گمیپس م. نفھم تریخوشگل تر از خره ول.ادیدلم نم.....خ

 ی خواننده ھایصدا. افتادوضبطش رو روشن کردراه.قاتی دوست ورفنی با انیپدر ابت
 : اھستھ گفتمی لبری چونھ ام وزری رو زدم زممشت. حوصلھی کرد وبی کسلم میمیقد

 .دهی رو گوش مششیمال ھفتاد جد پ. دمدهی مماخوششششیچ-    
 نگاھم کردکھ زبونم رو واسش در اوردم ورو تی با عصباننھییاز تو ا    

 :زمزمھ وار با خودش گفت.برگردوندم
 !!!! ادب لوسیبچھ ب-    
 فلش ھیدست برد سمت ضبطش و .پسره پررو.اخمام رفت توھم وبغ کردم.بروبابا    

 نیتو ماش٢fmنی اھنگ ارمیبا بلند شدن صدا.ادی گذاشت توش و صداشم زیممور
 نشست رو لبام وبشکنام بھ راه یلبخند خوش حال. خواست بپرم ماچش کنمیدلم م

 اثبات ی دونستم برایم. بودکن فقط بشیی وقتانی تو ھمچی انرژھیتنھا راه تخل.شد
 ی وگوگوش و ابوشی داری کارو کرد وگرنھ ھر لحظھ صدانی بگھ منم رو مدم انکھیا

 نکھیمثل ا. کردی ساعتش نگاه مکالفھ بود و مدام بھ. شدی داشت بلند تر مدهیوھا
 : دم در خونھ کھ گفتمیدیرس. شده بودرشی دی راستیراست
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 زود بشھ ای ری دھی ثانھی.ینیی پاقھی و چھل و پنج دقشیفردا صبح راس ساعت ش-    
  قھرمان؟ست؟خانومی کھ نیمشکل. دنبالتامی مکیظھرم ساعت .رفتم
 : بھش زدم وگفتمانھی لبخند موذھیشونھ باال انداختم وبا     
مطمئنم ...اخھ.دی نکنرید.....اوووم.... وارم شمادیفقط ام. ندارم مماخویمشکل......نھ-    
 .دیزاری وقت مغاتونی واسھ تیلیخ

 یھر ک. شدم وبا تمام قدرت درو بستمادهی و برگشت عقب کھ با ناز وارامش پدیغر    
 .بامن در افتد ور افتد

 : خواست دادبزنمیدلم م.فت ورفت شدم گازشو گرادهیتا پ    
 .ی مماخو اسفالتو کندیھووووو-    
 رو زدم کھ چند بار فونیزنگ ا.زشتھ بره.می ابرو دارھیباز گفتم ما تو درو ھمسا    

 یریالبد گ. موشکافانھ بھ قفل در کردمیرفتم تو ونگاھ.دکمھ باز رو زدند تا باز شد
 یوارد سالن ورود. شدم ورفتم تو خونھالی خیب. کنھی سخت باز منقدری داره ایزیچ

 :شدم وزھرا خانوم رو صدازدم
 

 .من اومدم....زھراجون؟....زھرا خانوم؟-    
 : گفتیی من وبا خوشروشی اومد پیزھرا خانوم از سالن اصل    
 . یخستھ نباش....زمی ماھت عزیسالم بھ رو-    
 خراب شده؟........در........ زھراخانومیمرس-    

برو لباساتو عوض کن . درستش کنندانی زنگ بزنم بدیبا. دارهریگ....فکر کنم مادر-    
 . ناھارایب

 .اومدم!!!چشم-    
 شرت و شلوارک ی تھیفرم مدرسھ رو با . تو اتاقمدمی از پلھ ھا باال وخزدمیدو    

م  معددی گشنمھ ام بود اسنقدریا. عوض کردم و رفتم واسھ ناھاری نخدی سفیسورمھ ا
 میغی جوجھ تی نقشھ براھی یتو مخ پوکم واسھ ھرروز. سوزوندی میداشت بد جور

 !!!!واال. کنھرک رو دی زند گی واقعی خوام معنیم.ختیر
     
 :امیت    
اصال چند وقتھ شانس و اقبال از من رو .دارکردندی دوتا منو از خواب بنیبازم ا    

 بگم بد دمی اومد باشی ماه پھی نی کھ برام تو ایواال با اتفاقات.برگردونده
 رو وونھی دختر دنی نگم خدا ایا. کردی چشمم بد جور درد مری زیکبود!!!اخ.شانسم

 بلد ی اگھیانگار کار د. و متلکتی اذیھ.کرد چارمی بی ماھھی نیتو ھم. کار کنھیچ
 ورفتم دمی موھام دست کشیتو.نییاز تخت خوابم اومدم پا!!!ینبود جز مردم ازار

از سالن اتاق خوابا کھ .پس ازادشون گذاشتم.ستندی دوتا ادم بشو ننی دونستم ایم.رونیب
 :گذشتم داد زدم

  ؟دیبرگشت....مامان؟-    
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 ناھار ساده ھیمنم بعد برگشتنم بھ خونھ وخوردن .دی خریرفتھ بودند دستھ جمع    
 ی کھ امروز نوش جونم شد درد مییتموم تنم بھ خاطر کتکا.دمیگرفتم خواب

 کھ تو سالن یی کسادنیتا از سھ تا پلھ باال رفتم با د.ومدی از سالن مییسروصداھا.کرد
 در خونھ اش ادی ھم صاف مادی پونھ بدش مز مار ایا. رفت توھمیبودند اخمام حساب

 فیخالھ شھال و شوھرش و دخترعجوزش مھال تشر. شانسی بھ خشکیا.شھیسبز م
 ی خودش رو بھ من مومدی میاونم ھ.دماز مھال بھ شدت متنفر بو.اورده بودند

 ی فرصت برانیپس االن بھتر. کس حواسش بھ من نبودچیھ. شرمیدختره ب.چسبوند
 : پر ناز وعشوه مھال منو خشک کردی صداتمتا برگش.فراره

 
 !! جونامیسالم ت-    
در .با ھمون اخم برگشتم ورفتم جلو.زنھی طور صدام نمنیمامانم ھم ا. جون؟ھھامیت    
 : گفتدنمیمھال با د. شدی نمدهی از شوق و ذوق دی کھ تو چھرم ذره ایالح

مامان .ھمھ بھم زل زدند. رمی من بمی شده؟الھی چام؟؟؟چشمتی تیییییییییییییھ-    
 : گفتیگونھ اش رو چنگ انداخت و با نگران

 چشمت کاشتھ؟دست ری زیاون بادمجون رو کدوم خدا نشناس....خدا مرگم بده انشاا-    
 .گذاشتم روش کھ سوخت

 . ساده بودی دعواھی.خوبم.... ستی نیزیچ-    
 !!!!!ساده....ششیچ.اھھیساده؟؟؟؟کجاش ساده بوده؟ھمھ جات س-    
 .الی خی بگھید. بوده حل شده؟سوءتفاھمی خوریمادر جان چرا حرص م-    
با خالھ و شوھرش بھ . نکردمی من توجھیول.دی خندی بھم مزی داشت اھستھ ورایار    

 معاوضھ ی صورت جدھیلبخندم رو با . جلو مھالدمیرس. دست دادم وسالم کردمیگرم
دست دراز کرد وبا لبخند ژوکوندش بھم نگاه . بھش نگاه کردمیکردم وتنھا بھ سرد

 .کرد
 ؟یخوب. جونامیسالم ت-    
 کنف یحساب. شدمی تکون سر راضھی کردم ودر جوابش بھ یبھ دستش نگاھ    
 بھ صحبت ھا نشون دنی پرتغال برداشتم وخودم رو در حال شنھینشستم کنار بابا و .شد

 ی بھ معنالیگیز.ستیھنوزم ول کنم ن.مھال دستش رو مشت کرد و نشست.دادم
منم با دعوا . خوادی و منو مره بھم گفت کھ مثال دوستم داشی سال پھیحدود .ھیواقع

 و من از تو بدم رونی و فکر من گمشو بی و از زندگی کنیسرش داد زدم تو غلط م
 زدن مخ من کرشمھ و یھنوزم در ارزو. انگار نھ انگاریول. جور حرفانی وازادیم

ھھ شکل .تماما قرمز شده بود. رو من ندارهیری تاثچی دونھ کھ ھینم.ادیعشوه م
  عملینی بیطونی شی سبز زرد رنگ ابرو ھای و زرد چشمازی رر فیموھا.شمره

 نبود کھ بھش نھ گفتھ ی عملیعنی. نبودشی بیدر کل نکبت. پروتز شدهیکرده و لبا
 :بابا در گوشم اھستھ گفت. معرکھ بودنشیا. کردی می ھم احساس خشگلیلیخ.باشھ
 .ی شدالی گورن؟ھان؟شکلیی پادهی کشختتوی ری طورنی دعوات شده کھ ایباک-    
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 . دختر عمو نادرهی ھمش دستھ گالنایا.ی بدوندیھھ شما کھ بھتر با-    
خوب .ای بھ ا نالنیافر.ی دختر کتک خوردھی عرضت کنند کھ از یخاک بر سر ب-    

 .کرده
 ی پردازالی خواد خی خواستم ھرجور منیواسھ ھم.حوصلھ ادامھ دادنش رو نداشتم    
 ینمھر چند دلم .. گفتمی براش مشھیھم. ما باخبر بودیاز جرو بحثا و متلک ھا.کنھ

 رو خودم ی مھال رو بھ راحتنی سنگینگا ه ھا. باشھای دختره انالنیخواست سر بھ تن ا
 رو ول کردم وهیم.نفسام کش دار شده بود.ن بودیجو سالن برام سنگ. کردمیحس م

چشمامو بستم .نرده بالکن رو گرفتم.حداقل ھواش ازاده. جا بھتره نیا.ورفتم رو بالکن
 دور مچم حلقھ شد چشم یزی چنکھیبا حس ا..درد گرفتچشمم .دمی کشقی عمیونفس ھا

 زنش ولبخند ھم حال بیمھال با چشما.باز کردم و با اخم بھ سمت راستم سر برگردوندم
 ی کنھ کھ برعکس می خواست دلبریمثال م. کردی نگام مرهی خرهیژوکوندش داشت خ

 . کندنش از خودم امتحان نکرده باشمی نبود کھ برای راھگھیمن د.شد
 . خوام باھات حرف بزنمی مامیت-    
 :رومو از ش گرفتم و با تشر گفتم. نداشتدهی فای داشتم مچم رو ازاد کنم ولیسع    
 .رونیول کن دستمو برو ب-    
 . کنمی خواھش مزمی عزامیت-    
 .رونیدستم رو ول کن االن برو ب.ستمی تو نزیمن عز-    

 .باور کن. دوستت دارم؟منی بفھمی خوای چرا نمامیت-    
 !!!!رونیبرو ب.... بھ تو دوست داشتنت ندارمیازین-    
 ؟ھان؟ی دوست داشتھ باش؟منوی بامن باشھی مثل بقی خوایاخھ چرا ؟چرا نم-    
 ی تر مکیبھم نزد. خودم رو بھ زور گرفتھ بودم تا کتکش نزنم ونعره نکشمیجلو    

 روم فشار یلیبھ نفس نفس افتادم وخ. نبودی خوبطیاصال شرا. رفتمیشد ومن عقب م
 ی کھ میبھانھ ا. زنگ خوردمی کھ گوشدی کشی مکی باریکار داشت بھ جاھا.بود

 رو در ی وگوشرونی بدمی رو کشتمبا خشونت دس.تونستم از دست مھال راحت بشم
 یفکر. زدی چشمک ممی گوشعکس و شماره احسان رو.چشمام پروژکتور زد.اوردم

 رو بردم دم ی زدم و گوشیلبخنداجبار. تا بتونم مھال رو دک کنمدیبھ ذھنم رس
 ....صدامو آروم کردم...گوشم

  ؟یچطور.زمیسالم عز-    
 . تو؟سابقھ نداشتزیافتاب از کدوم ور در اومده کھ من شدم عز-    
 ؟؟ی خانومیمن رو دست کم گرفت-    
 ؟ی کنی بلغور می داری چی چامیت.نمیصبر کن بب.... صب یول....اره خوب-    
 وچشمم دی کشریسوخت وت.. چشممیدست بردم سمت کبود...(حالم خوبھ...اینھ آنال-    

 . نشدتی تو طورنھیمھم ا)...بستھ شد
 . پسریتوھم زد.ی شدی تو روانامیت.-    
 !یی حرفانی اززتریعز...تو واسھ من...اشتباه نکن....توھم؟نھ -    
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 ی تکون منیچشماش گردو پر از اشک بودو سرشو بھ طرف.بھ مھال نگاه کردم    .
 ...  زدمیپوز خند.داد
 .ی ساده ارزش نداره کھ تو انقدر نگرانش بشی کبودھی...حالم خوبھ...گفتم کھ-    
 . بسھامی ؟تی کنی می بازی جلو کدوم مادر مرده ایدار. کنایاقا برو خودتو س-    
 ی کھ ازش فراری مسخره ایباز... بودیالبتھ ھمش باز... دمیبلند خند    

 :وگفتم....بودم
 بھ ھمھ دیبا...بھ خاطر توھم کھ شده.رمی گیم.. ھیآره تولدم بھ قوتش خودش باق-    
 . کنمی کھ قانونم رو شکست معرفیاون
 ھ؟؟ی فازت چامی اونجاست؟تی جان من بگو کامیت-    
 ! دنبالتامیم...یشگیامشب ھمون رستوران ھم...حتما...آره-    
 .ی گرفتی ھمھ رو باھم عوضدهیمخت پوک..چارهیبدبخت ب!یالھ...نوچ نوچ نوچ-    
 . فقط تورو دارمایتو دن...دهی کس بھم نمچیھ...ی کھ تو داریؤآرامش-    
 نیاووووف خداروشکر ا. دادیادی زی شدن محکم در بھم خوش حالدهی کوبیصدا    
 یتو.احسان حتما شوکھ شده. دیچی قطع تماس تو گوشم پیصدا. گند تموم شدطیشرا

 پسر با ھی.. بوددمی دی کھ تویزیتنھا چ!دختر وعشق ممنوع... قانون داشتمھی...ایدن
 ... بھ دور از احساس بودیاتیاخالق

 توھمم رو لی خوام دلیم..یشگی ھمی جادییایشب ھمتون ب- احسان فرستادمیبرا    
 .بگم
 قھقھ ی شده احسان صدادهی و تصور چھره درھم کوبشی چند لحظھ پی اورادیبا     .

 چیھ. چھره مھالدنی بردم از دی کھ چھ لذتیوا. کردمی میروزیحس پ..ھام بلند شد
مھال تمام حرفا . کردی بار فرق منی شدم اما ای شاد نمگرانی دیوقت از ناراحت
 شناختمش با اون ھمھ ناز ی اگھ نمیحت. و دروغ بودبی وفررنگی نیوکاراش از رو

 من ی دختر رونیا. حرفامنی تر ازاری من ھوشیول.وکرشمھ اش ممکن بود خام بشم
 شده بود بھ لھینگاھم افتاد بھ مھال کھ پ. شدمیاز بالکن وارد سالن اصل.  ندارهیریتاث

 : گفتمبلند از ھمون دم در سالن.می بردی زدش کھ اال بال ما االن بارتیحبابا ومامان 
 . حاالدید؟بودی بری مفی تشردیخالھ جان دار.....اااااااااا-    
 : و خشم نگام کرد کھ با لبخند گفتمضیمھال با غ    
 . گذرهی خوش میلیداره خ-    
 :مھال داد زد    
 خالھ جون؟....میری منجای از امیما دار!مامان-    
 لی دلیخالھ شھال ھنوزم پ. بھش زدمیمامان بھم چشم غره رفت کھ تنھا چشمک    
بھ . ضربھ اخرو ھم بزنمدیبا.ادی دونستم االنھ مھال بیم.من زودتر رفتم دم در.بود

 ی پاشنھ بلند مھال تو سالن می کفشایصدا. زدم ھی تکنھی کنار در دست بھ سوارید
 باز ی بندازم بلکھ دلم خنک بشھ ولی لنگریز  خواستمیم. بودبد جور رو مخم.دیچیپ
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 کھ ومدیداشت بھ طرفم م.صورتش مثل گداختھ سرخ و داغ بود.شھیگفتم وضع بدتر م
 : اھستھ گفتمیبا صدا

  چرا؟ی دونیم.ی مسخرتو واسھ خودت نگھ داری ھای پردازایبھتره رو-    
 دیی سایدندون رودندون م. خواد بدونھی منکھیمثل ا.ستادی در از حرکت ایجلو    

 . دادیوناخن ھاشو تو گوشت دستش فشار م
کھ درحدت ... بزاریکی ی پااھاتویپس رو... تورو گرفتھیالی خی جایکیچون -    

 !باشھ
پشتش خالھ وشوھرش ھم بعد .رونی رفت بیشتری کرد و با حرص بیغرش    

 یسوت زنان رفتم تو اتاقم تا برا.میمھمون نخواست!!!شرتون کم. بامن رفتندیخدافظ
 بود کھ می پاشھی ھمی سفره خونھ پاتوق من ودوستاھی.یشگی ھمیشب اماده بشم برم جا

خانوادھامونم باھم شناخت ..ھستند  پشتمشھیھم. نداشتندمی با برادر خونی فرقچیھ
م  و ناراحتختی ری بھ شدت بھمم منیا. خوندمی رو میاز نگاه مامانم دلخور..داشتند

اون . حد محکم بودنیرابطھ ما در ا. با معرفتمقیبابامم رف.مامانم عشقم بود. کردیم
دلش   اومدم ازی گرفتم وقتمیتصم..دوتا ھم کھ معلوم نبود کجا رفتند سوھان عمر من

 گرفتم ی اقھی دوش ده دقھی. رفتی میکیھوا رو بھ تار.االن کھ وقت نداشتم.ارمیدرب
 قھی جذب شرتی تھی. داشت و سرد نبودیبھشتی اردیامشب ھوا.ورفتم سروقت کمدم

 فاق ی بادی وکفشارهی تی وشلوار لدی سفنی بدون استشرتی بنفش با سویھفت
دستبند و ساعتم .اوردمی وقت درش نمچیھ.ود ھم بھ گردنم بمی ھخامنشری زنجشھیھم.دار

 کھ ی سال اخرنی خواستم ایم.رونی رو ھم برداشتم وزدم بتارمیگ.رودستم کردم 
 سفره خونھ یجلو.. روکنمای حال دنی برم فرانسھ حسابزامی وبعد جورشدن ورانمیا

ما  شھی کھ ھمییجا. رفتادمیاصال .... نندیاالن چشمم رو بب.پارک کردم و رفتم داخل
تا جلو . کھ وسطش فواره داشتکی حوض کوچھی وسطابود کنار بای تقرمی نشستیم

 : با خنده گفتزیرفتم کامب
 . توکار پرورش محصولی زدی دفعھ اھیچھ .مزرعھ بادمجون رو برم......بھ-    
 .  تخت بزرگمون کنار ارشینشستم رو    
 . بھشی خندیفقط م...یتو کھ حال منو ندار-    
 جرات ی کھ کسیی تو چشم توی زدیکدوم پسر شجاع.بدم زده داداش-سحاب    
  شدن بھت رو نداره؟کینزد
 : وگفتمنیی انداختم پایسرم رو کم    
 . کردهچارمیدختره ب. خانومھایاز صدقھ سر انال-    
  بھت؟دهی کھ پری کارش کردیچ.-سامان    
 دختره ابلھھ کھ نیھم.. رسونھی کھ داره من رو بھ نقطھ جوش میاون- شدمیعصب    

 . دراز کردهیلیپاشو خ
 . پاتھی پاتھ نخوریبخور....اش کشک خالتھ-زیکامب    
 !ی چیعنی بشھ با من در افتادن شی کھ حالارمی خالھ منی سر ھمیی بالگھیدفعھ د-    
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چشمم . مرگیا.دنی خندی کردند ومی مفی ھمھ حرص خوردن من کنیبچھ ھا از ا    
 .ناراحت وبرافروختھ.افتاد بھ احسان

 .ی برج زھرمارنیچتھ تو ؟ع-    
ت وپرتا رو بھ ناموست بگو ولت  چرنی برو اشعوری بکھیمرت- از کوره در رفت    

 .ینکنھ بره بدبخت بش
 ...حیقرار بود توض!ھوار نکش..آروم باش-یلیخ..خونسرد بودم    
 .پسره خر خرس گنده گذاشتھ منو سرکار.دمی ھم شنحاتویتوض.....الزم نکرده-    
 . رو درک کنطیشرا... کردشھی نمشیکار...ی اجبار باشیوقت-    
 وآروم لکسیسرخ شده بود اما من ر... حال افتاد ونشستیاحسان انقدر گفت کھ ب    

 : برگشت ارش گفتیعیاوضاع کھ بھ حال طب... کردمینگاھش م
 ؟؟؟ی خوشگلنیحاال چطور چشمت بادمجون دراورده؟اونم بھ ا-    
 خواد ی دونستم میم. اومدریامروز ظھر کھ رفتم دنبالش بازم د... یچیھ-پکر شدم    

 نی تکرار نشھ وازگھی د؟دفعھیای مریتا نشست گفتم چرا ھمش د.ارهیلج منو درب
 رفتم دنبالش یاھستھ م. وواسھ خودش راه افتاد رفتنیی درو باز کرد رفت پاھوی.حرفا

 نی بشای بدمیاخر دادکش.دادی لوس سر تکون میمثل بچھ ھا. من کار دارمنی بشایب
 کمک نیای مردم بیا.د ھوار زدن وکمک خواستن بھ حالت کھ شروع کریوگرنھ وا

 کنھ واسھ دعوا وکمک کردن بھ یمردمم کھ سرشون درد م. مزاحمم شدهاروی نیا...
اخرم خانوم ...ھھ..ومدی ازم بر نی کارچیھ. سرم ختندی ریصدنفر.. یچیھ.ھیبق

بعدم کھ نشست گفت حاال .دی دست ھمھ درد نکنھ خستھ نباشھی فالنشونی دادند اتیرضا
 یب...میرسیبھم م... گردهنی زمیول..؟ی کار کنی چی خوایوگرنھ م.می حساب شدیب

 . مونھی نمیتالف
 دای روپدنشی بار افتخار دھی دیبا!!!ھیعجب دختر.دمش گرم.... ولیبابا ا-ارش    
 مگھ نھ سامان؟.میکن

  حاال چرامن؟یول...بلھ-سامان    
 .یای باھاش کنار بی تونیم.....یتو سر زبون دار-    
 دارم گمی زنم می زنگ منمیبھ ابت..دهیدرستھ با ھمون لباسات قورتت م-پوزخند زدم    

 . ذاتا کم دارندنایا. ھوا دست ودلتو داشتھ باشگھیم.شمی موونھیاز دست خواھرت د
 ھان؟.ی جنگ کم آوردنی تو ایپس حساب-سحاب    
تو ..سیتو ذات من ن... شدنمیاما تسل...ارمیعالم وآدم رو بھ زانو در م-پوزخند زدم    

 !گوشات فرو کن
 ی خشمم داشت من رو تو خودش مشیآت...نگاھش رنگ ترس گرفت    

 ی کھ وقتمیاما من کس... ھمرنگ جماعت باشمی تو جمع پسرونمون آدمدیشا...سوزوند
 ...شھی نم ودوتاستھیمی زنھ روش وای میحرف
 گفتم وروش دست یاخ اروم. سوختمی کبودی صورتم جمع شد وجای ھاچھیماھ    .

 ی کنم با کی دختر پررو حالنی خواست بھ ایدلم م.... کردیدرد م.گذاشتم
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 کردم کھ با جمع یتا اخر شب فقط تظاھر م..بسشھ... بھش رو دادمیھرچ....طرفھ
 دخترک رو نی حال ایر جوھیاستم  خویم. تو فکرام غرق بودمکھیھمراھم در حال

 بود کی موضوع نزدنی راه بھ خاطر ھمیتو.. درازتر نکنھمشی تا پاشو از گلرمیبگ
با دستھ . خونھدمی بودرسمیساعت دو ون.چوندمی پرس بشم کھ بھ موقع پونی کامھی ریز
 تک سرفھ بابا یحرکتم سمت اتاقم بود کھ صدا. اروم درو باز کردم و رفتم تودمیکل

 یب.مامان بابا بھ انتظارم رو مبال نشستھ بودند.برگشتم . روشن شدمپخشکم کرد و ال
 .ششونی و رفتم پدمیحال خند

 .سالم-    
 د؟ی داشتفیتا االن کجا تشر..... سالمکیعل-بابا    
 ؟ی گروه دختر رفتھ بودم پارتھی با دی بودم؟اووووم؟شایب نظرتون با ک-    
 .ه نکنمسخر-    
 .با پسرا سفره خونھ-    
 . جواب بدهم؟حداقلیشی نگران میگی؟نمی رو جواب ندادتیچرا گوش-مامان    
شش تا تماس !!!اوووووو چھ خبره. اوردم وبھ صفحھ اش نگاه کردم؟درشیگوش    

 دم؟اونمیخاموش نبود کھ چرا نشن.خونھ.....خونھ ....بابا....بابا..مامان...مامان . پاسخیب
  تا؟شش
 خستھ یلیاالنم خ. باشمرونی موقع بنی تا ادی نگرانستمیمن کھ دختر ن.مادر من -    
 .ریشب بخ. برم دنبال کارامدیفردا با. خوام بخوابمیم....ام

 : بابا بلند شدیرومو برگردوندم برم کھ صدا    
 .می بھ بعد نگران باشنی ازدیاتفاقا با-    
 : از سر تعجب گفتمیبرگشتم و با اخم کم حال    
 .ستمی ن؟متوجھی چیعنی-    
 :صداش اوج گرفت    
 .ی فھمی وقت نمچیتو ھ-    
 د؟ی ھستی قدر عصباننیچھ خبر شده بابا؟چرا ا-    
 ؟ھان؟ی بھ مھال زدھی چرت وپرتا چنیا-    
 ؟یچ-    
 ام؟اره؟ی تمی داشتگھید.خودتو بھ اون راه نزن-    
  شده؟ی چدیراست وپوست کنده بگ. شدمجی گھ؟منیبابا موضوع چ-    
  تو بالکن بھت زنگ زده؟ی بوده عصریھ؟کی نامزدت چھی قضنیا-    
 مامان شی کرده پیچغل. کفر مھال رو دراوردمیحساب..دیچی خندم تو سالن پیصدا    
 : شدم تو صورتشون وگفتمرهیدوباره خ!!!.بابا
  دوست دختر نداشتم؟ی کھ حتینامزد؟من. کشکھ؟ھمشیبابا چھ نامزد-    
 .جون مامان بگو.... شده؟مرگ منیبگو چ.....پسرم.... جانامیت-مامان    
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 ی داره جون خودتو قسم میمادر من چھ ارزش- ابروھام گره خوردنی بیاخم    
  مھمھ؟نقدری ایریکبی نکبت انی؟ایخور
 .پس بگو-    
بابا چند لحظھ فکر کرد . کردمفی تعرازی تا پری رو از سھینشستم رو مبل و قض    

 :وگفت
 .یدی کشی رو وسط مای انالیخوب نبود پا-    
 . اسمش اومد سر زبونمییھوی دونم ینم-    
 :مامان بلند شد وگفت    
 ون؟ی اقادی خوری مییچا-    
 .شبتم خوش.برو بخواب....نھ خوشگلم-    
 . زد و رفت سمت اتاق خواب خودشونیلبخند قشنگ    
  پسرم؟یول-    

 :بھ بابا اروم نگاه کردم کھ گفت    
 یھ؟حتی چھ جوری دونیمھالرو کھ م. دردسر بزرگ درست بشھھیممکنھ برات -    

 . دلش ازت پر بودیلیخ. برهیشده ابروتم م
 :از سرجام پاشدم وگفتم    
 . نباشھالتیخ. کنمی مچارشی بوفتھیبخواد بامن در ب....نترس پدر من-    
 دیمھال روش تاک.در مورد جشن تولدتم فکر کن.جوانبو بسنج. کناطیبازم احت-    

 .داشت
 ی گندم رو چھ جورنیحاال ا. مرگ کردمی موضوع تو دلم ارزونی ای اورادیبا     

 بھ دیبا. کنمی می فکرھی گھیتا دوماه د. متفکر و اخمو رفتم تو اتاقمیپاک کنم؟با حالت
باشھ بچرخ تا . خواد تمومش کنھی نمنکھیمثل ا.مھ بدم خاتشھی ھمی براھی قضنیا

 . وتماشاکننیخوب بش. کنمی بھ درت مدونی از مور چطنیحاال بب. مھال خانوممیبچرخ
    

 :ایآنال    
 . شدندرهی بھ من خشونی مملو از نگرانی توکالس و با چشمادندیالھھ و الناز دو    
  بھت گفت؟ی چی شد؟خانم لطفیخوب؟چ-ااھھ    
 ی صدا اشک می و قطره قطره بدی لرزیتنم م. توھم گره کردم رو فشردمیانگشتا    

 ی بازنیچطور تونست بامن ھمچ!!!!!یلیخ. کثافتھیلیخ.شعورهی بیلیواقعا خ.ختمیر
  رو بکنھ؟چطور؟یمسخره ا

 : وبلند تر از الھھ گفتدی کوبنیالناز پاشو بھ زم    
 . دختریمارو کھ جون بھ لب کرد. بگویزی چھیخوب .....دھھ-    
 کھی تکھی خواست تیدلم م. درھم فشردم چشم دوختھ بودمی بود و دستانییسرم پا    

 .اش کنم
 . زنندی مرای کھ ھمش مدیی بگھ؟ھمون حرفای چی خواستیم-    
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 .می کمکت کنمی تونستدیشا. بگو بھ ماکمی بود؟حداقل یخوب چ-ستاره    
مسئلھ توئھ .ی مزخرفاتو بخوابوننی ادی خودتھ وخودتم بای ھمش پانای گفت ایم-    

 . کنمی نمی کارچیومن ھ
 ھی دیبا.ی کنم؟تو دانش اموز مدرسھ اونی کار نمچی من ھی چیعنیوااااااا؟؟- مایفاط    
 . کنھیکار
 گھی رو ببند؟منای دھن اایبھ زور اجبارش کنم اقا ب..... طرفمی من بگھی میوقت-    

 . ھم با خودش وخودمھتشی مسئولتھی شخصراننده
 کنھ تا تیری بچھ ھا رو مددی باریاون بھ عنوان مد. مسخره استیلی خنیا- ھیھد    

 .ارندی حرف درنھیپشت سر بق
 یاتی ھر چرندینی طور ساکت بشنی ھمی خوای؟می کار کنی چی خوایحاال م-الھھ    

  خواد برات بسازه؟یکھ م
 ی کارا رو منی و حرصشھ کھ داره ایاون دختره ھرزه بھ خاطر حسود-    
 ؟...... داره کھیلیوگرنھ چھ دل.کنھ
 .گلومو گرفتم و چشمامو رو ھم فشردم.بغضم نذاشت کھ ادامھ بدم    
 باھات نداشتھ ی عاشق چشم وابروت شده کھ کاری کرد؟فکریپس چ- الناز    

 !!!!ھیرکاھی اب زھیاون .ارهیرم ھم حرف دیچی از ھیباشھ؟اون حت
 : دستاشو رو جفت شونھ ھام گذاشت وگفتھیھد    
 ؟ی شر ندارنی خوابوندن ای برایمیتصم......انا جان-    
 :دمی دندونام غریچشمامو باز کردم واز ال    
 .دارم براش......چرا-    
رو برداشتم کولم . زنگ اخر کھ در اومد ھمھمھ دانش اموزا ھم شروع شدیصدا    

 شدند با ی کھ از کنارم رد مییدخترا. رفتمرونی از کالس بی اگھی حرف دچیوبدون ھ
 ی ادامھ مرشونی ناپذانی پای کردن وباز بھ پچ پچای بر اندازم منی سنگیتاسف ونگاھ

 ی دادو منو روانی ھا عذابم می حرف و درگوشمھ ھنی بار بود کھ انی اولیبرا.دادن
 . کردیم

 !!!! شرمیدختره ب-    
 . سروپاستیاز ھمون اول معلوم بود ب-    
 ی میفکر کرده پولداره ھر کار.گھی دنھی ھمستی باال سرش نی کسیوقت.واقعاکھ-    

 !!!!شششیچ.تونھ بکنھ
  تونست؟یچطور-    
 . کم شدهشی االیراستم ادم پاک و ب-    
 .شھی میمشخص بود چ-    
    -...... 
 ھی چھ سرنوشتنیخداااااااااا ا. بزنمغی واز تھ دلم جرمی خواست گوشام رو بگیدلم م    

 ی بودم ونمی کھ گرفتم محکم می وھدفمی تصمی برادیھ؟بایاھیکھ من دارم؟چھ اقبال س
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 سفت وقرص دیبا. مھم نبودیچی ھگھی بودم وواسم ددهیبھ مرز جنون رس.دمیترس
 در یجلو. پس زدم وقدم ھامو تند تر وبلند تر کردمام اشکامو از رو گونھ!!!!اره.باشم

 سر کوچھ نگھ شھی ھمامیت. بودم وبا نگاھم ھمھ جارو از نظر گذروندمستادهیمدرسھ ا
 تی اھمیلیوقت واسش خ.امی تا برم وبشھی مری گفت کوچھ شلوغھ دیم. داشتیم

 یو و روبھ رابونی اونطرف خقایدق. بودیشگی ھمیجا.دمی رو دنشیماش.داشت
 یدستام مشت شده بود وم.دمی کردم دی باھاش حسابم رو صاف مدی کھ بای اوننشیماش
با حالت دو رفتم . وداغ شدمدیخون بھ صورتم دو.دی باری مشیاز چشمام ات.دیلرز

نگاھش مملو از حقارت .رخ بھ رخش شدم......نھی بھ سنھیس.ستادمیسمتش و جلوش ا
 تو دستم ختمی رروموین. داغونم کردشتری بھ نشوند کیرو لباش پوزخند. بودیومسخرگ

 یادی زتیجمع. توی اسم برانی افیح.ی عوضیوبا تمام قدرتم خوابوندم تو گوش تکتا
دوستاش کھ تا اون لحظھ دورش .نی افتاد رو زمی خفھ اغیتکتا با ج.دورمون حلقھ زدند

 و غی وبا جم تو صداختمی رو رمیناراحت. مھلکھنیبودند کنار رفتند وشدند تماشاگر ا
 :اشک گفتم

 ؟منویاری پشت سرمن حرف در بیچطور تونست. تکتای کثافتیلیخ.....ی پستیلیخ-    
 درس خوندم؟ممتاز بودم؟من کھ دوست تو بودم؟مگھ چھ نجای ایکھ سھ سال با ابرومند

 روھم؟ھان؟مگھ من چھ میختی پسره رنی من وای بھت فروختم کھ بھ ھمھ گفتی ترزمیھ
 بوده کھ برات ی فروختم؟کاری بھ کسو در حقت کردم؟مالت رو خوردم؟توریبد

 کارت کردم یچ.گھیبنال د.االی المصب؟ھااااان؟دیدی کششینکرده باشم؟چرا منو تو ات
  مروت پست فطرت؟یب

 ی طرف صورتش حسابھی شده بودوی خاک وخولیحساب.از جاش بلند شد    
 :بھ جانب گفت حق ی و با داد و حالتستادیجلوم ا.سرخ

 و دنی دیھمھ م. تلخھ خانوم خانوماقتی؟حقییای شرم و حیبھ من چھ کھ تو ب-    
تازه کجاشو .دی از ھمون اول رابطھ داشتزتیتو واون راننده عز. ھم نبود من بگمیازین
 ی خانوم اعتمادنیا.ھیتوش ھزارتا گند کار. استھی قضی تازه رونی خانوما؟انیدید
 مثل ی دخترھرزه امی بگیاقاجان ما بھ ک.  بشھنمای نقش اول سیری تقصی تو نقش بدیبا
 ی کنند پولدارند وھر غلطی اقشار جامعھ کھ فکر منیم؟ای خوای تو مدرسھ نمنیا

 ی مراھھی کھ سرمون تو الک خودمونھ رو بھ بیی کنند ماھای خواد میدلشون م
تو .کن ایعمو خودتو س سن وسال بشھ راننده؟برو نی نفر بااھیچطور ممکنھ کھ .کشند

 ..... کھییھم مثل ھمونا
 :دمی کشغیج    
 یرییاما تغ.دستم رو باال بردم کھ دوباره بخوابونم دھنش!یخفھ شووووو عوض-    

 : ادامھ دادیشترینکرد و با جسارت ب
 ی و خالص؟چرا نمزتھی دوست پسر عزیگی نم؟چرای کھ رسواشدیھ؟ناراحتیچ-    
 ی عقدت رو خالی خوایم.یی ابروی بھی کھ در ھرصورت ؟توی رو راست باشیخوا

 !!!تووو.ی و کثافت توئادی وشی کھ عوضی باورشون شده کھ اون؟ھمھیکن
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 دفاع ھیقدرت تکلم نداشتم تا از خودم . پرده جلو چشمامو گرفتھ بودندھیاشکام مثل     
و بھ کام  کردندوبا سر ونگاھاشون منیھمھ نوچ نوچ م. رفتھ بودیابروم حساب.کنم

 تکتا ی سگی رو تو چشمایروزینگاه پ. رفتنییدستم مشت شد وپا.دندی کشیمرگ م
 دوماه نی کردم کھ حداقل ای می کارھیدیبا.ادین  تا اشکم دردمیلبم رو گز.دمی دیم

 تاسف ی چطور سر بلند کنم؟چطور تو چشماگھی دیول. کنم و تمومی روھم سپریاخر
 ھم ی اصلقتی حاال از حقنی دروغعاتی شانی بشم؟ارهی دوستام خزی امریبار و تحق

 انگشت ھی  کھ فقط باقی گودال عمھیتو . مخمسھ بزرگھیافتاده بودم تو . تر بودیقیحق
حاال کھ . فرستادمی لعنت مابوشی وامی و تیتو دلم بھ خودم و زندگ.بھ لبھ بند بودم

 بود رو تمام یدیی تا رو ببنده؟سکوت من مھرنای دھن اادیدردسر واسم ساختھ چرا نم
مشتم رو سفت کردم . چندششیسرم رو بلند کردم وزل زدم تو چشما. تکتایحرفا

بھ خاطر .مجبور بودم!!!!دروغ بگم.... کنم وحفظ  داشتم محکم بودنم رویسع.
 یوحت...تمونیمیصم.. ..رابطمون....دوستام...درسم...مدرسھ ام...ابروم...خودم

 نی ادی شای بدترم بشھ ولی حتای شھی درست نمی چچی ھ حرفنی دونستم با ایم!!!امیت
 :با لرزش و اضطراب گفتم. کم رنگ بشھھی تو ذھن بقیافکار واھ

  رو اعتراف کنم؟قتی حقی خوایم.....باشھ-    
 : گفتی شد و با روگنھیدست بھ س    
 . طورهنی ھمقایدق-    
 رو ھم از نای ادیشا. زدندی بدجور نگران ممیمی صمیدوستا. بھ دورم کردمینگاھ    

 .دمی ترسیصدامو بلند تر کردم تا ھمھ بشنوند واما ھنوزم م.دست بدم
 ..م..... کھنھیا.....ی اھیاصل قض.........راستش..... کھنھی اقتیحق-    
 حرفش دنیاز شن. موجب سکوتم شدوبرگششتم سمتشامی مردونھ ومحکم تیصدا    

 .می فرو رفترتیھمھ تو عمق ح
 . نامزد منھای کھ انالنھی ای اصلقتیحق-    
دستاش تو . ومصممی چھره جدھی.ستادی رو شکافت و اومد و کنار من اتیجمع    
 ھیمثل . کردی کرد نگاه می بھ تکتا کھ داشت غش می شلوارش بود و با خونسردبیج

 .فرشتھ نجات اومد وھمھ ساکت شدند
خانوم . گمی رو مقتیحاال من حق.....مگھ نھ؟خوب.دی رو بدونقتی حقدی خواستیم-    
 ادیو منم اصال خوشم نم!!!!!رسما. نامزد منھستادهی کھ االن کنار من وای اعتمادایانال

 .کنمی مچارشی فحش بده وگرنھ بزمی بھ نامزدعزیھرکس وناکس
 ..... نامزدتھ چرا رفتار؟اگھیچ...چ-تکتا    
 :نذاشت ادامھ بده وگفت    
 جان احساس متفاوت ی کھ دوست نداشتم اننھی بمونھ ای مخفمی خواستنکھی الیدل-    

 موضوع باھاش سرد بودم نیمنم بھ خاطر ھم. دوستاش بکنھ ومعذب باشھنیبودن رو ب
بازم . کنم کھ بھ ھمھ ثابت بشھ من نامزدم رو دوست دارمی می االن کارنیوگرنھ ھم

 د؟ی شدرفھمی شایبگم 
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حاال کھ نقشھ ھاش خراب .دی لرزی مدیتکتا داشت مثل ب. کردمیلرزشش رو حس م    
 امی شد؟تی چند لحظھ مونده بودم کھ االن چیمنم برا. نوش جونتیدختره عوض.شده

 :انگشت اشارش رو بھ سمت تکتا گرفت وگفت
 دی کنقی اول تحقدی ببردوابروی ودرغ پراکنده کنعھی شادی ھم خواستگھیدفعھ د-    
 یمن بھ ھر دختر ب. رو رد کردمروزتونی دی دوستشنھادیفم کھ پدر ضمن متاس.بعد

 طور حرف زدن ساکت نی ھم در مقابل اگھیدفعھ د. کنمی نگاھم نمای مثل بعضییپروا
 .ستی نما ی جانجایا.می برزمی؟عزیان.نمی شینم

 دلم خنک شیاخ. بھ تکتا رفت کھ درجا خشک شد وسکتھ زدیچشم غره ا    
 تر بھ تکتا نی جمع شده نگاه ھاشون رو کھ مملو از تاسف بود رو سنگتیجمع.شد

 ادی کھ دشی کوبنیھمچ. نامزدمھامیخودمم باورم شد ت.انداختند وکم کم متفرق شدند
 وگرم دیچیدور دست راستم پ یھنوزم مات وگنگ بودم کھ دست. افتادمدهیگوشت کوب

 نید وکولھ ام رو از رو زم خم شامیت.دمی رو بھ سمت راست کشمی اشکیچشما.شدم
 : گفتی لبریز.برداشت

 .میبر.نیجلوھم بش.اری درنی بازعیضا-    
 ری زی کبودیجا. ازش ممنون بودمی طور کردولنی دلش سوختھ بود کھ ادیشا    

 پوچ امروز عاتی گفت کھ خبرا وشاشھیم.. کردی مشخص مشیچشمش ھنوزم کم وب
 بودم وتنم یھنوزم عصب. رو زد ونشستم جلونیدر ماش. بودی خوبگریباز.دیخواب

 تشیکم اذ. کنمگاه بھش ندمی کشیخجالت م.نشست پشت فرمون.سردولرزون بود
 ینم.اون خونسرد ومن خجالت زده. درحقم لطف کردی جورھینکردم واالنم اومد و

 نی صدام تو ماشی بی ھق ھقایصدا. بغض کردم وناگاه شکستیدونم چرا ول
 بھم فشار شتری کھ ھر دم بیبغض. کردمی مشی خالدیبا. پربوددلم گرفتھ و.دیچیپ
 . دستام گرفتمنیصورتمو ب.اوردیم

 .اری درنیننر باز-    
 : دستمال گرفت جلومو گفتھی نزدم کھ یحرف    
 .  کارشیتموم شد رفت پ...... اشکاتو پاک کن ری بگایب-    
 موضوع نی مھربون بود وھمامیت. گفتی راست منیابت..گھی می چنی اگمی میمن چ    

 : لحظھ درونم سرم دادزدھی خواست بکم درددل کنم اما یدلم م. دادی میبھم حس خوب
تو چرا . حرف رو زدنی بھت لطف کرد ااروی نیا!!!ی جنبھ ات انیخاک برسر ب-    

 ؟یدور گرفت
 یچیاما ھ.محتاجش بودم.درددل کردن.....ی ھم صحبتنیبھ ا..... داشتمازی نیول    

 : خودش حرف زدامی کھ تدمی کشیتنھا آھ. خجالتم مانع شدایغرور .نگفتم
 مفھوم شد؟.یتو االن نامزد من.ی نره گاف تدادتی.... کنھی فرق مطیاز فردا شرا-    
 ....یول.دمیفھم...اره-    
 ؟ی داری؟مشکلی چیول-    
 ..یول...نھ ....نھ-    
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 انھ؟ی یگیم-    
 زد بھ ختنیمنم ھوس کخ ر. شدوگارد گرفتی عصبشیصداش مثل چند روز پ    

 .سرم
پشت سر .... حال کردم تازهیمن کھ حساب. ھای کتک خوردی خوب اون روزیول-    

 . اومد سرجاشزای چیلیخ. بدهرشونیخداخ.اون مردم فداکار ھم ھزار بار دعا کردم
نوش .ھھ ھھ ھھ. نشست رو لبامی نگام کردکھ لبخند اعصاب خردکنضیبا غ    

 :زد رو فرمون وگفت.جون
 !!!یواقعا چھ دستمزد خوب. کنی و خوبایحاال ب-    
 نقدری کردم امروز ایچرا حس م. کردمی لذت فکر منیسکوت کردم وتا خونھ بھ ا    

 یخی بیول.... مونده بودمفیبالتکل..... دونمیستاد؟نمی پشتم واامیخوش حال شدم کھ ت
 کھ جلو در نیماش. بار دومش باشھ؟؟؟نی مشخص بوده افمی تکلیمن ک....ستیمھم ن..
 : رو بھش گفتمستادیا

 .دستت دردنکنھ-    
 .کار ھرروزمھ-    
 ؟ی تشکر کنھی یریمیم!!! مرگ یا    
 شغل رییفکر کنم تغ.. کار ھرروزمھ ی گفت؟چونی کنی میکھ مسافر کش....اھان-    
 .یداد
 : ام گفتمانھی کرد کھ با خنده موذیدندون قروچ    
 !!!!!اه اه اه.مسافر کش مماخو-    
 جورم ھوا پس نیھم. و رفتم تو خونھدمی کھ ترور بشم پرنیتا قبل از ا    
 !!!!بدجور.بود

 
 شی گذره ومنم ھمون روال سابق رو پی از اتفاق اون روز میدو ھفتھ ا        
 غومپز در گھیومده بود ود ھم حساب کار دستش اامیالبتھ ت.گرفتم

 نشستھ ی ھمگمکتی نھی رو اطی رو تو ححیاون روز زنگ تفر.....میبگذر.اوردینم
 ی دارولشی وبازبون نال ابروشو انداخت بای تاھیالناز .می کردی و زرت وپرت ممیبود

 : گفتشیدوست داشتن
  گذره؟ی خانوم؟از اقاتون چھ خبر؟خوش میان.....خوب-         
 :ارو پا انداختم وگفتمپ        
 . تامل داردی بسیجا.ستیبدن..... بگم؟خوبھی جان؟چی الیییھ-         
 : زد رو دستش وباخنده گفتمایفاط        
 ی شوھری بنی تو ای مفتیمفت!!! دارهیی چھ روگھی دنیا.....خاک بر سرم-         
 .ھیادیاز سرتم ز.....نوبرشو اورده. تامل دارهی جاگھی انداختن مگروی لعبت جھیبھت 

 دختر ھیدوما از خداشم باشھ .کی اقا پسر خودشو بھ من قالب کرد نیواال ا-         
 شھ؟ی مدایکجا پ. تمومیھمھ چ....پولدار .....مھربون.....کلیخوش ھ.....خوشگل
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 ی نامزدنیا.....دخترجان. باورشم شدهی راستیچھ راست!!!! باشنویا-الناز        
 .رهی تورو بگادیوگرنھ پسره کھ مغز خر نخورده ب.ھیصور
 . خودمو نباختمی بھم برخورد ولکمی        
 ی مرهی منو بگادی نمیگیبعدشم کھ شما م.نوش جون خره....فعال کھ خورده-         

فعال کھ . خواھرجانی خودت داری جاگھی کھ دره؟توی بوشوک رو بگی توادیخواست ب
 .دی نترشدیشماھا بھ فکر خودتون باش.من نامزد دارم

 !!!!!ی گفت زکنیبھ سنگ پا قزو........یوااااااا-ستاره        
 بلند شد وبھ ھمراھش یمی خانوم کرادی دادوفری خنده کھ صداری زمیھمھ زد        

لن ھمھ رو کنجکاو  مدرسھ جلو در سایازدحام بچھ ھا. دخترھی ی ھا والتماساغیج
 .کرد

 باالخره سکتھ کرده ما از دست ی مرده؟نکنھ خانوم صابریچھ خبره؟کس-الھھ        
 م؟یمعارف راحت بش

 . طور باشھنی ھمدوارمی امیول......خدانکنھ بنده خدا-         
 : باال نگاھم کردوگفتیالھھ با ابروھا        
  خدانکنھ؟یتوکھ گفت-         
 . اگھ بکنھ ھا بازم شکرشیول.....خوب واقعا نکنھ-         
  چھ خبره؟مینی ببمی بردییایب....دخترا-الناز        
قدم بلند .می داشتھ باشدی وسط جمع تا خوب دیفای ورفتم ردمیازجامون بلند شد        

 دخترا ی در گوشیاز صحبت ھا.نمی تونستم وسط جمع رو ببی می قدبلندھیبود وبا
 بدجور میرگ فوضول. االن اخراج کنندنی دختر رو ھمھی شد کھ قصد دارند رمیدست گ

 ی دختر رو مھی دست کھی در حالی عصبانیمی بعد خانوم کرقھیچند دق. بوددهیغل
 کرد ی می داشت زارچارهیدختره ب.رونی داد از سالن اومد بی کشش منی زمدورویکش
 نیا..... نیا. حد گرد شدنیردم چشمام تا اخرخوب کھ دقت ک. انگار نھ انگاریول
 حاال. خنک شدیلی دل من خی ولھی اخراجش چلی دونستم دلینم!!!!!!تکتاست.....کھ

بھ .....اخمام جمع شد.ومدی خسارت من بھ حساب منی رفتھ بود وای خودش بھ کلیابرو
 تھ یول.نوش جونش....حقشھ.ی بازبمیمن غر.....ھھ..... کردمی نگاه مغاشیاشکا وج

 یلی خیاخر سال و اخراج.سوخت...... لحظھ ھاھیفقط .... لحظھھی ی برادیدلم شا
 ی خشن و عصبنقدری رو تاحاال ایمیره؟خانوم کری بگپلمی خواد از کجا دیحاال م.بده
 ودرو روش رونی کتک پرتش کرد بھی رو باز کرد و با اطیدر ح. بودمدهیند

 نھی کردم منو نبیخدا خدا م.برگشت طرف سالن. بدتر بودیریحقواقعا از ھر ت.بست
  رفتیمیخانوم کر.رونیازجلوم کھ رد شد نفسم رو با صدا دادم ب.وگرنھ منم اخراجم

 : رو بھ دست گرفت و نفس زنون و با داد گفتکروفونیرو سکو وم
 نکنھ چھ تی کھ شان و شعونات مدرسھ رو رعای کھ با ھرکسیدیخودتون د-         

 .ادی مییبال
 : اشاره کرد وادامھ دادیوبھ در خروج        
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 رونیب.خوش اومده..... تو مدرسھ رو نخواد انجام بدهیھرکس قانونا.....ھرکس-         
 ی کھ کارنمی ببگھی بار دھیاگر فقط .....اگر....ی ولستیاز مدرسھ بھ ما مرطبط ن

 سر دیبر.دی شاگردم باشنی اگھ بھتریحت!!!! برو برگشت اخراجی بدی انجام بدیخالف
 .کالساتون

 . سرکالس دخترا دورم جمع شدندمیبا بچھ ھا کھ رفت.رفت داخل و زنگ رو زد        
  حد متھمش کرد؟نی کار کرده بود کھ خانوم تا ایمگھ چ-الھھ        
 ید؟ابرو رفتھ چقدر منحرف بوادتی ی کارنکرده؟انگاریتو بگو چ.....ھھ-الناز        

 . دادی رو ھم داشت برباد میان
 . بابا کھ اخراجش کردندستی ننی اھیاصال قض-مایفاط        
 ھ؟یپس چ-ھیھد        
 زنگ قبل از خانوم اجازه گرفت و بھ بھانھ اب خوردن رفت دیدید....-مایفاط        

 رون؟یب
 .گھیخوب البد رفتھ اب بخوره د....اره-ستاره        
 نھی رو کشف کرده باشھ سر بلند کرد و دست بھ سی مھمزی چنکھی مثل امایفاط        

 .زینشست رو م
اون اب خوردن رو بھونھ کرد .ستی داده نی کھ نشون مامی طورنیا.....رمینخ-         

فکرکردم دم اب ....اطیپشت سرش منم رفتم تو ح.نھی و دوست پسرشو بباطیتا بره تو ح
 ھم پرپشت وبزرگھ یلی ھست کھ خاسھیدم در پشت درخت . کھ نھمدی دی ولھیخور

 رفتم و اونطرف یواشکی. شدی ولشھیم ندهی کرد دی مالیخ.دمشی؟پشت ھمون د
 پسره از دمیبھ امام ھشتم خودم د.... ھشتا شدھ؟چشمامی چھی قضنمی شدم تا ببمیدرخت قا

 . داد بھشکی وکوچدی سفزی چھی بشیتو ج
 :الھھ گونشو چنگ انداخت وگفت        
 مواد بوده؟.خاک برسرش....یھ-         
 بزنم تو یکیاقا خواستم برم . اش جالبھھی بماند بقنشیحاال ا.... خرهگھیاره د-         

 .....دھن ھردوشون وببرمشون تو دفتر کھ
 .دی وخنددیلبش رو گز        
  شد؟یدم چمر. کنھیھمش مکث م.گھیدبنال د-         
 : گفتیواشکی جلوتر اورد وکمیسرشو         
 حرکت بغل ھیتکتا رو با .... باشھشعوری بنقدریاصال فکر نکردم پسره ا-         
 .دی دونی اش رو مھیخودتون بق....کردو

 . کارا رو بکنندنی نامزدا ایکاشک...... دمش گرمولیبابا ا-الناز        
 .ردم کھ قھقھ زدبا خنده بھش نگاه ک        
  ؟ھان؟ی دادیچغل...... شد لو رفتند؟نکنھ تویچ-ھیھد        
 : پشت سرش رو خاروند وگفتمایفاط        
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خواستم برم لوشون بدم کھ .... شرم شدن ی حد بنی تاادمی دیوقت.....راستش نھ -         
 تکتا ی شد ولمیپسره ج. در رفتمعیمنم سر. کرده بودکسرهی از دخترا کارو گھی دیکی

 .رو موقع فرار گرفتند وبردند دفتر
 . اخرمی واقعا زده بھ سگھید.....خاک بر سرش-ستاره        
 .خدا ازش نگذره. باشھفی کثنقدری دونستم ادم تا ایواقعا من نم-ھیھد        

 !!برپا-        ....
خوب کھ . ھمھ بلند شدن ونشستند سر جاشونیبھ محض ورود خانوم صابر        

 ونفساش کشدار دهیرنگش پر. خانوم شدمزونیدقت کردم متوجھ اوضاع خراب ونام
 .بود

 خانوم؟حالتون خوبھ؟-مایفاط        
 تا بھ حال چند یخانوم صابر.ستی مشخص بود کھ خوب نیسرشو تکون داد ول        

عد بھم  بقھیحدود بھ چھل دق. گذشتھ بودری ھربار بھ خیبار سکتھ ناقص زده بود ول
 :اشاره کرد وبھ زحمت ونالھ گونھ گفت

 . تختھیپا.....یاعتماد-         
 .چشم خانوم-         
 کار؟کتابم رو ی چیول. بکنمی کارھی ینکنھ بدتر بشھ؟کاشک.نگران حالش بودم        

باترس . دخترا در اومدغی جیخواستم شروع کنم کھ صدا. تختھیبرداشتم و رفتم پا
 و نینشستم رو زم. ھستنمیچھ سنگ...ماشا. افتاد تو بغلمقای دقیصابربرگشتم وخانوم 

 .غش کرده بود.اروم زدم تو گوشش
 

  خانوم؟.دیبلند ش.....خانوم؟خانوم جان؟-         
 
 

 : از دخترا گفتمیکیسر بلند کردم وبھ         
 !!!االی. ھم بگو اورژانس خبر کنندیمیبھ خانوم کر...اری اب قند بھیبرو -         
دورش رو خلوت کردند تا ھوا بھش .رونی رفت بمھی تکون داد وسراسیسر        
چند تا . کردم کھ خوب بشھی دعا می نباشھ ولیدی بار امنی ادی دونستم کھ شایم.برسھ

 رفتند کھ ی باھاش ور می ساعتمی نھی. تو کالس و ھوار شدند رو سرماختندیاز معلما ر
 : چشم غره رفت وگفتیمی خانوم کرکھ خند زدمناخوداگاه لب. زدینالھ ا

 ؟ی خندی می چ؟واسھیاعتماد-         
 : ومظلومانھ گفتمنییسرم رو انداختم پا.دیلبخندم ماس        
 . خانومدیببخش-         
دونفر با براند کارد و .می اورژانس کھ اومد ھمھ خوش حال شدری اژیصدا        

 خانوم انداختنش رو براند کارد وبردنش تی اومدند وبعد چک کردن وضعزاتیتجھ
کولم !!!چھ زود گذشت. زنگ اخر خورداطی تو حمیتا رفت.رونی بمی کھ ماھم رفترونیب
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 ستادهیوا. درو امبوالنس جمع شده بودیادیازدحام ز.رونیرو برداشتم واز در رفتم ب
 ونگاھمو بھ دمی کشیاھ.نیردنش تو ماش بی کردم کھ داشتند میبودم وبھ خانوم نگاه م

 جا زار نیاز ھم. گشتیداشت ھراسون دنبالم م.امیچشمم افتاد بھ ت.اطراف گردوندم
 بھ چشم بھش ھمھ. طرفمدی دودیتامنو د. نگفتم ولبخند رو لبام نم نم نشستیزیچ. زدیم

و سرتا پام ر.اومد جلوم. تعجب نداشتی ھاش جای کردن پس نگرانینامزدم نگاه م
 :برانداز کردوگفت

 .؟اره؟بگوی نشدیحالت خوبھ؟طور-         
 :اھستھ گفتم        
 .میمن اوک. حالش بد شدیخانوم صابر. خوب خوبمینی بیمن کھ م....نھ بابا-         
 کھ حس کردم دلم دی درخشینگاھش طور. شدرهی و بھم خرونینفسش رو داد ب        

 لحظھ گم ھیدست وپامو واسھ .ھول نشو. کھوفتادی نی طور شدم؟اتفاقنیچرا ا.دیلرز
 :لبخند زد وگفت.کردم

 .نگران نباش.شھیخانومتم خوب م.شھی مرید...... خونھمیبھتره برگرد-         
متقابال لبخند زدم . شدیدلم قرص م. دادی منانیبا طرز حرف زدنش بھم اطم        

 ی رو می راه رفتنش دل ھر دخترابھت.منم راه افتادم.وسر تکون دادم کھ حرکت کرد 
 چی کھ داشتم رو تو ھیتیحس امن.نشستم جلو و راه افتاد. بودی عالیاز ھر لحاظ.برد

 از ھر موقع شتری کردم بی احساس میحت. نکردمربھ کھ تنھا بودم تجیی از سال ھاکی
  صداش بھشدنیبا شن.... ا عتمادو....نانیاطم.....یراحت.....حس ارامش. راحتھالمیخ

 :نگاه کردم
  دکتر؟ھان؟می بری خوای حالت خوبھ؟نمیمطمئن.....حاال-         
 ی دادری گنقدری تو اھیحاال چ. شدم کھ برم دکتر؟از توھم سالم ترمیمگھ من چ-         
 بھ من؟
 مردم ی از امانتدیمن با. خانوم رو بھ عھده دارمتیمن فعال مسئول....یچیھ-         

 درستھ؟. کنمیخوب نگھ دار
 بود ی جورھیرفتاراش . شدمرهی باال انداختم وساکت بھ روبھ روم خیشونھ ا        

 م؟خودممی رو کشف کنم؟دنبال چی رو بفھمم؟چی خواستم چیم.گھی جور دھیحرفاش 
درو باز . در خونھ نگھ داشتیجلو.حالم دست خودم نبود. دونستم چھ مرگم شدهینم

 :کردم کھ صداش متوقفم کرد
 خانوم؟....ایانال-         
 : کردم وگفتمیبھش نگاه پر محبت        
 بلھ؟-         
 ھی رشی و زیری مشامیت.بھش نگاه کرده. دراورد وداد بھمتیزی کارت وھی        

 .لیشماره موبا
 شده فمیفعال کھ وظ. خبرم کنی بری خواستییجا....ی داشتیکار. شماره منھنیا-         

 .نیھم
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 ؟ی کشیتو خجالت نم-         
 .چشماش شد چھار تا        
 ؟یواسھ چ-         
 .امیواقعا کھ اقا ت-         
 ی می جورنی انجام دادم کھ شما ای کار اشتباھیمگھ من چ.....چرا؟مگھ-         

 ؟ھان؟یکن
 :کارتشو تکون دادم وگفتم. رفتیداشت از کوره در م        
 ای؟حیدی دختر خانوم متشخص شماره مھیبھ .....جلو ھمھ......تو روز روشن-         

 ؟ی کنینم
 کردم وبا یخودمم تک خنده ا. شدیچقدر عصبان. خندهریاخماشو باز کرد وزد ز        

 : گفتمدیتھد
 باز یدید.شھی نممیخانوم مانوم حال..... بسھی بھ بعدم ھم اسمم رو صداکننیاز-         

 . راه انداختمکیروبیفتم رو مخت کالس ار
 .کارمن راحت تر. باشھی خوایاگھ شما ھم نم....فقط محض ادب واحترام بود-         
 ...ما چاک. عقل وشعورت باالستمیدیفھم....با نزاکت....بابا باادب-         
تو روش نگاه . شدمادهیخودمو جمع کردم و پ. شدمیمی صمیلیخ!!!! نھیوا        
 باالخره درست فونیا. کردم ورفتم داخلی دوستانھ ای ساده ولیخداحافظ.نکردم

بھ شماره نگاه . تو و بعد سالم بھ زھرا خانوم رفتم تو اتاقمدمیپر.شد
 ھی ی چشمانم ولی زبان ترکھ بیعنی خوندم نترنتی رو کھ تو اشیمعن!!!!!امیت.کردم

 برج زھرمار کجاش دوست نیا....عجبا!!!!!یدوست داشتن. ھم داشتگھی دیمعن
 با اون اخالق یول.....ھی نموره دوست داشتنھی..... رتایباالغ.... نھیھ؟؟؟ولیداشتن

 دست لباس ھی کردم ولباسام رو با یخنده کوتاھ..... خونھ توشیناشناختھ اش فاتحھ م
 . کردماوضھ معیراحت

        
 یلیاسترس داشتم و خ!!! خدایوا.شھی ترم شروع مانی امتحانات پاگھی ھفتھ دھی        

 ی خودمون ھمون اپاچمیبا ت.می کردند تا بخونلمونیزودتر تعط. خوندمیسخت درس م
گرچھ ما ھمھ .می کننی و تمرمی بریکی ھفتھ ھرروز خونھ ھی نی کھ تو امیھاقرار گذاشت

بازه بھ ھمون قانع .می خوندی و کمتر درس ممیون گذریوقت رو بھ کرکر خنده م
از . بودمی اونجا مدیساعت پنج با. بودنایاون روز بعد روز قرارمون خونھ الناز ا.میبود

 ناشیاست. برداشتمی بلوز خشگل بھ رنگ صورتھی. و رفتم سر کمدمرونیحموم اومدم ب
 مانتو ی مشکیل  شلوارھی. شده بودنیی تزنی گل دار بود وجلو بلوز با نگریحر

اقا راحت تر .ی صورتی دستفی کھی پررنگ وی کم حال شال صورتیصورت
 فیدست بردم تو ک.دی زنگمی کھ گوشنییخواستم برم پا.یشده بودم پلنگ صورت....بگم

 :با خنده جواب دادم!!!!!بوشوکھ کھ.ودرش اوردم
  بوشوک؟یگی میھان؟چ-         
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  تو؟؟یکدوم گور....مرگ بوشوک-         
 .سر قبر تو-         
 . فاتح اخالص ھم واسم بخون دل شاد بشمھی زحمت یااااااا؟پس ب-         
 .چشم حتما-         
 ؟ی کوجیجد-         
 .وفتمی خوام راه بیھنوز تازه م-         
 د؟یاری مفیبا اقاتون تشر-         
  سوزه بد بخت؟ی مھ؟کجاتیچ-         
 : زدغیج        
 !!!!ھمھ جامممم-         
اتاقم .رفتم سمت پنجره و پرده رو کنار دادم. کھ منم خندم گرفتدیبلند خند        
 روبھ رو بھ باغ نما یاتاقا. بودری بود کھ بھ کوچھ دبد داشت و افتاب گیطور

 . ھم بزنمیدی دھیپرده رو کنار زدم تا .داشتند
 . منو کچل کردننایا.ایزودتر ب.....خر کدخدا-         
 . موت برو دکترزشیھ ان؟بعدشم واسھ مشکل ر تو کنیبھ من چھ مھمونا-         
 .یشعوریتو تھ ب......یعنی-         
 . دونمیخودمم م-         
 . کردخی کھ از اون ور خط اومد مو بھ تنم سیغی جیصدا        
  بود؟یک-         
 ی زنند جفتک میدارند عر م. دھمونندی خرانی از ھمیکی..... بابایچیھ-         
 .ھیفقط خر کدخدا جاش خال.ندازند
 .پس اونجا ده خراست-         
 .یزی چنی ھمچھی-         
 ....امیاالن م-         
 .ایزودتر ب......زمیباشھ عز-         
 .یبا-         
 .ی بایبا-         
 انگار...... سر دادم ویاھ.دمینگاھم رو تو تموم کوچھ کش.قطع کردم ولبخند زدم         

 ادی خواستم زنگ بزنم اژانس بیم. کردمخی.دهیحس کردم رنگم پر.برق از تنم رد شد
ھھ مگھ . کنھی ولم نمگھی دنھی منو تنھا ببی عوضنیمطمئنم االن ا. منصرف شدمیول

 نینشستھ بود تو ماش. داشتی مشکی کمرھی.قورت دادم االن کرده؟اب دھنم رو باترس
ازش . کردمیاس لرزش تو پاھا و تموم بدنم ماحس. کردیو از ھمونجا داشت نگاھم م

اگر برم . کردمی می کارھی دیبا.ادی از دستش بر می دونستم ھر غلطیم.ترس داشتم
منم !!!ی انھیونم ک. خورهی افتم اگرم نرم بھ الناز بر می ماشی وشر و ورنی اریگ
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حرف االن الناز تو سرم .نشستم لب تختم وسرم رو با دستم گرفتم.حساس رو قھر
 :دیچیپ

 د؟یاری مفیبا اقاتون تشر-         
 من یاونکھ راننده شخص!!امیت. بودنیتنھا راھم ھم.جرقھ خورد تو سرم        
وش  خست؟بای ننی مگھ ھمگاردی بادفھیبعدشم وظ. تونھ من رو ببرهیپس م....ھست

 یغی مماخو جوجھ تمیاسمش تو گوش.ستادمیرو شمارش ا.می رفتم تو دفتر تلفن گوشیحال
 تماس رو زدم ومنتظر یبرقرار دکمھ.عکسشم گذاشتم رو شمارش. شده بودویس

 ....دوبوق...... بوقھی.شدم
 .دییالوووو؟بفرما-         
 . سالمکیعل-         
 .سالم-         
 ؟؟؟ی رو بدستی جواب رئیدرست حساب.... بار تو عمرتھی شھینم-         
 کھ ینیھم....دوما.... ونخواھد بودستی من نسی کس رئچیاوال گفتھ بودم کھ ھ-         
 . کنمی می طور سالم واحوال پرسنیمن ا....ھست

 .یدی شما احوال من رو نپرسیول...اھان-         
من .....مرتون خانوم بل فرض محترمحاال ا....ستی نیازی دونم نیچون م-         

 . دارمیھزارتا کارو زندگ
 !!!! زارهی ممیچھ کالس....قھیپسره عت....حرصم دراومده بود        
 . واجب ترهستی امروکار رئیاره خوب ول-         
 ای سیرئ.....چندبار بگم؟؟؟من..... رهی حرف تو گوش شما نمنکھیمثل ا-         
 . ندارمیباالسر
 .دلم برات سوخت.....یالھ!!!یمیتیپس بچھ .....یاخ-         
 باال شیپدرم ھنوز سا....بعدم.... سرکار خانوم ندارمی بھ دلسوزیازین-         
 از ی در شان بعضشتری بیمیتیالبتھ فکر کنم بچھ ) ادامھ دادزیپوزخند ام....(سرمھ

 !!!!افراد باشھ کھ بماند
 الی واوگھید... کردی می قاطمامیاگھ س.....دیچی پیاعصابم داشت بھم م        

 : گرفتھ ولرزون گفتمیبا حالت... مشاجره نداشتمنی بھ ادامھ ایعالقھ ا.....بود
 ی کشند کھ فدای مادرشون رو میماریدارند جر ب....ستندی نمیتی....ایاون بعض-         

 ارث نبردند یزی پشتیرا کھ ماشاهللا از عقل وشعور ودایبعض... مامانشونی تار موھی
 . کس موندندی چرا بای بعضنیا.... بشھشونیبفھمند وحال

 رو یزی چنی نفھم بود کھ ھمچشعوروی بی واقعی بھ معناامیت....بغض کردم        
 : گونم رو پس زدم وبا بغض گفتمی رویاشکا.... کنھ تا من رو بچزونھیسوژه م
 بھ کارتون دیبھتره بر.... شدمفیببخشند کھ مصدق اوقات شر....حضرت واال-         

 .خداحافظ.دی رو تازه نکنیداغ کس....نی ازشتری وقت بھی کھ دیبرس
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 نیا....ایخدا... دستام گرفتمنی رو قطع کردم وسرم رو بی برو برگشت گوشیب        
فرشتھ من کھ سرومروگنده جلوم قدم .... بود کھ برام رقم خورد؟؟مامان منیریچھ تقد

 می روحنی ازشتری خواستم بی شد؟؟نمری محوطھ گرفتھ ودلگھی ری اسھویچرا ... زدیم
ھنوز .پرده رو اروم دادم کنار...دمی رو باال کشمینیوب اشکام رو پاک کردم...خراب بشھ

با ... زنگش من رو بھ خودم اوردی با صدامیگوش!!!!!شیری بابا سیا. بودستادهی انییپا
 ی برا چگھید...جوابش رو کھ گرفت.... پسرهنیبازم ا...اخم بھ صفحھ اش نگاه کردم

 رو رشی ھوا رفت وپذیب  دستمی کنم ولجکتیخواستم ر... پدسگیریکبیده؟؟؟ایزنگ
 : جواب دادمی ودلخوریبردم دم گوشم وبا طلبکار...چاره نبود...لمس کرد

 لھ؟؟الو ب-         
 .یزاری سر بھ سر می کنی اشتباه میلیخ....یشما کھ جنبھ ندار-         
 رو نایھم....یزنگ زد!! حضرت واالشھی مورد در باره شما ھم لحاظ منیا-         

 ؟؟ی بدلمیتحو
 وبا غمباد قطع ی بوده کھ زنگ زدیزنگ زدم بدونم کار شما چ....رینخ-         

 ؟؟یکرد
  واست مھمھ؟؟؟میتی بچھ ھیمگھ کار - گفتمزیپوزخند ام یبا غم لحن        
 :چند لحظھ سکوت کردوگفت        
 . نزدمیواقعا حرف درست....گمی دارم میمتوجھ نبودم چ....متاسفم.....من-         
 ھم درست بود فقط زخم زبونتون یلیخ.... حضرت واالدیینفرما-پوزخند زدم        

 .خنجر زده بھ زخم من
 . کارت رو بگو؟؟لطفای بشالی خی بشھیم-         
 .بھی واسھ شما عوفتھی مقی وقت بھ تعوھیمصدق اوقات نباشم؟؟کاراتون -         
 .بھ کار خودت بچسب.... من نباشیشما نگران کارا-         
 . حضرت واالدیاگھ شما اجازه بد-         
 !!کاتش کن.... لطفاایانال-         
 .ی سوزی حرفت منی تو تب وتاب ای؟؟؟داریعذاب وجدان گرفت.....یاخ-         
 .شما بگو.... ارهمیریگ-         
 ....چاره نبود.... شدی نمی کفرشتری کردم بیھرکار م        
 فتونی االن تشرنی بھتون امر کنم ھمدمیزنگ.... بودنیقرض از مزاحمت ا-         

 . دنبالمدییای بدیاریب
 . بودومدهی نشیتا حاال پ....یبیتفاق ناچھ ا-         
  نھ؟؟ای یایم....حاال اومده-دمیتوپ        
 .مییای ممی کنیبھتون مرحمت م....گھی دھیگاریب....میفعال کھ ما حمال شما ھست-         
 ؟؟یرفھمیش.... مماخوفتھیوظ....یچھ اتفاق خاص!!! منی خدایوا-         
 .ی بای بایدم در نباش.... رسمی مگھی دقھی دقستیتا ب-         
 .تونھی عالاتیاز اخالق....ی فھمم چقدر وقت شناسیم.....مھیحال-         
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 .فعال-         
منت ..... پسره نکبتشیا.... بوق قطع تماس تو گوشم خراش دادیصدا        

 ی خداحافظھی....رونی ورفتم بفمی چپوندم تو کمویگوش!!!ھیگذاشتناش معرکھ ا
 ھی... غروروالسلطنھ.....دی سر رسامی از زھرا خانوم کردم ورفتم دم در کھ تیسرسرک

 شی رخیبا تکبر رفتم ونشستم ب...شعورهی بشر بنیخدا چقدر ا!!! نزدچندشدمید
 :درو با قدرت بستم کھ با پوزخند گفت....خودش
 .زهی ھا برشھی قشنگ شی بستی محکم تر مکمی.....نیزنان اھن-         

 .از خداتم باشھ.....ادهی ھات زشھی از سر شنمیھم-         
 شی نزد و پرباد واخمو بھ رانندگی حرفگھید..... بخوابونھ تو دھنمیکیگفتم االنھ         

 دور ادمی افتادم کھ زی گذشتھ اادی. شدمرهی خرونیبھ ب. طور بھتر بود نیا.ادامھ داد
 حھیاحساسم ووجودم جر....روحم . بودنیاز اولم قصدش ھم. دادیداشت عذابم م. نبود

 وقت چیھ.ھمش پر بود از گناه وعذاب.....ن گذشتھ لذت نبردمی وقت ازچیھ.دار شد
 دختر ھیمن . کردمی خواستم دور بشھ نمی حد از اون چھ منی تا امی کھ زندگنیفکر ا
 نحس ی زندگنی ای اورادی بھ روزم اومد؟یحاال چ.....لھی پلھی شی وبشی االیب.....ساده

 بودم اما یازش فرار.رهیرژه م حاال داره مدام جلو چشمام. منو زجرکش کردهشھیھم
 ھول ھی ترس ھی. وترسناکاهی کابوس سھیشده برام . لحظھ ھم دست بردار نبودھیاون 

 سی اشکام صورتم رو خدمی تو افکارم غرق شدم کھ نفھمنقدریا!!! وحشتھی
 جعبھ دستمال از تو داشبورد جلو پام دراورد ھی امی کھ تدمیدماغم رو باال کش.کردند

 :موگرفت جلو
 . کنندیادمیدوستات افکار ناسالم ز.....اشکاتو پاک کن-         
 یی جوراھی. بھش انداختمی نگاھیگوشھ چشم. واشکامو پاک کردمدمیدستمال کش        

زده .....اصال بھ من چھ؟واال. ھنوزم از حرفام ناراحتھدیشا.کالفھ بود واخماش توھم
 ییدر کمال پررو.ھ؟؟ی کگھی دنی اشیھ؟؟؟چی باقمشمیاشکم رو دراورده دو قورت ون

 :فتمدست بردم وضبطش رو روشن کردم وگ
 . مجلس عزائھیگیم.دیدلم ترک.......یوا-         
 و گوش کردم ی صندلی پشت دادم بھھیتک. نشون ندادی نزد وعکس العملیحرف        

 اد؟ی می چنمیبب
 نوشتم تا برم ودانلودش ادداشتامیتو ....خوشم اومد....اووم اھنگش قشنگ بود        

کار سابقم .... دادمی کردم وگوش می رفتم اھنگ دانلود می فقط میکاریاز ب....کنم
 دمی انداختم وپری نگاه اسف بارامیبھ ت... نگھ داشتنای خونھ الناز ای جلونیماش...بود

بھ . جدا شدم ورفتم سمت خونھنیاز ماش. بستمیاومدن جرق یدر رو مثل سر...نییپا
 جا نی ووقاشون از ھمغی جیصدا.نجای اومدمی دفعھ نبود منیاول.دمیمانتوم دست کش

 دور مچم سفت حلقھ ی کھ دستفونیدست بردم سمت زنگ ا. داشتمجانیھ. شدی مدهیشن
با . زل زدمزدم  وحشتیبھش با چشما.اگھ بگم سکتھ رو درجا زدم اغراق نکردم.شد

دستم رو .دی باریاز چشماش شرارت م. دادیلبخند چندشش داشت درستھ قورتم م
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 ام رو ھم گرفت و گھیدست د. زدم غی رھا نکرد و انچنان فشرد کھ بلند جی ولدمیکش
 :با تمام ترسم بلند گفتم.واری بھ دچوندوچسبوندمیبرد پشت وپ

 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم..... پست فطرتکھیولم کن مرت-         
  بشم؟ای جومویی خوام حال دختر دایبده م-         
 .گمشو برو..... تو ندارم اشغالی بھ احوال پرسیازین-         
 : گفتضیبا غ. فشرد کھ صورتم جمع شدشتریدستامو ب        
 .ھنوز کارم باھات تموم نشده خانوم کوچولو..... دارمازی نیلیاتفاقا من خ-         
 اھمیداشتم تو دلم بھ اقبال س. پرده زددمیاشک بھ چشمام ھجوم اورد و جلو د        
 رو درجا بھم ای کھ از پشت بوتھ دراومد انگار دنامی تدنیبا د...... فرستادم کھ یلعنت م

 :دمی کشادیبا عجز فر.دندیبخش
 !!!!!!ااااامیت-         
 مشت ھی. بردورشی چند لحظھ گنگ ومات نگاھم کرد وبھ سمت مھراد یبرا        

چون ھنوز ولم نکرده بود منم شپلق .نیخوابوند تو دھن مھراد کھ پرت شد رو زم
 نجوریالبتھ تو ا. بودی عالامیدست بزن ت. دردم اومدی کھ حسابنیافتادم رو زم

 زی رو گرفت وباھاش گالوامی تقھی مھراد.خدا بھ حال زن بد بختش رحم کنھ!!مواقع
 دی خودش دی سگیمھراد کھ با چشما.دندی دویمردم داشتند بھ سمتمون م.شد

 امیت. کوبوندشیبدجور. کھ اخش بلند شدواری رو ھول داد تو دامیاوضاعش داغونھ ت
 بھ اون ی شد وگرنھ مجالنیبھ خاطر من حواسش پرت شد کھ کتک خورد وپخش زم

بھم اشاره کرد . بودنی ومالیتمام سرو صورتش خون. بلند شدادمھر. دادی نمیعوض
 :وگفت
منتظرم .رمی گیاخر انتقامم رو م...... مواظبتمشھی نره مثل بختک ھمادتی-         

 .باش
 کھ بھ یمن. ازش رفتادمیچطور . شد ورفتنشی زد و سوار ماشیپوزخند        
 ی صدا ھق ھق می رو خبر کردم؟چطور متوجھش نشدم؟بامی ترسم تنیھمخاطر 

اخھ من تا چقدر . خورهیمدام بھ خاطر من خر نفھم کتک م. افتادامینگاھم بھ ت.زدم
 شده بود وداشت خون رهکنار لبش پا. و کنارش زانو زدمدمیشعورم؟چقدر؟خزیب
چشماش حالت و . دوختبھم چشم. کنمی بکشم وخودمو خالادی خواست فریدلم م.ومدیم

مردم با فاصلھ .بھ دورش نگاه کرد.دمی و لب چدیچونم لرز. داشتندی خاصیدرخشندگ
بازم .حالم خراب بود.بسھ. ماروکھدیاوووووف خورد. زدندی مدمونیازمون داشتند د

گوشامو گرفتم و سرمو بھ !!! !!بازم.....بازم.....بازم... وجدانببازم عذا....گذشتھ
 : ارومش گفتیبا صدا.دی حال بدم رو فھمامیت.دم تکون دانیطرف

  خوبھ؟ا؟حالتیانال-         
 :با داد گفتم        
 !!!!نھ......شمی گذشتھ نحسم نابود منیدارم تو ا....... نھامیت.....نھ-         
 .ستادیاز سرجاش بھ زحمت بلند شد ورو پاھاش ا        
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 .زشتھ. شوا؟بلندیانال....پاشو-         
 : زدمیاما من ھنوزم داشتم داد م        
 شد ورفتم تو دهی بازوم بھ سمت باال کشھوی!!!!نھھھھھ...... کنھیولم نم......نھ-         

 : شدم کھ گفترهی خامی بھ تیبا اشک وشگفت.ھوا
 . خونھیبرگرد. تونی ایبھتره نر.ستیتو حالت خوب ن.می برایب.......ھیکاف-         
 :زمزمھ کردم.دوست داشتم لت وپارش کنم. کردی کالفم مشیخونسرد        
 !!!خونھ نھ.....امیت-         
 ی نفر بودم تا باھاش ھمدردھیمحتاج . و ترحمیتو نگاھش پربود از دلسوز        

دلم .ختمی کھ تو خودم رنقدریداغون شدم ا...خستھ شدم. بشمیاروم وخال.حرف بزنم.کنم
 از غصھ یپشت خنده ھام کوھ!!!ی کسیب......غم و......زخم....درد....نھیپربود از ک

 شده نی من با عجز اجی ظاھر واقعی داشتم وله بھ چھریمن نقاب شاد. بودیمخف
 بلند غمی جی فشردم تا صدایلبام رو روھم م.نی تکون داد و رفت سمت ماشیسر.بود

 امیت. رو گذاشتم رو داشبوردمیشونی وپنینشستم تو ماش. الناز و خودم برهینشھ و ابرو
 یم داشتم خرد. حرکت کردکای مانند الستغی جیروشن کرد وبا صدا.ھم نشست

سرم ھنوز .ارمی نتو نستم دووم بگھید. بفھمھی کسنکھی سوختم بدون ایذره ذره م.شدم
 ی تونست ارومم کنھ ولی مدی کار شانیا.دمی کشغیرو داشبورد بود کھ از تھ دلم ج

 ی مشیدلم داشت ات. سرسام اور زار زدنامیبھ دنبالش ھم صدا.اشت ندیثمر
 نیبھ ھم. وبعدم غبار وخاکسترد مونی مادی ھیوتنھا ازش . سوختیم.گرفت
 !!!! یسادگ

 
 

 :ایانال        
 نیا!!!!بلھ. کنمیتازه بھ خودمم افتخار م.ستمی ناراحت نچمی کھ کردم ھیاز کار        

 ی ومعذب بودن می پشت سرمھ احساس ناامننکھیاز ا!!! کھ ھستنھیھم. عادتمنمیمنم ا
 یحت.ادی بگم برمی ھرچی رواننین؟؟؟ازیی پرتم کنھ پای تالفینکنھ بخواد برا.کردم

اصال حواسم بھ . رفتم یاسترس داشتم وبا انگشتام ور م!!!!!! منمی رحمیچھ ب!!!قتل
 ییھوی!!!!یغی مماخو جوجھ تششششیا.دیی پای جغد منو منی کھ عاممیت. پام نبودیجلو

 ی بھ زرشکلی بنفش ماغیج.روح از تنم پرواز کرد.نیی شد ورفتم پای پام خالریز
چشمامو . موندموا ودرد اماده کردم کھ تو ھغی عالم دادوجھی ی وخودمو برادمیکش

 یچشما.شھیحس کردم بازوم داره فشرده م. رو نداشتمدنشیتحمل د. فشردمیروھم م
 ینفس نفس م. دست منو نگھ داشتھ بودھی با امیت.دمیگشادشدم رو بھ پشت سرم کش

 نینگفتم ا. خواد خودش منو بکشھی منیا.اشھدمو خوندم.ھیزدومعلوم بود ھنوز عصبان
منم بھ نفس نفس . نفوذ گراش گره خوردی با چشمامامچش.ای کنھ؟بی قتلم میحت

تو . زدی ام پتک منھیرومب گرومب بھ س گاد؟قلبمی بھ سرم می داری چایخدا.افتادم
 وبا خجالت مینگاھمو از چشماش دزد. لرزوندی بود کھ منو میحس...... نگاهنیعمق ا
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بارون .رد خوی مدشی بود و بھ پوست سفیعالمت ھخامنش. گردنش دوختمریبھ زنج
 ی بود بھ تنش وعضالھادهی شرتش چسبیت. کرده بودسی جفتمون رو خیلباسا
بازومو با .نھ نھ اصال ولش کن..... تو کھیری بمیا. ذاشتی مشی رو بھ نمادشیورز

با عجز ودرد بھ صورت .صورتم رفت توھم. شدی داشت لھ مکھیطور.قدرت فشار داد
 :دیبرافروختھ اش نگاه کردم کھ غر

 .یوفتی بمونھ بامن در نادتی کنم یبازوتو خورد م.....گھیدفعھ د-         
 وجود یدفعھ بعد!!!!یگفتم ولم کن روان.ول کن دستمو پودر شد......برو بابا-         
 .نداره

 . کنمی االن خوردش م؟پسیجد-         
 ی مثل مھراد باھام رفتار می شد حاال داریچ....ی زدی میتو کھ دم از خوب-         

 ام؟ی اقا تی فھمیم.یشعوری ادم بھی ھم مثل ھمون ؟تویکن
باھمون حال . شدی از خشم وناراحتزیچشماش لبر.امی تو تلعنت ب.بغض کردم        

 . و ادامھ دادماوردمیکم ن
 کھ دییشماھا. شما مردانی است بزهی غرھی رسوندن بھ دخترا تیاصال ازار واذ-         

قدرت فقط مال .... دییھمش شماھا.دی کنی واخرم خوردمون مدی دی میمارو باز
 بوده ی شکلنیاز ھمون دوران عھد بوق تااالن ھم.میری بممی بردیماھا با.شماست
کم ... بد بخت رو داشتندی زنایھوا.....ند داشترتی کھ مردا غیمرد اون زمان.وھست

 کھ براش دخترو زن ی عوضھی مرد شده یحاال کھ ھرچ.....نی کھ مرد واقعییشده اونا
روح ....ھ؟ی احساس چدی دونیاصال شما م... ھست؟ی ھست وچی نداره کیفرق
 مھمعلو......نھ....ھ؟ھھی چی عذاب و درد واقعھی....ھ؟ی ادم شکست خورده کھی.....ھ؟یچ

اصال )ستی نشی قاط زده حالایانال.با پوزش از ھمھ.(دی دونی نمیچیکھ شما نفھما ھ
 کھ یی مردانی کھ تو ھم مثل ھمی فھمی؟می فھمیم....گم؟اره؟ی میبرات مھم ھست چ

 ست؟اره؟ی سرشون نیچیھ
با . زدم وبازوم بھ مورمور افتادغیدستم رو انچنان فشار داد کھ ج. تر شدیعصب        

 : بلند گفتی حرکت ولم کرد وبا صداھی
تو فقط چند نفرو ....ینی رو ببتی واقعی تونیواقعا برات متاسفم کھ نم-         

ت کردند  درسای کھ اون لعنتیشی تو اتدی؟بای چھی بقی بودن ولیاونا عوض.....یدید
 ھستند کھ حرمت نگھ داشتند و با ییھنوزم مردا... سرکار خانومریبسوزند؟نخ

 ی رد مالی خی زنند وبینکن کھ گند م نگاه.... پستنداشونینگاه نکن بعض.رتندیغ
 مرده ی نسبت بھ ھر چدتی دونم کھ دیم. نگاه کن کھ واقعا مردنییتو بھ اونا....شند
 کس بھ من نگفتھ بود باال چشمم چیتااالن ھ.....ی انصافی بیلی خی ولھیمنف

 ر بھ سی دونستم چیچون نم..... بارم نخواستم دوست دختر داشتھ باشمھی......ابروئھ
واقعا کھ تو منو با .... بزنھیی حرفانی ھمچنیتوقع نداشتم خواھر ابت.....ادیاون دختر م

 تتیواظبت بود؟حما االن منی بود کھ تا ھمیپس ک....ی کردی قاطھی عوضیھر چ
 .ششیچ....منم پستم؟منم... بود؟واقعا من یک... بود باھات دردو دل کرد؟یک....کرد؟
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 نی شد؟چرا ھمچی لحظھ چھی شد؟واقعا یچ.نیھولم داد عقب و رفت سمت ماش        
دستم داغ شده بود و . شدی بارون گم می قطره ھانی گفتم؟اشکام بیمن چ....شد؟من 

فکر کرده .ی روانیپسره عوض. بکشمادی خواست فری کھ دلم میبھ قدر. سوختیم
 یخودشو حق بھ جانب م  کنھ؟بعدمی خواد رفتار می بامن ھر طور مھیک
 فقط نمیا...... نھدمی دی کنھ ولیمنو باش فکر کردم چقدر خوبھ و درکم م....یره؟زکیگ

شونھ .نی ماش رفتم سمتیتلو تلو م. درد داشتیلی چپم خیبازو. لحظھ اش بودھیمال 
حالم خراب .دی چکی موھامم تو صورتم وازشون اب مدندی لرزی مھیھام از زور گر

 سست دوی لرزیتنم م. ولپام سرخھرهی مجیتب دارم وسرم داره گ حس کردم.بود
 شد وسرم بھ یچشمام تار م. زده بودھی تکنشی بھ ماشرونیب.نی بودم بھ ماشدهیرس.بود

 ییتوانا.نی وافتادم رو زمدیچیپام پ.دی چرخی داشت دور سرم مایدن. کردیشدت درد م
 باز بود مھیچشمام ن. بدمتکون  تونستم خودم روینم.بلند شدن ازم گرفتھ شده بود

کالفھ بھ نظرم . اومد باال سرمامیت.داغ داغ بودم.ختی ریوبارون رو صورتم م
 : گفتی بھم داد وبا نگرانیتکون.اومد

 ؟ی پاشی تونیم.مارستانی بمی بردیبا.....ستی خوب نھو؟حالتی ید شیا؟چیانال-         
 :زمزمھ وار وبھ زحمت گفتم        
 .رمیمیم..... سوزمیم.......دارم-         
 .مارستانی بمیریاالن م.... خبیلیخ-         
 حرکت منو رو ھیبا !!!!!بغلم کرد. کنده شدم ورفتم تو ھوانیحس کردم از زم        

حس . مشامم رو نوازش کرداسشی محکمش وعطر نھیسرم رفت تو س.دستاش باال برد
 سرم امی محکم قلب تیضربھ ھا!!! ضربان نامنظمنیبازم ھم.کردم قلبم بھ تالطم افتاد

 شد ی مشتری چرا؟؟؟تبم ھر لحظھ بگھی دتو. زدیاونم نامرتب م. دادیرو تکون م
 ھی با نیماش. وخودشم نشست پشت فرموننیشت تو ماش منو گذاامیت.وحال منم بدتر

 یقوا. لنتا از جا کنده شد وگازشو گرفتی و بوکای الستغی جیتکون محکم وصدا
  حالم بد شد؟من کھ خوب بودم؟؟تو اون لحظات انگارکدفعھیچرا .تکون خوردنم نداشتم

 مداومش ی بھ راننده وبوقاامی تی بھ جز فحشاری از مسیچیھ.دمی رو بھ چشم دمرگ
چشمامو ...... کھیتا زمان. تو تنم نبودیچون حس.دمی نفھمیچی در واقع ھیعنی.دمینفھم

پلکامو چندبار بازو بستھ کردم تا بھش عادت . کردی متمینور المپا اذ.بھ زور باز کردم
 پوش کنارم توجھم رو بھ خودش دی اروم خانوم سفی؟صدامارستانیمن کجا بودم؟ب.کنم

 :جلب کرد
 .یدی خوابیتا صبح م....... خانوم؟چھ عجبی شدداریب-         
 : خفم گفتمیبھ زحمت وبا صدا        
 . سوزمیدارم م!!!!داغم-         
 .ی بری تونیم.یاما خداروشکر االن خوب....تبتم باال.... بد بودیلیاره حالت خ-         
 .دیلطف کرد....ممنون-         
 . بودفمیوظ....ردم خانوم گل نکیمن کھ کار-         
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 ی چامیت.....یراست. روش سنسور دارهامی کھ تیکلمھ ا.....ھھ !!!!فھیوظ        
 داره؟مطمئنم منت ی واستھ؟بھ اون چھ ربطدی بای چیبرا.شد؟االن کجاست؟البد رفتھ

 .دی کشریبازوم دوباره سوخت وت. زارهی سرم منمیھم
 شت در نامزدتھ؟ پی اقانینم؟ایبب......یول-         
 :با تعجب گفتم        
 ؟؟؟؟یک-         
 یم.می ارومش کردیبھ سخت. نگران بودیلیخ......نجای کھ اوردت اینیبابا ھم-         

 . کنھکسانی رو با خاک نجایخواست ا
 : زدم و گفتمیظیتو دلم پوزخند غل        
 !!!!یعوض.رندی اونو بگقھی مردم از دست بره وی امانتدهی ترسیالبد م-         
بھ . نشد دست بر نداشتی لحظھ ھم راضھیالبتھ بگم کھ از سر شب تا االن -         

 . عاشق شمای نامزدانی ما با امی داریمکافات. حرص وجوش زد فشارش افتادیقدر
 دم؟یمن چقدر خواب.....مگھ-         
م کردکھ بھ ھوش خدا بھت رح.ی ھوش بودی اوردنت بیوقت.یخواب نبود-         

نامزدت . شی رفت رو ھشت وشیداشت م. بودنیی پایلی وگرنھ فشارت خیاومد
 ساعت ھیتا .خدا رحم کرد بھت. ی ھوش بودیاالنم پنج ساعت ب. بھ پا کردییغوغا

 .ی بری تونی ھم مگھید
 ی می پرستاره چنی؟ای چیعنی. ودرو بسترونیخواستم حرف بزنم کھ رفت ب        
رفتارا و کاراش برام . چش شده بود؟چرا نگران بوده؟اونکھ براش مھم نبودامیگفت؟ت

 حد نگرانم شده نی تا ایعنی. کنمیری گجھی توستم نتینم.گنگ ونامفھوم بود
 ی دور بشھ ولمی پوچ وواھکار تکون دادم تا افنیسرمو بھ طرف.......!!!کھ

 حرف امی کھ با تیاز طرز...... کھ زدمییاز حرفا.انگار عذاب وجدان داشتم.نتونستم
 سرم در ی مدلنی ادی نبایحق داشت ازم ناراحت بشھ ول. کھ دلخور شدهنیاز.....زدم

 رو درک امی تونستم تینم. سوختی وبدجور مدی کشی مریبازوم ھنوزم ت.اوردیم
 سواال رو نی ای خواستم تھ وتویم. اعجوبھ تر بودبھ؟ازمنمی حد عجنی ااچرا ت.کنم
 اومد امیدر باز شد وت. شدمجی گی کھ حسابیریتو درگ.افتاده بودم تو مخمسھ.ارمیدرب
 کنار تخت رو جلو یصندل. وبا نگاه نگرانش بھم نگاه کرد واومدداخلستادیدم در ا.تو

موھاش نامرتب . کردمی بھش نگاه می دلخوری و قدری تفاوتیبا ب. ونشستدیکش
 ھم یحرف. زدم نھ اونی می من حرفنھ. زد کھ چقدر خستھ شدهیزار م. خستھیوظاھر

دست . گفتم وصورتم جمع شدیاخ اروم.بازوم بھ شدت درد گرفت.می کھ بگمینداشت
اخم . با غضب نگاه کردمامیبھ ت. نکردی چندانرییتغ.دمی مالکمی رو گذاشتم روش وگمید

حاال .ھی شکرش باقیجا.شھیخوبھ باز خجالت سرش م.نگاشو بھ اطراف دوخت کردو
 :وجدانم گفت. کنمیمن ول نم
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 علف نیتوھم ھمچ. کارش درست نبودهدی بد بخت کھ فھمنی انصاف ایبابا ب-         
از . کردھای پاتی قاطیدیباز د. خانوم خانوماریخودتو حق بھ جانب نگ.یستی نینرم

 !!!!خودت گفتن بود
 دی تو موھاش کشیدست. بھش زل زده بودمتیمثل طلبکارا با حرص و عصبان        

 :وپکر گفت
 .یخودت مقصر. طور زل نزن بھ مننیا-         
 :دمی خودمو بلند کردم وبھش توپکمی.از کوره در رفتم        
 .رمیمیدارم از درد م.ی کھ فاتح دست منو خوندی بود؟تویچ-         
 :تو چشمام مثل خودم نگاه کرد و بلند گفت        
  کارت کردم؟ھان؟یوگرنھ من چ.یختی کھ اول شما کرم ردی ببخشیلیخ-         
 .یتو دستمو لھ کرد-         
 از گور سرکار شای کنم کھ ھمھ اتی عذر خواھدیبا.یتو سر دعوا رو باز کرد-         

 شھ؟یخانوم بلند م
 .ی جنبھ ایتو ب.....من کنار اومدم-         
 . جنبھ داشتھ باشمدی ھم بای منو بکشی دونستم کھ اگر بخوای؟نمیجد-         
 نی اامیمنتھا من مسخره باز. کردمیمنم شوخ.....گھی بود دیشوخ-پوزخند زد        

 .ھیمدل
 .مثل خودت خنکھ-         
 :شونھ ودستاشو ھم زمان اورد باال وگفت        
 !!!!! کھ ھستینیھم-         
 ھیعجب تخس!!!!! گردونھی خودمو بھ خودم برمیحرفا. کھ ھستینیمرگ ھم        

 :چشمامو بستم وبا پوز خند گفتم. کردمیداشتم دود م.اروی نیا
 .ستیجواب ابلھان خاموش-         
 !!!!!جالبھ واقعا......ھھ.کمک بھ مردم ھم شده کار ابلھانھ.....ایتازگ-         
 کھ بلند دمی گوش خراشش فھمی وصدانی رو زمی صندلی ھاھی شدن پادهیبا کش        

 ساکت بود تا با ھمون لحن سرد ی اھیچند ثان!!!!!رت بخوره تو سر پرموتکا.شد
 :وخشکش گفت

 . کرد ازبس زنگ خوردی خودکشتیگوش. زنگ بزنالتی فک فامنیبھ ا-         
 . ندارم کھ بھش خبر بدمیلیمن فک فام-         
 ھ؟یپس مھراد ک-پوزخند زد        
 : زدمغی شدم وجرهیبھش خ.اوردیبغضم بدجور روم فشار م.اوردمی طاقت نگھید        
 ؟اره؟ی فھمیم.دشمنمھ......ستی من نلیاون فام-         
 خواست یم. کردی مات فقط نگام میبا حالت.چشماش از شدت تعجب گشاد شد        

 ی ولومدیاون دنبالم م. کردی متمیواقعا کھ بدتر از مھراد اذ.دلم ازش پرشد.ازارم بده
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 مقدار کی. کردندی رو تار مدمیاشکام د.بھ نفس نفس افتادم.دهی رودررو عذابم منیا
 :اروم تر ادامھ دادم

 ی و بیی تنھای دونیاصال م!!!!! تنھامیتنھا..... ندارمنجای کس رو اچیمن ھ-         
 از مھراد عذابم شتری بی داری دونی؟می چیعنی ؟؟دردوغصھی چیعنی یکس

 حد نامرد نی ا؟تای زجروشکنجھ بدنقدری ای شوخھی منو بھ خاطر دی با؟واقعایدیم
 ؟ھان؟ی پستنقدری؟ای بری م؟لذتی کنی دختر رو ناراحت مھی کھ یوسنگدل
 بھ دمیسرم رو کوب. شکستی ضجھ ھا وزار زدنام سکوت اتاق رو میصدا        

 :دمی ارومم نالیبا بغض و صدا. شدمرهی اتاق خدیمتکا و بھ سقف سف
 یکی ھم یوقت....ی پرازبدبختیزندگ..... نحسی زندگنیاز... خستھ شدمگھید-         

اخھ . پروبالتری زنھ زی می شکلنیا......ی باھاش دوکالم حرف بزنی بتونشھی مدایپ
 فی بال تکلگھی دونم کھ دیحداقل م.....میمن بھ مرگمم راض..... من دارم؟ھی چھ اقبالنیا

 .ھی زندگنی بھتر از ایلی خرمیممن ب.....ستمیوسرگردون ن
از ھمون .شی وقت پیلیاز خ.....دلم شکستھ بود.حرفام از اعماق قلب شکستم بود        

 زدم اما دوباره غیج......دی نفس نکشگھی کھ مامانم افتاد جلو پام ودیروز
 دارم بھ دی فھمی متوجھ من شد؟کیک.اون روز قلب من ھزار تکھ شد.......برگشت

 دلش دیشا. زدمی خوب نبود وفقط ھق ملمحا.دمی کشی زور نفس م؟بھی؟کرمی مراھھیب
حاضر بودم .ومدی بھم ترحم کنند اصال خوشم نمنکھی من از ایبھ حالم سوختھ باشھ ول

 رفت تو نیءسنگی شھیصداش مثل . حقارت رو تحمل نکنمنی ایزنده بھ گور شم ول
 :گوشم

 ......کمیمن فقط .یگی نھ اونقدر کھ تو میول.....من سنگدلم.من پستم......اره-         
 یزی تو کھ چیبرا.نیھم.یبدجنس.......ی ایاز خودراض!!!!یمغرور-         

 .ی کنی حال زجرکش منیمنو با ا.ستین
 .ی بشتی حد اذنی خواستم تا اینم-         
 .ی منو بچزونیفقط خواست.....اره خوب-         
 .ی انھی حد کنی دونستم تا اینم-         
 تونم ازت یم.ی کارم کردی چنی ببی شوخھیبھ خاطر .یشتریتو کھ از من ب-         

 . دفاعی دختر بھیبھ جرم ازار رسوندن بھ . کنمتیشکا
 تتی تونم شکایمنم م.یستی مظلوم ننمیھمچ. دارتھشی تو زبون نیاسلحھ مخف-         

 .رو بکنم ھم ابروتو ببرم
 . نھ جراتشوینھ عرضشو دار......ی کنی کارو نمنیتو ا-         
  بکنم کھ باورت بشھ؟ی خوایم-         
 ھم ی خواینھ؟می از اریغ.یشی شناختھ مفی ادم ضعھی عنوان ؟بھی کھ چیبکن-         

 .ستیمھم ن.بکن
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 لبخند از سر ھی ابرومو انداختم باال وبا ی تاھی.صورتش در حد انفجار بود        
 و فقط دی جویپوست لبش رو م!!!!!ھاھاھا. کم اوردهدیفھم. بھش زل زدمیروزیپ

 :با حالت طلبکارانھ گفتم. رفتیچشم غره م
 .حواستو جمع کن.ارمیواسھ من چشاتو تنگ وگشاد نکن کھ از کاسھ درم-         
 :دستش رو برد وپشت گردنش روماساژداد وگفت.رونینفسش با صدا داد ب        
 ..... کنمیمن قاط.....ی پریور م رو مخم بدجیدار-         
 نره ادتیپس .منم اھل دادوقالم. تو ھمرهیاونوقتھ کالھامون م. کنمی میمنم قاط-         

 .یوفتی در نایکال با اعتماد
 .سابقھ وتجربھ ثابت کرده!!!!!بلھ-         
 . کنھی خو مال شما فرق می کنھ ولیاون زمانھ کھ ثابت م.......اھان-         
 وبا دی تو موھاش کشیدست. ابروشو داد باال وبا دھن کج زل زد بھمی تاھی        
 خواد شق یمگھ م. کردی داشت فکر منکھیمثل ا. ضرب گرفتنی رو زمیکالفگ

 :بھم نگاه کرد وگفت!!!!!ال؟؟؟وااااااااای رفتھ تو خنیالقمر کنھ ھمچ
 کھ منم فردا ھزارتا کار میبر دیاگر صالح بدون.... حالتونم خوبھنکھیمثل ا-         

 .دارم
  جلوتو گرفتھ؟یک.خووو برو -         
 . ھای مونی تنھا منجایبعد تو ا. ھارمیم-         
 درست فتوی کھ چرا وظرندی گی شمارو مقھیاون وقت .ستیمھم ن......بمونم-         

 .یانجام نداد
 :جوش اورد        
  فھم شد؟ریش. در قبال شما ندارمی افھیصد دفعھ گفتم من وظ-         
 یاگر فھم وشعور داشتھ باش.ی ھم دارفھیوظ.رهی پات گی چھ نخوایچھ بخوا-         

  فھم شد؟ریش. ھم مشکل خودتونھی اگرم کھ ندارشھی متیحال
 یکی دهی میاخ کھ چھ حال. غضب زل زد بھمریبازم خفھ خون گرفت و مثل م        

 :دیغر!!!!!عی ضانمی اشھی کھ دلم خنک میا!!!!بخوابونم تو چشماش
 ؟یدیفھم.یایزود م....... گرم کنمنوی ماشرمیم-         
 !!!!یھر.دمیفھم....ھاااااا -         
 :دیوجدانم سرم داد کش. ھیزیخجالتم خوب چ!!!!چھ با ادبم من        
 کمی. اسبھیر باشھ پسر غی ھرچنیا......نفھم..... کنندشعورتی خاک برسر بیا-         

 !!!!خرررررر.بفھم نفھم
 سوزش از ی وقدراطیسوزن سرم رو با احت..بھ خودت فحش بده. ادبیوجدان ب        
شال . شدمی رفت اما داشتم بھتر می مجی بود وگنیھنوزم سرم سنگ.دمی کشرونیدستم ب

با چشمام دنبالش گشتم و جلو .بارون بند اومده بود.رونیوموھامو مرتب کردم ورفتم ب
 ی نگام مرهی خنشی پا چنبره زده تو ماششت ھنی عشششیچ.دمشی دمارستانیدر ب
 ینشستم صندل. کردمی مراعات مدی بای سخت بود ولیلیخ!!!!ززززززیھ.کنھ
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ه پسر.ختیخواستم درو اروم ببندم کھ باد زد و انچنان بستھ شد کھ خودم قلبم ر.جلو
 :با دعوا گفت.فکر کرد من از عمد محکم بستم.خر

 .ی بندی طور منی استی نلھی در طوییییھو-         
 : گفتمی وبا حالت مظلومانھ انیی سرمو انداختم پای دونم چرا ولینم        
 . جور بشھنی خواستم ایمن کھ نم.باد زد.از عمد نبود.....دیببخش-         
بھش نگاه !!امی برسھ بھ تیچ.خودمم تعجب کردم!!!!ی موذاهرکیاب ز!!!!!یاخ        
بھ .ی وچشماش اندازه نعلبکنیفکش رو زم. چرا خشک شدهنیواااااا؟ا. کردم یاروم

 :باال سرش اشاره کردم وھمون طور اروم گفتم
 !دراومد-         
دست برد و استارت . شدرهی بھم کرد وبھ جلو خی نگاھمین!!!!جا خورد        

خندم .  بودشیشونی رو پی از سر گنگیاخم. زدمدشی دانھی ومخفیگوشھ چشم.زد
 یوسطا.. بودھای عجب روزیول... دمی خندی مزی شدم وررهی خرونیبھ ب.گرفتھ بود

 ھیتوش داروھام و. نگاه کردمشبھ. گذاشت روپاھامکی پالستھی ھوی!!!راه ودر سکوت
 . بودیعالم خوراک

 ؟ی گرفتھی چنایا-         
 !!!ی خوراککمیداروھات و-         
 .؟یدی خریواسھ چ.ھی چنمی بیم.ستمیکور ن-         
 . زودتر انفوالنزات خوب بشھنکھی ایبرا-         
 !!!! زنمت ھایم-         
 شییخدا.ششششیچ!!!!دی کردکھ حس کردم چار ستون تنم لرزی نگاھمیبھم ن        

اخ کھ . باز کردمی با رانی مغز شکالتکی دونھ کھیقبل از اونکھ ابروم بره .گشنم بود
 امی بزنم با اخم وتخم تیھربار کھ خواستم حرف..میتموم مدت ساکت بود...دهی میچھ حال

دوکلوم اختالط ...شھی جوره نمچی برج زھرمار ھنیا  حاصل شد باجھیمواجھ شدم ونت
ھ زھراخانوم با صورت بر افروختھ وناراحتش دست بھ با استرس رفتم داخل ک!کرد

 : گفتمی لبری گرفتم واروم وزبیخودمو غر. بودستادهیکمر بھ انتظارم دم سالن ا
 !!!!سالم-         
 ؟ھان؟ی رو خاموش کردتی گوش؟چرایی معلوم ھست کجاچیھ-دیبھم توپ        
 : گفتمیبا بغض مصنوع        
 زھراخانوم؟-         
 ؟یچ-         
 . بودممارستانیمن ب......من-         
 .انگار پنچر شدووارفت        
 ؟ی گفتیچ-         
 :خودمو انداختم بغلش وگفتم        
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از ساعت ھفت تا .مارستانی ھوش بردند بیمن رو ب.حالم بد شد زھراخانوم-         
  کرد؟ی چقدر سرم درد مدی دونینم. ھوش بودمیاالن ب
 : وبا بغض گفتدی ھق ھق کردم کھ زھراخانوم پشتم رو مالیالک        
 ؟یاالن خوب. کھ نصف جون شدم مادر؟منیچرا زنگ نزد.......رمی بمیالھ-         
 .اوھوم-         
 .ارمیمن االن واست اب پرتغال م.برو تو اتاقت استراحت کن-         
 ی مادر بزرگم بود وحتیزھرا خانوم جا.رمازش جداشدم ورو برگردوندم تا لو ن        

 میگریمنم خوب باز. دلسوز و دل رحم بودیلیخ. نداشتمی کرد اعتراضیدعوامم م
 شششششششیاخ.تلو تلو رفتم تو اتاقم وافتادم رو تخت. باورش شدی راستیراست.ھا

روشنش کردم . در اوردمموی وگوشدمدست بر. کردیسرم ھنوزم درد م.راحت شدم
صفحھ کھ .. رفتیمدام اتفاقات امروز تو ذھنم رژه م. باالادی بندوزیم تا وومنتظر شد
 من ی بھ گوشنی کھ اھی طور زنگنیھم.النازبمب بارونم کرده . چھ خبرهدمیاومد باال د

 مای پھیھمھ اس ام اساش .شھیری دختره سنیحق ا. حق داره خاموشش کنھامیت.زده
کدوم .ارندیخبر مرگتو ب....؟ییخره کجا...؟یکجا موند....؟یکدوم گور.داشت

 داخلش ی فرستاده بود کھ فقط فحشای مدلنی ھمامیچند تا پ.....؟یمرد....؟یقبرستون
 وبعدم نیچشمم افتاد بھ اسم ابت!!! چقدر سمجھگھی دنیا.مردم از خنده. کردی فرق مکمی

دلم . دادنھم زنگ زده بودن وھم اس ام اس.ودچقدر دلم واسشون تنگ شده ب.نیادر
 تو سر می زدی منی ومن وابتمی کردی می افتادم کھ باھم بازی میی موقع ھاادی.گرفت

 : کردیمامانم ھم دعوامون م.نیادر
 !!!نیپسر کوچولومو کشت!!!!بسھ-         
 وبگم حالم خوبھ رمی خواستم باھاشون تماس بگیم. دلسوز ومھربون بودشھیھم        

در .ھی گرری زنم زیمنم م.شھی شک حالشون بدتر می صدا ووضعم بنیبا ا.......یول
کنارم لبھ تخت . داروھام اومد داخللونی اب پرتغال وناوانی لھیباز شد وزھراخانوم با 

 . ضرب رفتم باالھی کھ دستم  رو با قرصم دادوانینشست ول
 !!!یشی پره گلوت خفھ میم!!!!اروووووم مادر-         
 : وگفتمنیی رو بردم پاوانیل.گھی دور از جونم نمھی. وراست رکشھیھم        
 !!!! !دووووووووورازجوووووووون-         
 دست لباس ھی رونیزھراخانوم کھ رفت ب.المصب خواب اور بود.خوابم گرفت        

بھ چند !!!!دهی میچھ حال.....ششششیاخ. لحاف گرم ونرممری زدمی وخزدمی پوشیراحت
 . کھ خوابم برددی نکشقھیدق

         
 .میوگرنھ تا فردا صبح عالف بود.ول کردت....الحمد ا-         
 !!!ھاااااااااااا واال-         
 ی مھی گری ھای بھم وھادی امتنحانم الھھ مثل کنھ چسبنیامروز بعد دادن اخر        

 مگھ بھ یول.می با کمک بچھ ھا جداش کنمیباالخره تونست.اشک منم دراورد نامرد.کرد
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 نطوری اشھیھم.می پشت چراغ قرمز بوددونیدور م.....می بود؟بگذری سادگنیھم
 ھوس یلیخ!!!! پارک باحالھیدون بود وبعدم ی مھیبعد کوچھ مدرسھ بالفاصلھ .بود

دستمو زدم . کار بشھی بگم چیزاره؟؟؟؟ای ملی عزرائنی ای بچرم ولکمیکردم برم و
 ییییییییییییییھ. کردمی رو نگاه منروی بی حوصلگی چونھ ام وبا بریز

 نھا دوباره تنکھیاز ا....دلم گرفتھ بود. بازم راه افتادامیچراغ قرمز شد وت!!!!!روزگار
 ی کھ پکرم وبدیفھم. ھم ساکت بودامی دلم خوش باشھ؟؟؟؟تگھی دیبھ ک.شمیم

 پارک در حال رد یاز جلو. راننده فرو رفتھی نگفت وفقط تو نقش یچیپس ھ.حوصلھ
دوستام داشتند باھم عکس !!!!! خدا چاکرتمییوا. کھ چشمام پروژکتور زدمیشدن بود

 :بلند گفتم.رونیوخودمم تا نصفھ ب نیی رو دادم پاشھیش.دنی خندی گرفتند ومیم
 .نجامیبچھ ھا؟؟؟؟؟من ا-         
 : وگفتمنیزدم رو سقف ماش.نگاھم کردند وواسم دست تکون دادن        
 !!!!!!ابوتوی نی بترمز اامیت-         
داد .نیی پادمی نگھ داشت ومن از پنجره پرکای الستغی وجی ترمز ناگھانھی با امیت        

 : در اومدامیت
  مقصر؟؟؟شمی بعد من میریمی میوفتی می گیھ؟نمی چھ کارنی؟؟؟ا!!!اخھ ادم-         
 !!!وفتھیخوب ب......امیول کن ت-         
 .واسھ سرکار خانوم گفتنش اسونھ....گھیاره د-         
 دنیھمشون تا منو د. بچھ ھاشیدستموبھ نشون بروبابا تو ھوا تکون دادم ورفتم پ        

 : جلو صورتش گرفت وگفتنشوی دوربھیھد. ومنو دوره کردندندی کشغیج
 . داشتھ باشمرمی ازت عسک بگستایوا..... یان-         
چند تا . گرفتم جلو صورتمکیدستمم بھ نشون ال. بازشمی ونستادمیدخترا اوسط         

 ھی تکنھی دست بھ سنشیبھ ماش. نگاه کردمامی کھ بھ تمی مختلف گرفتیعکس با ژستا
 شرتی سوھی وی شرت جذب مشکی با تی لنی شلوارجھی. کردیداده بود ومارو تماشا م

 . طبق معمول رو موھاششمنکیع. اسپرت داشتدی سفی وکفشاینخ
 :از ھمون وسط پارک داد زدم        
 ؟؟؟ی تو بساطت ندارنی ن موربی؟دوربیییییییییییییییامیت-         
در . کاملھ کھزاتشمیتجھ!!!! داداشولیا.نیسرشو تکون داد ورفت تو ماش        

 یبچھ ھا تند تند خودشو مثال اماده م. رو قفل کرد واومد سمت مانشیماش
 :بھشون زل زدم وسر تکون دادم وگفتم.کردند
 .می پسر شده ما خبر نداریراستم قحط!!!! کننددتونی خاک برسر پسر ندیعنی-         
 واقعا یاگھ ولش کن. بھت چسبوندنی طال رو مفتنیا.....گھی ببند دیکیتو -الناز        

 !!!یخر
 !!! مثل توشمیتازه م.......ھھھھھھھھ-         
 !!! نزارهنترنتی عکسامونو تو انی؟ایان-مایفاط        
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 دماغشو بکشھ باال ھا ھنر نیا...... کارا رو ندارهنی عرضھ انیا....نھ بابا-         
 .یغی جوجھ تی مماخوارمیخودم ھفت جد ابادشو در م. کنھی میبعدشم غلط اضاف.کرده

 بابا چرا یا.ادی وچشماشون داره از کاسھ درمدهیحس کردم ھمشون رنگشون پر        
 ....... ندازند؟؟نکنھیواسھ من ابرو باال م

 خواد پشت ی دلت میھرچ!!!! ھادی نکنیزیچ.....یتعارف.....ی وقت خجالتھی-         
 .سر مردم بگو

 ینم.باترس برگشتم وبھ چھره خونسردش زل زدم. راست اومد تو دھنمھیقلبم         
سرشو تکون داد و رفت . کردمی کار کنم؟؟؟فقط مثل مترسک نگاش میدونستم چ

 : وگفتستادیپشتش ا. شده بودمی تنظھی رو پانشیدورب.عقب
 .ری عکستو بگستایبرو وا..... نگام نکنیمثل بابا غور-         
 : و گفتمنی زمدمیپامو کوب        
 . پسره مماخوی خودتیبابا غور-         
کاله کپم رو . بزنمپی خورده تھی دیبا.ازک کردم ورفتم سمت کولمپشت چشم ن        

 دادم باال ناممیاست. وکاله رو سرم کردمرونی از موھامو دادم از مقنعھ بکھی تھی.برداشتم
 . کامال رپپی تھی. دستم کردمموی بندیودستبندا

 ی چندتا تکامیت.ستادمی از درختا ایکی ی درشت دخترا پایرفتم ودر مقابل چشما        
 . ازمون گرفتیودستھ جمع

 .می ما برھیاگر کاف.......خانوما-         
 : بلند گفتدی خندی کردوبدجنسانھ می کھ بھ من نگاه می جلو ودر حالدیالناز پر        
 شھ؟ی جان با نامزدش عکس نندازه؟اره دخترا؟می انشھیواااااااااااااااااااااا؟م گھ م-         
 : مردم ازارم باھم گفتندیاز خدا خواستھ ھا نیا        
 !!!!!نھھھھھھھھھھھھھھ-         
 جوجھ عکس نیمن با ا!!!! مررررررررررررررررگیییییییییییییا        

 ی ھم داشت با کالفگامیت.حس کردم کھ صورتم سرخ شد!!!!رم؟نھھھھھھھھھھھیبگ
 .ود ھم ھرھرشون بھ ھوا بی ابادی خرادواونی چرخیدور خودش م

 تا من بگم چھ جور ستای وادهی درخت بنی با اقاتون جلو ا؟زودباشیان-الناز        
 .دیریژست بگ

 :دم گوشش گفتم        
 اصل ی دونستی انصاف؟تو کھ میخر ب. بوشوکو دارمیمن بعدا حساب تو-         

 ھ؟ی اغھی چھ صی عکس لعنتنی اگھیھ؟دیماجرا چ
 :ھولم داد وگفت        
 !!!برو. هللاکیآبار.ستای دختر شجاع واھیمثل .... نکنیببند غرغر اضاف-         
 زل نیبھ زم. زدی موج میتو چشماش ناچار. با عجز نگاه کردمامیبھ ت        

 ھمون درخت یاومد وجلو. وسرشو تکون دادرونینفسشو محکم داد ب.زد
 کردم الناز ی فقط دعا مھیل تونستم بفھمم االن تو چھ حاینم.صورتش سرخ بود.ستادیا
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 لیدل. کردنی ونگاه مدند مدرسھ ھم اونجا بویچند نفر از دخترا.بھمون رحم کنھ
 نیباز ا.قلبم اروم قرار نداشت. کار دادم وگرنھ عمرانی بود کھ تن بھ انی ھمشمیاصل

 : بھش کردم وبا چندش گفتمی نگاھمین.کالھمو کج کردم ورفتم کنارش.طور شدم
 !!!! مماخوشششششیا-         
خدا بھمون رحم . تمام نگاه کردطنتی وبھمون با شستادی انیالناز پشت دورب        

 : متفکرانھ گرفت وگفتافھی قھیالناز .کنھ
 چپتو ببر جلو یپا....بعد دست راستتو بھ کمر بزن. برو جلوکمی جان؟یان-         

 کن سمت اقا لی ماکمیصورتتم ... بنداز رو پا راستتتوینیسنگ....
 . نرهادتیلبخندم .اره.....اھان!!!امیت

 یلیخداروشکر باز ژست خ. انصافیدختر پست ب. مردمیداشتم از خجالت م        
 و ستھی ھم قرار شد پشت سرم باامیت.ادی بر می بگی ھر چنیاز. نگفتیخاک بر سر

فالن  می باشی گفت چھ جوری میھ. کردیحاال ولمون نم. خم بشھکمیبھ طرف من 
 نیدورب. خودشم خستھ شدکھ  دونم چندتا عکس گرفتینم.کمرمون خشک شد.میباش

 یی عجب عکسایییییییوااااااااا. مشغول نگاه کردن شدمجانیرو ازش گرفتم وبا ھ
 . ھم ابروھاش رفت باالامیخود ت.شده

 .من خوش عکس ترم...... باشھیبازم ھر چ-         
 ؟یمطمئن-امیت        
 .یخودتم شاھد......معلومھ-         
 . کنمی فکر نمنطوریمن ا-         
 :جلوش قد علم کردم وگفتم        
 .چھ پررو.......اااااااااااااااااااااا؟نھ بابا-         
 .ی شما از خود متشکرتر ھستیول........ خانومدیببخش-         
 ؟یپس خودت چ.برو بابا-         
 . پرسم بھتون ثابت بشھی مبای زی خانومانیزاصال ا-         
 اخھ کجاشون نایا. کردندیچھ ذوق. چندش نگاه کردمیبھ دخترا با لبخند وحالت        

 .ھ؟چلغوزایبایز
 .دنی میخوب معلومھ بھ من را-         
 .می کنفی وتعرمینیبب-         
 ؟یشرط سرچ-         
 ؟ی بندی کھ شرط می دارنانی اطمنقدریا-         
 .بلھ....ھوووووووووم-         
 . ھاشھیبرات گرون تموم م-         
 : وگفتمدمیخند        
 .ی چقدر رو دارگھیاوھووووووووووو تو د-         
 : وگفتدی خندیبا بدجنس        
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 .ی بدی بھ ھمھ بستندیمن اگر بردم شما با-         
 ھ؟ی چھ شرطنیا!!!ترسو....یزک-         
 ......  منیواگر تو برد-         
 .ی چرخونیدور پارک م.ی کنیتو منو کول م-         
 ماھا در نوسان نی بامی ترتینگاه پر ح. دخترا بلند شدغی دست وجیصدا        

 رو نیدورب. وسط غش کرده بودم از خندهنیمن ا.ی کردی چھ غلطی فھمیحاال م.بود
 سرسخت نگاه کرد بی رغھی بھ من مثل امیت.نند کلی تحلھی دست بچھ ھا تا تجزمیداد
 : باخودش گفتیلب ریز.ھی پررویلی خگھی دنیا. خند زدشیون

 . کشتشیکولم پ. کنمی ھم نمیمن تورو سوار گار-         
 .یشی مطیخ. بھ خودت مطمئن نباشنقدریا.امی مستر تمینی بیم-         
 حد بھ نی تا ایعنی؟یییییییییییچ.نشی نگاھشو ازم گرفت و رفت سمت ماشامیت        

از . خواست جرش بدمیدلم م.دی نداد؟خون بھ صورتم دوتیخودش اعتماد داره کھ اھم
 قایدق!!!!ی برداشت و رفت سمت سوپریزی چھی نیاز تو ماش. مغروریخود راض
 کار ی خواد چیم. گشاد شدوچشمام از کارش شگفت زده شدم. پارک بودیروبھ رو

خودمو انداختم رو تختھ سنگ کنرم . بوددهی رستی نھای حد ب بھمیکنھ؟کنجکاو
 :گرفت طرفم وگفت. برگشتی پر از بستنلونی ناھی با امیچند لحظھ بعد ت.ونشستم
 !!!نی ازنمیا. خانومایب-         
 .ی چقدر مغرورگھیتو د.ی رو تو خورد کردنی سنگ پا قزویعنی-         
  صلح باال؟د؟پرچمیرفتی پذام؟شکستویاقا ت-الناز        
 : کرد وگفتی تک خنده اامیت        
 گرفتم چون دوست نداشتم خانومم نمیا. کنمی نمینی وقت عقب نشچیمن ھ....نھ-         

 . ببرهبشیدست تو ج
 نی باھمی بود ولی چدمی نفھمادی لب غرولند کردکھ زری وزنییسرشو انداخت پا        

 زد ودوباره مشغول یالناز بھم چشمک. اب کردنلویک لویحرفش انگار قند تو دلم ک
 پچ نقدرپچی خوان ببندن ایتوافق نامھ ژنو کھ نم. حاالناھمیاوووووووووووا. شدیبرس

 : از ھمھ گفتیندگیاخر سر الناز بھ نما. کنندیم
 تا وفتھی اقاتون تو عکس بھتر می ولی نشیرتیغ. جونی اندیببخش...... ما یرا-         

 .تو
 نگاه کردم کھ زونی با لب ولوچھ اوامیبھ ت!!!! ھاگای در حد بوندسلعیضا        

 امی و با حالت قھر پشت بھ تنی بھ زمدمیپامو کوب. لبخند زدروزمندانھیپ
 ھی از کنارم ھوی. کردی ممی عصبشتری خنده ھاشون بیصدا. بد بختیچاپلوسا.نشستم

 . اومد جلویبستن
 !!!! دختر کوچولوایب-         
 !!!چارهی بیچاپلوسا. واسھ ھمشون متا سفم؟واقعای خوش حالیلیخ-پوزخند زدم        
 . شنوندی راحت بود حرفامونو نمالمیپس خ.می دورتر بودکمیاز اونا         
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 . رو بچسبیبسستن.ی کنی نداره کھ خودتو براش ناراحت می ارزشزای چنیا-         
 رو ازش یبرگشتم طرفش وبستن.بھ چھره جذابش نگاه کردم . خواستیدلمم م        
 دونست؟البد ی از کجا مامیت. خورم وعاشقشمی مشھی کھ من ھمھی ھمونوالیا.گرفتم

 من با ھمشون یبستن.اونا ھم مثل من تعجب کرده بودن.نگاھم افتاد بھ بچھ ھا.دهیدستم د
 :ت گفیالناز با قصد وھدف.فرق داشت

 .دی ھوا خانومتونو دارام؟خوبیتاقا-         
 : وگفتدی تنھا خندامیت. ھا اشاره کردیوبھ بستن        
 .نیھم. واسش گرفتمنویخوب منم ا..... دوست دارهشتری بی مدل بستننی اایانال-         
 ی ھایطرفدار....... پرحسرت دختراینگاه ھا. کردیافکار دخترانم ولم نم        

 باورش دی من نبای بودولزی چھیھمھ وھمھ نشونگر ......دم خویکارا.......امیت
رفتند . خاک برسر نفھمتونیا. پارکگھیدخترا بدو بدو رفتند بھ سمت د..دینبا.اره.کنم

لجم . عکس گرفتندبی بھ عنوان کار عجن شدند واز خودشوشی بازلیوسوار وسا
 امی کار کنم کھ جالب باشھ؟تیچ.....یول. خواستم من بزنم رو دست ھمشونیم.گرفت

 : وگفتستادیکنارم ا
 .ی بری افکار خود بھ سر مشتن؟دری شده آنیچ-         
 . رو کم کنمنای خوام رو ایم-         
 مثال؟-         
 . بکنمبی کار عجھی-         
 : گفتی بھ شوخامیت        
 ؟یری باال درخت عکس بگیچطوره بر-         
 : زدمغی وجدمیراز جام پ        
 .ی تو نابغھ اامیت!!!!ھیعال-         
 : کفشامو دراوردم وگفتمعیسر.با تعجب زل زده بود بھم. شدی جدی شوخیشوخ        
 !!!!ری قالب بگاالی-         
 ... کردمی شوخھ؟بابای چھ کارنی؟ایدخترجان عقلتو از دست داد-         
 . توریبگ.زهیجورابام تم.نترس بابا-         
 !!!ی بد بختھی باز یوفتیم..... شوالی خی بنی توروجان ابتایانال-         
 . حرف نزننقدری؟ای کھ گفتم رو انجام بدی کارشھی مامیت-         
 .خطرناکھ دختر!!!!!ستی کارت درست نایانال-         
 . قالبو تا نزدمتریبگ!!!!دھھ-         
 . خودتیپا. ندارهی بھ من ربطیپس اگھ افتاد-         
 . داداشریبگ. جمعالتیخ.......باشھ بابا-         
اخر سر دستاشو تو ھم گره کرد .حقم داشت. کرد ومردد بودیدست دست م        

 منو انداخت باال کھ کارم بھتر امیت. پامو گذاشتم ورفتم باالیبا خوش حال.وگرفت جلو
حس . المصبدهی می چھ فازیوا. بکشمغی خواست جیدلم م!!!!دمش گرم. رفتشیپ
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دخترا برام .ستادمی شاخھ محکم اھی ورفتم ر. باحال بودیلیخ. کردم شدم تارزانیم
 !!! چاپلوسیپرروھا.دیرو اب بخند....مرض.دنی خندیدست تکون دادن وھرھر م

 تارزان بزرگ چطوره؟- الھھ داد زد        
 .دییایشماھم ب.ھیعال...... جو مساعدهنجایا-         
 .یشی االن کلھ پا منیی پاای ب؟زودی کنی مھمون دعوت می رو الکی چیچ– امیت        
 .ریعکستو بگ.برو عمو-         
دستمو بھ شکل دو گرفتم وبھ روش . رو بھ سمتم گرفتنشیسر تکون داد و دورب        

دستامو ول کردم تا .ختی کھ خورد تو چشمام تمرکزم بھم رنیفالش دورب.لبخند زدم
 ھی.ستمی بند نیی جاچی وھوا معلقم و بھ ھنی زمنی رفت بادمیاصال .چشمامو بھم بمالم

 ومن بھ پشت پرت شدم دنی کشغیدخترا ج. نابود شددلم تعایقدم جابھ جا شدم کھ بھ کل
چشمامو . شدی دونم چینم.مردم وفاتحھ االخالص. وگفتم تموممدمی کشغیبلند ج.نییپا

حس .....اما.وفتھی ور مھی کمی چطور ھر تنمی فشردم تا نبیرو ھم از شدت ترس م
 ودر مقابلم ردم باز کیواشکیپلکامو .کردم افتادم رو دودست کھ منو نگھ داشتھ بود

 ی حد گشاد ونفس نفس منیچشماش تا اخر.دمی رو دامی عرق تری وزدهیصورت ترس
 ینجشک م گھیقلبم مثل . رنگش قفل شدی جذاب و خاکستریچشمام تو چشما.زد
 . کنمھی خواست گریدلم م.زد

  نشده؟ھان؟تی؟طوریا؟خوبیانال-         
 کم بود کھ زبونم بند نمی ھمایب. بگمیزی تونستم چینم.انگار الل شده بودم        

 ی مدیتنم مثل ب. حرکت موندمی کھ بیمنو نشوند رو صندل.خشک شده بودم.ادیب
 اومدن و دهیدخترا با سروصورت پر.مقدرت نداشتم خودمو تکون بد. بوددوسردیلرز

 . ودستامو تو دستاشو گرفتنددندالناز والھھ جلوم زانو ز.دورم حلقھ زدند
تو کھ جون بھ لبمون . بگویزی چھی خدا ؟توروی جان؟خوبی؟انیان-الناز        

  بود؟ی چھ کارنیا.یکرد
 .خودت بھ دادش برس. خداای. خورهیتکون نم......بچھ ھا؟؟سکتھ کرده-الھھ        
 . گرفت جلوموانی لھی جلوم ودی دوامیت        
 .یرنگ بھ رو ندار.فشارت افتاده.اب قنده.... بخورایب-         
 ھیھد......دی شونھ ھامو مالمایفاط. رو گرفت وبھ زور بھم خوروندوانیالھھ ل        

جون تو .دمی دونھ چقدر ترسیخدا خودش م.وستاره بادم زدند تا حالم برگشت وبھتر شد
منھ سرتق بھ حرفش .حق داشت!!!ی وعصباننیخشمگ. نگاه کردمامیبھ ت.تنم نداشتم

 غرش مانندش رعشھ بھ جونم ی کھ صدانییپا سرمو انداختم.نیگوش ندادم وشد ا
 :انداخت
 میبھتره ما بر.....دی ھاتونو کردیخوش..... باشھیفکرکنم واسھ امروز کاف-         
 .می برا؟پاشوینالا.خونھ

 می ساده از جمع جداشدی خداحافظھی چون وچرا از جام لرزون پاشدم وبعد یب        
مدام تو . لنت راه افتادی وبونی ماشیژقاژچرخای ھم با قامی کھ تنینشستم تو ماش.میورفت
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منم . کردی می مدلنی کھ ناراحت بود اییوقتا. زدی وروپاش مدی کشیموھاش دست م
 ازش ایتازگ. از قاط زدناش برام رقم نخورده بودیخوب سابقھ. بزنمیجرات نداشتم حرف

 یکای نزدبایتقر.بارھا کمکم کرده ونجاتم داده. بودمی ازش ممنون مدیبا. دمی ترسیم
 : از تھ چاه دراومده واھستم گفتمی کھ بھ خودم شھامت دادم و با صدامیخونھ بود

 .یلطف کرد.ممنونم......روزبھ خاطر ام-         
 : گفتی سردوجدیلیخ        
 . کنمیخواھش م-         
 خواستم باھام دعوا ی میھ؟حتی چاتی بازی جدنی واتیخوب المصب ناراحت        
 دعواھاشم دوست داشتم ی چرا حتدای دونم جدینم. جوابم رو ندهی شکلنی ایکنھ ول

 . رو قبول نداشتمی خشکنیاماا
 ....یکار..من-         
 من جواب ومدی سرت میی بال؟اگھیوفتیمگھ نگفتم نرو باال درخت م- دیدادکش        

 انھ؟ی ی کنی دادم؟فکر اخر عاقبت منو ھم می میخانوادتو چ
 ..... دونستم قرارهیمن چھ م-         
 یول. دارهی چھ عواقبی دونستیخودتم خوب م..... بھ دونکنیکی خود بامن یب-         

  کھ درک کنھ؟ی کھ بشنوه ومخیکو گوش
 ی حرص منقدری کھ ایینھ تو.... مقصر خودم بودمومدی سرم مییاگرم بال-         

 ؟یدیفھم.یخور
 :زد رو فرمون وبا خودش زمزمھ کرد        
  کارت کنم؟یچ.......گھی دی فھمینم-         
 بھ نیا....من بھ درک.... شدمرهی خرونیکولم رو تو بغلم گرفتم وبغ کرده بھ ب        

 در خونھ نگھ ی جلونیماش!!یعوض.... نکنھری وقت خرش رو پل گھیفکر خودشھ 
 : شدم کھ با تشر گفتادهی پتیداشت کھ با عصبان

 !!یخوش اومد-         
 !!یریکبیخودتو مسخره کن مماخو ا-         
در بالفاصلھ باز شد کھ با .... رو زدمفونی توجھ درو بستم ورفتم جلو در وایب        
 بشر اخر من رو دق مرگ نیاوووووف ا... رفتم داخل ودرو با قدرت بستمیناراحت

 .  کنھیم
 

 !!!!!من شرطو بردم..... من بردمیییییییییییییییییااااااااااااااااااااااااا اا-         
 : در اوردم وبا لج گفتمامیزبونم واسھ ت        
 !!!!میداریدماغ سوختھ خر-         
 . وپشت گردنش رو ماساژداددیخند        
جون خودتو !!!میمن تسل.باشھ....... نکردی ما کاری افتابھ مسیانگار.....نھ-         

 .ینجات داد
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 : و گفتمشیشونی اروم زدم تو پی کف گرگھی        
اونم کھ . دعوام کردهامی تمگی وگرنھ بھ داداشم می شھر بازی منو ببردیحاال با-         

 .امرزدتیخدا ب!!!الیواو.......یدونیم
 : وکالفھ گفتدی رو بااخم مالشیشونیپ        
 وبھ قول یکال از شھرباز.خودم کردم کھ لعنت برخودم باد....... خوب بابایلیخ-         

 ختی بھ ریحاال اگر قدر. جافھگھیم.ادی خوشش نمای جنگولک بازنیخودش ا
 .شھی بھ حضرت عباس اخرزمون نمندیمبارکشان نظر بنما

 می داشت عصبانیلیخ.می رئال وبارسلونا شرط بستی سر بازامی باتشیچند روز پ        
 رهی خنمی بشابوھایمنم نتونستم مثل . زدی منھی بھ سشونوی کرد وسنگ افتابھ مسیم
 یعنی. بعدم شام بدهیباز منو ببره شھردیباھاش شرط بستم من بردم با. نگا کنمرهیخ

 نی تونستم جونمو تضمی بست من نمامی کھ تی شرطنیا با!!!! گوشم گذشتاخیخطر از ب
 :نامرد گفت.کنم

 بندم تو شھر باسرعت ی منمی من تورو بھ کاپوت ماشمی بردمیاگھ من وافتابھ مس-         
تصادفم کھ . شرطمھریتقص. ندارهی ھم شد بھ من ربطیھرچ. رونمی میلومتری ک٢٠٠

 !!!!التماس نکن.جزءمزشھ
 کرده بودم دای کھ ازش پی با شناخت ھرچند اندکی کنھ ولی شوخدیفکر کردم شا        

 یچھرش حساب.اومده بود در خونھ دنبالم.ادی ازش برمی کھ ھرکارھیی دونستم ازونایم
 ی کھ خورده بود بھ شدت ضربھ روحیظاھرا از شکست.پکروناراحت بود

 :وجدانم با خنده گفت.دلم براش سوخت..... نوایطفلک ب!!!!!یاخ.دهید
 مظلومانش نگاه افھیبھ ق..... ازاون پدر سوختھ ھاستنیا.......دلتم نسوزه-         

 !!!!! باش خرهنیباطن ب.نکن
 ی لی شلوار لولھ تفنگھی.اماده دم در منتظرش بودم.از افکار خودم خندم گرفت        

 ھی شد ی شده بستھ مدهی طناب بھم تنسمونی رھی کھ دور کمرش ی فسفر سبزیمانتونخ
 از کھی تھی. داشتمی ھمرنگ مانتوم با شال وکفش سورمھ ای عروسکی دستفیک

 رنگ ی عسلی درشت وقھوه ای پشت چشماھب. فرق کج داده بودممیشونیموھامم رو پ
مژه ھامم کھ . براقی رژلب صورتھی زده بودم وبھ لبامم ی کم حال سورمھ اھی ساھی

 وپھن یابروھامم کھ کمون. متوسط ھم رو صورتم داشتمینی بھیبلند وفردار بود و
 گرم یلیھوا خ. از مامانم وبابامبی ترکھی. خوشگل بودمییبھ دور از خود ستا.بود

 تو دمیپر. کردی مونمیمرغ بر.انگار نھ انگار دم غروبھ.دی باری مشیاز اسمون ات.ودب
 ی لنی با شلوار جی للتی ژھی دی سفی شرت نخی تھی. نشست پشت فرمون واونمامیابوتی

 ی نور ول ول مری خوشگلش زریزنج.یکال زده بود تو کار ل. داشتی طرح لیوکفشا
 باھم کل یتا خود دم شھرباز.ی واقعی بھ معنایغیجوجھ ت. شھیموھاشم کھ مثل ھم.زد 

 یدلم م.دهی جوابمو مگمی میھرچ. شده نامردیقو.اوردمی داشتم کم مگھید.میکل کرد
 رو پارک کرد و دوش بھ دوش نیماش. کردمی عصبیحساب. بکشمغیخواست سرش ج
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 اه ریوسطا.می شدی پارک رد می ازتودی بای بھ شھر بازدنی رسیبرا.میھم راه افتاد
 : گفتامی کھ تمیبود

 .نیفکرکنم باز کارتمو جا گذاشتم تو ماش-         
 . کنمیدرک م. وھزار جور دردسرھیریپ!!!! روزگاری ایا-         
 ازدست تو یھ. تو سرشی زنی منقدری سال ازت بزرگتره اھیحااال بگو فقط         

 !!!!وانھید
 ھی. کنمیمنم درک م.ی کنیممنون کھ درک م.دهیھنوزم فرشامون بو نم م-         

 ! فھمھ کھ کار از کار گذشتھی میوقت.ستیدست خودطرف ن.....گھی دکھیمشکل کوچ
 ادمی چرا شعوری بنی کردم ای غلطھیحاال من .ادشھیھنوزم اون وقتا !!!!اه        

 یبھ چشم غره ھا.اوردیخوب حرص درم. خواست ھمونجا چالش کنمی ماره؟؟؟دلمیم
 :دستامو مشت کردم وداد زدم. کرد ورفتیمن تنھاخنده بلند

 !!!!بفھم نفھم.من بزرگ شدم-         
من . رو باحرص رو کولم جابھ جا کردم وراه افتادمفمیک!!!پسره االغ.محل نداد        

 گروه ھیبازم ........ رفتم کھی کردم و میغرولند م. دنبالمای خودت چھارنعل برمیم
 شانسھ من دارم؟ازبس کھ من خوش اقبالم نمیا....اه.اراذل اوباش بھ پستم خورد

 نکردم وبھ راھم ییاعتنا!!! نمونھ بارزشھی نمیا.فم طرادی مھی خوش بختیھرچ....ھا
 زد اراذل اوباش ی زار مشونی دھاتی ھاافھیاز ق.ادامھ دادم کھ نامردا دورم کردن

 :سرمو باال گرفتم وگفتم. دارنفیمحترم تشر
 ش؟یفرما-         
 : جلو اومد وگفتشونیکی.رتو حال کنجسا        
 .بخت کال امروز باماست. بھ تورمون خوردهییامشب چھ ھلو......بروبچ-         
 .ستیمعلومھ کھ ن!!!!ی باطلالیھھ چھ خ. ھم بامن بودکمی یکاشک        
 . کردی ترسم داشت بھم غلبھ مگھید.دمیدستشو دراز کرد کھ خودمو عقب کش        
 .ی بھ من بمالفتوی کثیخوش ندارم دستا......یتتو بکش عوضدس-         
 زشت وچندششون یخنده ھا.دی لرزیپاھام م. شدیحلقشون داشت تنگ تر م        

 بکشم رونشیدستمو گرفت کھ خواستم ب.عرق کردم ونفسام تند شد. زدیحالمو بھم م
 . نشدیول

 . کنمیوگرنھ شکمتو سرفھ م.......ولم کن نکبت-         
 یایشدم ھمون انال. خندهری خنده کھ نوچھ ھاشم زدن زری حرفم زد زنیبھ دنبال ا        
 : بلند گفتگشونی دیکی. لگد زدم تو شکمش کھ بھ جلو خم شدونعره زدھی.سرتق
 .  بلند نکرده بودمی دست رو اق رحی دختره خر؟؟؟تا حاال کی کردیچھ غلط-         
 دمیعقب رفتم کھ چسب. اشغالنی اسم واسھ انی افیح.ازندستچقدرم بر!!!!میرح        

 داد ی اصال نشون نمفشونی الغروضعی ھاافھیق. خدا بھ دادم برسیوا. درختھیبھ 
 .اشھدمو خوندم.دنیواسم چاقو کش. وپررو باشندنقدرچموشیا
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 اشغال لھ ھیحقشھ کھ مثل ....... درازتر کنھمشی کھ پاشو از گلیکس-         
  کنم؟تی حالای یفھمریش.بشھ

 : دراومد وگفتمیاز پشت رح. دادروی زا بھم نی انرژھی مثل امی تیصدا        
 . کثافتی الواتادیخرم خودتون-         
 یاز ال.کردیتو چھره اش خون داشت پمپاژم.امیھمشون برگشتند سمت ت        

 :دیدندوناش غر
 نره ادتونی کنم تا اخر عمرتون ی میکار......دی االن گورتونو گم نکننیاگر ھم-         

 .دیلقمھ گنده تر از دھنتون برندار
 : گفتمی خنده کھ رحری زن؟زدندی کگھی دنایدھھ ا        
 !!!! تموم شد جوجھ؟شرت کمتیسخنران-         
 !!!! نکبتی کنی از اون دھن گشادت زرت وپرت مشتری بیلی خی دارگھید-         
 . تا اون دھنتو جر ندادمی بریه گمشبھتر-         
 : گفتضی وبا غدی گلوشو چسبخی بامیت        
اون ......ی وبادارودستت گم نشیاتفاقا اگرتو دست از سر نامزد من برندار-         

 بھ چاک یمنم بھت وقت دادم بزن.ستی نمی حالیچیکھ ھ.....اونوقتھ.ادی سگم باال میرو
 .ارمی خوام سگ بشم وپاچتو دربیمنم م.....پس.ی تو احمق تر بودیول

 ھم افتاد بھ امیت. شدنی مشت پخش زمھی پسرک با فی نحکلیبھ خاطر ھ        
مثل . کارکنمی دونستم چینم. سخت بودیلی خطشیشرا.امی سر تختندی رشونیبق.جونش

وع  گرفتم وشرشونویکی یموھا.بھ خودم اومدم. کردمی بودم نگاه مستادهی ببو واھی
 : داد زدشی باسروکلھ خونمی رحاومد  مردم از پشت سرمون کھیصدا.دنیکردم بھ کش

 !!! بھ چاکدیبزن.......بچھ ھا-         
 کھ یپسرک!!!!یخی بود تارییبلبشو.می کنی ولشون نمامیحاال اون ول کرده منو ت        

 ی خفھ افتادم روغی جھی کھ با نی بودم بھش منو پرت کرد رو زمدهیمن چسب
 شد ی چایخدا. رفتجی لحظھ سرم گھی. دل ورودم تکون خوردیانگار.پھلوم

 : داد زدامیھو؟؟؟؟تی
 !!!! کشمی مخی سگرتوی جگھیدفعھ د...... مروتی اشغال بستایوا-         
 کرده ی قاطگھی حاال دامیت!!!!اوووووووووووووودست تارزانو از پشت بست        

 برش گردونند ی نفر الزمھ تا بھ حالت عادستی ده بھی!!!! گرمیببود وموتورش حسا
 وخانواده محترم وشھر وکشور وکره نی وابتنیاوماشی انالگھی حالش دنیوگرنھ تو ا

 ھی من بھ یول. کنھی مکسانیفقط فقط !!!! شناسھی اوزون موزون نمھی والنیزم
 دونم ینم!!!! غول فاجعھنی ازیری جلوگی کرده بودم برادای بزرگ دست پتیموفق

 اروم امی نفر قدرت دارم کھ تستی کنم من بھ اندازه ھمون ده بی فکر میول
 .والیا. وار شدمدیبھ خودم ام......ھوووووووووم.شھیم

 کھ امی کنار تدمیدو.دمی بھ مانتوم کشی وبا درد بلند شدم ودستیاز جام بھ سخت        
 . گفتی مراهیب کرد وبدویھنوزم مثل اب جوش قل قل م
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 چرا صداتو گھیتو د.اونا فلنگو بستند تموم شد.ابرومون رفت..... ول کنامیت-         
 خودیتوب.وفتندی مسای پولریمطمئنم گ. اروی کن عوضخت؟؟؟ولشونی رو کلھ سی ندازیم

 !!!ھیکاف. حروم نکنیانرژ
بھ خدا درجا سنگ کوپ . چشم دوختتی با عصبانشھ؟؟؟بھمینگفتم اروم م        
حس کردم داره کم . کردی ورگ گردنش بپر بپر مدی باریاز چشماش خون م.....کردم

 ھالکت جامعھ از تنش یروی تو چشمام زل زد کھ ننقدریا. کنھیکم خشمش فروکش م
 یری جلوگی بزرگ اجتماعبتیمص ھیخداوند را ھزاران مرتبھ شکر از . رفترونیب

 مباھاتم بھ ھیما. کنمیبھ خودم افتخار م.میم نبود چقدر تلفات بدوگرنھ معلو.شد
 ی چنگاشو تو موھاامیت)نھ توروخدا؟.من چقدر متواضعم.ادیداره عقم م!!!!!(ابوالفضل

 بھ داخل قی عمیچشماشو بست ونفسا.دی فرو بردوسرش رو عقب کششیپرپشت مشک
 ی نگاھش مملو از مھربوننباریا. شدرهیدوباره بھم خ.ھی نشونھ خوبنیا. ھاش بردھیر

 وکامال مخالف چند لحظھ یبا خونسرد. لرزوندی بود کھ منو مینگاھ.وارامش بود
 : گفتشیپ

  خوبھ؟؟؟؟؟حالتیھرچ....نکھی اایبھت کھ صدمھ نرسوندن؟-         
 : گفتمنانیلبخند زدم وبا اطم.ومدی نسبت بھ من خوشم مشی ھمھ نگراننیاز ا        
 !!!!خوبم.امانت مردم ھنوز دستت سالمھ.نترسنھ -         
چرا پکر .نیی انداخت پای اخم جدھی زد وسرشوبای جون وزورکیلبخند ب        

 . نزدمیشد؟؟من کھ حرف
 .ستی امن ننجایا. داخلمیبھتره زودتر بر-         
رو ب!!! شده واسھ منیرتیغ!!!!اوھو. انداخت وراه افتادی نگاھمیبھ سرتا پام ن        

 نیا!!!!شھیمثل ھم. کردمی متیاحساس امن.شونھ باال انداختم ورفتم کنارش.بابا نفلھ
بدجور !!!! شرط من بودنمیا. تومی گرفت ورفتطی دوتا بلامیت.لحظھ ھارو دوست داشتم

 : رو گرفتم وگفتمامی مچ تی خجالتچی ھونبد. خواستی میدلم شھرباز
  ترن؟؟؟؟اره؟؟میبر-         
 سمت باجھ میسرشو تکون داد کھ رفت. شدی قاطرتی با تعجب وحامی تیچشما        

 ی می کردم ولی خودم حس می اون اطراق رو روی نگاه پسرراینیسنگ.ی فروشطیبل
 راه امی دادم وکنار تیمنم بھ کمروسرم قر.گھی دنھی ھمیشھرباز!!!!ی خی خیگفتم ب
قبال اونا !!!!ری وشییوا دست صف نونوزده ر!!!! جا روباشنیاوووووووو ا.افتادم

 یھ. وبا چشمام ھمھ جارو از نظر گذروندمستادمیتو صف ا.رکورد دار بودن
اون وقتا .میخوش بود......میومدیم. پاتوق من وداداشام بودنجای اشھیھم.ری بخادشی!!!!

 کھ کر رفتم تو فنقدریا.تیتھ طفول!!! ھجده نوزدهنیتازه چھارده پونزده سالم بو دو ابت
 زد دوست نداره وبالجبار سوار شده ی زار مامیچھره ت.دی زود بھ ما رسیلینوبت خ

 بھ دورش کرد کھ ی نگاھیلی می با بامیت.می از واگونا نشستیکی یتو.گھی شرطھ دیول
 :گفتم

 ؟؟؟ی دوست ندارای ی ترسی مستر؟؟؟مھیچ-         
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 .ادی مسخره خوشم نمیای بازنیاصال از-         
 ی کنی پسرشجاع بودن می کھ ادعایتاحاال سوار شد.شھیحاال معلوم م.....اھان-         
 مستر؟
 . بشمی روروعکنی کھ بخوام سوار ھمچناستیوقت من باارزش تر ازا.......ھھ-         
 :خودمو جابھ جا کردم وگفتم        
 .می کنفی وتعرمینیبب......باشھ-         
چشماش داشت . انداختمامی بھ تی نگاھمین.ترن اروم اروم راه افتاد و کم کم تند شد        

 یتو. نکشھغی داشت جی خودشو نگھ میلیخ.دهی زد ورنگشم پری مرونیاز کاسھ ب
 دمی ترسیم. بزرگ وتند باد زد وشالم از سرم افتاد رو شونھ ھامی ھایبی از سراشیکی

 نی دوستم با ای کرده بود ونمخیتنم . معذب بودمیرف واز طوفتمیخودمو ول کنم وب
 شکر خوردم خوبھ؟؟؟...... بگم غلط کردمایخدا!!!! کار کنمیوضع چ

 :امیت        
 دلم تای بترسم وبھ قول ارمنکھینھ ا. کردمی می خوددارای بازنیتا االن از        

 ی مشتریبا پسرا ھم ب. نداشتمی خوبونھی میدر کل با شھر باز. بشھ نھششششششیر
 حاال ی کرد ولی درد منجورجاھایقبال احسان سرش واسھ ا. کافھ وسفره خونھمیرفت
باز . رو کھ شناختھ بودمایانال.ومدمیعمرا اگھ م  شرط بچگونھ نبودنیاگر بھ خاطر ا.نھ
  بایلیخ. بشھی حد خالنی کردم دلم تا ایفکر نم!!!!یفی زد تو سرم کھ بدقول وضعیم

 ی مشخص منجای اشی معنیدرون نگر. شد فرق داشتی مدهی دنییاونچھ کھ از پا
عطر  ی خوندم کھ بویداشتم اشھدمو م. بار مردم وزنده شدمھی من بیبا ھر ش.شد
 ی رو قلقلک ممینی زد وبی نازک بھ صورتم شالق میزھای چھی وبھ دنبالش دهیارک
شالش رو سرش نبود وموھاش تو . بردماتم..... کشوندم واینگاھم رو بھ سمت انال.داد

 بھت وارد شده کھ جانیھ!!!!بتمرگ سرجات قلب وامونده. خوردنی وتاب مچیھوا پ
 ترنم یحواسم نبود کھ تو. ول کردملھی از ممو دستاھوی؟؟ی کنی منیتوچرا ھمچ.شده

 داشت تی امنلمی وسانیا.....ماشاا!!!نیی پرت بشم پای دقتی بھیوممکنھ ھرلحظھ با 
 کی.ی وقت خدانکرده لھ ولورده نشھی ی سروگوشتو جمع کندی خوب بایول.....ھا

 رگشتمبھ خودم ب.نیی پامی رفتی لحظھ بود کھ با سرعت سرسام اورھیفقط .....لحظھ
 گوش ومخ ومغز بود باھم ی کھ ھرچدی کشی مییغای جایانال.ومحکم خودمو نگھ داشتم

 پشت دستمو داغ گھیمن د. شکرتای فقط گفتم خداستادی کھ ترن ایموقع. شدی مدهیکوب
 . نظرم عوض بشھ بازم اومدمدیشا.نھ خوب بود.......کنم

 : خطاب بھ ماداد زدی شالشو درست کرد کھ پسرایانال        
 .دیاری بفی لحظھ تشرھیاقا؟خانوم؟......دیببخش-         
 ھیپسره .دی چرخی مای انالی روزشی ھینگاھا.میستادی جلوش امی رفتایمن وانال        

 : ظاھر کرد وگفتتورشیعکس رو صفحھ مان
 .دی کھ تو ترن بودیموقع..... عکس شماستنیا-         
 :پوزخند زدم وگفتم        
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 دشی باز نبوده کھ بھ ھمت خانوم فاز جدنقدریتا حاال ا!!!! روشھیدر تاالر اند-         
 . شدشیگشا

 . تا اخر باز بودوسرش لخت وصورت منم سرخ وقرمزای عکس دھن انالیتو        
 پنھون می دارم؟اصالیداشت!!! مستردی ترسی منی مثل ای از روروعکدینگفت-         

 ؟؟؟اره؟؟؟یکار
 .دی چشم غره رفتم کھ پشت چشم نازک کردواروم خندایبھ انال        
 کنم عکس رو ی مشنھادیپ....... خوش عکس ھستندیلیالبتھ خانوم خ-پسرجوون        

 .دی ببریادگاریبھ عنوان 
 بھش یظیاخم غل. کنھ تا عکسشو بھمون بندازه ی می دونستم داره بازارگرمیم        
 : رو گرفتم وباتشر گفتمایدست انال.کردم

 قالب کن رو ھی خوشگلتو بھ بقیعکسا........ی بدشنھادی پیالزم نکرده جنابعال-         
 .....میعکسم نخواست.دستت بادنکنھ اقا پسر

 :سر جلو بردم ودم گوشش گفتم.دیخندش رو لباش ماس        
 ی عکسم پاک منی فھم شد؟اریش.ارمیچشاتو جمع کن وگرنھ از کاسھ درم-         

 تھ؟؟یحال.یوفتیوگرنھ با ارشادومنکرات در م.یکن
 ...ادی برمی جماعت ھرچنی دونستم ازیم... تا عکسارو پاک کردستادمیوا        
 بھش زدم یپوزخند. کردیمثل مترسک داشت نگاه م.عقب رفتم وزل زدم بھش        

 : وگفترونی بدی کھ دستشو کشمی گم شدتی جمعنیب. دنبال خودمدمی رو کشایوانال
 شھ؟؟؟؟ھان؟؟یدر تاالر اند-         
 مگھ دروغ گفتم؟- تمامیبا خونسرد        
 متنفر یسیاز خ. کردمی شدن اب بھ سروصورتم عصبدهی وپاشیسیحس خ        

 انداخت دور فشویک.چشمامو رو ھم فشار دادم وبا خشم بھش زل زدم!!!!!!متنفر.بودم
 : کرد گفتی ممی کھ حرصیگردنش وبا ھمون لحن

 !!!می حساب شدیحاال ب-         
 ی من فقط از خدا میعنی.دیو کش چرخش ازم برگردوند وراھشھیخودشو با         
 بشھ من از دست تمام موجودات فی زودتر ردی طلسم شده لعنتیزای ونیخوام ا

 شده سیلباسم خ.اکالفھ بودم.می نفس راحت صرف نماھی خانوم نی مثل انیناشناختھ زم
 نیارزو بھ دلم تارعنکبوت بست ا!!!!نیوتی گی خواست سرشو بزارم الیدلم م.بود

 مسخره تر ی ھایدنبالش راه افتادم کھ منو باز بھ زور سوار باز. مراعات کنھکمی
 کارم ی چنیبب. خوردمی رفت وتلوتلو می مجیسرم گ. باالومدیدل ورودم داشت م.کرد

راستش حالم ..... کھ ی ھمون رستورانیمن رو کشوند برد تو. پارهشیکرده دختره ات
 دونفره رو زی مھی رستوران کنار پنجره یاخرا.نقدر بد بود متوجھ نشدم کجابودیا

 اتی کشفنی من موندم وایعنی. شدیحالم نم نم داشت روبھ راه م.می ونشستمیگرفت
 منو یبھش نگاه کردم کھ داشت تو!!!!!! سرگرم کنندهیمزخرف بشر بھ عنوان باز

 : کردوگفتی دستشیخودش پ  بھ حسابایگارسون کھ اومد انال.دی کشیسرک م
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 !!!! کاملسی با سرویپرس سلطاندو-         
 بھ یھرکوفت..... نھیسلطان!!!! نھ خدایوا. خواستم منم بگمی انصاف میخوب ب        

امشب از شانس !!! بسنویھم. کردم سرش دادنکشمی داشتم تحمل میلیخ.یجز سلطان
 یباخودم کشت.میکالگند شانس.گھی دمھی از خوش بختنمیا!!! بھ نفعمھی من ھمھ چیعال

 !!:طنتی پراز شیول اروم. گرفتم کھ صداش دراومدیکج م
 کل یشی پرت می نگفتوی کی ا؟؟؟خوبی ؟چرا دستاتو تو ترن ول کردامیت-         

 بد بختش کار ی ور اونور؟؟؟بعد واسھ مسئوالنی پاشھ ای ترکھ میمغزوجمجمت م
 ؟؟؟ھان؟؟؟ی کنی درست میاضاف

 تیبای زسوانی گفتم محو گی گفتم؟؟می میچ!!!محالھ......ی من وخوش بختیعنی        
 ی بھم ماتی نوع ادبنیحالمم از. شد ی زدند؟نمیشدم کھ مستانھ در ھوا چرخ م

غذارو کھ گذاشتند جلوم انگار .حوصلھ جروبحث نداشتم!!!اه....بازم سکوت.خوره
 شھی بھم مثل ھمایانال.غذارو بخورم نبود  نی من انکھیواقعا امکان ا!!!!زھر حالحلھ

فقط طاقت .خودمو بھ تو سپردم......ایخدا. مشغول شدینگاه کرد وبا خوشمزگ
 تازه مشکل نیی وھزار تا نوشابھ دادم رفت پادی قاشق رو کھ باتردنیاول!!!!نیھم.ارمیب

 .من شروع شد
 :ایانال        
 من زودتر غذارو یوقت..... بودیدنی دافشی شد؟؟؟قنی خورد ھمچیمگھ چ        

 شده بود بھ رهی خنی کھ ای نگفت وگرنھ طوریچی کرد وھیی بگم اقادیبا. دادمسفارش
حدس زدم .تو خوردن غذاش شک داشت. رو شاخم بودیچیطور حتم ترور با ارپ

 قاشقو انداخت رو ھوی. بودشحواسم بھ تک تک حالتا. نزدمی حرفیدوست نداره ول
چش . شدی از ھوا می بادکنک پروخالنیداشت ع.زی رو گذاشت رو مشیشونی و پزیم

 :شد؟؟زدم سرشونش وگفتم
 ؟ی زنده اامی تو گلوت؟تدیپر....ام؟یت-         
 مثبت کمیخوب .رهی بمنی ای دوست داریلی تو خنکھیمثل ا.... خرهگھیاره د        

 شیکنارصندل. خونش گردن من؟؟؟از جام اھستھ پاشدموفتھین.....نگران شدم. باششیاند
 . روزی لبھ مگمی وبا دست ددمی رو چسبی صندلھیزانو نشستم وبا دست چپم پا ھیرو 

 . بگو خووووی چھیام؟ی؟؟؟تیامی داداش؟؟تی شدیام؟؟؟چیت-         
دستمو گذاشتم رو دھنم منفجر نشم . شد تو صورتمرهیسرشو اروم اورد باال و خ        

 شده؟؟چھرش سرخ بود ومثل افتاب ی شکلنی چرا انیا..... خدااحضرتی.از خنده
باخنده اما اھستھ . زدیمردمک چشمشم داشت دور م. شدیپرست رنگ بھ رنگ م

 :گفتم
 ست؟؟ی خوب ن؟؟؟حالتی شدنی چرا ھمچامیت-         
 !!ی کوفتنیبھ ا..... دارمیالرژ-         
 بھ دینبا.ھیگفتم کھ اگھ االن بخندم کمال نامرد. کردی مینطوریپس بگو چرا ا        

 بشیدست برد تو ج. شدی نمشییخدا........یکی نی ای ولدیوضع نابسامان مردم خند
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 کردم تو ی بشکھ ابم خالھی دونھ انداختم تو دھنش وھیازش گرفتم و. قرص در اوردھیو
 کنم اگرم بکنم ی نمیمن کار.می شدینجات محتاج م قی بھ غرمی داشتگھیحلقش کھ د

 کم کم برگشت امیرنگ ت. منحصر بھ فردمھاتی از خصوصنمیا. کنمی رو منشیبھتر
نشستم سرجام .دی کشقی قلوپ از نوشابھ اش رو رفت باالونفس عمھی.وحالش خوب شد

 :باز حالش بد نشھ؟؟نفس نفس زنون گفت.بازم نگرانش بودم.وبھش چشم دوختم
 خوردم یبھ مرگم اگھ قرصم رو نم......ی کردی منو خفھ میداشت......تو کھ-         
 . منوینکش.......دمیترس....... ازتوشتریمن ب. شدی نمیطور.......

 کار ی بگم چیا. منم کور شدیاشتھا. کھ چشماشو واسم قلمبھ کرددمی خندزیر        
 پولش رو حساب کرد امیت.رونی بمی رفتمی کار شده؟؟؟غذارو دست نخورده ول کردیچ

 روزا نکھی ادوبای رسیداشت تابستون م!!ھییعجب ھوا!!!جوووونم. تو پارکمیورفت
 قدم فاصلھ راه می نھی ھم اروم کنارم با مایت. شدی می شبا عالی گرم بود ولیلیخ
 اسمون ستاره نی تو اگھی دشھی میازک. والودهاھھی سشھیاسمون تھران کھ ھم.ومدیم
 ھوا نیا.....ی بود ولی سمدی کردم کھ شایینفسم رو پراز ھوا. گرفتیدل ادم م!!!دمیند

جفتمون   دونستم ھریاما م.می داشتیھردومون تو سکوت قدم بر م..رو دوست دارم
 :دمیبامن من پرس!!!اخرم خودم.می گردی تلنگر مھیفقط دنبال .می صحبت کنمی خوایم

 ام؟؟ی تیراست-         
 ھوم؟؟-         
  بلھ؟؟ی شدم مثل ادم بگتی بارم کھ من با شخصھی یریمیم.مرگ        
 .وللش.یچیھ-         
 .نھ بگو-         
 .ینھ اخھ تو حالشو ندار-         
 ی بزنم می ھروقت خواستم حرفشھی ھمامیت. گفتمی حس بدبختھی حرف رو با نیا        

 !!! عاطفھیب. شدمی مطیمنم خ.گفت حوصلھ ندارم
 . کنمیگوش م.بگو.....چرا-         
 .قدمتو بزن......الی خیب-         
 مثل خوره ی چھی ھ؟امای کگھی دنیا! شدالشی خی بیانگار راستک.ساکت شد        

 تونستم بھش اعتماد کامل ینم.... کھ برامون افتادیھنوزم باتمام اتفاقات.افتاده بھ جونم
 مرد مثل ھی ی تفاوتی نقاب بنی پشت ادیشا. داشتدهیچی پتی شخصھیھنوزم واسم .کنم

 ی احمقانھ باشھ ولدیشا. رو بدهنانی اطمنی خودش بھم ام خواستیم.مھراد نشستھ باشھ
 .دوست نداشتم بھ خاطر احساسات غلطم دوباره گول بخورم.بھش شک داشتم

 ام؟؟یت-         
  شده؟؟یباز چ-         
 بپرسم؟؟-         
 . بفرمادی دارلیاگر تما-         
 ؟یچقدر با داداشام دوست......تو-         
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 . راست برم سر اصل مطلبھی شروع کنم بھتر باشھ تا نطوریفکرکردم ا        
 ...... خوردهھیسواالت -         
تو بھم . کنم ھنوز نشناختمشونیراستش فکر م. خوام بدونمی میول.... دونمیم-         

 .بگو
رو  شدن من رابطم کی کھ باباھامون باھم شریاز ھمون اول.ادی زیلیخوب خ-         

 .با داداشات کات نکردم
 !!! سالھازدهیپس ده -         
 ؟یدی چرا پرسیول......اره-         
 ......اونا بھم گفتند بھت اعتماد صددرصد دارند ومنم باکم نباشھ اما......راستش-         
 نگاه کنم یتو چشماش تنھا تونستم لحظھ ا. رو بھ روشستادمیمنم وا.ستادیا        

 . انداختمریوسرمو ز
 دمینبا...... اومدهشی کھ برات پیبا تجربھ واتفاقات.یحقم دار.یبھم اعتماد ندار-         
 یدرباره من بھ خودت بستگ..... موردنی ایول.ی بھ طرفت اعتماد کنی سادگنیبھ ھم
 .داره

 رمیباز گ..... المصبیا. شدمرهینم نم سرمو اوردم باال وتو چشماش خ        
 تونستم ی کشھ طرف خودش؟؟؟می داره مثل مثلث برمودا می نگاه چنیا.انداخت

 بھش شک نکھیاز. رو تو تک تک حرفا وحرکاتش ونگاھش بفھممنانیصداقت واطم
 .ستین  کار کنم؟؟دست خودمی خوب چی داشتم ولیکردم احساس بد

 التوی خستای وایول.ی بھم اعتماد داریعنی......ی کنی کھ تو چشمام نگاه منیھم-         
 بزرگ شدم کھ یمن از ھمون اول تو خانواده ا.....منم مثل برادرات بدون.راحت کنم

 بدم نی بھت تضمدیبا.ی رومن حساب کنی تونیم. معنا ندارهی اعتمادی بنیتوش ا
 دونم یچون م. کنمیواعتمادش سوءاستفاده نم  دخترھی وقت از چیمن ھ.....کھ

 . بزنمشی کھ خودمو اتستمی نوونھید.م پس معرکھ اسبعدم کال.ھییاخرعاقبتم با اون باال
 : زد وگفتی بخشنانیلبخند مھربون واطم        
 گاردیمطمئنم داداشات منو خوب شناختند کھ منو گذاشتن باد....ستمیمن اھلش ن-         
 . بندهی بھ اونچھ تعھد داده پاشھی ھمگاردمی بادھی.خانوم
حس .دورفتیحس کردم دلھره ھام پرکش!!!ی قصدچیبدون ھ. اراده لبخند زدمیب        
 پسر یاز بچگ. شناختمشیم. تونستم درک کنمی وراست بودن حرفاش رو میمحکم
 یفیاوھو چھ تعر!!! وپاکشی االی بیلینھ خ.... عرضھینھ خنگ وب. بودیساده ا

 : کردزمھتو دلم وجدانم با خودش زم. کنھیترش م.کردم ازش
نزار . االن برویاگھ اھلش ھست....دمی دادیمن نامرد ز!!!ی مرد باشدوارمیام-         
 . عذب بکشمنی ازشتریب

 :دمیزدم تو گوش وجدانم ودادکش        
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 ھی بھ مھراد شبی اون ذره ایرفتارا...... کنھی کارو نمنی اامیت.تمومش کن-         
 تو تمام حرکاتش صداقت ومتانت موج امی تی ولھیاون تموم کاراش با چاپلوس.ستین
 !!!!مرد. مردهامیت. زنھیم

 : اما باخودم زمزمھ کردم        
 .دوارمیام-         
 انی رو نمابایچھ عجب باالخره ماه ز.ماه؟؟کامل بود.سرمو بلند کردم بھ اسمون        
 : زدم وتو دلم نجوا کردمیلبخند تلخ.کردن
 ی کھ شده حامیامینزار ت. کنری بارو ختم بھ خنیا.بھ خودت سپردم......ایخدا-         

دستتو ازم پس .بھ خودت توکل کردم.نزار دوباره بشکنم. بشھ عذاب روحم بانمیوپشت
 !!!!بھ دادم برس.رینگ

چشمامو . رو بھم اعطاکردی موھام گذشت حس خوبی کھ از البھ الی سردمینس        
 ھا ی باد تمام نگراننیانگار ا. کردی نوازشم مشیسرد باد وی ھوھویصدا.بستم

 نور ھی. نور خاص روشن شدھیتو قلبم .واسترسام رو باخودش رھسپار کرد وبرد
 یبھ ماه لبخند پت وپھن. باز کردموپلک رونینفسم رو با صدا دادم ب. نور اشناھی.دیام

 بشیدستاش تو ج. داده بودھی درخت تکھی جلوتر بھ کمی امیت.نییزدم وسرمو اوردم پا
 سن خودش ی نبود اما توی ارنولدکلشی ھیلیخ. شده بودرهی نگاه خاص بھم خھیوبا 

 لبخند رفتم وکنارش ھی کھ منم با ستادیصاف ا. داشت سر بودستیکھ نوزده ب
 فاصلھ ازش حرکت کی مقدار کوچھیمنم با . بھم انداخت وراه افتادیقینگاه عم.تادمسیا

بھ قول خودش مثل . بود کھ بعد خانوادم بھش اعتماد کامل داشتمیا کس تنھدیشا.کردم
 یموقع خواب ھم ولم نم.تا خود خونھ ساکت بودم وتنھا فکر کردم وفکر کردم. داداشام

 اعتماد امی بھ تینی بدبنیبا تمام ا. رفتی مرژه امروز مدام از جلو چشمام.کرد
 طور دلم نی کھ اھیتوش حکمت حتما ی بود ولبی غربی واسھ خودمم عجیحت.کردم

 .بھش قرص شده
         
 :امیت        
 خودمو لت وپار کردم ازبس شبید!!!! سوختی میچشمام اززور خستگ        
 بود ی چھ وصلھ انی اگھیمن کھ قراره برم د!!!کنکور .....کنکور....کنکور.خوندم

 وبابا اومده بودن ایار.تنم کرخت بود.دمیبابا چسبون بھم؟؟با سرانگشتام چشمامو مال
 کھ اسم کارت یبھ صفحھ آچار.دی ترکیم سرم داشت از درد......سگ شده بودم.بدرقم

 کھ خورد یبا ضربھ اروم!!!عجبا.ورود بھ کنکوررو بھ خودش گرفتھ بود نگاه کردم
 ما یکارا. شدداشونیاحسان ودارو دستھ عالفان جامعھ پ.بھ شونم سر برگردوندم

 :ستادوگفتیجلوم ا. از ھمون دبستان مشترک بودشھیھم
 .ی متعالیصبح عال-         
  ؟؟؟یباز تو اومد-         
 م؟؟؟یکیری رفتھ ما شادتی.ی بدبخت بشینھ فقط تو اومد.....یزک-         
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  کفتر؟؟؟یزاریمگھ تو م.....نھ-         
 مونده بود کھ نی؟؟؟ھمیا نچسبون وصلھ کفتر و بھ منی اشھیحاال نم...... بابایا-         

 .بھم نگفتھ باشند
 از ی تو بھ کلی سوسولی با کارارمردهی شیابرو ھرچ.خاک برسر خالھ زنکت-         

 . پاک شدیتیصفحھ گ
 . کنھی سرش می بگو کھ روسرتونیبھ اون خروحش......خفھ بابا-         
 یاحسانم کھ دنبال سوژه م...یچیسرش شکستھ بود وباند پ.بھ کامران نگاه کردم        

 ی رو بھ حد بیمسخره باز..ھھ... کنھی سرش می گفت کھ کامران روسریگشت م
 یموھا.ومدی خوشش مبی غربی عجیاحسان کال از مدل موھا!!... رسوندنیمزگ

اما شده بود شکل ....... مد روزهودش شونھ اش بود کھ بھ قول خی بلندوتا روشیقھوه ا
 . شکستھنسی کرد انگار رکورد گیتخار مانقدرم اف.دم کفتر
 : گفتی لبریپکروز        
 !!!ی نزنی تو حالم رگباری چنی عیخاک برسر نفھمت کنند کھ سر صبح-         
 :دم گوشش گفتم. جفت پا برم تو صورتشای دونستم بخندم ینم        
 . روزه ھا؟؟؟مدلی رومدتر بشنیی پاارمی بختتوی جفت پا برم ری خوایم-         
 .مینی اموزش ببدیبا.میما ھنوز نوچھ ا. کار تخصص شماستنی ادیینفرما-         
اموزش شما ..... زرت وپرت نکن بزار مثل ادم کنکور بدمیپس الک-         

 !!!کفتر.محفوظھ
 گھی دنایا. بودندیپیاز ھرت. شدمرهی وبا حرص بھ جلوم خدمیخودم رو کنار کش        

 یسورنا!!!!گھیالبد د. اومدن؟؟؟رتبھ ششصدھزار دانشگاه دھات ابادی ازهیبا چھ انگ
 تر بود وبھش یاز ھمھ گروه ما جد. کردی سرش تو کتاب بود وھنوزم مطالعھ میجد
 موقع باھاش چی از اندازش ھشی بتی وجداذببھ خاطر غرور ک. کاپتانمی گفتیم

 نیاما ا. نبودمونی حالیچی ھگھی تو ھپروت ودمی رفتی منکھیمگر ا.می کردی نمیشوخ
 تو کھی تکھی و لختش کھ تیی طالیموھا.دی کشی مارو بھ خودش میجذبھ اش حت

 بھ صفحھ اش نگاه می اس ام اس گوشیبا اومدن صدا.ینی ذره بنکی عھیصورت و
 :بازش کردم!! سر صبح؟؟جلل خالقا؟؟اونمینالا.کردم

بدو برو .ی ھلک ھلک رفتی با قمپز ورداشتیتوکھ مخ ندار.......مماخو-         
 گفتھ شتنی ھا؟؟؟ازمنھ آنیشی مطیخ.ستی تو نیاونجا جا.خونتون بچھ سوسول

 !!!ادیعزت ز.یخودت گوش نداد.بودن
 : نوشتھ بودامکشی عالم فاصلھ اخر پھیبا         
 دیشا. کنمی دعا ھم واست مھی ی حاال کھ کردگھید..... مماخوی خوابم کردیب-         

 دی؟شایدیخدارو چھ د. توی مخ وتوخالی رفت خورد تو مخ بیرج اشتباھ نور فنیا
 .یموفق باش.رفت

مطمئنم خودشم .ستیحالش معلوم ن!!! دخترنیاز دست ا.دمیناخوداگاه بلند خند        
 . دارهی دونھ االن چھ وضعینم



 82 

 ی درشت شده نگام میبا چشما.ھمشونم بودند. پسراینگاھم افتاد رو        
 :خندمو کم حال کردم وگفتم.کردند
 د؟یدی ندپی بھ من؟ادم خوشتدی وزغ زل زدنیخوب چھ مرگتون ع-         
 :احسان انگشت اشارشو کنار سرش چرخوند وگفت        
 .گذراست. شدهنی ببایخودپنداروز.....استرسات کنکور اثر گذاشتھ......ھیعاد-         
 !!!ینھ روانشناس....ی واسھ مھندسیدی کنکور میتودار......پسره کفتر بسر-         
 بیقدرت خدا تھ عج. کھ بشھ شناختی ھم نداریروان......ی ھستیتو کھ روان-         

 نده؟ی ایمگھ نھ دک. تونھ درمانت کنھیمطمئنم سورنا ھم نم.الخلقھ است
 : بھ احسان نگاه کردوگفتشینیره ب ذنکی عی تفاوت از باالیسورنا ب        
 . کھ چاره نداشتھ باشھستی نیزی چچیھ...... بشھدیشا-         
 : گفتی جدیلی شدوخرهیدوباره بھ کتابش خ        
 .شھی درمورد خودتم لحاظ منیا-         
 دونستم االن از سر ینم.احسان ھم مثل من قاط زده بود.. خنده بلند شدیصدا        

 ی باز واخالقھی روحنی است؟با اگھی دزی چھی قضای خنده ی شده معی خودش ضانکھیا
 طنتی اومد ودر گوشم با شایار. بشمدواری تونستم بھ خودم امیکھ حاال خوب شده بود م

 :گفت
 عشقت اس داد؟؟؟-         
  عشقم؟؟؟شھی من می رفتار سگنی باایاخھ ک.شھی متی چھی خرکلھ اخر یتو-         
 ....... خوبی ولیگی کھ الحق راس منویا-         

 .مشتشو کوبوند رو قلبش وچشمک زد        
 زند بھ یخودش جفتک م. شود رامش کردینم....... استوانھیدل د-         

 .بودونبودت
 ی متی خوشگل ھمراھی جفت پاھی اونور با ی االن از کنار من گم نشنیاگھ ھم-         

 . جلو چشماتارمیکنم وبودونبودت رو م
من . جفتکاشھنی کھ بلده ھمیتنھا کار خوب..... خبیلیاووووووووخ-         

 اقا با دمی مگانیمنو باش مشاوره را.ومدهی قبل از کنکور نھیاصال بھ تو روح....رفتم
 . بره سر ازمونھیروح

 بعدم. زنم اساسیگند م.  منھی تو روحی خونی فاتحھ ماتی وراجنیتو با ا-         
 !!!!کالھامون تو ھمھ

 !!! ذوق واموندهیب.اصال من رفتم-         
 !!!!ییییییییییییییییھر-         
تا بھ حال بھ عمقش فکر .مخصوصا واسھ من.....ھیبیواژه غر!!!عشق        
با دودستش زد بھ شونھ ھام وبا .بابا جلو اومد.ھی ندارم بدونم چمیعالقھ ا......نکردم

 : گفتنیتحس
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 مرد جلوم ری شھی ومثل ادی برونیسر بلند ب..... خوام شازده پسرمیم-         
 .ی افتخارمھی ماشھیگرچھ تو ھم.....ستھیوا

 : گفتمی حوصلگی وبیبا کالفگ        
 جماعت نیباھم.شھی جور مزامی وگھیتا چند وقت د......من کھ قراره برم بابا-         

 بخونم نجادرسی سال اھی داره قبول بشم ویتی چھ اھمگھید.رمی پشت سرم میمغز فندق
 ...... اصال قبول نشم؟در ھر صورت کھ من رفتای

 : خفم کرددی کھ سرم کشیبابا با دادبلند        
 جھی ازمون رو با نتنی ادی با؟؟تویدیفھم!!!!امی از رفتن حرف نزن تنقدریا-         

 ی رو فسخ میمھ چ وھرمیم.ستی از اونور اب نی وگرنھ خبریخوب قبول بش
  نھ؟؟ای ی فھمریش.کنم

ازش . بشھی حد عصبنی بابا تا اومدی مشیکم پ. کردخکوبمیصداش وتحکمش م        
فکر . انداختمری نشست وسرمو زمیشونی رو پیاخم. کردمیبازم بچگ.دمیخجالت کش

 واسھ خودم اپردازی ورووونھی دیمثل ھمھ جوونا. کرده بودوونمیرفتن بھ اونور اب د
 نگاه دنشیبھ پاکوب. ازم گرفت ورفتستاشوسرمو تکون دادم کھ د. کردمی می بافالیخ

 . نشست رو لبامی اراده لبخند پت وپھنی بی دونم چرا ولینم....کردم
 .  کنای؟؟حی باز کردنقدریچھ خبره ا.....پاره نشھ-         
بدتر از اون لبخندم بود کھ .میغ تو چھ بادمیبا ظاھر شدن احسان جلوم تازه فھم        

نگاھمو . چپ ولبخندم رو خوردمیخودمو زدم بھ کوچھ عل. شدیھرلحظھ پھن تر م
 . دوختمگھی و بھ سمت دمیازش دزد

 . وتماشا کننیشی فھمم چھ مرگت شده؟؟؟حاال بیمن اخر م-         
 یلیچون خ. ثبت کننسیھم بھ من بگو ھم تو گ......یاگھ کشف کرد-پوزخند زدم        

 .فراتر از انتظاره
 . کنمی ممیگزارشش رو تمام وکمال تقد!!!!حتما-         

 خود جھت ی ھای صندلیلطفا ھرچھ زودتر بر رو...یداوطلباان گرام-        .....
 ......شروع ازمون

 : مخصوص خودش رو کردوگفتیاحسان تک خنده         
 .امی سر تو ورقم گند بزنم بھیمن رفتم -         
 !!!!! ھمھ اعتماد بھ نفس کاذب تونی گرفتم با اھیمن االن واقعا روح-         
 ... درتی موفقیبا ارزو...... داداشیلطف دار-         
 .گمشو برو تا سرمو نکوبوندم تو درخت-         
 بھ بابا ینگاھ!!!! دلقکیمسخره ھا.....ھھ. وبدو دنبال آرش راه افتاددیخند        
 تو دلم یپوزخند.چھره اش توھم وپکر بود. کردی داشت باھاش صحبت مایار.انداختم

 کردم ونشستم دای رو پمیصندل. خاموش کردممویگوش.زدم و با حرص رفتم سرجلسھ
 کیمتولد ......نیفرزند شاھ......یری مشامیت.مشخصاتم روش درج شده بود.روش
 :گھی زنھ تو سرم می اش ماحسان ھمھ....ھھ......مرداد
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 دی کھ بای باباتم کرداد؟فکری مای روز اول ماه بھ دنقای دقیوقت نشناس؟؟اخھ ک-         
  گرفت واسھ تو کھنھ بخره؟؟؟یحقوق م
 زنگ شروع ازمون کھ خورد رفتم یصدا. نتونست منو بخندونھ زاھمی چنی اادی        

 ی دقتی دونم اما تو جواب دادن اصال بینم.دیچیارامش تو تموم تنم پ.تو ورقھ
تا اخر ازمون بھ دقت چند بار جوابامو !!!؟آه خدا.....منکھ برام مھم نبود پس.نکردم

حس .رونی دادم واومدم بلی پاسخنامم رو تحوقھ حس اعتماد ورھیبعدم با .چک کردم
ه از پسرا با قھقھ خند... دوشم کم شدهی از رونی بار سنگھیانگار . کردمی میسبک

مثل دخترا ) ده نفرمیشی منی وادرنیبا ابت(ما ھشت نفر.جالبھ.رونیحوزه اومدن ب
 یھم م  مارو بھی روزگار پروپامی اگھ خودمونم بخوایحت.میشی ازھم جدا نمچوقتیھ
 ی پسرا تمومی خرکیخنده ھا. من باشندتی کلھ پوکا راه ونور ھدانی ادیشا.چھیپ

 یم. کردمی نگاش مدی استوپ کرده بودم وبا تردایرو شماره انال......نداشت اما من
 خواستم بھش اثبات یم. شدی غرور مزاحمم مھی شبیخواستم بھش زنگ بزنم اما حس

 بلند بابا اومدم یامروز با شاس!!!. بچگانھی ھایباز.... سرتر وبھترمیلیکنم کھ من خ
 : گفتیبابام م.حوزه کنکور

 تو مجتمع ی ونک برابونی بھ جا خی چپھ راستت بزنی چشمانی ترسم با ایم-         
 !!!! خوشخوابستی ندیازتو کھ بع.یتجار

 از نوع ی خدافظھیبا پسرا . برگشت بھ خونھ من نشستم پشت رولیاما سر        
 فقط ای کرد اما اریبابام ھنوزم دمق بود وباھام صحبت نم.خودشون کردم وسوار شدم

 درست روی مسمی حواسیبا تمام ب.سرم رفت. زدی ھا فک مدهی دختر ترشنیع
شرکت ما لوازم .خواست بره شرکت یبابا م. رو جلو در خونھ نگھ داشتمنیماش..رفتم
 من یشعبھ تھران کال بھ بابا.می کارخونھ ھم داشتیعنی. کردی مدی تولینکی والکتریبرق

 ی منی عمونادر وابتیشعبھ تو المانم رو دستا. سندش بھ نام خودشھیحت.محول شد
ا یمن وار. زد ورفتیبابا تک بوق.می شدادهی پایبا ار. گرفتھ بودیلیاونورم خ.دیچرخ

از . وبازم پاچشو گرفتای رو سر ارختی رتایارم.باز شروع شد. داخلمیخلھ ھم رفت
 ھیمامانم ھم رو صورتش . کردندی میریخدمتکارا داشتند خونھ رو گرد گ.نایدست ا

 دهی صورتش ورو کاناپھ خوابی سبز بھ اسم ماسک گذاشتھ بود رو لزج مانندھیال
 مسئلھ نی اریھنوزم ذھنم درگ. ودرو بستماقم اتیرفتم تو. زنانھیامان از قروفرا.بود
 چھی بھ جلو خم کردم باژست واخم کم حالم بھ قالیخودمو کم.لبھ تختم نشستم....بود

 زدم وخودمو دراز یلبخند موقت.تارینگاھم رفت سمت گ. کف اتاقم چشم دوختمیفانتز
دوستم . نبودمساز.....تارمیگ. گرفتمی حس مشتری بتاری زدم اما باگی ھم مانویپ.کردم

از غصھ ... کردلی تحلھی شد تجزی مماشویاگھ س...... بودارمیسنگ صبورم و.....بود
 تارمیگ. کھ باھاش کردمیماتیاز پرخاش ھا ونامال.... داشت کھ بگھادی من زیھا وغما

 منو بھ یری درگی دونم چمھ درکمال ناباوری کھ روھوام ونمیی تو موقع ھاشھیھم
رو پاھام گذاشتمش وکوکش . داشتممانیبھ قدرتش ا!!! کنھی کشھ وحلش میتاراش م
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 دمی فھمیخودم کھ نم. کنندی بازتاریچشمامو بستم وگذاشتم انگشتام ازادانھ رو گ.کردم
 . بھم بگندنایحداقل ا.ھیدردم چ
  باتو بودنالھیواسم مثل خ        
  بھ تو دارمیبی احساس عجھی        
 رشی ھمھ احساسو نگنیازم ا        
  زارمی موقع تنھا نمچیتورو ھ        
 زمیچھ ارومھ نگاه تو عز        
  وقتا تلفشھنی تو ای خوام بینم        
  قشنگتی حرفای پانمی شیم        
  رفتارم عوض شھیتو باعث شد        
 رمی کھ دستاتو بگامیفقط سمت تو م        
 رمی نمیی جاچی تو ھی لحظھ بھی یبدون حت        
 رهی تو گی دلم پارمی نمیی جاچیمن ھ        
 رهی نظیکنارتو کھ باشم شب وروزم ب        
  خوامی نمیزی چگھیکنار تو کھ باشم د        
  تک تک حرفامیتو خوام اسم تو باشھ یم        
 یدیتورو دوست دارم عشقم تو ھرلحظھ ام        
 یدی ندیی من عاشق بگو جانیمثل ا        
 رمی تاکھ دستاتو بگامیفقط سمت تو م        
 رمی نمیی جاچی تو ھی لحظھ بھی یبدون حت        
 رهی تو گی دلم پارمی نمیی جاچیمن ھ        
 .رهی نظیکنارتو کھ باشم شب و روزم ب        

 )بیاحساس عج-عماد        (
 کرد ی بھ پا میشوق رفتن تو تنم داشت ھمھمھ ا....چشمام رو باز کردم        

 تارمی گی حرفاشھیبرخالف ھم... کردی از وطن وخانوادم ھم معذبم میفکر دور....اما
 : گفتمیدیام تخت وبا نایگذاشتمش رو...رو باور نداشتم

 !! دوست منی بار اشتباه قضاوت کردنیا....ستیدردمن ن.....نیا-         
 رو میشونی وپشھی شیمشتم رو گذاشتم رو....از جام بلند شدم ورفتم کنار پنجره        

دوست .... کردی ممی رفتن بھ خارج از کشور داشت روانزهی انگنیا.... دادمھیبھش تک
تمام افکار پوچم رو از ... دادیتھ قلبم گواه نم...ر جور بشھ اما ھرچھ زودتزامیداشتم و
 الیخ....ناموفق بود....ی کھ داشتم تمرکز کردم ولیی ارزوھای کردم ورورونیذھن ب
 رو جلو چشمام یچی ھدی پرده سفھی کھ جز یفکر.... مدام مانعم بودیوفکر

 !!یچیھ....اوردینم
       

 :ایآنال        
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اسمم . شدی مسی خسیخ.رونی بدمی کشی کردم ومیاتودم رو تا تھ حلقم فرو م        
 کنکور داده بھ جذبھ من امی تیاز وقت. ردشده بودگھیواسھ کنکور سال د

منم ھرچقدر تونستم بارش . دادهیھمون شبش بھم زنگ زد وگفت کھ عال.برخورده
تاسر . ھیبچھ باحال.ادی مشم بشر خونیکال از. منھتی شخصنیھ؟؟ایخوب مگھ چ.کردم

 کردم عالوه یحس م....اما.شھی زنھ بعد ساکت می نق مکمی چزونمش یحد دق م
 یلی کھ خشھی ردوبدل منمونی ھم بگھی احساس دھی ی وراحتتیمی حس صمنیبرا
 حوصلھ رو تختم دمر یب!!!!ھاااا بھ حضرت عباس.وتنیزده رو دست جاذبھ ن.ھیقو

 نی داره ایبابا مگھ کنکور چ. کردمی الحل جلوم نگاه مب بودم وبھ کتاب صعدهیخواب
 مینی گندمو رو بی طبنکیع.ادهی زیلیخ.گھی دکھی دوتا تھیھمھ فلسفھ واسش بافتند؟؟؟

 : داد زددارمی بشھیدرون ھم.جابھ جا کردم ومثل منگال فقط زل زدم بھ جلد کتاب
 یبھ رفت نوشتھ؟؟؟حاال خوی چنی ای فھمیتو م!!!!خوب مشنگ-         

 ؟یگی می رو چیتجرب.....یانسان
 :سرش داد زدم        
 من ی کپتو بزارقھی دو دقی خوای؟؟؟نمی نداری کار وزندگ؟؟؟توی خفھ ششھیم-         

 قھی دودقھی.ی خوندی از بس کری کردی کرم مخم رو خالنینفس راحت بکشم؟؟؟ع
  کتاب رو از سرم چپ کنم؟؟؟نی چطور انمی ببریبتمرگ سرجات خفھ خون بگ

مطمئنم االن وجدان بغ کرده دست بھ .دمی خندی خودم ووجدانم ھرھر میبھ دعوا        
 زبون بھ دھن قھی دقھی!!!دختره پرچونھ وراج!!!!بھ درک. گوشھ کز کردهھی نھیس
 خوام ی کرده انگار متمیزھرا خانومم کھ ازبس تقو. تو سرم کنمی چھ خاکنمی ببرهیبگ

 !!) رو حال کنتیفقط خالق. خودم در اوردماز.( عبدالقاسم عالفو کشف کنمراز
سرمو بھ اسمون .نشستم رو تخت. صورتم رفت باالی توی موکھیفوت کردم وت        

 :دمی نالھیگرفتم وبا حالت گر
 خواد منو نجات ی کھ میگری جیکجاست اون حور!!!! خدایا-         

 بده؟کجااااااااااااست؟؟؟؟
 : وگفتمدمی کھ بلند شد از جام پرمی زنگ گوشیصدا        
 .عاشقتم!!!!! برم منتی قربون وقت شناسیالھ-         
 امیت.گرهی ھم جھ؟؟؟؟واقعای فرشتھ کنی ادمی رو کھ برداشتم تازه فھمیگوش        
 نقدری بود اگھی اگھ کس ددیشا. دادی جا قورتم منیبا عکسش داشت از ھم.....مماخو

 :ارتباط رو وصل کردم. کردمیوق نمذ
 الو بلھ؟؟؟-         
 .سالم-         
 ی حاجی حاجگھیاقا پسر د.پارسال دوست امسال اشنا!!!بھ بھ مماخو-         

 یاری بھ ھم ازی بعد ندهی داره جون منجای خرخون البتھ بالنسبت ھا اھی یگیمکھ؟نم
 سبز دوستان داره؟

 کنم؟؟ من صحبت یدیفرصت م-         



 87 

-شمیپس ھمونطور باھات سرد م...ی فھمیخوب معلومھ کھ تو نم...پنچر شدم        
 . کھ سر رشتھ از دستتون نرهدیشما حرفتون رو بزن...ما خفھ.... قرباندییبفرما

 .ی ناراحت بشادیبھت نم-         
 گرفتن وبھ دل نگرفتن تا دهیناد-دیپوزخند زدم کھ صداشو بھ حتم شن        

 . شورشو درآوردنایبعض...یحد
 . نداشتھ باشیتوقع....نطورهی چھ کار کنن کھ اخالقشون ھمایاون بعض-         
  بود؟؟یحاال کارتون چ... اسھودهی کار بھیچون ! وقتچیھ...نداشتم-         
 نیبعد ا...یاحوالپرس) ھمراه شدشی رفت وبا اکراه وتشولیصداش تحل...(یبرا-         

  باشھ؟؟یلی دلدیبا...ھمھ مدت
 .ھیعی طبری غی شما امریاحوالپرس...یول...نھ خب-         
 . بشھدهی پرسی حالی کھ گھگدارستیبد ن-         
 ! کنھی حکم صدق نمنی در مورد شما ایول...اون کھ بلھ-         
جمعھ ..خواستم بدونم...نیعالوه برا...آره...یتو برد... خبلھیخ-کالفھ شد        

 ؟؟ی نداریکار خاص..شب
 چطور؟؟-دیابروم باال پر        
 اصرار داشتن کھ توھم حتما یلیبابا ومامان خ... مراسم تولد گرفتمھیمن ...چون-         

 .یدعوت باش
 کھ الجونی ولنیعموشاھ..حاال-سی بد نارمی ناز بکمی.. واسھ خودم انداختمیگردن        

بعد اگھ حالشو ... نباشھیزی چی تو برنام کارنمی ببدی خوب بای وللطف دارن
 . دنبالمیای بگمیم...داشتم

  بلھ؟؟امی دنبالتونم بدیبا!آھان-         
 !ی کردیوگرنھ نافرمان...یای بفتھی؟؟وظیستیمگھ تو راننده من ن-         
 . جر مھمونش رو بکشھدیجالبھ کھ صاحب تولد با-         
 ...ھیعی امر طبھی نیا-         
 یول... ندارمیاجبار... خودتھلی نھ؟؟البتھ مای دیاری مفیحاال تشر... خبلھیخ-         

 .رهی گی مجلس سر نمیایگفتن تو ن)پوزخند زد..(دنتنی مشتاق دیلیبابا ومامان خ
 ..رهی گی سر نمیچیمعلومھ بدون حضور من ھ-         
 .باھام ھماھنگ کن...یای بیخواست...بھ ھرحال- آروم شدیلحنش کم        
 دمی رو مشیاوک...شھی می چنمیحاال بب... خبلھیخ-         
 کھ مورد اعتماده اممیت!!!اخ جون تولد!. نزاکتیب.. قطع کردیبدون خداحافظ        

 می تصمی زودنیبھ ھم...میبزن بر.ھی اوکھیپس قض. ھم ھستندالیتازه عمو وخالھ ل
 شتریالبتھ ب..شترهی فازشم بینطوریا. کپ کنھامی نود تقھی خبرشو گذاشتم دقیگرفتم ول

 دمیدفتر دستکم رو شوت!.امی تشتریوچزوندن ب.. بودنیھ وعمو شاالی خالھ لدنی دیبرا
 رو ھم نکمی دادم وعیبھ خودم قوس.دی برم خری خوام بعد عمریم.تو کتابخونم 

 من قربون یا.ارمی ازشون سردر نمی کھ من ذره امیا ھنھیدراوردم وگذاشتم پھلو گنج
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بھ افکار .رهی گیم  نبوغھ کھ از من سرچشمھنطوریھم!!!!! عقل نابغمنیخودم برم با ا
 ده کوره ھا ادی برم کنم؟؟؟یحاال چ. ورفتم سر کمددمی خودم خندییایمالیخول

 ی وشال وکفشای اسمانی ابی نخی با مانتوی لنی شلوار جھی!!!!برم کنم.....افتادم
اقا کال زدم تو رگ . برداشتمی اسمانی ابی عروسکفی با کی نفتیاسپرت اب

 بھ لبام ی رژکم حال صورتھینکردم وفقط  شیارا. شدم رفتیحور!!!!!ملکوت
 .رونی رو برداشتم ورفتم از اتاق بدمی خریکارتا.دمیکش

 ؟ی موندزھراخانوم؟؟؟؟زرا خانوم؟؟؟زھراجون؟؟؟؟خوشگلم بابا کجا-         
 :زھراخانوم بدو بدو اومد جلو پلھ ھا وگفت        
 . ببندی بعد خالامیبزار ب....... پارهشیاومدم ات-         
 . نبستم بھ خدای کار کنم؟خالی چی خوشگلیخوب وقت-         
 مال امیخوشگل. ازمن گذشتھی بعدم سنیبرو اوال چشم پزشک......برو دخترجان-         

 .بود شی سال پیس
 .دی پنجھ افتابن؟؟؟ھنوزمیریوااااااااا؟؟؟مگھ االن پ-         
 تعارف نقدری ای بسوزونی خوای میشیحاال چھ ات.......از دست تو ووروجک-         

 ؟؟ی کنیفدا م
 : وگفتمدمیخند        
 یلباسام مثل ولگردا.دی خوام برم خری مدی خبر کنی تاکسھی زحمت یب-         

 .ھیابونیخ
 ی میی نویمانتو وشلوارم ھنوز بو. بھ لباسام انداخت ورفتینگاه پر تعجب        

 : برگشت وگفتقھیزھراخانوم بعد چند دق!!!!یعجب ولگرد باکالس.داد
 .مواظب خودتم باش.ادی میاالن تاکس.....برو بھ سالمت ووروجک-         
 :دستمو بھ نشان احترام گرفتم کنار سرم وگفتم        
 .یبا.شھیاطاعت امر م-         
 یحاال چ. وراه افتادی تو تاکسدمیپر. بوق بلند شدی کھ صدااطی تو حدمیدو        

 کھ ھمش یمعضل. خدای کار کنم؟؟؟؟ای رو چامی تیبخرم؟؟؟کادو
پولشو حساب کردم کھ . نگھ داشتی جلو مجتمع تجاریتاکس.یلعنت......اه.گرفتارشم
مثل بند . نگاه کردمجتمع می بھ سرسرایچارگیبا حس ب. بھ سالمتشونوی واریمارو بخ

چشمام از کاسھ . لب گفتم ورفتم داخلری زیبسم اللھ.شھی گم منجایا.مونمی میانگشت
 ی ذره تو ھمون کتاب صعب الحل لحاظ مھیبھ خدا اگھ . ازبس دقت کردمختی ررونیب

 شدم ی مامیبھ قول ت.ذاشتم کنار ی بودم با جواب مدهی بوسشتنمی انیکردم ھا صدتا معما
مغازه اش ھم گنده . لباس رو گرفتھی شدم تا چشمم نییچندتا طبقھ باال پا.نشتیآن

 زانوم کھ مدلش ی خوشرنگ تا رویلی خی ابراھنی پھی. خوشگل بودیلیخ.بود
 از کمی گردنم وشونھ ھامو ری ام از جنس ساتن براق واز زنھی وتا باال سیپرنسس

 ری دامنشم حریرو.شوند پوی بھ رنگ خود لباس می نازک گل دارریبازوھامو حر
 دهیپوش. زدی نور بدجور برق مری شده بود کھ زیساده وقسمت باال تنھ ھم سنگ دوز
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 پرزرق وبرق یلیخ. جفت کفش پاشنھ بلند ھمرنگش ست کنمھی تونستم با یم.کیوش
ھمون رو گرفتم واز .تن خورش معرکھ بود. دوس داشتمشتری طور بنینبود ومن ا

 ونی پاپھی کھ روش ی ورنی ابیجفت کفش پاشنھ ده سانت ھی کنار مغازه ھم کیبوت
اوه اوه .می برگردمی کنوونھی وسط دمیحاال بر. گرفتمشی مجلسی دستفیداشت رو با ک

 شی شاه مماخو پی برای چایخدا. گشتمی مامی مناسب واسھ تزی چھیدنبال !!!! گفتمیچ
 صلوات ھی ھرسال با ودمحاال نکھ خ.رهی گی سن تولد منی گنده تو اکھیکش ببرم؟؟؟مرت

از سر . زدی مشیھوا گرگ وم. دمی می اضافری کنم بھ مردم گی مرشیختم بھ خ
المصب ادم . ھم گرفتمگھی چندتا مانتو وخرت وپرت دھی.دیپاھام ترک.ظھره ول معطلم

منحصر .امی خودم وتنیع. بخرم کھ خاص باشھی چھیستم  خوایم. بخرهشھی مصیحر
 ولیا. کنھی ھم قبول میسفارش. مغازه خشک شدھی نیتریو نگاھم رو.یبھ فرد وعال

 ی با موھاانسالی می اقاھیفروشنده . زدم ورفتم داخلیلبخند گل وگشاد.خودشھ
 بود اشاره کردم کھ نیتری کھ پشت ویبھ اون. حال بودی چھره خشک وبھی ویجوگندم

بھ طور  کھ روشt نقره اصل بود وبھ شکل حرف.براندازش کردم.اورد وگذاشت جلوم
بھ فروشنده .خواستم ھمش رو مخش باشم.بزرگ وتو چشم. شده بودی حکاکیماھرانھ ا

فروشنده نگاه . کردمی مفیاخ کھ ک!!!! مماخوفتھی وظسھیگفتم کھ پشت پالک بنو
 ساعت عالف شدم کھ میحدود ن.رفت تو اتاقک مغازش بھم انداخت ویبی غربیعج

 ھیپولش کھ . وقشنگکی شیلیخ. بودیعال. بھ پالک نگاه کردمنیبا تحس.رونیاومد ب
 گھی اعصاب خورد کن دزی سوپراھی.رونیخورده ھم گزاف بود رو پرداختم واومدم ب

ست داشتم دو. کردی منو بھ حد اعال ثابت میی کادو کھ پرروھی.ھم واسش گرفتھ بودم
بھ . کردی داشت کنسرت اجرا مرکیرجی جبمی تھ جی عالم کادو بخرم ولھیواسش 

داشتم وسط راھم چرت . خونھ شدمی راست راھھی اوردم وری گی تاکسھی یبدبخت ھزار
 کھ مردم یا. خونھ بدون خوردن شام رفتم تو اتاق وپرت شدم رو تختدمیرس. زدمیم

 .ی بشمارستانی بی کنم راھی میکار. کنمی لت وپارت مامیت!!!!!یاز خستگ
        

نگاھا بھت ...... بودینیجو سنگ. دادمھی رو بستم وپشتم رو بھش تکامیدر اتاق ت        
 وبھ سرتا سر اتاق نگاه دمی کشیقینفس عم. بود واسمبیعج.....وشگفت زده

 سوراخ بھ تمام. وقشنگکیش.ی وقھوه اینارنج. گرم بودی از رنگ ھایبیترک.کردم
انگار ماتم !!!! گادیاووووووما. موندونشیکینگاھم رو .سنبھ ھاش عکس چسبونده بود

 ی وشلوار چسب براق مشکراھنیپ.اروم اروم جلو رفتم وبا دقت نگاھش کردم.برد
 ھی یجلو. تا ارنج باال بودناشی شکم باز واستی تا باالراھنشی پیدکمھ ھا......داشت

 دستش کنار ھی. سکوبھ سمتش خم شده بودی پاش روھی بود وستادهی ای سنگوارید
 نھی سدی خوشگلش رو پوست سفریزنج. رو گرفتھ بودقشی اش گھی وبا دست ددنشب

 وکم حال رو لباش وچشماش کیلبخند ش.ومدیاش بدجور بھ چشم م
 عکس یناخوداگاه دستم رو بردم ورو.المصب!!!رینافذ وپاچھ گ!!!!!آھھھھھ......

 ی منھی بھ سار ووانھیقلبم داشت خودشو د!!!!انگار زنده اس....تنم داغ شد.دمیکش
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 یموھام رو ابشار. تا اماده بشمستادمی انھی ایجلو.لبخند زدم واروم عقب رفتم.دیکوب
 ی موھامم با سشوار حالت دار تویجلو.ختی ری شونھ ھا ودوشم میبستھ بودم کھ رو

 کامل اما شمیارا. شدیعال.موھام ھم گذاشتم رو یونی پاپنی پنس پرنگھی.صورتم دادم
 ی قشنگی باھم ھارمونیلی اکلی وابی سورمھ ایبی ترکھیسا.داروم وکم حال بو

 ونمیدختر شاه پر!!!!یشی خط چشم ساده ھم داشتم ورژلب سرخ اتھی وملیر.داشتند
 اوقات شتریب.ستادمی واخی کردم االن سر دوتا سی حس مدمیکفشامو کھ پوش!!!گھید

 بوس فرستادم ودمواسھ خ. شدمی می مدلنیا...... تو مراسمایول.دمی پوشیاسپرت م
 قر ھیخودمو واسھ . رسوندی اھنگ داشت منو بھ مرز جنون میصدا.رونیورفتم ب

 تاالر ی گفتیم. شدمی ھم دستم گرفتم ووارد سالن اصلموی دستفیک. اماده کردمیحساب
 دمی دی کھ میزیتنھا چ. شدمرهی وبھ جمع خدمی کشیسوت. بزرگ بودیلیخ!!!!ھیعروس

 کھ مھمونا روش یی ھایزوصندلی رفتند ومی منیی باال پاھ بود کتی توده از جمعھی
 : کردرمی دختر از پشت سر غافلگھی غی گشتم کھ جی اشنا مھیدنبال .نشستھ بودن

 ؟؟؟؟ی خودتایآنال-         
ا لبخند پت وپھن رو  خوشگل بیلی دختر خھی متعجبم یبرگشتم ودر مقابل چشما        

 درشت ی وچشمادی کم حال داشت با پوست سفی کوتاه صورتی لباس پرنسسھی.دمید
 . باشھدی بایپس حدس زدم ک. داشتامی بھ تیادیشباھت ز.ی زغال سنگدهیوکش

  ؟؟؟تایارم-         
 !!!!!!  قربونت برهیالھ-         
 ھم رو یلی خیاز ھمون بچگ. دختر ماھھنیچقدر ا. بغلم ومحکم ماچم کرددیپر        

 ازش استقبال یمیمنم با اغوش صم.مثل خواھرم نداشتم مھربون بود.میدوست داشت
 : ازم جدا شد وگفتجانیبا ھ.کردم

  ومارو بھ سالمت؟؟؟؟ری شمارو بھ خگھید.ی معرفتی بیلیخ-         
 :دمیچشمامو با دستم گرفتم ونال        
 .می روزگار نامرد شدنی اریبھ خدا درگ..... یروم صورت-         
 : گرفت وگفتی وشادیدستامو با مھربون        
 .یایامشب از خجالتم درم..... نداره گلمبیع-         
 : ابروموانداختم باال وگفتمی تاھی        
 .من چاکرشما ھم ھستم خواھرم....اونکھ بلھ-         
 :سرم دراومد منو بھ خنده انداخت کھ از پشت ی پسرونھ ایصدا        
 خوشگلھ رو نی اای یی دستشوی بریکھ خواست...... مکاردهی برسی دختره گیا-         
 ؟؟؟یتورکن
 : پشت چشم نازک کرد وگفتتایارم        
 . نظر کردمدیتجد-         
 ی کن کھ تجربھ خوبتی رو رعای مورد اضطرارنیتو حتما ا.....نھ خواھر من-         

 .رهیابرومون م.میندار
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 تای کنار ارمایار. از خندهمی مردای وسط من وارنی وادی ترکی داشت متایارم        
  رو زمزمھ کرد کھیزی وزمرمھ واروبا لج چستادیوا

اشک از چشمام .دی کشغی فرق سرش وبلند جدی مشت محکم کوبھی تایارم        
 ازی نی بھ مکان اضطرارتایارم از شتریدلم درد گرفت وبھ گمونم من ب.ومدیم

بعد . کردی از چشماش شرارت فوران مشھیمثل ھم. شدقی رو صورتم دقایار.داشتم
 :چندبار چشماشو تنگ وگشاد کردن با خنده گفتم

 . از حدقھ؟؟؟؟دراومدی بھ سالمتیتموم شد؟؟؟شناخت-         
مواظب . توی بره؟؟؟چقدر رشد کردادمی از ی خالھ صغرشھیمگھ م.....یزک-         

 . ازت استفاده کردشھیبھ عنوان رادارم م. نخوره بھتیزی چییمایباش ھواپ
 تای وارمایار. وخودشو جمع کرددی حوالھ بازوش کردم کھ خندی ومشتدمیخند        

 شتازی ھم سن من بودند اما با تفاوت دوماه من پاری بھ تمام عیدوتا خروس جنگ
 . سال ازمن بزرگتر بودھی ھم امیت.موبزرگ تر بود

 : برد دست من رو گرفت وگفتی لذت متای کھ از حرص دادن ارمایار        
 .می بشیاری االنھ ابایب..... ی خالھ صغرایب-         
 :دی کشغی با تمام قوا جتایارم        
 !!!!! محلی کشمت خروس بیم-         
 : با خنده وعجلھ گفتایار        
 !!!! زنھی دونستم رعدوبرقم مینم.....اوووه اوه -         
تمام مھمونا بھ !!!! قھقھ زنان زد بھ چاکای حملھ اورد کھ ارای بھ سمت ارتایارم        
 ی وخنده مردم را فراھم میاسباب شاد. بدهرشونیخدا خ.دنی خندی منای ایدعوا
 ھیامشب دوست داشتم فقط مثل  ی دونم ولینم. نکرده بودمدای رو ھنوز پامیت.آورند

 کشونیموز. کردنی می ارکستر داشتند خودکشهگرو. نگاش کنممتی گرون قسیتند
 تمی با ری فوق العاده ایجاز وانواع واقسام مدل سازھا داشتند اھنگا.کامال زنده بود

امشب شب شانس . کردمی من بھ خودشون نگا مشتریاقا ب. ساختندی مختلف میھا
 داشتند نجای کھ عکساشون رو داشتم امشب انی وادرنی ابتیدوستا!!!دھمشون بودن.منھ

بھ ......... اونای ولاوردندی واسشون ناز میادی زیدخترا. دادندی خوندن وحال میم
 نیخدا ا!!!! شدیاخ خنک م...... شدیاخ دل من خنک م. کردنی معشونی ضایسادگ
 خانوم ھی مھربون یدم؟؟؟صدای کرده بود من ندمی قابشی رو تو کدوم جی بھشتیایحور

 پشت سرم شونیشگی با لبخند ھمنی وعمو شاھالیل خالھ.منو بھ سمت عقب برگردوند
 .مثل مامانم اروم وپرمتانت.دی اغوشش کشیخالھ منو تو. بودندستادهیا

 ھمھ دست بھ دھن شی دختر من کجا بوده کھ از بامعرفتنی ای وای وایوا-         
 موندن؟؟؟

 : گفتنیبعدم خطاب بھ عمو شاھ. جدا شد وسرتا پامو از نظرش گذروندازم        
چھ ......ھزار هللا واکبر....ن؟؟؟ماشاای ببنیشاھ!!!دهیواقعا حق داشتھ ورپر-         
 .گھی دیخانوم شد!!!! ووروجکی بھم زدییقدوباال
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 : وگفتمنیپامو زدم زم        
 ی شده ولشتری ابعادم بکمیحاال . ثابتم ی ھنوزم ھمون آنال؟؟؟منی لی خالھ لیوا-         

 . نکردمیفرق
 :دوگفتیلپم رو کش        
 . خونھی میھنوزم زبونت بلبل!!!معلومھ-         
 : کنار زدوگفتیخالھ رو بھ اھستگ. جلو اومدنیعمو شاھ        
شازده  نی انمیبزار منم بب.ی وپوک دخترم رو در اوردکی جزمیعز-         

دختر مردم امانت دست . دود کنیعی طبیای رفع بالی اسپند براھیبعدشم .خانومو
 !!!!ما

  من چشمام شوره؟؟؟یعنی. بکشن؟؟؟خجالتیشاھ-         
 .گھی داطھی احتیول.....واال من از طعمش خبر ندارم-         
 شیپرفسور شی ریزیت. ماچ کردمویشونی وپدیعمو خنده کنون منو تو بغلش کش        

 : مھربون گفتشھیزل زد تو صورتم ومثل ھم. دادیقلقلکم م
 . قاپتو بزنھیعمرم بزارم کس.یعروس خودم-         
 : گفتمییدستامو جلو اوردم ودر کمال پررو        
 دی پرچم سفدی رو بھ من ننداز کھ باوونھی دایتورو خدا اون ار!!!! عمویوا-         

 !!!!!ھیالیصلح باال ببرم واونوقت واو
 :دوگفتیعمو بلند خند        
 از جونم زتری رو بھ دخترعزیمگھ عقلم رو از دست دادم اون مغز فندق-         

 . کھ کال مغز ندارهاممیبندازم؟؟؟ت
 زمزمھ کرد کھ یزی چی لبریز.دی کرد وآه کشیاخم کم حال.حس کردم پکر شد        

 : رو گذاشتم رو شونش وگفتمدستم.دمینفھم
  شدند؟؟؟ری سگرمھ ھات باھم درگ؟؟؟؟چرایعموجون-         
 حد نی داره کھ تا ای چھ غمنیاخھ ا. گرفتشی زد کھ دلم اتیبھ روم لبخند تلخ        

 ناراحتھ؟؟؟
اونا واسم . کردمیمنم احساس ناراحت.تو خوش باش.خوبم. عموستی نیزیچ-         

 ی ولمیدی ھم رو ندگھی ھست کھ دی سالازدهیحاال ده . بودندزیم عزمثل خانواده خود
 ماه یکی. کردبمیمن عمو نداشتم وفقط خدا دوتا عمھ نص.می رو داشتتمونیمیاون صم

 تو دلم بھش یظی پوزخند غلشی اورادیبا .....ھھ!!!! جادوگر بدجنسیکیشب چھارده 
 رو بھشون رمینگاه متح. من بھ صدا دراومدیکی باز در نزدتایزدم کھ االرم خطر ارم

 ظاھر امی کھ تدندی رسیداشتند بھ من م. ھم بودندبیدور سالن ھنوزم در تعق.دوختم
 اونکھ خود اب..... دقت نکردمپشیتا االن بھ ت!!!!بر پدرت صلوات مماخو وامونده.شد

 ی ورنیک مشی اش کفشاقھی با جلی شلوار براق نقره اھی!!!!اقازادش اومد دنبالم
 کراوات ھی باالش باز بود و ی تا ارنج باال وسھ تا از دکمھ ھاناشی کھ استدی سفراھنیپ

 جذابش ی چشماری گبانیگر.بھ سمتم سر برگردوند. نقره شل دور گردنشیمشک
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 ی نگاھش احساس شرم مریز.سرجاش خشک شده بود.شاونم انگار برق گرفتت.شدم
بھ نفس نفس . قرار نداده بودی وبررسلی حد مورد تحلنی منو تا ایتا االن کس.کردم

 .افتادم وتنم داغ شد
 . مراسمو داغون کردندرکلی اون دوتا رو بگامیت-نیعمو شاھ        
 با دوقدم خودشو بھ اونا امیت.می بلند عمو بھ خودمون برگشتی با صداامیمن وت        

 خواست ازاد ی کرد ومی وول ماونم وول. کردری بازوھاش اسنی رو بتایرسوند وارم
 : گفتتای پشت سرمن و خطاب بھ ارمدی دوایار. مثل ھرکول مانعش بودامیبشھ اما ت

 ھم یاشکال.گھی دھی اصلقتیخوب مگھ حرف حق جواب داره؟؟؟حق-         
 . بھ درد تو مبتال بود؟؟؟االن خوب شدهستی نادتی......ای آنالنیھم.......نداره

 : دندونام گفتمیره رفتم واز البھش چشم غ        
 . بزارم ھنر کردملتمیاگھ فس-         
 . رنگ وبلندش اومد وزد پشت دستشی با لباس خوشگل کرمالیخالھ ل        
االنھ !!!!کھی چی وازتون عرق مدی لبو سرخ شدنیشما کھ ع........خاک عالم-         

 برمتون دکتر تا ی ھا نمدی اگھ جلو چشمامم جون بدیحت.گفتھ باشم....دیکھ سرما بخورد
 ا؟؟؟ی اقا اریدیفھم. مکان وزمان دارهی بشھ ھرچتونیحال

 !!!!بلھ!!!بلھ مادر مھربانم-ایار        
 رو استخراج تای ارمی بعد چند لحظھ کھ انرژامیت. خندم گرفتھ بودنای ایاز کارا        

 رو بھ امیت.بھ قول خالھ شکل لبو شده بودن. بغلشیکرد رھاش کرد کھ افتاد رو صندل
 :خالھ گفت

 . بشھ؟؟؟ازھمون موقع سرپاستییرای پذستی قرار نایمامان جان؟؟؟آنال-         
 :خالھ زد رو گونھ اش وگفت        
پاش ....می تعارف نکردھی ماھم ستادهیبچم ازھمون موقع وا......خاک برسرم -         

 !!!!شکست
 : کمرم وگفتیدستش رو گذاشت رو.طرفماومد         
 !!!ی خوش اومدیلیخ....زمی عزایب-         
 : کھ گفتمدی اول رو برام کشفی ردیزای از میکی یصندل        
 . ھم من شرمنده شما وعمو ھستمی جورنیھم.دیخالھ جون خجالتم ند-         
 :زد بھ تخت پشتم وگفت        
 نیاز!! کااااار کرده؟؟ییییی انگار چگھی می جوورھی..... دخترجاننمی ببنیشیب-         

 . بگو دوسوتھ امادسامی تای بھ خودم ی ھم خواستیھرچ.بھ بعد جبرانش کن
 !!!!چشم خالھ جونم-         
 !!!یشی ممونیپش. قربون صدقم نرونقدریا....من قربون جونت برم-         
 ییرایدمتکارا ازم بھ طور مفصل پذخ.ھی کھ رفت سر وقت بقدمیخند        
 ھیبھم با .زمی اومد ونشست سر متای خوردم کھ ارمیداشتم اب پرتغالم رو م.کردند

 :حالت خاص زل زد کھ گفتم
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  کوچولو؟؟؟یشی شده پیباز چ-         
 . ناز بودیلیخ.دستم رو گرفت وسرش رو با ناز کج کرد        
 ؟؟؟؟یییییییییآن-         
 جانم؟؟-         
 : رقص اشاره کرد وگفتستیبھ پ        
 ؟؟؟یدی رو مشھ؟؟افتخارشیم-         
 .دی افتخار بددی کھ بادییشما. منی بانودی داراریاخت-         
 : و گفتدیاز جا پر.گل از گلش شکفت        
 !!!می بھ پاکنشی اتمیپس پاشو بر-         
از .آھنگش پدرمادر دار بود. تکون دادم وبلند شدمیباخنده سر!!!!یعجب شعار        

کمرم داشت .اخ کھ چقدر راحت شدم. وسطمی رفتتایبا ارم. ترکونتی مگھی کھ دییاونا
 : ما وداد زدی با رقص وحرکات موزون اومد جلوای ارھوی. شدیداغون م

 د؟؟ی رقصی مدینامردا بدون سرورتون دار-         
 !!!!برو.سرور....بسم ا-         
 داد ی قرش منیھمچ. از اون پدر سوختھ ھاش بودتای ارمیول.دی رقصیبانمک م        

 ی رسند ولی منم نمی کدومشون ھنوز بھ گرد پاچیالبتھ بگم ھ. شدندیھمھ مات م
 ی میول...... متعجبھ خوش حالھھیعصب.حالتش مشخص نبود. افتادامینگاھم بھ ت!!!!!آال

 ھرچند اندک قی کھ تموم شد با تشوھ؟؟اھنگھی چر برق نگاھش از سنیخواستم بدونم ا
 : گفتکروفونی تو مجانی با ھیپسرموکفتر.میمھمونا مواجھ شد

 !!!!حسوده.... دست نزنھبای رقص زنی ای برایواقعا ھرک-         
 دو طرف شلوارشو ایار.حاال شد!!!ااھان. بلند شدی دست افراد مدعیصدا        

خدا نکشتش دلقک . نشست وپاشدکمیھ مھمونا وبعد گروه ارکستر گرفت ورو ب
 یبطر. سمت راستمی ھم نشست رو صندلتای کھ ارمیخودم ولو کردم رو صندل!!!طنز

 گرمیج!!!!شششیآخ.رفتم باال  ضربھی جلوم و یستالی کروانی کردم تو لیاب رو خال
 بھ امیچند لحظھ بعد ت.دمی پرنیی باال پایلیخ. کردمی گونھ ھامو حس میسرخ.حال اومد

 .ستادی کنارم اامیاز جام بلند شدم کھ ت. مازی اومدند سر میقیھمراه لشکرگروه موس
 ی من وداداشای رفقانی ترکی گل من وفابری اقا پسرا برادرانی ؟اایآنال-         
 .انیامشب افتخار دادن کھ ب.خودتند
 بی ھاشون عجافھیق. بودنی جالبیپسرا. دادمییبا تک تکشون دست واشنا        

 چشماش یکی.....یی موھاش طالیکی...... سرش بودی روسریکی.امیمثل ت. بودبیغر
 نیا!!!قشی ھمھ سلنیقدرت خدا رو برم با ا!!!اوووووف .....موھاش بورو....یاب

 چپ چپ نگام امی تیول. گرفتمم زود گردم؟؟باھاشونی کجا بودند من ندایگوگول
دوباره رفتند سر پستشون واھنگ شروع . داداشامندھ؟؟مثلی خوب مگھ چشششیچ.کرد

 : ھم نشست روبھ رو من وگفتامیت.ستی شدند وسط پی خالونی عده مثل بار کامھیشد و
  ؟؟گذرهیخوش م-         
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 : چشمک زدم وگفتمتایبھ ارم        
 .گھیبھ اصرار تو اومدم د.ستی بدنیھ-         
 ؟؟؟ی ھستی کگھیتو د-         

 : بھ سمتش خم شدم وگفتمکمی        
 !!!ی اعتمادایسرکار خانوم آنال-         
 خندش رو تای ارمھوی. بھم زل زددهی ور قلمبی با چشماامی وترخندهی زد زتایارم        

 :خورد وبا چندش گفت
 . اش اومدقھی عتام؟؟؟خودیت-         
 مونی مھی  بھدمیرس.......... نگاشو دنبال کردم وریمس        
چشم . کردمدی وتمجفی تعرقتی از قدرت وسلنقدریا......ایخدا!!!!یامازون
 : از جاش بلند شدوگفتتایھ؟؟ارمی کگھی دنیا!!!!یخورد
 . گردمیمن االن برم.ادی عقم منمشی بیم...... جونیببخش آن-         
 .رمیبعد تو من م.دمیبھت حق م.....زمیباشھ عز-         
 : گفتی با لحن کش داردیدختره کھ رس.زد سر شونم و لبخند زد        
 ؟ی سالم کنی خواینم....تاجونیارم.چھ قدمم سبک بود-         
 : با پزخند گفتتایارم        
 .سالم عرض شد..... خوشگل خانومدیببخش-         
 :دختره واسش پشت چشم نازک کردوگفت        
زشتھ مردم فکر کنند !!!!زمی عزری بگادی رو تی خصوصنیا.حاال بھترشد-         

 .ی نشدتیترب
حرصم !!!ی مبارک من گفت زکی کھ بھ رونیا.شاخامون دراومد        
 بود ی کگھی دنیخداااااا ا. از کنارش ردشد ورفتی با دلخورتایارم.دراومد
بھ .مسخره است........ھھ!!!!خوشگل. برازندش بودتای متلک ارم؟؟؟؟واقعایفرستاد

رو دماغشم کھ .ادی عقش بدم کامل حق داتای بھ ارمیعنی. انداختمیسرتا پاش نگاه اجمال
 کوتاه وباز کھ من یلی زرد خراھنی پھی.معلوم شد عمل کرده. چسب گنده زده بودھی

 وبا لبخند زیم گره کردش رو گذاشت رویدستا. محلشم ندادی حتامیت.دمیخجالت کش
 : گفتیوحالت متفاوت

 م؟؟یخوب ؟کجا بود-         
دختره خودش رو کنارم بھ . بازم اعتنا نکردامی کرد کھ تیدختره تک سرفھ ا        

 :روبھش گفتم!!!دختره پرو. شدمیزور جاداد کھ کفر
 !!!!جاتنگھ. خانومدیببخش-         
 .ستی نیمورد-         
 نگاھشو کامال دوخت تو امی از کجا اومد؟؟؟تگھی دنیا!!!مین رحرحما....بسم ا        

 :صورتم وگفت
 !!! باورکن. بخواد بدزددتی امشب کسدمیترس!!! کردهرتی نظی لباس بنیا-         
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 نی واامیت.نمی زده خودم رو ببرتی وحعی ضاافھی دوست داشتم قیلیخ        
 : لب گفتمریتنھا ز... توبھ واستغفراایحرفا؟؟خدا

 .ممنون-         
 ی برخورد نکرده؟کھ دختره تو دماغیی بھ جا؟مختی سالمامی خواستم بگم تیم        

 :گفت
 ؟؟؟یامی تیدی نمییآشنا-         
 : وسردش رو بھ ساعتش دوخت وخشک تر از نگاھش گفتی نگاه جدامیت        
 !!! کنمی معرفی کھ بھ ھرکسنمی بی نمیازین-         

در شرف . بھش انداختمی نگاھمی نیگوشھ چشم. دختره بلند وکشدار شدینفسا        
 خوردش کرده ی کھ حسابامیت. کردی نگاه مامی بھ تضیدستاش مشت وبا غ.انفجار بود

 :بود گفت
واسھ شما .....می صحبت کنی خصوصمی خوای؟؟می بلند بشنجای از اشھیم-         

 .ستیمناسب ن
 زیبا اومدن اون حرفا تو ذھنم دستمو جلو دھنم گرفتم ور.گھیذھنم خرابھ د        

 :دیدختره با خشم بلند غر. انداختری وسرشو زدی ھم خندامیت.دمیخند
 ا؟؟؟؟یزم؟؟؟سی عزامکیامک؟؟؟سیس-         
 کدوم دمی بزرگ فھمیلی خیابونی غول بھی ظاھر شدن ھ؟؟بای کدوم خرامکیس        

 کلشیھ. خوردیسرش بھ لوستر سالن م. داشتی ترسناکافھیق.کامال متوجھ شدم.ھیخر
 : گفتستادوی ازی میجلو. کھ فنچ بودامیخود ت. بودفی رو حرامی تیتمام دوستا

  دلم؟؟زیجانم عز-         
 بودند بھ یلورل وھارد.دروتختھ خوب باھم جور شدند.دختره از جاش بلند شد        

 ایواقعا ھم س. بودھی شبشتری ترسناک بود کھ بھ غرش بنقدریصداش ا.جان خودم
 اش نھی سیتا جا.دختره با ناز وکرشمھ رفت تو بغلش!!!!قی ھرچھ القیخال!!!ارویبود

 ھمھ رفت تو ی چشمای جلوی وخجالتشرم چیبدون ھ.دی رسیبھ زور اون کفشاش م
 رهی خامیبھ ت.ود خندمم گرفتھ بیحاال بدبخت. خوردیحالم داشت بھم م!!!صورت طرف
 :شدم واروم گفتم

 !!!موش بخورتش.ھی اقا گوگول مگولنیچقدر ا-         
 ھیزوم شد تو صورت من و. تا خندش بلند نشھدی جوی پوست لبش رو مامیت        

 : لب گفتریتنھا ز. نگاه کنھایلحظھ ھم حاضر نشد بھ اون عقده ا
  خواد ادامھ بده؟؟؟ی میتاک.یکیھرروز با !!! شرم ھرزهیدختره ب-         
 : اراده دستم رو گذاشتم رو دستاش واروم گفتمیب        
 نی تاسف خوردن ھم ا؟؟بای کنی اعصابتو خورد میتو چرا الک!!!ولش کن-         
 .شھی گناه نمیپاک وب
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 کھ دور دستم ییبا گرما.بازم لرزه بھ تنم افتاد.طرز نگاه کردنش متفاوت شد         
 داشت امیت. بھت زدم بھ دستامون چشم دوختمیبا چشما.دم بھ خودم اومدمحس کر

 راه ی جشن کوبندگنمیقلبم تو س.دی برینفسم داشت م. فشردیدستامو گرم ومحکم م
 رونی بمتی چند لحظھ دستم رو با مالعداب دھنم رو قورت دادم وب.انداختھ بود

ع کردم واز شرم سرم رو خودم رو جم. کردم تموم تنم داغ ولرزونھیحس م.دمیکش
 شد؟؟؟چرا من مخالفت نکردم؟؟چرا دستم رو گذاشتم رو ی چایخدا.نییانداختم پا

خودت کمکم ..... گرما رو دوباره بچشم؟؟خداجونمنیدستاش؟؟؟چرا دوست دارم ا
 ی مھمونا براقی دست وتشویصدا. کردمی خودم حس می رو رونگاھش ینیسنگ.کن

بھ . صحنھی بلند شد ورفت پاامیت. باال گرفتیران سخنکمی صحنھ وی روامیرفتن ت
با ھجوم اون لحظھ واومدنش . گرفتمشی اتی روی گفتیم.سرخ بودند. شدمرهیدستام خ

بو . بودندفتھ گراسی عطر یبو. مھمون لبام شداری اختیجلو چشمام لبخند ب
 دست زدم کھ رفت رو امی تیبرا. دارهیچھ احساس خوب!!!ھوووووم........دمیکش
 .جیاست

 :امیت        
 یاحساس بد.ناخودآگاه دستاشو گرفتم. بود من کردمی چھ کارنی دونم کھ اینم        
 رو از کروفونی صحنھ ومیبھ اجبار رفتم رو!. عذاب واشتباهھی... دونمینم..داشتم

بلند  یرو بھ جمع باصدا. بودتی از معصومی خالشھینگاھش ھم.دست احسان گرفتم
 :گفتم

 !سالم-         
 :ھمھ جواب دادند کھ ادامھ دادم!!!ونمی تلوزیانگار مجر        
 .دی اوردفیتشر....دیممنونم کھ قدم رنجھ کرد.-         
 :دستم رو باال اورم وگفتم. کردند و کف زدندیھمھ اروم خنده ا        
 . تونم صحبت کنمی نمیلیمن خ...دی ھست ببخشیبھ ھر حال اگھ کم وکاست-         
 : از تو جمع گفتیکی        
 !!!!یالتماس نکن.اصال راه نداره. بخشمی خودم نمیکیمن بھ کوچ-         
باالخره ...... بسنده کردم کھیبھ لبخند سرد.ھی دونستم کیم. خندهریھمھ زدند ز        

 ی کھ نگاش رویمھال با حالت طعنھ درحال.ختیحملھ اش رو شروع کرد وزھرشو ر
 :من بود بلند گفت

 معشوقھ خوشگلتون کم نی با ایانشاهللا تو عروس. جانامی نداره تیاشکال-         
 !!!شھی بھ ھر حال رفع مایوکاست
 بزرگترا شیبھ مامان بابا کھ اخر سالن پ. بر جمع حکم فرما شدینیسکوت سنگ        

 یدلم م.دی لرزیتنم م.نیی سرش پامامان گونشو چنگ زد وبابا. انداختمیبودند نگاھ
 اشاره کرد کھ ای با چشماش بھ انالیطور. بھ جونشوفتمیخواست ھمونجا با کمربند ب

 با یحت.....من.ھی ھمھ تعجب چنی الی دلستم دونیھ؟؟می منظورش کدنیھمھ فھم
 زاری پرھوس وچراغ سبزاشون بیاز نگاه ھا..... زدمی ھم حرف نملی فامیدخترا
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 نیاالن ھم بھ خاطر ھم. نرفتھ بودم ی دخترچیطرف ھ!! خوددارامیبودم وشدم ت
در مقابلش . نگاه کنمای تونستم تو صورت آنالینم. ھمھ ملموس بودرتیموضوع ح

 سروتھ ی جورھی دیبا... بھ خجالت بھم دست داد اما نخواستم بروز بدمھی شبیحس
 :ند زدم وگفتملبخ. ھرطور بود بھ دست اوردممویخونسرد.اوردمی رو ھم مھیقض

 اش رو بدم کھ بھ لطف ھی خواستم خودم اطالعیم!!!ی بزرگزیچھ سوپرا-         
 . محلھ کارمن اسون شدیجارچ
 کھ دم مدرسھ یحاال دروغ. بھ مھال رفتم کھ پشت چشم نازک کردیچشم غره ا        
بور مج!!! بود تا دروغھی شبشتری بیقی حقعھیبھ شا.شھی می داره عملنجاھمیگفتم ا

 : کردیمھال باز پرسر زبون.بودم
 صالح ھی کردن از بقیمخف.دی گفت وشندی رو باقتیخوب بھ من چھ؟؟؟حق-         

 .ستین
 . من حرفم رو بزنمدی اجازه بدشھیاگھ م-         
 : رو گرفتم وگفتمکروفونیم. پنچر وجمع مثل بمب منفجرشدکی الستنیمھال ع        
خط .....من . تونھ باشھی خبر خوب مھی یول.....زی گفت سوپراشھی نمگھیحاال د-         

کار ....ای بزرگھ؟؟؟بھ قول اریلیخ. عاشق شدمھیمثل بق.... ودمی رو عقادمیقرمز کش
االنم گفتم کھ .می ودوست دارمی خوای ھم رو مایحاال ھم من وانال.دست خودم نبود.دلھ
 !!!!نیھم. کردمی مخفدینگ

 ھمھ جا سکوت یتا لحظات. شده بوددهی کششونزیھمھ انگار پر        
 مغرور امیت. مایالی فامیمخصوصا برا. بودیخبر باورنکردن!!!!بودوسکوت

 رو گرفت کروفونیاحسان م!!! مسخره است....ھھ. کنھی عشق میوخوددار حاال ادعا
 :وگفت
بزن کف ....پس . بترکونھ جمع رودی خبر بانی دوستان؟؟؟ادیچرا خواب رفت-         

 .اھان!!!!قشنگھ رو
 باھام مچ یپس بھ خوب. داشتندیاحسان وپسرا وخانواده خودم از موضوع اگاھ        

 ی حد گشاد وبھ خاطر اشکاش برق منیچشماش تا اخر.اینگاھم رفت سمت انال.شدند
 نیب نشست یظیاخم غل. کردمی چھ کاردمیتازه فھم.ومدیاز خودم بدم م.زد

 ما در نی خاص دخترا بیگاھان. زدن شدغی دوباره مشغول دست وجتیجمع.ابروھام
 :باخودم گفتم.دی کشی درد میوجدانم بدجور.نوسان بود

بھت ...... دختر بھ تو پناه اوردنیا.ی متاسف باشدی خودت بایواقعا کھ برا-         
 ؟؟.....کامال اعتماد کرد اونوقت تو

 بھ ی واسم سرایانال. داشتمیحس بد. ببندم تینامیھمھ رو بھ د خواست یدلم م        
از .نیی صحنھ با عجلھ وشتاب رفتم پایاز رو. طرف سالن اتاقادیتاسف تکون داد ودو

 :کنار مھال رد شدم کھ با پوزخند گفت
 !!!!شھی عاشق پی اقایخوش بخت بش-         
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 ی نگاھمی زدم وبعد انداختن نی پوزخند صداداری چشم غره اساسھیبھ روش با         
 ھق ھق یدر اتاق خودم باز بود وصدا. جمع رو کنار زدم ورفتم سمت اتاقاامکیبھ س

 ی مھیداشت بلند بلند گر. بھ داخل انداختمی نگاھمی ونستادمیدم در ا.ومدی مرونیازش ب
بھ خودم شھامت . بار از دست مننیا.... اما شکست دوباره!!!!لعنت بھ من.کرد
 رو پرت کرد زمی میدرو بستم کھ بھ طرفم گلدون رو. رو دادم ورفتم تومیگشیھم
 :دی کشغیوج

 !!! رونیبرو ب-         
 یم.چند قدم جلو رفتم. گم بشھنشی مابغی جنی بود کھ ای اھنگ تا حدیصدا        

 . بدمحیخواستم ارومش کنم وتوض
 .....اروم باش تا. کنم یخواھش م.... ایانال-         

از . رو صورتش پخش بودششی اشک واراریچشماش ز.بھ صورتم زل زد        
 :دیبھم توپ.دی بارینگاھش خون م

 یچی واسھ من ھگھی داد؟؟ھان؟؟توی اروم باشم شی خوایچطور ازم م-         
 نجایا..... برمنجای االن از انی ھمدیمن با..... تویمن بھت اعتماد کردم ول.....ینذاشت

 . واسھ من وحضورم نموندهیی جاگھید
 . فرصت بدهقھیبھم چند دق.  ای بدم انالحی برات توضدیمن با-         
 : کرد کھ گفتی رو جمع ملشیداشت وسا        
 .ی کردانتیبھت فرصت دادم کھ بھم خ-         
 :پوزخند زد        
 !!!عجبا.یعجب کھ تو اعتمادم وفادار بود.......ھھ-         
 : شد تو صورتم وگفترهیدوباره خ        
 ی فرض کردی منو چھ؟؟؟؟توی من مخملی نگاه کن پشت گوشاامیت-         

 ؟؟کدومش؟ھان؟یاشی علھی وسای اری االغ بھ تمام عھی؟؟ی اسباب بازھیام؟؟ھان؟؟یت
 رو تو دستام گرفتم فشی نحیبازوھا.دیامپر بھم چسب.کنترلم رو از دست دادم        

 : بلند داد زدمیبا صدا.وفشردم
 دروغ ھیمن فقط بھ .ادمی کردم نھ شیمن نھ سوءاستفاده ا...... کدومچیھ-         
 روحمم خبر ی وحتوفتھی اتفاق بنی خواستم امشب ای قسم بخورم کھ نمیبھ چ.متھمم

 زارند یونو م افتادم کھ اسم خودشری ونامرد گانتکاری جماعت خھی نینداشت؟من ب
 ؟؟؟اره؟؟ی فھمیم.لیفام

 :دی زدونالیپوزخند تلخ        
ھمھ .فکرام ھمھ غلط شد. داشتمی می توقعدینبا! درتو اثرکردنیپس کمال ھم نش-         

 !!!!اش
ھمھ . داشتھ باشمی اگھ قصدی علیبھ وال... ایانال-  کردم دوباره آروم بشمیسع        

 فقط ازت ایانال. کھ کردمیبھ خاطر اشتباھ..... خودمھھی اتفاقا بھ خاطر ندونم کارنیا
 .!!! گمی دارم می وگوش کن من چنی بشقھیچند دق...  خوامیم
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 :ایآنال        
واقعا از . زد من رو قانع کردی کھ تو صداش موج مییحالت خواھش وتمنا        

 لحظھ تمام ھی یتو.ستناش دوباره شکستاون منو با تمام دون.دستش دلخور بودم
 بھش انداختم ونشستم لب یچپ چپ نگاھ.. منھدم شدی داشت بھ کلشمی کھ پیاعتبار
 : گفتمنھی دست بھ سیبا طلبکار.ت فاصلھ ازم نشسی زد وبا اندکیلبخند اروم.تخت

 . شنومیم.....خوب-         
 سکوت ھیچند ثان!!!!مثل من. کردم معذبھیحس م. شد واخم کردرهی خنیبھ زم        

 حواس اسم من رو اورده یبرام گفت کھ ب.عذاب اورش رو شکست و شروع کرد
 دھن گشاد رو مونیاسم ھمون م. از ھمونجا شروع شدهھیوقض

 نسبت بھ ھ لحظھی کجاش ماھھ؟؟نیا.نی اسم واسھ انی افیح.....ھھ!!!!مھال.دمیفھم
چھ . شدمیرتی غھی چھ جور ادمنکھی درباره عالقھ مھال بھش واامی تیحرفا
دوست داشتم مھال .از اعماق وجودم. کردمی حرفاش رو حس میصداقت تو!!!!غلطا

 . کفشانیبا ھم. کاغذ بپاشم تو ھوا و روشون بپرمی تکھ ھاھیرو جرواجر کنم ومثل 
راستش اصال بھ ذھنم ..... موضوع مطلعندنیھمھ پسرا وخانواده خودم از-         

ھم دوستام ھم .زهی خواستھ زھرشو برینگو از قبل م. بشھنی ھمچ کردیخطور نم
االنم اگھ فقط .ی کنی کھ تو فکرش رو مستمی نی پسرنطوریپدرومادرم شاھدند کھ من ا

ما . کارشی پرهی ومشھی تموم مشھیھم  واسھھی قضنیا....ی کنیامشبھ رو نقش باز
 .ستی ما ننی بیی ماجراچی ھگھیبعد امشب د.مینی بی بار مھی دوسھ سال المونویفام

 نتون؟؟ی شد معشوقھ وعشق اتشیگندچی نمی جنابعالیالی فامنیبعد ا-پوزخند زدم        
 . دارهیاالن فقط بھ تو بستگ. کنمی می کارھیخودم واسھ بستن دھنشون -         
 ؟؟؟ی احمق مغز فندقھی؟؟؟ی فرض کردیتو منو چ -         
من وقتم رو بطالت .... کنم ارزش فکر کردن داشتھ باشھیگمان نم-  سردیلیخ        

 . گذرونمینم
حاال خوبھ ...ھھ... مغرورویاز خودراض!!!یی پررویلیتو خ....تو- شدمیعصب        

 .ی کنی کھ انقدر زبونتو دراز مرهی من گشیکھ پات پ
 ....ھنوزم سر حرفم ھستم... دارم نشدمازی بھ کمکت ننکھیمنم منکر ا-         
 خودش وروزر تفت شیزبونت ابلھھ خودش از پ.... کھستی تو نریتقص....نھ-         

 ... توھمرهی کنم کالمون می می کھ اونوقت منم قاطدهیم
 ... روھی قضنی ھمھ ایری می کنیاالنم لطف م-از سرجام بلند شدم        
 !!!نی لطفا بشایانال- کوبم کردخی محکمش میصدا        
 ی کارگھی من دیول!!ممنون از تعارفتون- تمامیوبا گستاخ...اوردمیمنم کم ن        

 . ندارمنجایا
 ودم دمی مدرسھ خرھی بار ابروتو جلو ھیمن ..... نرهادتی-خواستم برم کھ        

 !!!یخانوم اعتماد... چشم ورو باشھ ی بستیادم اصال خوب ن...نزدم
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 ھیرومو بھ طرفش کردم وبا ... رفتیمن رژه م خوب داشت رو اعصاب ینی        
 :حالت خاص گفتم

 ؟؟؟ی زاری سرم منت میدار-         
رو بھ پنجره اتاقش کرد ودستاش رو .... بھم انداخت واز سر جاش بلند شدینگاھ        

 : شلوارش فروبردیبایتو ج
 یو تقاضام پافشارر....االنم... گذشتھ بودیاداوریمحض ....فقط!! عنوانچیبھ ھ-         
 !!!ی رو انتخاب کنی خودتھ کھ چلیم...ندارم

 :سکوت کردم کھ ادامھ داد        
 یزی ھمھ برشی وھم ابرو با اقتدار وعظمت من وخانوادم رو پی بری تونیم-         
 کھ از دھنت ی کلماتنی وتنھا بی بمونی تونیوھم م...ی ترک کننجاروی بزدل اھیومثل 

 تموم بشھ وبره شھی ھمی برایوھمھ چ!!!ی تا گاف ندی کنجادی ای ھماھنگادی مرونیب
 !! با خودتھمیتصم....رد کارش

 عذر یلیخ.... مخمسھنی من رو کشوندن تو ای خوام کھ جنابعالی عذر میلیخ-         
 . خوامیم

درستش ... رو کھ مرتکب شدمی اشتباھنیا... خوامیواالنم م- تر از قبلیجد        
 یگرچھ از تو توقع!!انی ژری شای ی باشربزیبھ خودتم مربوطھ کھ ش...کنم

 .ی دوم رو انتخاب کننھیگز...ندارم
 !!ی رو حرفت مطمئنیلی خنکھیمثل ا-پوزخندزدم        
 بھ خود شخص نیا...ادی نمرونی از دھن من بنانی بدون اطمیحرف... باشمدمیبا-         

 .شماھم ثابت شده
 سرد ینگاھش بھ قدر... روش رو برگردوند سمتمامیت...می قبلینشستم سرجا        

از ... سرماش بھ اعماق وجودم نفوذ کرد ولرزوندی لحظاتی روح بود کھ برایوب
 سھل یمی تصمنیواقھا گرفتن ھمچ... کھ منتظر جوابشھ تا اعالم کنمدمیحالتش فھم

 ..نبودوبلعکس
درست مثل . تحت فشار بودندیبدجور. گره خوردم چشم دوختمیبھ دستا        

 نیبھ ا. وحرفاش داشتمامی بھ تی خاصمانی حس واھی کار کنم؟ی چدی دونستم باینم.من
 بھ یول.....ستادی ای حرفش میرو!!! تمومھیعنی بودم کھ اگر بگھ تمومھ دهی رسجھینت

بھ غرورم لطمھ ....چھ دست خودش کردیمنو گرفت وباز. برخورده بودیلیمنم خ
انصاف !!!!رهی منای ای خانوادگی االن برم ابرو؟؟اگریعمو وخالھ چ.....اما.....زد

 روش نقدری کھ ایی شد؟؟مای می ما چنی بی دوستمانیپس پ. کارو بکنمنی اگھ استین
 بزدل.. بھ کنارنایبعدشم ا..د بوتی کردم خالف شرف وانسانی فکر میم؟؟؟ھرچیدیمق

 منو ی بار ابروکی امیت..؟؟؟ی خودم چیاعصاب خورد.؟؟ی چامی تیشمردنا
 دو بھم زن ھی. تکتا بودیمھال کپ. اومدهشی واسھ اون پقای وضع دقنیحاال ا.....دیخر

 امیبھ ت. کنھی ارزش میھھ چھ ساده خودشو ب.....ھیکیمثل ھمونم ھرروز با !!!پست
 . کردمی جبران منارویا ی جورھی دیپس با. بودمونیوتمام کمکاش مد
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 !!!جبران کمکات وختم کالم....... ومونی خانوادگیبھ خاطر ابرو ودوست.باشھ-         
 ی بخشنانیلبخند کم حال اما اطم.دی بود درخشی ھرچای یچشماش از خوش حال        

 :پکر گفتم.اره بھش اعتماد کنم بود کھ دوبی برام کافنیھم.زدوسر تکون داد
 .برو تا نگرفتم لھت کنم. دست بھ صورت محشرم بکشمھی رونیبرو ب-         
 یی دستشووی ورفتم تورونینفسم رو پوف کردم ب.رونی تکون داد ورفت بیسر        
 ی می در بھ سالن اصلکی اتاق خواباقرار داشت وبھ واسطھ ی سالن جلویکھ تو

 ستش رو شھیھم. بودفمی تو کمیشیلوازم ارا.تم وبرگشتم تو اتاقصورتم رو شس.دیرس
 : ومشغول شدم با خودم گفتمتادمسی کھ انھی ایجلو. شدیالزم م.ھمراه داشتم

 بھ امشب ختم ھی گارد گرفتن وزره بستند محالھ قضنای کھ ای وضعنیواال با ا-         
 تونم ی مامی ھمھ کمک تنی جبران ای کھ براھی تنھا کارنیبھ ھرحال ا.بشھ
 . بشھری عاقبت ھممون ختم بھ خدوارمیام.بکنم

 نی ازای رو تا حدودالمی تونستم خی کھ از عمو وخالھ داشتم میبا شناخت کامل        
 ستایحاال وا. کنمی کارھی تونم یم...... نادم نبود امانی ھمچامیخود ت. اسوده کنمھیقض

 ی چقدر خوشگل وتخصصنیحاال بب. ندازمی مت؟؟وریوفتیبا من درم!!!!مھال خانوم
 ھم نقشھ داشتم تا امی تھیواسھ تنب. پر بودیدلم حساب.میخبچرخ تا بچر. تو دماغترمیم
دوباره . خرابکار مھم تر بودی دختر عملنی فعال ایول.ارمی رو سرش در بی تالفنیا

دست خودم . بودیقدم ھام ھنوزم کوبنده وعصب.رونی کردم ورفتم بشیارا
 منو با یدلواپس  کھ باالی وخالھ لنینگاھم افتاد بھ عمو شاھ.ستی نمیاصال حال!!!ستین

 خونمون بھ ومدندی میوقت.دوست نداشتم ناراحت باشند. کردندیچشماشون دنبال م
 ی نشوند وخالھ موھام رو می گذشت وعمو منو روشونھ ھاش می بھم خوش میقدر

 بار بستم وباز کردم کیچشمامو .عاشقشون بودم.....رهی نمادمی وقت چیھ!!!بافت 
 تشکر ساده ھی بتونھ ی ھمکارنی ادیشا. کردمارشون نثی وتلخیولبخند ھرچند مصنوع

 از نھاد ی دوختم وآھنی رو بھ زمشھ؟؟؟نگاھمی می بعدش چیازشون باشھ ول
مچم رو گرفت ومنو با . جلوم سبز شدای خودم کھ وسط راه ارزیرفتم سمت م.دمیکش

 یشی بود وفقط نور رقصنده ھا بھش جلوه نماکی کھ تارستیقدرت پرتاب کرد وسط پ
ازبس . خوردی مچیپاھام تو ھم پ. نداشتمی تعادلادمیبھ خاطر ارتفاع ز. دادندیم

 نی شناختند ومنو با ای دراز مایتو مدرسھ ھمھ منو بھ زرافھ !!!قدم کوتاھھ....ماشاا
عقب .ومدمیالبتھ منم از خجالتشون در م. دادنی قرار میالقاب برازنده مورد مسخرگ

 وھوا معلق نی زمنی خفھ بغی جھیبا .دی تھ کشاومتم مقگھی کھ دستیعقب رفتم مرکز پ
 ریز.سرم رو بلند کردم کھ چشماش مثل گرگ برق زد.امی افتادم تو بغل تقایاما دق.شدم

اصال حواسمون نبود کھ . بودرهی چشمام خبغالم رو گرفتھ بودوتنھا تو
دستام .کرد  زد ومنو بلندیثی لبخند خبیکی اون تاریتو.... وھی چطمونیشرا....مییکجا

 عروسک تو ھیمثل ....ماتم برده بود.دنی ماھرانھ شروع کرد بھ رقصیلیرو گرفت وخ
 ولیبابا ا. خودم نداشتمی رویتسلط. کردم وتابع حرکاتش بودمی می بازیدستاش باز

 با اون ھمھ امیت. شد یباورم نم!!!امرزی جکسون خدا بکلی رو دست مایزد!!!یدار
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 کھ بزنھ رو دست داشدی پیکی. داشتھ باشھیص رقنی ھمچتشی جدیجذبھ وگاھ
 نی دونستم بھ ای خورد ومیموھام با ھر چرخشم تو ھوا چرخ م..... هللاکیبار!!من

 حرکت ھی وبا دی کشی با مھارت تو بغلش میلی منو خامیت.دهی میشتری بییبایرقص ز
 چند سھ لحظھ فکر کردم اگھ امشب لو بره وبھ گوش بابام برھی. کردیاز خودش جدا م

 راحت گذاشت ومحدوم تا ی من خودش منو از بچگی مونم؟؟؟البتھ بابایروز زنده م
 وفوووووووووقش حتیجز چندتا نص. کنھی نمیاالنم اگر بفھمھ کار.اون حد نکرد

 دونستم منطقھ وحدودم تا یخودمم م!!!! خواد بکنھی کھ نمیلشگر کش!!!دوتا داد
 تموم ی رقص از کدمی غرق بودم کھ نفھمرمانقدر تو افکا. کردمی متشیکجاست ورعا

سرخ .نییاز شدت شرم سرم رو انداختم پا. شدهرهی با فاصلھ کم تو صورتم خامیشده وت
 یلیخ.سالمت باشھ. گفتی مدی بھم خستھ نباشیی جوراھی. زدیند مشده بودم وقلبم تند ت

 ای وارتایرما. کھ من نشستھ بودمیزی سمت ممی رفتامیبا متانت واروم دست تو دست ت
 بھ ایار. گفتندنی کف زنون از جاشون بلند شدند وافرالی وخالھ لنیبھ ھمراه عمو شاھ

 : زد وگفتی چشمکامیت
 خوش گذشت بال؟؟؟-         
 نگام کرد ونامحسوس یبا حالت گرم.ی دستم رو ول کرد ونشست رو صندلامیت        

 راست رفتم ھی ووانی تو لختمی جلوم اب ریاز تو بطر. کنارشنمیاشاره کرد بش
 کردند وعمو وخالھ نشستند بغل ی باھم کل کل مامی وتایار!!!اوووووووووف مادر.باال

 داشت اشکش الیخالھ ل. دادن بھم شدندحیوض حالت نادم ومغموم مشغول تھیستم وبا 
 : بغلم گرفتمش وگفتمیتو.ومدیدر م

 سوءتفاھم شده ھیحاال . ندارهیبیع.....من قربونت برم!!!!خالھ جونم-         
 . ابغوره گرفتن ندارهگھید.شھی رفع منمیامشب تموم بشھ ا....شاایا.گھید

 : وگفتدیمالخالھ پشتم رو         
 جلو تو خجالت ؟؟؟منیاخھ چقدر تو خوب...... جانی من دورت بگردم آنیالھ-         

 . کشم سرم رو بلند کنمیم
 . خجالت بکشمدی باشتری حرفارو؟؟من کھ بنی امی خالھ؟؟؟داشتیوا-         
 :از خودم جداش کردم وبا لبخند گفتم        
اسمون کھ بھ . بھ مخ خواب رفتھ من برسھی تکون اساسھی یحاال بعد سال وماھ-         

 .شمیتازه منم فعال تر م.ادی نمنیزم
 : وگفتدیخالھ خند        
 !!!!از دست تو دختر گل-         
 : جمع رفت باالی زدکھ باز صدایقی خالھ لبخند عمی از حرفاتیعمو ھم بھ تبع        
 !!!ی ھیھ.......امیت.....امیت-         

 خواد ی داره؟؟؟البد میزیباز چھ سوپرا. شدمرهی گشادم بھ صحنھ خیبا چشما        
 ی افکار بھ ذھنم لبخند پت وپھننیبا خطور ا.ستی ندی بعنیاز!!!!واال.بگھ من حاملم
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 رو صحنھ با اون حالت تعجب امی تدنیاما از د!!!!عجبا.نشست رولبام
 : وگفتدی رو با دو دستش چسبکروفونیم.کردم

 ...... خونمی دھن مھیبھ مناسبت امشب ......دی کنی اصرار میلیخوب چون خ-         
 خواد شروع ی تازه میبھ بھ مطرب اصل. ھم زمان رفت باالغی دست وجیصدا        

 نھیچشمم بھ بوز. بھ اطراف انداختمی نگاھی وجدنھیپارو پا انداختم ودست بھ س.کنھ
منم پوزم رو بھ .ومدی کرد وچشم وابرو می ور اونور منیواسھ من فکشو ا.مجلس افتاد

 راه ی کشسی وگسی شک گی بود بنارماگھ ک!!!!ھوا کردم وپشت چشم نازک
اھنگ .تا اخر شب مونده.تازه اول راھھ.دارم براش.ستیپس ھمون بھتر کھ ن.وفتادیم

 . شدمرهیکھ شروع شد با لبخند بھ صحنھ خ
 )ص خایجادو-ی شعبانخاننایس        (
  ھستی خاصی تو یھ جادویتو چشا        
  ھستیتو نگاه تو انگار یھ احساس        
  وقتيکنمیغم دنیا رو فراموش م        
 کنمیبھ تو نگاه م        
 ِ عمر مثل تو رو ندیدمیتو ھمھ         
 ِ خاطرت عزیز عزیزمییھ جورای        
 از دیدن تو سیر نمیشھ چشم من        
 ..کنمیبھ تو نگاه م        

…         
  کھ نزدیکم بھ تو انگاریوقت        
  ھر دفعھ صد بارلرزهیدلم م        
  کھ بھ تو دارمی حسیواسھ         
 کنمیبھ تو نگاه م        
 ِعزیز جونم نامھربونم        
 ِ بھ این دل خونمی چشمیگوشھ         
  کھ بھ تو دارمی حسیواسھ         
 کنمیبھ تو نگاه م        
 ِآروم جونم بدون تو دیگھ نمیتونم        
 بخدا خستس این دل خونم        
 بدون تو دیگھ نمیتونم ، نمیتونم        

…         
♫♫♫         

  تو تازه میشھ حال منیبھ ھوا        
 ِ خوب میشھ احوال منی کھ ھستیوقت        
 و رو دوس دارم تا ابد کنارم باشت        
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 ..کنمیبھ تو نگاه م        
 ِ عمر مثل تو رو ندیدمیتو ھمھ         
 ِ خاطرت عزیز عزیزمییھ جورای        
ِاز دیدن تو سیر نمیشھ چشم من         ِ 
 ..کنمیبھ تو نگاه م        
 ِآروم جونم بدون تو دیگھ نمیتونم        
 بخدا خستس این دل خونم        
  بدون تو دیگھ نمیتونم ، نمیتونم        

 
 

برق ودرخشش . خوندیانگار داشت واسھ من م. من بودینگاھش مدام رو        
 شدت قمی تشوی وصدادمی جھت خندیب.دی کشرونی بنمیچشماش نفس رو از س

ھوس . گرفتمی سنگر مدیبا.وددر سدد انفجار ب. رو بھ مھال انداختمنمینگاه پر ک..گرفت
 تو بغلش حبسش امکیاگھ س.انداختم  وابرومو باالدمیبھ روش بلند خند. کردمختنیکخ ر

 امیت. چلغوزنھی کنھ بوزی میچھ جلز پلز!!!اخ جان. سر وقتمومدی شک مینکرده بود ب
 مشغول گپ زدن ای با ارنکھیقبل از ا. کردمافتی زد کھ منظورش رو دریبھم چشمک

 کھ دست. پچ پچ کردکمی دادم ی انجام مدی کھ بایی موضوع وکارانیبشھ با من درباره ا
 با لبخند اومد طرفم کھ از جام بلند امیت.شھی من شروع میواز االن باز. شدرمیگ

 مھال بشنوه مثل خودش کش دار کھی عشوه و ناز بار خودم کردم وطورلویچند ک.شدم
 :گفتم

 .حرف نداشت بھ جون خودم.یامی بوووود تیلعا-         
 .دمی خجالت کشکمی دستش رو دور کمرم انداخت کھ امیت        
 !!!ییای دنی ھای تمام ملودقیگرچھ تو ال...زمی کردم بھ تو عزمشیتقد-         
 ی ھم مونده بود چامیخود ت. کنمھی گرای دونستم االن بخندم ینم.ومدیداشت عقم م        
 : وگفتدی رو جلوکشی واسم صندلامیت. ھم غش خنده بودندای وارتایارم.نھکار ک
 .....رهی گی کمرت درد منی بشزمیعز-         
 یداشت از حسادت م. اناختمیبھ مھال نگاھ. رفتم ونشستمیبھش چشم غره حساب        

 لبخند ھیبا . بترکھدمیبا. دهی بھش محل سگم نمی حتامیت. بسوزهدمیبا......ھھ.دیترک
 : دستش رو کجاست رو دستم وگفتتایارم. بھش زدم ورو برگردوندمی چشمکطونیش

 !!! تو حچلیافتاد.یبھ خدا شرمنده ان-         
 . کنمی محی تفروخدهیمنم .... نشدهیھ؟؟؟طوری چھ حرفنین بابا ا-         
 . پرونھی میزی چھی....ھی طورنی ھمھ کاراش ھمامی تنیاصال ا-         

 یاز خود راض....مغرور..... اعصابی خدا کال بی خلقانیاقا ا-         
 یب.....پاک.....ساده.خودمون دخترا عشقھ. اخرندیزبون درازو ال.....پررو....متکبر

 !!!!ھووووم....شیاال
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 : وگفتدی خندتایارم        
 !!!!کویبزن ال-         
 ی مگھید.شررررق صدا داد.کف دستش رو باال اورد کھ دستمو کوبوندم بھش        

 اوردی درمی دلقک بازی ھم ھای ارنیا.دمی رو گاز بزنم ازبس خندزیخواستم لبھ م
 رفتند یم.امکی سھی کرده بود علیکی ھم با دوستاش دست بھ امیت. ذاشتیوسرکار م

اونا . کردی نگا منای بود بھ استادهی واسمھ مجنیاونم ع. گرفتندی مگوریکنارش قد وف
 خواست واسھ ی میھ. احسان رونیخدا نکشھ ا. نبودندتمی کبریدر مقابلش قوط

 از نیھمچ. بود بھ نقطھ جوشدهیاقا رس.مھال رو نگم. شدی معی رجز بخونھ ضاامکیس
 کھ گذشت مھال اومد کمی!!! کرد انگار ژان وارژانھی مفینامزد غول تشنش تعر

 :دستش رو دور گردنش انداخت وگفت. نشستتای ارماروکن
 . ھایدیدخترخالھ خوشگل من چطوره؟؟؟خوب محل نم-         
 مثل یبا ادما.می گردی نمی فارساتی ادبی با استاداتای تربیواال ما ب-تایارم        

 . محل بدمنمی بی نماقتیل....بعدم.... می پلکیخودمون م
 وانیل. بودمرهی تو صورت مھال خانھی لبخند موذھیده ابروم و باال دای تاھیبا         

 شششیچ. بھم زل زده بودشی وزغی داد وبا چشمای مشروبش رو تکون میستالیکر
 نگاه کرد تایمھال بھ ارم.... رو درجا رفتم باالشی مال پدر گرامای کردم یانگار دزد

 : گفتی ادبیوبا ب
  کرده؟؟؟دای رو از کجا پنی انم؟؟؟داداشتیبب-         
 : گفتمیاما با خونسرد. شدیاعصابم سگ        
 رو بھ نیا!!!!ایآنال....... خانوم محترم جلو روت اسم دارهنیخوشگل خانوم؟؟؟ا-         

 . گندیدرخت وبالنسبت خر م
 : ژست گرفت وگفتامی مثل تتای بھم زد کھ ارمیمھال پوزخند        
 . کنمشی معرفیی بھ ھرپوآرونمی بی نمیازین-         
 بھم تایآرم.رمی ماچ محکم بگھی تای خواست بپرم از گونھ ارمی دلم میمنو بگ        

 ھی. کردی شد وبھم دندون قروچیمھال حرص.دمینامحسوس چشمک زد کھ من بلند خند
 : وگفتمی صندلیدستم رو گذاشتم رو لبھ پشت

 .ی کشیھم م رویبدجور....زمی نشھ عزدهییسا-         
 : وبا پوزخند گفتدی کوبزی میمشتش رو رو        
 ! ندازهی رو میمونی متاسفم کھ بھ ھر دلقک ومامی تیواقعا برا-         
توقع داشت . دخترنی وراست بخوره تو سر اادی شھاب سنگ بھی کردم یارزو م        

 خواستم اما یدر واقع م. کنمکی وخودم رو کوچنیی پاارمیاالن بزنم دک وپوزش رو ب
 کھ با انگشتم اشک ی سر دادم ودر حالیخنده بلند وحرص.دی بھ ذھنم رسیفکر بھتر

 :فتم کردم با خنده گی چشمم رو پاک مریز
من موندم .دلم درد گرفت.......اتی شوخنی موش بخورتت مو زردک با ایوا-         

 ؟؟ی ھمھ نمک رو از کجا کش رفتنیتو ا



 107 

 با تایارم. قھقھ ھام نگاه ھمھ رو بھ سمت ما کشونده بودیھ جلو خم شدم وصداب        
 . کردندی نگام مشی گاو زنبوریفک افتاده ومھال با چشما

 ...... خانوم؟؟؟دماغت رویراست-         
 :خودمو بھ سمتش خم کردم و گفتم        
 ده؟؟؟یخر جو.....دماغت رو-         
 دندی مھال بھ خاطر حسادتش شنی احترامیوجواب من رو بھ بھمھ ساکت بودند         

 بھ دورش کرد وبا غضب زل زد یمھال نگاھ. کل سالن منفجر شدھی از ثانیوبھ کسر
 دادم وشونھ وابروھامو ھم زمان باال انداختم ھی تکی صندلی بھ پشتنھیدست بھ س.بھم

 :وگفتم
کھ ھمھ رو مثل !!!!گھی دادی بر منی ھممونی دلقک مھیاز -         

 !!!یممنون کھ سوژه شد.بت رکونھ..........بومببببببببب......بمب
 بامن درافتاد ور یھرک. ودستاشو مشت کرددی زدم کھ غریبھش چشمک        

 ی بود وتماشامون مستادهی واحسان وارش واای سالن کنار اری جلو روم انتھاامیت.افتاد
 گوگول مگول رو نی ھمون اول بھم سفارش ا بود ازیکاف. بردیداشت لذت م.کرد
 افتاد ی بدی با صداشی شد کھ صندلداز جاش با حرص بلن. بستمشی متینامیبھ د.بده

 : از ھمونجا داد زد.نیرو زم
 خواد ما ی دلشون میلی خایفکر کنم بعض.میری منجایما ازا.....زمیامک؟؟؟عزیس-         

 .میزحمت رو کم کن
 : پرنمکش بود کھ خطاب بھ مھال گفتمی وخنده ھاتای ارمینگاھم رو        
 کھ یزیچ!!!!ی کنی بال وشر بزرگ کم مھی......زمی عزی کنیزحمت کم نم-         
  اس؟؟انیچھ حاجت بھ ب....نھانس
 : ھم با خنده گفتتایارم        
 .درست وبھ جا!!!!! جونی انی ادهیاخ کھ چھ سخن پسند-         
بھ . چند بار بھ جلو خم شدم وبرگشتممی وبھ نشون تعظنمیو گذاشتم رو سدستام        

 ی من زمانیبرا. شدی حساب نمشتری نوازش بھی جز نای ازش نفرت داشتم کھ ایقدر
خودش اول شروع کرد پس منم تا .ممی شد کھ بھم بگھ من تسلی ملی مجازات تبدکیبھ 

 من با مھال بھ ی ھمھ مشاجره ودعوانی ااکثر  کردمیحس م. جنگمی ممیروزیزمان پ
 بخواد خودش رو بھت یکیسخت بود کھ . دادمیراستش بھش حق م.امھیخاطر ت

 نی ادیشا. از حق رو بھ خودمیو نصف.ی باشزارومتنفریازش ب....... توی کنھ وللیتحم
 ھی قضنیفھم ا. کنندی می چند نفر بازی کھ با ابرویی کسای بود برایتنھا گوشھ چشم

 ومثل منگال دست بھ نمی جا بشھی واسھ من راحت تره تا بخوام ساکت والل رنطویا
 ھی!!!ولیا. شدی من رد می از جلودی بای رفتن بھ سمت در خروجیبرا.دھن نگا کنم
 ی سبزوذوقش رویھنوزم چشما.پامو اروم بردم وجلو پاش گذاشتم!!ییفرصت طال

 گذاشتم تو یی برداشتم وبا پرروبی سکھیت ھی تای ارمی دستشیاز تو پ.من در گردش بود
 صندوق دار ٢٠٦مثل . زدوروشو ازم گرفتیپوزخند صدا دار.دھنم وبھش لبخند زدم



 108 

 کرد ودرجا بھ زانو ری قدم برداشت پاش بھ پام گھیتا !!!!قھی عتستھیمیوا
 تایارم. زدی وصداش مدی دوی از اونور مامکیس.گذاشتمش رو صحنھ اھستھ.دراومد

 ودھنش ختیخود مھال چشماش کف پام ر.....شتاد درجھ باز شد صدوھھنش دنجایا
 ی زل زد بھ من برتی با حامیمھمونا از جاشون پاشدند وت..... گاراژ باز شدنیع
بھش با . وبلند آخ گفتنی زمیافتاد رو. نبودی باحالنیاقا صحنھ اکشنم بھ ا.الیخ

 خم کردم یدم رو کم کھ خوزد با حرص بھم زل. چشم دوختمحی لبخند ملھی ویخونسرد
 :وگفتم

 فھیوظ....بھ ھر حال......حالت خوبھ خوشگل؟؟؟؟گفتم مواظب خودت باش-         
 .دی خودتون ببخشیبھ بزرگ!!!!گھیدلقکھ د
 زی آمدی تھدیخودم رو جلوتر بردم وبا چشم غره ولحن. بھ اطراف کردمینگاھ        

 :گفتم
 ی باز نکنی ھرکی وبرایی کھ دھنتو ھرجانی بود بھ خاطر اھتیتنب..... نایا-         

  فھم شد؟؟؟خوشگل؟؟؟ریش.ی عشق من جمع کنیچشماتو از رو......و
 ھی تکی صندلی وبھ پشتدمیخودم رو عقب کش.دیدندوناش خرد شد وچشماش ترک        

 ارزش کرد ی وبعیاون منو جلو ھمھ ضا.مطمئن بودم ھمھ حق رو بھ من دادند.زدم
 ایار. کردی مفی داشت کی کھ حسابتایارم!!!!نیھم. کوچولو دادمشی گوش مالھیمنم 
از . ھم معلوم نبود کجا رفتندالی وخالھ لنیشاھ عمو. کردندی نگام منی ھم با تحسامیو ت

 :دی بلندش کرد و غرامکیس. شدندبی ما غشیھمون موقع کھ مھال اومد پ
 ؟؟یدی ندزم؟؟؟صدمھیحالت خوبھ عز-         
 :دیمھال با بغض نال        
 . ھم روشنجایا. مظلوم واقع شدمشھیمن کھ ھم.....نھ عشقم-         
 نیا!!!!ھی وموذرکاهی چقدر اب زگھی دنی کجاش مظلومھ؟؟؟انیجااان؟؟؟؟؟؟؟ا        

 مظلومھ پس من نیاگھ ا.....خداوندا .ی شد اندازه نعلبکھ؟؟؟چشمامیی چھ خلق خداگھید
 واسھ زی می رویستالی پارچ کری از تولکسی ورالی خیبھ شرک؟؟؟؟ب گرم؟؟؟البدیچ

 : مھال رو نوازش کرد وگفتامکیس.تمخی شربت آلبالو روانمیخودم تو ل
 .خودت رو ناراحت نکن. ھستشھی جور مسائل ھمنیا......زمی نداره عزبیع-         
 : ھمراه کرد وگفتھیمھال صداش رو با گر        
 ی ادمم تحملگھی چقدر زخم زبون بشنوم؟؟؟داخھ من-         

 !!!!ھقق......ھق....ھق.داره
تو !!!!بابا مورد زجر قرار داده شده.ی سگ مظلومنی کھ عی تو فدام بشیالھ        

 ؟؟؟؟ی ھستی چھ اعجوبھ اگھید
 

 گل شتریبھش چشمک زدم کھ خندش ب.تای ارمزی ری خنده ھاشیحواسم رفت پ        
نگاھم افتاد بھ .لبخندم پررنگ تر شد. اورد باالکی والیشصتش رو بھ نشون اوک.کرد

 فاصلھ یلیباھام خ. داده بودھی تکواری خوشگلش بھ دی پشت سرش با دوستاقایدق.امیت
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 رو گفت کھ یزی بھش چزیکامب.دمی دیم تی از سر رضای چھرش لبخندیرو.داشت
 دنده ھیل قبل در برابر اشتباھاش سرتق و چرا مث. تر شدظیلبخندش پررنگ تر وغل

 ی کردم ولی خودم حس می دوستاشم روی بخشمش؟؟؟؟نگاه ھای وزود مستمین
 من ختی کھ روم ریعی مای شکستن وسردیصدا.. فرق داشتھینگاھش با بق.....امیت

 سیاز جا بلند شدم وبھ لباسم کھ حاال قرمز شده بودوخ.دی کشرونی بمرو از عالم خود
 :بھ مھال چشم غره رفتم کھ گفت. شدمرهی گشادم خیبا چشما
 یزیچ.... خوبیول.یگفتم حواست رو جمع کن.دیببخش.....زمیآخخخخخخخ عز-         

 .کھ عوض داره گلھ نداره
 وواسم پشت چشم دی اروم خندی و با بدجنسانھی کردم کھ موذیبھش دندون قروچ        

 رو نی خواست ھمی کھ چقدر دلم میآ!!!یریبکی بزمچھ اششششششششیا.نازک کرد
 : غر زدمی لبریز.دامن لباسم رو گرفتم واروم تکونش دادم. گفتمیبلند م

 !!!ھھ.نھی بی نمقھی من چشم داره عتھی شششششششیا-         
 : گفتی عصبی وقدری و با ناراحتشمی بدو بدو اومد پامیت        
 ؟؟؟ی شدیاا؟؟؟؟زخمی شد آنالیچ-         
 :بھش نگاه کردم وطلبکارانھ گفتم        
 !!!! شدهیفقط لباسم بھ ھمت خوشگل خانوم شربت.ستی نیطور......یامینھ ت-         
 : وافاده گفتسیمھال با ف        
  کھ قدر بدونھ؟؟؟ھیک.گھیخوب ھستم د-         
پام رو .رد کھ دست وپاش رو گم کمی ھم زمان بھش چشم غره رفتامیمن وت        

 :دمی وغرنی بھ زمدمیکوب
 ی کارھی سرکار خانوم ی شاھکار ھنرنی با ارمیمن م-         

 !!!!اوووووووووووف.بکنم
 امیبرگشتم وروبھ ت. شددهی رفتم سمت اتاقم کھ بازوم ازپشت کشعی سریبا قدم ھا        

 : گفتمیمضطرب با کالفگ
 ام؟؟؟ی شده تیباز چ-         
 !شھی سرش نمیچیاون دختر ھ...ی بکنی باھاش ھرکاردمیحق مبھت -         
 از کدوم گھی دنیا!!!دختره پررو.معلومھ حق با منھ.یچھ کار بزرگ!!!!ی وایا-         

 ول رمی گی مرمیمن بخوام پاچھ بگ. گوشزد کنی جورھی بھش امی پاشده اومده؟؟تیدھات
 !!!ی نکنھ بگھ نگفتدای پیبعد واسھ من صدتا ول!! کنم ھا؟؟ینم

 ! رد کارشرهیم...تحمل کن... آخرشھنیا-         
 !!! رومخمھشتری تونم؟؟؟از تو ھم بیاخھ مگھ م-         
با .پشت چشم نازک کردم ورفتم تو ودرو قفل کردم.چشماش شد اندازه در قابلمھ        

 ھمرام یدکیاس خوشبختانھ لب.ادی کھ بدم میوا. گفتمیشی شدم وارهیچندش بھ لباسم خ
 کتون ی شلوارک بادمجونھی. بودراھنمی لباس کامال متفاوت با پھی.رفتم سر ساکم.داشتم
 کت ھی.بی حالت گشاد داشت ودورتا دورش پرجوباالش  شدی زانوم تنگ مریکھ ز
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 گشاد کھ کمی وبازم دی شرت سفی تھی. بودبی کھ اونم پر جنی بدون استیکتون بادمجون
 بود نیپرنگA ھی گردن بلند تا سر شکمم ھم کھ ھی. زدیروش پراز سنگ بود وبرق م

 روشن تر ھم درجھ  اسپرت ھمرنگ لباسم با تفاوت چندیکفشا.رو ھم بھ گردنم انداختم
 زود یلی بلندم خیموھا. دادمافھی قریی رپر تغھی دختر با کماالت بھ ھیکال از .پام کردم
 کھ داشتند ی لختریبا تمام تفاس.ازشون کردم وباال سرم محکم بستمب. گرفتندیحالت م

 یستاره مجلس وارد م. بوس فرستادمنھی چشمک بھ آھی دور زدم وبا ھی.محشر بود
 رنگ داده بود رو چپوندم تو رییگفتم؟؟؟لباسم رو کھ حاال بھ قرمز تغ یاوه چ.شود

فکر . کردندی صحبت مامیھ با ت شدم کنی وعمو شاھالیمتوجھ خالھ ل.رونیساکم ورفتم ب
 خوش اومده باشھ چون کالفھ پشت گردنش رو ماساژ امی حرفاشون بھ مزاج تادینکنم ز

خوشم . قر وناز رفتم و نشستم سرجامبا وبمیدستامو بردم تو ج!!!! بابایا. دادیم
بابا .چشم گردوندم. خواد باشھی منم میحاال ھر ک. باشمامی بھ تدهی مدام چسبومدینم

 الیبا خ. را شکرتیاوووووووووف خداوندا بزرگ. واون نامزد ھرکولش نبودندیغور
 حال گرمانی جشششیاوخ. ضرب رفتم باالھی وختمیراحت واسھ خودم شربت ر

 ی دستش بود وبا خوشمزگینیری دونھ شھی. ظاھر شدتای بعد ارملحظھ چند.امد
   خندم گرفتشیلت جداز حا. زدی مسیانگشتاشو ل

 
 

از ..... سرجاش خشک شددی دی صندلی سرگرم بود کھ تا من رو رونیھمچ        
 :دی کشغیسرتا پام رو نظر کرد وبعد چند لحظھ مثل جادوگرا ج

 !!!!!یییییییی باحالیلیخ-         
 نی شلوار جھی ھم تایارم!!!!نی بار اجانی مونده بودم تو صورت ھیمن رو بگ        

موھاش . بودیلی اکلی داشت کھ روش پراز نوشتھ ھای خوشگل مشکیلی تاب خھی با یل
انصافا خوشگل .ومدیبھش م!!! جور خوش حالت و لختھی.فوق العاده بودند

 : گفتجانینشست جلوم وھمونطور با ھ.بود
 .می راحت شدی اسمانی از شر بالشیچند لحظھ پ-         
 : وگفتمرونی بنفسم رو صدادار فرستادم        
 !!!خداوند را سپاس.......اووووووف-         
اما امشب مثل . تاحاال جلو مھال رو نگرفتھ دروغ نگفتمیاگھ بھت بگم کھ کس-         

 !!! رفتدی با اون نامزد غول چماقش راھشو کشواری بھ ددهی چسبیلیگیگ
 ھم باھام تای خنده کھ ارمریبلند زدم ز.از طرز حرف زدنش خندم گرفت        

 : گفتی پسر خوش پوش جلو اومد وبا چرب زبونھیھمون لحظھ .دیخند
 با؟؟؟ی زی بانودی دی مری رو بھ بنده حقکی کوچی ھمراھھیافتخار -         
 : کلمھ بلند گفتمکی خندم رو بھ زور گرفتم ودر یجلو        
 !!!!!!!نھ-         
 . چشماش ھشتا شداروی        
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 چرا اخھ؟؟؟-         
 : پا انداختم وگفتمیپارو        
پس .......یزی چی بیعنی........یری حقیخودت گفت..... اقا پسری دونیخوب م-         

نامزد شاه !!!!! وباال مقامباامیمنم ز.دمی نمیریمنم افتخارم رو بھ ھرکس حق
 !!!!شششییاخ.ادیپس برو بزار باد ب.......امشب
 کھ مثل لبو از خنده سرخ شده تایارم. شدی خالیییییییییسی بادکنک فنی عواری        

 یفیخودم کھ تعر.دی لرزیاز شدت خنده شونھ ھاش م.زیبود سرش رو گذاشت رو م
بھش نگاه !!!! کردی بود مارو بروبر نگا مستادهیپسره ببو ھنوز شوک زده وا.نداشتم

 : انداختم وگفتمیبد
 از دست ینی پینی پکی کھ ریواسھ من ابغوره نگ!!!!بچھبدو برو خونتون -         

برو .بدو برو ول دل ننت.......برو پسرجون!!!ی کنیمبارک من نوش جان م
 . قلدرم پلدرم کنایبعد ب....برو بزرگ شو!!!!برو.....

 چشم ھی وکرد وبعد رفتن کی کت خوش دوختش رو با خشونت بھم نزدیلبھ ھا        
 وبا ھمون ی کھ اونا با ذوق مرگگھی چندتا دختر دشی ورفت پدیغره راھشو کش

 سرش رو اورد باال واشکاشو پاک تایارم.درخواست اول قبول کردند ورفتن وسط
 :با تھ مونده خندش گفت.کرد

 زبونت نیبا ا.... تمام قوم ما ھم کھ باشھی جلو؟؟؟تویآن....... ی وای وایوا-         
 .یستیمیوا

 !!!ابیدر. است تفاوتشنیا. زنمی با زبان فک مستمی ایمن باپا م.....زمیعز-         
 شی بار خودمم ھمراھنیا. خندهری نگاه کرد وباز زد زھیبھم چند ثان        
 حال داشت یلیخ. بردمی منھی استفاده بھمی داشتم از مقام صورشییخدا.کردم
 کنار دنشیبا د.. گشتمی مامیدنبال ت. کردی عذاب وجدان تھ قلبم ولم نمنیاما ا.شییخدا

 شاتونین!!! جلف واموندهیدخترا.یعصب دوستاش ودوتا دختر ھم اسوده خاطر شدم ھم
 ی می جنگندگھی روحنی مگھ ای ندم ولتی باشھ واھمیعی کردم واسم طبیسع.دیرو ببند

 ی بلندم تو گوشت دستم فرو می وناخن ھادمیی سایذاشت؟؟؟دندون رو دندون م
 ی لبخندم نمیحت. کردی نگاشون می تفاوتی فقط با بامیت. شدزیم لبرکاسھ صبر.رفتند

 : گفتتایتا از جام بلند شدم ارم!!!!ھوووووف...... اون دوتا عجوزهیول زد
 ؟؟ی ای عصباننقدری ا؟؟؟چرایکجا ان-         
 ام ی عصباندیفکر کنم فھم. نگاھم کردامی تدندی گفتن اعتراض جنبیتا لبام برا        

 ی فشار مشتری کنترل خودم مشتام رو بیبرا. طرز نگاه کردنش عوض شدچون
 :درونم پچ پچ کنان گفت.دادم

 یپس چرا دار....ی کنیتو امشب فقط قرار بود نقش معشوقش رو باز......ایانال-         
 فیخودتو ضع!!!!نیبش...... باشالی خی؟؟؟بی شدی احساسات؟؟؟چرایکنی می مدلنیا

 !!!!!!!نیبش.ومحتاجش نشون نده
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دنبال !!!!.گند....گند زدم.بھ اجبار نشستم..... ورد دم گوشم خونده شد ومنھیمثل         
 : راه نجات بودھی مثل تای ارمشنھادیپ. بودمی سردرگمنی از ایراه فرار

 !!!! آھنگھ رو مخمھ بدجووووورنی وسط کھ امیپاشو بر!!!!یاوووووف آن-         
 کروفونیسامان و احسان پشت م!!!! هللا باباکیبار. زدم وبلند شدمیلبخند زورک        

 ھی ھماھنگ شدم وباھم تایبا ارم!!!! کھ خوراک منھنیا. خوندنی میداشتند رپ خارج
 واسھ ما ی خالی خالستیپ.می رو اجرا کردیری نظی بی بھتر بگم دنس شوایرقص 

 بود وسامان پر جانی احسان پراز ھیقایتشو.دندی تابیبود ورقصنده ھا روما م
 وبا ستادمی ژست خاص سرجام اھیاھنگ کھ تموم شد با . دادفیواقعا ک!!!!یانرژ

 سی زد وصورتش خیمثل من نفس نفس م. شدمرهی ختای بھ ارمطونمیلبخند ش
بھ جمع . کم کم مثل بمب انشعاباش رو بھ ھمھ جا صادر کردقی تشویصدا!!!وسرخ

 چند لحظھ مات ومبھوت نگام یبرا.امی تینگاھم افتاد رو. زدمکچشماشاره کردم و
 چشم برگردوندم ی تفاوتی زد کھ با بیبھم لبخند مھربون.. بودمریازش دلگ. کردیم

 در دنشی کردم عطش دی نگاش مشتری بیاما ھرچ. بابای خی خیب.ونشستم سر جام
خوب ماھم ..... کادوھاد اول گفتندی کھ رسکی کدنیموقع بر.دی کشی شعلھ مشتریمن ب

با قروناز رفتم .دیبعد چند نفر نوبت بھ من رس!!!ی سادگنیبھ ھم. خوبیلی خمیگفت
 یجور. شده بوددهی از جعبھ روش چییای دو طبقھ ودنکی کھی کھ ی بزرگزی میجلو

 رو دی شکل سفلیجعبھ مستط.میدی دی کھ فقط خودم وخودش صورتامون رو مستادمیوا
 : شده بود گرفتم جلوش وبا حالت چندش گفتمتھسکھ با ربان قرمز ب

 !!!!زمیعز........اوق..........تولدت مبارک -         
 کردن ی بر مخفی ھم با سعامیت.دمی دونھ چقدر عذاب کشیخدا م!!!!!آھھھھھھ        

 :خندش بھ زحمت گفت
 !!!! گلمیمرس-         
 یکی...... جھت ھای دونستم بیچون م. کردمتی رو باھاش رعایمنیفاصلھ ا        

 وپالک رو ازتوش ریدر جعبھ رو باز کرد وزنج.رهی تو صورتم بعد ابرومون مادیم
لبخند پررنگش . دست وسوت کر کننده بودیصدا. صورتش گرفتدوجلوی کشرونیب

 پالک نگاه کرد وبعد چند یورو  بھ پشتشتری اخم بھیبا .محو شد وچشماشو تنگ کرد
 خت؟؟؟خوششی چرا بھ ھم نرنیا.از تعجب موندم . بلند شد قھقھ اشیلحظھ صدا

 :بھم نگاه کردوگفت.اومد؟؟؟جلل خالق
 !!!ھی عالنیا.......ممنونم-         
 یم!!!! شانسی بھ خشکیا. گوشھ لبم نشست وبعد رفتی حالیلبخند کج وب        

بلکھ ......ستی خنده نی ھمھ چدمی رسجھی نتنی بھ ای ولمیدی کنھ بخندی قاطکمیخواستم 
 رو ھم از جعبھ گھیپالک د!!! بد مصبھیاه چھ حس بد. خودمھشی شدن من پعیضا

 جور خاص چشم ھی یکی نیبھ ا.بودA ھی  نداشت وتنھاری زنجیکی نیا.دی کشرونیب
 ری زنجیکیقفل اون . رو باز کردرگردنشی قفل زنجھوی.انگار بھ دلش نشستھ.دوخت
 ی گفتیم.رو انداخت توش وگردنش کردA پالک حرف. من بود رو باز کردھیکھ ھد
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 واسھ خودم لی دلھ؟؟؟صدتای چھ کارگھی دنیخداجان؟؟ا. زنھی نمنمی تو سگھیقلبم د
 :اوردم

 
 .حتما خواستھ گم نشھ-         
 . کارو کردنی واسھ وانمود دوست داشتنت الیجلو دوست وفام-         
 . نشده کھیزیچ!!!ترحساس نشو دخ-         
         -....... 
 ی از قبل تو تنگنا وسردرگمشتریب. وقانع کننده نبودندی کدوم واسم منطقچیاما ھ        

 بھ یحت. شک داشتمیبھ ھمھ چ. داشتمیری خاص ونفس گطیوقعا شرا.قرار گرفتم
بعد از اونم کھ شام رو !!!یچیھ. واسم روشن وواضح نبودیچی ھگھید.خودم

با ولع .ی وخارجیرانی ای نوع غذاھاند بزرگ با چزی مھی!!!! ھم بودیچھ شام.اوردند
 دورش نشستھ بودند امی تی بزرگ کھ دوستازی مھیاما ارامش ومتانت غذارو دور 

 ھی. نشستھ بودزیجلوم اونطرف م. دست پاسور رو کردھی وبعد اون سحاب میخورد
 :گفتژست خاص گرفت و

 د؟؟؟یبلد-         
 :انگشتامو شکوندم وگفتم. اشاره کردزی بھ مشی دخترکش ابیوبا چشما        
 ی ابخوردننیخواھر اون دوتا مارمولک باشم وا.دست شما دردنکنھ......یزک-         

 .مییاستاد شما.....رو بلد نباشم؟؟؟چاکر
 ی تو موھای دستزیکامب. کردمی کھ من ھم تک خنده مرموزدندیپسرا خند        

 : وگفتدی کششیپرپشت وفندق
 !!!!دونی منمیا.....ی گونیا.بفرما استاد........پس-         
 !!!! محترمونی سرورتونھ اقایھردوش تو دستا-         
 کھ از ستمی نیدختر. کردی من نگاه می کنار دستم نشستھ بود وبھ قلدر بازامیت        

راحت .دمیخودمو شکنجھ نم..... زنمیدلم بخواد م. باک داشتھ باشمیزی چای یحرف
 شیھر ش.چھ اسون بود.....ھھ..... بودمنی سر سنگیی جوراھی امیبا ت!!!!طلب ولجوج

 تای واحسان وارش وارمامیچون من وت.میالبتھ برد.مبرد.....زیدست رو از صاحبان عز
اما بازم بھ . شدندطی خنک وخی چنھوی عنایاقا ا. تو گروه مقابل بودندھی گروه وبقھیتو 

 دو شب می ونکی یساعتا!!!بازنده ھا.دیھھھھ اره بخند. خندهری وزدند زاوردندیرو ن
 یمنم رفتم تو. کردندمتبود کھ ھمھ دست از سر رقص وبزم برداشتند وکم کم رفع زح

انگشت اشارم رو براش تکون . دوختمامی ونگاھم رو بھ عکس تدمیلباسم رو پوش.اتاق
 :دادم وگفتم

 !!!!دارم برات.ی خوای می حسابی گوشمالھیتو ......ارمیپدرتو در م-         
 با خود رونیاز اتاق کھ رفتم ب. زدمی عکس ور منیباخودم وا. شده بودمیروان        
 مرد ھیندازه  اما بھ ای سالگستیبا اونکھ امشب تازه رفت تو ب. مواجھ شدمپشیخوشت

 ھی. ولباساش رو عوض کرده بوددی رسیخستھ بھ نظر م. وابھت دارهکلی سالھ ھیس
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 صبر با ھیخدااااااااا بھ من . بوددهی پوشنی جر طرح دار با شلوادی شرت جذب سفیت
 کفشام بھ سمت من ینگاھش با صدا!!!!دمت گرم....اره. رو زشت کننی اایعزت بده 

 : گرفت و خستھ گفتواری رو از دشیتک. تفاوت نگام کردی شد وتنھا بدهیکش
 م؟؟؟؟یبر-         
 : جواب دادمیبھ سرد        
 .میبر.بلھ-         
 وراه افتاد کھ منم دی کششی براق ومشکی تو موھایدست.اخماش رفت توھم        

با ھمشون . کردندی بدرقھ مای وارتای بھ ھمراه ارمنی وعمو شاھالیخالھ ل.دنبالش رفتم
 عبوس ی با پز وصورتنینشستم تو ماش.نگی کردم ورفتم تو پارکی خداحافظیبھ گرم
 ی داد وسر تکون می مرونینفسشو صدا دار ب مدام. ھم نشست وحرکت کردامیت.نشستم

 : گفتی کھ بم گرفتھ وجدمی خونھ بودکینزد.داد
 ؟؟؟؟یندار.....ی اعتمادگھید.....بھ من-         
 مھمھ؟؟؟-د زدمپوزخن        
 . ارهیی جوراھی.....خوب-         
 یتی چھ اھمازم؟؟؟اصالی پیمن کجا.ی کنی کار خودت رو م؟؟؟توکھیجد-         

 دارم؟؟؟
 ....یقبول دارم ول-         
 ؟؟؟ی چیول- دمی بھش توپیبا طلبکار        
 :ھمونطور پکر وناراحت گفت        
 سخت یلیگرچھ کارت خ.. ازت ممنون باشمدیبا....نایبا تمام ا....مجبور بودم-         

 .نبود
 ی مماخویگی می چی فھمی م؟؟؟؟؟توییییییییییچ-  شدم وداد زدمیعصب        

 رو ھضم ھی قضنی چقدر با خودم کلنجار رفتم ای سخت نبود؟؟؟اگر بدون؟؟؟کارمیروان
 کلمھ سخت ھم یمعن. سخت نبودششششیچ.ی گفتی رو نمنی کھ االن ایکنم؟؟؟اگر بدون

 .میدیفھم
بھ سمتش برگشتم وانگشت .سکوت کردم وبعد چند لحظھ سرجام صاف نشستم        

 :اشارم رو بھ طرفش گرفتم وگفتم
 رو می کتک کاریتمام عقده ھا...... خانوادت نبودھایاگھ بھ خاطر گل رو-         

 ھی ومنم ی چیعنی پاره شی اتشھی متیقشننننننننگ حال. کردمی مادهیروت جلو ھمھ پ
 . داشتمی بوکس حسابسھیک

 ی زدم بھ پشتھیلپام رو باد کردم وتک.....دمی ترکیداشتم از حرص م        
اخ کھ من ..... وبکشمچمی خواست موھاشو دور انگشتام بپیھوووووووف دلم م.میصندل

اره تو .ختی ری خنده ھاش مثل خوره بھ جونم کرم میصدا. شدمیخنک م
 در یجلو!!!بلھ. اقا پسرمیشی حساب میاووقت ب. رسھی منم می خنده ھاوقت.....بخند

 ری گی درگاه وصندلنی بشم کھ پام بادهیخواستم پ.خونھ کھ نگھ داشت در رو باز کردم
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حس فشرده شدن . وھوا موندمنی زمنی کھ بدمی کشی خفھ اغیج.نییکرد وبا دماغ رفتم پا
 شده رهی گشاد بھم خی وچشمایا نگران بامیت. چپم سرم رو بھ عقب برگردوندیبازو

 : باال وگفتدی کشوبودمن
  نشد؟؟تی؟؟؟طوریحالت خوبھ؟؟روبھ راھ-         
 نیا.... وکرمت رو برمی بزرگای خدایعنی.سرم رو تکون دادم وبھش چشم دوختم        

 :ی و بگیری خواد لپشو بگیبشر اخھ چقدر نازه؟؟دلت م
 !!!!یییییییییگوگول-         
 فرو رفتم می وخشکی تفاوتیتو جلد ب.مطمئن بودم توقع تشکر کردن رو ازم داره        
 :وگفتم

بازم خود ادمھ کھ بھ درد خودش ........ھھھھومممم.خودم تعادلم رو حفظ کردم-         
 !!!واال. خورهیم

 در رو با. شدمادهی رفتم و پامی چھارتا شده تی چشمای از جلویبدون خدافظ        
 رفتم یمثل مجرما تند. بھ جان خودمختی ھاش رشھیش!!!نیی پاادیاالنھ ب.قدرت بستم

 گشتم عقب ونگاھش یمدام بر م.گھید بردار د. خشک کردمفونی ایوانگشتم رو رو
در کھ باز شد خودمو . شده رو منوزوم دستش و گذاشتھ بود رو فرمون. کردمیم

 نیھم. حداقل سالممنیمدهللا رب العالمالح. بستمییییییییییشوت کردم تو ودر رو جرق
عجب . خونھ تا پلھ ھا قدم برداشتم ی پر از افکار تو راه شنیالیبا خ.ھی شکرش باقیجا
 !!!ی شبیعج. بود امشبیشب

        
 

 :ایآنال        
 یدلم م.دی کشی تو بند بند وجودم خودش رو بھ رخ مشتریدردھر لحظھ ب        

 تکون خوردن ی برای حتی جونگھی دی درد لعنتنیازسر ا...ی بکشم ولغیخواست ج
اصال بھ من . چھ زود تلخ شدمی رانندگی تو امتحان عملی قبولینیریش...ھھ.نداشتم
 ی بکھیمرت. کردندی مپچ مردم دورم حلقھ زده بودند وپچ.ومدهی نیخوش

 ایدن ھی کنم وبعد ی بارش مقشھی الی ھرچارمی برشیآخ اگھ گ.زدودررفت...وجدان
 تا خود اموزشگاه نیی افسر اومدم پانیبعد ازونکھ ازماش. کردم برهیچک ولگد ولش م

 اونم دفعھ اول می زودتر پزقبولی ھرچخواستمیم. ھم نداشتمیگرچھ فاصلھ چندان.دمیدو
 محکم زد بھم کھ یکی صداش یخداباچوب ب... کھارمیبدم وحرص درب رو بھ ھمھ
اصال بھ . شدمی رد مابونی خھی از دی رفتن داخل اموزشگاه بایبرا. وضعنیافتادم بھ ا

چشمام رو برگم بودومحل ندادم االن .نیی گاوانداختم پانی نگاه نکردم وسرمو عنمیطرف
 بوق کرکننده ووحشتناک ی با صداھ رفتم کیواسھ خودم خوش خوشان م.ابونمیوسط خ

 ھی ی سربرگردوندم ولباوحشت بھ سمتش. باالدمی پری از طرف چپ ده مترینیماش
دست از .سرعتش با نور مسابقھ گذاشتھ بود تا بھ من برسند.دمی بھ خودم جنبریخورده د

 یعی چپم بھ شکل فجی پرش کردم پاھیتا بھ خودم اومدم و. داشتی بوقش بر نمیرو
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با . حس شدیتموم تنم کرخت وب.... برخورد کرد ومنی مشکیای سپر پرششھبا گو
 یتعادل. کھ از دھان مبارک من بلندشد ھمھ برگشتندسمتمی رنگی خفتناک وزرشکغیج

 زودرشتی ری سنگ وشنای افتادم رودمی وضرب دچارهی بی ھمون پایپس رو.نداشتم
 ھی ومن رو باومدی میکی ظھ اگھ ھمون لحیعنی. بودری کھ در دسترس تعمابونیوسط خ

 افتاد بغل دستم فمیک. نداشتم وازش ممنونم بودمی اعتراضچی کرد ھی خالص مریت
 :از عجز ودرد دادزدم.وخودم روسنگا

 !!!مردم مامان........ خدایآ!!! پامییییییآ-         
 ی مدی خودم بھم عرق سرد زد وتنم مثل بی وعاجزیاز شدت ناتوان        

 دی نکشھیبھ سھ ثان. ورفتدی پر کشمی وانرژی رفت وتموم شادی میاھیچشمام س.دیلرز
 صدا یب. کمک بھ من بودندھی خواستار یکھ مردم دورم حلقھ بستند وھرکدوم بھ نوع

 با امی نگران تری بازم تصویدونم ول ینم.دمیچی پی زدم وبھ خودم میبا اشک نالھ م
 زد وداد ی بود جلوم زانو منجایاگر االن ا. اومد جلو چشمامرشی ناپذانی پای ھاینگران

 :دی کشیم
حواست بھ خودت باشھ؟اخھ چراتو مخ ...چقدر تو گوش تو بخونم باباآخھ من -         

 من بدبخت قھی بشھ تی کارھی.... دختره لج باز؟؟خوب المصب تو امانت مردمرهیتونم
البتھ . باشابختی بھ فکر من سیستی خودت نی جانتیحداقل بھ فکر امن.رندیگیرو م

 !!!یاگرفکربکن
ھمھ کاراش .وونھیپسره خل وضع د. گشتیم مردم نیاخرشم دنبال مقصر ب        

 جلوم انسالی خانوم مھی. الخلقھ استبی عجیکی نیانگار قربون خدا برم ا.بھیواسم عج
 باز بود مھیچشمام ن.ربغلشی چادرش رو از تو دھنش در اورد وزد زیلبھ ھا.نشست

 :تند تند گفت. عرقسیوصورتم خ
 ی خوبھ ؟؟دخترجان صداموم؟؟؟حالتی شدیخانوم؟؟خانوم؟چ-         

 . بنده خدا از دست رفتدی اب بدوانی لھیبابا ....نوچ...؟؟یشنو
 کمی. کھ نشست رو صورتم من رو حال اوردی قطراتیچند لحظھ بعد سرد        

 حس بودوفقط درد تنم رو یپام ب. نالم اوج گرفتی پلکام رو باز کردم وصدای الشتریب
 :بھ شونم وگفتخانومھ زد .انداختیبھ رعشھ م

طفلک . چھ بھ روز دختر مردم اوردنیبب. خدانشناسکھیمرت....نوچ نوچ نوچ-         
 حالت خوبھ مادر؟؟.رنگ بھ رو نداره

 : جمع گفتنی ازبییفقط نگاش کردم کھ صدا        
 . باشندهیممکنھ صدمھ د. اورژانسدیزنگ بزن-         
کھ چھ عرض کنم؟؟کل وجود سراپا ....وپام دادم یزیبھ خودم تکون ھرچند ناچ        

 :دمی نداشتم نالیاما با تمام قوا.دیرکشی تمیخاک
 .خوبم.....من.ستی نیاز...ین-         
 :ھمون خانوم گفت        
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 اورژانس فھیوظ. پات شکستھ باشھدی خواد دختر؟؟شای رو نمی چیچ-         
 ....انیبزارب.نھیا

من صددفعھ ....برسند....تا اونا.ستی نیازین....گفتم .خوبم.....من-         
 .... رومیقبول...ورقھ...بعدم...مردم

چشماولبام رو با قدرت رو ھم .درد وحشتناک پام منو از ادامھ حرفم واداشت        
 . انداختمریفشردم وسرم رو بھ ز

  اخھ دخترجان؟؟یول-         
 : وسرشار از دردم نفس زنان نالھ زدمیند کردم وبا لبخند مصنوعسرم رو بل        
 .دینگران نباش. خوادینم....یول....ممنونم از ھمھ.خوبم...من-         
 بھم ترحم یدوست نداشتم کس. من نگاه کردی ولج بازیری بھ سرتق گیبا نگران        

 دست دیمن رو کھ د یاصرارا وپافشار. بھم بخواد کمک کنھومدیاصالخوشم نم.کنھ
 یھربار زبونم ب. ممانعت کردمی ولازهی دونستم بھ امبوالنس نی منکھیبا ا.برداشت

 از کنترلش خارج شده ی مخ منم ھمھ چیانگار. زدی ودستور مغزمحرف ماریاخت
 کنم وساختھ ی ھمھ مشکل ودرد مقاومت منی کردم دارم در مقابل ا یحس م.بود

بھ خودم . من با دردوعجز انس گرفتھیبلکھ کل زندگ. تنھا مال االن نبودنیا.شمیم
اشکام .دی رسیتحملم داشت بھ اخرش م. پام گذاشتمی روروفمی دادم وکیتکون محکم

دراون حال ....ی ولامی بھ نظر بفی خواست ضعیدلم نم. شستندیصورتم رو م  ھوایب
 ی نمیاری دستام ی رو باز کنم ولفمی کپی داشتم زیسع.دی لرزیدستام م.امکانش نبود

 . اون خانوم ھنوز جلو پام نشستھ بودی شدن ولیھمھ کم کم داشتند متفرق م.دادند
  خونھ؟؟ی پا برنی با ای خوایچطور م-         
 کھ دراومد خانومھ می اس ام اس گوشیصدا.دمی رو باال کشمینی نگفتم وبیزیچ        

 :مثل جرقھ گفت
 . داداشت زنگ بزنای بھ شوھرت-         
 کھ من شوھر دهی بھ ذھنش رسی ادهی انیچطور ھمچ.از حرفش شوکھ شدم        

 ای کرد شوھر ی فکر مدی دی می کھ من داشتم ھرکیباظاھر.دارم؟البتھ حق داشت
 باز کردم خانومھ از دستم چنگ زد ی رو بھ ھزار بد بختفمی کپیتا ز. دارمینامزد

 :درھمون حال گفت.وشروع کرد بھ کاوش کردن توش
 

 اموزشگاتو بکنھ ھم ببرت خونھ ی کاراادی کھ ھم بی داری کس وکارھی-         
 ھیپس بھ .ادی امبوالنس بمی کنی ماھم اجبار نمی خوبیگی مگھ؟؟خودتکھید

 . زنگ بزنی کسیبرادر...یخواھر
حاال . ورفت توشدی کشرونی بیروزی حس پھی با موی حرف بزنم کھ گوشخواستم        

 کھیزن. جدول بکوبمنی خواست از دستش سرم رو بھ ای مره؟؟دلمی بگخوادی رو میک
دوباره ... کنھ بعدی بنده خدا داره کمک منیا. منمیبھ توچھ؟؟عجب مودب....فوضول
 نجایتا ا. کشمی کنم کھ چقدر دارم زجر میف داشتم مخی سعی ولشدمی حال میداشتم ب
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از اورژانس . نشددهی بر خبر کردن امبوالنس شنی اصرارگھیموفق بودم چون د
 کھ یخاطرات. جاھا باز نشھنجوری پام بھ ای ولرمیحاضرم از دردبم. متنفرممارستانیوب

 تم مخالفی اصللی دلدیشا. تلخ تر بودی کرد از ھر کوفت وزھر ماری میبرام تداع
 ی گرده ولی می دونستم داره دنبال چینم.کردمی کھ خودم رو قانع میلیدل. بودنیھم

 دوراه رو نیا. کمک بخوامای قطع کنم ای. شدهی بھش بگم کھ چدی بارهی رو بگیھرک
 کردم کھ چند بار ینگاھش م. روانتخاب کردمی دوممیداشتم کھ من با تمام ناچار

 ودوباره مشغول گشتن نیی اورد پایدیھ باناامی رو برد دم گوشش وبعد چندثانیگوش
 خانوادم در حقم ظلم یحت. ندارمی کس وکارچی کھ ھدمی رسی مقتی حقنیداشتم بھ ا.شد
 کار ی چستی اونور اب معلوم ننجاوخودشونیمن رو تنھا وازاد ول کردند ا. کنندیم
 چشمام یاشک جلو. خودم سوختی ونگونبختیچارگی ھمھ بنیقلبم بھ خاطر ا. کنندیم
 یدی امگھی دی دونم ولینم.دیرسی بھ اتمام متیھربار تماس با ناموفق. پرده بافتھی

دل خودم بھ حال خودم . وبسوزمرمی بھ درد خودم بمدیبا. برسھادمی بھ فرینداشتم کھ کس
 وترحم بھ عذاب ی با دلسوزنطوری کھ دارندای مردمنی برسھ بھ ایچ. شدیکباب م

 ماراتونم سخت تر ی نگاھا تامل کردن از دونی ارباریز. کنندی من نگاه مدنیکش
 : خانومھ بلند شدی پر شادی صدایتو اوج دلسرد.بود

 ی خانوم ھست ولنی شماره ھمنیا...بلھ بلھ.... شدمدمزاحمیببخش...سالم اقا-         
 ..... خانومنی اقتایحق... ندارنی خوبطیفعالشرا
 خواد کمکش ی میکی کھ کیختر بچھ کوچ دھیمثل . بھم دست دادیحس خوب        

 از دست ی کھ گوشدمی کشغیبا تمام قوام ج. کھ بھ پام خورد بھم امپر چسبوندیلگد.کنھ
 : دوباره ادامھ دادی برش داشت وبا نگرانعیسر.خانومھ افتاد

حالشون خوب ... اقاشھینم....یزینھ نھ چ....دیاقا اروم باش..اقا....؟؟یچ-         
 نیا.... صحبت کنند؟؟یاقا چطور... خوبم گھیخودش م....تصادف کرده...ستین

من سن . محترم داد نزنیاقا).... شدیعصب...( از دردشھیدخترداره ذره ذره اب م
 یاقا....می خواد زنگ نزدی نمرا؟گفت دونم چیمن چھ م....خجالت بکش. دارمیوسال

 یاصال من زبون شمارو نم....؟؟ی چیعنی نیغلط کرد....محترم حرف دھنت روبفھم
 بھ من چھ؟؟... با خودش حرف بزنایب....فھمم

 رو داد دم گوشم یگوش. زنگ زده باشھی زدم کھ بھ کیحدس م.خندم گرفتھ بود        
 ی نفس نفس بھ گوشم میچند لحظھ صدا.دی گفت وپشت دستش رو مالیزی چیرلبیوز

 .خوردکھ بازنالھ زدم
  ؟؟یخودتا؟؟یآنال....الو؟؟-         

 
 :دمینال        
 ام؟؟یت-         
  شده؟؟؟یچ-         

 : جون نالھ کردمیبا بغض ب        .
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 .رمیمیم....دارم-         
 ؟؟ییاالن کجا-         
 ...اموزشگاه...جلو-         
 : گفتینذاشت ادامھ بدم وتند        
 .اری طاقت بکمی.امیاالن م-         
اما ھنوز بھ . کردم از درد پام کم شده وسرحال تر شدمیاحساس م.وقطع کرد        

 : زدم وگفتمی حالیلبخند ب. اخمو وناراحت شدیلیخانومھ خ.دمیچی پیخودم م
 .ھیمارروانیب.....ستیدست خودش ن. خوامیمن عذر م-         
منو .خطور نکرده کھ بھ ذھنش یچھ افکار. تکون داد واز جاش بلند شدیسر        

 ھیبھم با . ازش جدا بشمشھینم.ھی کار کنم؟ذاتیچ.ختنمی وضعم بھ فکر کرم رنیتو ا.باش
 دونم یاالن م.بنده خدارو ترور کرد. انداختی کرد وابرو باال میطرز خاص نگاه م

 یصدا. با تجربھ کار کشتھ شدم ھاھی.شتم حس رو دانیمنم ھم. دارهیچھ حال
ھمھ نگاھا برگشت پشت . لنت ودود بلند شدی وبوکایت شدن السدهیگوشخراش کش

 وجلوم دی شد وبا چھره اشفتھ پرادهی پنی از ماشکی وحالت شپی تھی با امیت.سر
داد . سکتھ کنھی نفر بھ راحتھی وترس اوربود کھ عی فجیسروصورتم بھ قدر.نشست

 :دیکش
  باز سر خودت اورده تو؟؟ییچھ بال-         
 نزدم کھ بھ یحرف. کردمی مکسانشی قدرت نداشتم وگرنھ با خاک فیح....فیح        

 :دیجمع نگاه کرد وغر
 . زنگ زد بھ من؟؟ھمون جوابم رو بدهیک-         
 : گفتی قدم جلو رفت وبا دلخورھیخانومھ         
 . محترمیمن اقا-         
 ی وچجوری ک بادیتازه فھم. خانومھ جاخورددنی از جاش بلند شد وبا دامیت        

 : تر گفتمی مالکمی.حرف زده
 د؟؟یشما بود-         
 .بلھ-         
 : وگفتدی تو موھاش کشیدست        
 . مادرجاندیببخش. شدمیعصب.... دفعھھی.... خوامیعذر م-         
 :دیخانومھ بھش توپ        
 .احترام بزرگترواجبھ اقا.ی ھرچیول. مادرجاندیگی مستمی نروپاتالی پنمیھمچ-         
 .نی شما متشیفرما....بلھ-         
 بھ لحنش توجھ نکرد کھ پر ی ولامھی حرف از سر تواضع تنیخانومھ فکر کرد ا        

 بود ادب نی حال کھ خشمگنیتو ا.امی وتدمی فھمی رو فقط من منیا.ازطعنھ ومتلک بود
 :دوباره بلند گفت.د کری خورد ومتلک شوت میفقط حرص م.دی فھمیمدب نم
  خانوم اورده؟؟نی بال رو سر انی ایک-         
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 : از جمع گفتیکی        
 .زد دررفت-         
 دربره وفقط بروبر نگا دیگذاشت....ی عاقلنی جماعت بھ اھی...بعد شماھا -         

 د؟؟یکرد
 کار نی اشونیکی نای ایعنی....یزک. نگاه انداختندگھیھمھ سکوت کردن وبھ ھم د        

 : با اخم جذابش بھم نگاه کرد وگفتامی کھ بکنھ؟؟؟تومدیبھ ذھنش ن
  کمرت؟؟ایپات ضرب خورده؟؟-         
 : خفم گفتمیبا صدا        
 !!پام-         
روش دست . گفتمی کھ صورتم درھم رفت واخ ارومدیرکشیالمصب انچنان ت        

 . گونم سر خوردندی مالحظھ رویاشکام ب. کھ بدتر شددمیگذاشتمومال
  داد؟؟ی بھ اورژانس خبر مابدی از شما نیکی-         
 .... ومیخودشون اصرار کردن زنگ نزن-         
 دی نبایشما کھ عاقل. پرونندی میزی چھی ستی حالشون خوش نشونیخوب ا-         

 ؟؟یزنگ بزن
با چشم غره بھش نگاه کردم کھ نگاھش پرشد از         

 امیت!!) بھ خودت بگھیکی.( تختش کمھھی بشر کال نیا...زھرمار....درد...مرگ.دهخن
 :گفتیجمع رو کامال متفرق کرد ومدام م

 .دیی کنم بفرمایخواھش م....ممنون از ھمھ....حالش ازھمھ بھتره...دییبفرما-         
نشست جلوم وبا لحن .شھی متیزی چھی تو اخر امی من از ھمھ بھتره؟؟ت؟؟؟حالیچ        
 : کھ گفتدمی رو باال کشمینیب. بھ وضع اسف بار من زل زدیخاص

 تو بدون شھی روز نمھی؟؟؟یاری سرخودت بیی بالھی دیحتما با!!!یدست پا چلفت-         
 ؟؟یتلفات سر کن

 :بغ کردم واز تو گلوم گفتم        
 .ادی منیماش... دارهدمی کار کنم؟؟خوش حال بودم ندیچ....خوب-         
 .ستی نی مشکلگھید!!!لھی تکمتمیینایالحمدهللا ب-         
 !!اره جز خودت-         
 کخ کمی. گفتم وپشت چشم نازک کردمیشی شد کھ ارهی خشتری لبخند کج بھیبھم با         

مردم چپ چپ . بھ ھوا رفتغمی خورد بھ پام کھ جیزی چھوی. ھاستی بد نزمیبر
با اخم بھش . اسوانھی دامی کرد تیفکر م.مخصوصا اون خانومھ.کردنینگامون م

 :دمیتوپ
 انھ؟؟ی ی فھمی از درد؟؟مرمیمی دارم می کور؟؟؟مگھی مرض داروووونھید-         
 . فھممی میارومم بگ.من گوشام سالمھ.ی داد بزننقدری استی نیازین-         
 .ستادی شدوایجد.استغفرهللا.....نی نھ بھ اون جانم گفتناش بھ اششیییییچ        
 ؟؟ی بلندشی تونینم-         
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  کار؟؟ی خواستم چی تونستم تو رو میاگھ م-         
 : گفتی لبری کرد وزابونیروشو بھ خ        
 . من زبون داره ووروجکمی وضعشم ننیتو ا-         
 :دست بھ کمر زد وگفت.بھم نگاه کرد.اوردمیبھ رو ن        
 گھ؟؟ی دی تونی نمیمطمئن-         
 انا؟؟؟ی احی نداریزیچ...ی مغزیینارسا....یمریتو الزا-         
 کھیاز کارش بھ شدت !!! رفتم تو ھواھویچند لحظھ مکث و.پوزخند زد        
 : گفتتی راحت منو رو دستاش گرفت وبا قاطعیلیخ.خورم
 .نیتو خودتو بب.سالمم.نھ-         
 نیبا ا...ی خواست جرش بدم ولیدلم م. پارک بودابونی وسط خشنیماش        

 خودم گذاشت ی وبھ ھمتااطیحال؟؟در عقب روبھ زحمت باز کرد ومن رو با احت
 یری جلوگینی زمی بالھی دادم تا از ی ھم با قدرت فشار میلبام رو رو. عقبیصندل
 نیبا ا. کردی درد م پامی بدجورزمھنو.واقعا بده...ارهی کس نچی خدا واسھ ھیوا.بشھ

 ی اسپرت سورمھ ای کفشایشلوار کتون سورمھ ا. کردمی رو وارسپشیحالم بازم ت
 بود وھوا وری شھریاخرا.دی مارک دار سفشرتیوتی سورمھ ای نخشرتی سوھی ودیسف

 ی ومقنعھ مشکی با شلوار کرمی مانتوکتون قھوه اھیخودمم . رفتی میرو بھ سرد
 نشست امیت.دمی دیداشتم مرگ رو جلو چشمام م.دی باریسروکولم م عرق از.داشتم

استارت زد وبا تمام .دی از عرقش کشسی خیشونی کردم ودست بھ پیپوف.پشت فرمون
 !!!سرعت عملت تو حلقم. برگشتی اھیبھش برگم و دادم کھ سھ ثان.سرعت راه افتاد

       
 المصب ی پانیدفعھ ھمچ ھی. کردمی موشکافانھ دکتر نگاه مناتیبا ترس بھ معا        
 نرم ی بارم بھ قدرھی.شھی می کشھ ادم روحش بھ سمت عرش راھی مرهیگیرو م
 از کمی.افھی خوش قی خانوم دکتر سن وسال دار ولھی.رهی گی کھ خوابت ممیومال
 ی مباشیش ماھرانھ وبھ جا کھ زی اراھی بود ورونی بلوندش از مقنعھ بیموھا
 ھم بود کھ در واقع گھی دکتر دھیالبتھ . گرفتی وگرنھ چشمش مستی ننی ابتفیح.کرد

 انسالی مرد مھی. بودگری دکتر جنی نگام رو ادهیمن چشم در. کردی منمیاون داشت معا
صداشم کھ قربونش برم فقط .دهی خمی وپشتی تھ استکاننکی عھی کم پشت یبا موھا
 دادم ی فشار می صندلیدستاموبھ لبھ ھا.میدی نشنیزیماکھ چ!!!دوخدای شنیم خودش

 دم دربھ درگاه دست امیت.از شدت درد بھم عرق زده بود. گرفتمیومقنعم رو دندون م
 ی میچ....شییخدا. کردی جذابش من رونگاه متی نھای داده بود وبا اخم بھی تکنھیبھ س

اال توھم باشھ؟؟؟نھ توروخدا؟؟؟اوووووووو ح  بشر خوشگل وجذابنیتونھ بھ اندازه ا
 از مخلوقات یکی نمیا!! ھستیییی انگار کی کنی مفی ازش تعرنیھمچ.دختره ابلھ

مخ ادم . شد سر دراوردی نمشیچیازھ.... بوددهیچی ھم پنھ؟؟؟واقعایفوق ا. خداونددهیچیپ
 لرزون ی دکتر از جاش بلند شد وبا صدایاقا. رفتی میری ویجی داشت وگیتاب برم

 :وارومش گفت
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جاش ...دیبا.دهیچی وپات پدهی ضرب دیحساب....یخوش بختانھ نشکستھ ول-         
 .بندازم
چند .بار اولم نبود. دونستم کھ چقدر درد دارهیم.ستادیانگار قلبم از حرکت ا        

 االن رنگم مثل دمیاز تن سرد وحال خرابم فھم. شد کھ تجربش کرده بودمی میبار
 :خانوم دکتره با خنده گفت.ششی کرد ورفت پامی تدکتر رو بھ. اسثھیارواح خب

 چنده لوی درد کگھید..ی شوھرنیھمچ) اشاره کردامیباسر بھ ت(با وجود ...نترس-         
 !!الی خیب. ماستنھویدخترجان؟؟رنگت شده ع

 شھی می خدا چیا.شھیادم فازش کوک م!!یچھ دکتر باحال والرج!!ولیبابا ا        
 با امیت.شھی ھم پر می الکی حتمارستانای تمام بگھیاشند؟؟اونوقت د بنیھمھ دکترامثل ا

رو تخت دراز بھ دراز . تفاوت بودی وبینگاھش معمول. بلندش اومد سمت منیقدما
 تفاوتش زل ی خشک وبافھیواسترسم بھ ق  مملو از ترسیباچشما.افتاده بودم

 بھ یشتری شد واخمش رنگ برهی تو چشمام خھیچندثان.ومدیداشت اشکم درم.زدم
 خودمم ازکارم یحت.دمیدستاشو بھ سمتم اورد کھ خودم رو عقب کش.خودش گرفت

 حرکت تو بغلش سفت ھی ومن رو با دی کشیقینفس عم.امی برسھ بھ تیمتعجب شدم چ
زرت وپرتم داره . عنتریچھ زور!!رهی لھ شدم ووووووووووھوووووو.دیچسب
 وول خوردم کھ با خشونت در گوشم کمی. زدی مونریچشمام داشت از کاسش ب.ادیدرم
 :گفت

 ....بدتر نکن وضع رو کھ. شکنھیپاھام داره م!!! وول نخور بچھنقدریا-         
 قصدجونم رو نیبھ حضرت عباس ا. شدممی وارد کرد کھ تسلیشتریبھم فشار ب        
 یمن م.ھی مارموزھی نیحاالاگھ خفم نکرد بعد بگھ خودش مقصربود؟ا.کرده

 تموم تن پردردم رخنھ ی تویبی کمکم حس ارامش عجی دونم ولینم.شناسمش
دکتر اومد سمتم .از کار افتادن  شده بودوانھی بدنم بھ جز قلبم کھ دیتموم دستگاه ھا.کرد

 درد ھی دنیچیتصور پ. شدی وھر لحظھ سردتر مدی لرزیتنم م.کھ چشمامو رو ھم بستم
 بھ امیحس کردم ت. بلند شدنمی فنیف. کردیجرکشم م کم زیطاقت فرسا ھرچند در مدت

بلکھ . پراز خشونت نبودشیمثل چند لحظھ پ...ی محکمش اضافھ کردولیفشار بازوھا
 ی جون وسردم داغی کھ بھ تن بیبھ قدر. فوقالعاده بودی ارامش وگرماسرشار بلعکس

 ادی رو بگم بیامگفتم برو خونھ دکتر بھر. باھام لج کردامیت. کردی رو اھدا میری نظیب
 ی از دستش عذاب می اوقات تاحدیگاھ.نجای برو برگشت راست اوردایمن رو ب

منبع .... وقتا مثل االنی بعضیلو. روداشتمامی تای مرگ خودم ی کھ ارزودمیکش
 از خصونت ی مخلوق ذره انی کردم ای شک مکھیطور. شدی وعطوفت میدلگرم

لج باز ودوست ...مغرور... گفت مھربونشھیدر چند کلمھ م. برده باشھی انسانیھا
حرکت قطرات .یی وگزافھ گوی تو فاز چاپلوسمی رفتگھی دیلیاوه اوه بسھ خ.یداشتن

 ی محاصره بازوھاش داشت شکنجھ می منو توامیت. کردمس گونم حیاشک رو رو
 متی ساق دستش رو جلو دھانم گرفت وبامالامیت.ی از جنس دردومھربونیشکنجھ ا.داد

 :گفت
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 .ریدست منو گاز بگ...مارستانھی بنجایا!داد نزن...صداتو خفھ کن...دردت اومد-         
 ی کری نقاب متغنی رو کشف کنم وبفھمم پشت اامی تتی شخصشدی جوره نمچیھ        

دکتر . شروع شدی معضل اصلیعنی!!! االرم خطریعنیحس لمس پام . شدهیمخف
 :شمرد
 !!سھ....دو....کی دخترم؟؟یاماده ا-         
احساس . برق وصل کرده باشندانی بود کھ بھم جرنیمثل ا!!!کککککککیریت        

 داد وبرگشت رو درک دهی عقریی چند لحظھ پرواز کرد ووسط راه تغی روحم برانکھیا
 اونم درد کمی ادیبدم نم. افتادمامی دست تادی ی بزنم ولغیاز تمام وجودم خواستم ج.کردم

 ی کھ صداامی تو دندونام وفرو کردم تو دست تختمی روھمھ قوام.ھی حال چھنھیبکشھ بب
 ی وھق مدی لرزیدندونام م. از پشت سرم ودم گوشم دراومدیاھستھ اوه پردرد

عرقام مثل شرشر بارون از . رفتی مبرهی بود وولنتیتمام بند بندوجودم رو سا.زدم
 در لبش مرده کھ فقط قھیمثل . حال وشل شدمی رفت وبجیسرم گ.دی باریسروکولم م

 منو از حالت نشستھ بھ امیت. کھ سرم افتاد رو شونمیبھ قدر. نداشتمی حرکتچیھ.تپشھ
 حس خاص ھمراه ھی ویصداش با نگران. دادواروم تکونم دادریی بغلش تغی تودهیخواب
 :بود

 ؟ا؟یانال.ستی نیزی چگھید....تموم شد.... شد؟؟تمومی خوبایانال....ا؟؟یانال-         
 . جون بودی وبی نالھ زورکھی کھ بھش دادم یتنھا جواب        
 .فشارش افتاده. تختیبخوابونش رو-         
 وگفت امی تی نفس نفسایصدا.دمی سطح نسبتا نرم خوابھی یجابھ جا شدم ورو        
داشتند پام رو گچ .دی رسی بھ گوشم مشی پچ پچ مانندش با دکتر کم وبیوگوھا

 خوب ی لعنتی پانی دوماه بکپم تو خونھ تا ادیحاال با. شدم رفتری گنیزم...ایب.گرفتندیم
 تو دستم ی سوزننکھیحس ا!!! کجھی انگار کشتکھ چوندیدکتره ھم چنان گرفت پ.بشھ

 حس شد وبعد چندلحظھ ھوش از سرم رفت یفرورفت وبعد کم کم تموم تنم کرخت وب
 . ھوش شدمی وبدیچی وجودم پیتو

      
 کھ کھی راه بارھی یتو.دمی دوی توانم می بی زدم وتنھا با پاھاینفس نفس م        

 ی وچرمی دارم کجا منمی ھم نبود کھ ببینور... مطلق ھمھ جارو گرفتھ بودیاھیس
 موسبب بھ وجود اومدن یدرتمام اون لحظات احساس عجز وناتوان!!!جلوراھمھ

تنم سرد .شد جلوش رو گرفت ی نمی جورچی ھگھی ددی ترکی شد کھ اگرمیبغض
 بلند غی وبا جدیچیپام پ. کنمدنمی واسم نمونده بود کھ خرج دوییروی نچیولرزون بود وھ

 یباال...برگشتم بھ عقب. بوددهی فایب...خواستم بلند بشم اما... بھ زانودراومدمیومخوف
 ی کشوندم وعقب می منی زمی سردادم وخودم رو روی بلندترغیج....سرم ظاھرشد

 شنل ھی. شدی مکی شدنم بھم نزددهیاروم اروم با ھر کش...!!!یاما اون عوض...فتمر
 یدستم رو جلو.... کردی استتار میکی تارنی ای سرش بودکھ اون رو تویبلند مشک

 : زدمغی جھیصورتم گرفتم وبا گر
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 !!! وجدان اشغالی نشو بکیبھ من نزد.....گمشوکثافت-         
 ی لبخند ژکوندزشی چھره بھت انگیرو. ثمربودی وبدی شنی نمنکھی مثل ایول        

با . قوا وسردم انداختی شد کھ رعشھ بھ تن بلی مستانھ تبدیداشت کھ کم کم بھ قھقھ ا
عاجز بودم از ھر دفاع .نی پرت شدم رو زمغی جھی دھنم کھ با ی لگد زدتوھی

 ی موجود بھیمثل ... کردیمنو داشت لھ م.رد کیواون ازفرصت استفاده م...یومقاومت
پاش . سوختیکنار صورت ولبم بھ شدت م. زمان نداد درد بکشمیحت.ارزش وباطل
 ھم نبود کھ پاش رو کنار ی نفس بکشم وقدرتتونستمینم. گلوم وفشردخیرو گذاشت ب

 : خون تو رگام منجمد بشھ گفتکھی طوری اروم ولیبا صدا.بزنم
 ھی شدم؟؟؟چروزی اخر من پیدید؟؟؟دیدادت نرس اون پسره ھم بھ ی کھ حتیدید-         

 کشھ یفقط جونت رو از تو تنت م..... ندارهبی؟؟؟عیشی خفھ میکوچولو؟؟دار
 !!!نیھم.رونیب

 کھ ازش وحشت ونفرت فوران یطانی شیخنده ھا.دنیودوباره بنا کرد بھ خند        
 بھ زنده بودن یدی امگھید... بستمیچشمام رو بھ ھمراه قطره اشک.کردیم

 فکر کرده دیشا. کھ پاش کنار رفتوفتادی بدنم داشت از کار میدستگاه ھا.نداشتم
 خالص ی زندگنی رو بکشھ تا ازامن  خواستمیم.چشمام رو ذره ذره باز کردم....مردم

 کھ گلوش رو گرفتھ دمی رو دی اگھی ومقابل چشمام فرد درتی در کمال حیبشم ول
 عی سرانی تنم جریحس کردم خون تو.نمیستم چھرش رو بب تونیپشتش بھ من ونم.بود
مردمک .... شدیمھراد داشت خفھ م. بھم برگشتی کرد وکم کم توان وانرژدای پیتر

 پراز وھمم ی حبس شده بود وتنھا با چشمانمینفس تو س. گشتی وبرمفت ریچشماش م
 یم.دمیم رو دانگار تمام وجود... چرخ زدکھھی. مرد ومھراد بودمنی ازینظاره گر ست

پلک زدم کھ . سد شددمی دیاشک جلو. فشردی مھراد رو می وبا تمام قدرت گلودیلرز
 :زمزمھ کردم.ختندی گونم ری ھوا رویاشکام ب
 !!!!امیت-         
نگاھش برق زد کھ بھ دلم . شددهینگاه پراز خشم وخشونتش بھ سمت من کش        

 ی مھراد بخواد کاراد؟؟نکنھی سرش بیی کھ نکنھ بالدمی لحظھ ترسھی...لرزھانداخت
سرم . کشھی مری وروحم رو بھ زنجدهی تصورش قلبم رو ازار میحت....کنھ؟؟؟نھ نھ 
 پر جسارت یملتمس وعاجزانم بھ چشما  تکون دادم ودوباره با نگاهنیرو بھ طرف

 نگاھش ریتسخ!!! کرد وارومی دست نوازشم مھیمثل ..... شدمرهیوجذبھ اش خ
 کھ سرشار از محبت ییروین. بھ زانو دراومدمامیبار در مقابل قدرت ت نیا...شدم

 نعره اش روح از یصدا.... زدم کھی لبخند تلخی ارادریغ.عطوفت ومرحمت بود
 بھ خودم کردم کھ تعادلم بھم خورد ودستامو یانچنان لرزش...دی کشرونیوجودم ب

 ناباور وشگفت زدم بھش زل زدم کھ داشت بھ زانو یبا چشما.نی زمیگذاشتم رو
انگار کھ از !!! شدبیغ...مھراد ھم.نی زمی جون ورمق واھستھ افتاد رویب.ومدیدرم

 نجای نکبتش رو ازار اومد ووجود پی مطلق مثل شبھیاھی اون سیتو.اول نبوده باشھ
ھ وضوح ب.....رفتی پذی رو کھ شاھدش بود رو نمیزینگاه پراز غم واشکم چ.برد
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قمھ .... راحت تر بگمای بزرگ یلی خی چاقوھی امی قلب تیتو... شدیلرزشم حس م
 :باخودم زمزمھ وار گفتم.فرورفتھ بود

 ام؟؟؟یت..یت....یت-         
 یتو... نھ جسور بود ونھ مغرورگھید. چشماش قفل شده بودینگاھم ھنوزم تو        

 تی ومظلومتیھ بھ اوج معصوم زد کیاون جفت چشما حس خواھش والتماس موج م
 رو نجوا کرد یزی چی لبریز... نقش بستی رمقی لباش لبخند بی ورودیدرخش....دیرس

 اون ی توونامی ضجھ وشیصدا!!!نی زمی افتاد رویچشماشو بست وبھ طرف...و
ھرلحظھ .دستش رو گرفتم.خودم رو پرت کردم کنارش. خفت ناک انعکاش داشتطیمح

 :با زاروضجھ گفتم. شدیسرد وسردتر م
 دی تو نباامیت!!!نھ......امیت. توروخداامیت....بلندشو!!!امیت-         

 !!!!!!!!!خدا.........امیت......یریبم
بھ دورم نگاه . از اشک بودسیچشمام خ.....دمی واز جام پردمی کشغیج        
بود وتنھا نور  کیاتاقم تار. شب بودمی ونکی اتاق خودم بودم وساعت یتو....کردم

 بھ صورتم یاباژور رو روشن کردم ودست.دی تابی باغ ومھتاب بھ داخل می تویچراغا
 امی کھ بھ زبون اوردم تیتنھا اسم...ودمھراسون واشفتھ ب...زدمیداشتم دل م.دمیکش
 دم؟؟؟نکنھی خواب رو دنیچرا ا....ی ولدهیاالن حتما خواب.مینگاھم رفت سمت گوش.بود
 ی زدم وگرنھ اروم نمی بھش زنگ مدیبا. براش افتاده؟؟دلواپسش شدمیاتفاق
 کار کنم؟؟؟بھ ی چایخدا. غرورمی واز طرفمی نگرانیازطرف....دودل بودم....شدم
 ی ضربھ منمی کرده بود وبھ سلھی پیقلبم بدجور....کردمیشمارش نگاه م. سعک
 بوق نی وبعد اول دست گستاخم بدون خواست من شماره گرفتی دونم ولینم....زد

 :خندم گرفت!!!خواب الودوطلبکارانھ. دراومدامی تیصدا
 بلھ؟؟؟-         
 : آن با خودم گفتمھی... دونم چرا اما زبونم بند اومدینم        
 ... داره کھتی خواب انقدر اھمھیاصال ...چرا زنگ زدم؟؟اصال-         
 ... خوابالودش منو بھ خودم آوردیصدا        

 ؟؟الو؟؟یدیچرا جواب نم-         
 :با پتھ تتھ گفتم        
 ...من...م...زهیچ....ام....ااا-         
 ؟؟ی من ومن کنیزنگ زد...جواب منو درست بده-         
 :با حرص گفتم.... جوابمو بدهزادی آدمنی بار نشد عھی...ختیاعصابم بھم ر        
 . کھ مزاحم خواب ملوکانتون شدمجنابی عالدیببخش-         
 ؟؟ی کار داریچ...ینصفھ شب-         
 .سیوگرنھ آدم قحط ن... خورد رو شمارتون اعال حضرتیدستم اشتباھ!یچیھ-         
 !ریشب بخ...ستنیمردم عالف تو ن... دقت کنگھیدفعھ د-         
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 یریکبی پسره انیا... تو مشتم فشردممویگوش...دیچی بوق متدد تو گوشم پیوصدا        
 با چھ نیبب...ینگرانش بشم؟؟تف بھ روت آن...ی اعتمادایآنال...انقدر ارزش داره کھ من

 !ی درافتادیاراذل
 ھی اما دمی خودم کشی کنارمو وپتو رو روی باحرص انداختم رو عسلمویگوش        

 ھی جز ی کابوس لعنتنی کھ انیا... صداش بھم دست داددنی با شنیحس خاطرجمع
 ! سوغات ندارهیچی وپوچ ھھودهی بریتعب

         
 

 خودشونم یبھ رو....اه ....گھی ترم ھست؟؟وجود داره؟؟نداره دبیاخھ ازمن غر        
انگارنھ . باز کردمی سگیای دننی ای سرم امروز چشمامو روری کھ مثال خارندینم

چندسالھ بھ ...ندمھ برازنی اتی موقعنیواقعا تو ا!! دختر فراموش شدهشششیچ.انگار
 بھم ی کسیحت.... تولد نگرفتمگھیچند سالھ د. شدمه سپردادھای ویمی قدی ھاارخاطرهید
 دختر ھی ھست کھ بدونھ یکی نگفت کھ دلم خوش باشھ ھنوزم ی خشک وخالکی تبرھی

 شھی تر ملیتنھا تر ومخ تعط....ھھ... شدهشتری سال عقل نارسش بھی کس یتنھا وب
 رتری سال پھ دارم سال بست؟؟فقطی نادشی کس چی ھی وقتدهی چھ فایول.شتریوابعادمم ب

 نی خونھ بوده کھ سرت بھ زمنی ھم تو ای کسادی مادشی ی کسینھ؟؟زمانی اریغ.شمیم
 قتیحق.یزتریاونوقتھ کھ از باقلوا ھم عز.اشھی باالسرت لیگرم بخوره وعزرائ

 چیھ...دمی رو نچشنشیری وقت طعم شچیمن ھ. تلخ وگس بوده وھستشھیھم....تلخھ
 !!وقت

 ای ی کسی کھ ھرازگاھیبھ کوچھ ا... کردمی نگاه مرونیاز پنجره اتاقم بھ ب        
 شھر دراندر نی خودم تو ایی وتنھایبیدلم بھ حال غر. کردی ازش عبور مینیماش

 ھی اگھ ی ولبندی کھ از کشورشون دورند غریی کساگندی مشھیھم...کردیدشت جلز پلز م
 رشونی بندازند تازه دست گی من نگاھاوضاع زنبور بھ وضع وشی نھیفقط ...ذره 

 ی گرفتھ وابرشیھوا کم وب!!ھی وبدقی عمی چھ واژه یبی غربت وغرشھیم
 :پوزخند زدم وگفتم...بود

 ی من چی کنی کھ درک میی فقط تودیشا... سوزهیاسمونم دلش بھ حال من م-         
 .کشمیدارم م
 وقتھ کھ یلیخ.اورمی واری کھ شده بود یبغض... شدنی سنگی بغضریگلوم درگ        

بھ حالت ....الشی خی موقع من رو ول نکرد وبگھ بچیھ...می شدکیباھم فابر
 نیاماا... برهی کشھ ومن رو باخودش بھ قعر چاه می مشیمدام بھ جونم خ...بخند

 وخاطرات شھی دلم تازه منیا داغ.... منشی دونھ با نشستنش پینم...دوست من
حداقل . ستودن دارهیبازم معرفتش جا....ھھ....کنھی میزجراور گذشتھ واسم تداع

 وپراز ی کھ بھ در خورد بھ عالم واھیبا تقھ ا. باشھدارشی کھ خرادی بی کشی پدونھیم
 : وبلند گفتمدمی صورتم کشی رویدست.غصھ خودم برگشتم

 بلھ؟؟؟-         
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 : زدم وگفتمیلبخند..دی اتاق سرک کشی شد وزھرا خانوم تودر باز        
 جونم زھراخانوم؟؟-         
 باھم کمی اومده تا تاجانیخواستم بگم کھ ارم... بال وسالمت مادریجونت ب-         

 .دیاخطالت کن
 ماه ھیپام ھنوز تو گچ بود وتا . ھم متعجب شدم وھم شادتای اسم ارمدنیبا شن        

 تختم جابھ ی بھ خودم دادم ورویزیتکون ھرچند ناچ. رفتم تابازش کنمی مدی باگھید
لبخند زدم . با صورت خندونش اومد داخل ودرو بستتایچند لحظھ بعد ارم.جاشدم
 :وگفتم

 !! عنبر امدیدر باز شد وبو-         
 : وبا خنده گفتدی گونم رو بوستایارم        
 .گھی دمی خودمون رو گول بزندیبا!!!ه تا عنبر شباھت دارشتری عن بیبھ بو-         
 . کھ دستش رو گرفتم ونشوندمش کنار خودمرخندهی زمیھردو زد        
 !! مکھی حاجی شدند؟؟شما کھ حاجی افتابنورای شده مادمازل ایچ...خوب-         
 وقت گھی دیحت...رمی کنکور می روزا کالس امادگنیا.یبھ خدا شرمندم ان-         

 . گرفتھیطفلک افسردگ. ھوار بشمایرم سرارندا
 .ی کنی بھ بچھ ظلم میدار-         
بھ پام ...( بشھ ھمیداری ددیاوردم کھ ھم تجد... ھم واست اش پختھ بودیمام-         

 !!یادتیع)نگاه کرد
 : زدم وگفتمیلبخند تلخ        
 مامانم رو ی وقتھ حتیلیمن کھ خ) پکریبا بغض ولحن...(دست مامانت دردنکنھ-         

 !!دستپختش.... برسھ بھیچ.نمیبینم
 دیشونھ ھام رو مال!!یترحم ودلسوز.... دمی وشاینگاھش پرشد از ناراحت        
 :وگفت
 . امروزه رو خوش باشھی.ی انالی خیب-         
 :بھش مشکوک نگاه کردم وگفتم        
 مگھ امروز چھ خبره؟؟-         
 : کرد وگفتیمن من...دی پررنگ از روش        
حاال . فرصتھھی... خداستی از روزای روزھیامروزم ...اھان....زهیچ...خوب-         

 ھمون یری رو ھرطور بگیتو زندگ...بخند... باش؟؟خوشیچرا بھ بطالت بگذرون
فقط . پرنده برگردهچھی وبا قالشھیبا غصھ خوردن توھم کھ مامانت جادو جمبل نم.طوره

 .یدی وعذاب می کنیدت رونابود م کھ خویتوئ
 :سرم روتکون دادم وپکر گفتم        
 کس بھ قد من زجر چی کنم ھی اوقات فکر می گاھیول.حق باتوئھ....اره-         
 شانس واقبال رو یانگار خدا رو.ستی بخت ناهی کس قد من سچیھ.کشھی نمیوسخت

 .ازمن برگردونده
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 ضرب برو باال تا بھ ھی ھوشمندانت رو بزار دم کوزه ابش رو یاالیفکرا وخ-         
نگاھش (بعدشم...ی من باھوش نابغھ ندلی چرت وپرت تحونقدری برسھ اکمیمخت 

 شانس بزرگ رو واست ھی خدا دیشا)... با اشاره بھ خودشی جورھی شد وطونیش
 !!!ی دونی قدرنمینازل کرده خبر ندار

 :وبا خنده گفتمابروھام رو باال دادم         
 !!!وی خوشنی ازرمیمی ومی کشیاخر منو م-         
 موند وباھم شمی ناھار رو پتایارم. ماھم شروع شدیای حرفا بحث وشوخنیبا ا        

 ی ولزی می پامی اصرار کردم کھ بریلیخ.می اتاقم خوردیاش رشتھ مامانش رو تو
 پا نیچون با ا... قبول کردمیمنم از خدا خواستھ زود.می راحت ترنجای گفت کھ اتایارم

از ... فرشتھ نجات بودھیمثل . ازم سر زده بودی رفتم ھنربزرگی ھم مییتا دستشو
 حد نی کھ بعد از شکستن پام ھم تاامیدی خندی بھ قدری ولاوردیتولدم بھ روشم ن

 خنده یدم وبا کلالبومم رو اور... ذاشتی واون وسرکار منی زد بھ ایزنگ م.دمینخند
 رو ھ ھاش کھ کل خونی گفتم البتھ اون بمب اتمیاز خاطراتم م..مینگاش کرد

 ھم از تای با چندش کھ خود ارمی بھ قدری گفتم ولی ھم مامی از تنشیماب.بترکونھ
 خانواده شدم ھیموسبب بھم خوردن ... من ھامیعجب بد جنس.داداشت متنفر شد

کنجکاو شدم کھ .ومدی منیی تلق پلق از طبقھ پایصدا بعد از ظھر بود کھ یطرفا...رفت
 : جلوموگفتدیو دتای ارمی چھ خبره ولنیی پانمیبب

 .شھی کھ زود خوب نمی کنی نم؟؟مراعاتیری حالت کجا منیدخترجان تو با ا-         
 ...ی برم بخوامیم-         
 ؟؟ی عکساتو نشون بدھی بھم بقی خواستیمگھ نم....نھ نھ-         
 ...چرا ول-         
 !!ی آننمی دوست دارم ببیلی من خیوا.گھی نشون بده دایخوب ب-         
االنھ بترکم اجزام بچسبھ .ھیاوضاعم اضطرار.یی خوام برم دستشویم...زمیعز-         
 .واریبھ درد
 .خوب زودتر بگو...اھان-         
 تو یدی گاز منطوریھم.یدی بگم مجال نمخوامیم... بده قربونت برمرتیخداخ-         

 .یگی برام مقتی حساس از عالتی موقعنیا
 : گفتری کرد وسربھ زیخنده اروم.صورتش سرخ شد        
 .عجولم...کمی...دیببخش-         
 !!ستی نبی عجادیز. اومدنایداداشاتم ھفت ماھھ بھ دن... کنمیدرک م-         
 لشی بھ ھمراه چشمک تحوی اثانھی قلمبھ نگاه کرد کھ لبخند خبیبھم با چشما        

 نشدن بھ دست عیرفتم تو وفقط محض ضا. اتاقمی مجزاییدادم ورفتم سمت دستشو
 خواستم ی ومن مدادی مچیاگھ دلم پ.... ھامی خودمونیول. اب زدمھیوصورتم 

ل دروغم تازه اگھ مث!! رفتیم بعد اون موقع ابروم... اجراکنمیزیچ...یکنسرت
از افکار . رو ھوارهی کشور مھی کنھ کھ اون موقع ریاوه اوه اوه خدابخ. باشھمیاضطرار
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 درد ھی...ھی صورت پراز درد مخفھی نقاب نیپشت ا. زل زدمنھیخودم خندم گرفت وتو ا
 از اعماقم سر دادم یآھ.اوردی رو بھ درد میجانفرسا وسوزناک کھ قلب ھرسنگدل

 بود سر کمد لباسام وداشت پررو پرو نگا تارفتھی ارمدمیدر کمال تعجب د.رونی بفتمور
 : گفتمزی متلک امی جورھیبا تعجب و. کردیم

  خدمتتون؟؟ارمی بییچا-         
 لباس اسپرت ی روضی لبخند عرھینگاھش بھ ھمراه . گفتمیفکر کرد جد        
 : خشک بود کھ گفتی رنگی صورتیومجلس
 . خورمیمن نم.ینھ مرس-         
 ھ؟؟؟؟برگشتی دختر سادنیاخھ چقدر ا.واری خواست سرم رو بکوبم بھ دیدلم م        

 : وبچگونھ گفتبی ذوق عجھیسمتم وبا 
 ش؟؟؟ی پوشیم-         
 ھااااان؟؟-         
 . نازهیلیخ.نمی خوام ببیتنت کن م-         
 !!قابل نداره-         
 ؟؟یجد-         
 .اگھ خوشت اومده مال تو....اره-         
 !!! گشادهیلیواسھ من خ)...یبا بدجنس...(نھ-         
 خانواده من رو پودر کردند نی کال ایعنی خپلم؟؟؟نقدری من ایعنی.جونم صداقت        

 ھیفقط .... خوردهھی کھ بود من ی ھرچی ھم الغر نبود ولیلی ختایارم.ازبس باحالند
 با ناز تایارم!! ابروم برهدی بادکنک فرض نکنھیباز من رو .پرتر بودم...خورده ھا
 :وکش گفت

 !!؟عخشم؟؟؟خواھش؟؟؟یآن-         
 
 

 : از گند زدن بھ اتاقم گفتمیری جلوگیبرا.اوردمی داشتم باال مگھید        
 !!باشھ... خبیلیخ-         
 کم حال کھ ی صورتی اندامراھنی پھی. قبول کردم بپوشمیبھ اجبار وھزار بدبخت        

 ی تا جاناشیاست.شدی ھم دورکمرش بستھ می کمربند مشکھی. وسرد بودیجنسش کش
 کوک خورده وحالت لونھ ھی نی معیارنجم بود کھ روش حالت باز بود ه با فاصلھ ھا

 وتنم ستادمی تمام مشکالت گوشھ اتاقم اھب. دادمی داشت کھ باال مقھی. یزنبور
 بار ھی سرجمع دیشا. دادی میی نویھنوز بو. بودمدهی وقت بودنپوشیلیخ.کردم

 : کرد وگفتینی ھتای کھ ارمستادمی انھی ایجلو. استفاده نکرده بودمشترازشیب
 . کثافت؟؟محشرهی آنیوا-         
 :پشت چشم نازک کردم وگفتم        
 . بودم وھستمشھیھم-         
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 .ی ترسم چشم بشی می کنی می شکستھ نفسنقدریا.ی آنیتو متواضعچقدر -         
 !!یزی چالتیخ. من عنتررو چشم بزنھادی نمیکس...نترس-باخنده        
 دراول نھی ای صندلیمن رو بھ زور نشوند رو.دی حوالھ بازوم کرد وخندیمشت        

 :کھ اعتراض کردم
 ؟؟ی شاھکار خلق کنی خوای ممی دختر؟؟مگھ من دفتر نقاشی کنی کار میچ-         
 نی صورت کھ انیبا ا. خوادی صاحب خشگلم مھی لباس خشگل ھی سسسیھ-         

 !!شھی مفیلباس ح
 ده؟؟ی من زشتم دختره ورپریعنیتا؟؟یارم-         
ول  واسھ حفظ اعتماد بھ نفسم خودم رو گخوامیم... خوبیول...برمنکرش لعنت-         

 .بزنم
 ی من رو شکل جنا نکنایفقط جان ار. کششیگولت پ...یتو بول نزن-         

 .یدونیخودت م....کھ
 .حواسم ھست....باشھ بابا-         
چون چشمام .کنھی کار می دونستم داره چینم. ومشغول شددیسرم رو عقب کش        

 داشت رو یرو برم کامیھمش ماژ. با ذوق وعالقھ بودنطوری ھمیاز بچگ.بستھ بود
 زد ی می کھ رگبارنی رفتم جلو ابتی منگل می خرانیمنم ع.دی کشی میصورتم نقاش

 ییچھ روزا.ری بخادشی....نوچ نوچ نوچ. بابامشی رفتم پیتو حالم واخرشم عر زنون م
 ناب یواقعا لحظھ ھا. اون وقتا رو احساس نکردمینیری ازون بھ بعد شگھید.میداشت

 ی کردوخودشم می مفی از خاطراتش تعری بالحن بامزه اتایارم. بودندیوتکرار نشدن
 ود منو تو فشار گذاشتھ بطیواقعا شرا. داشتم نترکمیمنم کھ خودم رو نگھ م.دیخند

 : کرد گفتی مشمی طور داشت ارانی ھمتایارم.اصال ولش کن.....یعنی!!بدجور
 حفاظ دار باھم خواب ی تختانی تو اایمن وار... کھمی عکس دارھی-         

 تو ایدست ار.می از ھمون بدو تولد ھم باھم سرلج داشتیول. بودمارستانیتوب....میبود
اره ...فک کنم دوسالش بود....اووم.... ھم اونجاامیت... منم تو شکمش بود یدھن من وپا

ود  لبخند رو تا بناگوش باز کرده بنیکھ قربونش برم ا تو بغل بابام.دوسالھ بود....اره
 خواست ازمون زھر چشم یاز ھمون اول م... کردیھا داشت با چشم غره نگامون م

 یاصال شده جزثابت عکسا.... زنھی برق مشینی بنیی اغلب عکسامونم پایتو.رهیبگ
 کنھ یقاط....یس شنای کھ ماممیت....ندازهی مکھی ھم بھ خاطر ھمون بھش تایار.تیطفول

 چی تالشا بھ ھنی کھ ادونھی نیول.... ادم کنھ دوزه تا ماروی وزمان رو بھم منیزم
 .می مونی میما ھمون کره خرا باق... خورهی نمیدرد

 :باخنده گفتم        
 .بابات چقدر مامانتو دوست داره ھا....یول-         
  مگھ؟؟؟؟چطوریواسھ چ-         
 یصبر م. اوردندی ھمبازامی زود واسھ تکمی)صورتم رو خاروندم....(اخھ-         

 . کردندیبعد قطار م... ادی از اب وگل دربکمیکردند بچھ 
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 اریتاحاال کام.... گرفت ھای شل نمکمیاگھ مامانم .... بدهرتیخدا خ-         
 ی جھان منی ھم چشم بھ ای وکبری واصغر واکبر وصغرالی ونازاروترالنیوسام

 یھنوزم گھگاھ..... بشم بابامیمن فدا. شدی مسی تاسیخالصھ مھد کودک.گشودند
 گھیحاال تو فکر کن د...اتاق ما  توادی شبا از دستش میمامانم بعض... زنھیمشکوک م
  دفعھ سھ قلو نشد؟؟نیاگھ ا...نیحاال بب!!! درحال رخ دادن بودهیچھ حوادث

 . پنج قلودمی؟؟شایدیخدارو چھ د!!هللا واعلم-         
 ماشاهللا بزنم بھ تختھ شمی جورنیھم.زارهی منابوی سر بھ بامیاون وقتھ کھ ت-         

 یھمھ رو بھ رگبار م. خدا بھ حال اون موقع رحم کنھگھید.... ھستی/ه/اعصابش گ
 !!!امتی؟؟قی فھمیم.شھی مامتیق....چیبنده ھ

 ی دلخوشیعنی.دی خندیخودشم غش غش م. خواھر شده بود برامھی مثل تایارم        .
 خوش نبودم تا االن یاگھ الک... ازش ندارم ھایمنم دست کم!!ی واقعی بھ معنایالک

 :کارش کھ تموم شد گفت!!واال.ھفتا کفن رو پوسونده بودم
 یلیخ..یول. شدظی غلکمی... ھاکمیفقط .. محشرتختی تموم شد رزمیخوب ع-         

 .یخشگل شد
 : زدمغی جتریبا ح.تای خدا لعنتت نکنھ ارمیا....با وحشت چشم باز کردم و        
 کمھ؟؟؟ی نیا.....خره-         
 : وبا پتھ تتھ گفتدیپشت دستاشو مال        
 .ستی نیزی کھ چنیا...اره-         
 ھ؟؟یختی چھ رنیا.... کمھ؟؟شدم شکل دراکوالی چیعنی ؟؟دخترجانیچ-         
 :بغ کرد وباحالت قھر روشو برگردوند        
 !! دختره بدشھی دستت دردنکنیجا-         
 کھ من رو یانصافا شکل ھرکول وخون اشاما نشدم؟؟ھرک....خوب توروخدا-         

  دختر خوب؟؟یچھ تشکر!! گرخھی بھ خودش منھیبب
 تینامی دنی عھوی. دی لرزیچونھ اش از زور خنده م... اخم زل زدھیبھم با         

 : زدمغیبا خنده ج. خندهری زد زیدوپقیترک
 !!  خودتھیشاھکار ھنر....مرگ-         
 . بارهی می ازت خشگلیعنی....ی وایوا-         
 .دهی ورپرادی سرت می بخندیبخندبھ ھرچ....بخند...ھان-         
 .بخواب درستش کنم-         
 !!اوووم؟؟؟.... بھششتری بی خوایم-         
 . نگاه کرددنیبھت بدون خند...حداقل. حلش کنمخوامیم....نھ.... ادبیب-         
 . نجات بدهطی شرانیمن رو از...ی دوست داریتورو جان ھرک-         
 . اومدتیبخواب کھ ناج-         
 افتاد بھ جون صورت رپاکنی دوباره چشم بستم کھ با پنبھ وشیبھ ھزار بدبخت        

 .چارمیب
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 !!قھی عتی کنی پوستم رو میبابا دار!!ی ھووووتایارم...اوه...اوه-         
 . شودی نمدایھدف پ....نابرده رنج.!! دندون رو قلوه بزارقھی دقھی.....دھھ-         
 . تو ضرب المثلھیگند زد....یعنی-         
 !!اره واال-         
 : کھ گفتدمی خوابگھی ساعت دمی نھی        
 !!پاشو ولذت ببر. دفعھ واقعا شاھکار کردمنیا....وخھ-         
 ی بھ خودم نگاھنھی پلکام رو باز کردم وتو اینم نم البا ترس         
عجب ....بھ بھ.شده بودم ماه شب چھارده... نباشھییازخود ستا.خوشمان امد...نھ.انداختم

 حس ھی با تای کردم کھ ارمیداشتم واسھ خودم ذوق م) نداره؟؟لونی نایکس!!(یدخترناز
 :افتخار گفت

 ؟؟ی رو داریی طالیھنر سرپنجھ ھا-         
 : نازک کردم وگفتمیبراش پشت چشم        
 .خودم از اول خلقتم خشگل بودم. ندارهیری رژ لب وخط چشم کھ تاثھی-         
 !!!نیسنگ پا قزو- زدغیج        
 ھی کھ با حالت گری صندلیزبونم رو واسش دراز کردم کھ دوباره نشوندم رو        

 :گفتم
 !!ل ما بردارجان مادرت دست از سرکچ-         
 .یھنوزکار دار....عمرا-         
 !!ی کنی ول نمی از من نسازای اناستازھیتو تا -         
 ؟؟ی کنی مسھی رو با خودت مقاندرالی کھ خواھر سستی نفیح-         
 ون گنده از من بھتره؟؟* اون کیعنی شعوووریب-دمی کشغیج        
از ٢٠٦ لباساش ھمھ رو ھوا بود؟؟من مطمئنم سازنده ادتھی... تو ھدفیاقا زد-         

 !! خانوم الگو گرفتھنیھم
 . بھ درد بخورهدی جاباھیباالخره -         
 !! خواست شوھرش دوک باشھیم...چھ پر توقعم بود-         
 ی رو سرش حلوا حلوا مذاشتی مدی دادن بای سرکوچشونم میبھ اون نمک-         

 !!! برسھ بھ دوکی دادن چیبھ اون دوغم نم.کرد
 !!اره واال-         
 کھ از پوست دی کشی منیاقا ھمچ. نوامی بی بھ موھادیصورتم تموم شد چسب        

 .کنده شد
 خوب نی اتا؟؟چرایارم.... اونجارو درست کنتای ارمی وایوا...تا؟؟؟یارم-
 تا؟؟؟یست؟؟ارمین
ببند .ی غلط کردیکنم بعد بگو کجک بی غلطھیبزار ...تای درد ارمتایمرگ ارم....دھھ-

 . کنمی می دارم چھ غلطنمیبزار بب
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 من ی خوایبعد چطور م...ی کنی کار می چی داری دونیالمصب تو خودتم نم-
 ارم؟؟یسردرب

 .انھی ی بوسھ کھ بفھمی عقل خودت رو مگھی دنیا-
 دونستمینم..... کردمی باموھام نگاه متای ارمزی نزدم وتنھا بھ ستی الم تا کام حرفگھید
دوست نداشتم کھ ازم . دونستمی کاراش رو نمنی الیاما ھنوزم دل....ادی قراره دربیچ

از ھمون .... دادمی کدوم از خواھش ھاش جواب مثبت نمچی بشھ وگرنھ بھ ھریدلگ
 ھی یچون واقعا جا.مخصوصا از من. بشھناراحت تای خواست ارمی دلم نمیبچگ

 خودش رو ھی مثل بقتای ارمی ولمی ھم سن بودبایتقر....شتمخواھر نداشتھ دوستش دا
 ی وحرف شنودی خندی دختر بچھ باھام مھیمثل ... گرفت وباھام مچ بودینم

 بود دهی غلمیرگ فوضول...ومدی از سالن مبی وغربی عجیھنوزم صداھا.داشت
 رفتم تو ی بھ قدرگھی ذاشت من تکون بخورم؟؟؟دی عجل معلق منی مگھ ایول!!اساس

 چشمام یفقط داشت جلو. نداشتمی توجھنمی بی کھ اصال بھ اونچھ کھ دارم مالیفکروخ
 : زد سرشونم وگفتیوقت!!! وبسنیھم... شدی داده مشینما

 خودت ی چون وچرایبھ عالم ب.شتنی آنیباالخره ھفت خوان رستم رو رد کرد-
 !!بازگرد

ھمھ رو برده بود . خشگل شده بودیلیخ... شدمریواقعا غافلگ. گفتمینی موھام ھدنی دبا
 سرم یجلو. داشتم کھ کارش راحت تر شدسیبابل.باال وسرشون رو فردرشت داده بود

واقعا . سرم داشتمی تاج کوچولو ھم روھی. بود تو صورتمختھی پف دار رکھی تھیھم
 : وگفتدی خندتایارم.محشرشدم

 .یشی مفی حیدار...می شوھرت بددیکم کم با!!ی واکردیچھ رنگ-
 تو خونھ زورگوخان ی فرشتھ انی ھمچستی نفیح...شمی مفیبرم خونھ شوھر ح-

 حروم بشھ؟؟
 .ی است قانون زندگاننی کرد؟؟اشھیچھ م...ی ولیگیراست م...چرا واال-
 . عجوج مجوجش رو ببرندی وقانونایمرده شور زندگان-

بھ !!م امشب چھ خشگل شدیوا. کردمی گرفتم وحال می مگوری واسھ خودم فنھی اجلو
 : کرد؟؟ھان؟وجدانم داد زددای پدیاز کجا با...ی شاخ شمشادنیدختر بھ ا!!!بھ بھ...بھ
 !! اومد تو دھنتیکی یدی نکن کھ دیفتگی خودشیادی عمو؟؟زیھووو-

 : دادمی کتک حسابھی رو با جوابش
 . زنمی نزر کھ من تورو کتک میادیز-
 !!ی کنیتو غلط م-
 !! کھ ھستینیھم-

بازم .....ھووووم.ی بھ دوکنیکی بامن یتاتوباش...اھان.روش کم شد! جان کم اورداخ
 تای بھ ارمنھی اینگاھم از تو.!حقشھ..... کردی می وراجیادیاخھ ز...باھاش قھر کردم

 یی کاراھی انداختھ بود واون پشت داشت ی خودش پارچھ ایرو.....افتاد
 ی کردن بدجور داشت عذابم متیذھوس ا. رفت تو جلدمی لعنتطونیش.....کردیم
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لبخند . کنمی تونستم نقشم رو عملیپس م...حواسش بھم نبود. تحمل نکردمگھید.داد
با خودم .... شدمکی از پشت بھش نزدنی پاورچنی زدم وپاورچی اثانھیخب

 گوشخراشش غی کھ جدمی کشنییپارچھ روچنگ انداختم وپا!!سھ.....دو...کی...شمردم
 .دیچیتو سرم پ

 !!ای حیخرب-
لبم رو .دمیاز خودم خجالت کش. خاک برسرمیوا..... کرد وی لباس عوض مداشت

 دادم ھیبھ در تک. ودر رو بستمرونیگازگرفتم وبا تمام سرعتم لنگ زنان از اتاق رفتم ب
 خودم واقعا باحال ی ونگاه منگلتای زده ارمرتیتصور چھره ح. زدمی صدا قھقھ میوب

 . بلند شدنیی از طبقھ پااھنگ یھ صدا گذشت کی اقھی چند دقھی.بود
 

 ای جنا اومدند وتوخونھ ما جشن گرفتند ای!!جلل خالق... بھ سمت باال پرش کردابروھام
 کھ بھ ذھنم خطور کرد لبم رو از شدت شرم یبھ خاطر افکار منحرف....زھراخانوم

 چھ هنطوری اگھ ا؟؟پسیزھراخا نوم وپارت....استغفرهللا.وخنده محکم دندون گرفتم
 افتاد عصاھامو از ھول ادمی. باشھیدنی دیھ شوی دیبا..... رو دعوت کردهییگرایج

 یتا حد....ولش کن!! بد وسختھیلی کھ خی شکلنی ایوا....وعجلھ فراموش کردم
 تونستم ی خواستم ومی بدون عصا ھم می خودم متحمل شدم کھ حتی رو رویکنجکاو

  رو گرفتم ولنگ زنانی کبرمیباالخره تصم.... نبودی صبر وبردباری جاگھید....برم
 پاھام من رو ببرندھا من دارم پام رو کشون کشون نکھی ایبھ جا.... رفتمنییاز پلھ ھا پا

 از پلھ ھا یھرچ.واال!!نی پشت بھ زی بھ پشت وگھنی زیگھ..... کنمیبا خودم حمل م
 داشتم بھ غلط گھید..... شدی مادتری شدم کارم سخت تر وشوقم زی مری سرازشتریب

 کھ یزی از چی ھفت خوان رستم رو ردکردم ولاالخرهب..... شدمی میکردم ھم راض
 دارند بپر بپر نی کگھینادیا! امام ھشتمای.. ابوالفضلای..... دھنم باز مونددمیجلو روم د

 یاصال متوجھ من... بودنگھی باغ دھیھمشون تو .... شناسمی نمشونمیکی کنند؟؟من یم
 کردم ی بھشون نگاه موت مات ومبھنی افتاده رو زمی وفکدهی ورقلمبیکھ با چشما

 ی شد وقتی مخیمو بھ تنم س... کردی رو روم پھن مشیترس وبھت داشت سا.....نشدند
بھ نفس نفس . رفتم عقبیاھستھ اھستھ م...ھاج وواج مونده بودم.....دندی کشی مغیج

 برق وصل شده انی بود کھ بھم جرنیامثل !!!بدنم عرق کرده وسرد...افتادم
اونم تو خونھ ... جماعت جوون ھی.... رو نداشتمیزی چنیھمچ دنیتوقع د.....باشھ

 دیبعد نبا.....المپاھم خاموش....تازه درحال رقص.... وبرهادی توش نمچکسیکھ ھ.....ما
 نجایاصال ا... زنگ بزنمسیبھ فکرم زد کھ بھ پل....گھی دشھیزدم؟؟؟نمیسکتھ ناقص م

 ی برایھمھ چ.... بھم خوردتعادلم  گچ گرفتم با قدرت خورد بھ پلھ کھیچھ خبره؟؟پا
درسدد :بھت وحالت شوکھ....ی کافزانیبھ م:ترس..... بودای بلندوبنفش مھغی جھی دنیکش

دھانم رو باز کردم وبا تمام قوا !!فراتر از حد استاندارد:ی ومنگجیوگ....انفجارمنبع
روشن   اھنگ قطع والمپاھمی رو بھ ھمھ جا فرستادم کھ صدامیی ماوراءفضایگناالیس

 شونی ھنوز دوزاری اون وسط چند نفردن؟؟البتھی بلند بود؟؟چطور ھمھ شنیلیخ....شد
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 دردبد ھی یخودم رو برا.... کردنی نگام مرتی داشتند با حایشتری بی بود ولوفتادهین
 چند لحظھ یبرا.... بغالم گرفتھ شدری از پشت ز کردم کھیوشوک بزرگ تر اماده م

 انیجر.... کنی کارھی... خودم رو سپردم دستتایخدا!!فضل ابوالای... کردستیقلبم ا
 اشنا مشامم رونوازش کرد وبھ ی خوش عطرحھیرا.... ونفسام بلند شده بودادیخونم ز

دستم رو از نرده گرفتم و . کردمی میحس منگ...بھ خودم اومدم.وجودم ارامش داد
 مقابلم دو نگاه در...سرم رو برگردوندم و.ستادمی ناقصم ای پاھایلرزون لرزون رو

 گھی بھم قوت قلب داد کھ دنانی واطمتی بود کھ حس امننیمثل ا.جذاب رو نظاره شدم
 ی م بود وتو چشمام نگاهستادهی ازم ای قدممی فاصلھ نھی با امیت.... نداشتھ باشمیباک

 تونستم بفھمم ی نمی زد ولی برق مشھیمثل ھم....حالتش برام خاص ومبھم بود...کرد
باالخره زبون بھ دھن گرفت .کردمیفقط نگاھش م! دارهی جور حس وحالچھ کھ االن

 :وگفت
 .تولدت مبارک-

 فقط یبا حالت گنگ. نفوذگراش بودمی دونستم چقدر محو چشماینم... خودم برگشتمبھ
 :دیچی سالن پی احسان توی اشنا وپر انرژیصدا.بھ گفتن ممنون بسنده کردم

 !!توینامیبترکون د....بھ افتخار شاھزاده جشن امشب-
 ی جمع کمتر افرادیتو.... شاد باش بلندشدیغای بھ ھمراه جیکی مکزیقای تشوموج

باورم . ارزش داشتای دنھی کھ اومده بودند واسم نی ھمیبودند کھ من بشناسمشون ول
 شی داشتم پی صبحنیھم. شدهدهی من تدارک دی دم ودستگاھا برانی شد ھمھ اینم

 تمام یتو دلم با خوش حال.دهیصدام رو شن  خدانکھیمثل ا... کردمیخودم نالھ وشکوه م
 :پرقدرت گفتم

 !! دربست نوکرتمایخدا-
 رقص  خورد وبھ دنبالشچی اھنگ دوباره تو گوشم گرومب گرومب پیصدا
 ی تو بھ چشعوریاخھ ب!!برپدرت لعنت... درنوسان بودامی تپی تینگاھم رو!!غیوج

 اعصاب واعتماد بھ نفس کاذب من رو بھ فنا نکھی ا؟؟؟جزیزنی مپی تنقدری ایرسیم
 شلوار کتون ھی. پسر نبازمھی  ھستم تا خودم رو بھکتاتوریھنوز اونقدراد....؟؟نھیبد

دکمھ ھاشم ...ی قھوه ای ورنی با کفشای قھوه ای تنگ چارخونھ کرمراھنی با پیتیکبر
 یبھ گمونم ھمون!! باباستینھ نھ اون ن....رشمیطبق معمول سھ تا از باال بازبود وزنج

 ری رفتھ بود زی جورھیچون ... نبوددمی شایول. دادمھیبود کھ من بھش ھد
 از تایبا اومدن ارم!!شانس یبھ خشک..اه. نداشتمی خوبدرسی دنیواسھ ھم....راھنشیپ

 با یی کوتاه دکلتھ طالراھنی پھی!! چھ ناز شدیوا.دمی پلھ ھا چشمامو روش کشیباال
 دوشش وچندتا ھم پشت ی بود روختھیموھاشم ر....یی براق وپاشنھ بلند طالیکفشا
 نیمخ منم کھ ماشاهللا ھم. جوهیاثارروان....دی ببخشیوا... کوشش؟؟یقلبمو برد...گوش

 صورتش جا ی ھم روحی ملشی اراھی. سرش داشتی تل ھم روھی.... درخشھیطور م
جلوم . سمتمومدی لنگھ کفش داشت وبا خنده مھی دستش عصاھا ویتو....خوش کرده بود

 :ستادوگفتی اامیوکنارت
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 !!ی بھ پا کردی چھ قشقلقنیب.... ازت چشم برداشتمقھی دقھی-
 ....یم وبگم بھ بھ عجب س نگاه کنتیفری جنکلی واستم بھ ھیتوقع داشت-

 : دھنم رو گرفت وبا خنده گفتیجلو
 ستاده؟؟ی خان دادشم واینی بینم!!بسھ.... خب بابایلیخ-

 نگاه ی شده بھش چند لحظھ اکی باریبا چشما.... رو اھستھ پس زدمدستش
 : گرفتم وگفتمامیانگشت اشارم رو بھ سمت ت...کردم

  رو باال بکشھ؟؟شینی تونھ بی نمی کھ حتنی؟؟ایگی منویا-
 !!داداشم ماھھ. حرفونی ا؟؟نگویواااااااااا؟؟آن-
 ششیچ.... کردی نگام میشی اتی نگاه کردم کھ با چشماامی چندش بھ تی صورتبا

 تیخالل دندونم بزن بھداشت دھان ودندان رعا!!گھی رو بخوردامنیب...تعارف نکن
 :فت گتای خطاب بھ ارمامیپشت چشم نازک کردم کھ ت.واال!!بشھ

 ادم تنگ چشم ی سرھی نجای ایگی؟؟نمی کردشی ارانقدری چرا اتا؟؟تویارم-
 تظاھرگرند کھ با جمع ھستند نند؟؟فقطیھستند کھ چشم ندارند تورو بب...وحسوووود

 .نندی تونند بھ خودشون ببی نمکھیدرحال
 شتری کھ بیلبخند..... کردمی وچشم غره نگاھش می من بودم کھ با دندون قروچنباریا

 بلندم تو یناخن ھا.... شدرهی ختایبھ پوزخند شباھت داشت رو کنج لباش جا داد وبھ ارم
 فشردم کھ گفتم االنھ از ی وقدرت متی با عصبانیبھ قدر. رفتمیگوشت دستم فرو م

 : گفتدی با حالت تھدتایارم!! خر بزمچھلھپسره ک!! بزنھرونیپشت دستم ب
 داداش؟؟؟-

 از ماه گھی دیبرخ. ھااشونیفقط بعض...البتھ.شعورندیاقعا بو.... مردمنیا... برخوردبھم
 : سر دادم وگفتمیخنده ا. کردم حالت خودم رو حفظ کنمیسع. کم ندارندیزیچ
صاف وساده با ... باشھیھرچ.میمثل کف دست...میستیالحمدهللا کھ ما ازون دستھ ھاش ن-

 جونم اسپند تای ارمیاا برا سپارم حتمااااااایبھ زھراخانوم م.میگی ممونی زبونیزبون ب
 !!واقعا کھ. چسبوننی مھیمردم صفات خودشون رو بھ بق... روزانیا.دود کنھ

 
 
 

 جنبھ دماغ یب... رد شدمامی از کنارتی بغل زدم وبا تنھ محکمریعصاھامو ز        
 ودنگ نگی ھمھ باسازش دنی کھ ایمن.... چقدر نمک نشناسھگھی دنیا!!سوختھ

 ای چشم ورو وی حد بنیتاا.... باشمیمن ھرچ!! حاال شدم چشم تنگ حسوددمیرقص
 رد شدم وخودم رو بھ مبال مع جنی ازبیبھ سخت.اخمام رفت توھم...ستمیحسود ن

 حد نی تا اامی تدی رسیفکرشم بھ ذھنم نم...رسوندم وخودم رو روشون انداختم
 حالت رو نی ھمیاھرک وبیی وھرجاشھی کھ ھمیاونم از طرف من...ی شوخھیدربرابر

اصال چرامن ...اصال!! پسره االغ واموندهشیچ....ضعف وواکنش نشون بده....دارم
 ی خورد مستی کھ اصال در حد وحدود من نیرو واسھ کس  اعصاب خودمخودیب
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حالم گرفتھ !! القبا الدنگھیپسره ... ور ور کنھ کھ فکش خستھ بشھنقدریکنم؟؟بزار ا
 تفاوت ی کردند بی می روم کھ داشتند خودکششی بغ کرده بھ جمع پیبا حالت...شد

از دور   نگرانی با صورتتایچند لحظھ بعد ارم.... کردمیوناراحت نگاه م
 ی ای حال ومصنوعی گره ابروھام رو از ھم باز کردم وبھ اجبار لبخند بکمی....داشدیپ

 تر یعی داشتم طبی نم لبام نگھشی بد بود کھ اگھ رونقدریا.... لبامینشوندم رو
 . کنارم نشست ودستامو تو دستاش گرفتتایارم....بود

 ؟؟ی جونم؟؟ناراحت شدیآن-         
شونھ وابروھام رو ھم زمان ...ستی حرفا مھم ننی دادم کھ واسم ای نشون مدیبا        

 :باالانداختم وگفتم
 ؟؟ی چیبرا!!نھ-         
 !!امی تیحرفا...بھ خاطر-         

 الشی خی زنم وبیمن ھمونجا حرفم رو م....قبال ھم بھت گفتھ بودم...ستیمھم ن-         
 .شمیم

 . ...یلیخ....امیت....راستش...خوامیمن عذر م-         
 !! جنبھ اسیب-         
 !! نھ تااون حدیول......آره....آ-         
 :زدم بھ بازوش وگفتم        
 .بھش فکر نکن... بود وگذشتیزی داره؟؟چیتیچھ اھم!!ی ابجی خی خیب-         
 : بھ موھام زدم وباخنده گفتمیدست. بحث شدمنی االی خی زد کھ منم بیلبخند        
 !!ی کردیچھ غلط قشنگ.... ھامیخودمون...یول-         
بھ .... خندهری زمی زدی گرد ومتعجب نگاه کرد وبا ھم پقیچند لحظھ با چشما        

 ازخود متشکر یلی خگھی داروی نیا.... رو فراموش کردمامی تیھ ھا حرفاوطعنیکل
 کنھ تا اموراتش یفتگی خودشنقدریبھ ماچھ؟؟ا....بھ جھنم....بھ درک!! دارهفیتشر

صدوھشتاد ... دختر نیا....بھ سروکلھ ھم زدن  شروع کردمتایدوباره با ارم!!بگذره
 ینم...فقط از شانس گند.نطوری ھم ھمایار.....درجھ با داداش خلمشنگش فرق داشت

فقط بلده .... نوبره واالششششیچ. از اب دراومدشی اخالق عالنی اقا باانیا....یدونم ک
 :وگفت  از خدمتکارامون جلو اومدیکی بعدقھیچند دق.....قلمدرم پلدرم کنھ

 . اوردندفی تشرژتونی ویخانوم؟؟مھمونا-         
 : گفتمی خبری اخم از سر تعجب وبھیبا         
 ژه؟؟یو.....یمھمونا-         
 .بلھ-         
 ....یول-         
 :میدی رو از پشت سرخدمتکار رنجور والغر شنامی تی ورسمی جدیصدا        
 !! داخلدی کنشونییراھنما-         
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 کھ بھ ھی فکرکرده کششششیچ. کرد ورفتامی بھ تمی تعظھیخدمتکاره         
 خشک وسرد نگاه کرد کھ با چندش واسش پشت ده؟؟بھمی من دستور میخدمتکارا

 گھی دیبر.... ورفتدیبعد چند لحظھ راھش رو کش....چشم نازک کردم وروبرگردوندم
 شد وبا ھمون لحن ھر جمع پشت سرش ظاھیھمون خدمتکاربا .شعوریب!!یبرنگرد

 :مودبانھ ومظلوم گفت
  تونم برم؟؟یمن م...بااجازه. مھموناتوننمیا....خانوم-         
 .زکیبرو عز....ھ؟؟بروی سوالت چگھید...یشماکھ اجازه رو داد-         
 بود ستادهی کھ ایی کرد ورفت کھ نگاھم رو بھ ھمونجایکی کوچمیتعظ        

 با ھیالھھ والناز وھد.... بکشمغغغغغغغغغغغی جیدوستداشتم از خوش حال....دمیکش
از جام بھ ھزار زحمت وبدون عصا بلند .... کردندی گشادشون داشتند نگام میلبخندا

 چقدر دونھی خدا میوا....بغل کردم شدم ولنگ زنان رفتم جلوشون وتک تکشون رو
 : بھ اطراف کرد وگفتیالھھ نگاھ.دلتنگشون بودم

  من صاف وسادم؟؟؟گھی بعد مرهیگی میجشن مجرد...خروامونده-         
 .گھی دگھید-         
 : اومد کنارم وگفتمھی سراستایرمھمون لحظھ ا        
 چقدر راه رفتن نیاالن بب... رفتادتی بگم خره؟؟؟عصاھاتو یاخھ من بھ تو چ-         

 واست سختھ؟؟
 .الحق کھ حرفت راست بود.....تای ارمیمرس....اخ-         
 : وگفتممیشونی نگاه پر تعجبش رو بھ من وبچھ ھا دوخت کھ زدم بھ پتایارم        
 !!....امان از دل غافل-         
الھھ زد بھ پام . خوب نشوندمی دادم وکنار خودم مثل بچھ ھاییھمھ رو بھم اشنا        
 :وگفت
  روتو کم کرده؟؟ی جفتک پروندیبھ ک!!تیخاک توسر دست وپا چلفت-         
 !!خودم-         
جفتک پروندن ... شازده خانوم نیا....ستی نیبی عجیلی خزیچ-الناز        

 ؟؟ی اوونھیحاال چرابھ خودت؟؟مگھ تو د.تخصصشھ
 : گفتھی کردم کھ ھدفی رو با اب وتاب تعرھیقض        
 ن؟؟؟ی رب العالمقیتوف....نیسم بر زم....سردرھوا-         
 . بھ ھدفیزد!!رایاخ قربون مخ گ-         
 .ی زدی تو فضا دور میتواالن داشت.... نبودھای الھقاتی توفنیاگھ ھم-الناز        
 . وجود ندارهی ودوراز انتظاردی بعزی چچیھ-         
 گرم ی ھم باھاشون حسابتایارم.دمی غش غش خندھی زد بھ شونم وبا بقھیھد        
کھ باز غرورالسلطنتھ مثل عجل معلق ظاھر .... میدی خندی وممی گفتیباھم م.گرفت

 ی بھ پشتنھیدست بھ س.... بھ خودم گرفتمی سرد وجدیخندم رو خوردموچھره ا...شد
 : دادم وبا دھن کج گفتمھی تکیصندل
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 .بچھ ھا؟؟خان خان اومد-         
 : پکروناراحت از جاش بلند شدوگفتی با صداتای ارمی دونم چرا ولینم        

 . گردمیمن االن برم.... بچھ ھادیببخش-         
 بھ من ی تنھا لبخندی شده؟؟ولی چیعنی زدم کھ یدستش رو گرفتم وبھش چشمک        

 : رفت وگفتامی بھ تیوچشم غره ا
 . خوبھیھمھ چ.زمینگران نباش عز-         
 نی انکھیمثل ا....گھی طرف دھی ورفت دی خشونت از دستم کشیدستش رو با قدر        

 نگاھا نیمطمئنم ا....دمی چشم غره رفت کھ من ترسنیھمچ....از منم داغ تره
 وبھم ستادی ازمای می جلوای بھ ھمراه ارامیت.... ماھرهیلی ھم توش خامیچون ت.....ھیارث

 :فتم گیسرد نگاه کرد کھ با طلبکار
 امر؟؟؟-         
 تی رعانجایا. خدمت مھمونا بکنمیکیاومدم سالم عل.... با شماکار ندارهیکس-         

 !!ادب حکم اولھ
 ی منی واسھ ھمھی فارساتیحاالنکھ خودش استاد ادب.... مطلع شدمکشی تامیاز پ        

 بکشم کھ نی ھمچرمی خواست ھمونجا موھاشو تو دستم بگیدلم م....خوادمارو ادب کنھ
 : حالت خشک رو بھ دخترا گفتھی با امیت....عرش بھ ھوابره 

 ....دی خوش اومدیلیخ-         
 !!امی اقا تداریمشتاق د-الناز        
 !! ادبتیفقط محض رعا....گفتم.... نداشتمی چنداناقی من اشتیول-         
گرچھ کنارش تھ دلم ھم .... شدمی کرده بھ شدت عصبانعی الناز رو ضانکھیاز        

 کھ انگار من ی دادم وبا لحنھی مبل تکی بھ پشتنھیدست بھ س!!ھاھاھا. شاد گشتوخدهی
 : کس باالسرشم گفتمای سیرئ

 !!کمش کن....یسالمتم داد...ی کردتیادبت رو رعا.... خبیلیخ-         
 : خونسرد روبھ من گفتیلی خامیت        
عقل وادب رو ....چون من.ی گوشزد کنستی نیازین.کنمی کارو منیحتما ا-         

 !!با اجازه.حداقل دارم
 رفت تی دستاشو مشت کرد وبا عصبانامیت...میدیجفتمون بھ ھم چشم غره شوت        

 : جلو وبا خنده گفتدی پرایار.ومنم روموبرگردوندم
 .....ادبی نمیکس.دیریبھ دل نگ... دارهی کال قاطامیت-         
 :میدیحرفش تموم نشده بود کھ ھمھ باھم بھش توپ        
 !!نھھھھھھھھھ-         
 کردم یحس م.... کرد وکنف شده برگشتیمن ومن.... بگم خنک شدی چنیع        

 رفتنشون رو دنبال ریبا غضب مس....شھی وگوشام دود بلند مینیاالن داره از سرم وب
 درصدم عاقل ھیتو ....عمرا!!عقل دارم....ھھ. حالم بدبودیبدجور.... کردم یم
 :الناز نشست کنارم وگفت...پسره....م ادب و عقلی بگھ من بخوادیحاال م...یستین
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 !!ی راه انداختیی کارگاه لباس شونمی بیم-         
انداختنش روبند وخشک ....چلوندن ش....شستنش....کارھرروزمھ-پوزخند زدم        
 .شدنش
 .رهی رنگ وروشم منیھم. تند تند نشورنقدریبابا ا-         
 .وفتھیدوست دارم بھ دست وپام ب.... خوامی رو منیمنم ھم-         
 ؟؟یآن-         
 : گفتمیبھ صورت متعجبش زل زدم وبا کالفگ        
 ھان؟-         
 !!ی شدثیتو چقدر خب....مرگ-         
  گفتھ؟؟یک....نھ-         
 . گفتھیکی مرد خھی.... گفتھیننھ راک-         
 .ھمشون واسھ خودشون گفتند-         

 .نامزدتون اعالن جنگ کرده....نمی بیم-         
  الناز؟؟؟ی فھمیم. دست منھریاون ز....ستیاون نامزد من ن-سرش داد زدم        
بھ .... زدندی مرونیداشتند از حدقھ ب.... درشت شدیییلی خگھی درشتش دیچشما        

خودم رو جمع کردم ... افتاد چھ طور باھاش حرف زدممیخودم کھ اومدم تازه دوزار
 :وخجالت زده گفتم

 !!چھی پیاز دست خود پدسگش اعصابم بھم م....ایتازگ....یببخش الناز-         
 ؟؟یآن-         
 جان؟-         
 :تو چشمام زل زد وگفت.لحن نگاھش متفاوت شد        
 !!ی فرق کردیلیخ-         
 . عجوج مجوج شدهختمیر.... دونمیم-         
 : تکون داد وگفتنیسرش رو بھ طرف        
 !!ھمھ....اخالقت....رفتارت.صورتت نھ....نھ نھ-         
 .دوران بلوغھ.ستی نیزیچ-         
 تا چند گھی بعد دوران بلوغھ؟؟دیاندازه مادربزرگ من سن دار...خره-         

 ؟؟یسالگ
 سور؟؟فی خالھیخوب بگو از چ-         
 . کردم توھم بزنھی حد بھ مخم فشار وارد نمنیتا ا....ھی چلشی دونستم دلیاگھ م-         
فرق )دھنم رو کج کردم!!(سھ ساعت مارو گذاشتھ سرکار.... بابانمی بنیبش-         

 !!یفرق کرد...یکرد
 در مقابل ای یاری کھ کم بی بودیمگھ تو کس....ی عوض شدیلینھ بھ خدا خ-         

 ؟؟ی بشی عصبییزای چنیھمچ
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پس از جشن لذت .... خوام ھم بفھممینم....یگی می تو چفھممیمن نم... النازنیبب-         
 از دستش یبھ اندازه کاف.... بشنومامیدوست ندارم از ت.... بحث رو عوض کنایببر 

 . شدهیزمرغیاعصابم چ
 . کردنشرفتیجفتکات پ.شھیمشاھده م...بلھ-دیخند        
 . بھ خود بوشوکت بگھیکی-         
 ینگاھم افتاد رو... منحرف بشھامی باعث شد کھ بحث ماھم از موضوع تنیھم        

 بارم بھ ابروھاش ھی بود وی مذھببای وتقزدی دختر مقھیھد.چشمام ھشتا شد.ھیصورت ھد
 : گفتمرتیبا ح....دستبرد نزده بود

 ؟؟ییییییییییھد-         
 :بھم باترس نگاه کرد وگفت-         
 ؟؟یچ-         
 ابروھات؟؟-         
 :دوگفتیروشون دست کش        
 نھ؟....بد برداشتھ-         
 ... کھ اصال؟؟تویاصال چرا برداشت....نھ خره-         
 : کردوگفتی دستشیالھھ پ        
 !!!ھیخوب شوورکرده د-         
 :با تعجب گفتم        

  وشوور؟؟؟؟تویچ-         
بھ سھ ... وور رفت بھ حلقھ تو دستشنیی انداخت پاحی لبخند ملھیسرش رو با         

 برگشتند وبھم نگاه شیکم وب.... زدمغی دست وجیتاشون نگاه کردم وبا خوش حال
 ی خوام شادیمن م.... کننی فکر مای گنی میواسم مھم نبود چ....کردند

 میاریبعد از منم الناز مکمل اب....دم رو چلپ چلپ ماچ کرھیوھد دمیپر!والسالم....کنم
 : ھولمون داد عقب وگفتھیھد....شد

 !! برد من بدبخت رولیس!!بسھ دگھ...ھووووووف-         
 !! کن بعد ببرهفیاول قصتو تعر.... نھیول....ببره -         
 !!داستانم مھم تره تا خود قھرمانش-         
 .گھی کار؟؟زودباش بزر دی چمیخوای مقھرمان-         
 حس شروع بھ ھی پا انداخت وانگشتاشو دور زانوش حلقھ زد وبای پاروھیھد        

 : کردفیتعر
 وترهیمھندس کامپ.... تو شرکت بابا اشنا شدممانیراستش من با فر...خوب-         

ھم ....ھم خوشگلھ...ھیپسرخوب... وپنج سالستیتازه ھم رفتھ تو ب...ودرامدشم خوبھ
ھم دست )ثانھی وبا لبخند خبدیانگشت شصت رو بھ سر انگشتاش مال....(پھیخوشت

 !! تمومیدرکل ھمھ چ....بھیتوج
 . بازم ناخن خشکھیول... اوردهریشوور پول دار گ!! نگایا-الناز        
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 ؟؟یااااااا؟؟واسھ چ-ھیھد        
 ؟؟یت نکردچرا مارو دعو!گھی دگھیخب راست م-         
 گھیچند ماه د!! سادهی نامزدھی. نگرفتمی جشن گنده منده انیمن کھ ھمچ-         
 .دی بترکوندییای کنم بیدعوتتون م...مھیعروس
 !!!ھی کنھ ومارو خر وتوجی گناه خودش رو مخفخوادیم...ھان-الھھ        
 : کھ گفتممیدیخند        
 م؟؟ی شازده رو نظر کننی تا ما ایندار....یزیچ....یعکس...حاال-         
 . ترسم شوورم چشم بخورهی میول....معلومھ کھ دارم-         
  کھ باز شوورتم چشم بشھ؟؟ی ھستیتوچ....اوووووووووو -الناز        
 : بھ الناز زدم وگفتمیسقلمھ ا        
 .عکس رو بده....ستی امشب توھم زده حالش خوش ننیا....ریبھ دل نگ-         
 .ستادهیاونجا وا...چرا عکس؟؟اونااش-         
بدک !!نھ خوشمان امد....می شدرهی کھ اشاره کرد خی گردمون بھ سمتیبا چشما        

 : رومو گرفتم وگفتمھی از بقشیپ.... تامل داردی جایبس...ستین
 .شمی مدواریکم کم دارم بھت ام.خوبھ....نھ-         
 : وگفتدیخند ھیھد        
  کردم؟؟ی مدی خودمم داشتم قطع امشھیباورت م-         
 !!آره-         
 واقعا؟؟-دیابروش باال پر        
 ی شاخزی چنی وضع واوضاع ھمچنیتوا....اره خب-شونھ ھام رو باال انداختم        

 .ستین
 . بھتر شدهکمی تی گھقھیسل...ایتازگ!!ھی ھدنیاور-الھھ        
 ی مدای ازکجا پگھیشوور د....دمشی بابا؟؟ھم اومد سفت چسبی چقھیسل-ھیھد        

 فرستھ کھ اومد ی کنم کھ چقدر داره بھ خودش لعنت میکردم؟؟؟االنم حس م
 .میخواستگار

 ؟؟ی بدنقدری ایعنیوااااااا -الناز        
 .ستمیھم بد ن یلیخ....از نظر خودم. نھی ولدی بپرسی از فردی رو بانیا-         
 دعوا ی گند وقتینم...کال مرد جماعت پررو ومنت گزارند....از خداشم باشھ-         

فقط بلدند .... کشندی منت مارو مزمی با عشقم عزانی اول از ھمھ خودشونند مشھیم
 ھم از خداش باشھ ی اقا فرنیا....ارندی گنده رو دربی ادمای بخونند وادایرجز وکر
 رو یکی مردا اکثرا نیا.... رو خوب جمع کنوشتفقط چشم وگ...داکردهیکھ تورو پ

 . دارندیبانیپشت
 : وگفتدیالناز خند        
 . انگار جنگھگھی ماتی با جزئنیھمچ!!ی آنینی بی ملمی فیلی خنکھیمثل ا-         
 !!سرده.ستی نلی واسلحھ دخیجیفقط توش ارپ...ھی جنگ واقعنیا...ھست الناز-         
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 :لباسش رو مرتب کرد وگفت.الھھ ازجاش بلند شد        
 کمرو نیا...می قرش بدکمی می بردیپاش! بسھی ووراجیسخنران....گھیخوب د-         

 .میھولش بد
 کھ قربونم ی اذرای برقصم ی ترکدیابای... ھاامیاگرم ب...امی تونم بیمن کھ نم-         

 .دی کدوم توش مھارت ندارچی ھدیبش
 . دلت بسوزهنیشیپس تو ب-الناز        
 . بکنمی چھ کارمیمن خودم بلدم واسھ سرگرم.... دیشماخوش باش-         

 
 یم.... کردمی با حسرت نگاه مھیبھ ھد.... ورفتند وسطدنیھرسھ تاشون خند        

حسادتم .... کردمی خورده بھش حسادت مھیراستش ....تونستم بفھمم کھ االن چقدر شاده
 فقط امی نھ مثل من کھ بھ قول تقتھی حقی خنده ھاش ازرودمی دی بود کھ منیبھ خاطر ا

 مامان یدور,,,. حرفا بودنی فراتر ازیلیخ... دل منمغ,,,.تظاھر بھ شادبودن دارم
 دلم پرده یھمھ وھمھ رو.... کنمی کھ دارم تحمل مییتایازار و اذ...وخانوادم

 کھ از اعماق یآھ...شھی بھ قلبم میی نوروروشنادنی کھ مانع رسمی ضخیپرده ا...دهیکش
 ی نمودم کس جز خچی ھی ولزدی مادی از رنج ھام رو فریلیوجودم بلندشد خ

 قبل ازون کھ بخواد خودش رو ی چشمام حس کردم ولیجوشش اشک رو تو...دیشن
 باعث شد با ی نگاھینیسنگ.... پاک کردمینشون بده متوقفش کردم وبادستمال کاغذ

 دنیبھ محض د.... شدمامیمتوجھ ت... نگاه غم زده بھ سمت چپم سربرگردونمھمون
دست بھ ... شدرهی وبھ رقصنده ھا خند سر برگردوینگاھم با ھمون اخم وحالت جد

 ی دلم مریباتمام تفاس... مقدار جلوتر از تنشھی داده بود وپاھاش ھیوارتکی بھ دنھیس
 ی دونم چرا ولینم.... دادیھم لذت م کار بنیا...رمی حالش رو بگی جورھیخواست 

 وزمھن.... کھ ازش تنفرونفرت داشتھ باشمشھی منی مانع اگھیزدی چھی حس نیکنار ا
 وور رفتم نییسرم رو انداختم پا...ارمی کاراوحرفام وافکارم دربنی تونستم سراز اینم

 ی جشن از کجااومده؟؟کنی کردم کھ ای فکر نمنیبھ ا... بلند والک زدمیبھ ناخن ھا
 کرده ری مسئلھ ذھنم رو درگھی اند واز کجا اومدن؟؟فقط ی مھمونا کنیشھ؟؟ایباعث وبان

 ی خودمم نمکھیدرحال.اوردیبھ اندازه صدتا مسئلھ فکر بھ ذھنم م  برامنیھم!!امیت.بود
 .خواستم
 .دینیلطفا بش....ونیاقا....خانوما-         
امشب ... شدمرهی بھ دست داشت خکروفونیھ احسان کھ مسرم رو بلند کردم وب        

 :احسان ادامھ داد... مثل مھمونا بودننیابت....ی تی دوستاھی بود وبقی جیاحسان د
 توپ بھ ھمھ بگم دی خستھ نباشھی دیاول از ھمھ با... خباریبس....دم ھمھ گرم-         

 بھ می بگکی تبرھی اخانومی طور بھ انالنیھم....حال دادن وتشکر کھ اومدن....کھ
 کھ بخوان بدونند دمی مقدار تعجب کردن واحتمال مھی دونم کھ یم...مناسبت تولدشون

 مراسم وتدارکات نیا... بدم کھ مانانی اطمدیوبا... مراسم رو برپاکردهنی ایک
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بھ افتخارش بزن کف قشنگھ ....پس. خان داداش خودتونھرسریھمش ز....میرونگرفت
 ...اھان!!رو

 دیاصال امشب من با....دیچی گوشم پی وسوت کرکننده توقی دست وتشویصدا        
 دوباره با ھی لحظھ خاموش شد وبعد چند ثانھیالمپا ... و نامفھوم باشمجیھمش گ

 رو با نیدربرابر چشمام ابت....دی بخشیی سرسام اور مھمونا بھ فضا روشنایقایتشو
 کردم کھ یباور نم....ستادیخم شد وصاف ا کمی کھ بھ سمتم دمیلبخند گل وگشادش د

 خبر کھیدرحال... کردمی وغربت میی تنھای امروز صبح ادعانیھم.... باشھنجای انیابت
 یچشمام از شدت شاد...نھی چی مارمولک داره واسم سوروسات تولد منینداشتم ا

 ی مشکنیشلوارج.... محشرش دقت کردمپیبھ ت....وشور مثل پروژکتور برق زد
 بھ یری کھ سھ تا از دکمھ ھاش باز بود وزنجی دودراھنی پی مشکی ورنیاکفش

 یی بلندباالمیبھ ھمھ تعظ. فشنھی تو صورت وبقیموھاشم کھ نصف...گردنش داشت
 : بلند شروع کردی وبا صدادی کشرونی رو از دست احسان بکروفونیکردوم
 ...کیسام عل-         
 : کردند کھ ادامھ دادیھمھ خنده ا        
 تولد ساده ھی... نکردمی کنم کاریخواھش م....نھ من خوبم.... سالمکیعل-         

 !!بود
 . مارمولکرکاهیاب ز... وبراش دست زدنددنی بار ھمھ بلند خندنیا        
 دیدی دردنکنھ کھ زحمت کشیواقعا دست ھمگ...دیخوش اومد....یلی خیلیخ-         

 خواھرم مثل سابق ی رو کردم کھ حداقل امسال برامیتمام سع....من...دیوقدم رنجھ کرد
 واز می توفکر ونگرانششھی کھ ھممیوازطرف خودم وخانوادم بگ...رمی تولد خوب بگھی

 !!افتخارخودتون بھ....می قلبمون دوستش دارمیصم
 حس نقدری کھ ای انگورلی کارت کنھ گوری خدابگم چیا....اشکم دراومد        

 زدردونھی بزنھ حاال شدم عزری رو باتمی خواد سای وقتا کھ میبعض...یرینگ
 :وجدانم باز بھ حرفاومد!!اش

 ی بھ خاطر تونیابت.... رو دست اونیتو کھ زد!! نمک نشناسگھی مامیبعد بھ ت-         
 ؟؟یریگی مدهیبعد تو ناد... ازاونور اب پاشده اومدهشعوریب

 :خودم جواب خودم رو دادم        
توھم ...ستی ننطوری اچمی گرفتم؟؟ھدهی گفت نادیدوما ک... بودهفشیاوال وظ-         

 !! دخالت نکنگرانمی سرجات تو مسائل دنیشیب!!!خفھ
 وبغلش دمی از جام بلند شدم وبا ھمون پا پرامیمثل بچگ... اومد طرفمنیابت        
ھمھ دوباره مشغول رقص .... صدام دراومدی وھق ھق بدی ھوا بغضم ترکیب...کردم

 پشتم نیابت.... کردندی نگاه می بھ ما با دلسوزکمونی بودند وتنھا افراد نزدیکوبیوپا
 : و پکر گفتدیرو مال
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ادم کھ شب تولدتش ... ھات شروع شد؟؟بس کن دخترھیباز من اومدم تو گر-         
 میدی تلفات موفتھی راه ملیاالن س...بس کن ....هشگون ندار...گھیبسھ د... کنھی نمھیگر
 .می خوایمادوره گرد عرزن نم....تویجمع کن بساط ابغوره فروش.ھا

 یول...ی دادم ولرونی ھام رو پراز عطر تلخش کردم وبھیر...تو ھمون حال        
 ی رو اعطا نمیشگیبھ قلبم ارامش ھم... کردی مثل سابق ارومم نمگھید. بودبیعج
 ی روی اثرچی ھگھی دوا کھ دھی... وکھنھ شده باشھیمی بود کھ واسم قدنیمثل ا....کرد

سرم ... رو بدم اما ھق ھق ودل دالم نذاشتبش خواستم جوایم...درد وزخمام نداشت
 ی تواری اختیچشمام ب... قرارم ندادی بھ دل بینیاما تسک... فشردمیرو بھ شونش م

 بھ من نگاه ظی اخم غلھی نفر کھ حاال داشت باھی....شد نفر ثابت ھی یمحوطھ گشتند ورو
 ی تورانگا.... کردی نگاھش ھم من رو سحر وجادو می کھ حتیکس.... کردیم

 ای جواب ھی.... حسھی... گشتمی میزی چھی درخشانش داشتم دنبال یچشما
 مبل ی وکنار خودش رودی کشرونی من رو از اغوشش بنیابت!!!دنبال خودم...دمیشا

 تفاوت روش روبرگردوند ی اخماش رو باز کرد وبامیھمون موقع ت...نشوند
 چیھ... رفتی کرد ومی ما ومعما رھی از سردرگمی عالمی من رو توشھیھم....ورفت

 ھیشده بودم .... خودم کشف کنمی وجاذب رو روقیوقت نتونستم راز اون نگاه عم
 ارزش خیاز کھ واسش بھ وسعت تار رھی.... مھمھقتی سر وحقھیاکتشافگر کھ دنبال 

 کنھ کھ قراره مصر باستان رو ی ندونھ فکر میھرک... رازگمی منیحاال ھمچ!!داره
 ی مھارش نمی برای راھگھی غلھ دی ممی رگ فوضولیمن وقت...نھ بابا!!کشف کنم

 شروع کرد کھ نیابت...ستمی دست بردار نھی چھیاالن ھم اگھ نفھمم قض....داکنمیتونم پ
 : دوختمطونشی جسور وشی چشمایمنم چشمامو تو

 یم...رمی بگی جشن درست حسابھی وواست امی بابا گفت کھ بروزید...قتایحق-         
منم ازخدام بود از ....شی بھ توبره بستشی ازش پربوده ودوسھ روز پیلیگفت دلت خ

 امیاول از ھمھ بھ ت....مدمچمدونام رو بستم واو.....درس وکار جون سالم بھ در ببرم
بھ ..... ھم رفتم ھتلشبید....تا من برسم....کنھ فیزنگ زدم وگفتم کھ کارا رورد

 ی ھم نفوذتایارم.... ندندیزی چیزھراخانوم ھم گفتم کھ بھ ھمھ سفارش کنھ سوت
ھم امار دوستات رو ....تا ھم امادت کنھ...نجایبھ بھانھ اش پاشد اومد ا....خودمون بود

 میبھشون زنگ زد....  کھنھیبھ خاطر ا.....نجااندی اینی بیاگھ م....ارهیم دربواس
منتھا دوست ....از دوستان ھستند..... جماعت حاضر ھمنیا....میودعوتشون کرد

 !!ومدی بود کھ برمیتنھا کار...گھی شلوغ بشھ دکمی تاانی بمی گفتگھید....دوستان
 : زد وگفتیبھم لبخند        
 !!ناستی ازشتری بیلیارزش خواھر من خ...گرچھ-         
 : گفتمییپشت چشم نازک کردم ودر کمال پررو        
 !!ستی نی توقعیتی درپی جشنانی ازشتری از تو بیول!! معلومھشششششیچ-         
 ی بھ مشاجره ودعوا مشتری بتایحالت صحبت کردنش با ارم.امینگاھم افتاد بھ ت        
 :پوزخند زدم و گفتم...خورد
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 اقاباالسر من شھی ومادی میی چشم وروی کھ ھر الت وبیمخصوصا موقع-         
 !!بدبخت
 حالت ھی ابروش رفتھ بود باال وبا ی تاھی. نگاه کردمی گوشھ چشمنیبھ ابت        

 :دمیبھش توپ. کردی مرنگامیمتح
 ؟؟یدی خوشگل ندھ؟؟دختریچ-         
 !!چرا-         
 !!ی کن چشمم نزنشیپس درو-         
 !!ی اوزون رو سوراخ کردھی رو واعتماد بھ نفس کاذبت النی با ایھم تو بود-         
 کھ گشادتر دی کرددی دود وگاز تولنقدری ازتی کھ با دوستان عزیوشما بود-         

 !!شد
 یخنده ا... گرفتیشتری زل زدم تو چشماش کھ لبخند کجش رنگ بیبا گستاخ        

 : شدم وگفتمنھیدست بھ س.کرد وازجاش بلند شد
 !!ادی دماغ سوختھ میبو-         
 :با ھمون لبخند جذابش برگشت سمتم وگفت        
 !! منیحت. برهی جون سالم بھ در نمیکس.... مثل تو باشھی سرسختبیتا رغ-         
 یگی من بھ خودت میلوچطور ج...یستیتو؟؟تو کھ واسھ من فنچم ن...شششیچ-         

 ب؟؟یرغ
 !!! خانوم خانومایستیمی داداش بزرگ ترت وای کھ تو جلورویھمونطور-         
 باشھ چھارسال از من یھرچ...دمی خودم خجالت کششی حرفش پنیاز ا        

 می احترام ھم رو نگھ داردی بامی وراحت باشیمیبازم ھرچقدر باھم صم...بزرگتره
 یخودم رو شماتت م... زد ورفتییلبخند پرمعنا!!! طور حدودمون رونیوھم

 خودم شی اوقات پیگاھ ی کنم ولی رفتار منطوریدرست بود من با ھمھ ھم...کردم
 ی وگاھستی نلی وخنده باب می شوخشھیھم...گرانی برسھ بھ دیچ....شمیشرمنده م

حس کردم کھ از .... وقت وزمان خودش رو دارهیھرچ...شھیوقتا افراط محسوب م
گرچھ ھنوزم خودم رو حق بھ ... زدمی حرف رو منی ادینبا.... کشمی ھم خجالت مامیت

 دای کردم کھ سرو کلھ الھھ پی می لباسم بازیبا لبھ ھا...نبود  اما درسترمی گیجانب م
 بھ سالن وبعد الھھ ینگاھ... رفتینشست کنارم وبا خودش کلنجارم!! تنھا بودیشد ول

 :کردم وگفتم
 بوشوک کجاست؟؟-         
 ھان؟؟-         
  کرده؟؟کجاست؟؟ری گیگفتم الناز کدوم قبرستون!!ایعاشق....نوچ-         
 . بھتر بدوننددی باشونی؟؟ای پرسی خان نمنیچرا از ابت-         
  رو سننھ؟نی؟؟ابتیچ-         
 ی داشت قھقھ با الناز منیابت.... بابایا.کرد زل زدم کھ با چشم اشاره یبھ سمت        

 نی انیبب.... الناز غافل شدم ھانی ازقھی دقھی....دست ودلم روشن!!بھ بھ....بھ بھ.دیخند
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 ھی کرد کھ گفتم ی رو باز مششی ننیاونم ھمچ!! اغفالش کردیمارمولک چجور
 : خورد گفتمی کھ داشت حرص مھرو بھ الھ. کش اوردیدومتر

 !!نھی کار ابتنیا.... تعجب ندارهیجا-         
 .دستی ترشی بھ دخترایدگی دونستم کارشون رسی؟؟؟نمیجد-         
 ؟؟؟ی رم کردنی بھت پرونده ھمچیچھ مدل جفتک-         
 . تخصص تو واون داداشتھیکال جفتک پرون-         
  کارت کرده؟؟؟ی چنمیبنال بب....انقدر ور ور نکن-         
 ی گفتم ومی ادم با الناز اون گوشھ منیداشتم ع..... نکردهیکار....یچیھ-         

 ژست گرفت کھ انگار برد نیھمچ....داشدی پی کھ سروکلھ داداش جنابعالدمیخند
 :گفت کھ....تھیپ

  نشدم؟؟باکھی زیمصدق اوقات خانوما-         
 : کنم گفتمعشیواستم ضا کردم مثال خی نفھم بلبل زبونشعوریبعد من خر ب        
 .دی ھم شدیلید؟؟خی دونستیاز کجا م!!چرا اتفاقا-         
 : کنھی مینجوریپسره بھم ا....شعورهی بیلی داداشت خیول. ھایبھت برنخوره آن        
 نی کھ ازی اد؟؟؟نشونھی دونی مبای زیمگھ شماھم خودتون رو عضو خانوما-         

 اونم بھ دی کنی مصرف میفتگی خودشیپس مطمئنا قرصا....شھی نمدهیافراد درشما د
 .دی باشنیبھتره واقع ب!!!ادیمقدار ز
 تاحاال تو عمرم تا یعنی...دی خندی طور منی خنده اونم ھمریالناز خر کھ زد ز        

 قبلش یول...پاشدم اومدم....گھی دیچیھ.... وخنک نکرده بودطی من رو خی حد کسنیا
 !!! ومبارکشونمونی می بھ رودمیبم رو با اجازت پاش اوانیھمون تھ ل

 الھھ غی خنده کھ جری زدم زیپق...اوردمی طاقت نگھی شد کھ درهیبھم با غضب خ        
 :بلندشد
 !!!دیاصال تو واون داداش ازخود متشکرت ھردو خر-         
 :بھش نگاه کردم وگفتم...دلم درد گرفت        
 !!گھی کرده دعتی ضانی کھ ابتیخب ادم نبود-         
 : گفتیانگشتاش رو باال سرش گرفت وبا ناراحت        
 !! جز خودمنندی بی دوتا رو باال سرمن منیھمھ ا....اره-         
 !!مارینھ افراد ب....نندی بی است کھ فقط افراد سالم ان را میزی چنیا-         
 .می دونی خودمون نممی شدمارمیب....می ھم طلبکار شدیزی چھی....ایب-         
 باشھ نیتا ا... کردی رفتم کھ خودشم خنده کوتاھی مسھیھنوزم بھ حال گند الھھ ر        

 مثل الھھ کھ یافراد.... بودنی ابتی از خصلتانیا... بزنھی حرف اضافنی ابتشیپ
 اخالق بھ منم نیا.... کردی معی ضاھی گرفتند رو ھمونجا بدون کنایخودشون رو باال م

 ساعت بعد می نھی... استادم ھم شرمسار شدمی حاال جلورش بود کھ بھ خاطدهیارث رس
 قرمز نی کھ با ژالتی دو طبقھ شکالتکی کھی....گربودی جیلی خیوا. رواوردندکمیک

 : شده بود وروش نوشتھ بودنییوخامھ تز
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 روز تولد تو-         
  عشق پاک استالدیم        
  روزنی شکر ایبرا        
 !! بھ خاک استمیشانیپ        
 ی ھرکی ولسندی بنوکی کی گفتھ بود کھ روی شعر رو کنی دونستم اینم        

اقا عشق پاک متولد .... دونستھ کھ روز تولد من چقدر مھمھیخوب م...بوده
 با کی شمع ھی کی کینصف المپا رو خاموش کردند ورو.ھ؟؟؟بلھیمگھ الک....شده

 نوزده ی رفتم توی ومد شی تموم ممیھجده سال از زندگ....ھشت رو روشن کردند
 یسھ سال تو... گذشتی ھجده سال کھ بھ تباھنی چھرسال ازایسھ سال ....آه!یسالگ

بھ .... شدمدهی کشریبھ زنج....سھ سال... فرو رفتمی وگمراھیکیعمق تار
 تمام یم اشک تو چشمام جمع شد ولبا خطور خاطرات تلخ.... وینگون بخت....یبدبخت

ھمھ دورم حلقھ زدند وشعر تولد رو ... فرو فرستادموم گلینیغصھ ھام رو با سنگ
 ی کھ توستی کس نچیمطمئنم کھ ھ....بھ جمع با لبخند تلخم نگاه کردم...خوندنیم

 با می کھ کل زندگانیمن... نھ بھ اندازه منی باشھ ولدهی طعم گس غم رو نچششیزندگ
 کھیطور!!وس نامحسی خشک شد ولامی تی اراده روینگاھم ب!! شدهنیدرد اجغم و

 بینگاھش عج.اما مرموز بود...لبخند داشت. شدی متوجھ نمی اون کم نوری تویکس
 افکار مبھمم غرق ی وتودی لرزی رو داشت کھ دلم میھمون لحن...ادی زیلیخ....بود

 وشمعارو فوت کردم کھ جمع دمی کشکیچشمامو از روش بھ ک.... شدمیم
 ی کھ تحمل ادم تھ می قدربھ.... دست وسوت سرسام اور بودیصدا...دیترک
ھمھ تک تک .دی اشپزخونھ ونوبت بھ کادوھا رسی رو بردند توکیک....دیکش

نوچ نوچ .... دادندی مشونمی ھدیی ھم دادن اشنای وبرخکی وبعد گفتن تبرومدندیجلوم
 کھ جلو اومد حالت امیت....ارندیسم اونوقت واسم کادو ھم م شنای نمنارویمن ا.....نوچ

دارم . حسودگھیحاال بھ من م!!! انتقامدمی وشاطنتیپرشد از ش.... کردریینگاھم تغ
 تی موقع موفق نشدم شخصچیھ!! جذابی ولیجد....خشک...چھرش سرد!!!براش
 صورتش ی روی بود کھ ھر بار نقاب تازه انیمثل ا.... رو کشف کنمامی وثابت تیواقع

 : گفتی رسمیلیجلو اومد وخ...شھی زنھ وجلوم حاضرمیم
 !!تولدت مبارک-         
 : زدم وگفتمیپوزخند        
 .شھیحتما مبارک م....بھ لطف حضور شما-         
 داد لمی تحوی بھ سمتم گرفت پوزخندی ومخملی شکل زرشکلیجعبھ مستط        
 :وگفت
 !!!ناقابلھ-         
 لحظھ خشک ھی.... انداختم کھ چشماش مثل پروژکتور برق زدیبھش نگاه سرد        
 : خوردچی پکروفونی می رفتھ احسان تولی تحلیصدا. بھ خودم برگشتمعی سریشدم ول
  اصلھ؟؟امیت-         
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 گل  نگاھمون رفت سمت احسان کھ با لبخندامی ومن وتدنیھمھ اروم خند        
 ی بیوا...در جعبھ رو باز کردم کھ چشمام گرد شد.... کردیوگشادش نگاھمون م

 قرمز رنگ الماس نشان ی کھ روش قطعھ ھادی طال سففی گردنبند ظرھی!!!رهینظ
پس در جعبھ رو محکم بستم ....رمای دربی بازدینخواستم کھ ند... کردندی مییخودنما

نگاه ھمھ پر ... کردمتی و تنھابھ گفتن ممنون کفازی میوپرت گونھ انداختمش رو
چھ عرض کنم؟؟رفتھ بودم ... ھم کھامیخودت!! شد وچشماشون اندازه سر قابلمھرتیح

پوزخند ... کردیفقط مثل اژدھا داشت دود م...لکسشیرو اعصاب اروم وحالت ر
 : فقط من بشنوم گفتکھی وار وطورمزمھ زد وزیصدادار
 !!!ناقابلھ....رزش نقل ونبات؟؟؟گفتم کھخر چھ داند ا-         
 کھ یی ازونجای چک ولگدام بھ درک واصلش کنم ولری خواست زیدلم م        

 کردم ی دستم فرو می کرد تنھا ناخن ھام رو توی حکم رو واسم صادر نمنی اطیشرا
 تایارم...ستادی ای عصبانتای زد وکنار ارمیلبخند حرص درار.... رفتمیوچشم غره م

 بھ خاطر لج یحاال ھم حساب....رفت گی جمعا طرف من رو منجوری ایثراوقات تواک
 اعالنش رو امی بود کھ تی جنگنی ای خواست ولیدلم نم... ما در رنج بودیولجباز

 ادتی نشونت بدم جفتکاش ی خرھیحاال !!!تاآخر...منم تا اخرش ھستم...داد
 بود کھ نی ابتینفر بعد...ارمیبھ زانوت درم....ی کرد؟؟غلطیوفتیبامن در م...بمونھ
 یول...واسھ ھمھ بوس فرستاد واومد ور دل خودم. دخترا جلو اومدغیج یباصدا

 : وگفتدی کشرونی رو بباشیج.... بودیدستاش خال
 ای... نکردم کھ بھ خواھرم بخورهدای پیی کادوقتایمن حق...گھی ددیببخش-         

 خواھر دی باگھید.... نکردمھی تھی خاصزی چنیواسھ ھم!!! کمیلی خاھمیبود .یادیز
 !!ستی ناقتشی در لزی چچیھ....کوچولوم ببخشھ ودرک کنھ کھ

 بھم دست ی لبخندش ولحن نگاه کردنش حس بدزیاز حالت پوزخند ام        
 شاخھ گلم ھی بھ ده؟؟؟منی نخریچی کھ واسم ھرمی وحقاقتی لی بنقدری من ایعنی....داد

اخمام ... ازم حرف بزنھی طورنی اھی بقی اصال دوست نداشتم جلوی بودم ولیراض
 یروزی االن حس پامی بودم تمئنمط... گلوم رو گرفتیبغض بد... شددهیتوھم کش

 اونم یانگار!! بھ ما چشم دوختھ بودیظیبااخم غل....ی نگاش کردم ولیباال چشم...داره
 : رو جلوم گرفت وگفتیچی سوئنی ابتھوی...ومدهی چندان خوشش ننیاز حرف ابت

 قی تونھ الی خواھر من کھ می ولستی خواھر من ناقتی در لیزیگفتم کھ چ-         
 !! ھاباشھنیبھتر

 
 

 دمیپر... کردریی صورت شاد وشگفت زده تغھیاخمام با ....گل از گلم باز شد        
 :بغلش ومحکم گونش رو ماچ کردم کھ باخنده گفت

 !!! دارهینکن بد اموز-         
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 پرحسرت وحسادت یمتوجھ نگاھا.... دادی می بھم شادقی دست وتشویصدا        
 امی بھ تروزمندانھیحاال من بودم کھ با حس پ... شدمی خودم متوجھ میدخترا رو رو

 ومھربون بود زیلبخند بھ لب داشت وحالت نگاھش صلح ام!!!جالب بود.... شدمرهیخ
دوباره اھنگ شروع شد ....دمی ادامھ مال جدنیتااخرش بھ ا... کشمینار نم من کیول
 رفتند ی بودند وھمھ مدهی شام رو چزیخدمتکارا م.... کاتش کردندعی سریلی خیول

 با دوتا بشقاب پر برگشت نیابت.دهی حال مشمییخدا... خوردندی بالنسبت خر منیوع
از کارشون تعجب .... ھم گرداگرد ما حلقھ زدند ونشستندھیبق.ونشست کنارم

 : در گوشم گفتنیابت....کردم
 نیا.... ھامیخودمون...یول...اریشاخ درن.....می کنی بازقتی جرات حقمی خوایم-         
 !!!ھیزیخوب چ....النازه

 .دهیخواھرت گوش م. ھست بگوگھی دزیچ.....نھ بابا؟؟؟تعارف نکن تورو خدا-         
 . باھات دو کلوم حرف حساب زدشھینم!!اه توھم-         
 . حرف نزنی دونیپس خودت کھ م-         
 رهی داھی....می بودادیز... شروع شدی رو چرخوند وبازی اشھی شیاحسان بطر        

 بود کھ ی بارنی تونم بگم بھتریبھ جرات م!!! بزرگ وھمھ ھم ازون باحاالشیلیخ
 یی بچھ ھا اعتنای خوردم وچندان بھ جوابایشامم رو م.... روکردمی بازنیا

 : کھ احسان داد زدنیتا ا....نداشتم
 قت؟؟؟ی حقای جرات امیت-         
 دستھ ی مبل لم داده بود ودستاش رویرو... شددهی کشامی تینگاه پر سوالم بھ رو        

 : نشست وگفتی لباش پوزخندیرو. تفاوت بودی وبی عادیلیحالت صورتش خ.ھاش
 . کنمی رو انتخاب مقتی حقشھیمن ھم-         
احسان . انداخت کھ پوزخند زدم وپشت چشم نازک کردمی نگاھیبھم گوشھ چشم        
 : زدوگفتیلبخند

 قت؟؟اره؟؟ی حقیپس گفت.... خبیلیخ-         
 . رو گفتھ بودمنیھم....ی نداشتھ باشییاگھ مشکل شنوا-         
 . پرسمیپس من م....باشھ-         
 : گفتامی گره خوردش چند لحظھ نگاه کرد وروبھ تیاحسان بھ دستا        
 پاف فی باز پنکھیبھ شرط ا.... بپرسمی اشھی وکلی سوال تکرارھی خوامیم-         

 نی ھمچھی ای یعاش ق شد....تاحاال.....ام؟؟یت...می گوش بدامی وتنھا بھ صداقت تدینکن
 ھ؟؟ی بھ نظرت عشق چ؟؟اصالیزیچ

منم از سوالش تعجب . زد وسر تکون دادیکامران پوزخند صدادار        
 ی دونم ولینم... عضو خانوادهھیمثل .... بودی بازنی ای سوال تونی اشھیھم....کردم

 ھیچون بق. داشتی سوالش ھدفنی حرف بزنھ و بھ نظرم احسان ازامیمنتظر بودم ت
 چند امیت. حال رو داشتنی ھمھم چشمام. متفاوت بودیلی خیلیخ دی کھ پرسییسواال

 شد؟؟عقلش رو داد یچ.... خندش بلند شدی صداھوی پاش زل زد وریلحظھ بھ فرش ز
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 مارستانی تمی بادستھ گل بردیاز فردا با. شد رفتوانھیاخرش د....بھ فنا
 نی دستاش رو تو ھم گره کردوسرش رو بھ طرفدیخنده ھاش کھ تھ کش!!واال.ادتشیع

 جوابش دنی صبرانھ منتظر شنی بی دونم ولینم...نگفت یچی ھیتکون داد ول
باالخره ... من رو حل کنھدهیچی پی از معماھای تونست بخشی مدی جواب شانیا..بودم

 :بھ حرف اومد
 کھ تو ھیزی چنی واحمقانھ ترنی وبچگانھ ترنیمسخره تر)پوزخند زد(عشق؟؟-         

 ذره ھم ھی یحت.ستی نیچی ھھودهی مسئلھ بھیبھ نظر من جز .... دارهاوجودی دننیا
 .می درموردش بحث کنمی برسھ کھ بخوایچ...ارزش نداره

 : انداخت وبا خنده گفتی کلی کردند نگاھی کھ با فک افتاده نگاش میبھ جمع        
 د؟؟ی کھ راست بگم؟؟چرا خواب رفتدی خواستی رو نمنیمگھ ھم-         
 رو دوباره ی کرد وبطری مصنوعی داد وتک خنده ایاحسان سرشو تکون        

 بود کھ بھ نی سنگیبھ قدر... دراومدندامی ھم از شوک حرف تھیکم کم بق...چرخوند
 امی حرفا رو از زبون تنی خواست ای دلم نمی دونم ولینم. تونستم ھضمش کنمیسخت

 بھم مامیس... بھش گوشھ چشم دارمھیبق  ازشتری مقدار بھی دی کھ شای کساز...بشنوم
 نی وسر منم ھمدی چرخی ھنوز داشت وسط میبطر... کردمی واتصالدیچیپ

 ی ماری اختیدستام ب... چنگ انداختمراھنمی ھم فشردم وبھ پیچشمام رو رو...طور
 زی می خم شد واز رونیابت!!!لعنت...امیلعنت بھ توت.... وضعنیلعنت بھ من و ا...دیلرز

 ضرب ھی از دستش چنگ زدم وعی رو برداشت کھ سریدنی نوشیستالی کروانیجلوش ل
 وانیل.رهیابروم م!!ولش کن....وگرنھ.حاال خوب بود کھ توش نوشابھ داشت...رفتم باال

 . زل زدمی ھواوبھ بطری تونیرو برگردوندم تو دست خشک ابت
 !! خواھرمشھیاز شان ومنزلتت کم م!!! ھایف نکن وقت تعارھی-         
 بھ ی ولرهیاعصابم ھنوز قصد داشت پاچھ بگ... نزدم وتنھا سکوت کردمیحرف        

 ازاد می درونثی خبیروی ننی دونستم اگر ایچون م... جلوش رو گرفتمیچارگیب
 !! رحمیخرابکار وب.....رانگریو.... کم ندارمی واقعی دراکوالھی از یچیھ....بشھ

 ابروش رو داد ی تاھیاحسان !!یعجب شانس... من رو نشونھ رفتیدھانھ بطر        
 :باال وروبھ من گفت

 قت؟؟یحق....ایخب؟؟جرات -         
 وقت چیھ.... با صداقت بودمشھیمنم ھم- بھ سروگردنم دادمیپوزخند زدم وقر        

 !!قتھی حقنی دونم عیچون م.... نگفتمھودهی روبیحرف
 شیچ.... روم زوم شده بودی انداختم کھ با لبخند کجامینگاه پر خشمم رو بھ ت        
 عشوه ی جفت چشم خوشگل داره چھیحاال .... نازهی مشیبھ خشگل!!!یریکبیپسره ا

 دونم چطور بھ اب یم!! ناز اوردنانی استاد ایعنی.... من دخترمیول!!ادی میخرک
 شھیچون گرون واست تموم م. نکنکارو نی واسھ من اخودیپس ب. بکشمشتیوات

 : کرد وگفتیاحسان خنده ا!!مماخو
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 امیبا چشم بھ ت( کھ ی مورد سوالھ؟؟دریخب خانوم با صداقت؟؟؟نظر شما چ-         
 دم؟یاز شازده پسر پرس)اشاره کرد

 :کالفھ گفتم        
 ف؟؟ی اراجنی بھ ای دادیریاووووووووووووو اقا احسان؟؟چھ گ-         

 .... وگرنھدی نظرتون رو بگدیبا....نھ جالب شد-         
 تا رمی دادم بمی محیترج!!!ھی تنبیعنی.ی چیعنی دمیسرش رو تکون داد کھ فھم        
 چند لحظھ رفتم ی فوت کردم وبرارونینفسم رو بھ ب.... مجازات مسخره بدمنیتن بھ ا

 کھ از عشق ینم عاشق کس بگم؟؟بگم اره؟؟من عاشق شدم؟؟اوی چدیحاالبا... فکریتو
ابروھام رو فرستادم !!!ستین.ستی عشق ننیا....نھ درک وفھم نداره؟؟یزی پشیوعاشق

 : محکم گفتمییبا صدا. بھ قبقبم دادمیباال وباد
 کھ فھم وشعور داشتھ ی وفقط افرادقھی کھ عمھی واژه اھی...بھ نظر من عشق-         

 تونھ تورو تا اخر عمرت یم.... اوقاتیاما گاھ... فھمندی کلمھ رو منیباشند ارزش ا
 ارزش وابلھانھ بھ ی بای بچگانھ ای مسخره دیشا....عذاب بده وبھ خاک وخون بکشتت

چقدر .... حسنی کھ اشھی متی تازه حالی بری میتش پی بھ واقعیوقت...اداماینظر ب
 !!!بزرگھ
با . انداختمزی ناچی نگاھامیتبھ ... بر جمع حکم فرما بودینی سنگیخموش        
 نییسرم رو انداختم پا... بھم زل زده بود وانگار کھ خشک شده باشھری متحیصورت

 نی برسھ بھ ای جمالت رو ھضم کنم چنی تونستم ایخودمم نم.وبا انگشتام ور رفتم
 ی وعاقلم وللسوفی منم فگمینم. دونندی رو مشی کھ از عشق فقط مسخره وبچگیجمع

 سوال ری رو زشھی می کھ شامل موھبت الھیمی عظنی درست نبود کھ حس بھ انیا...
 بود کھ اعماق وجودم نیمثل ا... بھم دست دادی کھ زدم احساس خوبییاز حرفا...ببرند
 گھی دن کنند میحاال ھمھ فکر م.... دفاع از خودم بوده باشھی رو بزنم کھ براییحرفا

 بھ مغز خوانی میھرچ...بھ درک...کنمی می سخنراننی کھ ھمچمی اشھیچھ عاشق پ
 دست از کنار گوشم بلند یصدا!!!واال.ادی تا زرت وپرتش دربارندی فشار بشونیفندق
لبخند . زدی کردودست می نگاھم منی نگاه کردم کھ با تحسنیبا تعجب بھ ابت...شد
 با نیابت.بلند شدند وواسم دست وسوت زدند  زدم کھ کم کم ھمھ از جاشونیحیمل

 : بلند گفتیاصد
 .نیافر!! مغزش فعال شدهکمی. واقعا خواھرم بزرگ شدهنکھیمثل ا....نھ-         
 صورت نینگاھم ب. کردمیبھ خودم افتخار م....دی بھ قلبم رنگ پاشیحس شاد        

 دیاحسان خند. کردممی کردم وبھ ھمھ تعظیزی امطنتیخنده ش...مھمونا در نوسان بود
 :وگفت
 .میادامھ بد. ھنوز موندندھی بقدیحاال اگھ اجازه بد-         
اھنگا با ... موافقت کردند واز اون بھ بعدش مدام خنده بودیھمھ با خوش حال        

 کھ انگار نی ابتنیا....ھنوزم سرم تو بشقابم بود. رفتندی ومومدندی ممی مالیصدا
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 اھنگ ھی یبابا دل من مگھ چقدر جا داره؟؟صدا. بار زده ورداشتھ اوردهیکمپرس
 : رو جمع کردم تا بشنومشاسمتمام حو.توجھم رو بھ خودش جلب کرد

 
 عشق احساسھ نھ معادلھ        
  مبادلھشھی می حلش کنیبخوا        
  مجادلھشھی مبادلھ منیا        
  نگھیچی ھیشکیھ        
  دلھنجایحکم ا        

 
 ی کھ بھم دادیاحساس حس لمس دست گل        
 ی کھ بھم دادیاحساس حس لمس دست گل        
 ی کھ بھم دادیاحساس حس لمس دست گل        
 ی کھ بھم دادیاحساس حس لمس دست گل        

 
  دلھی دل من داره با دلت میھ        
  دلھی بلی دلی حواس بی ھوا بیب        
  دلھی لرزه واست حسابیاون کھ م        
  دلھی دل من داره با دلت میا        
 ی تو عشق منی روانی ، ھی ، ھیھ        
 ی شکنی قولتو می کھ ھی روانیھ        
 یدردسر ساز لجباز دوست داشت        
 ی تو عشق منی روانی ھی ھیھ        

 
♫♫♫         

 
 اکمھ نھ محمھیعشق تحک        
  حاکمھیشکی نھ ھینھ محکومھ کس        
  نھ مبادلھمھیعشق تقد        
 خط ممتده نھ خط فاصلھ        

 
 ی کھ بھم دادیحساس واسھ حس مثلھ دل        
 ی کھ بھم دادیحساس واسھ حس مثلھ دل        
 ی کھ بھم دادیحساس واسھ حس مثلھ دل        
 ی کھ بھم دادیحساس واسھ حس مثلھ دل        
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  دلھی دل من داره با دلت میھ        
  دلھی بلی دلی حواس بی ھوا بیب        
  دلھی لرزه واست حسابیاون کھ م        
  دلھی دل من داره با دلت میا        
 ی تو عشق منی روانی ، ھی ، ھیھ        
 ی شکنی قولتو می کھ ھی روانیھ        
 یدردسر ساز لجباز دوست داشت        
 ی تو عشق منی روانی ھی ھیھ        

 )عشق احساسھ- ی بھادرنیامیبن        (
 

 ی نگاه مزی مھیاخم داشت وبھ پا...امی تی رفت رواری اختینگاھم ب        
 ی کھ دارم نگاش مدی نفھمیحت!!الی خی حال بنی در عیچھرش متفکر بود ول....کرد
 داره پسره خرکلھ؟؟؟من رو باش یتیچھ اھم.... تارمومھی یفدا... بھ جھنمشیچ...کنم

باالخره احسان .بھ خدا!! فھم وشعورکمی ز اغی دریول...شھی حالنی کردم ایکھ فکر م
 ودست بلند غیھمھ با ج... نور روھم راه انداختی اھنگ باحال گذاشت ورقصنده ھاھی

 نایبھ خدا تا ا...ی منابع انرژنیمن موندم با ااقا !!شدند ودوباره ھمون اش وھمون کاسھ
 پاشدم یھمھ چ الی خیب!!واال... خونشون الال کنندرندی نمنییخونھ مارو نکشند پا

 ینم... بودنددهی رو با شربت چکی کی ھای دستشی کھ پیزیولنگ زنان رفتم سمت م
 دهیده؟؟نمی فاز مکشی بدون کیمگھ تولد!! کوفت کنمدی رو کھ باکمیرقصم ک

چھ ... موندی گچ میدتوی باگھی ماه دھیھنوز ... کردی متمی اذشیدرد پام کم وب!!گھید
 ثابت امی تی و رودی رقاص چرختی جمعنی بمنگاھ!! بود پدسگی خوردگچیپ

 یاز ھمون موقع باز... بھ فکر فرو رفتھ بودشتری وبدی رقصی نمیول...شد
 بده ری افتاده؟؟باز خدا منو ختی شده؟؟؟بھ مخش شوک وارد شده بھ فعالیچ...توخودشھ

 حالت ی رفت رویداشت م.... دادی زحمتھی بھ مخ اکبندش کمی نیکھ ا
 کنم یری جلوگزی برانگطنتی ھوس شنیدستام رو مشت کردم تا از!!واال...لنتیسا
 کنترل گھید... ذاشتی کھ ازش داشتم راحتم نمیحرص وانتقام.محال ممکن بود...یول

 یول... بعدا خوردشھی رو مکیحاال ک... رفت توجلدمطونیبازم ش...از دستم خارج شد
 بھ نی انداختم وپاورچم بھ دورینگاھ!!!!یچھ شعار...ختی بعدا رشھیکرم رو نم

 یپشتش ب... دادی وشوق مزهیتفکر بھ بعد انجام کارم بھم انگ...سمتش قدم برداشتم
 ی بھ نحواحسن نقشم رو عملتونمیپس م... کس تو باغ ما نبودچیھ....ستادمیصدا ا

 !!نجاستیمشکلم ھم... کنمنی تونم جونم رو تضمیفقط نم...کنم
 داد فکر ی کارم رو تو سر داشتم بھم مجال نمنی وذوق اجانی انقدر ھیول        

ھنوزم متوجھ . شدی ھم می ومالی موسبب خسارت جانیعواقبش روبکنم کھ حت
 گچ یپا....!!٣...٢....١... وبا خودم شمردمدمی کشیقینفس عم... من نشده بودحضور

 نعره اش یاوردم کھ صدا  فرودامی چپ تی پایگرفتم رو با دقت وقدرت رو
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 ھم حوالھ باسنش کردم کھ یکی سالمم یاز شدت درد بھ جلو خم شد کھ باپا....دراومد
تا سرش رو برگردوند پا گذاشتم ... افتادنی زمیبھ جلو شوت شد وچھار دست وپا رو

لنگ ... شکوندهشھی زده باشند وشیکی تخس کھ با توپ پالستیمثل بچھ ھا....بھ فرار
 کھ با صورت دمی دی رو مامی گشتم وتی بر میھرازگاھ.... رفتمیم زدم ویم

م تازه بھش نگفت!!! دود کردهنی نکردم ایمن کھ کار....ادیبرافروختھ داره بھ سمتم م
 فاش شد بھ تی اصلتی خواستم بگم کھ ھویم....ستادنتی وضع انی با ایکھ خر خودت

 کنم ی نمدای پشعورمی بنی ابتحاال.... کردمی وضع از گفتنش خوددارنی کھ با ایسالمت
اما با حفظ ... خوردمی کرد وسکندرری گگمی دی سالمم پشت پایپا.... بشممیپشتش قا

 شدم یاونوقت م....نیی پادی کشیوگرنھ دک وپوزم باھم م...تعادلم مانع سقوطم شدم
 دهی چپم بھ شدت کشیخواستم دوباره ادامھ بدم کھ بازو!!ی واقعی بھ معنامونیم

 گردشدم با دوچشم غضب یچشما... چرخش برگشتم عقبھی خفھ وغی جھیبا ....شد
 مثل سابق گھید...ی از ھر ارامش ومحبتھی نگاه عارنیا...ناک وسرخ گره خورد

 با یبغض کردم ول... کابوس خفتناک بھ چشمام اومدهھیبلکھ مثل ...ستیمھربون ن
بازومم از ... کردی مبپر رگ گردنش برجستھ شده بود وبپر... منھدمش کردمیاخم

 :داد زدم....زور فشاراش درحال پودر شدن بود
 . کره خر؟؟بکش دستتوی کنی میچھ غلط-         
 :دیبا تمام خشمش غر        
 تشکر کردن دی مدل جدنھی؟؟؟ای شدی وحشی امشب حسابی کردھ؟؟رمیچ-         

  طرف؟؟؟ی اونم تو روی پرون؟؟جفتکیخانوم وحش
 :دمی زدم وبھش توپی وصدا دارظیپوزخند غل        
  مماخو؟؟ی ای کھ مادام العمر وحشیپس خودت چ-         
 بار موثمر ثمر واقع نشد وتنھا نی ای پاش فرود اوردم ولیدوباره پام رو رو        

 ی داد ولی ازارا نمنیتھ دلم گواه بھ ا...لبش رو بھ دندون گرفت ومثل گورجھ سرخ شد
خواستم دوباره ... کردمی معاوضھ نمیچی داد رو با ھی کھ بھم دست میری نظیحس ب

 ی بھ زرشکلی بلند ماغیج....چوندی رو شد وبازوم رو پم انجام بدم کھ دستھشی علیعمل
 سر ی ودستش رو بھ دندون گرفتم وبا تمام قوا فشار دادم کھ عربده ادمیکش
 ی کج می کشتمی رقصند ما دوتا داری دند ومی قر منجادارندیھمھ ا....یزک....داد
 رو ودشدستم رو با نالھ ول کرد ودست خ... خودشی بود برایجنگ جھان...میریگ

 رفتم تا حداقل از ی لرزونم بھ سمتی انداختم وباپاھایبھش با وحشت نگاھ...دیچسب
 نی سرتق تر ازامیفکرکردم ولم کرده اما ت.... رمی قرار بگی جانتی در امنامیدست ت

 زی ھمھ برگشتھ بودند وبھ ستشیکم وب....دی دوی دنبالم میشتریحرفا بود وبا خشم ب
 چرت وپرت کروفونیاحسان واسھ خودش تو م.... شده بودندهری خامیتنگا تنگ من وت

 بھ اثبات شی کھ ھنوز وجود خارجی موجودھی ری گفت اونوقت من بخت برگشتھ گیم
 تی مارو کبررهی گی خدا ھمھ رو برق میا... کردمی بود دست وپنجھ نرم مدهینرس

 !!!ھی چھ شانسگھی دنیا....سوختھ
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 تحملش کھیطور.... شدیرد پامم داشت استخون سوز م کالفھ شده بودم ودگھید        
اره تنھا راھم ...چشمام برق زد... وشربتاکی کزی بودم بھ مدهیرس....واسم زھر بود

 کھ نی برداشتم وبا وجود اکی ظرف کھیبا عجلھ ....نھی مھلکھ ھمنی از ای خالصیبرا
نھ راه پس داشتم نھ ..... نبودی چاره ای ولکنم امی رو حروم تنی اومدی مفمیح
 حاال خودمم توش ی کندم ولامی کھ واسھ تی بودم وسط گودالرافتادهیگ....شیپ

 ولیا....امینشونھ رفتم وپرتابش کردم کھ راست رفت تو صورت ت....گرفتارم
 :احسان مثل گزارشگرا داد زد!!!نھیا

 !!!!!ععععععععععدمرحلھ بعععععععععععععععععععععععع ع....ازیصد امت-         
 ما ی کھ روی ارهی خیھمھ جا پرشد از سکوت ونگاھا.... زدمینفس نفس م        

 چشماش رو کھ پر از خامھ وشکالت شده بود رو با دو انگشت ی م روایت...زوم بود
چونھ ولبام ... قھقھ بزنمای دونستم بخندم ینم...شصت واشارش پاک کرد وزل زد بھم

سرم رو تکون دادم کھ در کمال .... بودالیواو دمی ترکیاگھ م...دی لرزیاز زور خنده م
 کی لحظھ بھ سمتم ککیدر ... نشستضی عری صورت پر خامش لبخندیتعجب تو

 وخنده وبھ غی جیصدا... قدم برگشتم عقبھی رفت تو صورتم ومایپرت کرد کھ مستق
 کرد تو ی پرت مکیالھھ با حرص ک.... کردمیبھ جمع نگاھ..... کیدنبالش پرتاب ک

 فرصت نداشت نفس چارهی زد بھ احسان کھ بیکامران ھم انچنان م....نیابت صورت
دلم درد ... تولدکی ومھمونا پر شدند ازاثار کواری ھمھ در ودھی از ثانیبھ کسر....بکشھ

زھراخانوم با خدمتکارا .....رند؟؟ی نمنیینگفتم تا نکشند پا...دمیگرفتھ بود از بس خند
 از یکی ھوی... کردندی ما نگاه مزیمجادلھ صلح ام  سالن وبھی تودندی وپشت سرشد

 جنگ نی ھممون کھ ای وگرفت رودی سر رساھای گل وگیاری ابنگیخدمتکارا باشل
کم کم ھمھ عزم رفتن !! بود واسھ خودشیپلشت کار... کرددایسرسختانھ خاتمھ پ

 ایار وتای وارمامینوبت بھ ت... کردمی وباتک تکشون خداحافظستادمیدم در ا.کردند
 : گفتی رخش رو بھ سمتشون کرد وجدمی نامیت...دیرس

 .امی تا منم بنی تو ماشدیشنقل وفنقل؟؟شما بر-         
 :بھم زل زد وگفت        
 !!ھی تسویمنم حساس رو... بدھکارمگھی حساب دھیھنوز  -         
 : وبگموفتمی بھی خواستم بھ گریم....رونیقلبم از دھنم افتاد ب        
 کھ پدرم روکھ ؟؟؟تویخوای از جون من مظلوم نگون بخت می چگھید-         

 !!!یدی کشرونیھفت جدابادم رو ھم از سوراخشون ب...یچیھ
 شدم رهیاب دھنم رو قورت دادم وخ... با ترس نگاھم کردند ورفتندتای وارمایار        

 خاطرجمع کمی تونستم ی رو منیاز... تربودمی مالکمیحاال نگاھش ....امی تیتوچشما
 نگاه کردن تو صورتش ی رونی ازشتری بی دونم ولینم... مونمیباشم حداقل زنده م

 دونستم ممکن بھ خاطر یم... دوختم وساکت شدمشنگاھم رو بھ گردن...رو نداشتم
 یه م امادیخودم رو واسھ ھرچ.... منت سرم بزارهایرفتارامشبم شماتتم بکنھ 

 . منم دارم براشیول!! ابداری توگوشھی یحت...کردم
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 خوش گذشت؟؟؟-         
 . نگفتم وتنھا من من کردمیچیھ        
 شی من ازمای دلشون خواست رویخانوم ھرکار وھر چ.. خوش بگذرهدمیبا-         

شدم ...زیکلمات محبت ام....کیپرتاب ک.....حرکات کاراتھ...کردند وسرم در اوردند
 !!یشگاھیمو ش ازما

بھش حق ... کردی حس غوغا منیتو تک تک حرفاش ا.... پربودیدلش حساب        
 کف دستم رو کھ بو نکرده بودم ی کھ شروع کرد من بودم ولی کسنیاول.... دادمیم
 دونھ یچون م....شھی مالی خی زنھ وبی دم نمشھیفکر کردم مثل ھم...شھی می چنمیبب
 یغرورم اجازه نم. از کنار گذاشتنشمعاجز تونم وی جانبھ نمچی منھ وھاتی اخالقنیا

ومنم ... کمک کردهیلیبھ ھر حال خ!!زهی تشکر کھ جاھی ی کنم ولیداد ازش عذرخواھ
 :پس سرم رو بلند کردم وگفتم... کردمی از عقده ھام رو روش خالیلیخ

 حساب نمیا.... تشکر بھت بدھکارمھیبھ خاطر امشب ....فکر کنم من....خب-         
 !!! حساسھیتو ھم رو تسو) ولبخند نگاه کردمطنتیبھش با ش.(گھیتوئھ د
از صورتش ...حرف خودش رو بھ خودش برگردوندم...دیجفت ابروھاش باالپر        

 تا حاال یاخھ ازمن تخس کس.... وشگفت زدسرتی کھ چقدر حدی شد فھمی میبھ راحت
 . مورد مستثنا بودنی اامی در مورد تی ولی کرده نھ عذرخواھافتی درینھ تشکر

بازم داشتم ... نشست کھ تھ دل من ضعف رفتیکی لباش لبخند جذاب وشیرو        
 : کھ با تکبر گفتمی بدجنسای بود ی حسودی دونم از روینم... شدمی اعتمادبھ نفس میب

 یم شی قاطی جورھیتوھم ... خبی کارا رو خان داداشم کرد ولیگرچھ ھمھ -         
 .ی نشعیکنم ضا
 انداخت وپشت گردنش رو یبھ دو طرفش نگاھ...دیلبخندش کج شد وکم کم ماس        

 .ماساژداد
 رونی موقع بنی تا استیخوب ن...روقتھی خونتون؟؟دی بری خواینم-         

 !!!خطرناکھ..یباش
نازک  لبام وپشت چشم ی نشوندم رویبھم با حرص نگاه کرد کھ لبخند لج درار        
انگشت اشارش !!واال.بره حالش رو ببره!! واسش اومدمیاوه چھ عشوه خرک....کردم

دلم ...دی رسنی ازھم باز شد کھ ابتی گرفتن حرفیلباش برا....رو بھ سمتم نشونھ رفت
 نفس ھی تونم ی کھ میی تاجاامی شدن تخنک وطی وبھ خرمی خواست دلم رو بگیم

 از منم عن شانس گھی کھ دنیا...قھی گرفتھ بود واسھ من عتمیچھ گارد...بخندم
 باال داده ابرو ی تاھی با نھیدست بھ س... بردنییدستش رو مشت کرد وپا...ولیا!!تره

 م بھ سرتا پای رو مرتب کرد ونگاھقشی... بودرهینگاش کردم کھ ھمونطور روم خ
 : انداخت وبا پوزخند گفت

 
 

 !!رخواھانتونیممنون از تذکرات خ-         
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 !!!ادی در نمیچون از تو کھ بخار....واسھ خودت گفتم-         
 باھاش ی ایبالبخند مصنوع...نی رفت وبرگشت سمت ابتیچشم غره ا        

 یول...دی بھ من راھش رو بھ سمت درگاه خونھ کشی کرد وبعدانداختن نگاھیخداحافظ
 دمیبلند خند...وفتادی نی خورد ولی کرد وسکندرریپاش گ....یی سربھ ھوانیامان از ا

 :وگفتم
 !!شصت پات تو چشمت نره-         
 نھی ری کھ مرهی گی شانس پرفکت ما از کجا سرچشمھ منی دونم ایاقا من نم        

 زد تو سرم ی صندلھی از خدمتکارا بدون قصد انچنان با پایکیتوحالم؟؟ھمون لحظھ 
 رو دهی صدمھ دیجا... نشستمیشونی پی رویسرم داغ شد واخم... رفتمیری ویجیکھ گ

 : وگفتدی خندامی کھ تدمیمال
 گھیچون من د...یحواست رو جمع کن باز سرت رو نشکن...یدست وپا چلفت-         

 !!اصال حوصلھ لنگت زدنات رو ندارم
 : کرد وگفتزی تمسخر امیمی من تعظی عصبیدر برابر چشما        
 !!!شب خوش مادمازل-         

 وبدو دی دم در رو برداشتم و گرفتم سمتش کھ خصمانھ خندزی میگلدون رو        
 لی تک خنده تبدھیو بھ ... منم نشستی لبایلبخند رو...نشیرفت سمت ماش

 نیبھتر... کردمیگلدون رو گذاشتم سرجاش وبا لبخند بھ رفتن مھمونا نگاه م....شد
تمام .... پسرنیا... شدی بحثم مامی با تھ کیی موقع ھایحت.... بود کھ تا االن داشتمیشب

 ھی!!! نعره ھا ودعواھاشیو حت!!! تمسخرھا ومتلکاشیحت...نھی من دلنشیکاراش برا
 !! ملکھ انگلستانھگھی کنھ دی کردم فکر میفیحاال چھ تعر!!ری نظینمونھ خاص وب

با فک  وستادی کنارم انیابت....تا برگشتم با صحنھ شاھکارمون روبھ رو شدم        
 لیھمھ وسا.... بھ خونھ شلختھ ھا شباھت داشتشتری بود کھ بیافتاده نظاره گر خونھ ا

 ستادهی انای کھ وسط ایوزھراخانوم اژدھا مانند.... پر خامھواریدر ود....پخش وپال
 : واھستھ گفترفت  چند قدم جلونیابت...بود

 . کنمنی تضم تونم جونمون روی نمنی ازشتری بدو کھ ب؟؟؟فقطیآن-         
 !!نمتی فردا سالم ببدوارمیام-         
 وپر خامھ یتابلو نقاش.... طبقھ باالدی دوشش انداخت ودویشمرد ومن رو رو        

 کھ زھراخانومم باھاش شپلق خورد کف سالن نی زمی افتاد روواری دیخونھ ازرو
 چیھ... کردی واون بنده خدا داد وقال ممیدی خندی غش غش منیمن وابت....وپرس شد

 ھی مطمئنم جز شکوه وگالی ولگھی می چمیدونکدومم از حرفاش مفھوم نبود کھ حداقل ب
 اتاقش و درو ی تودی کرد وجھادهی اتاقم پی من رو جلونیابت...دی ماسی بھ ما نمیزیچ

لھ  ھم درو ده قفمی از سالمت جاننانیمحض اطم...نطوریمنم ھم...دیبھم کوب
 چھ ریگ....چارهی برزنیپ....دمی خندی خشم الود زھراخانوم مافھی ذھنم بھ قیتو....کردم

 گھید.... شدیتنم چسب ناک بود وبھ شدت چندشم م!!!..... افتادهیقوم عجوج مجوج
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قبل . حمومیلباسام رو در اوردم ورفتم تو.... ممکن بودری واسم غطی شرانیتحمل ا
 !! چسبھی میلی دوش اب گرم خھیخواب 

 
 
 

 :امیت        
 : سرم داد زدتیمامان با حرص وعصبان        
 ؟؟؟ی فھمیم...یای بدیتو با.... چشم وروی کنم پسره بی رو حاللت نمرمیش-         
 ی چرمی گی ممی مرد بالغم خودمم تصمھیمن .... وجود نداره مامانیدیبا-         
 تو نظرات من ی دخالتنی ترکی تونھ کوچی ھم نمی احدالناسچیھ....کارکنم

 وقت خالھ جان ناراحت ھی کھ دی بھ جشنتون برسدیشماھم بر!!!چکسیھ.کنھ
 !!!خوش بگذره...نشند

 صورت برافروختھ مامان ی موھام فرو کردم ونگاھم رو از رویدستم رو تو        
 اتاقم ودر رو ی زدم ورفتم تویپوزخند... اعصابم تاب نداشتنی ازشی بگھید...گرفتم

 وارامش ی بودم از ھر راحتیعار.... شدیسرم داشت منفجر م...باتمام قدرت بستم
 یصدا... رو تحت کنترلم نداشتمیچی ھکھ  بد بودطمی شرایبھ قدر....روح وروان

مامان از پشت . کردی رو حاد تر مطمی شد شرای مدهی کھ بھ در کوبیضربات محکم
 : زدی لرزونشداد میدر با صدا

 کھ بھ ی فھمیشھ؟؟؟می متی حالیزی چتیثیتو اصال از ابرووح....پسره احمق-         
آزادش .... بازکن درو پسره خودسرامیم؟؟؟تیغی تو االن ما لب تی اضافیخاطرغلطا

 بھ خاطر ما ھمھ ام؟؟؟خالتیت!!! باز کن دروگمیم... کردهدای پریگذاشتم واسھ من دل ش
 افکار مثبت کمی بھ اون ذھن مسمومت یوا خیچرا نم.... روانداخت عقبیچ
 تمام ی کردنات داری جووننیتو با ا....ی تمام مشکالتی توباعث بانامی؟؟؟تیاریب

 ... خدا ازت نگذره پسرهامیت....ی بری سوال مریابرومون رو ز
 !! کنھی می دندگھی فھمھ کھ داره ی می چھیالبد !!ولش کن زن-         
 ذره ھی پسرمون ی فھمیم!!نی شاھیچیھ.... فھمھی نمیچیھ پسره احمق نیا-         

 ست؟؟یھم عقل توکلش ن
چرا انقدر ... پسر چقدر از خانواده شما متنفرهنی امی دونیخانوم ما کھ م-         

 ھردو طرف الی باشھ وخنجای اای واخم وتخم کنھ خوبھ ادیاد؟؟بی کھ بیسمچش شد
 راحت؟؟

 امی کردم وگفتم تفی انقدر تعر؟؟؟منی خانوادم چشی من پی پس ابرونیشاھ-         
 ...چقدر....دمیچقدر زخم زبون شن...ستی مثل سابق ادم بھ دور نگھیخوب شده ود

 دوست میگی دروغ چرا؟؟مای...ادی نتونستھ بامی کھ مثال تمی تراشی بھونھ مھی-         
 .نداشتھ
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 بخواد بره یوقت.... کنھیا نمابرو ودھن مردم بھ دوست داشتن ونداشتن ما نگ-         
 .رهیم

 کھ از شوق اومدن مارو نیا...می نرسریحداقل ما د.... خانوممیبھتره بر-         
 .ششششششیچ!!!سرافرازکرده

 التی استراحت دادن بھ مخدیو شا... از رفتنشون بودی قدماشون حاکیصدا        
چشمامو بستم ... فوت کردمنروی بستھ شدن در خونھ نفسم رو با صدا بھ بیباصدا!!من

 از ارامش ی دادم قدری کار رو انجام منیھربار ا... موھام فرو بردمیو انگشتام رو ال
 شده کیھوا تازه تار... شد اروم بشمی معث بانیھم... گشتی برمافتمیکاھش 

 بھتر دوست یزی رو از ھرچنیا.... وسرد وخاموشکیخونھ ما ھم تار....بود
 کمی می بحرانطی تمرکز کنم وبھ شراکمی کھ حداقل بتونم ییجا...سکوت وارامش...داشتم

 قھ کھ از صدی مترقبھ اریبھ خاطر اتفاق غ...گفتیمامانم راست م.... فکر کنمشتریب
 پشت سرمون ثای حرف وحدیلیخ....سر اون نکبت تو شب تولدم اتفاق افتاد

 ی دلسوزیماعت گرگ ھم رذل صفت تر بودند وادعا جھی کھ از یلیفام....گفتند
 بعد اون نگاه ی شرکت نداشتم ولاشونی کدوم از مھمونچی ھی تونمیمن قبل از...داشتند

 کالغ چھل کی ھزارتا ی ھرعملوبا  گذاشتھ بودندنی ذره بریھا بھ شدت من رو ز
 رو عاتی شانی ای جلوکمی کھ نی ای ھم براچارمی بیمامان وبابا... کردندیکالغ م

 ونامزدش امشب بھ خاطر خاتمھ دادن امی دادند کھ تدیبھ خالھ شھالم وعده بع....رندیبگ
خودم رو بھ ... کھ من بھ شدت ازش متنفرمی دختری بھ عروسانیبھ کدورت ھا م

 لی غول بزرگ تبدھی کھ حاال بھ یبھ خاطر اشتباھ.... کردمی ومتھم مدمی کشی مگاهداد
 ی عصبیحملھ ھا... بودی بدطیواقعا شرا.... جا ببلعھکیواد  خیشده وھممون رو م

 یھمش پربود از ب... رفتار وگفتارم نداشتمی روی کنترلچی ھگھی شد ودیبھم وارد م
 بھ کمی.... زدمی مھالمی حرفا رو جلواون نکھی قبل ازیکاشک....ی ونادونیعقل

حاال .... ذاشت فکربکنمی زمان نمی جورچی اون زمان ھی کردم ولیعواقبش فکر م
 من وخانوادم واز ھمھ بدتر ابرو تیثیابرو وح...غھی بھ خطر افتاده ولب تزای چیلیخ

 نی ای جورھید یحاال ھم با...دمی چاه کشنیبھ ھر حال من اونم بھ داخل ا...ایواعتماد انال
 ارومم یی جوراھی بتونھ دیشا...تارمینگاھم رفت سمت گ...شاھکارم رو جمع کنم

 تی رو روشن کردم کھ نورالمی عسلزی میچراغ رو....از لبھ تختم پاشدم...ھکن
برش ... دوست دارمشتری طور بنیھم... روشن کردی اتاقم رو کمی فضایمیومال

 کھ یینوا....دمی وسر انگشتام رو روش کشدمکوکش کر... پاھامیداشتم وگذاشتم رو
 ی کھ می اھنگیصدا.... کجاچیھ... کنمدای تونستم پی نمای دنی جاچیھ.... ساز داشتنیا

خدمتکارا رو مرخص کرده ... کس خونھ نبود جز منچیھ....دیچی پی اتاقم میزدم تو
 ...میبود

حالم کم کم ....ھیعال!! دارهیری نظیچھ حس ب.....آه!!!ارامش ارامش وارامش        
 من معجزه یو رتاریگ....اوردمی رو بھ دست ممی عادطیداشتم شرا...ومدیداشت جا م

 می ساعت ونکی رو صرف ساز زدن کردم وبعد حدود یادیمدت زمان ز.... کردیم
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المپ رو ...تشنھ بودم... اشپزخونھ شدمد رفتم وواررونیاز اتاقم ب....دمیدست کش
 رو ی اب سردی بطرخچالی یاز تو...نمیروشن کردم تا ھمھ جارو خوب بب

دور دھنم رو پاک ...حاال بھتر شد...شیاخ.... دھنم ورفتم باالیگذاشتم رو....برداشتم
 وبا اخم بھ دمی کشرونشی بمی شلوار راحتبی جیاز تو.... زنگ خوردمیکردم کھ گوش

دوباره کالفھ ... زدی داشت بھم چشمک مایعکس وشماره ار... شدمرهی اش خھصفح
 سرم رو ی صندلی انداختم روتی کردم وخودم روبا عصبانجکتیر.... شدمیوعصب
 وضع نی ذاشتم بھتر ازی مابونیسر بھ ب.... رو نداشتمیچی تحمل ھگھید....گرفتم

 دونستم از طرف مامان یم...ابودی بارم ارنی زنگ خورد وامیدوباره گوش...بود
 ھم گھی کارا سھ بار دنی کردم واجکتیدوباره ر!!! عمرایول.... نرمم کنھ وبرمخوادیم

 :باحرص وداد جواب دادم...دیچسببھم امپر ...تکرار شد
 ی رودی باامی من نخوام بد؟؟؟بابای داریچرا دست از سر کچل من برنم-         

 نم؟؟؟یکدومتون روبب
 .امی تای بردار بیدست از سر لج ولجباز....ستی حرفا ننی االن وقت اامیت-         
سرچشمام االن .... االن قبول کنم وبگم باشھ داداش گلمیتوقع دار-پوزخند زدم        

 ام؟؟یم
 .ی قبول کندیچون با....آره اره-         
 کھ یی حرفانیتو بچھ تر از.... کنی بخون وامر ونھیبرو واسھ خودت کرکر-         

 !خوش بگذره...بھ مامان خان ھم بگو سالم برسونھ...یمن رومتقاعد کن
 . کار کنمی موندم چگھیمن د!!!ھی چھ وضعنجای االن ایفھم ی تو نمامیت-         
 ھم زنگ نزن کھ گھید...دی کھ خودتون خواستھیوضع..... فھممیخوب م....چرا-         

 .ستیبھ من مربوط ن.... ھمی دونی کھ نمنیا.ی کنی رو تموم مخودشارژتیب
 ام؟؟یت.شعوربفھمی بامیت..... کنندیدارند ترورمون م....  اخرمی زدند بھ سنای اامیت-         
 یتصور م.... ھم فشردمی برو برگشت تماس رو قطع کردم وپلکام رو رویب        

من ....چقدر...چقدر مادر وپدرم تحت فشارند....ھیکردم کھ االن چھ وضع
 پرخشمم ی نفس نفسایصدا...دمی کوبزی می رویمشتام رو بھ ھمراه عربده ا!!!داغونم

ذھنم رفت ...لی خانواده وفامنیلعنت بھ تمام ا...دیچی پیکت خونھ م سای فضایتو
 شروع نکھیمثل ا.....پر استرس وشتابزده... ولحن حرف زدنشای اریسمت حرفا

 شونیمنی اھری محالھ کھ بھ ھدفایول.... کنندکسرهی کار رو خوانیم...کردند
 مونی توستم بزارم ابرو وغرور خانوادگینم.... کار کنمی دونستم چی نمگھید....برسند
 بھ خون نشستم رفت یچشما!!مخصوصا غرور من.... برهنی از بی اسوننیبھ ھم

 محابا یب...دست خودم نبود... شماره گرفتمتیچنگش زدم وبا عصبان...میسمت گوش
 ....  رو حفظ کنممی کردم خونسردیسع... کردمیعمل م

 
 

 :دیچی تو گوشم پای آنالجانی پر ھی کھ صدادمی کشقیچندتا نفس عم        
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 !!! خوامیمزاحم سمچ نم-         
 شھی نمشیکار....گھی از ادب فوق العادتونھ دنمیا....ی سالم کرده باشادی نمادمی-         

 .ھیارث!!کرد
 بھ یازی ندتونی گفتار پسندنی با ای کسگھید....یتا تو باش!! قربان تو با ادبیا-         
  ادب؟؟ی الگوی ارث دارم؟؟اقاشھی متیبعدشم حسود.ندارهالگو 

  ادب بودن؟ی باالتر؟؟؟الگونی ازیچھ سعادت-         
 .امرزی تو روح ادب خدابی خونیفقط فاتح م....یچیھ-         
 : گفتمتیبا جد... شدمی داشتم کالفھ مگھید        
 .ستیاصال حالم خوب ن... لطفا تمومش کنایانال-         
 حالم خوب یاری بعد واسم ناز میزنگ زد...ی دارییچھ رو...یزک-         

حالت کھ جد اندر .... ھستی روانمارانی مطب بھیسرکوچتون .... داداشنیست؟؟؟ببین
 . بشھی فرجدیزنگ بزن اونجا تا شا....ستیجد خوش ن

 .ی نکنی برم کھ انقدر پرچونگیاول تو رو م-         
 !! نبرهیھرک-         
 ؟ی فک بزنیخوای ھنوز مای دردم رو بگم یزاریم-         
 فک خوامیدوما م... جناب گوش بدمی بھ درداستمی نالتیاوال من مامان ل-         

  مماخو؟؟؟یری جلوم رو بگی خوایتوم...بزنم
 :دمی وداد کشزی میزدم رو ...کنترلم از دستم در رفت        
 ؟؟؟ی ساکت بششھیم....رمی خوام بگیاره من م-         
 ی رو مای خودم وانالی نفسای چند لحظھ تنھا صدایسکوت کرد وبرا        

 :چشماموروھم فشردم وباز کردم کھ صداش اروم دراومد...دمیشن
 یمن ھنوز گوشم رو الزم دارم کھ واسم صدات رو م.... خورده مراعات کنھی-         

 . رو سرتینداز
 :ا حرص گفتم بیمنم اروم ول        
 .شھی منیاخر عاقبتت ھم...ی نداری حرف شنویوقت-         
 نی مد شده ابتای کنھ؟؟تازگی و واسم عربده کشادی پسر سھ نقطھ بھیکھ ....اھان-         

 خبردار نشده؟؟
 !!لطفا....ای کنم انالیخواھش م-         
 ؟؟؟ی کردی پاتی شده مماخو؟؟چرا قاطیچ-         
 . باھات صحبت کنمدیبا-         
 ؟؟یدی رقصی مای؟؟؟ی زدی م؟؟؟بشکنی کردی کار میپس تا االن چ- با خنده        
دستم ... ندازهیمدام دستت م... حرف زدی شد جدی وجھ نمچی دختر بھ ھنیبا ا        
 . کردی موونھیداشت من رو ھمھ جوره د....دمشونی موھام بردم وکشیرو تو
 .ستیامشب اصال حالم رو بھ حال ن... باشیلطفا جد-         
 .یری گی پاچھ میرو بھ موتھ کھ دار-         
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 . زنھی انقدر گستاخانھ حرف می وقت خجالت نکشھی....راحت باش-         
من رااااااااااااااااحت ... من نباشیدوما شما نگران راحت....یاوال گستاخ خودت-         
 .راحتم
 .ی کنفی کی حسابارمی بیی واست چایستیچون گفتم اگھ ن-         
 .خدارو ھزار مرتبھ شکر.... رو باال بکشتینینھ شما ب-         
 بود با خودم زمزمھ قشی دھنم فاصلھ دادم وچندتا فحش کھ الی رو از جلویگوش        
 : پکر وگرفتھ گفتمی رو بردم دم دھنم وبا حالتیدوباره گوش...کردم

 .شھی نمی مدلنیا... رو در رو بھت بگمدیبا-         
 یام؟؟چیمن کجا ب.... موقع شبنیست؟؟ای خوش نی راستی حالت راستامیت-         

 ؟؟؟یخورده توسرت پاک عقلت رو اجاره داد
راس .... دنبالتامیم....تا ساعت دو سر شبھ.....االنم سر شبھ....یستیتنھا کھ ن-         

 . باشنیی ساعت پاھی
 سرم یی بالی بھ حرفت گوش بدم؟؟؟از کجا معلوم نخوادیچرا با-         

 ؟؟؟ھان؟؟یاریب
 :خونسرد گفتم        
 .ی گوش کندی بانی ای؟؟برای فھمیم... جفتمون وسطھی ابرویپا....چون-         
 ؟؟ی کنی مدی من رو تھدیتو دار....تو-         
 .تھیواقع.... ستی ندیتھد-         
 ؟؟؟یگی مونی حزیام؟؟؟داری تی چتیواقع-         
 خودم ی ولدمی ترسیمنم م... کردمی وترس رو توش حس مدی لرزیصداش م        
 ... دادمی نشون میرو قو
 در حاضر ی جلوگھی ساعت دھیتا .... شھری ختم بھ خی ھمھ چی خوایاگھ م-         

 .فعال. رسونمیمنم خودم رو م...باش
 ...امیت-         
 نی ھمدیبا.... رو گرفتمممیتصم.... شدمرهی خیطع کردم وبا حرص بھ نقطھ اق        

من تا از ....میبچرخ تا بچرخ....باشھ مھال خانوم.... ھممون روشن بشھفیامشب تکل
 ی ھاش روھی بلند شدم کھ پای صندلیاز رو..... کشمی بھ درت نکنم عقب نمدونیم

 وپر حرصم وارد اتاقم عی سریبا قدم ھا... شددهی کف اشپزخونھ کشیکیسطح سرام
 ی مشکی ورنی تنگ وکفشاراھنی با پی کت وشلوار براق مشکھی کمد یاز تو...شدم

 زدم وموھام قمی ری ھم بھ کف دستم وزاسمیاز عطر ... تنم کردمھیدر اوردم وبھ سھ ثان
 کمی.... بھ پا کنمشی اتکمی برم خوامیم....ی خوام برم عروسیم....رو مرتب کردم

 شدم نمیسوار ماش...رونی روبرداشتم واز خونھ زدم بمی دستفی وکچیسوئ....بچزونم
 از جا کنده کای الستغی جی با صدانی پدال گاز فشار دادم کھ ماشیوپام رو رو

 ھمھ زجر ومنت رو نی تحمل اگھید... کنمی رو تمومش میامشب ھمھ چ...شد
 تمام ی بود کھ پایرتی غدمیخاطر غروروشا  بھنای اشتریب...دهیبھ خرخرم رس....ندارم
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من ....باشھ.... خواد من خوردبشمی ونمستادهی ھام ای وسرکشیخودخواھ
 رو یمدت!! حسابھی تسویبرا... نفرت یبرا....ی خوشی نھ برایول.....رمیم....میتسل
 سر کردم واز کوچھ پس کوچھ ھا ھرجور شده بود راس ساعت ھشت بھ کی ترافیتو

 یدرک م... کردی بود وتنھا با حالت ترس نگام مستادهیا... رسوندمونھ در خیجلو
 یبرا....اره.... خوام ازش استفاده کنمیم....من... دارهیکردم کھ االن چھ حس بد

پس ...لھی دخای انالی زندگی توناھمیگرچھ ھم!! خانوادمیوبرا..... ابرومیبرا....غرورم
 !! ھردومونیبرا
 

 :ایانال        
 دونستم ینم.... شده بودمجی گیحساب.... وجودم رو گرفتھ بودیترس سرتاپا        

 کھ داشتم اما بازم بھ حرفش یدیبا تمام شک وترد.... بودی حرفاش چنی ازامیمنظورت
 شد ی می ماھکی ھیپام ...ستادمی در خونھ ایاماده شدم ومثل منگال جلو...عمل کردم

از دھنم بخار .... زمستون وھوا ھم سردسطاالنم و...کھ گچش باز شده بود 
 دو رنگ نی ازیبی وشال بافت ترکی با شلوار کرمی قھوه ای پوستی پالتوھی...ومدیدرم

 کی پنکھی نداشتم وتنھا شیارا... داشتمی دستفی کھی وی چرم قھوه ای چکمھ ھامیون
ھم بمونھ  قرار بود کھ تا بعد سال نو... خونھ نبودنیابت!!!خالص خالص...زده بودم

از صبح .... کردی نمجادی مزاحمت انمیالبتھ ھمچ....وبعد کنکور من رفع زحمت کنھ
 خودم ی مرد رو روھی ھی سادیانگار من نبا...ھھ.... گشتی بود وبوق سگ برمرونیب

 شبا ھم مست ی وبعضھی وخوش گذرونی تللیللی یھمش پ!!یاونم چھ مرد....حس کنم
 پام ترمز ی جلوامی تنی من داشت؟؟؟ماشدازی بایقعبعد چھ تو... گردهیوخمار برم

 کھ زد یی با حرفای اعتماد داشتم ولامی تانھ؟؟بھیھنوزم مردد بودم کھ برم ....کرد
 یپاھام خشک شده بود وتنھا منگ وگنگ نگاھش م!! راه انداخت تو دل منییعاشورا

 : وخشک گفتی شد وجدادهی پنیاز ماش....کردم
 .ی بستلی فرما بشند؟؟قندفی خوان تشری نمسرکار خانوم-         
 وکالفھ نفسش دی موھاش کشی تویدست... نگفتم ومنم سرد بھش زل زدمیچیھ        

 : نگاه کرد کھ گفتمیبھم با حالت ترسناک... دادرونیرو بھ ھمراه بخار ب
 ؟؟؟ی جا بگنیھم....شھینم-         
 ؟؟یاعتماد ندار....ای ی ترسی مھ؟؟؟ازمنیچ-پوزخند زد        
 کھ من ی ھستیاخھ تو چ.... کردهبی واقعا مخت عگھیترس؟؟؟اونم از تو؟؟تو د-         

 .ادی بگو حداقل با عقل جور در بی چھیازت بترسم؟؟؟
 !! خودتھلیم...ی االسکا بشنجای کھ انھیبھتر از....بھ ھر حال-         
 ی منت مشتری بکمی!! خرشعوریب...نیش نشست تو ماالی خیشونھ باال انداخت وب        

 ی مزونی اولیازم داشت قند... گفتی راھم نمی بنیالبتھ ھمچ...گھ؟؟اهی دیدیکش
 ی اروم وشمرده رفتم ونشستم صندلیبا قدم ھا!! ھوا ھم طاقت فرسانی واخیتنم ...شد
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 خنده امیت... شدمرهی رو بغل کردم وبھ جلو خدمخو... خوردیدندونام بھم م...جلو
 : کرد وگفتیحرص درار

 م؟؟؟ی حرف بزنمی ھمونجا بری خوایم!!! دبشھیلی ھوا خنکھیمثل ا-         
 وغضب زل زدم کھ خندش رو خورد ودوباره شد ضیبھش با غ        

 االن خوش حالھ دی فھمشھینم....ستی کھ کالحالش مادرزاد خوش ننمیا...غرورالسلطنھ
 روشن کرد کھ قھی رو بعد چند دقشیبخار!!! معضلنیامن مونده بودم با... سگ شدهای

 :پوزخند زدم وگفتم
 می تا قشنگ گرم بشادی در بدمی خورشی ذاشتیم....ی کنیچقدر زود روشن م-         

 !!!! دبشی ھوانی ایتو
 : وخشکش گفتیبا ھمون لحن جد        
 ؟؟؟ی دبش رو بچشی ھوانیبده خواستم خوب طعم ا-         
 .... شدمخمکیکارتو بگو ......دست شما دردنکنھ-         
 : غرولند کردمی لبریدوباره بھ جلوم چشم دوختم وز        
 واسم چرت وپرت ادی بدهی کشرونی منو از تخت گرم ونرمم بشششیچ-         

 !!وانھیپسره د....بلغورکنھ
 :دیدادکش.... کش دارش ترس بھ جونم انداختی نفسایصدا        
  مربوطھ ھم چرت وپرتھ؟؟؟تتیثی کھ بھ ابرو وحیی حرفایحت-         
 رونی بنمی ضربان تند وھران ممکن بود از سیقلبم رفتھ بود رو....دستپاچھ شدم        

 ی گشاد ومتعجبم بھ صورت عصبیخودم رو چسبوندم بھ در وبا چشما....بزنھ
زبونم بند ... زدی نفس مرگ گردنش برجستھ شده بود ونفس... شدمرهیوسرخش خ

 ی حرفطشی شرانی بودم کھ اگھ تو اهچون اگا.... تونستم حرف بزنھینم...اومده بود
 خونم رو ای.... احتمال داره من رو بخورهیحت....رهیگیبزنم بدجور پاچم رو م

 : حفاظ گرفتم وبا لکنت گفتمھیدستام روجلوم مثل !!!یییییوا....بمکھ
 !!!ی ترکینکن االن م....وب بابا خیلیخ...خ...خ-         
 یبھ راحت... شدمی بھ فرمون کھ گفتم از وسط دو ندی رو انچنان کوبشیشونیپ        
 یخودمم کھ داشتم از فوضول... وتحت فشارهی کردم کھ چقدر االن عصبیحس م

 : گرفتم وگفتمی جدی عمرم حالتی دفعھ تونی اولیبرا... شدمیپرتاب م
 شده ھم ی کلوم بگو چھی؟؟ی کنی انقدر خودتو زجر کش مام؟؟چرایت-         
 .ھم من روخالص کن...خودت
 .ستین!!ای انالستی نیول... گفتمیم.... تو بودی سادگنیاگھ بھ ھم-         
 : گفتمیبا نگران....دلشوره داشتم....دمی ترسیکم کم داشتم م        
 ھ؟؟ی سر چھی قضھ؟؟اصالی مشکل چامیت-         

 : فرمون برداشت ودادزدیسرش رو از رو        
 !!!!تو-         
 :دمیمتقابال داد کش....چشمام ھشتا شد        
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 ؟؟من؟؟؟؟ییییییییییییییییچ-         
 ی زد وازشون خون می می چشماش بھ سرخیدیسف....دینگاھش رو روم کش        

 یارنجش رو گذاشت باال...الفاتحھ االخالص....بھ خداقبض روح شدم رفت...دیبار
 قی فقط نفس عمقھی چند دقیچشماش رو بست وبرا...فرمون وتوموھاش چنگ انداخت

درجھ استرسم ھر لحظھ ... بودمفل گره خورده روش قیو من تنھا با سگرمھ ھا...دیکش
 طور نی اامی کھ تستی نیمعمول مسئلھ ھی شده بود کھ رمیدست گ.... شدی مشتریب

 یلیھمون مگسھ عقلش از من خ.... زدیکوچھ خلوت ومگسم پرنم.... کنھیبرخورد م
 با!!واال... بشھرهی اقا خی وبھ پاچھ گرفتناادی من بنی شد عیوگرنھ پا نم....سالم تر بود

 :دیچی پنی ماشی توفضاامی بم گرفتھ وپکر تی کردم کھ صدای می بازفمیدستھ ک
پس فکر ...ی چندان خوش حال بشی اقبال قشنگنی چندنی کنم از شنیفکر نم-         

 . جفتمون بندهی بھ ابرومای حرف وتصمنیچون ا.... چرت وپرت بگمخوامینکن م
 ی جسم متحرکم رو بھ راحتھی ورفت ومن فقط دی روح از بدنم پرکشنکھیحس ا        

 نداختند کھ تھش ی بھ دلم چنگ میبیواھمھ ودلھرم عج....بھ تنم رعشھ افتاد....دمیفھم
 :اب دھنم رو قورت دادم وگفتم... گرفتیداشت بغضم م... رفتیضعف م

 !!ی ترسونیمن رو م....ی؟؟داریگی می چامیت-         
 . تعجب دارهی جایاگھ نترس-پوزخند زد        
 ی من رو قبض روح می شده کھ داری بگو چینیت وحسراس....جان من....امیت-         

 ؟؟یکن
 !! تودمیوشا.... ونفرتش از مننھیبھ ک. گردهیبھ مھال وانتقامش بر م....ھیقض-         
 وبا تمام قدرت رمی رو بگامی خواست گلو تیبا اومدن اسم مھال دلم م        

 ی مری کھ کھیتا حد..... داشتمی اسم حساس شده بودم والرژنی ایرو....فشاربدم
 تا ی عمرم از کسیتو... اندازه بودی کھ ازمھال وچھره منفورش داشتم بی انھیک...زدم

 ... نپرمامی اروم باشم وبھ سروکلھ تم کردیسع... حدواندازه متنفر نبودمنیا
 .؟ادامش..خوب-         
 .یترس یاصال نم!!ی داریری دل شیلی خنکھیمثل ا-پوزخند زد        
 بخزم وبرم تو ی کھ با ھر پخ کردنستمی موش ترسو نھیمن مثل بق-         

 . کنھی اگھ گربھ بخواد من رو ھاپولیحت.... جنگمی مونم ومیم...سوراخم
 مارانیمن کال با جماعت ب... و بعد چند لحظھ ساکت شددی وار خندوانھی دامیت        

 نھیا....ی ای ایا... سالم وبا فھمندامیماشاهللا ھمھ دورو بر... قرارداد بستمیروان
 وسرد تمام ی سکوت گذشت کھ برام جدی رو تویمدت!!! کردشھی نمشیکار....گھید

 از اخبار را خدمتتان ارائھ ی ادهی چکنکیا...(اد شرح دازی تا پریماجرا رواز س
 اومده شی اوردن کارت عروسی براشیبرام گفت کھ مھال چند روز پ!!!)کنمیم

 کنھ وانتقام ی خواد ھدفش رو عملی رسونده کھ مامی بھ تی جورھیخونشون و
 ا امشبش بیگفتش قراره بعد عروس... کارشی رفتھ پامی متلک از تیبعدم با کل...رهیبگ
 کھ دهی واسھ ما دی شومی چھ خواباستیاما معلوم ن... کنندیکازندگی برند وامرامکیس
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 ھممون در ی گفت کھ ابرویم... کنھیطور داره خانوادش رو طعمھ م نیا
حاال منم داشتم بھ ... بودری منم گی پایول.... طرف بودمی کھ بی منیحت....خطره

 یپوست لبم رو م....بھ در بردم  گشتم کھ تازه ازش جون سالمی برمیدرون چاھ
 ادی فرامی خواست سر تیدلم م.... نشھری چشمام سرازی جمع شده توی تا اشکادمیجو

 خورد ازش ی کھ میی گرفتم وتا جای گلوش رو مخیاگھ قدرتش رو داشتم ب...بزنم
 ی حتنیا....نھ.... کردمی بود بار مقشی فحش کھ الی دلم ھرچیتو... کردمی مییرایپذ
 کرد کھ من تاحاال تجربش کرده ی می داشت بامن کارقایدق....ستیھموناھم ن قیال

حرفاش کھ ... کنمی می نکبت بار ونحس روتو ذھنم حالجیطره اوازش خا...بودم
بھ خودم جرات دادم وبا ... بر فضا حکم فرما شدی تلخیتموم شد سکوت کرد وخاموش

 :گفتم  باشھی داشتم لرزش وواھمھ توش مخفی کھ سعییصدا
 ؟؟یگی چرا بھ من منارویحاال ا....خب-         

 
 امیت... حالت رو داشتنیاونم ھم... شدمرهی سرد وطلبکارانھ خیبھش با حالت        

 ی باھام نھ مھربون بود نھ با محبت حرف مگھید... عوض شده بودایتازگ
 استی از سنمیا... دارمیمن رو باش فکر کردم من بھش حس...شششیچ...زد

 : گفتادگونھیفر....انگاربھ خودش اومد.... بود کھ بھ اھدافش برسھشیوزرنگ
 ... ماتیثیبھ ابرو وح...شھی بھ من وتو مربوط منایچون ھمھ ا-         

 !! وجود ندارهییما-         
 : گفتیبا سردرگم        
 ؟؟یگی می چی فھمی؟؟؟می رو از دست دادھ؟؟عقلتی چ؟؟منظورتی چیعنی-         
 : گفتمادی و فرتیبا عصبان... شدی صدام قاطیبغضم تو        
ھمش فقط .... عقلم کھ بھ تو وحرفات اعتماد کردمیب.... عقلمیاره من ب....اره-         

 دتی کارات بھ اھداف پلنی با ای خواستیتو م..... اشتباه ودروغ محض بودھی
 من نقش دھقان فداکارو ی جلوی الکی کاست ودارھیتو ھم با اونا دستت تو ....یبرس
 .ی نامردتیالی فامنتوھم از قماش ھمو....ی کنی میباز

 ؟ی زنی حرف می داریحرف دھنتو بفھم کھ با ک-         
 فرصت طلب دھن بھ شعوری ادم بھی بفھمم کھ دارم با دیبا.....اره- پوزخند زدم        
برو .... شدهیمی حقھ ھات قدامیاقا ت.... شنوهی داره مقشھی الی زارم وھرچیدھن م

 . نشده باشھدهیار گز امتحان کن کھ تا حاال از مگھی احمق دھی یرو
منو باش ... کنمی وقتم رو تلف می استاد کلک بازھی رفت کھ دارم با ادمی-         

 .می کینگران ابرو
 . کش مھال جونتشی من پیابرو... جمع کنی رو کھ خودت زدیشما اول گند-         
 ؟؟ی فھمیم....دشمنمھ ....ستیاون جون من ن-         
 رو زهی تاحاال رسم شده ادم با دشمنش بریاز ک!!!کھ دشمنتھ....اھان-         

 من ی فکر کردد؟؟توی کشی نوا نقشھ می ادم بھی ھی تاحاال با دشمن علیھم؟؟ھان؟؟ازک
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 ری خیدیخواب د.... امینھ اقا ت.... تورو بخورم؟؟ھھفی کس وکارم کھ گول اراجیب
 ....ارندی سرت وپدرتو درمیختن رویمن انگشت بپرونم صد نفر ر....باشھ

 ؟؟بلھ؟؟ی بکنی خوای میپس لشکر کش-         
 کھ رمی مثل تو بگادی وشاشی سو استفاده گر عھی خوام حقم رو از یم....نھ-         

 .ستی نیچی ھی وھرزگرانتیکارش جز خ
 :دیسرم عربده کش        
 !!!دھنتو ببند-         
 یتموم تنم م... ودستام رو باال سرم گرفتمدمی کشغیدستش رو بلند کرد کھ ج        

 بود کھ واسم ی چھ سرنوشتنی اایخدا.... کردمی صدا ھق ھق می وبدیلرز
 از راه ی شدم کھ ھرکچارهی من انقدر بدبخت وبیعنی....ھ؟؟ی چھ عاقبتنیا....؟؟ینوشت

روم دستم .... کھ سھلھنیتازه ا.....ھھ....ه؟؟دی کنھ ودستور می می رسھ بھم امر ونھیم
 ی مدلنی ادی کردم کھ حاال بای من چھ گناھایاخھ خدا... کشھی کنھ وعربده میبلندم

 ی اتفاقچی ھی صورتم بودم ولی درد وسوزش توھیتاوانش رو پس بدم؟؟؟ھران منتظر 
 شده ک ھوا خشی ودستش رودی لرزیم....با عجز وخشم بھش نگاه کردم...وفتادین

دستش ...دی باریاز چشماش خون م.... بودرهی بھم خیزیبا حالت وحشت برانگ...بود
چھ .... تکون دادمیبا تاسف سر....دی پاش ونعره کشی رودیرو مشت کرد ومحکم کوب

چھ ساده گولش رو .... خواھھری باورم شدخی سادگنیچطور بھ ا!!یخودیاعتماد ب
 کھ رهیدست بردم سمت دستگ.... رونداشتمملش تحگھید!!!چھ ساده وبچگانھ....خوردم

 کردم یحس م.... ذاشتیترس و دلھره راحتم نم....درا رو قفل کرد وگازشو گرفت
با ....موھام اومد تو صورتم...دی لرزیدست وپام م!!!دهی گچ سفنھویاالن رنگم ع

 :دمی کشغی دادمشون وجیحرص کنار
د گفتم نگھ دار .....شعورری دار بگھ؟؟؟نی عوضی بری منو میکدوم قبرستون-         

 .ابوتوی
 وگرد بھ ی عصبی وبا چشمادیی سای ھم میدندوناش رو رو.... شده بودوانھید        

 یلیسرعتش خ.... شدی فشرده می دستاش بدجوریفرمون تو.... کردیجلوش نگاه م
 ی مغی خوردم وجی بھ در وپنجره مکھیطور.... دادی می بدیراژھایباال بودوو

رفتارم دست .... کردمیبارش م ومدی فحش بھ دھنم می وھرچزدمیزار م....دمیکش
 و دور از کیاصالمتوجھ نبودم کھ چقدر فحشام رک....ری ومتحدهیترس....خودم نبود

 غیدستم رو باال بردم وبا ج.... بوددهی بھ خرخرم رسگھید.... زدمیدست وپا م...انتظاره
ن یمچم رو ب.... نافرجام بودی طرفھ ولیونم با کبھ سمت صورتش تا ادمش کنم وبفھم

 ھیکنار.... بدیلیخ... بودیدرد بد... وھوا گرفت وفشار داد کھ صورتم توھم رفتنیزم
 کای بد الستی زد با صدای کس اون دوروبرا پرسھ نمچی خلوت کھ ھیلی خابونیخ

 کردم تا یتقال م.... فشردیھنوزم بھ شدت دستم رو م....ستادی لنتا از حرکت ایوبو
بازوھام رو سفت .... کارکردمنی اخرج دخل وی انرژخودی بیازادش کنم ول

 جی داد کھ تموم بند بند وجودم از ھم گسستھ شد وسرم گیبھم تکون محکم...دیچسب
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 خونھ رمی راست مھیمطمئن بودم امشب من با اورژانس ....اشھدم رو خوندم....رفت
 م سرتشیبا تمام عصبان....شمی راحت می زندگنیاز..... چھ بھترو!!چھ باحال....تیابد

 :دی کشیعربده م
نھ .... مھمھ کھ فردا ی تو بره؟؟؟فکر کردی واسم مھمھ کھ ابرویفکر کرد-         

 خرافات رو نیا.... سرکار خانومری امشب ابروت جلو کس وکارات بره؟؟؟نخنیھم....
من ....اره.... زنمی مشی خودم رو بھ اب وات کن کھ بھ خاطر تو دارمرونیاز سرت ب

 نی وقتھ کھ منتظر چنیلیخ.....من فرصت طلبم.....سواستفاده گرم
 پاک می رو از تو زندگزی ھمھ چی بتھیچون شر اون عفر....چرا؟؟؟....میفرصت

 کھ اگر یکس!!!اممیت.... کنم کھ منشیچون پوز گندش رو بھ خاک بمالم وحال....کنم
 فشی چرخھ تا حری وانقدر مرهی گیپاچھ م.... ستی نشی حالیچی ھگھید.....سگ بشھ

فکر نکن کھ تو .... از وجودنحسش نمونھکمی اثر کوچھی یحت.....بشھ  ونابودستین
 نیچون واقعا بھ ا....شھی تموم میشب تولدم ھم بھت گفتم ھمھ چ.....ی ھستیکس

 برام یفکر کرد.....وع شده کھ تازه شرنمی بی حاال میول....مزخرفات اعتقاد داشتم
 دختر مثل تمام ھیتو ھم ...نھ...د؟؟؟ی بودی داره کھ تو و گذشتت چھ جورتیاھم

 لگدام لھتون کنم وبھتون تف ری تونم زیم... ارزش ندارندیزی کھ پشگھی دیدخترا
مغزاکبند تو ... رو بھ باد بدم تا خانوادم وغرورم حفظ بشھیمن حاضرم ھرچ....بندازم

 یمنم دست بھ ھرغلط....یخوای طور منی تو ایول....دهی فرمون می منفشھیھم کھ ھم
 تجربھ وسابقھ یحت!!یچیھ.ستی مھم نیچیبرامم ھ... شر راحت بشمنی ازتا  زنمیم

 !!!درخشان تو
 خورده دردم ھیپشتم محکم خورد بھ در و....ھولم داد عقب وولم کرد        

باورم ... من بودی حامشھی باشھ کھ ھمیامیتھمون ... پسرنی شد ایباورم نم....اومد
تصور ...قلبم سوخت ودرد گرفت.... زنھی حرفا رو منی ای راحتنی شد بھ ھمینم
 داد بکشم ھرزه نفھم ازت سرش دوست داشتم...ومدی ھم بھ ذھنم نمیزی چنیچن

 زل زده سمی خیبھش با چشما... سوختی مھی گلوم از زور ھق ھق وگریول...متنفرم
بھ .... بودیسکوت تلخ.... زدیبا دودستش فرمون رو گرفتھ بود ونفس نفس م...بودم
دوست داشتم ....دوست داشتم خودم رو بکشم.... شدم رهی مطلق رو بھ روم خیکیتار
 کھ ی ادم اھنھیمثل ... کردیتموم تنم زوق زوق م.... ھمھ خوار نشمنی اھگی ودرمیبم
 : سکوت رو درھم شکستامی بم گرفتھ وخفھ تیصدا... دارهی بھ روغن کارازین

 تونم یم... توئھی ابرونیا....یری گی میمی نداره تو چھ تصمتی اھمگھیواسم د-         
 وبرت گردوندم خونھ ی پا پس بکشای..... تموم بشھی االن ببرمت اونجا وھمھ چنیھم

دختر .... بشھیت اضاف افتخارم بھ افتخارات درخشانھیو ) پوزخند زد....(یواواره بش
 !!ی سرپناه فراریب

تموم تنم بھ ...دندی لرزیدستام مشت شده بودند وم.... کردی مرمیخوب داشت تحق        
 : گفتممی خش دار وعصبیبا صدا...لرزه افتاده بود

 ؟؟اره؟؟ی کنی معاملھ میدار-         
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 : خونسرد گفتیلیخ        
 یبھ خودتم ربط داره کھ سود کن.... معاملھ اسھی نیبل فرض کھ ا....اره-         

 .اضرری
 !! شازدهرهی تو ھم کھ میابرو.... من برهیاگھ ابرو-پوزخند زدم        
 کھ ییفعال تو.....من بلدم چطور ابرو بخرم....چوندنی تو نخ پیرفت....گھید نھ د-         

 .ستی جا بند نچیدستت ھ
 ؟؟؟یرمیاونوقت تو دستگ-         

 :شونھ باال انداخت وگفت        
 .ستی باشھ مھم نیگفتم کھ ھرچ....یخودت مختار-         
 : گفتمی جدی شدم وبا لحننھیدست بھ س        
 .نھیحرف اخرم ا!!! خونھیبرگردون..... االن من رونی خوام ھمیپس م-         
 :با تعجب گفت...دیابروھاش باال پر        
 ؟؟؟ی اخرتھ؟؟؟بھ عواقبش فکر کردمیحرف وتصم نی ایمطمئن-         
 ی بی اقاھی واسھ چماتی جنیست؟؟؟سی مھم نیمگھ نگفت.... ندارهیبھ تو ربط-         

 . بخون کھ باور کنھیکی ھاتم بردار واسھ ال؟؟روضھیخ
 بھ روم ی چند لحظھ بھم زل زد وپوزخندصداداریبرا...از حرفم شوکھ شد        
 یدنده رو جا بھ جا کرد واز ال...روشو از من بھ جلو دوخت واستارت زد....نشوند

 :دندوناش گفت
 تو نظرات اگاھانھ شما ی دخالتچیمنم ھ.....یخودت خواست... خباریبس-         

 . خسروان دانندشیصالح مملکت خو.کنمینم
 داد کھ یال گاز فشار م پدیپاش رو رو.... زدمی نگفتم ومنم پوزخندیچیھ        

 امیت....می بودیھردومون کالفھ وعصب.... بودیعی فجکیتراف.... کردی پرواز منیماش
 ی ھم میگھگاھ... دادی مرونی ونفسش رو با صدا بدی کشیتند تند دست تو موھاش م

 ی شده بودم وناخن ھام رو مرهی خونریمنم با حرص بھ ب.... فرمونیزد رو
 با خودمم روشن فمیواقعا تکل... کردی ممی داشت روانامی تیفکر حرفا...دمیجو

ابروم ...؟؟؟اگھی راست باشھ چامی تیاگھ واقعا حرفا....یمونده بودم سردوراھ....نبود
 یوا.....و زھرا خانوم....دوستام....مامانم....نیاد ر...نیابت....جلو ھمھ بره؟؟جلوبابام

نگاھش بھ ... زنگ خوردامی تی کھ گوشمی خونھ بودیکایھ؟نزدی چھ کوفتگھی دنیا!!خدا
 : وپکر گفتی خطاب بھ من جدیجلوبود ول

 .تو جوابش رو بده....تاستیارم-         
 : ابروم رو دادم باال وگفتمی تاھی        
 من رو سننھ؟؟....ھیخواھر جنابعال-         
 ی مای...میری می ممی کنیتصادف م.... جواب بدمی رانندگنی تونم حینم-         

 ریغ...ستی در انتظارت نی خوشندهیبھ ھر حال ا....ستی مھم نگھیتو کھ د....رمیم
 نھ؟؟؟یا
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 :دمی دندونام با حرص غریاز ال        
 !!! کره خر نفھمشعوری بیریکبیا-         
 : انداخت کھ جواب دادمی نگاه ترسناکیبھم گوشھ چشم        
 الوووو؟؟-         
 ھیمشخص بود داره گر.... کردخی مو بھ تنم ستای ارمدهی مانند وترسغی جیصدا        

 :کنھیم
 ؟؟ی داداشامیالووووو؟؟؟ ت....ا....ا-         
 ابونیکنار خ.... ھول کرده بوداممیت....دی لرزی تو دستم میگوش...دستپاچھ شدم        

 : رو گذاشتم رو بلند گو وجواب دادمینگھ داشت کھ گوش
 .یان... جان؟؟منم تایارم-         
 توروخدا یان.... خدا بگوی محض رضای کجاست؟؟؟انامی ت؟؟یی جونم تویآن-         

 !!!ای بدمیجون مامان بابات قسمت م....ای بامیپاشو با ت
  افتاده؟؟ی؟؟؟اتفاقی کنی مھی گری شده؟؟؟چرا داریچ...تای ارمنجاستیا-         
 ام؟؟ی کشتند تی دارند من رو منایا.... کنمی التماست مامیت....ای تورو خدا بامیت-         
 : کردی زد والتماس می رو نالھ مامی اسم من وتیبا عجز ونا توان        
 ایتورو قران بلند شو ب....ی پرستی کھ میتورو بھ ھمون کس.... مرگ منامیت-         

 ... کنندی کثافتا ولم نمنیا.... غلط کردم اومدمامیت....امیت
 : با پتھ تتھ گفتامیت        
  تو سرم بزنم؟؟دی بای چھ گلنمی شده ببی بگو چقیتا؟؟؟دقیارم...ا-         
 !!!اوشیس....... .یس...اوشیس....ام؟؟داداشیت-         
 رو از حالت بلندگو در اورد وگرفت دم ی گوشامی تھ؟؟؟ی کدوم خرگھی داوشیس        
 امی تشھ؟؟؟ی داره میچ....اخدای...دی لرزیدستام م... بودیمضطرب وعصب...گوشش

 ی می رو گھگاھتای مخوف ارمیغایفقط ج... کردی صحبت متای وبا ارمدی کشیداد م
 ...داستان سرھم نکرده.... گفتی مت واقعا راسنکھیمثل ا.....نھ....دمیشن

 اون کثافت یم فھی؟؟؟نمی غلط رو کردنی ایخوب دختره نفھم تو با چھ عقل-         
 کره خر غلط شعوریب.... خوره پس؟؟؟ی می چھ گھایار...... دنبال آتوئھ؟؟؟یعوض
 تا؟؟؟یارم) دیعر بده کش(تا؟؟؟؟یارم....الو؟؟... شد؟؟ی چتایارم..... کردهیاضاف

وحشت وبھت ھر لحظھ ... شدکھی بھ فرمون کھ دو تدی رو با قدرت کوبیگوش        
 افتاب یانگار.... کردی مریی مدام تغامیرنگ ت....دی کشی خودش رو بھ رخ مشتریب

 بھ مرز دهیرس.... صورتش واضح بودی عرق روی ودونھ ھادی لرزیم...پرستھ
 یتنھا صدا... دستاش گرفت نی بوصورتش ر... نبودشی حالیچی واقعا ھگھید...جنون

د شده بھ خودمم شوک وار... دادی بلندش بود کھ تو گوشم خراش مینفس نفس زدنا
 یالبد داره اتفاق بد.... ھمھ وحشت محالھنیا..... دروغ وتظاھر باشھیھرچ....بود

 واسم مثل خواھرم تایارم...دادی واالرم خطر مدی کشی مغی جی مدلنی کھ اوفتھیواسش م
 داد کھ برم وبھ ی ازعقلم فرمون مینصف.... کردمی می کارھی براش دیبا.... بودزیعز
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 ھی ھا ی بازبمی من غرنی کرد پشت تمام ای متقاعدم مگھی دیھمھ کمک کنم ونصف
 دوباره راه امیت...ی مونده بودم سردوراھی واقعیبھ معنا....ھیمنیسرنوشت شوم واھر

 محلھ رو نیا....بھ دورم نگاه کردم.... کردی میابر بار سرعتش با نور برنیافتاد اما ا
 ی خواستیم.....گھی دخو خونمون توش بود....یزک... شناسمیمثل کف دستم م

بھ خودم جرات دادم .... شدمی منگل محسوب مگھینشناسم؟؟؟در اون صورت واقعا د
 : اروم گفتمییوبا صدا

 ؟؟؟یری میدار....کجا-         
 :دیغر        
 . اون جھنم خواھرم رو نجات بدمی تورمیبعدم م.... برم خونھیاول تورو م-         
 :دی دندوناش غریفرمون رو با قدرت فشار داد واز ال        
 ینم.... اون شغال نکبت خواھر پاکم رو بھ کثافت بکشھفی کثی زارم دستاینم-         
 .زارم

 
 نیبا ا... لحظھ عکس بتمن اومد جلو چشمامھی.... لرزوندیحرفاش تھ قلبم رو م        

 یی موقع ھایحت.... جذابش کرده بودشمییخدا... شده بودی ھمون شکلقای دقشی مشکپیت
 من اون وقت کھیدرحال....دی کشی خودش رو بھ رخ مشتری جذبھ بنی بود ایکھ عصبان

 ازی نبانی سپاه پشتھی بھ امیمطمئن بودم ت....گرفتم  روممیتصم... لرزمیمثل سگ م
 دوست دارم خود یلیخ.... کنمعیومھال رو ضا... بسوزونمشی اتکمی ادیمنم بدم نم...داره

 زد ی بھ دلشوره میگرچھ ھنوزم تھ دلم تھ رنگ...نمی ببیخوشگلش روتو لباس عروس
 ی ادما رو بھ راحتگھی دحاال....ستمی نشی اون دختر ساده سھ چھار سال پگھی من دیول
 کھ تو دمی باور رسنیبھ ا....امیودر مورد ت....ندی بدم کھ از چھ گروھصی تونم تشخیم

 بھ یحت..... بخورم؟؟؟امای چدی دونم بای نمگھیاونجا د.... واگر ھستستی نیچیدلش ھ
 دیبا... از مشکالتم بترسمدینبا.... جنگمی ومرمیم.... خودمم شدهی وابروتایخاطر ارم

 ابت رو ری خوان زی رو دارم کھ می قومنی ھمچقایمن دق.... ومجادلھ کنمستمیبا
 : در خونھ نگھ داشت وبا عجلھ گفتی جلوامیت!!! وپسرش مھراددمیعمھ ناھ....بزنند

 . تونم معطل کنمی نمنی ازشتری شو کھ بادهیزود پ-         
 : کھ دوباره دادزدنییسرم رو انداختم پا... از من سر نزدی عملچیاما ھ        
 واسھ من قھی کھ ھر دقنیی پا؟؟؟بروی برگردی خواستی نم؟؟؟مگھید مگھ کر-         

 .رهیخواھرم وابروش داره بھ فنا م... من وقت ندارمای انالزودباش...ھیطالئ
 قینفس عم... تابشی نگران وبی شدم تو جفت چشمارهیخ...سرم رو بلند کردم        

 : گفتمنانی وبا اطمدمیکش
 .امی باھات مام؟؟منمیت-         
ھ خوب مگ...نی حد گشاد ودھنش افتاد رو زمنیچشماش تا اخر....تعجب کرد        

 : زدی ھنگ کرد؟؟دوباره برگشت بھ حالت اول وپوزخند صدادارنطوری گفتم کھ ایچ
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 خونھ؟؟؟حاال نی تو ادی برگرددی خواستی میلی کھ ختیچرا؟؟؟تو و اراده اھن-         
 ریی نظرت تغھوی کھ ی شدی مجی؟؟؟ھووووم؟؟؟عجی رو بھ اون رو شدنی شده ازیچ

 کرد؟؟
 : انداختم وبا ارامش گفتمریسرم رو ز        
 یاالن فکر م...یباور نداشتم حرفات راست باشھ ول....تایتا قبل از تماس ارم-         

 نی ھمچییالی فامنی کنم وقبول دارم کھ چنیراستش درک م... دارهقتیکنم کھ حق
 .منم تجربش کردم....چون... کنندی مییکارا

 ی تلخ می بغضری گلوم رو اسشھی گذشتھ نحسم ھمادی....بغض کردم        
 امی تی تو رودی لرزی مکمی کھ ی محکم وبلندیدستام رومشت کردم وبا صدا....کرد
 :گفتم

 خوام ھمھ عمرش رو ینم.... تکرار بشھتای خوام سرنوشتم واسھ ارمینم....من-         
 ی سوزم ولیمن دارم توش م.... شد سرکنھنطوری عذاب وجدان کھ چرا رفتم واھیبا 
 یحت... صفت باخت بدهوونی حی و ادماری تقدنی گناھھ ھم بھ ای کھ بتای زارم ارمینم

پس حاال کھ ....ھیابروم رفتن....امی نای امیبھ قول تو چھ ب.... ابروم بره....اگھ شده باشھ
 ی فھمیم.... باشمی بکنم کھ حداقل خودم راضمی کارھیبھتره .... شکلھھیھردوش 

 . زارمینم.... عمرا بزارمام؟؟؟منیت
 ی کھ رویاشک... کندمی رو مامیانقدر موتورم داغ کرده بود کھ داشتم سر ت        

 مصمم ممی تصمیرو.... بار بستم وباز کردمھیگونم بود رو پس زدم وچشمامو 
چاره ... خوبی خواست کھ ابروم بره ولی عنوان دلم نمچیراستش بھ ھ....بودم

 ینفس نفس م... بھش رضا بدهمم زدم کھ دل خودی حرف می جورھی دیبا....نداشتم
 انداخت وتنم یمنو بھ وحشت م...ادی متای داره بھ سر ارمی االن چنکھیتصور ا....زدم

 یا... کردی نگام میبا حالت ولحن خاص.... دوختمامیدوباره نگاھم رو بھ ت...دی لرزیم
 کمی.... شناسمی رو نمگناالی سنیداداش؟؟من ا....یباز رفت تو عالم نامفھوم....بابا

نفسم ...دیبا درخشش چشماش بھ دلم رعشھ افتاد ولرز...وفتھی بمیمفھوم تر بفرس دوزار
 یجد...دی کوبی مواری وار خودش رو بھ در ودوانھیقلبم د.... چند لحظھ حبس شدیبرا

 :گفت
 تونم ینم...وفتھی بی ھر اتفاق؟؟ممکنھیکامال مطمئن....ی کھ گرفتیمیاز تصم-         

وادارت .... کھ بھ خاطر خودمی طور فکر کننی خوام ایو نم.... کنم نی رو تضمیچیھ
 ؟؟یمطمئن...ی کھ خودت گرفتیمی پرسم کھ از تصمی منی ھمیبرا....یکردم قبول کن

 :سرم رو تکون دادم وگفتم        
 ی مراسم بدرقھ حسابھی خوام امشب یم...ستمیمیمن پاش وا...مطمئنم.....اره-         

 بسھ ھر چقدر باھاش راه گھید.... ثبت بشھخیواسھ خوشگل خانوم راه بندازم کھ تو تار
 . پاشنھ بلندش درازتر کردهی از کفشایلیپاشوخ.....اومدم
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 نکردم افتی درقیمفھومش رو دق... گوشھ لبش نشستی کم حالی ولکیلبخند ش        
 کار یاقا من چ... خوردی نمای لبخند بدجنسنی ابھ.... بود ازش خوشم اومدی ھرچیول

 : گفتمی کھ تندوفتھیخواست راه ب....ھیزیھ؟؟غری شکلنی اممی جدیکنم کھ حرفا
 محشرم افھی قنیبا ھم... مناسب بپوشمزی چھیمن برم ....می اومدنجایحاال کھ تا ا-         

اخھ ... مھال خوشگلھی تونم برم عروسی کنھ کھ نمیکھ ھمھ رو زنده بھ گور م
  داره؟؟شھ؟؟سابقھیم

 : انداخت وگفتی نگاھمیکالفھ بھ دورش ن        
 زنم بعد تو ی بال بال میمن دارم از نگران.... میندار...وقت...دخترجان؟؟ما-         

 ؟؟یفکرقرو فرت
 خونسرد یلیبدون توجھ بھ حرفاش خ... کردی ور ور میلی داشت خگھید        

 :م گفتلکسیور
 .امیزود م... جا منتظر بموننیھم.... دونمیم-         
 خارج شدم وبا عجلھ رفتم داخل نی داد کھ منم از ماشرونینفسش رو با صدا ب        
اون ...می جنی سری بستم بھ تیوگرنھ م.... دادم کھ زھراخانوم نفھمھی محیترج...خونھ

 رو سرم نی ابتزشیو در ضمن خطر ر... تونستم جون سالم بھ در ببرمی نمگھیوقت د
 باز کردم دمیدر رو با دستھ کل!!ی کاری رگ مخفو تمیپس کال زد...ھم موجود بود

 ی ساعت شام منیھمھ تو اشپزخونھ بوند ومعموال ا... رفتم توعیونرم وسر
در اتاقم رو اھستھ ...اال طبقھ بدمیدزدکانھ رفتم تو ودو.... فرصت بودنیبھتر...خورند

 ی مشکیلس بلوز مجھی کمدم یپس از تو....امشب ھواسرده....بستم ودست بھ کار شدم
 ی ارنجم سھ رب می از جاناشی واستپوریجنسش گ... کت بودھیطرحش شب....برداشتم

 ی ماھرانھ ھم رویچندتا سنگ ومنجاق دوز.... داشت کھ پف کرده بودری حرقھی...شد
 باز وخدهی قشیچون ...دمی پوشرشی ھم از زی تاب براق مشکھی... داشتنامی واستقھی

 کھ از قماش مھراد ی خواستم برم تو جمعیم.... داشتدی ھام دنھیبود وس
 از ابرو نایا!! وبسھیکارشون فقط وفقط کثافت کار!! وفاسدرتی غیب....پست....بودند

 ی ونابودش مستی کھ انقدر راحت نجھی ھولوی کنند دو کی فھمند؟؟فکر می میچ
 چاک ھی دو طرف پام...دمی زانوم پوشی ھم تا باالی دامن براق مشکھی...میبگذر...کنند
 ی بلوز بنیدرکل با ا.... خوردی کمربند چرم وپھن دور کمرش مھی داشت وکیکوچ

 نھ تا ی بود ولمینسبتا ضخ....می ھم پام کردی مشکی جوراب شلوارھی... شدی مرینظ
 ھم ی مشکیلی جفت کفش خوشگل وپاشنھ بلند اکلھی... بشمرزنای پنی کھ مثل ایحد

 سرم بستم ی وقت نداشتم ساده باالیلی چون خاممموھ... ساکمیبرداشتم وچپوندم تو
 ھم رفتھ بودم روزید... صورتمی کنا رو توختمی رو خالف خواب موھام ریونصف

 ی عالیدرکل ھمھ چ.... زده بودمییقای وسمت چپ سرم رو بافت افرشگاهیارا
 کھ ی نقره ای مشکھی ساھی... صورتم جا دادمی روحمی ملشی اراھی یتند...بود

 دمی اونقدر نکشی رژلب سرخ ولھی کننده ومی حجملیر... با ستم داشتی قشنگیھارمون
 یریکبیدختره ا....ادهیاز سر مھال ھم ز!!!یدرحد معمول...کھ ذوق بزنھ
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 دونم چرا انقدر ازش نفرت دارم؟؟ھر وقت چھرش ینم....اوووووووووف!!مونیم
سعادت شده چھره فوق  حاال کھ امشب...دوست دارم خودم رو دار بزنم....ادی مادمی

ازش ... کردیی تندخویلیباھام خ... بودمری دلگامیھنوزم از ت....العادش روتحمل کنم
 نی نکرده بود کھ ایھم باھام پرخاشگر بابام یحت.... کسچیتاحاال ھ...انتظارنداشتم

 نھی اینگاه اخر رو با ترس تو!!واسھ من شده قلدر محلھ....دهیشازده پسر از راه رس
 واروم نیدوباره پاورچ....دمی لباسام پوشی وپالتو وشلوار وشالم رو ھم روتمانداخ

 : کوبم کردخی زھراخانوم میصدا... خوب بود تای پلھ ھا ھمھ چنییتا پا.... رفتمرونیب
  مادر؟؟؟یا؟؟خودتیانال-         
 : نگاه کرد وگفتیبھ سرتاپام با حالت خاص....با ترس برگشتم سمتش        
  سروصدا؟؟؟ی کھ انقدر بی کنی ممتی عزیکجا دار....یبھ سالمت-         
 : زدم وگفتمیلبخند زورک        
 .ام از دوستیکی..... تولدرمیدارم م....راستش-         
 ی چرخھی یری می داری نگفتشی دو ساعت پیکی نیھم....مگھ تو-         

 ...؟؟پسیبزن
 : حرفش رو کات کردم وگفتمیبا کالفگ        
 !!!با اجازتون.... برمریبده د.... دم در منتظرهیتاکس....زھراخانوم-         
اخر عاقبت ادم ....رونی توجھ بھ زھراخانوم رفتم بی وبدمیتلق تلق راھم رو کش        

 ی کنکاش وکاراگاھگرانی دی تو کارایادی زیوقت....نھیکنجکاو وفوضول ھم
 یپا.....دندش نرم...چشمش کور....خربزه خورد!! وتاپشپی زنم بھ تیمنم م.....کنھیم

ھنوزم شک ....امی تنی ماشی رفتم ونشستم تودیردبا ت....واال!!نھی شی مشمیرقص بندر
 ی میبا انگشتام باز...توکل کردم بھ خود خدا ورفتم نشستم... نبودیه اچار...یداشتم ول

 ھیھنوزم تو شوک بودم کھ چطور دست از ... حرف راه افتادیکردم کھ استارت زد وب
 بدون برگشت راه ھی دونستم ممکنھ ی کھ میدر حال... برداشتم وقبول کردمیدندگ
 تایارم...بھ عکسش نگاه کردم... زنگ خوردامی تی کھ گوشمی راه بودلیاوا...باشھ
 : گفتی برش داشت وبا نگرانعی سرامیت...بود

 تا؟؟ی؟؟؟ارمیالوو؟؟خواھر-         
 خنده بلند ومردانھ قطع ھی وتای وحشتناک از طرف ارمغی جھیاما تماس با         

 یم ھربار تماس رد ی چند دفعھ زنگ زد ولامیت... شدنخیحس کردم موھام س...شد
 : روپرت کرد جلوش و زمزمھ وار گفتیگوش....شد

 خواد من رو بھ یم....مھال واسمون دام انداختھ... مبارزستھیدعوت بھ ....نیا-         
 !!!تا اخرش... جنگمیم....ستمی بشو نمیمن تسل..... کور خوندهیول...ارهیزانو درب

اصال حواسم نبود وفقط ... شھررونی بمی رفتی ممیداشت... کردشتریسرعتش رو ب        
دل تو .... داشتمیطی دونھ چھ شرایخدا خودش م.... رفتمی حس استرس کلنجار منیباا

 یرعشھ بھ سرتا پا...ترس از تکرار تموم اون سرنوشت تلخ ونکبت بار....دلم نبود
 : رو بھ عالم خودم اوردن مامی تیصدا... نداختیاندامم م
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 ؟؟یاسترس دار-         
 کردم واقعا اغراق یاگھ انکارش م....واقعا مضطرب بودم ودل نگرون        
 :سرم روتکون دادم وگفتم....بود

دارم خودم ... داشتھ باشمدمیبا)...پوزخند زدم....( ھم دارمیلیخ....دارم....اره-         
  بترسم؟؟دینبا... گرگی ندازم تو چنگای می دستیرو دست
 :لک گفتم نگفت کھ با متیچیھ        
 امشب نی ھمیحت.... واسمی ندارم کھ چھ اتفاقاتمرمی الزایول.....ستمی نی انھیک-         
 ی اعتمادای بشھ انالشونی تا حالدمی رو ھم درس ادب مطونیبھ جاش صدتا ش.....افتاده

 !!ھی وچھیک
 داشتم تو گوش ی انگاریول... بکنھی عذر خواھھی باشھ وازم دهیتوقع داشتم فھم        

 ینی از کدوم سرزمگھی دنیا!!! پرروکھی مرتاوردیبھ روشم ن... خوندمیخررجز م
 : تماما سکوت بود کھ بھ حرف اومدی شده؟؟؟مدتداشیپ

متوجھ ... بودمیعصب...حل وفصل کنم... روی سو تفاھم سر شبدیبا...بھ گمونم-         
 !!ریبھ دل نگ...گمی دارم میچ...نبودم کھ

 یواسم امر...یگی می داری چی فھمی وقت نمچیتو ھ....اره خوب-پوزخند زدم        
 !!! تعجب نداشتیجا.... شدهیعاد

 :رومو بھ پنجره دوختم وبا حرص زمزمھ کردم        
 ی رفتھ بی گربھ کدوم قبرستونیایح.... وامونده ھمش چار طاق بازهیزیدر د-         

 ھمھ کس؟؟؟
 

 وقت از سکوت چیھ...دوستش نداشتم.... حکم فرما شدنمونی بیدوباره سکوت        
 قھیچند دق... ھمراه بودیی کذای با لحظھ ھاشھیھم... وقتچیھ... نداشتمیخاطره خوش

 : کھ گذشت زبون بھ دھن گرفت وشروع بھ صحبت کردیا
 خوام کامال ی کننده وگنگ باشھ؟؟مجی ھست کھ ھنوزم واست گیزیچ-         

 لحظھ ھم از ھیامشب شما ...ی سرو گوشت بجنبھ وازم دور بشنکھینھ ا....یارباشیھوش
 ادی خاطرات قشنگت دوباره نی خوایالبتھ اگر م....ی خوریکنارم جم نم

 ! ترییای رویلی خیحت!!ی دوباره تجربش کنی تونیم...وگرنھ....سراغت
 بھش دمیپر یاونوقت بود کھ م... کردی می مرغزی داشت اعصابم رو چگھید        

 بمب ھی خواست یاخ دلم م... ذاشتم کف دستشی کندم میوتک تک موھاش رو م
 کنم ی میاخ کھ چھ فاز...واریدل ورودش بپاشھ بھ در ود....بترکھ....بزارم 

 گھی کردم درشمیغل وزنج....دست جالد و از پشت بستم!!!یفی لطھیعجب روح!!!من
 وسرد ی جدیبا لحن... حفظ بشھمی تا خونسرددمی کشقیچندتا نفس عم!!بلھ.تکونم نخوره

 :گفتم
 ادمی مدام بھ ادی خوشمم نمیول...گمون نکنم کھ بخوام دوباره امتحانش کنم-         

شما ھم ...ومدی نشی پی خاصیلیگرچھ حادثھ خ...ستی نینی غرور افرزیچ....ادیب
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 انی شای زهی غرھی نیا..اخھ!! وقت دست وپات شل نشھھی.....حواست بھ خودت باشھ
 !!!داره  بل فرض محترم وجودونی تمام اقانیب

 انھ؟؟؟؟یھست ...بھ سوال من جواب بده -         
 .ھست....اره-         
 خوب؟؟-         
 شیشونی پی اخم کمرنگ روھیحواسش بھ جلو بود و.... شدمرهیبھ روش خ        

 :گفتم... کردیداشت کھ جذاب ترش م
 ؟؟ی دارنھی حد ازش کنیتا ا... ھست کھی شما چنیھ؟؟؟بیھ؟؟؟چی کاوشیس-         
 ی جور مواقع ازش منیدروغ چرا؟؟؟ا... شدظینگاھش وحشتناک واخمش غل        

 : کردمی منیاب دھنم رو قورت دادم وبھ خودم تلق....دمیترس
 نی نداره ایباھات کار.... خواد کھ بخورتتینم!!! دخترستی نید طور-         
اعتماد بھ ....ستی نیزیچ....اروم....اروم باش...شھی زھره ات منفجر میطور
 !!!اھان....نفس

بابا غلط ... زدمی شکستم وتو دلم خدا رو صدا میانگشتام رو م        
االنھ سرم رو بزنھ بزاره ... سوزوند؟؟؟لندی سر سھوی چرا نیا...شکرخوردم....کردم
 : زد گفتی کھ توش نفرت موج مییبا صدا ودی کشقیچندتا نفس عم!!یوا...نمیروس

 جز کثافت ی کھ کارزی ھمھ چی نکبت بھی.... پست فطرت اشغالھھی...اوشیس-         
 ... زنھی ازش سر نمیکار

 :جفتک انداختم وسط کالمش وگفتم        
شجره نامھ .... ادب؟؟نگفتم صفات برازندش رو واسم شرح بدهیالگو....یاقا-         

 .اش روبلغور کن
بھ ... شده بودمری شیحساب....بھم چشم غره رفت کھ پشت چشم نازک کردم        

 انقدر با درد اه جانسوز نی شده ایچ... گرفتشی کھ دلم اتدی کشیآھ!!!ی واقعیمعنا
 : متفاوت تر از قبل گفتی کشھ؟؟با لحنیم
 رابطھ چندان ی از ھمون بچگاوشیمن وس... منھیی پسر دااوشیس...خوب-         

بھت گفتھ ....می دوست باشمی کھ بخوامیدی دیاصال ھم رو نم....می باھم نداشتیدلچسب
 یلیخانواده مادرم خ...برعکس ھمھ....می ندارمی با خانواده مادریادیمارابطھ ز....بودم

 خالھ شھالم کھ مامان دمیجز مامان من وشا... قوم فاسدھی....پست ومنحرفند
 قوم نی از ھماوشمیس...ستی نی مدلنی عمم ایحت...دنیزی فھی ھمھ از طاھیبق....مھالست

 ری با تشمیاالن کھ سا....تازه اون موقع خوب بود...ومدیازش خوشم نم... اسفھیوطا
اونم با ....ومد اشی پتای ارمی بحث ازدواج وخواستگارشی سال پھیحدود ... زنمیم
 دونستم کال منحرفھ یم... اقا خبر داشتمیایمن از تمام شاھکارا وگل کار...اوشیس

 ی ولتای ارمیاومد خواستگار.... کنھی کھ شبش رو باھفت ھشت نفر سر مییوازونا
چندبار ... لج کرداوشی کھ سیبھ قدر....می بھ شدت مخالفت کردایھم من وھم بابا وار
 نبود ی کساوشیس...نگران عاقبت خواھرم بودم...رونی رفت بتایماومد دم در وبا ار
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 بی نصگھی دیچیھ....ی دونستم جز تباھیم... اعتماد کردشی وزندگندهیکھ بشھ بھ ا
 تا ادی روز بھش گفتم بھی شد تا ی می راضتاداشتیخود ارم...شھی نوام نمیخواھر ب

 ھی ی رفت تومیدید ومی کردبی روتعقاوشیس....قبول کرد....بھش ثابت بشھ
 ھی دختر با ھی...حدسمم درست بود....می ومنتظر شدمی کردیخودمون رو مخف....پارک

رفت تو .... شدیمی ھم زودباھاش صمیلیخ....دی وخفن از راه رسی سانتان پانتانپیت
 تا چند وقت تایارم....دشی راحت بوسیلیخ.... خونھھی رفتند تو گھیبغل وبعدم باھم د

 یول...اوردی روبھ جوش مای خواھرم من و اری ناراحتدنید...کرد ی مھیفقط گر
 ی ازش حسابایباار.... شددای کھ سروکلھ اش پیدفعھ اخر... ول کن نبوداوشیس
سرش رو ... سر وقت خواھرمادی کھ بگھیبھش ھشدار دادم دفعھ د....می کردییرایپذ

 گفت کھ انتقامش ی ولداونم ول کر....میی فرستم واسھ زن دای برم میگوش تا گوش م
 من یعنی... ماھیو االنم با مھال ھم دست شده عل....رهی گی رو متایارم....رهی گیروم

 .خانوادم و تو
 تونھ پست باشھ؟؟من ی تا چقدر مگھی ادم دیعنی... حبس شده بودنمینفس تو س        
 ادم ھی دست وفتھی ذاشتم خواھرم بینم... کردمی می رو عملدمیتھد... بودمامی تیاگھ جا

 ی ومچالھ رفتار مھودهی دستمال بھی دخترمثل ھی واشغال کھ با ابرو وعفت یجان
 تا حساب کار رمی بگنی قوم الظالمنی ازی حال حسابھید یبا....نھ...حرصم گرفت!!!کنھ

 :گفتم.... کنمی منارمیا...من ھمھ رو ادم کردم...فندیاحری با کادیدستشون ب
 خوان ی کھ مثال من نامزدتم؟؟پس می جشن تولدت وانمود نکردیوت...مگھ تو-         

 !!ستی تو دست وبالشون نیزی کارکنند؟؟چیچ
اوناھم ... بودندالمونی از فامیاون شبم فقط تک وتوک... نقشھ اسھیھمھ ....نایا-         

 شھی ھمھ ازرھیبق...فقط ھمونا خوبشونند... زنندیالم تا کام حرف نم...میتا خودمون نگ
خودشون گوشت ھم رو ....می افتادیی چھ ادماریمارو باش گ....ھھ... وببو اندشعوریب
 .زندی ری دور مو خورند استخون ریم

 یی جور ادمانیاز ا....دی کشی مشی دلم خیترس رو...میھردومون کالفھ بود        
 ابرو یحت...ستی واسشون مھم نیچی ھگھید.... برند تو ھپروتھیکاف...ادی برمیھرکار

 ادمی وقت چیھ... ونوششوننشی وعیفقط فکر خوش گذرون.... گناهی دختر بھی ندهیوا
 ھی از جلو چشمام مثل یی کذایاون لحظھ ھا....رد کار کی رفت کھ مھراد باھام چینم

حرکت ... خاطرات برام از زھر ھم تلخ تر بودنیخطور ا... شدی ردماهیکابوس س
 از غم یبار.... قطره ھانیتو دل ا!!!.. وگرمعیسر... گونم حس کردمیاشک رو رو

 ونم گی از روفمی لرزون وظریبا سر انگشتا...ودرد پنھونھ کھ فقط من ازش اگاھم
 ھنوز سرجاش شمیخوشبختانھ ارا... نگاه کردمنھیتو ا...دمی رو باالکشمینیپسش زدم وب

 بغض ھی با زیستدرحال ...ی ولومدمی بھ نظر میعاد....نییسرم رو انداختم پا....بود
تموم ... کردیسرنوش باھام بد باز... کردی بودم کھ راه تنفس روواسم سخت میسنگ

از ....یاز ھمھ چ...دلم پر بود...دکرد ضربھ خورھی یوجودم رو تو
 ی کھ تا برسھ ادم رو جون بھ لب می لعنتریروزگار وتقد....میزندگ....سرنوشتم
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 چشمام رو پاک ری زاطیرداشتم واروم وبا احت بی دستمال کاغذھی فمی کیاز تو....کنھ
 بھ  ھمامی زمزمھ وار تیصدا!!! کردمی مدی خط چشمم رو تجددیبھ ھرحال با...کردم

 : داد وھم لرزوندشیدلم ارامش وخاطر جمع
 !!! زارمینم...ادی بشی پی زارم واسھ تو اتفاقیجونمم بدم نم...بھم اعتماد کن-         
بھ حرفش ... تابوندی واعتماد کم کمک خودش رو از روزنھ ھا بھ قلبم مدینور ام        

 خودمم کمر ھمت ببندم ودست بھ دیبا!!! محکم واستوارمانی اھی.... داشتممانیا
حاال ...رهی نمشی پی و کارشھیبا دست رو دست گذاشتن کھ جادو جمبل نم....کاربشم

 !!!اره... بچرخھھ بارم بھ ساز مای... روزگار نامردنی ادی باگھید
 یدلھره تموم وجودم رو م....ستادی باغ تاالر مجلل از حرکت اھی ی جلونیماش        
 ی عمرم رو بھ جون مسکی رنیداشتم بزرگ تر...برهیرفتھ بودم رو و...لرزوند

 :دمیبھ خودم توپ....جای بی حس فداکارھیاونم بھ خاطر ....دمیخر
 نیتو رو چھ بھ ا!!یزاری مشی پا پی کنیغلط م...یتو کھ جربزه اش رو ندار-         

 کارا؟؟؟
کم مونده بود بزنم .... مونده بودم تو گلشییخدا... طور بودنیواقعا ھم ھم        

 ی کھ سگ لرز مییوقتا....دست خودم نبود... رو بھم بپاشمی کنم وھمھ چزیسوزوبر
البتھ از .... بودمیر واسھ نجات جون خودم حاضر بھ انجام ھر کادمی ترسیزدم وم

 سپاه رو ی کھ انگار فرماندھیبھ قدر... بودشھیم تر از ھی جدامیت!!نوع شرافتمندانش
واال ناپلئونم انقدر مغرور نبود با اون ھمھ جذبھ !!دربست و تازه با منت دادند بھ اقا

 کنھ یروحش ترش م!!!امرزی فرندم بوده خدابی بوی انگارگمی می طورھیحاال !!اش
 بلند یوارای دھ وحشت زده بی باز وچشمایبا دھن...ماتم برده بود!!بسھ....گھید

 ی حصارھانی واسم پشت ای دونستم کھ چھ سرنوشتینم... کردمی باغ نگاه میوسنگ
 ادهی پامیت... کھ بود بھ دونستش چندان کشش نداشتمی ھرچیول.... رقم خوردهیسنگ

 : داد تو وگفتمھی کھ من خشک شدم خودش رو تا ندی دیاما وقت....شده بود
چرا ....گفتم ھواتو دارم...ی رنگ بھ رنگ شدنی ھمچیدی کھ ندھ؟؟جنیچ-         

 .اری در نی شو انقدرم خنگ بازادهی برق گرفتت؟؟پخودیب
 پاشدم ھلک ھلک اومدم تازه شعورشیبھ خاطر خود ب!!! پسره پرروششششیچ        

 شھیمگھ م!!دارم برات...صبر کن!!! خنگگھیحاال بھم م...دمی شنی وری عالم چرھی
اسم خدارو ...ادی با ساز من خوش نمنیا....ھی نباشھ؟؟د نھ دنمی تواستیزی باشم وچیان

 مغز خرنوش نایاخھ ا....دمی لرزی مشی وبوکم ومدیسوز م.... شدمادهیصدا زدم وپ
 ھم واسھ ی تاالر معمولرند؟؟؟ھمونی گی اب وھوا باغ تاالر منیجون کردند کھ تو ا

 زودتر بره رد یعنی سرھم کردند؟؟ھی ھمھ دک وپز چنی اگھید...ھیادی زنھی بوزنیا
رفتم کنار ... بکشندی بندھی بشر از دستش نفس ازاد وبدون سھمھیگورش رو گم کنھ تا 

اروم ... سمت داخل باغمیدرا رو قفل کرد وراه افتاد...ستادمی ازش ای وبا فاصلھ کمامیت
 ی مشی وواھمھ خودش رو بھ نماوفتادیباھرقدمم رعشھ بھ جونم م...می کردیحرکت م
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 خواستم عاقبت امشب مارو ختم بھ یفقط از خدا م.... قراریدل نگرون وب...ذاشت
 : گفتی جدامیت... وبسنیھم!! کنھریخ

 ھی بقدی دستتون رو دور بازوم حلقھ کندیلطف کن... شھیاگھ ازتون کسر شان نم-         
 .شک نکنند

 !!گھی دادی مشیبھ ھر حال کم پ...دمی رو بھت می افتخار ستودننیا...باشھ-         
 یدستم رو با قروناز دور بازو....مکھی دونستم داره خون خونش رو میم        
از تن من بھ محض ورودمون انگار روح ... بھ کمرم دادمی گره زدم وقرشیفوالد

 دراندر دشت یلی باغ خھی....دندی لرزی مدیدست وپام شل شد ومثل ب...دندی کشرونیب
 نجایھوا ا... بلند داشتھی پای چراغاھاش راھروی تویادی زی کھ با فاصلھ ھاکیوتار

 یتعادل....قدمام نا موزون بود... سوزننده بودیلی خیلیخ....دی رسیبھ صفر درجھ م
دوست داشتم ...... کردمی دادم وبھ اطراف نگاه می رو فشار مامیفقط بازوت...نداشتم

 ی ازش رد متا ادم... بودثھی خونھ ارواح خبھیبھ خدا شب..... بکشم وبزنم بھ چاکغیج
 ی درونم رو غوغا معمی ضاافھی دونستم کھ قیم.... زدیشد صدبار سکتھ ناقص م

 : گرم گفتی ولی جدی با لحنامیت...کرد
 بترسھ یی جانی ھمچھی کھ از دهیبع... مثل شمایردلینوم جنگجو وشاز خا-         

 !!! واسھ پنھون شدن بگردهیودنبال سوراخ سنبھ ا
 : با انکار گفتمنیواسھ ھم... خواستم بفھمھ کھ ترس دارمینم        
  ودنبال سوراخ سنبھ ام؟؟دمی گفتھ ترسیک!! دلمریھنوزم ش....من-         
بھ نظر .... واروملکسی رنیشما ھمچ....دهی کھ من چشمام قد مییواال تا جا-         

 .یاینم
 . بدهی تخصصصی واسھ من تشخایبعد ب.... بروی چشم پزشکھیشما اول -         
ترس ....خسروان دانند...شیصالح مملکت خو....لتھیھرطور م... خبیلیخ-         

 .وسکتھ مردمم بھ خودشون مربوطھ
نھ اول خفش کنم بعد ... جا خفھ کنمنی رو ھمامی خواست تی دلم میییییییییوا        

 ھوشمندانش دی عقانیاصال بندازم تو گوشت چرخ کن تا خوب با ا.... کنمزشیزریر
 مشکالت گھیاون وقت د... خواست خودم روبزنمی کھ چقدر دلم میا....چرخ بشھ

 کھ باغ داشت یتسکو.... رفتمیجلو م  بھشدهیچسب....دی رسی بھ اثبات ممیروان
 ی می خورد کھ دلم ھری مچی باغ پی توییغای انچنان جی گاھیول....مشکوک بود

 شدم ی می ولمیچندبار خواستم بگم برگرد... بودمی بھ مرگمم راضگھید....نیی پاختیر
 ی موردانی با انی کنھ ابتکارتی کھ خدا بگم چیھ!!!امی خور تیانگشت نما وتو سر

 نفر از ھی کردم کھ ی مریتو عالم پر ھراس خود مس...خودندی خودت بنیع!!!تیالع
 اراده ی وبدمی کشی بلندغیشوکھ شدم واز ترس ج.... جلوموندی پریپشت بوتھ بزرگ

 :دمی کشغیدستام رو دور کمرش حلقھ زدم وج....امیرفتم تو بغل ت
 امیت.... عرضھی جربزه بیمن ب....من موش ترسو...اره... غلط کردمامیت-         

 خوبھ؟؟؟...بابا غلط کردم.... می برگردای بای تورو مرگ ارامیت!!!میابرگردیب
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 ی رو شکاف منمیقلبم داشت س... دادمی محکمش فشار منھیسرم رو بھ س        
خدا بھ .... شروع شدهجانی ھزانی منی با اگھیاستارتش کھ د...بغضم گرفتھ بود....داد

 کفرم رو امی خنده بلند تی رفتن صدایبعد چند لحظھ بندر!!حال اخرش رحم کنھ
 :زد تخت پشتم وگفت... کھ قطع شددی طول نکشیلیاما خ..دراورد
ول کن منو ....ی کھ قشقلق بھ پا کردستی نیزیچ!!!یول کن ابرومون رو برد-         

 !!دھھ...خفھ شدم
 :ال با لرزش ولکنت گفتمتو ھمون ح        
 ھ؟؟؟یچ...یچ...یچ...پس....پ....پ-         
 ی چفھی ضعنیاخھ ا.... کھ در عجبمیکیمن !!تیماشاهللا بھ شجاعت ونترس-         

 !! رنگ دوھزارهنکھیداره ھول برت داشتھ؟؟ا
 :صداش خشن وناراحت شد        
 . بارهی میازش شاد!! سرو صورت محشرشنیبا ا-         
 ی بازوھام رو گرفت وبا قدرامیت..دی اروم ھق ھق اخمام رو تو ھم کشینوا        

 تو اون تای ارمدنیبا د... وسر برگردوندماوردمیبھ روم ن...خشونت ھولم دادعقب
 ششی بھ سرش اومده؟ارایچ...دیچشمام گشاد شد وتنم لرز....واقعا ھول کردم....حالت

 شممیاز ترس چند لحظھ پ... کھ داشتمیحس...مز پخش شده بود وچشماش پف وقربایتقر
سرجام ... گرفتشیدلم ات... ھم لرزش داشتیلیخ....دی لرزی متایارم...شتربودیب
 نگاه امیبھ ت.... نوسان داشتامی من وتنینگاه مظلوم ونگرانش ب... شده بودمخکوبیم

 : گفتدهیر بدهی برتایارم....دی باریمدستاش مشت شده بود واز صورتش خشم ...کردم
 ش؟؟؟.....دا....دا-         
چند قدم جلو رفت وخواھرش رو تو بغل .... ھم بغض کردامیحس کردم ت        

 دهی چھ فای اون لباس ناز شده بود ولیتو.... شروع کرد بھ زار زدنتاھمیارم....دیکش
اش رو نوازش کرد و با خشم  موھامی زنھ؟تیحاال داره ھق م....ی شادیکھ بھ جا

 :دیغر
 ی نمگھید.... تا حسابشون رو برسمنجامیمن ا....ی خواھرستی نیزی چگھید-         
 !!اروم باش....طاقتش رو ندارم... نکنھیگر!!نجامیمن ا...ی رنج بکشنی ازشتریزارم ب
 تایارم...دندی گونم چکی کردند ورودایاشکام راه خودشون رو پ...جلو رفتم        

 جدا کرد امیخودش رو از ت.... وبغض اسمم رو صدا زدھیسرش روبلند کرد وبا گر
 نشیماب... کنھھی بازوھام حبسش کردم وگذاشتم خوب گرنیب..... بغل من انداختیوتو

 : امان گفتمی بی وبا بغض ودرددمی مالرو پشتش.... نامفھوم بودی زد ولیحرف م
 !!اروم...ریبگاروم ....زمینگران نباش عز-         
 ی ولی اروم باشدی حداقل خودت باگرانی دادن ارامش بھ دیقبول داشتم کھ برا        

 ھم بدجور امیت.... چمنای رو بردم ونشوندم روتایارم... بودمتی تو اون وضع غننمیھم
 کنار ستادی وادیدور خودش چرخ.... کردیقاط بودوبھ زور خودش رو کنترل م



 182 

ھق ... کردخی کھ وجودم یطور!!ادی زیلیخ... بودردس.... دمی مالتاروی ارمیدستا....ما
 :دی غرامیھقش کھ بند اومد ت

  پنھون شده؟؟ھان؟؟یاالن کدوم گور-         
 :دی سرش ھوار کشامی ساکت موند کھ تتایارم        
 ؟؟؟ی زنی ور نمدندیزبونت رو بر!!!تای ارمگھید بنال د-         
از کار ....دی پری ده مترھی ھم فشار داد واز جاش ی چشما ولباش رو روتایارم        

 : ومثل خودش گفتمستادمی اش انھی بھ سنھیس... ناراحت شدمامیوبرخورد ت
حاال ... االن اروم شدنیھم....ی فھمی و مشھی متی با فھم وشعور؟؟اگھ حالیاقا-         

 ؟؟ی کنی و داغش رو تازه می کنی می عربده کشی باز داریچ
 : گفتی ادبانھ ایبا لحن ب        
 کاسھ ھیتوچ!ھی مسئلھ خوانوادگنیا.... ھر اش نکنی خودت رو قاطخودیشما ب-         

 ؟؟ھان؟؟یاز اش داغ تر
انگشت اشارم ... سابق وپر دل وجراتیایشدم ھمون انال... کردیاعصابم اتصال        

 : بلند گفتمبایو خشم و تقر وبا غضب نشیرو زدم بھ س
 جا نی نکردم وتو پام رو بھ ایمن خودم رو قاط....گوشاتو وا کن شازده پسر-         

 مسائل جنگ نی ای وقاطامی دلم بری کھ نزده بود زیخوش....ی ماجرا باز کردنیوا
س پ.... خراب شده وا کردمنی پام رو بھ امھیمنم از ناچار..... بشمتونی خانوادگیوجداال

  نھ؟؟ای یبگو تورو سننھ؟؟؟ملتفت  من قدعلم نکن وخودواسھیب
 لحظھ دور برم ھی... کھ تعجب کردهدی شد فھمیاز حالت صورتش م...جا خورد        
 ی تنھا با چشم غره نگام می غضب ناک بھش زل زده بودم ولیبا صورت...داشت

 :دستاشو گرفتم وگفتم... زانو زدمتای ارمیجلو..کرد
ھنوز پرچم ما دخترا !!!یدی دختر کھ بھ خودت گرخستی نیزیچ-         

 !! تو سرمون شدهی چھ خاکمینی رو تا ببتیشرح بده حکا...باالست
 : وگفتمدمی با ترس نگاه کرد کھ صورتش رو بھ سمت خودم کشامیبھ ت        
 نیھم...نھ زی رو رو دست ملی خدا عزرائشھی کھ ھمنیا!!اوووووو ھول نکن-         

 !!فعال رام شده...تو داستان رو بگو!!ھیشکل
 :دی بھ پام زد وغری لگد ارومامیت        
 مشاور نترس؟؟احترام خودت رو نگھ دار کھ اصال اعصاب ؟؟خانومیھو-         

 .معصاب واسم نمونده
تعجب !!ی فول اعصابشھیخدارو شکر کھ شما ھم....احترام شوور کرد-         
 شھ؟؟ی دخترک؟؟منی اگھی می چنمیخاموش بب ....نداره

 :با متلک گفت        
 !!خفھ....ما!!خانوم فرمانده وپرچم دار...چشم-         
 .تایبگو ارم...نیافر-         
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 دلم ی حسابنمی تونستم جلز پلز کردنش رو ببی کھ نمنی پشت سرم بود وازامیت        
 تو روغن سرخ بشھ بفھمھ متلک بار من کردن چھ کمیبزار !!یخی بیول.... سوختیم

 وبا نییسرش رو انداخت پا... زدی حال وتلخی لبخند بتایارم!! دارهیعواقب ولذت
 :وولوم کم ومظلومانھ شروع کرد

 کھ گذشت کمی یول... خوب بودی ھمھ چبایتقر...میخوب راستش اول کھ اومد-         
تا ...ھی ھا وبعدم بقیی از ھمھ زن دااول... ما شروع کردندھیحمالتشون رو عل

 ھی قضھیاز .. خانواده ھم مارو مضحکھ گرفتھ بودندکیشعوروکوچی بیعروسا
ھم دست ... راه انداختھ بودندجانبھ  جنگ ھمھھی...یاونم صور... امی تی نامزدکیکوچ

 کھ دوست داشتم خودم رو یبھ قدر.... کردندیمدام مامان بابارو خورد م....شده بودند
 از تاالر تی دوساعت کھ گذشت بابا دست مامان رو گرفت وبا عصبانھی....بھ دار ببندم

م تر ی وخیلیوضع رو خ... با خروجشونی کجا رفتند ولدمی نفھمگھید....رونیزد ب
 ینم.. کھ اوناھم شروع کردند بھ متلک بارون کردنمونھیدور رو دادند بھ بق....کردند

 بھم بافتد وھمھ ھم باور یفی کردندو چھ اراجیی کالغ چھل کالغاھی کھ چھ امیت یدون
 داشت ی سعیلی خایار..... ودار ودستھ اش ومھال بوداوشی سر سریھمشم ز...کردند

 ایار... وتاپمونپی زدند بھ تی اونا کجا وما دونفرکجا؟؟میلجلوشون ازمون دفاع کنھ و
 ی رو مسخره مایار!! بھ ھدف خورده بودیلی خنرمویاز قضا ت..ی ولامیزنگ زد بھ ت

 یانقدر خورد کھ حساب...ستی نشون بده بچھ ننکھیاونم واسھ ا) بغض کرد...(کردند
 ھوامون رو یلیخانواده ما ھم کھ خ... زنھیاالنم داره منگ م...مست کرد

 ازش توقع ی داداشنی عرق خوره و با داشتن چنای رو بھونھ کردند ارنیھم....داشتند
 خورندواخرشم خر ی خر منی عی بطری کھ بطرگندیحاال بھ خودشون نم...ستین

 شد دم ی مثل ما خلمشنگ کھ ھرچیکی.... اوردندریبھ خدا مظلوم گ... زنندیمنگ م
 کثافتم سر دستھ ھمھ اوشیس...ھی خطردونستم یم.. سمت منومدیم....مینزن
بھم دست .... خواستی مایار...دماونجا کھ بھتون زنگ ز....ھنوزم ھست....بود

 بود فرار ی بھ ھر درد ومشقتیول.... خواست بھ خوردم بدهی میحت.. کنھیدراز
 اومد سر اوشیچون س... بگمیچی نتونستم ھیدوباره بھتون زنگ زدم ول....کردم
 ی اونم پر بود از عکسایحاال تو.... از دستم افتادمیانقدر ھول شدم کھ گوش....وقتم

 کرد کھ اگھ دمی تھداوشیس.... کار کنمیواقعامونده بودم چ.....م وشماھا خودیشخص
منم فرار کردم ...رهی کنھ وابروم میعکسام رو منتشر م...باھاش ساز مخالف بزنم

 یھرچ.....گھ جرات ندارم پام رو اونورا بزارمیبھ خداد...دی تا شما برسنجایواومدم ا
 رو خدا ؟؟تویان....نی مامان بابا اب شده بودند رفتھ بودند تو زمیانگار...ھم گشتم

 ..... کنندی دارند من روزجر کش منایا!!دی کار بکنھیشماھا 
 دهیبھ گوشام شک کردم کھ درست شن.... کردمی تعجب مشتریھر لحظھ ب        
  منتشر شده بود وقعا داشتم شاخ درامی کھ در مورد من وتیعاتیازشا...باشند

 تونھ بد ذات وپست باشھ؟؟حاال بھ باور ی ادم چقدر میعنی..جلل خالق...اوردمیم
 تونستم درک کنم کھ ینم... داشتی بدیالی فامای....واقعاخانواده...دمی رسامی تیحرفا
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 مشتش امیت... برندی ھم رو میحاال انقدر راحت ابرو. از پوست وگوشت ھمندییادما
 : غرش مانند گفتیی وبا صداتای بھ درخت پشت ارمدیرو کوب
 !! کشمشیم.... روی کشمش پست فطرت عوضیم-         
 ی رو از صدقھ سر مھال منایھمھ ا... کردی خودم رو اروم مدی بایکی        
 شششیچ!! عقدهھی انھیک....شھی بھ خودش وصل مای قضانیمطمئنم کھ تمام ا...دونستم

 : وگفتتایکنار ارم نشست امیت!! ھمشون دارمیبرا!!دارم براش
بگو .. رو با اون رذل کثافت صاف کنممیمی حساب قددیکجااند؟؟؟من اول با-         

 کجاست؟؟
 : از جاش بلند شد وگفتتایارم        
 ...اوشیس....اگھ شما رو ببرم-         
 :دی وسط حرفش وعربده کشدی پرامیت        
 کھ دلش خواست بزنھ؟؟؟مگھ ی گندمگھ شھر ھرتھ ھر!!!اوشی سیگور بابا-         
 گفتم کجاست؟؟کجاست؟؟؟.... پدرسگ اشغالکھیزارم؟؟؟مرتیمن م

 یشی حد تند واتنی رو تا اامیتا بھ عمرم ت...می سنگ کوپ کرده بودتایمن وارم        
 وحشت ای دونم از سرما بود ینم... شدیداشت از سر وکلش دود بلند م.... بودمدهیند

 تفاوت جلوه بدم وتا ی داشتم بیسع...میدی لرزی بھ خودمون متایاماھم من وھم ارم
 ی نفسایصدا.... بشمالی خی تونستم بیام رو کھ نم  دلھرهی موفق بودم ولیحدود

 :اب دھنش رو قورت داد وگفت... بالرزش ھمراه بودتایارم
 .اخرباغ! !...شونیشگیھم....پاتوق....ھمون...ه-         
 گھی سمت دھی راه افتاد ورفت ی بلند وعصبی سرش رو تکون داد وبا قدماامیت        

 یحساب...میدی دوی رو دور تند وممی رفتی مدی بھش بادنی رسی ھم براتایکھ من وارم
 تایمن وارم...دیچی پی فضا می کفشاش تویبا ھر قدمش صدا... سوزونده بودلندیسر س

 یعنی وضع وحالش نیتو ا....امی سر شدن با تبھ  سرمی دونستی وممیتجربھ داشت
مثل !! رو هللا واعلمھی بقگھید...میدی ندیریماکھ از عواقبش خ!! در ملھ عامیخودکش

 کرد کھ ما ی نگاه نمی حتامیچون ت.... باغ رو مثل کف دستشون از بر بودندنی انکھیا
 از وسط یتناک وحشیغای گرومب گرومب اھنگ بھ ھمراه جیصدا...انھی میپشتش ھست

 : دادم کھ گفتی رو فشارمتایدست ارم...ومدیباغ م
 با حرص نی ھمچھییمگھ زور ازما.... دختریبابا چھ خبرتھ؟؟؟دستم رو لھ کرد-         
 ؟؟یدیفشارم
 . محلش ندهادیز!! جوهھیاثار روان-         
  نھ؟؟؟؟؟؟مگھی ترسیم-         
ھمون بھتر کھ با ... بزدل وترسو بھ چشم بخورمھی خواستم ینم.... نگفتمیزیچ        

 رونینفسم رو با بخار ب... بشمری خودم تحقشی عمر پھیترس خودم بسوزم وبسازم تا 
 : تلخ وپر درد گفتیدادم کھ با لحن
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 گھید.... زنمیاالن دارم سکتھ م.... وحماقتمی ترس لعنتنیمنم بھ خاطر ھم-         
 ؟؟ی کھ آنی فھمیم... ھمھ ھول وھراس بزارمنی ای نمونده کھ پایواسم قلب
چشماش پر اشک بود .... وتنھا اسمش رو زمزمھ کردمدمیپشت دستش رو مال        

پس ...وفتھی راه بی ابلی بترکھ و سیھر ان ممکن بود پق...دی لرزیوچونھ اش م
 شانس بھمون یعنی... رو نداشتمنی ایحوصلھ عرعر زدنا... دادمحی رو ترجیخاموش

 خواد ابغوره ی می نبود تا کمعلوم  برداشت وگرنھھی دست ازگرتایرو کرد کھ ارم
 ی نور میشیشعلھ ات... عالم درختھیوسط ... اخر باغقایدق... نقطھھی بھ میدیرس...رهیبگ
 : وبا حرص زمزمھ کرددی کشرونی بی چاقو ضامن دار مشکھی بشی از تو جامیت...زد

 !! کنمییرای دونم چطور ازت پذیم!!! حسابھھی تسوحاال وقت-         
 گشاد وپتھ تتھ ی ھم با چشماتایارم... بگمیچی تونستم ھینم...فکم پلمپ شده بود        

 خشم نی وخواستم کماکان موجب فروکش شدن ادمیبھ خودم جنب... کردیخشک نگاه م
 افتاد کھ می دوزارری دکمی ی نگیبگ.... خوبی رخ نده ولیبتی بشم تا مصامی تنیاتش
 وبخوام اون امی فرزتر کھ من بھ خودم بیلیخ... بودحرفا نی فرزتر ازامیت.ھی عادیامر

 . مخمسھ نجات بدمنیرو از
 

 :امیت        
 بودم کھ بھ یاونقدر عصب...ستادمی ااوشی داداش کوچک تر سنای سر سیباال        

 دوچندان شد کھ رفتار یخشمم وقت... نفر رو بھ درک واصل کنمھی تونستم ی میراحت
 مشروب کنار دستش بود ومدام ازش سر شھی شھی....پشتش بھ من بود...دمی رودنایس
 وتری مخ کامپنایس... تنھا بودی مستھ ولیساب کھ حدی شد فھمیازحالتش م...دی کشیم

 کرد؟؟اونم ی برادرش استفاده می ھای کھ از حرفھ اش تو کثافتکاردهی چھ فایبود ول
 ھی ریی پاش بود واز تغیلب تابش رو!! وبسنیھم... اشغال زبون بازهھیمثل داداشش 

 ی مه بود وداشت نگاختھی رشی گوشی رو از روتای ارمی شخصیکابل تمام عکسا
 ی وعشق مدی خندی بود ھرھر مھی خورده ناجورتر از بقھی کھ یکرد و بھ ھر عکس

 نی اون سرما ازھمی کردم تنم تویحس م...دیز لریدستام مشت شده بود وم....کرد
 شده شھیخونم بھ ش... ھم شعلھ ور تر وداغ ترهدی کشی جلو روم کھ زبانھ مشیات

 :دمی دندونام غریاز ال...بود
 !!!نای خونھ اقا سی داره خروس می کبکت حسابنمی بیم-         
پسره ... خواست گردنش رو خورد کنمیدلم م....بلند ومستانھ... قھقھ زدنایس        

اصال ... صفحھ بودی روتای عکس از ارمھی... لب تابشیدوباره رفت تو...زھرزهیھ
 حدو نی نھ تا ای گرفتھ بود ولھی اتلی توناروی اتایارم... نداشتی خوب ومناسبطیشرا

ن خواھر من با او... کھ روش کرده بودندی فتوشاپونوبدتر از!!!عیاندازه مبتذل وفج
 بند بند ی گفتی کھ انگارمدی با حسرت روش دست کشنایس!!!... مردھیوضع تو اغوش 

 کھ با تموم وجودم عربده دی قلوپ از مشروبش رو باالکشھی....وجود من از ھم پاره شد
 :دمیکش
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 !! کثافتی کشمت عوضیم-         
 پرت شد  وخودشمنی زمیبا پام محکم زدم تخت پشتش کھ لب تابش افتاد رو        

 شی شد وزخمکھی دستاش ھزار تی مشروب توشھیش...جلو وچھاردست وپا شد
کامال بر خالف من کھ صورتم داشت از ...دیتا صورتش روبرگردوند رنگش پر...کرد

 رو گرفتم واوردمش لباسش  پشتقھی... بودیفیپسرالغر ونح... سوختی میشدت داغ
 ھی...با قدرت وحرص کوبوندمش بھ درخت کھ اخ گفت وصورتش جمع شد....باال

 : شدتابلندی ارمغی جیمشت خوابوندم تو صورتش کھ صدا
 .شی کشی میدار...داداش تو رو خدا-         
 :دمی کشادیفر        
 !!فقط دھنتو ببند....ای حیتو خفھ شو دختره ب-         
حالم داغون تر از .... زدی داشت زار مایتو بغل انال... ھق ھقاش بلند شدیصدا        

 گند الکل داشت یبو...نایزل زده بودم تو صورت س...  بود کھ قابل وصف باشھیحد
 ی بود کھ بھ راحتی پسرنایس... دادمی رو تو دستام فشار مقشی... زدیحالم روبھم م

 خواد نرسھ ول یداداشش کھ تا بھ اونچھ م خالف بر... شدی ممی داد وتسلیباخت م
 :دمیغر...کنھینم

 بھ ی وزغ زل زدنی عی نفلھ؟؟؟ھا؟؟چرا خفھ خون گرفتی گرفتیچرا الل مون-         
  سگ لھت کنم؟؟ھان؟؟نی عی خوایم!!! بنالاالید )دمیداد کش...(گھیمن؟؟بنال د

 :با لکنت گفت        
مام ...م.....خاک....ارواح....ا.... روام؟؟تویت...ت...ت...ت-         

 !!الیخیب....بزرگ.ان
مزاحم ... نکن اشغال پست فطرتاتی کثافت کاری مامان بزرگ رو قاطیالک-         

  اره؟؟تیدبانی تو ددمی ونوشت شدم؟؟؟نھ؟؟حتما جفت پا پرشیع
ج دار  دادم کھ مثل شالق تو ھوا مویتا دھنش رو باز کرد بھش انچنان تکون        

 :دمی غریشتریبا خشم ب...دی لرزیازترس داشت م...شد
 ؟؟ی بازرمیبا دم ش...یباز...یباز-         
 :با نفرت نگام کرد وگفت        
 ترسو وبزدل ری شھی... کنندی تصور مری شھیکھ تورو ....یی بھ حال اونایوا-         

نفلت داره تو خال سر پس چرا اون داداش ....یریاگھ تو ش... کردمیکھ خودشو قا
تو ... بدبختادی بخون کھ بھت بی کر کرایبعد ب.... اول خودتو درست کنکنھ؟؟برویم

 !!ی پولھیکھ جلوما سکھ 
 ھم دھن گشادتو شم؟؟توی پول مھی تا حاال جلو سگا ھم سکھ یاز ک- پوزخند زدم        

 ھ؟؟ی وشغال کھی کری شی خوام جرت بدم بفھمیببند کھ م
نشستم ...نی زمی مشت پرتش کردم روھیبا ... مجال ندادمنی ازشتری بھش بگھید        

 بود لیانقدر مست وپات.... شدی بود کھ حوالھ صورت منفورش می و مشتنشی سیرو
تموم عقده ... شدمی کھ زد بھ شدت کفرییاز حرفا....کھ نا نداشت از خودش دفاع کنھ
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 دادم واون تنھا با ی فحشم بھش مھی با ھر کتک... کردمادهی ھام رو توصورتش پیدل
چون ھمون اول از ... شدمالی خیچاقوم رو بھ کل ب... کردینالھ زدن التماسم رو م

نفس .... شدھوشی رو مشت ولگد زدم کھ از حال رفت وبنای سیبھ قدر...دستم افتاد
 گھید...اریع  بھ تمامشی روان پرھیشده بودم ... داشتمختھی بھم ری زدم وظاھرینفس م
از روش بلند ...شعوری سگ خور بنی ایتمام قدرتم رو گذاشتم پا... مھم نبودیچیبرام ھ

بردم باال سرم ....تلو تلو رفتم ولب تابش رو برداشتم... خون بودریصورتش ز...شدم
 ی و مدی کشی کھ ھنوز زبانھ مشی اتی شعلھ ھای انداختمش تویوبا نعره ا

 : گوشمی توارفتی انالرزون ولدهی ترسیصدا...سوزوند
 مرده؟؟ھووووم؟؟...م-         
 :دمی رخم رو بھ سمتشون کردم وغرمین        
 مشت ومالش دادم کمیفقط ....زنده است...ھنوز وجود نکبتش محو نشده...نھ-         

 !!جنبھ نداشت ضعف رفت...
 دست دمی ژولی موھای رو کھ باز شده بود بستم وتوراھنمی پیدکمھ ھا        

 ی ھم با چشماایانال... زدی ھنوز داشت دل متایارم....برگشتم سمت اون دوتا...دمیشک
 داشت کھ یبرق... متفاوت بودھی با بقشھینگاھش ھم... کردیپرجسارتش داشت نگام م

 دی خواستم رو اون عقاینم... دادمیمحل نم  بھشیول.... تونست در جا خشکم کنھیم
اصال با مزاج ... چسبھی وصلھ ھا بھ من نمنی دونستم ایچون م... ثابت قدم باشممیقبل

 یزی شکستن وخرد شدن چی صدانی زمی قدم گذاشتم روھیتا ...ستی نایمن خوش ب
 رد ختای ارمیگوش...دمیپام رو عقب کش...دی کشنیی پام نگاھم رو بھ سمت پاریز

 یخف مای نگاه کردم کھ خودش رو پشت انالیبھش باال چشم... شده بودریوخاکش
 ی ونگاھستادمیا... رفتم سمتشونزای چھی وبقنای بھ ستی اھمیکتم رو تکوندم وب...کرد

 تونستم بھت وھراس رو بھ یتامیاز چھره ارم... بھ ھردوشون انداختمیسرد وجد
 دختر نی ای وپرروگی خونسردشھیھم...یاد تفاوت وعیب...ای انالی ولنمی ببیراحت

 :نگاھم رو بھ جلو دوختم وگفتم...اوردیکفرم رو در م
 !!یری گی مگھی دیکی...ی الزمش ندارگھید...بھتر-         
 خش خش دنبالم راه قھی شلوارم وراه افتادم کھ بعد چند دقبیدست بردم تو ج        
 نھیری جز انتقام ونفرت دیچیدر واقع امشب ھ... مھم نبودرشونی تاخلیبرام دل...افتادند

 ھی خوام یم...قصدم بستن دھن ھمشون بود... نداشتتی اھمیزیمن واسم پش
 یی با من وامثالم چھ معنایتا بفھمند شوخ  دھناشون بزنمیمھرخوشگل فک پلمپ رو

 از االن ھیقض... شوک بزرگھھیحضور من خودش .. کھ ساکت بشندیفقط تا حد!!داره
 سھ تا نی راست دست اھیکارم کھ تموم بشھ .... خاتمھ داده شده استی زحمتچیبدون ھ

 نیا!!!ادی خوشم نمییای شب روھیاصال از .... گردوندم خونھی وبرشون مرمی گیرو م
 با دوتا می داشتیی ما سرجمع سھ تا داایمن .... ھام بودیی از دایکیمال ....باغ تاالر

 یزی بوده ھمش مربوط بھ ابرو ریھرچ...میدی ندیری کدومشون خچیخالھ کھ از ھ
 نیا. ضبط و ثبت نشده بودنی پرونده سنگنی ای توگھی دیچیھ...نھیوحسادت وک



 188 

مثل کف دستم ھمھ ...دی باری می کھ ازشون نحسییپربود از نفرت وخاطره ھا...باغ
 خانواده حاتیاکثر مراسماو تفر.... شده بود ی برام تکرارگھید... شناختمیجاش رو م

 وپر تجمل کی بھ وسط باغ کھ تاالر شمیدیرس.میبگذر...شھی برگزار منجای امیمادر
 در یجلو... شده بودنی مرمر تزئدی عمارت بزرگ کھ با سنگ سفھی...قرار داشت

 ی حفاظانی معی فرش قرمز وبلند پھن بود کھ دو طرفش با فاصلھ ھاھی تاالر یاصل
 تاالر ھم ی ھاواریکنار د... بر افروختھ گذاشتھ شده بودی شکل و اتش دان ھایریزنج

 یصدا... و پژمرده بودنددهی بھ خاطر سرما پالسی بود ولی بزرگ وپر گلیدون ھاگل
عطش تنفر ....نھ... عشق رقص باشمنکھینھ ا... رسوندیم بلند اھنگ بھ مرز جنونم

 ھی تایلباس ارم...ستادمیتاای وارمایبرگشتم ورو بھ انال... شدی مشتری بمی توزنھیوک
شونھ ھاش برھنھ بودند ومن واقعا از ... رنگ بود ی بلند ومشکی پرنسسراھنیپ

 رو دور ه؟؟دستشریادومی می طورنی سرما انی کھ چرا تو ااوردمیکاراش سر در نم
 ی رو روانگاھشیآنال... کردی حلقھ کرده بود وبا استرس بھ اطراف نگاه مایبازو انال

 نگھ یمخف چشماش ی داره کھ واھمھ وھولش رو تویمشخص بود سع...من ثابت کرد
 ی تونستم بھت رو تو چشمای میبھ سادگ... رو حفظ کنھشیداره و ارامش وخونسرد

 کس منتظر حضور من چیھ...نمی شدند رو ببی رد مون کھ از کنارملیافراد فام
 ھم با ایسرم رو نامحسوس تکون دادم کھ انال!! آنتراک بزرگھھی خودش نیپس ا!!نبود

 محکم یدستش رو دور بازوم حلقھ زد کھ با قدما.... تکون داد وجلو اومدیاسترس سر
 بھ جمع افزوده اره قریک... ھمگان رو تصور کنمرتی تونستم حیم...وبلند راه افتادم

 وجھ شرکت چی بھ ھشی خانواده مادری کدوم از جشناچی کھ تو ھیپسر....امیت!!!بشھ
 ی بودم از ھر نگرانیتھ.... حاال موضوع فرق دارهیول....زارهینداشتھ وازشون ب

قسم خورده بودم ... کھ اروم وقرار ندارهدی شد فھمی مای انالی اما از رفتارایشیوتشو
 ی اگھ شده پایحت...ادی در بشی دختر واسش دوباره بھ نمانی بار انکبت نزارم گذشتھ

 تفاوت یترسون لرزون کنار من ب... فشردشتری بازوم رو بایانال...ادیجونمم وسط ب
شروع ...ومدی ھم با ھول ووھم پشت سرمون متایارم...میپا گذاشت وداخل شدواروم 

ھمھ ... واھنگ کات شداشتندتاوارد شدم ھمھ رقصنده ھا دست از رقص برد!!شد
 : با حرص زمزمھ کردایانال... برگشت سمت ماری ناباورومتحیچشما

د درستھ مارو نوش  دارننای فرما نشده افیاووووووووو ملکھ انگلستان کھ تشر-         
 ظھور ی از کدوم خراب شده انی قوم الظالمنیا....رندیاز رو ھم نم.... کنندیجان م

 کردند؟؟
نگاھم ... انداختمی کلی وروم نگاھشی کھ رو لبام بود بھ جماعت پیبا پوزخند        

 وخالھ شھال اوشیس... امکیس....مھال... نشستندی کھ عروس وداماد میافتادبھ قسمت
 ھی ومھال متضاد بقاوشینگاه س... کردندیوشوھرش ھم داشتند تماشامون م

 بودند کھ لشگر پر قدرت وبزرگشون حاال ییمثل فرماندھا...زیپرخشم ونفرت ام...بود
 یروزی پھی....ادی ھم از دستشون برنمی کارچی ھگھیدر معرض مغلوب شدنھ ود

 حرف زدم کھ انگار ی رسا وبلند طورییصدالبخندزدم وبا ....ھیعال!! وراحتنیریش
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  ماوا گرفتھ بودونھیری دی پشت تمام حرفام تاوانکھیدر حال....ستی مھم نیچیواسم ھ
 : دادنی نشون می متلکام خودتوش

 ی ھایمتاسفم کھ با اومدنم خوش... داشتمی حضور دور از انتظارنکھیمثل ا-         
نخواستم فرصت امشب از دست من ونامزد ....ی کردم وللی ومفیدلچسبتون رو ح

 ...اخھ.... برهزمیعز
 : وطعنھ ام رو بھ مھال ودور وبراش دوختم وبا پوزخند ادامھ دادمکھینگاه پر ت        
 ی داشتھ بھ قلبای ما حسابیامشب دور...ارمی بھ دستش بی کگھیمعلوم نبود د-         

ماھم بھ جمعتون ... شدهی ما زنده مادی قھی زده کھ دم بھ دقیمھربون وپاکتون خار م
 وشما ھم از الطاف می بشضی شما موستفی ھمھ لطف ومھر ورزنیتا از ا....میوستیپ

 !!!ما
انگار نھ ....اما شوھرش...خالھ شھال با خنده از اون ور سالن بھ استقبال ما اومد        
کم کم ھمھ !!ونخواھم داشت....نداشتم.... ندارمری بھ اون روباه پیمنم چشم داشت!!انگار

 کھ ھمھ بھش ی بامزه ای ھا وحرفای شد بھ شوخلی تبدثی جمع خبنی ای توعاتیشا
 ی مضحکھ براھی رفتھ پدر ومادرم شد یھھ چھ ساده ابرو....بخندند وجو عوض بشھ

 رو از ھم گسستھ می عصبی تک تک تارھارشونی ناپذانی پای خنده ھایصدا!!!خنده
 رقص ستی از مھمونا سوزن بھ سوزن پیلی شد وسی عادیدوباره ھمھ چ.... کردیم

 :گرفت وگفت  رو تو بغلشاقی شوق واشتیمن ب...خالھ شھال جلواومد....رو پر کردند
 . خالھ جونیخوش اومد!!! امشب بھ ما افتخار داده واومدهی کنیبب-         
 :ازم جدا شد کھ پوزخند زدم وگفتم        

 مارو شتری بیلی شما خنکھی مثل ایول....ممنون خالھ-         
 ھمھ محبت نیموندم با ا!!!تو دل من اشوب بھ پا کرده..... فاشیتعر...دیمفتخرکرد

  کار کنم خالھ جان؟؟؟یشماچ
بھ لبخندش رنگ ... ثابت کردای انالیخالھ نگاھش رو بھ اطراف چرخوند ورو        

 : وگفتدیپاش
 کھ دختر نیا... خالھی دارینی بزی تی چشمانمی بیم....ھزار ماشاهللا....ماشاهللا-         

 !!حور وفرشتھ است....ستین
 یھرچ.... مامانم بودھیخالھ شھال اخالقا شب...دی رودر اغوشش گرفت وبوسایانال        
خالھ شھال سھ سال .... ومحبت مامان من تو رگاش ھستی از خون با معرفتکمیباشھ 

 تر بھ چشم دهی صورتش بھ مراتب شکستھ تر و چروکی تر بود ولکیازمامان کوچ
 : گردوند وگفتای انالرت صویخالھ با نگاھش رو رو.....ومدیم

  گفتم؟؟است؟؟؟درستیاسمت انال...تو-         
 :فت گتی با شخصیلی زد وخی لبخندایانال        
 .خوش بختم....بلھ-         
 : وگفتدیخالھ خند        



 190 

 روزا نی خالھ؟؟ای دونیاخھ م..ی خوش اومدیلیخ.... دلمزی طور عزنیمنم ھم-         
 کشھ وگم وگور ی پر مادمی از یھمھ چ.... واسم نموندهیحافظھ درست حساب

ان قسمت نشد  جامیشب تولد ت...دمی خوش حال شدم کھ تورو دیلی خیول....شھیم
 !! بودهیعال  خواھر زادمقھی سلنمی بی حاال میول.....امیب

 ؟؟ازیازچ....نمی تونستم تاسف رو توشون ببیم... نگاھش رو بھم دوختایانال        
 خواستم زود یفقط م.... کنھدای کش پی بھونھ ھا معلوم نبود تا کنیا...ای قضایلیخ

 خالھ کھ ھنوز داشت با ی نگاھش رو دوخت تو چشماایانال!!!نیھم...ادیسروتھش ھم ب
 : کردی مدی وتمجفی تعرای انالییبای من و قدوقامت وزب وانتخاقھیبھ بھ وچھ چھ از سل

 .دی واومددیبگم کھ واقعا منت سرمون گذاشت!!خالصھ خالھ جون.....-         
 : خالھ رو گرفت وگفتی دستاایانال        
 ی می دارم خالدیفکر نکن....دیتی و مھربون وبا شخصبای زیلیخخالھ جون شما -         
رفتار ...نمی بیخودم دارم بھ چشم م!! محضھقتی حقنیا....نھ.... چاپلوسمایبندم 

 !!فوق العادست....دی کھ داریاجتماع
 ی از من خوش اخالق تر وخونگرم تریلیتو کھ خ!! خالھی داراریاخت-         

 !!یلطف دار.... بازمیول... لنگھ نداره شای کھ تو تمام قوم وخوتمیخوشگل..زمیعز
 کنم کھ چرا یتعجب م....ی رسونھ ولی محبت ولطف شمارو منمیا....ممنونم-         

  ھمھ کماالت؟؟نی با ایاز مادر!! از شما رو بو نبردهیمھال جون ذره ا
 پاره شیدختره ات!! سرکوفت بودنیمال ا.... پاره کردناکھی تعارف تنیپس تمام ا        

لبخندش اروم ... شددهی از غصھ وغم رو صورت خالھ شھال کشیپرده ا!!مارموز
 : پکر گفتی اشاره کرد وبا حالتی خالزی مھیبھ ...دی کشیاروم رفت وآھ

دلم از ... جورشمنی؟؟ھمی زنی چرا بھ من سرکوفت مگھیتو د.... خالھ جونیھ-         
 !! و کاراش خونھطھی سلنیدست ا

 
 

 خود خالھ یحت.... خالھ حس کردی شد اندوه وحسرت رو تو تک تک حرفایم        
 ھوا ی توزی قدمم بھ سمت منیاول... مھال بھ تنگ اومده بودی ھایھم از دست خودسر

 ھم اوشیس... سمتمونومدیمھال با اون شوھر غول چماقش با حرص م...خشک شد
 طرف واون نیبا خشم فکش رو ا...ستادیه از حرکت اوسط را....پشت سرشون بود 

حس کردم کھ حاال مملو از .... دی کشای انالی نگاه بد روھیطرف داد وچشماش رو با 
خودش ... حاالی نداشت ولیی معناچی لحظھ درمن ھنی کھ تا ھمیزیچ....ترس وھراسم

 یفت و تو رو زمزمھ کرد و عقب ران ریزیچ....دی کشی وتاب بھ رخ مچیرو با پ
بھ تنم رعشھ ... کردی رفتار مدی وپلثی خبطانی شھیدرست مثل ... شددیجمع نا پد

خالھ !! بشھریفقط بھ خ....ومدی از عاقبت امشب چندان خوشم نمی دونم ولینم....افتاد
 بھ دلش ی دونست کھ مصاحبھ ما چندان چنگیم...شھال چند قدم ازمون فاصلھ گرفت
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 دنمی تو اغوش کشی دستاشو براھالم!! وپر متلکیجد.... سردشھیمثل ھم....زنھینم
 :باز کرد وبا عشوه وکش گفت

 !! دلمزی عزیای دونستم میم-         
 م تیانگار نھ انگار داره از شدت عصبان... کھ پشمکم حساب نشدامکمیس...ھھ        

قصدم ...قبخواست بغلم کنھ کھ بازوھاش رو با خشونت فشردم وھولش دادم ع...ترکھی
 :گفتم...  بھ ھدف نخوردرمی تی بود ولنی زمیپخش شدنش رو

 خود یمن وامشب کھ جا...ی کشی مرونیتو مارم از سوراخش ب....بھ تو باشھ-         
 !!میدار

 : زدم وگفتمیپوزخند صدا دار        
 رونیمن رو از پناھگاھم ب....اوازه لطف ومحبت خاص شما بھ خانواده من-         

 دست یری چشم گشرفتیواقعا بھ پ... شدالشی خی بشھی نمی راستی راستدمید!!اورد
 !!!نیافر....یداکردیپ

 با شوھر یبیحاال شباھت عج.... شدیچشماش ھر لحظھ گشادتر وقرمزتر م        
 کی فشار داد وخودش رو بھم نزدشتری بازوم رو بایانال... کرده بوددایغول تشمش پ

 ناز وادا کمی و شیشگیبا لبخند ھم!! شد کھ نامزدمھیخودمم داشت باورم م...کرد
 :گفت

بگو ما پاھامون خشک شد از بس ...ی سالم وخوش امد بگی خوای مزمیعز-         
 !!ادیانقدر سوز م.... ھم کھنجایا!!!می ومبارک تو رو نظر کردمونی میرو

 :د وگفتچشماشو تنگ کر...مھال پوزخند زد         
  بھ مطرب ودلقکش سالم کنھ؟؟؟دی تا حاال حاکم بایاز ک-         
 !! مھمونھی پادوزبانی کھ گفتند میاز وقت-         
 ایانال... خنده محو بشھ نی تا ادمی لبام دست کشی ومنم رودی خندزی رتایارم        

 : نفرت بار مھال کالفھ گفتی اعتنا بھ چشم غره ھای وارامش وبیباخونسرد
 ی میجاخال....دی ببخشیلیخ....ینی رو ببھی بقیخوشگلھ؟؟تو کھ چشم ندار-         

 بارونش ری تی خوای کھ می مثال استقبال از مھموننجای ایای می شی پا میخور
 سالم وخوش امدت رو بگو و بعم ایگوش کن مثل ادم ب.... ادمھی نی عی خوایم!!یکن

 خانوم دماغ خر ی از بس براشد کمرمون خشک!! بکپتیرو صندلبرو ھمونجا 
 ...انقدرم مھمونا رو!!میستادی خبردار وانجای ادهیجو

 : وبا پوزخند گفتای کلوم انالکھیمھال جفت پا رفت وسط ت        
 در یکپ... بھ خدامی دونبیس!!ادیشترمی بیلی خمونیم....فھیح....مھمون نھ-         

 !!برابراصل
 !! از خودتونھفیتعر.... کنمیخواھش م-         
خودمم واقعا .... بوددهی خواست خودش رو بزنھ از بس خندی کھ دلش متایارم        

 فشی کی ھم کھ حسابایخود انال.... خنده المصب ازاد نشھنیکمر ھمت بستھ بودم تا ا
 !!! ندارهقتای کھ لیوقت... مصاحبھ کردی مدلنی ھمدی باطھی سلنیباا!!کوک بود
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 : ادامھ دادایانال        
 تیبعد پاراز!! بزار حرفم رو تموم کنمخی لحظھ دندون سر سھیدخترجان -         

زشتھ .... گفتم انقدرم مھمونا رو با خودت ھمزاد نکنیم!!رشتھ کالمم پاره شد...بده
 !!ی چوب بزنھیھمھ رو با 

دلم خنک شده .... کردیشت فوران مدا....ومدی خون مھال در نمی زدیکارد م        
 ھم کھ انگار امکیس!! شدن مھالیکفر... بردمی قسمت لذت منی ازشھیھم...بود

 پشت چشم نازک کرد ایانال... کردی خورد ونگاه میفقط حرص م... ندارهیزبون
 :روشوبھ من کرد ومثل مھال گفت.... گفتیشیوا

 ھی کھ شعور ندارند ھیبق!! سبز شدونجھی پام ری کھ من زمیبر.... دلمزیعز-         
 .می دست بجنبوندیخودمون با....تعارف بزنند

 . بودی عالشھیمثل ھم....زمی عزیخستھ نباش-تایارم        
 .میبر... ندارهدی کھ خستھ نباشقتیحق!! نگو خواھر شووریوا-         
 تیپشتش وھ ونشستند ی خالیزای از میکی رو گرفت ورفتند سمت تایدست ارم        

 : لبخند کج روبھ مھال کردم وگفتمھیبا ....دندی خندی متیھ
من کھ چشمم اب ...دیالبتھ اگھ بش...دیخوش بخت بش!!!تونی عروسھی ھدنمیا-         

 !!گھی ارزوئھ محالھ دھی... خوبی خوره ولینم
 :دی دندوناش غریمھال از ال        
 .رمی سروصدا نمیگفتم ب!!یامی تمی رسیبھم م-         
 .پس انقدر شلوغ کن تا اموراتت بگذره-         
 یھنوزم پچ پچا....ای وانالتای ارمشی فرو بردم ورفتم پبمیدستام رو تو ج        
 برام مھم گھی دیول... کردمی خودم حس می زده رورتی حی ونگاھایدرگوش

 ونشستم پھلو دمیش رو جلو کی صندلھی... بھ نفع ماستچی ھکی فعال یھمھ چ...نبود
 : وگفتمایانال

 !! خوش خوشانتون شدهی حسابنکھیمثل ا-         
 تای داد کھ ارمھی تکشی صندلی بھ پشتنھی ابروش رو باال داد ودست بھ سایانال        

 :ھرچند غم زده گفت
شستش ... گرمی اساسایدم انال... چقدر حض کردمی دونینم!!ی داداشیوا-         

 !!انداختش رو بند
چند لحظھ بعد خالھ شھال ھم اومد وبا .... چند بار بھ جلو خم شد وبرگشتایانال        

 : گفتی خنده مصنوعمچھین
 امی جلوتو شرمنده ام تشمی جورنیمن ھم...دیشما ببخش... ھستیکم وکاست-         

 . خود دارندیخواھرم وشوھرش وبچھ ھا کھ جا....جان
 : وگفتدی دست خالھ رو مالتایارم        

 . شدری ختم بھ خیحاال کھ ھمھ چ....خالھ جونم؟؟؟دشمنت شرمنده-         
 : گفتی بھ دورش کرد وبا پوزخند تلخیخالھ نگاھ        
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 کنند یفکر م... خندندیھرھر دارند م....چی ھستندی کدومشون شرمنده نچیھ-         
 .ھی مردمم شوخی باابرویباز

از ... پر بودیلیدلش خ... بھ نشستن دعوتش کردندتای وارمایانال...بغض کرد        
 بھ یچند لحظھ ا... چشمش رو پاک کردری برداشت واھستھ زی دستمالزی میرو

 : خش دار وپکر گفتیی شدوبا صدارهی خیزیروم
جز شماھا ھمشون با ھم مثل کارد ...ستندی نلی کھ فامنای بگم؟؟ایاز چ-         

ھمھ ....سر شبم کھ مامان و بابات اومدند...نندی ھم رو ببیچشم ندارند خوش....رندیوپن
 بال گرفتت ساکتند ی ھایی زن دانی کردم کھ ایخدارو شکر م... رفتشی خوب پیچ
 بتیاز تو و نامزدت غ... گفتنی وری بھ درد بعدش شروع کردنی زنند ولی نمشیون
 گفتندادم ی میاتیحرفا وچرند...زخم زبون بود... نبود خالھبتی غگھید...ھھ... کردندیم

 تالش کردم یلیخ...تی حرفاشون بد بود کھ کم کم شد واقعیبھ قدر...اوردیشاخ در م
 کھ دیخواب ی مھیتازه داشت باد قض... بدتر شد بھتر نشدی بساط جمع بشھ ولنیا

 ھیکھ ھرشب با ... کھ درمورد تو گفتندیی ھاعھیشا... روشدندی ومھال نمک پاشاوشیس
 ی بشمی قای خوای و تو مھی اظھار بھ پاکایری گوشھ گنی و ھمھ ای کنیدختر صبح م

 با ابونی چندتا عکس رو کردن کھ تو خھیبعدم .... مزخرفات بودنیاز.....وترسوواه
 گفتند دروغھ یمدام م.... کردندی برد باریلی بابا مامانت خھگید...یچندتادختر بود

 کو شھی اصرار کردم بابا درست میھرچ...اخر پاشدند رفتند....ی ھی ھیھ....یول
 ما دروغ سرھم ی کھ جلو رویی کفش کرده بود جاھیگوش بدھکار؟؟بابات پاشو تو 

 تا تونست شلوغ اوشمیس....ستی وصلھ ھارو بچسبونند و تھمت نا روا بزنند ننیکنند وا
 حرفا نی نامزد واقھیص....ادی پاشھ بی وکثافت کاریاشی ھمھ عنی با اامیمحالھ ت....کرد

شوور ...زای جور چنیمعلومھ کھ دستش رو شده وبازم ادعا داره واز....دروغھ
 یومدیاگھ نم... کردمیداشتم دق م.... منم گفت بزار خوش باشندی ابرویقرمساق وب

 ی ھستی دونستند کھ تو پسر پاکیھمھ م... چسبوندندیفات رو بھت م خرانیا  تمومنایا
خواستند بھ قول معروف تو رو ھمرنگ و .... لجشون گرفتھ بودی کنی کارا نمنیواز

 ری وخمطیھمھ رو خ... تو دلم گفتم خدارو شکری اومدیوقت...شکل خودشون کنند
 حرف نی خودش ااوشیس...بشھ  بوده تا جوعوضی کھ شوخمیبعدم بھ ھمھ گفت...یکرد

بھ ....ستی نیابادکن... پسره سگ دوروش نی ای ولامرزهیخدا داداشم رو ب....رو زد
 ای عمر جلو شما رو سھیخدارو شکر حل وفصل شد وگرنھ من ...خدا من شرمنده ام

 !!!گھیحسادتھ د....بازم.... خوبی دروغ بوده ولنای دونند کھ ایھمھ م....بود
 : بھ خالھ نگاه کردم وگفتمیباال چشم        
 نمک بھ اوشی سنیا... خواستن تر وخشک باھم بسوزند خالھیبھ ھرحال م-         

 !! شستھی گناھم رو حسابیول...حروم خواست منم بده بشم
 ختھیاعصابم بھم ر.... از ما کرد وبلند شد رفتگھی دی معذرت خواھکمیخالھ         

 داغون ی خواستم امشب بخورم ولینم...زی می روی ھایدنیچشمم افتاد بھ نوش...بود
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 تو ختنی رنیدر ح... داشتی کمیلی الکل خزانی کھ مشونیکیدست بردم سمت ...بودم
 : پوزخند زدم وگفتموانمیل

 ی دوزند؟؟چھ ساده ابروی برند ومی چقدر راحت خودشون مینی بیم....ھھ-         
 .واقعا مسخره است.... خنده داری شوخھیرفتھ من شد 

 لبام بردم کی رو نزدیستالی بلند کرھی پاوانی ولزی رو گذاشتم وسط میبطر        
 باال داده یبا ابروھا... نگاه کردمی بھش گوشھ چشمای انالیبا صدا...ومزه مزه کردم

 : کردی متعجب نگام میوچشما
 ؟؟؟ی خوریتو ھم م-         
 : گفتمیبھ سرد        
 .ستی نیشگی ھمیول... خورمیمحض ارامش م.... کھ داغونمییوقتا-         
 ای دنھی؟؟؟ی چ؟؟؟بعدشی کنی اروم می کوفتنیخودت رو با ا- پوزخند زد        
 ؟؟ییرسوا

 وانیبھ ل... بھم دست دادیحس بد... تو دستام فشردمزی می رو گذاشتم رووانیل        
 : ادامھ دادی با دلخورای شدم کھ انالرهیومشروب توش خ

 درد ای دنھی با ی مونی کھ میبعدش چ.... ھم نشدیچیبل فرض ارومت کرد وھ-         
 کھ دمید....کالت پس معرکھ است....یمعتادش بش....نھی تلقنایومرض؟؟؟ھمھ ا

 !!یلیخ....دمی ھم دیلیخ...گمیم
 کنار گذاشتم وزمزمھ  رووانیل.... وروشو برگردونددیآه کش....بھش نگاه کردم        
 :کردم

 . ارزهینم!!یجھنم وداغون-         
 : باال داده نگام کرد وگفتی تا ابروھی با ایانال        
 نطوریجونم قدرت تکلم کھ ا!! ادم رو از لب چاه نجات دادمھی!! بھ خودمولیا-         

 . موجود دو گوش رو متحول کردمھی
 
 

 اخر حرفش کھی از تیگرچھ منظور خوب.... نشست کنج لبامی اراده لبخندیب        
 شد کی تارستی زد کھ پی وپھنزی امطنتیلبخند ش!!الی خیب....ی نکردم ولافتیدر

 ی نگاه بھ ما مھی یکی گشتند ویھمھ برم....وجفت جفت رقصنده ھا رفتند وسط
 : گفتمای انالبھ کالفھ دست تو موھام بردم وخطاب....نداختند
 . بشند ھاالی خی خوان مارو بی امشب نمنای انکھیمثل ا.... بابایا-         
 یباز....چاره نداشتم... شده بودرهی بھم خبی عجیبا نگاھ..بھش نگاه کردم         

 ی جاده ھم منی تا اخر ادیبا.... ھوا زدمی بود کھ خودم استارتش رو بیمسخره ا
کتم رو مرتب کردم ورو بھ ...از جام بلند شدم.... اش بودھی اختتامگھیامشب د...رفتم
 : گفتمایانال
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طاقت .... امشب قصد ندارند دست بردارندنایا....می کنی نقش بازکمی دیبا-         
 !! اخرشھگھی دنجایا....اریب

 : گفتی جدی با لحنتای فکر کرد کھ ارمکمی.... انداختستی بھ پینگاھ        
 قورس حل سای فی خواد معمای رفتھ تو فکر انگار منیھمچ.....اووووووووھھ-         

 مخت ی جورنی نکن کھ ھمشھیپاشو برو گمشو انقدر واسھ من تعقل و اند.....کنھ
 قوز باال شھی مگھی بعد درهی وفنرش در مچی ھا پیاریبھش فشار ب.... ھستوبیمع

 !!قوز
 .تو مواظب خودت باش چوبت نزنند.... خونھی میبلبل خب واسھ من یلیخ-ایانال        
 دی بھ لباسش کشیدست... بلند شدای کرد کھ انالزونی با لب ولوچش رو اوتایارم        
 :وگفت
 نیم؟؟ھمی بد بخت فلک زده بدی پسرانی ھم بھ ای افتخارھی شھی میحاال چ-         

 !! کشتھ مردمونند بھ خداشمیجور
 :بھم نگاه کرد کھ با حرص گفتم        
 !!!یلیبلھ خ...برعکس شده-         
 یگیم....ی کنی اعتراف می خودتم دارنیبب!!!پس نگو برعکسھ-         

 !!رهیتو گوش من نم... انقدرم رجز نخونمی برایب!!!حرف اضافھ موقوف...پس...یلیخ
 ی رفتنش رو دنبال مری کم حال مس لبخندھیبا قرو ناز از کنارم رد شد کھ با         
 : گفتتایارم...کردم

 !!ھی شکارزی چھی.-         
 :بھش با چشم غره نگاه کردم کھ ابرو باال انداخت وگفت        
 !!قیھرچھ ال...قیخال.... خودتھلیم-         
 : رو مرتب کردم وگفتمراھنمیپ...کتم رو در اوردم ودادم دستش        
 . کنندی واسھ من موس موس مادیز...گرایج نیاز-         
 نمی بیم.... کھ ندارمینیکورب!! کنھیداره پوست پوستت م...یکی نی ایول-         

 کنھ ی جلوتو نتونھ کاریھرک...ی کنی اوقات از دستش جلز پلز میچطوربعض
 برج زھر مار در ی تونست با توی میوگرنھ ک.... اخرمی پاره زده بھ سشی اتنیا....ھا
 وفتھ؟؟یب

  خودم دست بجنبونم؟؟؟ای ی بستیبھ سالمت-         
 : وگفتدی کشی آھتایارم        
 !!!زنھی دلم شور میلیخ....ام؟؟منیت-         
 ...اخمام توھم رفت        
 ا؟؟آره؟؟یواسھ خاطر آر-         
 انگار ی ورو کردم ولری زیھرجارو کھ بگ!!!ستی ننمیجز ا- سرشو تکون داد        

 !!!نھ انگار
  کار کنم؟؟یواقعا موندم کجاست وچ!!! شورندی دل منم دارند رخت میتو-         
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 دست بھ ایانال..... رقصستی بھش انداختم وراه افتادمسمت پینگاه مضطرب        
 : وگفتمستادمیجلوش ا....  کردی باال داده ابرو نگام می تاھیبا .... جلوم دراومدنھیس

 .یببخش معطل شد!! پر دردهیلیدلش خ-         
 !!! زنھی داره شور منطوری ھم درد داشت کھ ایلیخ....بلھ-         
 بھ دستم انداخت و ینگاه پر تعجب... بھ دورم وبالجباردستم رو دراز کردمینگاھ        

 : شد تو صورتم وبا خنده گفترهیخ
 !!! وضع ھانی ازیستی نیاراض ننیتو ھم ھمچ!!!برو اقا-         
 :چشمامو تنگ کردم ولبامو ھم جمع وگفتم        
 . تا بناگوش بازهشتی کھ نستی نیالک!!ی اینکھ تو ازش فرار-         
 تونم ی نمشیکار!! بودهی شکلنیاز بدو تولد ھم.... منشی ننیا-         

 !!مادرزاده...بکنم
 شد بود تو جفت چشمام وفقط رهی خضشی لبخند عربا ھمون...دی ابروم باال پرھی        
 حرکت کشوندمش وسط ھیبا ... تکون دادم ودستش رو گرفتمیسر... کردینگا مم

مات . اومده بود رونیچشماش از حدقھ ب...شوکھ شده بود... نرم شروع کردمیلیوخ
 ھم بھ ایکم کم انال... از اروم وتندیبیترک.... داشتی خوبتمیاھنگش ر... کردینگام م

 ھی فقط با ستی پیفضا... شروع کردزشی برانگطنتی برگشت وباخنده ششیخود واقع
 فرستادند یدود ھم م... نور بودکھ کماکان روشن مونده بودی ورقصنده ھاتینور ال

 یم  بھ خودشیشتری ھر لحظھ لبخندم رنگ بی دونم ولینم... شدیکھ ماھرانھ تر م
 ناراحت ای قضانی بابت اادمیز... برده بودمدمایتمام غم وغصھ ھام رو از ...گرفت

 ی دختر ودوستی ھرچدی کھ تا حاال قیمن!! ھم بھ نفعم شدیی جوراھی...ودلخور نبودم
 ی با مھارت میلیخ...دمی رقصی دختر مھیباھاشون رو زده بودم حاال چطور داشتم با

 یپس امر... کنمی منی تمرادی زتایبا ارم...دمشاوریچرخوندمش و بھ حرکت در م
 تر ی وخالی خالستی پھی کردم ھر ثانیحس م.... بود کھ توش قحار و ماھر باشمیعاد

 ی پتک منمی محابابھ سیقلبم ب... دادمی نمتیاما اھم!!!شتری برهی خی ونگاھاشھیم
 نی بایانال.... مورد ربط نداشتنیمطمئنم کھ بھ ا...از شدت حرکت ورقص نبود ...زد

 :ترقص نفس زنان گف
 وخدهی...کم کنم.... خوام روشویم!!! زنھیبدجور تنھ م....مھال خلھ....نیام؟؟ایت-         

 !!اروم کن
از .... گفتیراست م... نرم واروم تر شدیبھ حرفش عمل کردم وحرکاتم کم        

 رو ای محکمش انالی داشت با تنھ ھایمھال سع...ستی پی تومیھمون وقت کھ اومد
 شد وبا ی پاش خالری ان مھال زکی کار کرد کھ ی چای دونم انالیمن... بندازهنیزم

 ی کر کننده اھنگ گم مین صدای بلندش بغیج...صورت بھ سمت جلو پرت شد
 نصف گھی دی بنده خداھی یاما باافتادن مھال رو... زدمی کھ منم لبخنددی خندایانال...شد

 : وگفتمدمیخند....نی وخوردندزمدندیچی توھم پستی وسط پتیجمع
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 از نایھمھ ا!!! دختر جانمی ھم دادی ھمھ تلفاتیچ.... مھال فقط کم نشدیرو-         
 !!شھیگورتو بلند م

 چارتا استخون رو نیحرف نزن کھ ھم!!ی جرمکیتو ھم کھ شر....پررو-         
 !! کنمیخورد م
 ای انالیستامن د...ای از مھمونا بھ شدت خورد بھ انالیکی کردم کھ یخنده بلند        

 خفھ بھ جلو پرت غی جھی با ایانال.... کردم ی پا اون پا منیروگرفتھ بودم وجلوش ا
 ی اراده رفت رویدستش ب.... چشمام قفل شدینگاھش تو...شدودرست افتاد تو بغل من

 وجب می ندیفاصلھ صورتش باھام شا!! داغیلی خیلیخ....داغ بود...گونم
 حس ھی.... کردی جورھی کھ داشت حالم رو یدرخشش... بودمرنگاھشیتسخ...بود
دستم دور کمرش حلقھ شده بود ... تجربش نکرده بودمااصالی کمتر دی کھ شابیغر

 بھ شونم چنگ انداختھ گشی صورتم ودست دی دستش روھی...ونگھش داشتھ بودم
 دی چند لحظھ تھ قلبم انچنان لرزیبرا... کردمیتن ھردومون رو احساس م لرزش...بود
حس ارامش ... شدی تو صورتم پخش مای انالیھرم داغ نفسا...تنم بھ رعشھ افتادکھ 
 ستیپ... کردی ممی بود کھ طوفانیزی نگاه چنیتھ ا... تو وجودم رخنھ کردیبیغر
 ی ولدندی رقصی حال خودشون مو افتاد وھمھ تی ما می نور روی بود وگھگاھکیتار
 ی بلندتر بھ گوشم میادی ضربان قلبم از ھر فری صدااھوی اون ھمھ ھیتو..!!!.ما

انقدر محو ... از دستم دررفتھ بودیزمان ومکان بھ کل.... دونم چقدر گذشتینم...دیرس
بھ ... کھ فضا روشن بشھ وھمھ با دست وسوت من رو بھ حال اولم برگردونندمیھم بود

 یچی شد؟؟ھیقعا چ افتاد؟؟؟وایچھ اتفاق.... انداختمی گنگ ومنگ نگاھی با حالترمدو
 روبغلش گرفتھ وداره با فاصلھ ای کھ انالی شد کسیباورم نم... تونستم بفھممیرو نم

 ینم...من بوده باشم. کنھی حرکت نگاه می از صورتش تو چشماش بیچند سانت
سرش رو تکون داد وبا شتاب خودش رو از  ایانال!!! خواستمینم.....خواستم درک کنم

 شده بود کھ جیاونم گ... کردی نگام مرتیرتش سرخ بود وباحصو....دی کشرونیبغلم ب
 گردوندم کھ نگام افتاد بھ یھاج وواج بھ دورم چشم م!! اومدشی برامون پیچ

  حتمدنی کھ ھمھ دیزیبا چ... کردی نگاه مایمات ومبھوت داشت بھ من وانال...مھال
 در مورد من وخانوادم اتی چرندی اتمام ھمھ ی بھ معننیا!!ھی االن چھ وضعداشتم

 اروم دی ببخشھی با ایانال.... سوختیبدجور داشت م.... زدمیبھ روش پوزخند...بود
 ی تفاوت شد ولیحالت نگام دوباره ب...زمونی گرفت ورفت سمت میشیازم پ
 کھ پشتش نشستھ یزی سمت موبھ  رو کنار زدمتیارو موشمرده جمع!!نھ....درونم

 دمیرس.... گم وگنگ بود؟؟؟برامی چریاما درگ.... بودریرگذھن مد.... روانھ شدممیبود
 ونفرت ی حرصی با صورتمیی نبود وھمون لحظھ زن داتای ازارمی اما اثرزی میجلو
 معلوم بود کھ.... کرد بلند شدی کھ بالبخند لج درارش نگاھش مای از کنار انالزشیانگ

 وحسود تھی عفریلی خیکی نی ھام ایی زن دایتو.... مخش کارکردهی انفجار روتاحد
 ی زن اب منی امشب از چشم ھماتی از چرندی دادم نصفیاحتمال م....بود
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بھ منگاه پر حسدش رو انداخت وبا پوزخندو .... نداشتمیاصال ازش دل خوش....خوره
 :حرص گفت

 یگفتم حتما م... باھم جور در اومدندیدر وتختھ حساب!!!قیھرچھ ال...قیخال-         
 .می واز ما بھترون رو ھم نظر کردمینمرد!!ز ما بھترون دنبال ایر

 : وارامش گفتی با خونسردای نزدم وکھ انالیحرف        
 کھ خدا مارو واسھ ھم می خوش شانس وخوشبخت باشیلی خدی باامیپس من وت-         

 !!!جورکرده
 :بھم با عشوه نگاه کرد وبا کش وناز گفت        
 زم؟؟؟یعز ستی طور ننیا-         
 :نشستم کنارش ودستم رو دور گردنش انداختم وگفتم....لبخند زدم         
 !!! فراترهیلی خیحت....ستی ننمی اریغ-         
 : پام وھمون طور گفتی دستش رو گذاشت روایانال        
 !!شھینور عال نور م.... ونترکندنندی مارو ببی بتونند خوشبختھیفقط اگھ بق-         
 چند ایانال.... با چشم غره وکفر لبش رو دندون گرفت وبا غضب رفتمییزن دا        

 بلند قھقھ اش تو گوشم ضربھ یکم کم صدا....دی وخودش رو کنار کشدی خندزیلحظھ ر
 ایانال...رمی خنده صاحاب مرده رو بگنی ای کردم نتونستم جلویخودمم ھرکار...زد

منم پشت انگشت ...دی لرزیشونھ ھاش م  واز زور خندهزیسرش رو گذاشت روم
بھ کل ...دمی خندی میی زن دای گرفتم وبھ چھره برافروختھ وعصبانیاشارم رو گاز م

 زی می سرش رو از روایانال!!!اامی وارتای رفتھ بود کھ نگران ارمادمیاز 
 : چشماش رو پاک کرد وبا تھ مونده خندش گفتریز....برداشت

 !! دو سرهویحاال شدم د.... من بودم حوروملکھقھی چند دقنیتا ھم!! ھاھیچھ ادم-         
مامانم از دستش ....ھیرکاھی اب زھیاون !! رویکی خکھیولش کن زن-         
 خواست بھ زور وضرب وشتم یم.... سکتھ دادتھی عفرنی رو ھممییدا....ھیعاص

 !! موضوعھنیتمام حرصشم واس خاطر ھم...دخترش رو بھم قالب کنھ
 سمتت وواست زبونشو رهی کھ انگشت وسطش رو بگھییاز اونا!!ادیبھشم م-         

 !!!ارهیدرب
 نکنھ کنار ی وعصبیادم رو تا روان....دی نگاش کردم کھ بلند خندیگوشھ چشم        

 شدم کھ ترسون وھراسون داشت تایصورتم رو برگردوندم ومتوجھ ارم!!کشھینم
بھم ... ابروھام گره خوردنی بیاخم... بوددهی وترسنشویچھرش پر.... سمت ماومدیم

 : اروم گفتمییبا صدا... دیرس
 م؟؟ی افتادی تو چھ حچلگھی دفعھ دنی؟؟ای شده تو باز رنگ بھ رنگ شدیچ-         
 بھ ینگاھ.... امشب تازه شروع شدهی کردم بازیحس م...تو گفتنش مردد بود        

 : لرزون اھستھ گفتییدم گوشم با صدا.... کرد وخم شدنشیطرف
 !!ایار....داداش-         
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از شدت خشم تنم .... رو ھم قضاوت کنمھی بود تا بتونم تھ قضی برام کافنیھم        
 شدن دهی بد کشیبا خشونت از جام بلند شدم کھ صدا... وفکم منقبض شده بوددی لرزیم
 :دمی غرتای ارمیرو در رو.... کردخی تنم س مو بھنی کف زمی صندلی ھاھیپا

 کجاست؟؟؟-         
 یاخم کم حال... نگاه کردمایبھ انال... انداخت وراه افتادای بھ من وانالی نگاھتایارم        

با سر اشاره کردم کھ بلند شد ودنبالم راه ...داشت ومشخص بود کھ وحشت کرده
 اوشی از گور ھمون سشای اتنیھمھ ا.... باغیا رفت سمت انتھی تند تند متایارم....افتاد

 ی قرار مری زود تحت تاثیلی کھ خھی پسرای دونست اریاون م....شھینکبت بلند م
 کرد کھ اونم دست بھ ری رو تحقای انقدر پست وبد ذات بود کھ از عمد اریول....رهیگ
 کی باغ تاری کجا؟؟؟اخرای کجا ومستایوگرنھ ار.... عمل خودسرانھ زدنیا

 ادی قوم داشتم زنی ازھ کی نفرتلیمن بھ دل....سردتروخفت ناک تر از تمامش بود....تر
 یبرا...زارمی منجای بارم باشھ کھ پام رو انی دومنی ادی واالن شاومدمیبھ مراسماشون ن

 ھی یغای جیصدا!!!... حاال نھی ولشی وقت پیلی اونم خومدمی مادی تو تابستون زحیتفر
  از صدقھ سرنایھول کردم کھ نکنھ ا....دی رسی درختا بھ گوشم میدختر از البھ ال

 یبوتھ بزرگ....دمی بھ طرف صدا دوتایبھ پاھام سرعت دادم وجلوتر از ارم!!اباشھیار
 تو ی کھ حتدمی رو دی روم بود رو کنار زدم ودر برابرم صحنھ اشیرو کھ پ

 ی رو منیستم اگھ پدرم ا دونینم... سست شددنشیپاھام از د....دی گنجیتصوراتمم نم
 دستام داشت لھ یبوتھ تو... کردیطرد م  مطمئنم پسرش روی شد ولی می چھ حالدید
 ھم داشت رو چسبونده بود بھ درخت ییبای دختررو کھ چھره نسبتا زھی ایار.... شدیم

 ی وضع موجود منی سرش محکم نگھ داشتھ بود وداشت بھ بدتریدستاشو باال....
 کھ اون دختر نسبتا برھنھ بود نھیوام وضعش رو بگم راحتش ااگھ بخ...دشیبوس
 چارهیدختر ب....دمی خودم ھمھ اش رو دیچون جلو چشما... شدی ختم مای بھ ارمشوتما

 یبھ قدر...کنترلم رو از دست دادم....حالش اصال خوب نبود... کردیداشت غش م
 وخودم رو خالص ارمی خواست اسلحھ ام رو دربی بود کھ دلم می بد وبحرانطمیشرا
 یازسرما رو بھ تن داغ خودم حس نم ی من ذره ایول....یھوا سرد بود وابر....کنم

 رو تو چنگام گرفتم وزدمش ای اریموھا.... جلو رفتمی بلند وعصبیبا گام ھا...کردم
مثل ابر بھار داشت ... رو اروم کنندچارهی جلو اومدند تا اون دختربای وانالتایارم...نیزم

 کھ یبھ قدر....خمار بود....ایافتادم بھ جون ار.... کردی می قراری زد وبیمزار 
 و نشی سینشستم رو.... کنھیرمی داره سیداری وتو خواب وبادیانگار خوابش م

 اریھنوزم ھوش... نداشتدهیامافا... کردمی مادهی پرقدرتم رو تو سروصورتش پیمشتا
 خاطربلندش کردم وانداختمش رو نیبھ ھم.... نسبتا سبک داشتی وزنایار....نبود

 :دی کشی مغی جتایارم... بودیکیزد استخر بزرگ ھمون نھی....دوشم
 ؟؟؟داداش؟؟؟ی کار کنی چی خوایداداش م....داداش تو رو مرگ من -         
 اونا یزای بھ سوز وبریی اعتنانی رفتند وکوچک تری ارده جلو میپاھام ب        
 ازش گھی دیچیجز نالھ ھ.... تو تنش نداشتی جونچیار ھ ھم کھ انگایار...نداشتم
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 رو با حرص وعربده ایار....تنم بھ رعشھ افتاده بود....ستادمیلبھ استخر ا....ومدیدرنم
 نیمثل ا... بکشھری سرد بود کھ تا مغز استخونت تیدرابش بھ ق....انداختم تو استخر

 زد یدست وپا م....باشھ وصل کرده باشند وشارژ شده ی شوک برقھیبود کھ بھش 
 وکنارم دندی دوای وانالتایارم.... شناکردن براش موجود نبودییتوانا...وھول شده بود

 :دی کشغی با دو دستش زد تو صورتش وجتایارم...ستادندیا
 ی کارھی؟؟ی شدوونھی مگھ دامیت....شھیداداش داره غرق م.....خاک تو سرم-         

 .دینفسش بر...کن
 :نعره زدم        
ھمون !! االغشعوری برهیبزار بم.... خاک توسررتی غیپسره ب.....بھ درک-         

 .بھتر کھ وجود نحسش پاک بشھ
نفس ...دهی وپردیرنگشم مثل گچ سف.... ولرزون بودخی... دستم رو گرفتایانال        

 :زنون گفت
 داره غرق چارهیبابا ب....ین طور ادبش کنی استیبھ قران درست ن....امیت-         

 مثل خوره ی عمر عذاب وجدان لعنتھی ی خوایم....ست؟؟یمگھ داداشت ن...شھیم
دختره خودش رو شقھ شقھ ....رونی بارشی بتای بھ جونت؟؟؟حداقل بھ خاطر ارموفتھیب

 ره؟؟ی ننگ رو دامنت رو بگھی ویبزار  داغ بھ دل خودتونی خوایم!!!رحمیکرد ب
بھ تکاپو افتاده بود تا من رو متقاعد .... کردمی قرارش نگاه می بیفقط تو چشما        
 وسرم داد شیشونی نشست رو پیظیاخم غل.... کردرییحالت نگاھش تغ... کنھیوراض

 :زد
 ی غلطھی برو االی کنم؟؟؟دی می خونھی خر دارم سھ ساعت مرثید مگھ برا-         

 دمی پرم نجاتش می خودم میریتو نم.... وجدانیخونتھ ب برادر ھم یناسالمت....بکن
 .می بکنی غلطھیاخرشم ما زنا ....شھی بلند نمیاز توکھ بخار....ھا

 تیقابل... بودرشدهی سرحال وآژیحاال حساب.... انداختمی پام نگاھیبھ جلو        
 می بود کھ بزارم برادر خونیاما عند ناجوانمرد.... نبودری واسم امکان پذایبخشش ار

 دمشیخم شدم وبازوش رو تو دستم گرفتم وبھ ھزارمکافات کش....جلو چشمام جون بده
رنگ وروشم ... زدیبھ خودش سگ لرز م.... کنمش داد کھ کمکیمجال نم....رونیب

 لباس کھی تھیمثل ... نداشتی فرقثھیبا ارواح خب.... بودی کردنفی تعریلیکھ خ
 ...  زدیدراز بھ دراز افتاده بود ونفس نفس م....استخرانداختمش کنار 

 
دخترک انقدر .... رفتی خودش رو انداخت کنارش و قربون صدقش متایارم        

 وجدان سرکش لت وپار کرد کھ تموم سر وتنش مثل لبو سرخ ی بنیخودش رو واسھ ا
 یتام رو الانگش....رومو ازشون برگردوندم....چشماشم کھ کاسھ خون....شده بود

 بار رو ھیچشمامو .... بودیبھرنج طیشرا... خشمم فروکش نکردیموھام فرو بردم ول
 ھی وگرنی فنی کھ با فتای ارمیصدا.... سوختی میبدنم از شدت داغ...ھم بستم وا کردم

 :ھمراه بود بھ قلبم سوزن زد
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 ی ملیداره قند....داداشم!!ارمیپالتوم رو ب....ای واسھ اررمیم....بچھ ھا؟؟؟من -         
 . ھوانیبنده تو ا
 :داد زدم        
 !!! سرجاتنیبش....الزم نکرده-         
 ...امیت... یول-         
 مھرو نی ھرزه ازرتی غی بنی واسھ استی نیازی ن؟؟؟گفتمییمگھ ناشنوا-         
 می براالی!!! نداره پست فطرت االغاقتی ذره ھم لھی.....ی خواھرانھ بکنیمحبتا
 . روی عوضدیولش کن....خونھ

 ی اعصابم رو خط خطای مستانھ اری خنده ھای قدم برداشتم صداھیتا         
 یدستام مشت شده بود وازم حرارت بلند م...ومدیچشمام داشت از حدقھ در م....کرد
 :دمیعربده کش....دی خندی نشستھ بود ومنیرو زم....برگشتم سمتش....شد

 !!خفھ شو-         
 رو تو قشی... بھشدمیبا دو قدم بلند رس....دیبھم امپر چسب.... ثمر بودیب...اما        

 : گفتممیچسبوندمش بھ درخت وبا پوزخند عصب....دستام گرفتم وبلندش کردم
 بھ ای؟؟ی کنی عرعر می خواد داری می مشتی شده؟؟ھنوزم دلت اب تنیچ-         

 ؟؟کدومش؟؟ھان؟؟؟یی ھنوزم تو خالایده؟؟؟یخاطر ھوا عقلت پر
قلبم ...دی لرزیبھ خودش م...خندش رو کم رنگ کرد وچشماش ھنوزم خمار بود        

 کھ ییبا صدا.... خوردیحالم بھم م.... بودمزاری روزگار واقبال بنیاز...دی کشی مریت
 : وخش داشت اھستھ وبا درد گفتدی لرزیاز بھ شدت م

 ی تو پا پس میام؟؟؟وقتی اقا تی داریمن چھ توقعاز ....ی کنی تو جاپا خالیوقت-         
 کھ ییتو کجا.... کنندی مرمونی دارند تحقنجای ایوقت.... ی کنی ممی وخودت رو قایکش

 ؟؟ی نشمیقا... ومثل موشی کنی من رو بھ خاطر کارم ادب وشماتت میحاال دار
 : گفتمزی امھی فشار دادم وگالشتریگلوش رو ب... گرفتیصداش ھر لحظھ اوج م        
 من رو ی کھ جاشھی سرت میفکر کردم اونقدر.....یفکر کردم مرد شد-         

 وقت عقب ننشست چی کھ ھیداداش پسر...یچون تو داداش من بود...یپرکن
 وجدان یاخھ ب)دمیداد کش...(یازت رومو برگردوند!!!ای اریکمرم رو شکست...یول
 با اون دختر نگون ھ کی فھمی مچیھ ؟؟توی بود کھ کردی چھ غلطنیا....رتی غیب

 نی خواد تا اخر عمرش با ای اون چھ جور م؟؟حاالی رو کردیفی کثیبخت چھ باز
 بودم پشت پا دهی رسری دگھی دکمی اگھ ی فھمی مچی بکنھ؟؟؟ھشویعذاب وجدان زندگ

 ی کارو منی با خواھرتم ھمی داشتی نفھم حتی بھ بخت واقبالش؟؟؟توی زدیم
 ...یکرد

 بلند ایحرفم کھ تموم شد ار...دی لرزی سوختم وصدام میتمام مدت تو خودم م        
 :ھمونطور گفت.... وصورتش جمع شددیخند
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 یتو کھ حت...مرد؟؟؟برو عمو!!! کنھیتھ آسمون رو سوراخ م....ادعات....فقط-         
سھ عمت وا.... رواتی چرندنیا...برو!!! باالیبکش....تنبونتو....ی تونینم....
 ...گوشم پره....من!!!بگو

امشب بھ اندازه ....دیچی پشتربھمی زداعصابم رو بی می کھ از سر مستییحرفا        
 چی مغزم ھی توگھید.... چسبونده بودندنی وخرافات دروغفی بھم تھمت و اراجیکاف
در .... واقعا تموم شده بودتمیظرف.... رو نداشتمای اراتی گونجوندن چرندی براییجا

 ی گوشمالھی وبھ خاطرش رمی بگدهی تونستم نادی کھ کرده بود رو نمیکار....ضمن
 :تو صورتش با تمام درد وخشم نعره زدم.... کنمغی رو ازش دریعال

 !!!!شعوریخفھ شو ھرزه ب-         
 پر نیزم ی رو خوابوندم روای دستام واری توختمیتمام حرص وخشونتم رو ر        

 یچیھ.... زدمی وار تو صورتش مشت موانھی ودنشی سینشستم رو!!از خار وخس
 شد وبعد چند ی چشمام تار میجلو... کردم بغض گلوم رو گرفتھیحس م... نبودمیحال
 تونستم بفھمم کھ در ی حال خودمم نمیحت.... شدی دوباره ھمھ جا صاف وشفاف مھیثان

 ری زای اگھ اریحت.... نداشتمیتعادل روان.... کنمی کار دارم می ومن چھیچھ مرحلھ ا
 کھ یبھ قدر... رفتمشیتا خط مرگ پ.... شدمی شد متوجھ نمی مریدستام خرد وخم

 الخرهبا...ی ولدی رسیزورش بھم نم.... بازوھام رو گرفتونی وشغی اومد و با جایانال
 ھوا بلند شدم وراه یب... عرق بود و تموم تنم کرخت ولمسسیصورتم خ...دمیعقب کش

 ی ارادریپاھام بھ طور غ..... کنمی کار می وچرمی دونستم دارم کجا مینم....افتادم
 ... رفتمی تابعشون می مخالفتچی رفتند ومنم بدون ھیجلو م
 :ایآنال        
 غول شھی کنھ می قاطماشی سیگفتھ بودم وقت....ی اخر اساسمی زده بود بھ سامیت        
 دلخور وناراحت ایواقعا از دست ار...ومدی مشتری بای االن بھ بختک اریلو....فاجعھ
 پرس باحال ھی.... رفتی توقع نمی پسرنی ازش سر زد کھ اصال از چنیعمل...بودم

عقب عقب ...تمام لباساش پاره وپرخون بود.... شدلنداز جاش ب... کردلیودبش کتک م
 : کنترل نشده گفتمییبا صدا...رفت

 ا؟؟؟ی؟؟؟اریری کجا می دارگھی تو دایار-         
 ی فعلتی داشتم با وضعیاگاھ... تکون داد وبا دو از اونجا دور شدیسر        

 ی بھ جاشتریمن ب...دی لرزیتنم م.... چند قدمدیو شا.... تونھ برهی نمیی جاشیوجسمان
 امیحال ت.... دادمشی بدم از خودم روندمش وفراری ارومش کنم وبھش دلدارنکھیا

 :زدم بلند صداش.... بودایخراب تر از ار
  ؟؟امی ؟؟؟تامیام؟؟؟تیت-         
 بیتعق.... رفتی شد ومی شاخ وبرگا مثل باد رد منیاز ب...اما انگار نھ انگار        

 اون نیدروغ چرا؟؟؟ب.... ازش جا موندمیلیمخصوصا کھ خ.... بود یکردنش کار سخت
تاب اوردن ... توھم فشرده شده بودندی کھ بھ سختدهیھمھ دخت بلند وسر بھ فلک کش

 نکھی مثل ای زدم ولی رو صدا مامی راه بودم وتیسطاو....واقعا بھ دور از تصور بود
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 دختر ھی غی مخوف جی رفت کھ صدای مدی گازی جور منیھم.... بوددهیترمز بر
رگ ...!!!نای ای دوباره؟؟؟من شدم ناجایخدا.... ھاش من رو سرجام خشک کردھیوگر

 تا امیت... بھ جلوم کردمینگاھ... شد بخوابونمشی جانبھ نمچی بود وھدهی غلمیفوضول
 رفت محالھ ی تاخت ومی کھ اون داشت میبا طرز.... ازم فاصلھ گرفتھ بودیلیاالن خ

 تونھ از یماون خودش ... انسان مھم تر بودھیپس نجات .... کفشا بھش برسمنیبا ا
 شی از پشت بوتھ ھا بھ سمت صدا پنیخودم رو خم کردم وپاورچ....خودش دفاع کنھ

 ی کردند وقلب من کوبنده تر می مدای پیبھتر ھردم صداھا وضوح... رفتمیم
 بوتھ ماوا گرفتم وسرک نی ترکی ونزدنیپشت پرپشت تر....دمیباالخره رس...شد
 وبھ سمت عقب نی زمی افتاده بود روتایشھ؟؟؟ارمی داره میچ.... منیخدا....دمیکش
 لواز تلو ت... دادی فحش ماوشی بھ سھی وبا گردی کشی مغیج...دی خزی منی زمیرو

 شتریترس واسترس ب... زد مست کرده بدجوری زار ماوشی سیخوردنا ولحن صدا
 :دیدرونم داد کش... کردی تنم رخنھ میتو

 رو تای قرار نبود ارم؟؟؟مگھی کنی برو بر نگا میستادی خر وانید چرا ع-         
 انقدر یعنی؟؟؟ینیارتش عقب نش.... دی شد؟؟؟حاال کھ پاش رسی چ؟؟؟پسینجات بد

 ابرو ی بچارهی بکن تا دختر بی کارھی زود باش بھ خودت بجنب ؟؟دییپخمھ وترسو
 !!نشده

غرورم ...وفتھی بی اتفاقتای توستم بزارم کھ واسھ ارمینم... کردمی می کارھی دیبا        
 زنم وفقط ی بھ دل نمنای از لحاظ شجاعت وایچندان چنگ... ذاشت وگرنھ خودم کھینم

با ... واطراف نگاه کردمنی زمی واضح تر؟؟بھ رونی ازقتیحق...ادعاش رو دارم
 ھیچشمم افتا بھ .مزه نداره.... تن بھ تن راه انداخته مبارزھی شد ی کھ نمیدست خال

با کش و .... شدمکی واروم اروم از پشت سر بھش زددمشی قاپیتند... چوبکھیت
 ی ملی بھ طرفش ماشتری رفت وھردم بی متای قربون صدقھ ارمیحالت مست

 اد گرفتم کھ لباشو رو ھم فشار دمینی انگشتم رو جلو بی ولدی من رو دتایارم...شد
 : گفتی جور چرت وپرت منی ھماوشیس....وصداش رو خفھ کرد

  عشق من؟؟؟رهی من وتو رو بگی خواد جلوی می کگھید-         
 : و جرات گفتمضیبا غ        
 !!!سرورتون...با اجازه-         
 کھ تموم تنم دی کشیادیتا برگشت با قدرت چوب رو زدم تو سرش کھ انچنان فر        

با شتاب ...بود نشده ھوشیاما کامال ب....نیسرش رو گرفت وافتاد زم... لرزه افتادھی
 :برگشتم طرفش وگفتم

 !!!میبدو بر-         
 واقعا دشوار یی جانی اونم چندنیدو.... رو گرفتم وبلندش کردمتایدست ارم        .

فقط با تمام قوا ...ادی داره دنبالمون ماوشی سمیدی وبھتر شد کھ فھمی عالیتازه وقت...بود
 ی ولدمیخوشبختانھ بھ موقع رس.... زدمی وشاخ وبرگا رو از جلوم پس مدمی دویم

 مانع شدم ی ولوفتھی کرد وخواست بری چند بار پاش گتایارم!!حاال افتاده بودم تو تلھ
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وگرنھ ھمون اول ...واقعا ھنر کرده بودم وخودم رو نگھ داشتم....وسرپا نگھش داشتم
 یدی بھ ناام داشتدمیام...ومدیاشکم داشت در م.... شدمی ممی وتسلومدمیبھ زانو درم

 ی نمیی جاچی وبھ ھمی کنی مر دارم فرای مدلنی ای وقتدمی دی میوقت... شدیبدل م
 بشھ دیشا.... راھنما خورد تو گوشمھی اھنگ مثل ی کھ تمرکز کردم صداکمی....میرس

رد صدا رو .... مقبول ترهیلیبھ ھر حال از در بستھ وبن بست خ... کردی کارھیاونجا 
 ی مدهی داشت دنبالم کشتای کھ ارمیبھ قدر...دمی دوی میشتری بیرویگرفتم وبا ن

 ھنوزم در اوشیس...دی تاالر درخشی نمادنیچشمام با د... زدیقلبم تو حلقم م....شد
ھرزه !!! حالنی ھم داره تو ایچھ سرعت... زدی بود وبا درد نعره مبمونیتعق

تاالر کامال ....شدم عاجزانھ ومحتاج داخل ی رو ول کردم وبا حستایدست ارم.کثافت
مھمونا ... کردندی میالمپ رو باز  نور کماکان نقشی بود وفقط رقصنده ھاکیتار

 ی بمی بارونیچشما...دندی پری منیی وباال پادندی کشی مغیج... شده بودندوانھیانگار د
 ذھنم و یخطور لحظھ ھا تو!!!یچیھ...اما.... کردی جمع رو کاوش میھدف تو

نکبت ...اون شب نحس.... کردلی رو بھم تحمیحس بد... چشمامیگذرشون از جلو
ھمھ ...سرم رو تو دستام گرفتم وفشردم.... من ویی ابرویب....انتشیخ....رادمھ....بار

خستھ ...حالم خوش نبود... کردی می بازیجا داشت دور سرم چرخ چرخ عباس
 وگونھ ھام رو دندی محابا چکیب... بھم ندادنیاشکام مجال!!شکستھ وداغون....بودم

ھر لحظھ ھم !! نبودیندی خوشابار حامل اخنیا... کردی الکل داشت خفم میبو...شستند
 وخودم رو رونی برزخ بزنم بنی زودتر از ای خواستم ھرچیم.... شدی تر مظیغل

 حاال یول... خوبدمیابروم رو خر!!!خودت نجاتم بده.... غلط کردمایخدا....نجات بدم
 بھ ھر ور ؟؟سرگردونی اش چھیبق.... کردمیری فاجعھ جلوگھی کار کنم؟؟از یچ

 دنیبا د... نقطھ ثابت شدھی ینگام رو...ھمھ رفتھ بودند تو ھپروت...دمی کشیسرک م
 وتمنا دیبا ھزار تا ام...لبخند نشست رو لبام... کردندممی تقدی ر دو دستای انگار دنامیت

 رو لباش یلبخند کم حال... زده بود وچشماش بستھ بودھی تکواریبھ د... کنارشمیدو
تعجب .دی رسی واروم مالی خی نظر ببھ....زونیداشت و دستاش دو طرفش او

 بھ ی زخمری شھی داشت از زور خشم مثل شی پقھی چند دقنی کھ تا ھمیامیت...کردم
 رو شی قدم بھش مونده بودم کھ دست مخفھی!! باشھلکسی حاال انقدر ردیچی پیخودش م
 یباور نم.... حد گشاد ودھنم صدو ھشتاد درجھ باز شدنیچشمام تا اخر....باال اورد

 ضرب رفت ھی دھنش و ھمش رو ی مشروب رو گذاشت روشھی شامیت...کردم
 رو شھیش... خفھ شده بودنمیتو س... بفرستمرونی برام نمونده بود کھ بینفس....باال

 ی بازنیاز...دی خورد شدنش بھ وجودم چنگ زد وخراشی طرف کھ صداھیانداخت 
اشکام بھ طور ... نخورده بودمکب شکل رھیبھ ....تا حاال از دونفر!!متنفر....متنفرم
 سرش رو امیت...دی لرزیشونھ ھام از ھق ھقام م....دندی لغزی صورتم می رویمتوال

شد ودوباره بھ حال  ی بار خمار مھیھر چند لحظھ ....بھ سمتم برگردوند ونگام کرد
 ھیلبخندش بھ .... کردمیعقب گرد کرده بودم وبا تاسف نگاھش م.... گشتیاولش بر م

 یتمام اعتماد...نیی پاختیھمھ بودو نبودم با ھم ر..... وار بدل شدوانھی مستانھ ودقھقھ
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 خندش رو خورد وبا حالت امیت... منھدم شدی بھ کلھی چند ثانی داشتم براامیکھ بھ ت
توش اھداف .... مثل سابق نبودگھی زد اما دینگاھش برق م.... بھم زل زدیاکترسن

 دینگاھم چرخ.... بودنجایدغدغم فقط نجات از ا....د کری غوغا مثانھی وخبیطانیش
از ھمھ بدتر .... کھ اونم ارهدمی فھمدناشیاز تلو تلو خوردنش وخند...وافتاد بھ مھال

خودش رو انداخت تو بغلش و دستاش رو دور گردنش ...امی رفت سمت تیداشت م
رو  دنشی طاقت دگھی برد و من دی مامیسرش رو بھ سمت صورت ت... کردزیاو

 کھ برام مونده بود شروع بھ ی انرژیدستم رو جلو صورتم گرفتم وبا ھرچ...نداشتم
ازش ....امھی تریھمش تقص... اتفاق شد نی ھام منجر بھ ای عقلیھمھ ب... کردمدنیدو

 زارمیب....از ھمتون متنفرم !!!اوشی واون مھال وسامی خوره از تیحالم بھم م....متنفرم
 نی کھ ایمن.... کھ سابقھ داشتمیمن....خاک برسر من....داشتم ی بھرنجطیشرا!!کثافتا

 بود کھ مرتکبش شدم؟؟؟چرا بازم بھ ی چھ حماقتنیا.... سوزمیھمھ دارم تو گذشتم م
 کھ دمیابرو خر.... واسم گرون تموم شدی معاملھ لعنتنیردم؟؟ا پسر اعتماد کھی

 ی کار می قبرستون چنیپس من االن تو ا...از اولم قرار نبود بره....؟؟؟اصالیچ
ھنوز از محوطھ ....شمی حاال دارم جزغالھ می خواستم ثواب کنم ولیکردم؟؟؟م

 معرکھ نی زدم تا خودم رو ازی رو کنار متیجمع.... نرفتھ بودمرونیترسناک تاالر ب
 ی از ھمھ وقتشتری بی دونم چرا ولینم.... کردندی رو تار مدمیاشکام د... بکشمرونیب

 ریانگار کھ قلبم رو بھ زنج...دمی کشی کردم عذاب وزجر می فکر م ومھالامیبھ ت
 ی نبود کھ من می اون پسرنیا.... نبودنی اامیت.... امیت... کنندکشی تکھیبکشند وت

 ی قھرمان داشت جان فشانھی کھ برام مثل یکس.... نبودیشگیامشب اون ھم...ناختمش
 یکس...دی کشرونیب میی کھ من رو از منطقھ گرفتھ تنھایکس... کردیم

سرم درد گرفت .... نفر برخورد کردمھی؟؟؟چشمامو رو ھم فشردم و محکم با ....کھ
 رنگ و خمار کھ متعلق یشیبا اخم سرم رو بلند کردم و درمقابلم دو چشم م....وداغ شد

 قدم ھی.... لحظھ از ھم گسستھ شدکیتموم وجودم در .... بود رو نظاره شدماوشیبھ س
 دھنم رو قورت دادم و خواستم دربرم کھ دستش دور مچم حلقھ اب...عقب رفتم

 لگد جانانھ ھی چپم یبا پاشنھ کفش پا....با وحشت بھ لبخند چندشش نگاه کردم...وردخ
 باغ رونیحوالھ شکم وساق پاش کردم کھ با اخ ونالھ دستم رو ول کرد کھ بھ سمت ب

 .... دمیدو
 بود کھ حاال ی وخاکی باغ ھمھ سنگ الخی بھ جز جلونیزم....دی باری می شالقبارون

 بلند و شلپ شلوپ ی گام ھایصدا.... از مستم اون ور تر بوداوشیس....گل شده بود
مونده بودم تو ....دی لرزی اندازه میپاھام از درون ب....دمی شنیاب ھم از پشت سرم م

 ی زد ودنبالم میتو ھمون وضعش قھقھ م.... عقبتنگاھم برگش....ی بحران اساسھی
 نی ھمای نکھیا... خواستمی کمک مھی زدم وازش یتو دلم اسم خدا رو ضجھ م....دیدو

 سرخورد ھویپام .... نفر رو واسم بفرستھھی ای کنم مشیاالن جونم رو تسل
 پاره مسر زانوھا....نی زمی وبا کف دو دستم افتادم رودمی کشی خفھ اغیج....دیچیوپ
 یدردم اومد ول....دی ضرب دکمی داشتم وپام یخوش بختانھ جوراب شلوار....شد
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 نفس نفس ی صداکھیطور.... کم بودیلیفاصلھ اش باھام خ....ند شدم نکردم وبلییاعتنا
 از سرعتم کاستھ شده یلی پاشنھ ھا خنیبا ا.....دمی شنیزدناش رو از پشت سرم م

 کھ کنار کی راھرو بارھی!!! بھ بن بستدمیرس....ودم کرده بریواقعا تو گل گ....بود
 دور دور خودم ھی.... کرده بودسمی خسیرو باز بود وبارون خ....باغ قرار داشت

 وپشتم رو دمی کشغیج....ستادی راھرو ایجلو.... نبودی راه فرارچی ھگھید....دمیچرخ
رعدو برق .... شدی منیی از شدت نفسام باال پانمیس..... پشت سرمواریچسبوندم بھ د

کم مونده بود چشمام .... نداختی رعشھ مشتری مخوفش بھ تن لرزونم بی زد وصدایم
 واھستھ وتلو خوران بھ سمتم گام دی وار خندوانھید.... بزنھرونیز حدقھ با

 دای پگھی دیچی مشروب ھی خالشھی شھیجز ....بھ دورم نگاه کردم....برداشت
 ی میدستام بھ طور مشھود.... باال سرمم برش داشتم وگرفتعیسر....نکردم

 از من اروی نیا....ی زکی بترسونمش ولشھی شنی خواستم با استفاده ازیم....دیلرز
 : زدمغیج.... ومدی طور منیبترسھ؟؟؟ھم

 
 !!گفتم برو گمشو..... کنمیوگرنھ نفلت م....ی عوضایجلو ن-

 راحت یلی رو خشھیش.....دیبھم رس...ومدی بھ سمتم می و با نگاه شھوت الوددی خندتنھا
با تمام ھول .... خرد شدیبی مھی وباصداواریاز دستم گرفت وپرتش کرد کھ خورد بھ د

 رعدوبرق بدترمن رو بھ وحشت یصدا.... وگوشام رو گرفتمدمی کشغیوھراسم ج
 گرفت ودو طرفم سفت چسبوند بھ رو  دستاماوشیس..... داشتیودلھره وا م

 ازش ی زدم کاری کھ بھش میی کھ با لگداارهی خواست بلوزم رو در بیم...وارید
 گوشم کھ برق از سرم ی خوابوند تویکی کار رو تکرار کردم کھ نیانقدر ا....ومدیبرن
 دهی تاب پوشرشیز....دی کشرونیتا بھ خودم اومدم بلوزم رو پاره کرد واز تنم ب....دیپر

با ....دوباره دستام رو سفت گرفت.... ووقم بھ راه بودغی جری با تمام تفاسی داشتم ولیا
 : عاجزانھ گفتمی ولحنھیگر

 !!ولم کن.....بزار من برم.... ی پرستی میجون ھرک....تورو خدا-
پلکام رو ...ومدیسرش داشت جلو م.... انداختی وبھ سرتا پام نگاه بددی مستانھ خندتنھا

 دونم ینم....ھق ھقم تو گلوم خفھ شده بود....روھم فشردم وسرم رو بھ چپ برگردوندم
 : زدمادی اراده فری با تمام وجودم بیچرا ول

 !!!!اااااااااااامااااایت-
سر ....دیچی مرد تو گوشم پھی بلند ی غرش ھایصدا.... کردم ازم فاصلھ گرفتحس

 رو اوشی پروا سی کھ بدمی رو دیمرد... ناباورمیدر برابر نگاه ھا....بلند کردم و
 دهی وبھ تنش چسبسی خراھنشیپ.... داشتی درشتکلیھ.. زدیمشت ولگد م

 ھی مجوز انجام اوشیس  بھیحت....دی چکی واز سرشون اب مسیموھاش خ...بود
!! شوکھ شده بودم... زدی وکتک مدی کشیعربده م.... دادی رو ھم نمکیحرکت کوچ

چند لحظھ بعد .... کردمی نگاه ماوشی بھ مجادلھ تنگا تنگ مرد وسرمی متحیبا چشما
 لحظھ نعره تو  شلپ شلپ وبعد چندی کھ صداواری رو کشوند پشت داوشیاون مرده س
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خدا ...ومدیقلبم داشت از تو حلقم درم... پناه گرفتھ بودمواری دنجک...دیچی باغ پیفضا
 واسم نمونده ییروی نگھی کھ ھول کردم وسکتھ زدم دیبھ قدر...خودش شاھده

 خودم ی روانیمثل اداما... بازوم بودی کلفت تابم سر خورده وروی از بندایکی...بود
سردم ... کردمینگاه م کھی دادم وبا ترس بھ اول راه باری فشار مواریرو بھ د

 ھی اگھ اون مرد نکھیتصور ا.... رفتی مبرهیتا مغز استخونام و!!ادی زیلیخ....بود
 ھنوز غافلھ کامال ختم ی کرد ولی مخی شد مو بھ تنم سی می چدی رسی مرتریخورده د

 یین مرد ناشناس روشناسا چھره اوقی ظلمات نتونستم دقنی ایتو... نشده بودریبھ خ
؟؟بغض ... تا االنستیمعلومم ن....اون مستھ.... باشھامیممکن نبود کھ ت...اام....کنم

 ھیمثل ...نیی ھم فشردم وسرم رو انداختم پایپلکام رو رو...گلوم رو گرفتار کرده بود
 بھ خودش سگ ابونی زمستون اواره وسرگردون تو خی پناه بودم کھ تو سرمایدختر ب

 کردم یارزو م.... شدی گم مسمیوصورت خ  قطرات باروننیاشکام ب... زنھیز ملر
 ای مقابلھ یی تواناگھید.... ھق ھقام در اومدیصدا!!نیفقط وفقط ھم...برگردم خونھ

 چھیدوباره باز....ھمھ وجودم دوباره شکست.... رو نداشتمی سختی گرفتگنیچن
 یس کستادنیحس ا!!!دوباره دوباره دوباره.... کردمی احانھیدوباره حماقت وق....شدم

 نگاھم رو ی بلندنی ھدنی منتظره ووحشت زدم وبا کشری غیجلوم باعث شد با چشما
 کھی بھ شدت یکی ونزدکلی ھنی مرد با چنھی دنیاز د....بھ روبھ رو بکشم

 یتعادل.... رفتن سرم وتار شدن چشمام بھم حملھ ور شدجیحس گ....خوردم
 سرم یرو گذاشتم رو  دستمھی...دی چرخی مای کرد ودنیسرم ھوھو م....نداشتم

احساس کردم افتادم ... دور زدم وزانوھام خم شدمی نھی... رفتیاھیچشمام س....وفشردم
 چند یبرا.... مشامم رو نوازش کرداسی عطر یبو... ومردونھی دوتا دست قویرو

 یاما کم کم حس گرما.... تونست حالم رو خوب وترسم رو کم کنھی نمیچیلحظھ ھ
 زی چھی خوردن سرم بھ ھیحس تک.... متوجھ شدمولرزونم  رو رو تن سردیبیعج

 ھمتا کھ ی بی نفس نفس وارامشیصدا.... کوبنده کھ اروم قرار نداشتیقلب....محکم و
 ی نمیچیھ....رو رفتھ باشم پناھگاه امن فھی بود کھ تو نیمثل ا.... شدقیبھ وجودم تزر

نگاھم تو دو ... از ھم گشودمو چشمام رینم نم ال.... ارامش فوق العادهنی جز ادمیفھم
 من رو نجات داده امی شد کھ تیباورم نم... رنگ وخاص قفل شدیجفت چشم خاکستر

 ی کمیال... بودمھی مرده متحرک شبھی بھ ی حالیقدرت تکلم نداشتم واز شدت ب...باشھ
 چیھ... متفاوت بودشھیحالت نگاھش با ھم.... بودمدنیشمام باز بود وقادر بھ داز چ
 از حس ی موقع تا انقدر مظلوم وتھچیھ.... حد واندازه نادم وملتمس نبودنی اتا وقت

با ...شی بخشایبرا..... تمناھی جز ستی نیچیتو اون نگاه ھ.... حاالی شد ولیانتقام نم
 یاب دھنش رو تند تند قورت م...دی جنبی حال بودم اما سروگوشم ھنوز میاونکھ ب

 جز ی حرکتچیھ..... حواسش جمع بودی شد ولیم  خمارشیحالت چشماش کم وب....داد
 اروم ونجواگونش تو یصدا..... نداشتمیی توانایعنی... دادمینگاه کردنش انجام نم

 :دیچیگوشم پ
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 یصدامو م...اینداشتم انال.... نداشتمی خدا قصدیبھ خداوند....ایمنو ببخش انال-
 ؟؟؟یشنو

مونده بودم ... گلوم حالم رو بدتر کردینی جوشش اشک تو چشمام و سنگاحساس
 رو حس کردم کھ ی بغضامی تی صدای کارکنم؟؟تو ی چدی دونستم باینم...یسردوراھ

 من رو نجات امیت... زدندیقلبم وعقلم باھم ساز مخالف م...بھ قلبم سوزن داغ فرو کرد
 سرم یی اگھ خودش بخواد بال؟؟؟اصالی چشھ داشتھ بای حال قصدنی اگھ تو ایداده ول

 زنونھ کھ بھ ی تق تق کفشایصدا... پناھت برسی بنده بادیخودت بھ فر....ایاره؟؟خدایب
 : کنار خودمتای ارمدهی لرزون وترسی بعد صدای سمت ما و کمومدیسرعت م

  سرش اومده؟؟؟چرا شل وولھ؟؟ییالداداش؟؟؟چھ ب-
 

 حس خاطر تایبا اومدن ارم.... ھم رفتندی رواری اختی پلکام بی توانیاز شدت ب        
 دستم رو تای نگفت کھ ارمیچی ھامیت... قرار بود نجاتم بدندنکھیمثل ا.... کردمدای پیجمع

 :فشرد وبا بغض گفت
 ھی؟؟یان.... من چشاتوواکن؟؟؟مرگیان....من فدات بشم...ی جونم؟؟؟خواھریان-         

 ؟؟؟یان) زدغی خش دار جییبا صدا.(ی کنی جون بھ لبم میدار.... بگویزیچ
 ازھم باز ی تھ موندم رو جمع کردم واھستھ اھستھ چشمامو کمیتمام قوا        
 نیم بنگاه دلخور وپرسشگران...ومدی وداشت بند مدی باریبارون نم نم م...کردم

 : زد وگفتی حال وزورکی لبخندبتایارم...دوتاشون در نوسان بود
 نی تا ای جون المصب من رو باال اوردنیتو کھ ا...ی کارت کنھ انیخدا نگم چ-         
 .ی تکون دادکمی رو رایپاچھ گ
 دنی عادت کرده بود وقادر بھ دیکیچشمام بھ تار... شدمرهی خامی اعتنا بھ تیب        

داشتم ... بارم از روم کنار نرفتھی داشت واز ھمون وقت نگاھش یاخم کم حال.بودم
 نفس نفسام یصدا... کردمی چشمام باھاش دعوا میاھویدر سکوت لبام وبا غوغاو ھ

 بانی گلوم رو گرینی محابا بغض سنگیب...شھی ھملنگاھش شده بود مث... شدی مدهیشن
 بھ قلبم حملھ کبارهی ییغم ودرد تنھا... پرده بافتدمی دیاشک جلو... خودش کردریگ

 نی من رو بھ ایاون بودکھ پا.... دست وپام لھ کنمری رو زامیدوست داشتم ت....ور شد
 ھی نیا.....نیا...شد  مشتھ؟؟؟دستامی باقمشمیحاال دوقورت ون....خراب شده باز کرد

 رفتھ ادمی.... کنھ؟؟ھھیاھ وازم عذر خوادی اونوقت بشھی خرد نمیچی سنگھ کھ باھکھیت
 اراده مشتم یب... تو ھمون حال زدهاتمی چرندنیالبد ا.... شده بودلیبود کھ مست وپات

 دندونام با ی کردم واز الی تکرار میوبھ طور متوال...دمی کوبنشیرو با حرص بھ س
 : گفتمیم بغض

 ی بی من رو تا چند قدمیچطور تونست....امی تی نامردیلیخ....ی پستیلیخ-         
 کشنده یای بچھ بازنی ای من رو قاطی جرات کرد؟؟؟چطوری بکشونییابرو

 ...؟؟؟چطوریکن
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 ی نداشتند ومثل قطره ھایی خودنماسمی صورت خیاشکام تو...مشتم رو گرفت        
 نافذ ینگاه پرخشم واشکم تو چشما... خوردندی صورتم سر میبارون ازادانھ رو

چند لحظھ فقط با ...دی لرزی قلبم مدنشیتو ھمون حال ھم با د...ه بودوجذابش قفل شد
 وبم گرفتھ مونی پشییرو ول کرد وبا صدا مشتم... تو جفت چشمام زل زده بودتیجد

 :گفت
 .ادامھ بده...دمی ومنم تقاص کارم رو پس میشی اروم می طورنیا....اگھ-         
 ی با استرس نگامون متایارم...نیمبھ ھزارزحمت بلند شدم ونشستم رو ز        

 شعورپرروی بنی کردم بعد ایمن داشتم ھو دود م...دندی لرزی مشت شدم میدستا...کرد
مشتام رو با قدرت بھ ...کنترلم از دستم در رفت.... کنھی نگام میداره با خونسرد
 : گفتمی زدم ومیم  وھقدمی کوبی اش منھیشونھ وبازو وس

 ی کنی رجزخونی کھ فقط بلدیرتی غی بھیتو ...ی نامرد پست فطرتھی....تو-         
تو ....ناستیشترازی بیلیتقاص تو خ...استی دننیھم....مکافات خونھ ...یوازش دربر

 من خورد ی دونستی کھ م؟؟؟توی کارو کردنی با من ایچطور...ی ایشعورعوضی بھی
 ؟؟چرا؟؟یکرد  کارونی چرا بازم با من اگھید...شدم

 یصدا... نداشتم یینا... حرکت موندی اش بنھی سیمشتام نرم نرمک کم شد ورو        
 امی تنھی سی کھ روی رو بھ مشتمیشونیپ...ھق ھقام تو اون سکوت تلخ عذاب اور بود

بغضم داشت خفم ... کردی وزار زدن رو طلب مھیدلم گر... دادمھیثابت مونده بود تک
 قلب بد نی کشم از دست ای میھرچ... دادیم قلب شکستم داشت زجرم... کردیم

 بھ ی من از بچگیول...وگرنھ عقلم کھ خودش رو جر داد از بس گفت کھ نکن...مصبھ
 کمرم ی رویحس حلقھ شدن دست... دادمی نشون نمی ورقبتلی چندان می منطقیحرفا
  داغ ومحکمنھی بھ سدمی حرکت چسبکیدر ... کردری شدنم بھ جلو من رو متحدهیوکش

 رممکنی ازش تو اون وضع خرابم غیی شد کھ جدارمی دامن گیدوباره ارمش...امیت
اروم ...دیچی تو گوشم پامی تیصدا... فشردمنشی سی نکردم وسرم رو تویمخالفت...بود

 :بم گرفتھ ونادم
 کس تورو چی وھیچی ھگھید.... کابوسا تموم شدنیھمھ ا...تموم شد...اروم باش-         

 .مطمئن باش... کنھیخورد نم
 : گفتی بھ ارومتایارم.... شونھ ھام رو حس کردمی روفی ظری دستیگرم        
 نکن ھیگر... کارشی تموم شد رفت پیحاال کھ ھمھ چ...یتورو خدا بسھ ان-         

 بارون نینذار تو ا... بارکنی وباقالاریبعدخرب... ھاادیبھ خدا االن اشک منم درم!!یاج
 .وگرنھ دخل ھممون اومده... راه بندازملیواب وھوا س

دستاش .... شدمرهی وبھ چشماش خدمی کشرونی بامیخودم رو ازتو اغوش گرم ت        
 یاعماق نگاھش مملو از حرفا...نشی سی منم رویدستا...ھنوز دورکمرم حلقھ بود

اب .... نداختی کھ داشت قلبم رو بھ تکاپو میدرخشش... حل نشده بودیمبھم ومعماھا
 : زمزمھ کردمی بشنوخودمون  فقطکھیدھنش رو قورت داد واروم وطور
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 رو بگم کھ نیفقط ھم....ازت معذرت بخوام... جاش باشھ کھنجایا...دیشا-         
 .... کھیفکرکنم من رو بشناس.... نداشتم وندارمی وقت قصدچیھ...من

 : وسط حرفش و گفتمدمی محکم پرییبا صدا        
درمورد قصد ... شناسمی کھ اصال تورو نمدمیمن امشب فھم....نھ-         

 ھی ھمش ای....یگی راست می کھ قبول کنم واقعا دارستمی بلد نبیمن علم غ...وقرضاتم
ھرچندھم کھ خودتون ....افکار ھمتون شکل ھمھ...ی پسرھیبھ ھرحال توھم ....شھینما

 .دیرو سربھ راه نشون بد
از جام !!باورکردنشم سخت... تلخھقتی حقشھیھم... نشستشیشونیپ ی رویاخم        

 واریخودم رو نباختم واز د...دندی لرزیپاھام م...ستادمیبھ ھزار مکافات بلندشدم وا
 : وخشک گفتمی جدیبھش ھمون طور نگاه کردم وبا لحن...گرفتم

 کنم یتو حافظم ثبت م....ی بخشم ولیمن م... بگمدی باتمیمعذرخواھ...درمورد-         
 یمن کاره ا...رهیخودش بلده چطور تقاص بگ...یی سپارم بھ خود اون باالی مشمیوبق

 نجای وقتم رو ایتا االنم حساب...من رو برسون خونھ... لطف کنشھیاالنم اگھ م...ستمین
 .تلف کردم

 ی با اخمامیت... انداختمامی وتتای بھ صورت ارمینگاھ...بند تابم رو مرتب کردم         
 بھ امیبعد چند لحظھ ت... کردی می با ناخن ھاش بازتای شده بود وارمرهی خنیبھ زم

 وتوقف دیبھم رس... ناموزون راه افتادی وبا قدمابشیدستاشو برد تو ج...خودش اومد
 :فت گی ارومیبا صدا...کرد

اگھ ...رمای وقتا کم میاما بعض... غافل نشدمییازون باال... وقتچیھ-         
 .خودش بھم رحم کنھ...نطورهیا

 رفتنش رو دنبال ریمس... صدازد ودوباره راه افتادی بلندی رو با صداتایارم        
 تشکر خشک ھی دیمنم با.... رو واسھ نجات من فرستادامیامشب خدا ت....اره...کردم
 یتموم شد رفت پ!!وللش... بودمی چشم ورو نمی کردم وانقدر بی میوخال

 رفت ودو قدم یاھیچشمام س... بودمیاض تھ دل از خودم ناریھ؟؟ولیالیچھ خ...گورش
 دستم رو گرفت بھ ھی دستش رو گذاشت پشت کمرم وتایپرت گونھ رفتم عقب کھ ارم

 : گفتیاروم
 !! قوز باالقوزشھیاون وقت م...ییاالنھ بچا... جانی ابجمی برایب-         
من ...ومدی مرتری دکمی امیاگھ ت...فکرم مشغول بود... تکون دادم وراه افتادمیسر        

 ی گرفتم؟؟وای جلو وجدانم رو می گرفتم؟؟اصال چطوری بھ سرم می چھ گلدیبا
زبون بھ دھن گرفتم وبا من ...می رفتی اھستھ وشمرده میی با قدماامیپشت سر ت....خدا

 :من گفتم
 تا؟؟یارم....گمیم-         
 ھوووم؟؟-         
 . شدمجی کھ پاک گد؟؟؟منی نازل شدھویاصال چطورشد شماھا -         
 .االن وبعدا نداره...ی زنی مجی گشھیتوکھ ھم....قربونت برم-         
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 !!!بگو لطفا!!!تای نکن آرمتیاذ-         
 : وگفتدی کشیآھ        
 رفت وتو دنبالش منم امی کھ تاز وسط باغ...بزار از اول بگم!! خواھرییییھ-         

 شد داشی خبر از کجا پی دونم اون از خدا بینم...دیچی کھ گم شدم وپام پومدمیداشتم م
 تو تاالر منم با ھزار ی تو بدو بدو رفتنکھیبعد ا!!!یدیواومد سروقتم کھ تو بھ دادم رس

 یم وقتمن... من پشت سرت بودمی ولیمتوجھم نشد.... دنبالتمدم اوستایتوروخدا وا
 طی بھ خاطر شراامی دادم تیالبتھ حق م... کپ کردمی حسابدمی رو تو اون حال دامیت

 درکل یول... بودبی غربی امشب عجی خوره ولی خورده مھی موقعا نجوری اشیروان
بھ ھرحال ...ره بخوی کھ محض خوش وخوشگذرونستی نی پسرنجوری اصال اامیت
 بھ چاک واونم تلو تلو ی کھ زدامی وخواستم جلو بدی شدری درگاوشی کھ تو وسدمید

 قربونش بره امکیمھال ھم کھ س.... کار کنمی دونستم چینم....دستپاچھ شدم...دنبالت
از ... بودی اون بد ککی چند بار ھولش داد عقب خواست بره ولامیت.... رفتیاز رو نم

 قھی تو ختمیتم ر بود رو برداشخی پارچ اب کھ توشم پر ھی ھا یدنی نوشزی میرو
 شد ارتری ھوششمی حال اومد کھ از حال عادنی ھمچچی ھدی سھ متر پری دونینم....امیت

 یزیمھال رو انچنان ھول داد کھ کمرش رفت تو ت... شدی بازم اثراتش مشاھده میول
 بعدش دوست داشتم ی ولوخت خورده دلم واسش سھیاون لحظھ ....نی وافتاد زمزیم

صداش پکر ...(می کنداتی پرونی بمیدی دوامیمن وت...لھش کنم دختره ھرزه رو
 بھمون غاتی جیصدا....دهی برات دیی چھ خوابااوشی سمی دونستیم).وناراحت شد

 بھ ھزار ی ولرهی مجیمشخص بود سرش گ...نی چند بار خورد زمامیت....کمک کرد
 بعد اوشی شدم تا سمیمنم گوشھ موشھ ھا قا...م بھتیمکافات خودمون رو رسوند

 !!!ی دونی خودت مشمی وبقشتونیمنم اومدم پ... پرس کامل کتک زدبھ چاکھیخوردن 
 بی عجزی چھی....می داشتی سکوت قدم برمی ھردومون توھی چند ثایبرا        

 حرف اوشی از سی وقتتای ارمشھیھم... کرده بودری ذھنم رو درگیسوال!!!رممکنیوغ
 : خواستم بپرسم کھ وجدانم دادزدیم... کردی میی توش خودنمای زد غمیم

 سرت تو الک خودت ؟؟تویخوب بھ توچھ؟؟مگھ تو کاراگاه احساسات مردم-         
 .ومدهی ھم بھ تو نیفوضول... وقت چوبت نزنندھیباشھ کھ 

 رگ نی ای؟ول مردم بھ من سننھ؟ی ومشکالیبھ من چھ مربوط؟؟زندگ....راستم        
 :دمی کارکنم؟؟از دھنم جھش زد وپرسیچ.... الکرداردهی غلی بدجوریفوضول
  بپرسم؟؟ی چھیتا؟؟یارم-         
 .بپرس...اره-         
 !!!احتمال داره ناراحتت کنھ....خوب-         
 !!!شمی ناراحت نمای آسوننیمن بھ ھم!!!باکت نباشھ-         
 ؟؟یمطمئن-         
 :کالفھ گفت        
 ؟؟ی دق مرگم کنی خوای مای یگی؟؟؟میاوووووووووف ان-         



 212 

 . دونمیمن م....یارزو دار........ی گناه داری دقت بدم ولادیبدم نم- گفتمیجد        
 : اھستھ وغم ناک گفتیپوزخند زد وبا لحن        
 کردن ی جووننیسرھم...د نابودش کردنیعنی... وقتھ نابود شدهیلیارزو؟؟خ-         

 !!یلعنت
گرفتھ ... جلو افتاده بودیلی ازمون خامیت... ابروھام نقش بستنی بیاخم کم حال        

 :دمی پرسیوجد
 ؟؟یدوستش دار-         
 :بغض کرد        
 یم... کشتی دستی تمام عالقھ من بھ خودش رو دستشی سال پھی ؟؟اونیچ-         

 پاش بشکنھ وبعدم ری مثال عاشقونھ اش زی وقلبت رو با کارا وحرفاادی بی وقتیفھم
 ی من رو بھ خاطر خودم نماوشی؟؟؟سیشی میبھت تف بندازه وبره چھ حال

 یول... خواستی خودش میایاز واسھ ھوس بحی تفرھیاون من رو بھ عنوان ...خواست
نخواست .... کثافتاوشی سی خواستمش ولی میچی ھیب....واقعا دوستش داشتم...من

 یحاالھم م... واحساسمدیخودش پشت پا زد بھ تمام عقا... عالقھ پررنگ بمونھنیکھ ا
 نفرت ھی شده بھ لی عالقھ من تبدنیا... کنھی می تالفی کھ چطور دارینیب

 چھ عالقھ گھید... زد بھ بودونبودمشیات.... رو خاکستر کردھامایھمھ رو....یسنگ
 امشب چقدر من ی دونینم....ی خدا زجرکشم کرد ان؟؟؟بھی دوغ؟؟چھی کشک؟؟چھیا

 .ی دونینم...رو شکنجھ داد
دستش ...منم بغض کردم... ارومش من رو سرجام متوقف کردی ھق ھقایصدا        

 بغلم یدستامو باز کردم وتو... کردی مھیرو گرفتھ بود جلو دھنش وگر
 : گفتھی کھ با گردمیپشتش رو مال...گرفتمش

 وقت روزگار بر وفق مراد چی ھنند؟؟چرای ضربھ ببدی دخترا باشھی چرا ھماخھ-         
 مھ؟؟؟چرا؟؟ی مردا شاھند وما ندشھی ھمست؟؟چرایما ن

 : و گفتمدمی رو باال کشمینیب...دی لرزی زد ومیتو بغلم زار م        
 ی بھ خودت ظلم میبھ خدا دار... نکنھودهی بیزای چنیاشکاتو حروم ا-         

 مردا ھم میمانباش....دست ماھاست.... جنگی جبھھ اصلھی شھی نره کھ ھمادتی...یکن
 .ھنوزم پرچم ما باالست....ستندین

 لبخند غم زده ھیاشکاشو پاک کرد وبھم با ...رونی بدی خودش رو کشتایارم        
 : زدم وگفتمیلبخند تصنع... زل زدیومصنوع

 . کنھی مارو ھاپولومدهی تا اقا گرگھ نمیبھتره زودتر بر-         
 سمت میدستم رو انداختم دور گردنش وبا سرعت رفت... افتاددوراهیچشماشو مال        

 ی سرم داشت منفجر منکھی رفت با وجودای مشیحالم داشت رو بھ بھتر پ...نگیپارک
 !!! شد
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مال درک...یچشمام شد اندازه نعلبک...نگی بھ پارکمیدی رسی روادهی پکمیبعد         
 شد؟؟باز محبتاش اود یچ.... کردی رو تو بغلش گرفتھ بود ونوازشش مای ارامیتعجب ت

 ای از ارمشی رفت چطور بدبخت رو گرفت لت وپار کرد؟؟اگھ نگرفتھ بودادشیکرده 
اونم مثل من .... نگاه کردمرتی با حتایبھ ارم!!! موندی نمیچی گوشت ھیجز پاره ا

 داشت مثل ایار....میستادی فاصلھ ازشون وای وبا قدرمیجلو رفت...یرفتھ بود تو شگفت
 خواستھ یھرچ.... گرفتھ یاووووو حاال چھ عذاب وجدان... کردی مھیبچھ ھا گر

 با بغض تایارم!! کنھی عذاب وجدان اجرا مشیحاال واسھ ما داره نما....خورده وکرده
 :گفت

 ھیاالنھ منم بھ گر...نم باش فکر می زنی عر میانقدر دار!!ای ارگھید خفھ شو د-         
 !! زنھی داره خرعر می خرس گنده چجورکھیمرت...شعورتیخاک برسر ب.....وفتمیب

 شد رهی ختای وخشم بھ ارمضی بلند کرد وباغامی شونھ تی سرش رو از روایار        
 :کھ گفتم
 ی کن کھ بدجور داره دود متی رو رعایمنیفاصلھ ا....تاجان؟؟خواھریارم-         

 !! غول فاجعھشھیمثل برادر خلش م.... بشھی قاطماشیاالن س....یکن
 با یلی کھ داشت خامی بھ ترتیبا ح... شدمی وپشتم قادی رمق خندی آروم وبتایارم        

 شھیمثل ھم.... افتاد رو منامینگاه ت... بودم رهی کرد خی رو ناز ونوازش مایمحبت ار
 : اخم گفتھیگرفت وبا  رو محکم تر بغل ایار!! گرمی ولیجد

 ؟؟یدی با محبت ندھ؟؟ادمیچ-         
 :دی ابروم باالپرھی        
 ؟؟یگی رو میک-         
 :با چشم بھ سرتا پاش اشاره کرد وگفت        
 !!سرورت کھ جلو قد علم کرده-         
حاال ....ی کردی نعالت لت وپار مری رو زچارهی بنی ایتو کھ داشت-پوزخند زدم        

  مھربون تر از مادر؟؟؟ھی دای شدیچ
 کرد کھ ی از کار اشتباھش دفاع مایاون زمان ار.... وفق بودطی با شرادیبا-         

 تونم بھ خاطر یمنم نم... کنھی اعتراف مشیمونی االن داره بھ پشیحقشم بود ول
 . کتکش بزنمشیمونیپش

 : انداخت بھ سرتا پامی زد ونگاھیپوزخند صدادار        
 روش تمرکز ادیز....شھیفعال گنجونده نم... شماالتی در مخنای دونم ایگرچھ م-         

 . پرهی می ھم کھ داری ذره عقلھیھمون ...نکن
 : کالفھ گفتمی باحالدمی کشمیشونی پی روگمیدستام رو بھ کمرم زدم وبا دست د        
 !!!میبھتره بر...لطفا درک کن!!!ستی خوب نطمیواقعا شرا.....من!!!امیت-         
 تا ی گوشھ اھی حرف رفتم ی بھم انداختند کھ بیھرسھ تاشون نگاه پر بھت        

 درخت بزرگ ھیپالتو وشلوار وشالم رو پشت .... بود رو بپوشمتایلباسامو کھ دست آرم
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 زحمت یلیخ...دی رو لباسش پوشی شنل مشکھی کھ فقط تایارم...رونی و اومدم بدمیپوش
 : گفتایدر جلو رو باز کردم ونشستم کھ ار....ه قنداق کردی خودش رو حسابدهیکش

 ؟؟ی اومدیواسھ چ...صبح شد...گھی دیدی خوابی م؟؟ھمونجایانال-         
 بھ توچھ؟؟......دوست داشتم... نداره یبھ تو ربط-         
 . دلت خواست بار من کنیھرچ!! ھای وقت تعارف نکنھی-         
 کنم ی می روتون خالی بار کمپرسھی.... ندارمیستیمن کھ با شماھا رو در وا-         
 .امی از خجالتتون دربیحساب

 : زد وگفتی پوزخندامیت        
سنگ پا ....اوناھم کھ ماشاهللا رو ندارند...ای جرکش وبارکش بعضمیفعال کھ شد-         

 . رو کتف بستھ جلومون بھ زانو دراوردندنیقزو
 رمیشاه ووز....ارمیمن کال ھمھ رو بھ زانو درم.... تخصص منھ جناب اقانیا-         

لطفا !!!ستی ننی از اریغ....ی کنی عمل مفتی بھ وظیشماھم دار... ندارهیواسم فرق
 !!!ی از خجالتمون دراومدیامشب حساب....وفتیراه ب

 نفس یاما صدا.... کردمیبا تکبر صاف نشستھ بودم وبھ روبھ روم نگاه م        
تا صورتم رو بھ سمت چپ برگردوندم چشمام تو ....دمی شنی رو دم گوشم مامی تینفسا

 دستش رو فرمون ھی... دادیداشت با نگاھش قورتم م... قفل شدامی سرخ تیجفت چشما
 : گفتمیبا ارامش وخونسرد... تو حلقمبود اومده... شده بودلی بھ سمتم مایوکم

 .افتاب دراومدھا....ابوتوی نی راش بنداز ا؟؟؟دیری حاجت بگی خوایم-         
 : بھ سرتاپام انداخت وبا تمسخر گفتینگاھ        
  بانو؟؟دی ندارگھیامر د-         
 :پشت چشم نازک کردم و گفتم        
 !!! ترسمیباشھ از تو نم!!!نھ -         
بعد ....... حق داشتنمی ذاشت رو سی کرد می اگھ سرم رو درجا قطع میعنی        

 : روشو ازم برگردوند واستارت زدو با حرص زمزمھ کردامیچند لحظھ حس کردم ت
 . برهادتیامرکردن ... نشونت بدمی شناسفھی وظھی...باشھ-         
 : زدم وگفتمیظیتو دلم پوزخند غل        

 یمماخو ب!!رهی خواد حال من رو بگی می کنیبب.... پنبھ دانھندیشتر در خواب ب-         
 .عرضھ
 تند لنتا از جا ی وبوکای قاژ الستری با قنی پدال گاز فشار دادکھ ماشیپاش رو رو        

 رونیبھ ب... بستمی وقت نمچیھ....کمربند نداشتم... روندی داد ومیگاز م...کنده شد
تا بھ ... بھم فشرده جلومون ظاھر شدی ھانی از ماشیشده بودم کھ سد رهیپنجره خ

چوب خدا صدا ... جلوشھی بھ کلھ رفتم تو شامی تعی وفجانھیخودم اومدم با ترمز وحش
بد جور حالم رو !!امی کردن اعصاب تی خروسزی چزهی جانمیا...نداره 
 کھ بدتر بھ میشونیدستم رو گذاشتم رو پ... رفتیری ویجیسرم گ!!نیافر...گرفت

 ھیک تی صندلی اخ نسبتا بلند پرت گونھ پشتم رو بھ پشتھیسردردم اضافھ کردوبا 
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 کرد ی اگرم نمی ترمز کرده ولی مدلنی از حرصش عمدا اامی کردم تیحس م......دادم
 شد واومد سمت در ادهی پنی از ماشتایارم...می ملکوت شده بودیکھ ھممون راھ

 خروسک مانند یدستم رو گرفت وبا صدا....زانو زدبازش کرد وجلوش ....من
 : گفتدهیوترس

  نشد؟؟ھان؟؟؟تی؟؟طوری خوبی؟؟؟انیان-         
 :دمیبا درد نال        
 !!بم...خو...نھ-         
خوب تو کھ ...امی تی باز شدن در سمت چپ وبعدم عربده ھا ودعواھایصدا        

 بلند و ی با صداتایھ؟؟؟ارمی وقاالت واس چلی قگھید.... نفلھی خواستی رو منیھم
 : گفتامیخطاب بھ ت

 ام؟؟یت....د جواب من رو بده.... با توامامی؟؟تیریداداش کجا م-         
 !!!ستیھنوز حالش سرجاش ن....اممیت!!!من برم-ایار        
اب بھ  دوباره خطتایارم....ھنوزم اثراتش بود..امی تلو تلو رفت سمت تی کمایار        

 :من گفت
 . کنھیحداقل ارومت م.... ھا؟؟؟دارمی خوایمسکن م-         
 : وگفتمدمی رو مالمیشونیپ        
 ھمھ بھ عقل وھوشم شمی جورنیھم.... خوام منگ بزنمینم...میاوک...ینھ اج-         

 .مطمئن شدند
 ھولش ای واردی غلی و مدی جوشی کھ می درحالامی کردکھ تیمضطرب نگام م        

 : وداد زدنی با دعوا نشست تو ماشامیت...نی داد برگشتند طرف ماشیم
 دیمن با.... شدی وارد میاگھ صدمھ ا...ستی نشونی حالیچیھ!!! پپھیشعورایب-         

 ختم؟ھان؟؟ی ری تو سرم میچھ خاک
 وبا امی ھم نشست ودستش رو گذاشت رو شونھ تتایآرم... ھم نشست عقبایار        

 :ارامش گفت
 .ی کنی جلز پلز می داریالک!!!امی تیخیب-         
 : با حرص برگشت طرفش وگفتامیت        
 ی من چوفتادی دخترک منی سر ایی بالھی اگھ ی نکرد؟؟فکریخی رو بی چیچ-         

  گفتم؟؟؟ی بھ داداشش مدیبا
 واس خاطر من انقدر نیا...  تو دلم اب شدی لحظھ کارخونھ قند سازھی یبرا        

 با امی شدم کھ تیسرجام بند نم... کنھ؟؟؟تھ دل من ضعف رفتیداره قشقلق بھ پا م
 : گفتیشتریحرص ب

 عروسکم کھ از ھمھ مھم نیماش.... بھ درک.... بھ کناریکی نیحاال ا-         
  رو جلونمیماش...ی دونیتو کھ اون موقع حال من رو نم... موندی ازش نمیچیھ....تر

 . برندی کسم رو با اورژانس منیزتری دارند عزنھی ببرند مثل الیچشمام با جرثق
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 ھی یعنی!!حاال من بھ درک....یزک... ابروھام رفت تو سقفچی ھدیمخم سوت کش        
 مدل ی اھنی گارھی کھ با تمی اھمیمشت اھن پاره از من ادم با ارزش تره؟؟؟من انقدر ب

 : بشم؟؟؟وجدانم با خنده گفتسھیباال مقا
 !! ھستادتمیز.....از خداتم باشھ-         
 !! کنم نکبتی زنم لھ ولوردت می نکن می خوشمزگادیز!! خفھیکیتو -         
 .تی شخصی نزاکت بی ادب بیب-         
 .ستی موجود نی اگھینوع د... کھ ھستینیھم-         
 مشت اھن ھیحاال ... چقدر بدبختمگھیمن د...بغض گلوم رو فشرد...بازم کم اورد        

 نی ماشنی ازنمی از امشب انیا. برخوردیبھم حساب... ترندتی از من با اھممیوس
 تھ گلوم میشاد.... زد تو پرمیبدجور... نزدمی الم تا کام حرفیول!!!....یاوراق
 . تا اموراتش بگذرهرهیانقدر بگ...بھ جھنم...رهیبگ  خواست انتقامی جورنیا...دیماس

 نی مشت اھن پاره کھ اھی... انگار ناموستھی گارد گرفتنیاووووووو ھمچ-تایارم        
 وما ی انالیارزش نداره کھ تو با سالمت...داغون شد بھ جھنم....ھمھ ھوارھوار نداره

 !!!ی کنی مشیبرابر
 شده زی وتدی چرخی منی گوشام مثل رادار تو ماشی بود ولرونینگاھم بھ ب        

 تونھ حال ھم ی دختر مھیفقط ...یخوب دفاع کرد....خوشم اومد....تای ارمولیا...بود
دوست ... تکون خوردم وبازوھام رو بغل گرفتمیسرجام کم...جنسش رو درک کنھ

داشتم و  کردن غم وبغضم بی بر تکذی سعکھ ییبا صدا...نداشتم فکر کنھ ناراحت شدم
 : گفتمھی با کنایقدر

 وزھراخانوم نیابت...شندینگران من م... وقتھری دیلی؟؟خی حرکت کنی خواینم-         
 . دلشون شور بزنھنیشترازی خوام بینم....منتظرمند

 رو باال مینی پس زدم ونامحسوس بعی رو سردی کھ رو گونم چکیقطره اشک        
 یلی خانوادم خیمن برا... زدی درموردم حرف می طورنی خواست ایدلم نم...دمیکش

 نی اامی تنکھیمثل ا....اما!! بودمی کاش میول.....اممی تی کھ براستی نیازیپس ن...مھمم
دوباره روشن کرد ...آھھھھھھھھ خدا!! منھشکستن  بھلشی مشتریو ب... خوادیرو نم

 چونم وبا ریرو زدم زمشتم ... تر واروم تر بودلکسی ریلی بار خنیاما ا...وراه افتاد
 : با من من گفتامی کھ تمی نرفتھ بودیلیخ... شده بودمرهی خرونی بھ بیظیاخم غل
  نشده؟؟حالت خوبھ؟؟تیطور...تو-         
 : در حالتم گفتمیرییپوزخند زدم وبدون تغ...منظورش با من بود        
 . بھ درکھیبق... سالمھنتونی داره؟؟؟خوشبختانھ ماشیتیچھ اھم-         
بدون فکر از دھنم بھ ... نشدممی وناراحتیاصال متوجھ حالت ولحن پراز دلخور        

 : فوت کرد وخونسرد گفترونی نفسش رو بھ بامیت...دمی شوترونیب
 ی شماھا رو نمی سالمتیجا.... باشھمتی گرون قابوی نیھرچقدرم کھ ا-         

 حرفا رو بھ دل نی کھ ای نازک وزود باور حد دلنی دونستم تا اینم....بعدشم....رهیگ
 .یریبگ
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 : رفتھ واروم گفتملی تحلییبا صدا        
 یمن برا...ی ارزش جلوه ندی رو بی کسخودی بگھیحاال بدون تا دفعھ د-         

 تی چقدر اھمھی بقی براستیمھم ن...خانوادم از خزانھ الماس وطال ھم باارزش ترم
 .دارم

 : بلندش گفتی نفاسانی وما بیوار وبا لحن خاص زمزمھ امیت        
 .ستی نیدرش شک...البتھ-         
دست بردم ... در خونھ متوقف شدی سکوت مطلق جلوقھی بعد چند دقنیماش        

 کی سرد بود وکوچھ تارشیھوا کم وب... و در رو اھستھ باز کردمرهیسمت دستگ
 یبا صورت خستھ وب.... شدی مدهی بوتھ ھا شنی ھم ازتورکایرجی جیصدا...وخلوت

 : تفاوت گفتمی بیلی خامیحالم رو بھ ت
 .ریشب بخ...ممنون-         
 : گفتی لبریز        
 .ریشب تو ھم بخ-         
 سرشون رو شونھ ھاشون وغش خواب تای وارمایار... بھ عقب کردمینگاھ        
 : اروم واھستھ دراومدمای تی فرستادم کھ صدارونینفسم رو آه مانند ب...بودند

 ا؟؟؟یانال-         
دستاشو گره کرده وگذاشتھ بود ... بھش چشم دوختممیشگی وھمی معمولیبا نگاھ        

 دی توش تردی بزنھ ولی خواست حرفیم... کردی می فرمون وبا انگشتاش بازیرو
 : گفتمنیی پایبا وولوم... شدی طوالنی قدرشیخاموش...داشت
 .یری با انگشتات ور می فقط داری ھمون وقت؟؟؟ازی حرفت رو بزنی خواینم-         
 تکون داد ومثل من یسر... شدرهی کرد وبھم خلی بھ سمتم مایسرش رو کم        

 :اھستھ گفت
 کھ ییبگم کھ بازم بھ خاطر اتفاقا)... کوتاه کردیمکث...( خواستمی مقتایحق...اره-         

 کھ مدام طلب ستمی نیمن کس...رف خانواده خودم عذر بخواماز ط...یدی دایبرات افتاد 
 .ی بد برداشت نکندوارمیام... حق توئھنی ای داشتھ باشم ولدنی بخشیوخواھش برا

 :شونھ باال انداختم وگفتم        
 !!!زهی ممنون جاھی نداره اما یبی تونم بگم عینم-         
 ؟؟ی چیممنون؟؟برا-دیابروش باال پر        
 ریی تغیامشب بھ کل...ییاون گذشتھ کذا....تکرار بشھ....ی نذاشتنکھیبابت ا-         

 . تشکر ساده حق توئھھیپس .کرد
 : تکون داد و زمزمھ کردیسر        
 !! بودفمیوظ-         
 یم....اما امشب رو!! خورمی از ھرطرف رکب مشھیمن ھم...اما-پوزخند زدم        

 !!! بسپارمی فراموشاریخوام بھ د
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 یبازم داشت تکرار م!!!بغض کردم... تکون دادیاخم کرد ونامحسوس سر        
 داشتم یھمونجا با خودم عھد بستم کھ مثل دفعھ قبل خودم رو شکنجھ ندم وسع!!شد
 ی دست وپام لمس شده بودوسرم داشت ھوھو میاز فرت خستگ!!!... کنمشیعمل
 خواستم برم یفقط م... نداشتمیزلھ کل وکل باحوص... بوددهی تھ کشرومی نگھید...کرد

 اونم از یچشما... شدمادهی انداختم وپامینگاه اخر رو بھ ت...وکپھ مرگم رو بزارم
...  دررو اھستھ باز کردم وسر برگردوندمدمیبا دستھ کل... سرخ وخوابالود بودیخستگ

ور شدنش ھم  و دنی حرکت ماشیدر کھ بستھ شد صدا.... تکون دادم ورفتم داخلیسر
 قدرشناسانھ بھ باغ وخونھ ی دادم وبا حسھیپشتم رو بھ در تک... بودامی از رفتن تیاکح

 ھی... خونھ بودمیحاال تو... کرددای شد کھ امشب ھم خاتمھ پیباورم نم....نگاه کردم
 قدم بھ سمت جلو ھی و دمی دمرونی بھ بی از سر راحتینفس...منطقھ امن وپر ارامش

 ی وپاکت زرد رنگدمی کشنیینگاھم رو بھ پا... دراومداغذ ککھی تھی یبرداشتم کھ صدا
 باال انداختم ست؟؟؟ابروی چرا تو صندوق پست ننیا...تعجب کردم...دمی پام دریرو ز

پاکت رو باز کردم ... کس نبودچیھ... بھ دورم کردمینگاھ...وخم شدم وبرش داشتم
 یاخم رو.... شدهشتھ کاغذ نوکھی تھیچندتا عکس و.... دمی کشرونی رو باتشیومحتو

 دمی دی کھ مییزایاز چ... انداختمی بھ عکسا نگاھرتیبا ح... جا خوش کردمیشونیپ
 با امی تمام عکسا من وتیتو.... بودامیھمھ عکسا ضد من وت...ومدیشاخام داشت در م

 وضربان قلبم تند دهیحس کردم رنگم پر.... می ھم بودسی تو فسی وفکیفاصلھ نزد
 :روش نوشتھ بود.... نگاه کردمکاغذ کھیبھ ت....شده

 !!دی افتادیعال....تونییای شب رویعکسا-         
نھ .... کردمی ممی قاناروی ادیبا.... دونستم کار خود شغالشھیم... کردخیتنم         

 پاکت ومچالھ اش ینامھ رو چپوندم توھمھ عکسا و... شدندی ونابود مستیکال ن....نھ
 کردم ی مشی مخفی جورھی دیبا....اب دھنم رو قورت دادم وبھ دورم نگاه کردم...کردم

 چالھ با دستام ھی درختا نی باغ وبی ووسطادمیدو....وگرنھ کالم پس معرکھ بود
 شد روش رو با خاک ی کھ مییپاکت رو با حرص انداختم تو وتا جا....کندم

 رو پاک میشونی عرق پنمیبا سر است...چندتا لگدم روش زدم کھ تخت شد...پوشوندم
 ی ومدمی کوبی پر از حرص ونفرتم رو میقدما...کردم وراه افتادم سمت خونھ

 ؟؟ازی بازرمی با دم شی بازی بازامی قول ت؟؟اره؟؟بھی کنیحاال بھ من حملھ م...رفتم
 می رو بزنھ ومن تسلشیی اخر ضربھ نھادمی ترسیم... مھراد وحشت داشتمیکارا
 محالھ یاھای ھمش رونایا...اما نھ...وفتمی کنھ کھ از چشم ھمھ بی کاردمی ترسیم...بشم
چراغا ....دمی سرک کشی سالن ورودی باز کرم وتوستھدر رو اھ....عمرا اگھ بزارم...

 پرگلم رو یکفشا... دادی میی چندتا اباژور بھ فضا روشناتیخاموش بود وفقط نور ال
 یی رفتم سمت راه پلھ کھ صدای منی پاورچنیپاورچ...دراوردم ودزدکانھ رفتم تو

 :مردونھ وبم گرفتھ سرجام خشکم کرد
  بانو؟؟؟دی فرما شدفی تشریبھ سالمت-         
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 جلوم ی منتظره اری وغی جدی با صورتنی خونھ روشن شد وابتیچندتا از المپا        
 نھی شکمش باز بود وسی داشت کھ جلوش تا رویلباس خواب بلند واب نفت...دراومد
مخم ھنگ ... لحظھ دست وپام رو گم کردمھی.... بوددی وستبرش در معرض دیعضالن

 با جسارت شھیجلوش صاف ومثل ھم... کار کنمی چدی دونستم بایکرده بود ونم
 : گفتمی عادی وبا لحنستادمیا

 !! سالمکیعل....ھ با اجازتونبل-         
تو صورتم زوم شد وبا ... بھ سرتا پام انداختیابروھاش رو باال فرستاد ونگاھ        

 : گفتیلحن خاص
  زود برنگشتند خونھ؟؟یلیسرکار خانوم خ...بھ نظرتون-         
 یاجالل حضور م...یاری سر شب ودرکمال ھوششھی با شما کھ ھمسھیدر مقا-         

 !!!ریخ...دییفرما
تابلو بود ... بودمدهی ندی رو انقدر جدنیتا حاال ابت... ابروھاش گره زدنی بیاخم        

 دی نگاه کردنش بایبرا...ستادی ام انھی بھ سنھیچند قدم جلو اومد وس...کھ ھول کردم 
تو دلم خدارو ... شدمرهی رنگ ونافذش خی قھوه ایتو چشما... گرفتمیسرم رو باال م

 !! کنھریخواستم فقط خودش عاقبتم رو ختم بھ خ ی زدم وازش میصدا م
 رونیب... موقعنی خوش گذشتھ کھ تا ایلیتولد دوستت خ...نکھیمثل ا-نیابت        

 چند نی تو ایحساب... پنھون کار زدهیاومدنتم کھ رو دست دزداو ادما...ی داشتفیتشر
 نیتا ا....یتو ھمھ چ... بودهری چشمگیحساب. خانوم خانومای کردشرفتیوقتھ پ

 ؟؟؟....رونیاون ب...موقع
 ھ؟؟ییبازجو-         
 یباک... موقع شبنی تا انکھیا.... خوامی رو مراومدنتی دلیدل....رینخ-دیداد کش        

 ؟؟ی بودی کدوم گور؟؟اصالی سر کردای کای
 :صدام باال رفت        
 بھ زبون ی کجا بودم؟؟خودتم داری کنی باال زده؟؟فکر مرتتی غھ؟؟؟رگیچ-         

 !!تولد دوستم وبا دوستام...یاریم
 ی جماعت بھی ای دوستات ھ؟؟بای دختر عادھی واسھ نی موقع شب؟؟انیتولد تا ا-         

 سروپا؟؟
 واسھ تو تولد ؟؟ھان؟؟چطوریچرا تعجب کرد....اره خوب-پوزخند زدم        

 بار تو ھی یبرا...حاال من....حاللھ و ستی نیمورد.... تا بوق سگ باشھیومھمون
 کھ خودت تا ی پرونده؟؟چطور وقتی شدم متھم اصلدهیعمرم تولد دوستم طول کش

 بگم دیمن فقط با...پاک رفتھ  ھوش وحواستی گردی ھم برمی و وقتیرونی دم بدهیسپ
 مدرک نکھی من روبدون ایدار... حاالتویول... نگمیچی ھگھی ودی کردریچقدر د

 دند ی کھ تو وامثالت انجام میی من ازون کارای دونی وخودتم می داشتھ باشیلیودل
 ...ی کشی مجرم من روبھ دادگاه مھی و مثل ستمی واصال اھلش نمیمنتفر وفرار
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بغض راه تنفسم ...ارمی جوش بی مدلنیتوقع نداشت ا.... کردی نگام مرتیبا ح        
 متیفرصت رو غن...دیام رو گونم چکاشک.... ذاشت نفس بکشمیرو سد کرده بود ونم

اشکام رو ... وکاراش باز کنمنی ابتی روشی دلم رو پیدونستم تا تمام عقده ھا ودردا
 : گفتمھیپس زدم وبا گر

 برادر بزرگ تر ھی وفقط اسم ی کنی نمی در حق من برادریچطور وقت....تو-         
 ومن ی خودتی ھای وخوشی وتللیللی ی مدام پیچطور وقت...ی خودت گذاشتیرو رو

 ی کدوم قبرستونستی ومعلوم نرونی بیری میوقت...ی زاری خودم وا میایرو تو دن
 مواظب ی مرد وبرادر واقعھی مثل ھ کیوقت.... ی گردی و تا خود صبح برنمیریم

 یچطور توقع دار....ی ھم مثل اونور اب فقط بند خودتنجای وایستیخواھرت ن
 وپاک وطاھر بمونھ؟؟اصال ادیربھ راه باشھ؟؟؟شب زودب سی دختراھیخواھرت مثل بق

 تو ادی بھ اسم خواھر میکس....ی گردی وبرمی کنی کھ مست میبرات مھم بودم؟؟؟وقت
 ادی مادتی ی گذرونی دوستات کھ اغلبشون دخترند خوش مھی با بقی؟؟وقتذھن پوکت؟

 وفقط یای بنکھی ا؟؟جزی کار کردی تو در حق من چنی؟؟؟ابتی ھم داریکھ خواھر
 ی حاجی و بعد حاجھی رو بھ راه واوکی خوب ھمھ چی وبگینی رو ببھیظاھر قض

 دلم پره؟؟؟چقدر تنھا ر دارم؟؟؟چقدیی من چھ ارزوی بدونیمکھ؟؟اصال تا حاال خواست
 ی کنیتو تصور م... نکردهی فرقچی ھطمی من وشرای برایول....ی کسم؟؟تو ھستیوب

باال سرم ... مردھی خواستم شھیمن ھم....نھ ؟؟ھی روم کافشیحضور کم رنگت پ
 غم زده یبھ سرتاپاش نگاھ....( مرد کھ با عدالت وانصاف مراقبم باشھھی...باشھ

 یبودونبودش واسم فرق... کھینھ مرد) شدمرهیسم بھ صورتش خی خیانداختم وبا چشما
 ن؟؟تویابت!! روشیفقط حضورش رو بلده نھ خود مرد واقع....نکنھ واز مرد بودن

بھ ....حاال ھم!!شھیھم...ی وازم غافل بودی کردغی من رو از پناه خودت درشھیھم
 کھ یبھ کس....شده  مردھی ومثل دهی رو جنگشییکھ تموم مدت تنھا....ی شدنی بدبیکس

 الوده نشھ ھیمثل بق.... جامعھنی دخترونھ اش تا فقط تو ایاھایپا گذاشت رو تمام رو
من خودفروش ... مونده رو حفظ کنھیبھ خداش واسش باق کھ یمانی ذره اھیوھمون 

 رو دارم یچھ بار.... کھ منی سر سوزن بفھمھی فقط اندازه یکاشک... خان داداشستمین
 خودم وتو متاسفم یبرا....واقعا!! و چقدر قلب وخاطرم آزرده استم کشیبھ دوش م

 !!واقعا متاسفم....نیابت
 زی از درد وغصھ لبریدلم حساب...دیز لریچونم از زور بغض واشک م        

دست ... بودلی تکمتمیظرف.... نداشتمدی غم ومشکالت جدی برایی کھ جایتا حد....بود
ھق ھقام سکوت ....دمیبر....نیی وسرم رو انداختم پانمی سیمشت شدم رو گذاشتم رو

 ی رو بند اورده بود وداشت خفم منفسمبغض راه ت... شکستی سالن رو درھم منیسنگ
 زاری سرنوشت وروزگار تلخ بنیاز... شستندی گوونم رومیاشکام ازادانھ رو...کرد
 : گفتمدهی بردهی زانو زدم وبرنی زمیرو....زانوھام سست وخم شد...بودم

 وبھش ی کنیبدوم مدرک متھم م.... رحمانھ وی خواھرت رو بیدار...تو-         
 ی و ھرجور می کشیدادگاه مبھ ....تو من رو.... ی کنی منی وتوھی زنیتھمت م
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 فھی وظیدی تا حاالچرا از خودت نپرسیول....ی کنیقضاوت م....یخوا
 من رو ن؟؟؟چرای ابتچراھ؟؟؟ی دختر کھ خواھرمھ چنیدرقبال ا..... منتیمسئول....من

 ؟؟؟چرا؟؟؟ی زنی چوب مھی بھ یھم دار
 چونم وسرم رو بلند ریانگشتش رو برد ز... نشست جلومنیحس کردم ابت        

 شھیحالت نگاھش با ھم... شدمرهی براقش خی از اشکم بھ چشماسی خیبا چشما....کرد
 حبس شی فوالدی بازوھانیاب دھنش رو قورت داد ومن رو ب... کردیفرق م

 کردم وسرم رو بھ شونش لقھدستام رو دور کمرش ح...دلم ھنوزپر از غم بود...کرد
 پف ی شونھ ھام وموھایشالم افتاده بود رو.... زدمی ھوا زار وضجھ میب...فشردم

 : گرفتھ وپکر گفتی موھام رو نوازش کرد وبا لحننیابت.... بودختھیکردم دورم ر
 ی ولی کوه محکم بودھی شھیتو ھم....شمیمنم خورد م....ی تو بشکنیوقت-         

 نی تو ایافتاد... منھ کھ توریھمش تقص....موسببشم)بغض کرد...( ومنیشکست....حاال
مدام تو فکر ....مقصر منم کھ از تو غفلت کردم وتو رو بھ حال خودت گذاشتم....گودال

داره بھ قعر چاه ....دورم نگاه نکردم کھ خواھرم  بودم کھ بھم خوش بگذره وبھنیا
تک وتنھا ول کردم واصال نخواستم ... کھ پر از خطرهییایتو رو تو دن...شھی مدهیکش
 .... کنھی کار می کھ خواھرم داره چنمیبب

 چند لحظھ کپ یبرا.... من رو از خودش جدا کردی ناگھانیلیخ        
 یداشتم ھول م.... زل زد تو چشمامتیبازوھام رو تو دستاش گرفت وبا جد....کردم
اب دھنش رو ....ستی ندی بعنیاز....ارهی سرم ب مبادا بخواد بالمالدمیترس....کردم

 : گفتی محکم وجدیقورت داد وبا لحن
 خوام جبران کنم یم.... قول مردونھھی.... خوام بھت قول بدمیم...یان-         

 برادر انتظار ھیتو از .... کھی خوام بشم ھمونیم... خوام عوض بشمیم....ایانال
 بود رو انجام شتری از حد واندازش بیت کھ حیی مدت کارانی ایمن تو...یدار
 بھ دوش یی رو تنھای لعنتی زندگنیا  تو باریبسھ ھرچ...ھی کافگھی دیول....دادم
 بھ خدا عوض یان....حاال وقتشھ کھ من بھ خودم برگردم وجبران کنم....یدیکش

 ی از راه اصلنی ازشتریب.... زارم توینم...ی کشم ولی رو خط میدور ھمھ چ...شمیم
 واست دام پھن نی ازشتری زارم بینم)دی دندوناش غریاز ال....(یمنحرف بش

 ؟؟؟ی فھمیم.....کنند
سرم رو بھ نشون اره ... کرده بود اساسیقاط...مات ومبھوت بھش زل زده بودم        

 :تکون دادم وزمزمھ وار گفتم
 . دارممانیا....بھت-         
 یحس... کردمی وارامش متیحس امن...رد گوشھ لبش جا خوش کیکیلبخند ش        

 کھ خودم بھ دست ری تقدھی.... دغدغھ داشتھ باشمی بی زندگھی تونم یکھ حاال منم م
 ی عسلزی رو بھ سمت مرشیمس... واز جاش بلند شددی بازوھام رو مالنیابت...رمیبگ

 : گفتت رفی ودر ھمون حال کھ مدیوسط سالن کش
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 سر رو یحداقل دو ساعت.....افتاب دراومد... بخوابریپاشو برو بگ....االنم-         
 !!ریصبح بخ....شب کھ نھ....پاشو برو....پاشو خواھر من...یبالشت بزار

از جام بلند شدم .... محل ندادمی ومتلک رو حس کردم ولکھیتو حرفاش چندتا ت        
 ورو تادمسیدم راه پلھ ا... تلوتلو رفتم سمت راه پلھ ھاری شب بخھیوبا گفتن 
 یشی اتی رو انداخت تویی کاغذھاکھی بود وتستادهی انھی شومی جلونیابت...برگردوندم

 یکنجکاو بودم بدونم اونا چ... ابروھام گره زدنیب یاخم...دی کشیکھ داشت زبانھ م
 : پاش وگفتھیوزنش رو انداخت رو ... برگشت سمتم نیبودند کھ ابت

 شکل ی بخواب شدریدخترجان برو بگ....ی کنی م منو تماشایتو کھ ھنوز دار-         
 . کنھی نگا می من رو نصفھ شبستادهیوا...دراکوال
 نھ؟؟ی تو شومی بود انداختیچ.....اونا-  اشاره کردمنھیبا چشم بھ شوم        
 : کرد وبا خشونت گفتیاخم بد        
 !!ریشب بخ....ومدهی بھ تو نیفوضول-         
بغ کردم واز پلھ ھا باال رفتم کھ ... شدرهی خشیروشو ازم برگردوند وبھ ات        

 :صداش من رو وسط راه متوقف کرد
 نی ھا واست کمیلیخ... مواظب خودت ورفتارت باشنای ازشتری بیلیخ.....یان-         
 !!من نگرانم...کردند
 یلیخ....من از تو....یود بگ ھم نبیازین....ی زود نگران شدیلیخ- پوزخند زدم        

حداقل خودم سروگوشم رو جمع ...دهی بھ من نرسیریازتو کھ خ.... مراقب خودممشتریب
 .ریصبح بخ....تو ھم برو جبرانت رو بکن ... قاپم رو ندزدندھیکنم بق

 ی حوصلھ لباسام رو بھ گوشھ ایب.... کردم ورفتم تو اتاقمیپا کوبان پلھ ھارو ط        
 ی لحافت صورتریز!!یمردم از خستگ.... تنم کردمی دست لباس راحتھی وپرت کردم
 جھت ی بود کھ بنی ابتی حرفاشیفکرم پ....دمی پھلو راستم خوابی ورودمیرنگم خز

 عیبازم اون حس ننگ وفج.....رامایبا تمام تفاس!!! شدمریازش دلگ....امی تشیرفت پ
 امیاعتمادم بھ ت!!! دوباره اون اتفاقا برام تکرار شدنکھیحس ا!!! شدرمیدامن گ

 قرص ھی....سردرد داشتم!!! بھ عقل ومنطق بدمی دونستم چھ جوابیواقعا نم...رو
 !!! عالم غلت زدن سرجام خوابم بردھی خوردم وبعد گرنیم

         
 

ھ  کنیبا حرص رو بھ ابت....اوووف پدرم در اومد....از کت وکول افتادم        
 : کرد گفتمی رو نگاه منایتریموشکافانھ و

 . شدی خال؟؟؟پاساژی نکردیری رو گردگی اگھی دی جای مطمئنگمیم-         
 :دستش رو تو ھوا تکون داد وگفت        
 ی علفای دارم واسھ چنمیانقدر غرغر نکن بب....اووووووووووو خواھر من-         

 !!! کنمیخرسم رو فدا م



 223 

 کی کوچیساکا.... بھ دو طرفم کردمی فرستادم ونگاھرونینفسم رو بھ بکالفھ         
 سال نو ھم نیا... شده بودی مرغزیاعصابم چ... کردندی میوبزرگ ازم باال نورد

 مثل نو عروسا داره ھمھ نی ابتنی نکردم کھ ادیمن انقدر خر...واسھ ما دردسر شده
 یاز ھرچ....کالفم کرده بود... گانی رایریگردگ  کنھ بھ عالوهیمغازه ھا رو جارو م

من کھ دخترم ... ودستبندری رو گرفتھ تا چندتا ساعت وزنجرویاز لباس ز....گرفتھ بود
 وساده رفتم وچھارپنج تا مانتو وشال وشلوار نیراحت ومت....انقدر قروفر نداشتم

 یلیخ(رونی بدم انتخاب کردم اوموراالتی و با زی ومجلسی وکفش و لباس راحتفیوک
چھ زود ... انداختی لرزه بھ تن مکھیطور.... سرد بودرونی بیھوا!!!)....ھم کمھ

 زد ی قلبم زخم می خانوادم روی گذشتھ کھ دوریبرخالف سال ھا....امسال تموم شد
 امسال ھرماھش مثل برق وباد از دی کشی ھفتھ طول مھیوھرساعت برام بھ اندازه 

 بھ ی دادم وبا طلبکارھی مغازه تکنیتری وراستم رو بھ سمت!!!عجبا....جلوم رد شد
 دونم از عصر ھجر فرار یمن نم...دی ترکی می شدم کھ داشت از ذوق مرگرهی خنیابت

 ھ؟؟؟ی چایدبازی بددی ندنی اگھید.... انبار لباس دارهنکھی ؟؟؟ادهیکرده کھ انقدر ذوق
 .... خوشگلھ نھ؟؟بھ منم؟؟اونی انگمیم-         
دھنش رو مزه کرد وبھ ....بھم نگاه کرد کھ لبامو جمع کردم وچشم غره رفتم        

 : داد وگفتینی چشینیب
 رنگش نمی بیم) گفتیبا ناچار....( کنمی مشھیتمرکز و اند....شترینھ االن کھ ب-         

 !!!بعدشم واسھ من بھ طور حتم نامناسبھ... استرهی تیلیخ
 : گفتمدی وبا تھدسرم رو تکون دادم        
 ؟؟؟ی نکردھی تخلی اگھی دی جایمطمئن-         
 : نگاه کرد کھ با حرص ونفس زنان ادامھ دادمیبھم گوشھ چشم        
 .یدی من رو تھ کشی منبع صبر وبردبارقایدق....چون-         
 :پشت گردنش رو ماساژ داد وبھ اطرافش چشم دوخت وزمزمھ وار گفت        
 !!!نصف عمرھمھ رفت بھ فنا.... کردمی کارزی تممییبدجا-         
 یپاھام داشت از زانو م... کردمی میواقعا داشتم ھمت وبزرگوار        

 :دمیبا عجز نال!! منی وایھ... کردم تاول زدندیحس م....شکست
 !!وندی پتی وقابلمیبدون ترم....شھی داره فلج از نخاع من؟؟؟پاھامیابت-         
 : با لبخند نگام کرد ومھربون گفتنیابت        
بھ اندازه سھ ....ھی کافگھید.... کردمی ول خرجیادیز!!ستیمھم ن....ولش کن-         
 ارزه ینم.....یتو ھم خستھ وکالفھ شد...میبھتره بر... ھم لباس نو گرفتمگھیسال د

 . بشھری گنی عمر زمھیخواھرم 
ضرت واال مجوز بازگشت رو صادر کردند وگرنھ باالخره ح!!!چھ عجب-         

 .می کنتوتھی بنجای شب ھممیمجبور بود
 :رفتم کنارش وگفتم.... حرکت کردمی وراه افتاد کھ منم با خوش حالدیخند        
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تعارف ....رشی رو اون لباسھ مونده برو بگیلیاگھ دلت خ... ھاگمی میول-         
صدامو کلفت کردم واداشو (ی وغرغر کنی منت سرم بزاریایباز ن...ماروف نکن

ھمش از ... رو نگرفتمگریھمش بھ خاطر سرکار خانوم بود کھ من اون ج)دراوردم
 یوگرنھ م.... خستھ امردھمش زد تو سرم ناز او.... ووروجکھنیصدقھ سر ھم

 .دمشیخر
ده توقف  باال دای کھ منم روبھ روش با لبخند حرص درار وابروستادیا        
 :چھرش رو پکر کرد وگفت...کردم

 ھ؟؟؟اره؟؟ی زاقارتنی من بھ ای؟؟؟صدایدختر حساب-         
درحد وصف ..... اصال....ناستی افتضاح تر از ایلی تو؟؟خییاووووووو کجا-         

 .ستین
 شنوه ھوش از سرش ی من رو می صدایھرک....برو زرت وپرت تفت نده-         

 !!! از بس دلکشھرهیم
 گھی کنھ کھ دیادم مخش ھنگ م....ازبس ماشاهللا نکره وخوش اواست....بلھ-         
 یخودشم تو خلقتاش م.... مونھ با کدوم سخت افزارش مشکل رو برطرف کنھیخدا م
 .مونھ

 : گفتنشی ودر حدیبلند خند        
 !!!دهیاز تو بع.... نکنفیانقدر ازم تعر....نظر لطفتھ-         
 زونی بھمون اوگھیتو د......رشیدلت روشھ برو بگ.....نینھ مرگ ابت-         

 ھی...دهی ودرخت سبزاهی انواع اقسام گرپامیمن کھ ز....لھیکندنت کار حضرت ف.....یبش
جھنم .....حوصلھ غرومنتات رو ندارم ...گھی جوشھ دی منیبرکھ ھم از زم

 !! ارزهیبھش م....ودردپا
خودمم پاھام داره قلم .... گرفتمزیزمیمن واسھ روز مبادا ھم چ.....ینھ خواھر-         

 .شھیم
 داشتم یدوش بھ دوشش قدم برم....دوباره قدم برداشت ورفت کھ منم بھ دنبالش        

 قابل ری مخلوق غنی ای کھ اصال برایبی حس وحالت غرھی با نیکھ حس کردم ابت
 :تصوره زمزمھ کرد

 بره صاحبش دیبا.... مونھی وچرت نمی الکیزای چنی ای روگھید.....دل من-         
 !!! کنھدایرو پ

 کامال بھ گھی قلمبھ سلمبھ؟؟؟؟من دی جور حرفانی ازنیابت......جلل خالق        
 ھمھ دوست دختراش نھیواسھ ھم.... شدهوبی صددرصد معنی کھ مخ ابتدمی رسنانیاطم

 رو زونشیحاصل عرق ر!!!وونھید....ھھ...... کنھی باور منمی کنند ایاوسکولش م
 رند ی کنند می می سرش رو ماست مالشم بشھ؟؟؟اخری لعبتاش کھ چکی تو خزهیریم

بازم ھمون اش وھمون ....شھی کھ واسش پند ودرس نمنمیا....رد کارشون
  کھ تازهنی رنگ ابتدی سانتافھ سفوندای عقب ھی صندلمی رو چپونددایخر....واال!!کاسھ

 نشست پشت نمی جلو وابتینشستم صندل.... کرده بودیازش پرده بردار
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 دو کلوم اختالط کردن ی نای ودرموندگی فرت عاجززھردومون ا....فرمون
 نمیابت..... کردمی نگاه مرونی چونم وبھ بریکل راه من دستم رو زده بودم ز...مینداشت

 بود کھ با عقل جور در یکاراش چند وقت... بردیدر افکار پوچ خودش بھ سر م
 سھ اشبھ حضرت عباس امار دوست دختر..... خواد عوض بشھیگفت م....ومدینم

 دی کھ بھ طور قاطع بعرمی نگدهی غول تشن وعنی ازگھیدرس گرفتم د....برابر شد
 تونم ارامش رو تجربھ یباالخره م!! جانیا....ونھی اشمیدیباالخره رس....شھیم

 من پارک کرد نی رو کنار ماشنشیماش....ز کرد ورفت داخل بامونتیدرو با ر....کنم
 c30 یی ولکس البالوھی بھ خودش اختصاص داده رو  تولدمھی کھ عنوان ھدنمیماش....

 نیابت... سوارش نشدمشتری سھ بار بدمیشا....ستی نادمی قی دقای از دو شتریبود کھ ب
 : انعکاس داشت گفتنگی کھ تو پارکیی تکون داد وبا صدایسر

 ی ماروی عشق وحال دنمیدی پز ممی خری منیما ماش.....نوچ نوچ نوچ-         
واسھ .....چی کشھ ھی رو مھیجر بق....رپاشی زمی صفر انداختنیخانوم ماش....میکن

 !!! حالش رو درجا برند باالوارای درو دنی گرفتھ تا انگی وکالس پارکیخشگل
 :تم ودر جوابش گفتمساکا رو دستم گرف        
 رکافی تابونی تو خمیستی وبدبخت ندیدبدیند.... اقشار وافرادیما کھ مثل بعض-         

 ھستند ھیتا بق....بعدشم.....مونھی وافتادگی از خاکنمیا....می ودل اب کنمی قاژ بکشریوق
 برند عشق زانی کنم؟؟؟اون عزکی خودم رو خستھ راه وترافیخودیچرا من ب

 .می کنی مدهوحالشون رو بکنند ما ھم استفا
 :از کنارش رد شدم کھ بلند گفت        
 !!!ی الخلقھ ابی واقعا عجگھیتو د....فرصت طلب-         
 :از ھمونجا داد زدم.... استخون سوزییتو باغ وھوا....ازش فاصلھ گرفتھ داشتم        
بعدا منتقل .... بودهشونیرک ابتدا مال ا صفت مبانیا....نمی ابتراثیم-         

 !!!میما کھ فنچ.....ارندی صاحب اختشونیا....شده
 منجمد شدم یاوووووووووو.... کردم وتندتند پلھ ھا رو باال رفتمیخنده بلند        

 سرعت خارق العاده پشت سرم اومد ھی ھم با نیابت!!!  المصبھییچھ ھوا...رفت
 نی زمیساک ھارو رو....ومدی قرمز شده بود واز دھنش بخار مشینینوک ب....باال

 چوندمی در بزرگ وبا شکوه خونھ رو پیی طالرهی کردم دستگخی یگذاشتم وبا دستا
 : گفتمای بلند مثل جارچی رو ول کردم وبا صدادایخر....ودر باز شد

از ....خستھ ودرمونده.... قصر نادرشاهی برفدیکھ سف.....ایزھراخانوم؟؟؟بدو ب-         
جان سالم بھ در برده وبھ عمارتش باز .... دشی بددیزور برادر ابر ظالم وول خرج وند

  زھراخانوم؟؟؟یا.....گشتھ
 : از پشت سرم در اومد وبلند گفتنیابت        
  خرمن زرت وپرت بار من کرده برداشتھھیخودش .....گھی ھاپو دروغ منیع-         
 اخر رو سر من ی پلو والی ھاسی اکروپال ودیاخرشم ھمھ کاسھ ھا وظرفا....اورده

 !!! کھ عاقبتشم با مامانھشکونھی منگیری جنگیریبد بخت فلک زده ش



 226 

 کھ از اعتماد بھ نی دادم وبا چندش رو بھ چھره از خودمتشکر ابتمینی بھ بینیچ        
 : بود گفتمزینفس لبر

 کھ سر تو شکستھ بشھ؟؟؟بھ خدا حروم ستیوف مامانم ن ظرف وظرفیح-         
 واسھ خودت نوشابھ باز یلیخ.....ادتھی ھم زیھمون کاسھ شکستھ سفال....شھیم

 !!!یستی نی تحفھ انیھمچ!!!نکن
 اعتماد بھ نفست نابود نشھ کھ گھیم.... سوزهی دلش بھ حالت م؟؟بابایحاال توچ-         
تنش تو ....چی کھ بھش برخورده ھی برفدیوگرنھ االن روح سف....ی برفدی سفگھیبھت م

 !!!رهی میگور داره عرب
  سوختھ افتاده؟؟؟؟ینی سب زمھی ری گ؟؟؟کھی بدبخت چتیبرد پ-         
بھ ناخناش با تکبر ....(وگرنھ.... با سعادت و خوش شانس بودهیلی خگھیاون د-         

 واسم خودش نھی من بشی جادمی اجازه نمیکسبھ ....یمن بدون وقت قبل)چشم دوخت 
 !!! من بزارهیرو رو
دستام مشت شده ودندونام در معرض پودر شدن ....حرصم دراومده بود        

 بود بھ ما ی چگھی دنیا.....کرمت رو برم....ایخدا!!!پسره پررو مغرور....بود
خواستم !!!واال....می بدنی خوره در قبال ای ھم برمای دوقرون پول س؟؟بھیانداخت

باعث شد حرفم رو بخورم ....اومد  کھ از سالنی اشنا وگرمیجوابش رو بدم کھ صدا
 : بھ وسط سالن چشم بدوزمیوبا شاد
 ی متی من رو ازار واذی کوچولوی برفدی سفھیت؟؟؟چی چون بردپیاقا.....یا-         

و کلھ ات شوت  ھوس سربھ سر گذاشتن رو از تگھی دچونمی گوشت رو بپامی؟؟بیکن
 رون؟؟؟؟ی بیکن

 دی کشیبغض بھ گلوم پنجول م....بابام برگشتھ بود....اشک تو چشمام حلقھ زد        
 خانوادم گرفتھ ای بود کھ من از بابا یدی عنی بھترنی ادیشا.... زدی تب وتاب میوقلبم ب

 بھم نشیرید ش توجھ بھ بابام کھ با لبخنیاشکام ب....لبخند رو لبام جاخوش کرد.....بودم
 گشت ی کھ بابام از سرکار برمییحس موقع ھا...دندی چکی مونم گی بود رورهیخ

 واون من رو تو بغلش دمی دویبھ سمت بابام م.... سالھ باعشقشی دختر شھی....ومن
وبا ..... محابایب..... ترسیب....بھم ھجوم اورد..... کردی گرفت وغرق بوسھ میم

بابا ھم .....رھا کردم  وخودم تو اغوش گرم وپرمحبت بابادمی دوری وصف ناپذیشوق
پاھام ... حس برام قشنگ بودنیچقدر ا.....خدا....من رو تو محاصره بازوھاش گرفت

چقدر ....رو دورش ودستام رو دور گردنش حلقھ زدم وسرم رو تو شونھ اش فشردم
 از قھیھ بعد چند دق کدیبابا پشتم رو مال... ومنحصر بھ فردیعال!!یگرم ودوست داشتن

 بھش ی مندتی پاک کردم وبا لبخند رضانمی واشکام رو با سر استومدم انییبغلش پا
 ی با شلوار راحتی خوش رنگ ابشرتیت.... بودی عالشھی مثل ھمپشیت.....چشم دوختم

 جلو سرش بھ کی کوچکھی تھی کھ رهی تی قھوه ایموھا....ی راحتی وکفشادیسف
 کمی....ی عسلیخندون ودو جفت چشم مھربون قھوه ا ی زد وصورتی میجوگندم

 مثل ریبابام با تمام تفاس.... داشتتی مرد جوون جذابھیشکستھ شده بود اما ھنوزم مثل 
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 درشت یکلی شد وھی مدهی دشی کم وبفشی ظرریزنج.... کردی جوون رفتار میپسرا
 ییایدرش شک ور....میکلیکال خانوادتا ما خوشگل وخوش ھ....یوورزشکار

 : زد دراومدی مده کھ بھ خننی ابتیصدا!!!!!ستین
 انگشت ری در زایکل دن.....می لشکر مثل تو داشتاھھی سھیاگھ ما ....واال-         

 ھی.... کھ بابامی رو بکشھی جر ومنت بقمی ھم مجبور نبودگھید....اشارمان بود
بھ خدا ..... بھ ما کنیی فرمای متیعنا...تی کھ بھ نورچشمیازون الطاف.....خورده

 !!!شھی نمی واسمون قاطنیزم
 : گفتمنی بابا رو گرفتم وبا لج رو بھ ابتیبازو        
بھ .....بابا مال خودمھ....عشق وحالت رو بکن... خوشگلتنیبا ماش....شما برو-         
 !!! کف پاموفتھی تا چشمت دراد بدمیتو نم

 :دستش رو بھ کمر زد وگفت        
 اره؟؟؟؟دارم انی ژری شیبرگشت شد... ھمھ جورت ی حامھ؟؟؟ھان؟؟؟؟بازیچ-         

 !!!وفتھیگذر پوستت بھ دباغ خونھ م.....برات
 ی چی خوای منمی کشم ببی بزغالھ نمیراھم رو سمت تو....رمی اگھ بمیمن حت-         
 !!!یکار کن
 : تکون داد وگفتدی سرش رو بھ حالت تھدنیابت        
دستش درد نکنھ .... عالفم خواب ندارهشھی قلندر ھمنیا.....شب درازه-         

 !!!!می رسیبھم م.... گردهنیزم....دارهیب
 : دراوردم کھ بابا اروم زد تخت پشتم وبا خنده گفتنی ابتیزبونم رو برا        
 .ی داریدل شجاع!!! ووروجکی معرکھ شداری بشیخوب ات-         
 :سرم رو کج کردم وبا ناز وادا گفتم        
 !!!ستی نی توقعنی ازشتریب....دختر نادر باشم-         
 : و با لذت گفتختی بھم رطنتیبابا موھام رو با ش        
 !!! قربون تک شازده خودم برم کھ انقدر نمک نپاشھیا-         
بھ ..... کردمیاشتم پرواز م دیاز خوش حال.... زدیاقا خروسم داشت جفتک م        
 از طبقھ ی پسر جوونی وتاب دادم وذوق مرگانھ بھ بابا چشم دوختم کھ صداچیخودم پ

 :باال دراومد کھ نگاه ھمراه با اخمم رو بھ باال کشوند
بعد !!!ھی از بچھ تھ تغارشتری بوونھیخل ود.... دونھھی یکی ناز دختر نکھیمثل ا-         

 میشی می بابا عقده اد؟؟؟خوبی کنی میکھ چرا خرکلگ....ا تو سرما جووندی زنیم
 !!! توک سوزن درک وفھمھی از غیدر....گھید

 سمت دمیبابا رو ول کردم ودو!!! امشب شب منھیعنی!!! کھگرمنھیاوووووف ج        
 نکھیمثل ا....می داشتی سال ودوماه تفاوت سنکی ترم کھ تنھا کی برادر کوچنیادر
 می تاچارمی بیبھ مام.... مامانم رو دوست داشتھنی از عمو شاھشتری بیلی من خیبابا

 . عجبا!!!اوتم نداده
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 بازوھام گرفتمش نیب.... سمت خودمدمشی باز کردم وکشنی ادریاغوشم رو برا        
 کف دو دستش رو نیادر.... موندشی ماچ محکم کردم کھ رد قرمزھیوگونش رو 

 تو ی وبا اخمادی گونش کشیدستش رو رو... واروم ھولم داد عقبنمیگذاشت تخت س
 :ھم گفت
 ھ؟؟ی کردنات واس خاطر چیاری ابنی اگھید....دلت واسم تنگ شده....اه اه اه-         
 ھی کنند من فقط یھمھ امثال شما خودشون رو زنده بھ گور م....از خداتم باشھ-         

 ؟؟؟ی ندازی واسھ من طاقچھ باال می داربعد تو.... بھشون بندازمیگوشھ چشم
 وزدم پس کلھ اش کھ رفت جلو ختمی ژل زدش رو بھم ری کھ موھادیخند        

 ی وکفشای سورمھ اراھنی با پیشلوار کتون مشک.... کردمزی رو انالپشیت....وبرگشت
 قشی.... بودغی رنگش رو حالت داده وصورتش ھفت تی قھوه ایموھا....اسپرت داشت

 رو نیمن ادر....خدا خدا خدا.... نداشتدید ادی رو انداختھ بود اما زیفی ظرریباز وزنج
اون )فرق کرده بود...( بوددهیصدوھفتادوھشت درجھ فرق....دمی دشیسھ چھار سال پ

واسھ ...چشماش کف پام.....ماشاهللا... حال بود اما حاالی وبی پسر استخونھیوقتا 
 : گفتمیمحکم زدم بھ بازوش وبا دلخور....ا زده بود ھی وقدیکلیخودش ھ

 بھ فھیح!!یری ز جانت بگزتری از خواھر عزیحال.....ی زنگ بزنھینکنھ کھ -         
 !!!یشیخستھ م.....خدا

داره .... کنھی لحظھ ھم رھا نمھیمنو گرفتھ ....نی ابتنی بگم خواھرم؟؟؟ایچ-         
 !!!شی عھدی واسھ ولدهی مممیتعل

 قدم رخواھانھی سعادتمندانھ وخی خودش داره در راھنیحاال نکھ ابت- دمیخند        
 شاهللایا)بلندتر وبا طعنھ ....(ارهی بار بیکی ونریخواستھ تورو ھم اھل خ..... دارهیبرم

 !! افتخارات بھ حد اعال برسھنی ای راه سعادتمند بشنیتو ھم
 افتاده پی رپی دوختم کھ بھ رنی رو بھ ابتثانمیاھستھ سر برگردوندم ونگاه خب        

با ...دستش رو بھ کمر زد.... کردم االنھ بترکھ خراب بشھ رو سر منیدرک م....بود
 :حرص بھم زل زد وگفت

 کھنھ بدبخت نیا) دیدستش رو از سرتاپاش کش....( بھ بازارزارهینو کھ پا م-         
 ھا وچخ چخ زدنات با یخوش.... دل ازارشھیم....رهی گیدلش م....ای سیشونیپ

  کردنات مال بابا وداداش جونتھ؟؟؟اره؟؟؟ی وبلبل زبوننیریبعد ش....منھ
 :شونھ باال انداختم وگفتم        
 !!! ھم بھ ماچھ؟؟؟بسوزی خوای بساز نمی خوایم.... کھ ھستینیھم-         
 زد وچشم ی لبخند خصمانھ انمیابت.... سالن انعکاس داشتی خنده بابا تویصدا        

 تو یزیمن باشم وچ... دارمھ؟؟منمیخوب مگھ چ.... دارم براتیبعن....وابرو اومد
 ری امر غھی من یاصال برا.... محالھزی چھی نیا....نشد....ھی نباشھ؟؟د نھ دنمیاست
 :م وگفتنیزدم تخت پشت ادر.ھیعاد

 نکرده گم یخدا....رودگاه فیری چمدوناتون چھ خبر؟؟تو بارگ؟؟؟ازیراست-         
  نشدند؟؟؟یزیچ.... یخش وخراب....یوگور
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 تکون یسر.... لباش نشوندی روی نگام کرد ولبخند پررنگی گوشھ چشمنیادر        
 :داد وگفت

 . زنندی ھم بھتون می سرھیگفتند کھ .....سالم رسونند....بلھ-         
 : گفتمرزنایسرم رو بلند کردم ومثل پ        
چشم ....میستیما کھ حسود ن.... سالمت وپربار باشندشھیانشاهللا ھم.... شکریالھ-         

 !!!می ندارمیداشت
 ی خودش رو ولو کرد رونیابت...دیچی تو سالن پنی وبابا وابتنی خنده ادریصدا        

 :مبل وبا قھقھ گفت
 !!!درمورد تو کھ اصال وابدا.....اره-         
 :سرم رو شالق گونھ تکون دادم وگفتم....جمع کردمصورتمو         
 !!! سوختھینی زمبی نکن سیخوشمزگ-         
 دیابروھاش رو باال انداخت و با تاک....انگشت اشارش رو گرفت جلو صورتش        

 :گفت
 !!زمی عزتیبرد پ-         
 .ی وسط شھر حلوا حلوا کنی بردیبا....یتو ھم ب اولش باش-         

 وبا دی کوبنی زمیپاش رو رو... شدزی خمی سرجاش ننی رفت کھ ابتسھیبابا ر        
 : کھ سرخ شده بود داد زدیصورت
 . کنمی مھیمن بعدا با تو تسو!!!دختره پررو-         
 !!میدر خدمت-         
رفت وچمدونش رو ھن وتن کنان انداخت ....نیی چمدون بھ دوش اومد پانیادر        

 مبل تک نفره کنار ی وجھش زدم ورودمیدستام رو بھم مال....نی بابا وابتی پایجلو
 کردم وبا دقت زیچشمامو ت.... کنار چمدون زانو زد وبازش کردنیادر.... نشستمنیابت
 ...دمی چمدون سرک کشیتو

 التیچمدون بابا رو قورت بده خ.... قشنگگگی خوای خلم؟؟؟می ابجگمیم-نیابت        
 .تخت بشھ

 :دمی نگاش کردم وتوپضیبا غ        
 توروھم قورت یحت.....صالح بدونم....ی من باشالیتو الزم نکرده نگران خ-         

 .دمیم
 چمدون ثابت کردم و یپشت چشم نازک کردم ودوباره مردمک چشمام رو رو        

 :زمزمھ وار گفتم
 !!!ستمی خور نزیگرچھ من چ-         
 دی جویناخناش رو م... کردمنی بھ ابتی نظریص درارم گوشھ چشمبا لبخند حر        

 شدم ومنتظر تحفھ الی خیب... دورش بودی چمدون وخرت وپرتایوتنھا نگاھش رو
 با لبخند نیادر..... تونم صبر کنمی نمیییییییوا... بودم کھ واسھ من اورده شدهیا

 ....  دوختنیابت  ونگاھش رو بھدی کشرونی رو بییکادو
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 :گرفت سمتش وگفت        ....

 !!!اول بزرگترا.....بھ رسم ادب-         
 چی کرد وبدون ھنی بھ جعبھ وبعدم ادری غد واخم الود نگاھی با صورتنیابت        

 چند لحظھ نیادر.... پاھاش گذاشتی گرفت ورونیکادو رو از دست ادر...یحرف
 :نگاش کرد وبا خنده گفت

 یخواھش م....ی کنی پاره مکھی تیچھ تعارف.... قابل شما روندارهاصال....نھ نھ-         
 !!!یتو چقدر شکستھ نفس ومتواضع....کنم

 یمنم ب... نگفتی کلمھ انی کوچک تری چپ چپ نگام کرد ولنی کھ ابتدمیخند        
 گرفت سمتم ی فسفری بھ رنگ صورتیلی چشم دوختم کھ جعبھ مستطنیاعتنا بھ ادر

 :ش گفتوبا لبخند جذاب
 !!وونھیخل ود.... دونھھی مال دختر نمیا-         
 : با ذوق گفتمنشی وما بدمیخند        
 .بھ خودت برگرده.....ی کنی وفکر میگی میھرچ-         
 ی خلق خدا رو مثل کف دستم منیمن ا..... ھم ربط داشتنی بھ ابتی جورھی        
 کرده داره بھ نوبت فی مثبت ھجده رو ردیاالن تو ذھنش انواع واقسام فحشا....شناسم

 یبھ درد ال جرز م.... الخلقھ رو نشناسمبی عجنی من اگھ اگھید... کنھیتو دلش بارم م
 کھ توش بود نفسم تو ی وقشنگکی لباس شدنیاز د...کردم کادو رو با ذوق باز...خورم

 ھی....یبات بود بھ رنگ نکی بلند وشراھنی پھی....رونی بدمشیکش....  حبس شدنھیس
 کھ روش تماما کار شده ری وباال تنش حرییدامن بلند وپف دار کھ از پر بھ رنگ طال

دکلتھ بود وبھ ...د کار شده بوی بھ شکل ماھرانھ اکی بارفی ردھیودور کمرش ھم 
 ی بود ومنی کھ دورتا دور کفش پرنگیی جفت کفش پاشنھ بلند طالھیھمراھش 

 :با خودم زمزمھ کردم....دیدرخش
 !!!محشره.....نیا-         
 بھ ما یزی کھ چھیاز بق....ستی ھم بھ تشکر نیازین....قابل نداره ھا-نیادر        

 .دینماس
 :لباس رو با خنده برش گردوندم تو جعبھ وگفتم        
 رو واسم ی شاھکار ھنرنی گلم درد نکنھ کھ ھمچیدست داداش ودد-         

خدا بھمون زبون ...میستی چشم ورو نی دنده بھی افراد غد ویما کھ مثل بعض....دنداور
 . کردمی ھم نخواھقھیازش مضا....می بکنی تشکر خشک وخالھی میبلد....داده

 کرد کھ منم بھ حرفام خاتمھ یبابا مشتش رو جلو دھنش گرفت وتک سرفھ ا        
 :ر گفت پکیی از جاش بلند شد وبا صدانیابت...دادم

 !!! کنندی دارند رو مخم کار میادیز....من برم لباسام رو عوض کنم-         
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 کوبنده راھش رو بھ سمت یی بھ ھمراه پوزخند انداخت وبا قدمایبھم نگاه بد        
 کردم کھ حرف بابا ی رو پلھ ھا نگاه مدنشی بھ دویی اعتنایدر کمال ب...دیطبقھ باال کش

 :توجھم رو جلب کرد
 جنبھ ایبعض....زی دارت رو ھمھ جا نرشی پاره؟؟؟زھر اون زبون نشیات-         
 .شھی قمر در عقرب میھمھ چ....ندارند
 نیدھنم رو ا.... دادمھی تکی مبل وپشتم رو بھ پشتیدستام رو گذاشتم رو دستھ ھا        

 :ور اونور کردم وگفتم
 . خوش وبش نکنمادیز....نر جنبھ ونی بیتجربھ شد کھ با ادما!!!بلھ-         
 یحاال فکر نکن!! حق دارهنمیابت....ھی افراط گرنیا.... باباستی خوش وبش ننیا-         

ھرکس ....ی رفتار وعمل کنلتھی ھرطور باب می تونی میچون تک شازده خانوم من
 !! کنھ باباتی حدو مرزش رو رعادیبا

 حرفا رو بھم نی کھ ای اگھیکس دھر.... زدی صداش ارامش ومتانت موج میتو        
 گوش زهی اوحتی واسھ من نصگھی دادم دستش تا دی می جوابھی شک یب... زدیم

 : گفتمرانھیلبخند زدم وسر بھ ز....نکنھ
 !!شھیاطاعت امر م-         
 از خدمتکارا یکی تلفن دوختم کھ زینگاھم رو بھ م.... زنگ تلفن بلند شدیصدا        

 :  کردمقی ودقزیگوشام رو مثل رادار ت....برداشت
 !!چشم.... دارندفیبلھ تشر.....سالم.....د؟؟ییبلھ بفرما-         
 : رو از صورتش فاصلھ داد وخطاب بھ من گفتیگوش        
 .خانوم؟؟؟تلفن با شما کار دارند-         
از ھمون فاصلھ ... بودند انداختم رهیھم خ کھ کنجکاوانھ بنی بھ بابا وادرینگاھ        

 :بلند گفتم
 . جواب بدمامی من مھ؟؟بعدیبپرس ک-         
 گفت با سرکار خانوم ینم....ھی کھ کمی خواست بدونیخوب دخترم؟؟اگھ م- بابا        

 !!!کار داره
 .نیھمھ خود... کھمی وشما ندار؟؟؟منیاووووووو دد-         
 . سرتقیتواز دست -دیخند        
 ی ما می سرکوچھ روھم برادر خونیبقال.... اگھ شده ھای حتشونیا-نیادر        

 ....ی بگی اعجوبھ ھر چنیاز....کنند
مارو برد ....چی ھدی رو برنی کھ زد رشتھ کلوم ادری خدمتکار و حرفیصدا        

 .... شوکیتو
 . خوان صحبت کنندیبا شما م....خانوم؟؟گفتند کھ دختر عمتون ھستند-         
 چشم نیبا بھت بھ ادر....نی وفکم خورد کف زمینگاھم پر شد از شگفت        
 بھ شی سرخ وعصبی دستش بھ شدت مورد فشار بود وچشمای توشرتیت....دوختم
از سرنوشت تلخ ....قلبم فشرده شد.... شده بودرهی چمدون خی نا معلوم توینقطھ ا
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 یظیاخم غل.... بابام چشم دوختم بھ...بغض کردم....د و کھ سرش اومییاز بال....نیادر
 ملموس ی بھ پسرش کھ غم ودردش بھ راحتزی حس پدرانھ وترحم برانگھیداشت وبا 

 : تو سالن منعکس شدنی ابتیصدا...بود چشم دوخت
 ی می رو وارسنی وسر گردون بابا وادرجی گی دارینشست.... منگالنیچرا ع-         

 شتری مزاحم شده؟؟زودتر ردش کن بره تا بیواسھ چ...نی بب؟؟پاشویکن
 .عذابمون نداده...نیاز
 

 تر بھ ی تر وجدنی سنگشھیاز ھم.... خورد وبلعکسی نمیلحنش اصال بھ شوخ        
 یکار.... کردنی گرفتن وفرمانبرداری من جز اللمونطی شرانیدر ا...دی رسیگوش م

 ی از سوزش گلویاب دھنم رو بھ زحمت فرو فرستادم تا کم...از دستم ساختھ نبود
تمام ... تلفنزی شدم واھستھ اھستھ رفتم سمت مد از جام بلندیبا ترد....خشکم رو کم کنھ

 ی بود کھ چطور داره با خودش واحساسش جدال منیفکر وذکرم تو اون لحظھ ادر
 داده بود وبا ھی بھ نرده ھا تکنھیدست بھ س...دمی کشنی ابتی سر روھینگاھم رو ...کنھ

 ی اھوه قی با شلوار راحتی جذب کرمشرتیت... روم زوم بودی اشفتھ وعصبیصورت
 ی درجا ھاپولنوی اھی انگار ارثدهی داره قورتم منیھمچ!! من و بخورایب.....داشت
نفس ....نفس...اوه اوه....زی کنار مینشستم رو صندل!!!تانکر ابم روش.ھی....کردم

 ی ھااتی سخت وعملی دونم چرا ھمھ کارایمن نم....خوبھ!! اعتماد بھ نفس...قیعم
 رند ی رو دوش من فلک زده بعد خودشون طفره مند ندازیمشکل وطاقت فرسا رو م

 مخ سالم تو کلھ ھی ھم نایا!! ندازندی راه میاخرشم واسم کنفرانس ونشست مطبوعات
 : رو بردم دم گوشم وبا مکث جواب دادمی گوششیشوبا ت...ندارند
 الو؟؟؟-         
دست خودم ....حالم گرفتھ وپکر شد....دیچی تو گوشم پنای پرشوق ساریصدا        

 : بود کھ سر داداش کوچولوم اوردیی بھ خاطر کارا وبالھادیشا....نبود
 یبس کھ تو زنگ م سوخت از مونیگوش!!سالمممممممم بھ خانوم با معرفت-         

 . ھایزن
 ؟؟یخوب.....سالم-بغضم رو قورت دادم وگرفتھ جواب دادم        
خوب تو چھ کاره .گھی دمی گذرونیم....ستمی خواھر بد نیییییھ-         

 خوش ت؟؟ھمھی قربونش برم خوبھ؟؟؟مامنت؟؟داداش ابتمیی؟؟دای؟؟خوشی؟؟خوبیا
  کوک؟؟فشونیوخرم؟؟ک

 !!! ھم خوبھیلیخ.... خوبھنمیادر.....اره-         
 یلی کھ خستمی نیوگرنھ من دختر.... بھم حملھ ور شدنیحس نفرت وانتقام ادر        

 کرد رو نمی با ادرنای کھ ساریاما کار.... کنم وروش دست بزارمکیرو گذشتھ کل
 رفتھ واروم وکامال لی ھم تحلنای ساریصدا.... بزارم وبگذرمرپامی شد زینم.....ھم

 :د قبل گفتمتضا
 .دیخوب خدارو شکر ھمتون خوب....؟؟یجد-         
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 دوره سرسام اور ھی چطورند؟؟؟حتما دارند پاشنھ درتون رو بعد نیعمھ نسر-         
 . کنندی مضی وتعوریتعم

 : ھشدار وبلند بابا تو گوشم ضربھ زدیصدا        
 .ن نکیاداوری ادیز....ھی نرو تو حاشا؟؟؟انقدریانال-         
 لرزون وبغض الود جوابم رو یی با صدانای دفعھ سارنی تکون دادم کھ ایسر        

 : دادلیتحو
 !!!سالم داره خدمتتون....خوبھ....مامان ھم....اره-         
 ..... رو سر شما وشونی سالمت باشند وساشھی ھمشاهللایا....بلھ بلھ-         
 ...دیدر جا خشکم کرد وحرفم رو تو دھنم ماس....دی کھ بابا کشیداد        
 !! مسخرت روی وکارافی اراجنیتموم کن ا.....ایانال-         
 نی بھ سر ادری مدت چنیتجسم اونچھ کھ تو ا.... کردیبغضم داشت خفم م        
 ی ودستم رو روزی میارنجم رو گذاشتم رو.... نداختیرعشھ بھ تنم م....اومده

 ھمھ نیتقال وتالش داشتم تا ا... رفت وحالم بد بودی مجیسرم گ.... کردم ثابتمیشونیپ
 ی کرد واشوب بھ راه می دل من غوغا متو  سھ غمشھیھم....ھق ھق واشک ازاد نشھ

 بود کھ یغم...یسوم.... ونیغصھ واه درد ادر.... مامان وخانوادم یغم دور....نداخت
 غصھ ی اومده و تو دل بیچ ی واصال براھی دونستم از سر چیخودم ھم نم

 نیادر...دمی شنی رو از پشت تلفن منای ساردهی بری نفس ھای کرده؟؟؟صداشھیر....من
 تو دی واشفتھ از خونھ دورونی مالحظھ بلند شد وحیاز جاش ب....گھ تحمل نکردید
 .... فرستادمنییاب دھنم رو بھ زحمت پا.اطیح

 ؟؟؟ی خطنا؟؟؟پشتیسار-         
 . جونیھستم ان....اره-         
 چرا؟؟-         
  چرا؟؟؟یچ-با تعجب        
 کھ حاال عاقبتش شده غم ودرد دی مسخره رو کردی بازنیبا خودتون ا....چرا-         

 وزجر واشک؟؟؟
 .بحث رو عوضش کن...سر صحبت رو باز نکن.... موردنی لطفا در ایان-         
 تو نایاره؟؟ساری رو بھ خاطر مدی رو کھ مرتکب شدییاھااخھ چرا؟؟؟چون خط-         

 ... تو کھ قلبت....ی نبودی ادمنطوریکھ ا
 .... برمدیبا....من کار دارم.... زنھیمامانم داره صدام م....زمی عزیان-         
 : زدم وبا غم گفتمیپوزخند صدادار        
 !!ی خودتم در رنجش وعذابیحت-         
چشمامو رو ھم فشردم واشکام رو پاک ....منم ساکت بودم...کردسکوت         
 : سوزننده وگرفتھ ادامھ دادیبا درد...نای سارنکھی شد تا ای سپریچند لحظھ ا....کردم

 پرواز طیمامان بل....خونھ شما....مییایم...لیفردا واسھ سال تحو...ما....یان-         
 !!رانی امییای سر بھی می خوایم...میستیاگھ مزاحم ن....گرفتھ
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 ومنگ جیگ... وصاف نشستمدمیسرجام پر... ازم رد شدتھیسی الکرانیانگار جر        
 رحم نیفقط خودت بھ حال ادر!! نھایخدا... کردمی گوش منای ساریفقط بھ حرفا

 :با بغض ومتلک گفتم...کن
 گھی مھمون دای یاری مفی با مامان جان تشرییتنھا....فقط...نییای خوش میلیخ-         

 ھم ھست؟؟
 .نمتی بیفردا م....من برم.... جونمیان-         
 .فعال!!!حتما....زمیباشھ عز-         
 طی شرانی حاال با اایخدا.... دستام گرفتمنی رو قطع کردم وصورتم رو بیگوش        

 م؟؟؟ی کار کنیبھرنج چ
 ؟؟یشونیپر.... شد بابا؟؟چرایچ- بابا        
 شی اشارم رو گذاشتم رو لبام وبا تشویکف دوستم رو بھم چسبوندم وسر انگشتا        

 :گفتم
 ی خوشبختی ھرچیعنی.... خونھ ماانی ملیفردا واسھ سال تحو....نایعمھ ا-         

 . کنھی رو سر ما سقوط ازاد مقایدق....ھیوخوش شانس
 شی صندلیبابا ھم بھ پشت....شد  لی بھ جلو مای دوم وکمی نشست رو پلھ نیابت        

 ی فکر منی ذھنم بھ چھره مغموم ادریتو.... شدرهی داد وبھ جلوش خھیتک
تمام وجودش ....یچیروحش کھ ھ... دختر خوردنی از ھمیضربھ بد...کردم

 بابا نکھی فرما بود تا ام بر ھمھ ما حکینی سنگی تنھا خموشیقی دقایبرا...شکست
 :گرفتھ گفت

با تو راحت تر از من ....ی دونی رو منی جان؟؟بابا تو رگ خواب ادریان-         
تو دل ... خورده بھش تسلط خاطر بدهھیبرو .... کنھیبھتر باھات درددل م...نھیوابت
 !!ھیاالن طوفان....اون

 می شدی مسائل باھم راحت تر مچ منجوری تو انیمن وادر.... گفتیبابا راست م        
 ی اما بھ خاطر تفاوت سنمی بودنجوریا.... نمیبا ابت... بودگھیودرددالمون واس ھمد

 تکون دادم واز جام بلند یسر...دی چسبی وصلھ بھتر بھ ما دوتا منی کممون ایلیخ
خطاب بھ من با پوزخند ... پلھ ھا خوش کرده بودیرو  کھ ھنوزم جاشونیابت....شدم
 :گفت

 زاره اعصاب ی متینامید!!! رو انجام بدهتی مامورنی خواد ای میعجب کس-         
 !! زنھ توش کھ قشنگ خاطر جمع بشھی میرگبار....چی ترکھ ھی می از دق مرگاروی

 رو اقتشینھ ل.... افرادی خواد کھ بعضی ماقتیسعادت ول.... با منیھم صحبت-         
 ی میکرکر.... گوشھھی کنند ی کبک کز منیفقط ع.... دونندینھ قدرش رو م....دارند
 !! دارندفینشون بدند عقل کل تشر....خونند
راھم رو بھ ... در شرف انفجارنی پالتوم رو بستم وبدون توجھ بھ ابتیدکمھ ھا        

 بھم خورد کھ تنم لرز یانچنان سوز...تا درو باز کردم...دمیسمت داخل باغ کش
 ی افتادم کھ ازش نحسی شبادی باره کی....خودم رو بغل کردم وچشمامو تنگ....کرد



 235 

 ی بھ کلنی مھال ابتیبعد شب عروس.... شدری خھ ختم بامی اما بھ واسطھ تدی باریم
 زنگ الیچندروز بعدشم کھ خالھ ل... گشتی زودتر برمیلیحداقل شبا خ.... کردرییتغ

 گھید....اممیت.... کرد کھ منم اشکم دراومدی عذر خواھای دنھی ازم ونیزده وبا نالھ وش
 شده تنگ  شدنا وکل کل باھاشی دلم واسھ عصبانوخدهیدروغ چرا؟؟!!دمیند

 دل یتو غلط کرد!!مرگ...پوزخندا ومتلکاش و....اخماش...واسھ دعواھاش....بود
 .... تورو سننھ؟؟برو بھ داداشت برس از دستت نپره!!یتنگ پسر مردم شد

 
مک چشمام رو مرد.... خوردی وتاب مچی شد وپیموھام تو ھوا موج دار م        

اروم گام برداشتم .... کنمدای پسره پنی ازی دور واطراف گردوندم تا رد واثرنانھیزبیر
 کرد ی استخونام نفوذ می ھوا تا تویسرد.... گشتمی منی باغ قدم رو دنبال ادریوتو

 نود تا قشنگ قھی تمام سوز وسرماش رو گذاشتھ دقونم زمستنیا.... لرزوندیوتنم رو م
 خی مینیب... داشتیشتریواال بھ تابستون کھ شباھت ب.... ھم بودهیمستونمعلوم بشھ ز

 نیانقدر کاوش وجست وجو کردم تا تونستم ادر... کردیزده بود ودستام مور مور م
 پاش ھی.... بوداده خونھ افتیمی درخت بزرگ وقدھی یپا...وسط باغ..... کنمافتیرو 

 وبھ درخت دهیسرش رو ھم عقب کش.... دراز بودنی پا رو زمھی شکش ویجمع وتو
چھ ...نگاھم بھ درخت افتاد....حالت مغمومش بھ دلم رنگ غم رو زد..... زده بودھیتک

 تنھ یجلو رفتم ودستم رو نوازش گونھ رو....می درخت ندارنی کھ ما با اییخاطره ھا
 یا کھ صددمی کشیآھ.... وگرفتدیلرز....  شدی جورھی دلم....دمیاش کش

 :دی بھ دلم پنجول کشنیگرفتھ وپر بغض وغصھ ادر...لرزون
 شنی مریآدما از اداما زود س-         
 شندی مریادما از عشق ھم دلگ        
 ذارندیاداما رو عشقشون پا م        
 زارندیادما ادم رو تنھا م        
  دونمی خوب می خوای نمگھیمنو د        
 ... خونمی رو منیتو کتاب دلت ا        
 غم ی بستھ اش خدایچشما....بغضش مانعش شد ودوباره سکوت کرد        

 نی فاصلھ از ادرکمی درخت با ی گونم کنار زدم وھمون پایاشکام رو ازرو...بود
 ینگاھم رو... زدمھیزانوھام رو تو شکم جمع کردم وسرم رو بھ درخت تک...نشستم
 ی اوقات دلم میگاھ....وند مرهی خدیان وسف درخشیی وگودهی سر بھ فلک کشیدرختا

 ماه ی رونمیبش.... وازاد تو اسمون باشمنی زمی رویخواست جدا از تمام ھمھمھ ھا
 بودم تا سر یدنبال جملھ ا.... نبودیچی محال ھیای روھی جز نایاما ا...ولمسش کنم

 : بھ مخم فشار اوردم وگفتمیلیخ....صحبت رو باز کنم
 ؟؟؟ی بگیزیچ....ی خواینم-         
 .چرا-         
 .دمیمن گوش م...خوب بگو-ذوق کردم        
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 : وسرد گفتی کرد وجدلی بھ سمت من مایسرش رو کم        
 !!یمزاحم.... برونجایاز ا-         
 ازیشما صد امت....خوب با کمال پوزش-ارمی وقت نمچی کھ ھیزیچ...اوردمیکم ن        

 .دیدوباره امتحان کن...دیاز دست داد
 .یری گی می رو بھ شوخیھمھ چ!!ی خوشیچقدر الک-  زدیپوزخند پر غم        
منم دارم بھ سازش مثل .... گرفتھیمارو بھ شوخ.... ھمی زندگنیچون ا-         

 ما انسان ھا ی وبرانیھم.... کنمیتا فقط زندگ..... رقصمی می شب بازمھیعروسک خ
 !!بس

 : کرد وگفتاری رو تنھا سکوت رو اختیلحظات        
دمم .... ومونھی چون زندگمی وبسازمی بسوزیبا ھرچ....اره-         

 !!مسخره است.....ھھ....مینزن
 واسھ ما رقم ندهی کھ تو دفتر ایریبشھ گفت تقد.... ھای سازگارنی بھ ھمدیشا-         
 .خورده
  شدن؟؟ی وشکنجھ روحیجی تدر؟؟مرگیریچھ تقد-پوزخندزد        
 !! تقاصدمیشا...و- شونھ باال انداختم        
 تقاص؟؟؟-با خودش زمزمھ کرد        
 !!اوھوم-         
 دم؟؟یدارم تقاص پس م....من....یعنی-         
 !!دیشا... دونمینم-         
 سرنوشت نی مرتکب شدم کھ ای اخھ من بھ چھ گناھیول-بھ جنب وجوش افتاد        

 .بگو...ی پس بدم؟؟؟ھان؟؟تو بگو انای دننی بھ ادی کھ باینحس شده تاوان وتقاص
 تکون یسر... داشتی عصبیچشماش سرخ ومتورم وحالت... شدمرهیبھش خ        

 :زمزمھ کردم... انداختمریدادم وز
 . دونمی نمیچیواقعا من ھ!!! دونمینم-         
فقط !! کسچیھ... بھ سرم اومدی دونھ کھ چی کس نمچیھ-  ارومییبا صدا        
 کھ تو دل دنی ونفھمدندیفقط ظاھر رو د.... کنندی دونستن وترحم میادعا....دارند

 !!! بھ پا شدیچھ جھنم....من
 ؟؟یگیبرام م-         
 ؟؟؟ی بشنوی خوایواقعا م-         
 چراکھ نھ؟؟....اره خوب- شونھ باال انداختم        
قالم ...وسط حرفام.... نفر باز کردمھی کھ سفره دلم رو واسھ یچون ھربار-         

 .گذاشت ورفت
 مرام ی نفھم بھی راه ومھی نقیما رف...نھ داداش- پام وماساژش دادمیزدم رو        

راحت راحت ... ومارو بھ سالمتری شمارو بھ خمی وبگمیول کن.... کھ وسط کارمیستین
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 تونھ ی نمی کچیھ....ری بنده حقنیسنگ صبورت جز ا...کمال بزنحرفات رو تمام و
 .باشھ

 . طورهنیواقعا ھم ھم....اره-         
 . منتظرم ھا؟؟منی سفرت رو باز کننی ای خواینم.....حاال....بعلھ-         
 چی نامشخص زل زده بود وھیبھ نقطھ ا.... شدمرهی خی لبخند مصنوعھیبھش با         
 :چشماش رو بست وشروع کرد....کرد ی نمیحرکت

 ....  گرده کھی بر میبھ زمان...تمامش-         
 نمیبابا وابت... کردمشرفتی خوب پبھیتو کشور غر.... کمتر بودای سال ھیمال         

 یب...ازاد راحت... نداشتمی غم وغصھ اچیمن ھ...ھمھ جانبھ ھوامو داشتند
 با پسر ودخترش اومدند نیزد وعمھ نسر...ومدی باھام راه نیلیاما خ...ھھ....دغدغھ

پول ... ھیسرما.... شرکت بزنھھی کھ تقصد داش... خواستیعمھ کمک م...المان
 خواد تو المان ی گفت میم... وحاضر دم دستش داشتی رو حیھمھ چ...نیزم
 رو نایھرروز خدا سار... واسطھ بود کھ مننیبھ ھم... دادیباباھم اوک... کنھسشیتاس

  دادی قلبم بدنشیبا ھربار د... ترکرقابلی عادت غھی... عادتھیکم کم شد ....دمید یم
 کھ یحدود سھ چھارماھ.... بودکی نزدیلی خمی کھ داشتیرابطھ ا.... کردیم

 ما در نی بیزی چھی وستی نلی دلی حس وعاطفھ ھا بنی تمام ادمیفھم...گذشت
 کردم یسع... چون وچرای عاشق بھی...راحت ترش کنم...بھش عالقھ مند شدم...تبادلھ

 گذاشتم بھش ھمھ شی بار پاپھی یحت... دادیدلم گواه نم...ی کنم ولیبا اعمالم بھش حال
 دی من عمھ زنگ زد وگفت کھ بایاز خوش اقبال... رو بگم اما وسط کارھی قضیچ

 کدوم ثمر چی ھی دفعھ تکرار کردم ولنیچندوچند... نشدمدیناام...ششی بره پعایسر
از قضا ... گرفت برگرده کانادانی بر امی عشق عمھ تصمنیتو اوج ا....ش نبودبخ

 نای بھ ساریلیخ...ختھی بھم ری خوب جلو نرفتھ وھمھ چدی وشادی کھ بااونطور کاراش
 یلیخ...اره...می موفق تریلی وما تو کانادا خشھی گفت کھ نمیاصرار کردم بمونند ول

 نای دونستم بدون ساریم... شدهرونی دل وھیو من موندم ...ساده گذشت ورفت
 برد واومد ی پییزای چھی بھ نی ابتھک... شدمی نابود می دستیداشتم دست...رمیمیم

 ی رو مشیاونم گفت سع... رو بھش گفتم وازش کمک خواستمیمنم ھمھ چ...سروقتم
ثل  کردم اما می خبر خوش بھم برسھ شروع وتموم مھی نکھی ادیروزھا رو بھ ام...کنھ

 ماه بعدش عمھ زنگ زد ھی... نخواست بھ وقف مراد ما باشھی لعنتیای دننی انکھیا
 گفت کھ پسر فوق العاده یم... دعوت کردنای ساری ونامزدیعروس.... واسھ ارووم

 ھیھمھ وھمھ تو ...ارزوھام... ھامیتموم دلخوش... سرم اوار شدارویانگار دن....ھیا
 ی رو منایھر روز شماره سار... اخرمیزدم بھ س... ونابود شدستیچشم بھم زدن ن

 کرد مشترک موردنظر در دسترس ی مار تو گوشم مدام تکریی تنھا صدایگرفتم ول
 یداشتم بھ حد جنون م.... اتاقم شکستھ ودرب وداغون بودلیتمام وسا.... باشدینم

 من رو بردند نی بابا وابتی رو بھم بپاشم ولی خواستم برم وھمھ چیم...دمیرس
 ھی...حالم خوبھ... کھ تو گوششون خوندم من سالممیھرچ....ی روانمارانی بشگاهیاسا
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 نھ تا ی گفتند ولیراستم م...ی شدوونھید.... زده بھ سرتنای زدند کھ تو از غم سارزسا
 وبھ دهیتصور وتجسم اون زمان ھم ازارم م.... کنندیمن رو بستر....اون حد کھ

 ارام بخش یدست وپاھام رو بھ تخت بستند و بھ زور بھم داروھا... کشھی مرمیزنج
 رو یھمھ چ... در سطح حادمی روانھی من کھ  خودمم باورم شدگھید... خوروندندیم

 ساختھ التمی کھ تو مخییاھایرو.... تباه شدمریتقد...میزندگ... دونستمیتموم شده م
چندبار خواستم خودم رو خالص ... بوددهی رسانی برام بھ خط پایھمھ چ...ھھ....بودم

اما بعد اون شب ... نموندمشگاهی تو اساشتریچند ھفتھ ب...ھربار نافرجام بود...کنم اما
 ی وکنار تخت مامان ھق ممارستانی رفتم بیم.... خو گرفتھ بودھیوروزم با گر

ت  خواسی اشک ازم مای دنھی کرد بھ خاطر اونھ وبا یمامان طفلک ھم فکر م...زدم
رفتن وبرگشتنشون ....نای بدون اطالع بھ من رفتند مراسم سارنیبابا وابت...تمومش کنم

 با خودم واحساسم زیمن درحال جنگ وست... مدتنینشد اما تو ا  سھ روزمدیسرھم شا
 دی نباگھید... ما تمومھ ومن نی بیھمھ چ....ستی کردم مھم نی منیبھ خودم تلق...بودم
 بود؟؟سرم رو بھ درس وکار مشغول شیاما مگھ دلم حال... دختر متاھل فکر کنمھیبھ 

ھنوزم شبا با قرصا ... کردمد ونابوستی بود رو ننای اثر از ساری کردم وھرچیم
 من ی خواب واسھ چشمایانگار.... کنم ی ارام بخش وخواب اور صبح میومسکنا
 ادشی یدنش سخت بود ولفراموش کر.... شدریتموم وجودم خرد وخاکش...حرومھ

 یھمھ اون خاطرات واسم تداع...اما حاال کھ دوباره اسمش اومد....کمرنگ شده بود
 نقاب کامال ھی چون ظاھرم ابھی تونھ دری من رو نمرون کس دچی؟؟ھیان...شدند

 گھید.... بھ اسمونرمی ومشمیاما دارم جلو رو ھمھ ذره ذره اب م...ھیمتضاد من واقع
 !!! گذشتھ.... از حدومرز طاقتم گذشتھگھید...داغ دلم تازه شده...یتحمل ندارم ان

 
 ھیاز زور گر... شدندیاشکام تو اون سرما منجمد م... ھقام تو گلوم خفھ شده بودندھق

 ده؟؟تجسمی کشی چایخدا... خودش رو داشتی کھ جانیخود ادر...دی لرزیتموم تنم م
 یاحساس م....زهی دوشش متحمل شده واقعا سوزناک وغم انگی رو کھ رویرنج ودرد

 رو نیاره؟؟ادری خواد دووم بیفردا رو چطور م ایخدا...رهی گی مشیکردم دلم داره ات
 شکستھ یبدجور...ختی ری زد واشک میدل م... بغلم گرفتم ونوازش کردمیتو

 یم رو الانگشتا... کردشی شد کاری ھم نمیی چسب دوقلوچی کھ با ھیطور...بود
 :موھاش فرو بردم وبا بغض گفتم

 رو کھ صادقانھ دوستشون دارند یی اونااقتی لایبعض.... منیبس کن داداش کوچولو-
 یعنی؟؟ی کنی حروم ماقتی لی بھی ی اشکات رو براخودیپس چرا ب... دونندیرو نم

ھ  طور بشکنھ ودرداش رو زار بزنھ؟؟؟اونم تو؟؟کنیا... مردھیانقدر کھ بھ خاطرش 
  وجود نداشت؟؟؟ھ بھ اسم غم وغصیتو لغت نامھ ات کلمھ ا

 : گفتدهی بردهیبر.... اشھی گرنی رو تکون داد ودر حسرش
 رو از دست زای از چیلیخ.....یعوض شدند ان... زای چیلیخ-

 وظلم ی رحمی من رو با بنایسار... رومیقی خود حقیحت ....استقامتم....غرورم...دادم
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چشماش رو بست وازم رد .... زنمیپرپر م....چطور واسش....دیند...خورد کرد
داد !!!(دمیجون م.... وبھ خاطر اونشمیکھ من دارم اب م..... نگاه نکردیحت...شد
 !!! مروتشیفقط بھ خاطر خود نامرد ب)زد

 : وزمزمھ وار گفتمدمیپشتش رو مال...ومدی باال نمنفسش
فردا رو ... حال و وضعتنیھ با اتو ک....قربون دل شکستھ وعاشقت بره خواھرت-

 !!زبونم الل....یشی چشمام کھ پرپر م؟؟جلویاری طاقت بی خوایچطور م
 ی غرق بود اما چشمایکیھمھ جا تو تار...دی کشرونی رو اروم از تو اغوشم بسرش

 داشتند تو یانگار... کردی رو نظاره منی از اشک ادرسیعادت کرده من صورت خ
درخشش ... گرفتی زد ودرد می پروا میب... کوبوندندی مواری بھ دخیدل من م

 : خفھ وگرفتھ گفتییبا صدا... داشتی بھ ترحم وا مشتریچشماش من رو ب
  سرم نازل بشھ؟؟؟ی اگھی دیقراره چھ بال....مگھ فردا-

 وضع رو نی دونستم چطور اینم... رو دادمیعی فجی افتاد کھ چھ سوتمی دوزارتازه
 ی شد وباھاش مقابلھ می اگاه مدی بانی بود کھ ادری معضلنیاما ا...جمع وجور کنم

 ی برای داری دونستم وقتیچون م... نداشتم ی چندان دل خوشینیاز مقدمھ چ...کرد
 ھمھ سکتھ یطرف چ....ی کنیدست م  ھمھ دستنی اندی خبر ناخوشاھیرسوندن 

نفسم رو آه .... شدمرهیپس تنھا تو چشماش خ.... کنھی زنھ ورد می رو باھم میناقص
 : کوتاه من من کنان گفتمی دادم وبعد مکثرونیمانند ب

 ی می شدم کھ از استرس باھاشون بازرهیبا اخم بھ ناخن ھام خ....(نھی اقتشیحق-
اون دوران بھرنج و طاقت فرسا برگرده وبشھ .... دوبارهدی دونم شایم)...کردم

 ....دی باھاش جنگشھینم.... کھھیزیاما چ....رتیتقد
 : وسرشار از غم ودرد گفتیدی حس ناامھی وسط کالمم وبا دیپر
 .تا تھ حرفات رو از برم...خودم!!!ی بگیچی خواد ھینم-
چشماش رو بست کھ ... از اشک بھ چھره محزونش چشم دوختمسی گرد وخی چشمابا

سکوت عذاب اورش رو با ... دی گونش سر خورد وچکی مظلومانھ از رویقطره اشک
 : لبخند تلخ گفتھیت وبا  شکسیآھ
 ی خواستیم.... رونیمگھ نھ؟؟؟ھم)بھم نگاه کرد(نجا؟؟ی اانیب.....فردا....قراره-

 !!!پس انکارش نکن...دمیاز پشت در شن....؟؟؟خودمیبگ
 :تنھا نجوا کردم...دی لرزی از زور بغض ملبام

 !!نمیادر-
 نیادر... تکون دادمی رو بھ دندون گرفتم وسرنمییلب پا...نیی رو انداختم پاسرم

 باد یصدا....برما حاکم شد....ی داد و خموشھی پشتش رو بھ درخت تکوسانھیمئ
 دهی فاچیھ... شکست امای سکوت سرسام اور رو منی ایوتکون خوردن برگا کم

 ی مالحظھ روی دادند وبی نمھم بیاشکام مجال... نداشتنی بھ حال دل ادریودرمون
 ی رو درک منی بود کھ حال ادرنی اما احساسم بھ ا دونمینم... شستندیگونم رو م

 گفت کھ ی بھم می حسھی...بلکھ با بند بند وجود خورد شدم...نھ تنھا با احساسم....کنم
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 نی ادریصدا...مھیجانفرسا وعظ... غمنی فھمم کھ چقدر درد ای منیمنم مثل ادر
 :بغض داشت وخفھ بود...مددراو

 ؟؟؟یآن-
 : وگفتمدمی رو باال کشمینیب... لرزونم اشکام رو پاک کردمی سر انگشتابا
 جونم داداشم؟؟؟-
 شکوندند ی کھ بچھ ھا دلم رو میوقت....امیمثل بچگ....شھیم-قی عمیی خواھش وتمنابا

سرم رو بزارم رو پات ....می دوستت ندارگھید....رونی برو بی گفتند تو از بازیوم
 ؟؟؟ین ارومم کتی افسانھ ایوتو با قصھ ھا

دلم .... کردی خودش اضافھ مینیھرلحظھ داشت بھ وسعت وسنگ....ی لعنتی گرفتگنیا
 من رو برد بام امی کھ تیمثل ھمون وقت.... بشمی بکشم وخالادی خواست از تھ دلم فریم

 نییاب دھنم رو بھ زحمت فشردم پا.... کردمیومن تمام عقده ھام رو سر کوه ھا خال
 : پام وتو ھمون وضع وحال گفتمیزدم رو...اما بغضم گلوم رو بھ درد اورد

ھمھ جوره ....خواھرت...یریاروم بگ....سرت رو بزار رو پام....یاره داداش-
 !!!شھی درست میبھ خدا ھمھ چ....اریفقط دووم ب.... زارهیتنھات نذاشتھ ونم!!پاتھ
پاھاش رو تو .... راستمیان پا ریسرش رو گذاشت رو....نی زمی رودی خوابنیادر

 با بچھ ھا دلش ی ھروقت کھ تو بازشھیھم...شکمش جمع کرد وخودش رو بغل گرفت
منم موھاش ... کردی مھی ذاشت رو پام واروم گری وسرش رو مومدیم.... شکستیم

 تازه چندماه نیادر.... بردی گفتم تا خوابش می کردم وواسش قصھ میرو نوازش م
 کردم یسع...دوباره واسش تازه شد.... کنار اومده بود اما حاال حسنیبود کھ با ا

 فرد موفق ھی دمی دادن بھ داداش ضرب دنیارامشم رو حفظ کنم تا تو تسک
 دمی کشی رنگش می پرپشت وقھوه ایانگشتام رو اھستھ ونوازشگرانھ تو موھا...باشم

 ییبا صدا...مدوی بھ رخ مشتری شد وبی تو دلم پررنگ تر موغصھ وھر بار رنگ غم
 :اروم شروع کردم بھ قصھ گفتن

 کھ تو اسمون بود وتمام بنده ھاش رو ی مھربونی ازون خداریغ... نبودیکی بود یکی-
 ھی... ونامردی جھان خاکنی گوشھ از اھیتو ....اما چرا... نبودای کس تو دنچی ھدی دیم

مامانشون کھ ... کردند اما تنھا بودندی می بود کھ توش سھ تا بزغالھ زندگکیکلبھ کوچ
 بزغالھ ھا ھم رفت تا یبابا.... شدضی زد ومرییھوی....بود  وپشتشونششونی پشھیھم

نھ .... کس رو نداشتندچیبزغالھ ھا ھ...ازون بھ بعد....مادرشون رو ببره وخوبش کنھ 
 ی موشک بازمی کھ باھاشون قایینھ بابا.... کھ واسشون قصھ بگھیمامان
 ی مکدومشونھر.... پناهیتک وب!!! بزرگ وپرخطریای دنھیخودشون بودند ....کنھ

انقدر پست .... رو بر وقف مرادشون بسازند اما روزگار نامرداشونیخواستند کھ دن
 ژرف ی وچالھ ھاقی عمی عالم دردسراھی ھرکدومشون ی پایکھ جلو.... رحم بودیوب

 .... نبودی وشدنیعمل...ی نحوچیبھ ھ... ازشونداکردنیانداخت کھ نجات پ
 خودمم ی بغضم من رو تحت فشار وحمالت ناجوانمردانش قرار داده بود کھ حتانقدر

عطش اشکام ...ادی مرونی داره از دھنم بھ عنوان قصھ بی چدمی فھمی دونستم ونمینم
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 بود ی بھونھ انیادر... قابل وصف بودری گونھ ھام غی رودنی شدن وچکری سرازیبرا
چند .... گلوم رو بترکونمی سنگ تونی کنھ واه دندونم مزری زری وگس تقدتا مزه تلخ

 نی ھمھ اھی زار وضجھ وتخلیھوا... بھ کلھ اش خورده بودھی گریوقت بود کھ دلم ھوا
 خوابش برده نیادر...سرم رو کوبوندم بھ درخت... تلنبار شدهیزجرو عذاب ھا

خواد  ی کھ ھرطور میریاز تقد...از سرنوشت .... وزماننیاز زم...خستھ بودم...بود
 و می ومنتظرش باشمینی بشدیو فقط با....می توش نداری دست بردچی خوره وما ھیرقم م

 !!!نیو ھم....می تن بھ تن داشتھ باشیزیباھاش مقابلھ وست
با ھول وھراس برگشتم ...رعشھ بھ تنم انداخت.... خش خش برگا از پشت سرمیصدا

 یچی ھاهی سھی ساھی نداشتم وجز ی خوبدرسی دیکیبھ خاطر تار...وعقب رو نگاه کردم
 ...دمی دیرو نم

 دھنده ھمھ جوره نی سنگ صبورو تسکھیتو واقعا ....رمیحرفم رو پس بگ....دیبا-
 !!!یا

 و نفسم رو دی لرزی کوبنده قلبم می کھ بھ خاطر تپش ھانمیھ س رو گذاشتم رو قفسدستم
 یواشکی ثابت کردم واھستھ ونی ابتینگاھم رو رو... فرستادمرونی بیبا خاطر جمع

 :گفتم
 مثل یی ادم بدبخت فلک زده اھی اجالل حضور نکن کھ ییھوی ثھی ارواح خبنیع-

 !!!وفتھی کنھ پس بی قلبستیدر جا ا....من
 ستیھروقت قلبت ا....ی زنی جلو من چھچھ می داریتو کھ فعال سرومرگنده ا-

 . کنمی مضیروش وروردم رو تعو!!چشم... گرم خوردنیسرت بھ زم....کرد
 ی؟؟؟می کنی اخالق تکونھی من برم بھ درک تا تو اخالق ورفتار گندت رو دیحتما با-

  منقرض بشھ؟؟؟در جا از دست تو بترکند نسل ما.... کل خلقت ادمیخوا
 پاش رو دراز کرد ھی.... ما بودی کھ روبھ روی درختی قدم جلو اومد ونشست پاچند
 ...پکر بود... جمع شدشیدستش رو ھم انداخت رو زانو پا.... دگش جمع تو شکمیوپا

 عاشق نیدلت واسھ ا....ی ونابود شدن نسل سوختھ ما باشستیتو الزم نکرده نگران ن-
 !!! بشورهکمی....مرده

 مثل ھمون موقع قایدق....دست بردم وموھاش رو نوازش کردم....نیی رفت پانگاھم
 کھ ھنوز ین؟؟پسری کھ چرا ادردمیشی اندی منی اوقات بھ ایگاھ... بوددهی خواباشیبچگ

 ی میاخھ از عشق چ.... رو بکنھشی جووندیده؟؟؟بای رو نچششی زندگنیریمزه ش
 خونم کھ انگار استاد تمام جوونا ی میبلبل ی جورھیحاال !!! سالھ١٨ پسر ھیفھمھ؟؟؟

 !!!وبا تجربھ ھام
 م؟؟؟ی تو سرمون بپاشیچھ خاک....دیحاال با-می تمام نگرانبا

 دی تو موھاش کشیدست...دندی دی رو منی چھره ابتشی تو اون ظلمات کم وبچشمام
 : گفتیوجد

 ھی تنگا تنگزیست...نیا....می انجام بدنی کھ واسھ ادرادی از دستمون برنمی کارچیھ....ما-
 نیتا حداقل بتونھ از.. غلبھ کنھاشی بلندی پا پس بکشھ وبھ تمام پستدی نبانیکھ توش ادر
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 تو جنگ احساس می تونیو ما نم... بکشھرونی رو بمشیگل...کیچالھ نحس وتار
 ...ادی با خود درونش راه بدی خودش بانیادر...می باشھ داشتی مداخلھ اتیوواقع

 : گفتموسانھیش بلند شد کھ مئ جااز
 م؟؟ی بکننی بھ ادرمیبتون..ستین.یکمک....ی کارچیھ....ی راستیراست....یعنی-
 انقدر بھش ایم؟؟؟ی مشت ولگدامون لھ کنری دختره رو زمیم؟؟بری کار کنیمثال چ-

 تک نیادر.... جنگنیکال منفجر بشھ؟؟تو ا.... بھ فنا رفتشی کھ کل زندگمیمتلک بنداز
 مسئلھ رو خواھشنا یکی نی شدن تو ایپس فکر قاط....یبانی پشتیرویماھم ن....سربازه

سابقھ ....شھی منیوضع بدتر از....یدیکار دستمون م... کن از تو اون باالخونھرونیب
 !!! ترکونھیبدجور حدقھ چشم رو م...ھات

 زنھ ی حرف می جورھیحاال .....پسره نکبت...شیا.... کردم وبھ جلو چشم دوختمبغ
 ینی زمبیس....یتو خودت رنگ دوزار....برو عمو....انگار سخنران وحکم رانھ

 !!!سوختھ
 : زانو زد وخطاب بھ من گفتنی ادریجلو

 بھ التمیاالنھ قند....یری می بھ خودت بندری دارشمی جورنیھم....پاشو تو برو تو-
 خرس گنده رو نیمنم ا....تو زودتر برو...شام ھم حاضر شده... افتتاح بشندیسالمت

 !!! کنمی ماریھش
 !!!زیتو رو خدا بھ روش صلح ام-

 .... کردیتک خنده ا.... کج کردم ی نگاه کرد کھ مظلومانھ سربھم
 !!! شور شور نزنخودیب.....برو....یبدون حرکات دفاع.....یاوک-

خار وبرگا رو بھ ھمراه .... بلند شدمنی زمی کردم واھستھ ومحتاطانھ از روقبول
 کبود شده بودند رو تو ی زدم رو کھ کمخی ی لباسم رو تکوندم ودستای رویخاکا

 خاطر نانی بھم اطمنی ھربار ابتیول... دونم چراینم... پالتوم فرو بردمیبایج
 ستیدست خودم ن... کشھی مخ خودش رو بھ رشتری بشی وتشوینگران....دهیم

نگاه اخرو بھ عقب .... الخلقھ مشکوکمبی عجیوالی ھنی خورده بھ اھی من یول....ھا
 وخشم داغ وشعلھ ور تی کوره از شدت عصبانھیدرونم مثل ....انداختم وراه افتادم

 نی ادرنی جنگ فقط بنی انی بھ قول ابتی ولومدی ازم برمیکاش کار....بود
کالش پس معرکھ ..... ومقلوب بشھ وگرنھرهی بھش چدی باشموخود...واحساسشھ

 با داخل کامال متضاد رونی بیفضا... رو باز کردم ورفتم داخلیدر ورود....است
 نی بلوز استھی رشیز...پالتوم رو دراوردم... خوردیدندونام از زور سرما بھم م....بود

 ی کھ تو سالن اصلھنیلرزون لرزون رفتم کنار شوم.... کم رنگ داشتمیبلند صورت
 شعلھ ھا با ھم نیچقدر من وا.... شدمرهی خشیکف دستام رو جلوش گرفتم وبھ ات...بود

 ی شعلھ ھا از سر عادت زبانھ منی اما امی سوزی ممیھردومون دار...میشباھت دار
 کھ بھ برادرم کرده ی دختر وظلمھی ی رحمیاز زور وقدرت وکمال ب.... منیکشند ول

 ... بابا از پشت سرم دراومدیصدا... سوزمیانتقام ونفرتم م شیدارم تو ات
 ؟؟؟.... ھنوزمایداداشت چطوره؟؟؟ارومھ .... شد بابا؟؟؟حالیچ-
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 : لبخند پر درد گفتمھی وبا برگشتم
 سنگدلھ بھ حالش یدل ھرچ....ستی نیدردش کم حرف....اما....موفق شدم....یینھ بابا-

 !! دارهیعجب صبر.... پسرنیا....شھی مریخورد وخاکش
 نامشخص دوخت واسف بار سر تکون داد ینگاھش رو بھ نقطھ ا..... کردی اخمبابا

 ...ی رفت سمت سالن غذاخوریم...وروشو ازم گرفت
 !!! باباایب....انیاالن داداشاتم م....زی سر مایب-

 زبانھ کشان ی بھ شعلھ ھاگھی دی سرخ ومتورمم رو باری گفتم وچشمایچشم
 : دلم زمزمھ کردمتو....دمیکش

 زارم ینم.... منھمانی پنیا.... کنھیفروکش م..... کھ باشھی ھرچشی اتنیا....باالخره-
 !!! زارمینم...جلو چشمام ذره ذره اب بشھ.... کھ ناخواستھ بھ پا کردهیشیبرادرم تو ات

 دار بشھ حھیجر.... کھ ھستنی ازشتری بدینبا....نیروح ادر.... مشت شدنددستام
 ستمی عرضھ نی منگل وبنمی ھمچیدستم بستھ است ول...ھرچند کھ من...نھیوضربھ بب

 تونستم ی میاما جدا چھ کار...نمی اب شدن داداشم رو بھ چشم ببی دستی ودستنمیکھ بش
اما .... کنھی مدی ونااموسیادم رو مئ....ن جور افکاریا.... انجام بدم؟؟؟آهنیبھ نفع ادر

 زی متمااتی از خصوصنمیا....دهی بھ حداکثر رسمیدواریتماد بھ نفس وامدرجھ اع....من
 !!!!منھ

 
 شھیداغ دلم داره تازه م        
 نمشیقراره بازم بب        
  از غمشرمیمی دفعھ منی اارمیفک نکنم طاقت ب        

…         
 ھمون کھ رفت و دلمو شکست        
 رفت و رو اشکام چشاشو بست        
 ھمون کھ دلتنگشم ھمش        
 شھیداغ دلم داره تازه م        

…         
       

  برامدهی دیبازم چھ خواب        
  برامدهی باز کشیچھ نقشھ ا        
 ادی سرم بیقراره باز چ        
 خوادی می دفعھ از جونم چنیا        
 شھیداغ دلم داره تازه م        
 رهی نمادمیخاطره ھاش         
 نمشی بار ببنی اترسمیم        
 رهیدوباره دستامو بگ        
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 )داغ دلم-ی عبدالمالکیعل        (
 رو تو گوشاش فرو نی داشت ھمزی رکی شبیاز د... شده بودی پاک رواننیادر        

 یما روھم ب... شدی مختھی ھق ھقاش با اھنگ درامی اوقات ھم صدای کرد وگاھیم
 داره گھی کھ دنی بچھ؟؟؟انی بھ جون ای بود انداختی چگھی دنی خدا ایا....خواب کرد
 بھ سوزه یا!!عاشقھ...ستیدست خودش ن...البتھ حق داره.... کنھی میافراط گر

 اون قارقارک یصدا...خانمان سوز شده... کردهرشی رو کھ دامن گیپدرش کھ ھرک
اخر ...جلل خالق!!! دراومدگریو رو سر من دوتا شاخ باحال وج....باالخره خفھ شد

 گھید.... کنھی مزی وزیگوشام داره و...میدلش رو کند؟؟خوب خدارو ھزار مرتبھ شاکر
 ی ملی سال رو تحوگھی دوساعت دھیتا !! اھنگھی خوره از ھرچیحالم بھم م

 کی لباس شھیاز تو کمدم ...ومده بودم وموھام نمناک بود ارونیتازه از حمام ب...کنند
 شد ی بلندش تنگ مینای کھ سر استی کت زرشکھی... واسھ امروز برداشتمسیونا

 ونی پاپھیپشتشم با پارچھ خود کت ... زدی بود کھ برق منی ھاش پر از نگقھی یورو
 چسب بھ دی شلوارکتون سفھی.... بزرگ کار شده بودنی نگھی قشنگ بود کھ وسط یلیخ

 یی طالی نوارھاباشی شده وسرجی کارنی کھ روش نگیی کمربند پھن طالھیھمراه 
 ونی کھ روش پاپیزرشک) بلندیلیمنظورم خ(یفلی پاشنھ ای جفت کفش مخملھی...داشت
 دراز شده یلی خگھید... بخورم بھ سقفدمی ترسیم....دمی ھم پوشرو داشت
 ی مری نظی فر درشت دادم کھ بسیم اما سرشون رو با بابلموھام رو باز گذاشت...بودم
 ی ھم روی تل پھن زرشکھی موھام رو ھم حالتدار وپف دار فرق کج دادم ویجلو...شد

 ی مشکی زرشکھیسا...شمیارا...م بخش کھ من ھالکشنیو اما مھم تر...موھام گذاشتم
 نیھم... رژ لب براق بژھی کننده ومی حجملیر... با تم امروزم داشتی خشگلیھارمون

بلعکس اگھ ...ستمی نچسبم ننینھ ھمچ... بھ خودم نگاه کردمنھیتو ا... بودیبرام کاف
 : بھ در خورد کھ صدامو بلند کردمیتقھ ا!!!بلھ...شمی کنده نمگھیبچسبم د
 بلھ؟؟؟-         
 ورنجورش اومد داخل واھستھ فی از خدمتکارا با چھره ضعیکیدر باز شد و        

 :گفت
 فی تشرمیپدرتون گفتند کھ بھتون بگ... اوردندفیخانوم؟؟؟مھموناتون تشر-         

 !!نیی پادیببر
 لبخند رو بھش سر تکون دادم کھ رفت ھی دراولم وبا زیرژ لبم رو گذاشتم رو م        

دست دختر ... خودم رو کامال چک کردمگھی بار دھی نھی تو اتیبا حساس...ودرو بست
 بھ سروگردنم یقر!!! محالھی ھمھ خوشگلنیمنو ا... رو ھم از پشت بستمونیشاه پر

 ی صحبت وخنده بھ گوشم میصدا...رونیدادم ومتکبرانھ از اتاق رفتم ب
 ھم اومدند؟؟بھ سرعت قدمام افزودم وبا نای عمھ وساریعنی...استرس داشتم...دیرس

 رو نمی قلبم سدمی رسی کھ بھ سالن اصلیتا زمان... شدمریاضطراب از پلھ ھا سراز
 ی دلم رو بھ جنب وجوش بی فراتر از دلواپسی انگار حسی دونم ولینم...شکافتھ بود
 ی مانی حس طغنی نگاھم ایتو!!!ی تابی وبی قراری جور بھی... انداختھ بودحدواندازه
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 قابل درک یلی من خی برانیا... بھ نظر برسملکسی کردم خونسرد وریاما سع...کرد
 خانواده دنیاز د... وتق تق کنان وخانومانھ وارد سالن شدمدمی کشیقیس عمنف...تر بود

 ری واقعا واسم غنجای رو اونم ادنشونیتوقع د... شدمزی شوکھ وسورپرانیعموشاھ
 امی تیمخصوصا وقت...دستپاچھ شدم...نگاه ھمھ برگشت سمت من...منتظره بود

 وسط قلب منم نیحاال ا... موندرهی چند لحظھ مات ومبھوت خی برادنمیبرگشت وبا د
 ھیا چی بازی قرتنیا....گھی قلب ادم کارتو بکن دھی نیخوب درست ع.... گرفتشیباز

ھم تو !!!یوفتی بھ کار مھویباز .... سرجاتی تمرگی لحظھ مھی.... زنھی لحظھ مھی
 خدا عاقبت ھمھ رو ختم...کھ الحمدهللا فازش افتتاح شد....ی بھ سرم نذاشتھ بودسریکی

نامرد ... خشک شدامیمنم چشمام رو ت.... ھامی خودمونیول!!! کنھریبھ خ
 از کدوم گھی دنیا...شھی افزون مشیپیشت وخوی خشگلزانیھرروز بھ م!!!کثافت

 وخوش کیکت وشلوار ش... رو از سرتا گذروندمپشی نازل شده؟؟؟تیخراب شده ا
 شھیموھاشم مثل ھم...ی ورنی قھوه ای وکفشادی سفراھنی سوختھ با پیدوخت قھوه ا

 ی کی انصافا دختر کشھ ولمیاز حق نگذر....غھی صاف وھشت تیروبھ باال وصورت
 مثل قبل بھش اعتماد گھی دقتشیشھ؟؟حقی فرصت طلب مرین اقا پاچھ گی اکینزد

 ی اشناھی از اعتمادم سرکوب شد اما ھنوزم بھ عنوان یلیبا اتفاق اون شب خ...نداشتم
 ھی برداشتم وبا ی زدن وتابلو بازدیدست از د!!میبگذر....م بھش مطمئن ھستیمیصم

 نی کھ ھمچایار....ای وارامی بھ جز تدم کریبا ھمھ دست وروبوس... جلو رفتمحیلبخند مل
نھ ... نشون نداداقی اشتادی اقاوار عمل کرد وزیلی خامی تیول... مارمولکومدیبدش نم

 ینی داشت حرکات مارو ذره بدایبابا شد!!! کنھیترش م... ماچ کنمنمی اامیتورو خدا ب
 ی ادمر شدم کھ بھ چشم بابا چجوی داشتم نگران خودم مکھیطور... کردینگاه م

پدر بود اما خوب چرا قبال تا ....البتھ حق داشت ھا... حد تحت مراقبتمنیخوردم کھ تا ا
اشم ودر  بلمھیانقدر حساس نشده بود؟؟؟چطور گذاشت من ازاد وھرطور کھ باب م

 لی دلی موشکافانھ بی ھمھ نگاه ھانی بھ شکل دلخواھم ظاھر بشم؟؟پس اھیحضور بق
 بھ زور خودم رو جا نی وادرنیزدم ووسط ابت یبھ روش لبخند تصنع...نبود

 وسط دوتا غول ی بخوانکھیا...چقدر دشوار واعصاب خورد کن بود...آھھھھھ...کردم
 دارم فی کھ من سرتق وتخس تشریی اونجااما از...ی وبتمرگی جا باز کنکلیتشن ھ

 نگام رتی با حنیابت.... بودی ممکن وعملنی از ابتشگونی ونی کار با ھزارتا تو سرنیا
 : گفتمی داشتھ باشدنی شنتی فقط خودمون دوتا قابلکھیکرد واھستھ طور

 کز نجای اجبار ا؟؟چھیی کھ تو درحال جنگ وجدال با خودت وماھیمگھ جا قحط-         
 ؟؟؟یکن

 فشرده بھم نشستھ یلی وما خزی مینگاھم بھ رو... دادمھی مبل تکیبھ پشت        
 ی موجود کھ بدجوری فشردم با حداقل فضای تری ام پھی کردم االن یحس م...میبود

 جستھ می عظیوالیپرس شدن وسط دوتا ھ... راحت تر بگمایتحت فشرده شدن 
 دونستم حاالت یم....حسش نبود...رو نداشتم نیحوصلھ دھن بھ دھن با ابت....است

 داشتم یتو بد وضع...اعصاب مصاب ندارم!!! فھمونھ کھ خفھ بابایصورتم بھش م
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قورت .... ورھی شد ی ملی کھ از دو طرف بھم تحمییفشار فوشورا... زدمیدست وپا م
 کھ خوش یی تونستم با سرجایم... طرفھی گاھش بھ ی گاه بی با نگاه ھاامی تیدادنا

قلبم نامنظم ...واقعا معذب بودم...امی اما در مورد تامی کنار بی جورھی مکرده بود
 زد کھ حالش اصال مساعد ی کوفت واز حرکاتش زار می منمیخودش رو بھ قفسھ س

 اوضاع بھ نیطاقت اوردن تو ا...تنم داغ وگر گرفتھ بودم...ستی نی کردنفیوتعر
 ید ھرطور کھ شده بود جون میبا... نبودیره ا چایول... بودریجرات سخت ونفس گ

 نی جی شلوار طوسھی... مثل سابق با ھمھ بگو بخند داشتنیابت... کردمیکندم وتامل م
 خواستم یم.... داشتی ورنی مشکی وکفشادی سفراھنی ھمرنگ شلوارش وپلتیبا ژ

 اگاه بودم کھ خانواده شبی کھ دل؟؟منیبدون دل... کنم ماادهی ھام رو روسرش پیعقده دل
 نیپس ابت... بابایبھ دعوت وبفرما!!و تازه...نجای اانی ملی واسھ سال تحوامروز عمو

 ی عادری من غی برانیوھم.... نداشتی مداخلھ اچی کار ھنی طرف بود وتو ایب
 ی من کناره نمی از روی اھی کردم کھ ثانی رو حس مامی نگاه تینیھنوزم سنگ...بود

 اخم سرم رو بھ ھیبا ...احساس شد  کھ طرف راست بدنمیرزش ارومبا ل....گرفت
 وخرابش می شد حال وخی بھ لرزه افتاده بود واز حاالتش منیادر...طرفش برگردوندم

 شونھ ھاش یدستام رو رو... کردی باره تھ دلم رو خالکی یدلواپس... دادصیرو تشخ
 :مستقر کردم ودر گوشش گفتم

 نیست؟؟ادری خوش نن؟؟حالتیلنت؟؟ادری رو سایفتچتھ پسر؟؟چرا ر-         
 ؟؟؟یداداش

 نداشتم کھ رو بھ راه نانیاطم.... گره کردش زل زده بودی وبھ دستانییسرش پا        
 ی کتونیبا شلوار کتون سبز خوشرنگ وکفشا... سبزدی چارخونھ سفراھنی پھی...باشھ

 نی تا ای کسنیھمچ... بوداقتی لی واقعا بنایسار... کردیداشت کھ فوق العاده جذابش م
 ی بنده وبا بی عشق منی چشماشو رو ھمھ ایبھ راحت  خواد واونیحد خاطرش رو م

 چھره دنیبا د...صورتش رو اروم اروم بھ سمتم برگردوند...شھی ازش رد مییاعتنا
ھالھ اشک ...چشماش سرخ ومتورم... تموم وجودم خورد شدیدرھم واشفتھ اش انگار

 تو ینگران قادر بھ تکلم نبودم وتنھا با... کردی میی وخودنمادی درخشیتو چشماش م
 رنج وشکنجھ نی بزرگ ترنیا...دلم بھ حالش کباب بود... گردوندمیصورتش چشم م

تنھا با چشمام بھش ... شدی انسان از طرف روح وقلبش بھش وارد مھی بود کھ یا
 نبود کھ بتونھ درون ملتھبش رو خاموش واروم یچی کلمات ھنیب... دادمی منیتسک
 رونینفسم رو با درد ب...ختی ریش خشمش می باروت تو اتشتریوبلعکس ب...کنھ

 بھ ی با ھراس بھم وبعد نگاھنیمن وادر... بلند شدفونی زنگ ایفرستادم کھ صدا
 :دی سگرمھ ھاش رو در ھم فرو برد وغرنیابت....می سالن انداختیابتدا

 رو براش یادمونی بھ التی چھ تعطنیحاال بب.... خوردیاستارت باز...باالخره-         
 !!!حض کنھ...می زنیرقم م

حالت نگاھش با چند لحظھ ... چشم دوختمنیاز جاش بلند شد کھ ھاج واوج بھ ادر        
بلکھ حاال .... از شکست وغم نبودی اثرگھید....تو اون چشما... کامال متفاوت بودشیپ
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 چھ ایخدا...دی کششیترس بھ جونم خ... کردی انتقام داشت غوغا می توزنھی ک حسھی
 : خفھ گفتمیی بشھ؟؟؟با لکنت وصدای قراره چگھیدفعھ د نی؟؟؟ای واسمون نوشتیریتقد

 !!! اروم باش وخودت رو کنترل کنن؟؟فقطیر...اد-         
 : خاص بھ صورتم چشم دوخت واز تو گلوش گفتیبا طرز        
کھ .... وقت اونھگھید....ینگران من نباش خواھر!!!شمی بھتر نمنیاز...من-         

 !!!ھی بازشیوقت ات!!!بچرخھ....گردونھ بھ وفق مراد ما
دستپاچھ ...ی وبابا رفتند سمت سالن ورودنیاز سرجاش بلند شد وبھ دنبال ابت        

ترس ... کردخیتنم ...نم کیری گمی توستم تصمیذھنم قفل شده بود ونم...شده بودم
دلم ... بدهریی ماھا رو تغری وتقدی تمام زندگدی نھ چندان دور کھ شایوواھمھ از زمان

 بکنھ؟؟؟ذھنم ی از سر نفرت وانتقام کار ابلھانھ ابخواد نکنھ... زدی رو منیشور ادر
 نگاه اشفتھ مین... بشھیقی کھ ممکن بود حقییافکار پرت وپال...دی پر کشییبھ ھر سو

 وپر شتاب بھ سمت در عی سریی کردم واز جام با عجلھ پاشدم وبا گام ھاامی بھ تیا
ھمھ اومد داخل ومشغول   اول ازنیاتفاقا ھمون لحظھ عمھ نسر.... روانھ شدمیورود

 لبخند ھی خونسرد وبا یلی کھ خنی کنار ادردمیدو... با بابام شدیخوش وبش وروبوس
 عمل دمی ترسیم... نبودی اصال عادشیحالت روان.... بھ در زل زده بودنھیمرموز با ک

 دیبعد بابا من بودم کھ با... شده بودوونھیپاک د... ازش سر بزنھیی وخطای عقالنریغ
 ی واقعی فرشتھ بھ معناھی نمیعمھ نسر... کردمی مکی سالم علنی نسرمھبا ع
بر خالف اون ...ی واقعی معنا تموم بھیھمھ چ!!! وشاد...خونگرم...مھربون...بود

 بود کھ با دوسال اختالف ینی زمی عمم حورنیا... کھ جادوگر بدجنس بودگمیعمھ د
 ی قھوه ای روشن وچشمای قھوه ایموھا... داشتفی از بابام کوچک تر تشریسن

بھ ... پوشکیخوش اندام وش...نیری چروک شده اما شی خندون وکمیصورت...سوختھ
 ھی تو شیعمھ ھمسرش رو سھ سال پ.... بھ بابا شباھت داشتیلی خیلحاظ ظاھر
 از دست داد واز اون بھ بعد خودش بچھ ھاش رو با چنگ ودندون ییسانحھ ھوا
 ھی وخودش دی خرکاشی شوھرش رو از شرکت سھام شرنیعمھ نسر...بزرگ کرد

 رونق گرفت وکار وبارش ی زود وعالیلی کرد کھ خسی تاسیشیشرکت لوازم ارا
البتھ ھنوز ... زدی وتجارت حرف اول رو ماستیعمھ تو علم س... پر پول شدیحساب

اما !!رهی بگیشی من بزنھ وازش پی موفق نشده بود رو دست بابای احدالناسچیھ
 ! میبگذر... کسب کرده بودنھی زمنی رو تو ایادی زتی زن موفقھی وانبھ عن...خوب

 
 

 : پر خنده گفتیبابا با لحن        
 از ی وحال واحوالدی ورا بزننی ای سرھی کھ دیقابل دونست!!چھ عجب خواھر-         

 .یری بگرتیبرادر پ
 : وخنده گفتی اخم تصنعھی بابا وبا یعمھ دوستانھ وگرم زد بھ بازو        
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 نزن یری حرف از پیکیتو ...ی ولاھمی تو رو سشیاوووو نادر من کھ ھمش پ-         
اصال ... نادریتو کھ از منم بھتر موند...ی فروتنیادی زای ی زنیکھ مطمئنم بلوفت م

 مزخرف بھ زبون ی حرفانیاز!!! مردتھیتو تازه اول چلچل... کھ پنجاه سالتھادیبھت نم
 . کنمی کھ باور نمارین

 وقت نتونستم تو چیمن ھ.... سالھستیاصال من پسر ب...باشھ...  بابایلیخ-         
 ی تو چلو کباب رو مشھیھم.... رو بھ نفع خودم تموم کنمجھی نت بارھی...مذاکره باتو

 . زنھی کنم ودلم ھمش سرم غر می نگات مفی من فقط با تعریخور
 ھم از سر گفتمان بابا وعمھ رو یلبخند گل وگشاد... خندهریعمھ وبابا زدند ز        

 ی بودند وبھشون نگاه مستادهی مثل برج زھرمار وانی وادرنی من نشست اما ابتیلبا
خندش رو بھ لبخند بدل کرد کھ مودبانھ سرجام ... شددهی من کشینگاه عمھ رو...کردند

 : وگفتمستادمیا
 !!داریمشتاق د....سالم عمھ جون-         
 درخشانش سرتا پام رو یبا چشما...ستادیعمھ چند قدم جلو اومد ورو بھ روم ا        

 : من در چرخش بود گفتی اجزانیاھش ھنوز ب نگکھیبرانداز کرد ودر حال
 شد وزبونش ھمھ ی ھمون دختر وروجکتھ کھ رو پاش بند نمنیخان داداش؟؟ا-         

 رو کشتھ بود؟؟
ھنوزم ھمھ رو با اون زبونش شل وپل ... نکرده خواھریفرق چندان - دیبابا خند        

وگرنھ ھمون ....ھ کرده خورده عرض وطول اضافھیفقط ... بندهی مری کنھ وبھ تیم
 !!! رفتی راست باال مواری ودواریوروجک سابقھ کھ از د

 ی کھ حس میبھ قدر... بغل کرد وسفت فشردی حرکت ناگھانھیعمھ من رو تو         
 خودم رو تکون کمی....ادی پره ودل ورودم باال می مرونیکردم االن چشمام از حدقھ ب

 :دادم کھ من رو از خودش کند وبازوھام رو تو دستاش گرفت وبا شوق گفت
 کھ ھیکماالت... پارچھ خانومھی!!ی چھ قد وقامتنیبب....ھزار ماشاهللا....ماشاهللا-         

 !! دختری شدیچ!!! کنھیچشم رو کور م
 : واروم گفتمرانھیسر بھ ز... زدمیحیلبخند مل        
 .کماالت از خودتونھ!!ممنون.... رسونھ عمھ جانی لطف شمارو منیا-         

 گھید... بھت زده شده بودمومدی مرونی کھ از دھنم بیی خودمم از حرفایحت        
نم نم .... کنندیی رو رونماکشونی خوشگل وشی خود داشت شاخ ھای کھ جاانمیاطراف

 من رو برانداز داری خرھی مثل داشت... شدمرهیسرم رو بلند کردم وبھ صورت عمھ خ
 : زد وبا خنده گفتیطنتی شپر روشو سمت بابام کرد وچشمک... کردیم

 گھ؟؟؟ی دزمھینادرجان؟؟؟کن-         
 ی اھی ثانیخنده از رو صورتش کنار رفت وبرا... شکل دادریی تغھویچھره بابا         

رنگ بھ رنگ شده ...بھ خودش برگشت... چشم دوختنی بھ عمھ نسریبا شگفت
 رو لباش نشوند ورو بھ عمھ خنده ی لبخند تصنعمچھی کرد وننی بھ زمینگاھ...بود

 :خنده گفت
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 !!!یزینھ کن... کنھی خانومدیحاال حاالھا با....دختر من-         
ندانھ سر  متی شد ورضانھی دست بھ سنی با تحسنیابت...دی عمھ باال پریابرو        

عمھ صورت ... بودرهی خیفکش منقبض وبا حرص بھ در ورود... نیتکون داد اما ادر
 رو از ی جواب کوبنده انیتوقع چن... معاوضھ کردی چھره عادھی رو با رتشیپر از ح

 نیبابا ھم ھم...ومدی جملھ خوشم نمنی ازموقع چیھ!!خوشم اومد...طرف بابا نداشت
 بشنا سند اصال دل زی عروسشون رو بھ اسم کنایخوب  دختر ھی کھ مردم نیاز!!طور
 ھی کھ در قبال ی تعارفنیمسخره تر.... شماستزیکن!!ی الکیچھ تعارفا... نداشتمیخوش

 ردعمھ سرش رو در گوشم او... دندی ارزش جلوش می کنندو بی مچارهیدختر ب
 :وزمزمھ کرد

 !!!ی وخانوم گل خودمیپس سوگل-         
 یسرد....دیچی تو تنم پی وکوتاه مدتفیحس لرزش خف... حبس شدنھینفسم تو س        

 در گوشمم وز وز یھ.... حرفا متنفرمنی ازیمن ھرچ....ایخدا...گونھ ھام ملموس بود
 نیعمھ از من جداشد ورفت سمت ابت!!!گھی منھ دی از شانس عالنمیا.... کنندیم

انگار داشت با دشمنش ....نی کرد اما ادریوبوس سالم وری کھ بھ گرمنیابت...نیوادر
تا روم رو ... شدی مانی نمانھی حس کھیتو تک تک رفتاراش ... کردیخوش وبش م
 قھوه یچشماوموھا... صورت ارومھیبا ...خوش اندام... دختر قد بلندھیبرگردوندم با 

  خشگل ونازشیی خدای انصافیبھ دور از ب... ودھان متناسبینی روشن وبیا
 سرش رو بلند کرد وتو واشی واشی... بود وسرعت قدماش ارومنییسرش پا...بود
چمدون گنده مندش رو انداخت دم در ورفت سمت ...دی نگاه بابا وبعدم من رو دنیاول

 یدستاش رو دورگردنش انداخت وبا قربون صدقھ شروع بھ احوال پرس...بابام
تنھا ...نای ساری پاره کردناکھیھمھ ت در مقابل اون... بابا نشستیشونی رو پیاخم...کرد

 :با لحن عوامانھ خودش گفت
 !! جونیی دایخوش اومد-         
 وبا شوق اوردی رفتار سرد بابا رو بھ روش ننایسار....و اون رو از خودش کند        

 نی گرفتھ بود اما نخواستم بعد ایلیبا اونکھ دلم ازش خ... من باز کردیاغوشش رو برا
 کھ زنگ یگرچھ موقع... برخورد زننده وبد داشتھ باشمھی داری دنیتو اول...ھمھ سال

 از اغوشش دستامو باز یروی زدم وبھ پی مصنوعبخندل...زد توپ بارونش کردم
 کرد ی متمی ادکلنش اذیبو...دیدستاش رو دورم حصار کرد ومن رو سفت چسب...کردم

 نی اونکھ تو اتاق خواب ادریبھ جا...حھی رانی انکھیحس ا... دادیومن رو شکنجھ م
حس !!! رسھیمشام م بھ... کھ لقب داماد فوق العاده رو گرفتھبھی غرھیتو اتاق ...چھیبپ
 اراده پشت یب...تو وجودم پخش شد... لرزونھی کنھ وتنم رو می داره ھق ھق منکھیا

 :مانتوش رو چنگ زدم وزمزمھ کردم
 یچ...یدیخودت صالحت رو توش د... کھھیاھر...ستی نریخود کرده را تدب-         

  نوام بشھ؟؟؟ی تونم بگم تا اروم دل تو وداداش بیم
 . شدرونھی غلطم ومیبا تصم...میتموم زندگ....ی انمونمیپش- ھق ھق زنان        
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تمام .... سرعت عملتنی کھ با ا؟؟؟تویدیزود نجنب...یمونی خورده واسھ پشھی-         
 . دختریب کرد پشت سرت رو خرایپال

 . ھستیھنوزم راه وچاھ....ینھ ان-         
 بابا باعث جداشدن ما ی پرس وجو کنم کھ صداشتریخواستم ب...اخمام جمع شد        

 : شدییرایاز ھم ورفتنمون بھ سمت سالن پذ
 ھاتون رو بھ زمان ی صغریکبر...دی دونیخواھران گم شده؟؟اگھ مصلحت م-         

 لی نکرده عزرائی االن خدانی کھ ھمستیقرار ن!!!ارهیوقت بس...دی موکول کنی اگھید
 رو نایسار!! بابایان....دی کنی پچ پچ مدی بھ جون ھم وداردیدیظاھر بشھ کھ شما چسب

 . کنییراھنما
 سر نی ادرمیتا برگشت...نای تکون دادم ودستم رو گذاشتم پشت کمر ساریسر        

 ی نگاه پر از نفرت وغمنای ساریبھ سرتا پا...ردنھ سبز شد سر گیراھمون مثل دزدا
 ومشھود انداخت وراھش رو بھ سمت سالن کج کرد ظی پوزخند غلھیبھ ھمراه 

 رهی وناراحتش خی اشکی با چشمانیزم بھ... انداختمی گوشھ چشمنایبھ سار...ورفت
 کردم کھ تشی وبھ سمت جلو ھدادمیپشتش رو مال... ملموس بودیبود ولرزشش بھ راحت

 از نھادش سر داد وبھ سرعتش یآھ... داشتیاھستھ اھستھ گام برم...راه افتاد
 با ورودمون... کھ مشغول بگو بخند بودندوستمی لبخند پت وپھن بھ جمع پھیبا ...افزود

 یکنار... بدندیی سالم واشنانای بلند شدند تا بھ ساری دستھ جمعنی عمو شاھخانواده
 دونم چرا انقدر امروز بھ چشمم ینم... در نوسان بودامی تی رو وتنھا چشمامستادمیا
 ھم کنار عمھ نای رو دستھ نشستم کھ سارنیکنار ابت... از قبلشتری بیلی خیحت!!!ادیم

 بھ گفت وشنود یلی کھ اصال تمادی شد فھمی بود ومنییپا سرش...رو مبل دونفره نشست
 کرد کھ بھ طور ی گرم مچارشی بیفقط وفقط سرش رو با انگشتا...با جمع رو نداره

 داشت با لحن عوامانھ وگرمش از شرکت نیعمھ نسر...حتم در سدد خورد شدن بودند
 کند ی موست پرتغالش رو پکھی گفت کھ بابا در حالی جون مالی واسھ لشیوزندگ

 :خطاب بھ عمھ گفت
 . داخلادی با شما بدمشی کجاست؟؟؟نداری خواھر؟؟؟سامیراست-         
 سرم رو بلند عایسر... برق از تنم عبور کردانیانگار جر...اریبا اومدن اسم سام        

عمھ پارو پا انداخت ... قرار دادمانی بابا وعمھ در جرنی رو بمیکردم ونگاه پر از شگفت
 :وبا افتخار گفت

 اما بھ...اصال تحمل نداشت...ادی دوست داشت کھ با مابیلی پسرکم ختشیقیحق-         
 نیاما بھمون تضم...مجبور شد کانادا بمونھ...دمونی قرار داد جدی از طرفایکیخاطر 

 .داد کھ حتما حتما فردا عازم بشھ وخودش رو برسونھ
 ی کھ مو بھ تنم راست می من ثابت کرد وبا لحن خاصیعمھ نگاھش رو رو        

 :کرد ادامھ داد
فقط تمام ...ستی معلوم نروز وشبش....ی قراریاز شوق برگشتن وب-         

 . کنھی داره دنبال نفس جست وجو مھنشیتو اتمسفر م...وجودش
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 اری اختینگاھم ب... بودبھیاما لبخند رو لبام غر...حس کردم گونھ ھام گل انداخت        
بھ نظر ... نبوددمی کس در محدوده دچیھ...بھ جز اون... شددهی کشامیبھ سمت ت
 بود کھ قصد یمثل موقع...نیاما طرز نگاھش بھ عمھ نسر...ومدی ملکسیحرکاتش ر

نگاھش رو بعد چند ... کنھکسانی ونی ھم نشاکداشتھ باشھ فرد مورد نظر رو با خ
 یشتریتو دلم زلزلھ شصت ر....درخشش نگاھش... از عمھ گرفت وبھ من دوختقھیدق

مھ داشت بھ طور ع... بکشمغیج...زار بزنم.... کنمھی خواست گریدلم م...بھ پا کرد
  کرد واسھ تک پسرشی می نھ اونطور اما مقصود دار ازم خواستگاریول...واضح

 یبھ تمام دخترا... خودشی کھ ارزوندشی گندی تار موھی بھ قول خودش بھ کھ
 شده از دست دهیمن روم بھ خاک مال!ی تھ تھ تواضع وفروتنیعنی!!! ارزهی میامروز

 وبھ کف پارکت دمی دزدامی تیاھم رو از تو چشمانگ. بودن عمھ وپسرشی ھمھ خاکنیا
 دوشم متحمل ی رو روینی سنگھمھ نی انی ازشتری تونستم بینم....خونھ دوختم

 ی رنگ زرشکھی... شدمکوری بلند ومانیشروع کردم بھ ور رفتن با ناخن ھا....بشم
 نی پر طعنھ ادریصدا... شده بودی طراحزی ری ھانی ترک کھ با نگی وطرح ھانھیزم

 :دیرشتھ افکارم رو بر
داماد فوق العادتون مارو مفتخر .... کھمیاقتی لیانقدر ب... مایعنیعمھ جان؟؟؟-         

 نکردند واالن حضور ندارند؟؟؟
 دهی صورت پرھی وعمھ با نای ساریرنگ ورو...دمیی عمھ رو پایباال چشم        

 ھوی شد؟؟؟چرا یچ...د قابل فھم بویترس واضطراب جفتشون بھ راحت... شدضیتعو
 رنگ پس دادن؟؟بھ بغل نی کھ ھمچدی پرسشتنی انیرنگ بھ رنگ شدند؟؟مگھ معما

 ری رو زنایعمھ وسار..گاھا داشتند مثل کارانی وابتنیادر...دستم نگاه کردم
اب دھنش رو قورت ... برگردوندمناینگاھم رو بھ سمت سار... ذاشتندی مکروسکوپیم

 :داد وبا پتھ تتھ گفت
 .ادیبھ خاطر شغلش نتونست ب.... کاوه....راستش...خوب--         
 ھی وبا رانھی ومچ گی صندلی پشتش رو با شتاب وقدرت کوبوند بھ پشتنیادر        

 :پوزخند مشھود گفت
 دو سھ ھی نداره کھ بھ خاطرش تیانقدر واسش اھم.... ھمسرش.... یعنی؟؟یجد-         

 داماد فوق ھی اتی از خصوصنمیاد؟؟ایپاشھ ب... کنھلی رو تعطیکارو کاسب...روز
 .می خبریما ب...تازه اومده رو بورس...العادست البد

 سپر کرد ودر مقابل نھی از دخترش کھ تو گل مونده بود سیروی بھ پنیعمھ نسر        
 : گفتی وجدلکسی ریلی کردخی کھ پرسش وجواب منیادر

ھرروز چند ...ھیاخھ کاوه پزشک جراح قابل.... کردی عذر خواھیلیدامادم خ-         
 شرمنده شد کھ نتونستھ یلیخ... داشتیامروز ھم چندتا جراح... کنھی متیزینوبت و

 رسھ تا شما چشمتون بھ جمالش روشن یانشاهللا تو فرصت مناسب خدمت م...ادیب
ام  ھارو واسھ بچھ ھنی بھترشھی ھمنم.... حرص وجوش نزن عمھیلیتو خ....بشھ

 . کنمیانتخاب م
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 من کشوند ی اش رو رونانھیزبی چقدر سمچھ؟؟؟دوباره نگاه تگھی دنیا... بابایا        
 کردم چقدر االن بھ خاطر یحس م!!طفلک بابام... شدرهیوبعد چند لحظھ بھ بابا خ

 رو ثابت کنھ؟؟کھ ی خواست چیم...پسره خر کلھ!!! کشھی داره زجر منی ادریکارا
 یتی وواسش اھمستی اصال بھ فکرش نکھ دوستش نداره؟؟؟نایمثال شوھر سار

 کرد اری سکوت رو اختنیادر... کردهیعقل از کلش خدافظ...اروی شده وونھینداره؟؟؟د
 سرش با نیابت... کردی نگاه منای وبا حرص بھ عمھ وساردی جویاما پوست لبش رو م

 : گفتنای اش گرم بود کھ خطاب بھ ساروهیم
 ؟؟یری گی سخت ممیدخترعمھ؟؟؟رژ-         
 ی لبخند تصنعھی بھ جمع انداخت وبا ی نگاھنایھ؟؟ساری چھ سوالنیواااااااااا ا        

 :گفت
 ؟؟؟یدی سوال رو پرسنیچطور کھ ا.... جاننینھ ابت-         
  بھ پوزخند کرد ودوبارهھی شبیخنده ا... بھش انداختی نگاھی باال چشمنیابت        

 :چشماش رو تو بشقابش برد
 تا تیازشب عروس... از ابعادت کم شدهیلیخ... اخھی ندارم ولیمنظور-         

 بلھ؟؟؟.... دارندتی حساسیلی دکتر خیحتما اقا....ی اب شدیلیخ...حاال
 رهی خواست مچ بگیم... وعمھ ثابت کردنای ساری نگاھش رو روثانھی خبنیابت        

 دفعھ تو عمرم بدون دخالت نشستھ نی اولیبرا... حرفا بودنی تر ازرکیاما عمھ ز
عمھ چشماشو ... بودمری گرتشی خودمم تو بھت وحیحت... ماجرا بودمیوتنھا تماشاچ

 شربت وانی لھی زی میاز رو...رمز وراز  مرموز وپریخنده ا...دیتنگ کرد وخند
 برخورد نگیری شنگیری شی گردوند کھ صداوانی لیقاشقش رو تو...البالو برداشت

عمھ ...میھمھ منتظر چشم بھ دھان عمھ دوختھ بود... دراومدوانی لی ھاوارهیقاشق با د
 د دوختھ شده بووانی بھ لنشیزبی تی کھ چشمای ودر حالدی قلوپ ازش رو سر کشھی

 : با خنده گفتی کامال در ارامش وخونسردنیخطاب بھ ابت
 واسھ من ودخترم ی کھ داردهی مادرت رو مریدھنت ھنوز بو ش....عمھ جون-         

 از شان یزیچ...ینی بچالسمی خورده کمتر البالو گھیاگھ ... آی کنیاظھار نظر م
 !!!! ندارمیمنظور....البتھ بگم ھا...شھیومقامات کم نم

 یدلم م... شدی خالیسی فکی الستنی عی رو بگنیابت!!! جونم جوابییییییییییا        
 ی قفل مشتھی پسره پررو رو بست ونیباالخره دھن ا...رو ماچ کنمخواست بپرم عمھ 

 گوشھ لبش ی ولبخند محودی ابروش باال پرامیت!!! بازش نکنھجای بگھیھم زد بھش تا د
 بچھ ھی بھ دورش انداخت ومثل ینگاھ.... شده بودف ھم کھ کننیابت...جا خوش کرد

 اش رو وهی واروم داشت ملکسی ریلیبابا خ... دادھی مبل تکی شده بھ پشتطیتخس خ
عمھ ....خوشنودم شده بود...ظاھرا چندانم ناراحت نشده بود وبلعکس... کندیپوست م

گفت   گذاشت وخودش رو سرگرمزی می اون رو رووانشی کامل لدنیھم بعد سرکش
 ی دلش منیاما ابت... برگشتشی بھ روال عادیکم کم ھمھ چ... کردالجونیوشنود با ل

 ینایسار... کردی پچ پچ منی با ادریمکی داد وقایسر تکون م...هزیخواست کخ بر
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 شتریاما ب... پروندی دوکلوم مھی ی محجوب ومودب نشستھ بود وگھگاھیلیخ...طفلکم
تو تک تک ... سوختیدلم بھ حال اونم م... کردی مری خودش سرانھیتو عالم گوشھ گ

 نای ساری غصھ ودردسرادی دونست؟؟؟شای چھ میکس... پنھون بودیحالتاش غم ودرد
 می تاھی...می زدی می تر از داداش خل وضع من بود وما بھش مھر متھممی عظیلیخ

 کینزد... انداختمی نگاھنمی صفحھ بزرگ وپرنگیبھ ساعت مچ... شدی سپریکوتاھ
 : گفتمی پرشوقیاز جام برخاستم وبا صدا... بودلی تحوسال

االناست توپھ رو ...دی دور سفره جمع بشدی ببرفیتشر...دیلطفا بلند بش...جماعت-         
 !!!االی...دیبجنب...در کنند

 
 

 مشعل دار ھیبا قھقھ خنده بلند شدند ومن مثل ...ھمھ بھ جنب وجوش افتادند        
 سفره ھی... بودمدهی رو خودم چنیسفره ھفت س... رفتمی مشیجلوتر از ھمھ بھ پ

 دی سفیی طالیرای پھن کرده بودم وحری پارچھ ساتن زرشکھی شکل کھ روش لیمستط
 نھی اھیوسط ... داشت زی می افتاده روحالت نی ھر سیجام ھا...بھش جلوه داده بودند

 خشگل کھ خودم بھ یلی سبزه خھی شده وی وبزرگ وجلوش قران تو جلد حکاککیش
 تنگ بلور کھ ھیو... خوب بھ دستم اومده بودیلیسبزه خ...شکل قلب سبز کرده بودم

 نبابا قرا...می حلقھ بستھی زیھمھ دورتا دور م... کردندی مزی ھا جست وخیتوش ماھ
 ازش رو باز کرد یاز تو جلدش دراورد وصفحھ ا...رو برداشت وبھش بوسھ زد

 ی پخش مونیزی سال داشت از تلولی تحویدعا... ھا دوختھیونگاھش رو بھ ا
 لبام نگھ ی کردم لبخندم رو رویسع...دستامو جلوم بھ شکل دعا گرفتم...شد

 کامل یشفا....وخانوادم  خودمیسالمت... کردمیارزوھام رو با خدا زمزمھ م...دارم
 اراده باال ینگاھم ب... کھ ھنوزم برام مبھمھیدرک حس...رفع ھمھ مشکال و....مامانم

 از ھم واشی واشی...چشماش بستھ بود... مورد نظر قرار دادنھی رو گزامی شد وتدهیکش
 ری کردم وغافلگی لحظھ دست وپام رو باھم قاطھی...گشود وبھم چشم دوخت

 یایتو در... زدی منمیقلبم بدون ترس وواھمھ بھ س... حبس شدنھیس نفسم تو...شدم
 از یاونقدر مسخش شدم کھ زمان بھ کل... چشماش در شرف غرق شدن بودمیطوفان

بعدم طبل ودھل من رو بھ عالم  توپ وکی شلی صدانکھیتا ا...دستم در رفت
 ی رو بھ رودمیمپنجره ا... گفتمکیبا ھمھ دست دادم وتبر...سرگردون خودم برگردوند

 از غم ورنجام رو یو کم... نحو برام رقم بخورهنیامسال باز کردم تا بھ بھتر
 نی ھم ھمنیعمو شاھ... دادیدی عی پنجاھھی ی قران بھ ھمھ نفریبابا از ال...بکاھھ
 پالک ھی... داد اما بھ منیدیبھ ھمھ اسکناس ع...دی رسنینوبت بھ عمھ نسر...طور

 نکھیتجسم ا...بغض کردم... بھم دست دادیحس بد... قلبوتا بھ شکل دکیکوچولو وش
 ھیبا ... دادی وسخت عذابم مدی کشی مری ازدواج کنم من رو بھ زنجاریبخوام با سام
 تظاھر ھی ھمش جز کھیدر حال...دمی از عمھ تشکر کردم وروش رو بوسیلبخند تصنع

 ی ھام بھ شمار میز ھمبانی از بھتریکی اری سامی تو دوران بچگدیشا...ستی نشیب
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چون ... وقت تو ذھنم نگنجوندمچی مشترک باھاش رو ھی زندگلیرفت اما تصور تشک
 ینیری تا شیتادند سمت سالن اصلھمھ با قھقھ خنده راه اف... بھش نداشتمیواقعا عالقھ ا

دلم ... بودمرهی غم جانکاه بھ پالک کف دستم خھیاما من تنھا با .... صرف کنندوهیوم
 از دستش ی جورھی خواستم یم....ومدیازش خوشم نم...غم وغصھ کرده بود رو پر از

 ی نگاه میدیبھ اون پالک تنھا بھ عنوان ع...راه افتادم سمت اتاقم ...خالص بشم
 رفتم تو رجھی کردم وشیپلھ ھا رو با دو ط...ی خواستگاری برای بھونھ اھینھ ...کردم

 رهی دراولم خنھی ازی می و بھ رومدی کشیقینفس عم...اتاق ودر رو اھستھ بستم
رفتم سمتش ودر جعبھ جواھراتم رو با حرص گشودم وپالک رو با غضب ...شدم

 پر کاه ھی یاحساس سبک... بستموحرص مضاعف پرت کردم تو جعبھ ودرش با قدرت
 کنھ وبچسبونھ متنفر لی بخواد خودش رو بھم تحمیکی کھ نیاز...بھم دست داد

 نی رو تو اتاق گردوندم وبھ سمت در اتاق رفتم کھ دستم بشمامکالفھ مردمک چ...بودم
 یسر برگردوندم وبھ رو... ابروھام نقش بستنی مابی خشک شد واخمرهیھو ودستگ

 برداشتم وتو دستام تارویگ...اروم اروم جلو رفتم ولبھ تختم نشستم...م شدرهیتخت خ
 خط خوش وخونا ھی با شرو.... چسبونده شده بودکی کاغذ کوچکھی تھیروش ...گرفتم

 :نوشتھ بود
 .امیت...... مبارکدتیع-         
 کھ تا حاال از ھیدی عنی بھترنی کردم ایحس م...دیلبخند نم نم رو لبام رنگ پاش        

نگاھم ... نبودیچی با ھسھی کرد قابل مقاھی رو کھ بھ قلبم ھدیحس خوب... نفر گرفتمھی
 تارمی گی باحال ومناسب برای جاھیدنبال ...رو موشکافانھ تو اتاق بھ گردش دراوردم

 ی ھمراھش داشت ومشھی بود کھ ھمی ھموننیچون ا...امی تتاریگ در واقع... گشتمیم
افکار ... اش داده بودھی تعجب داشت کھ بھ من ھدیجا...زهی واسش عزیلیگفت کھ خ

 دور نگھشون التمی کھ برام مقدور بود از مخیی ذاشت اما تا جایدخترونھ ازادم نم
از جام ... نقطھ استوپ کردھی چشمام رو... مخم رو بھ فنا نسپارندنی ازشتریداشتم تا ب

 یروش دست... کوچولو ونازم گذاشتمی عسلزی می روواری رو تو کنج دتاریبلند شدم وگ
نگاه پر شوق اخر رو بھش انداختم و ... بودیجاش عال... وچند قدم عقب رفتمدمیکش

 دهی بساط شام چنییتا رفتم پا...شب شده بود...دمی اتاق کشرونیراھم رو بھ سمت ب
 ی دوتا صندلامیت.... نشستمنی وادرنی کنار ابتزی برو برگشت رفتم وسرمیپس ب...شد

لبخند ... کردیاونم داشت نگاھم م...بھش نگاه کردم...اون ور تر ومقابل من نشستھ بود
 اعتنا روشو ازم گرفت وبھ ی بھ عنوان تشکر تکون دادم کھ بی زدم وسریمحجوبانھ ا

 شتی اون نیریمیخوب م.... نزاکتی پسره بشششششششیچ... دوخت ومشغول شدزیم
 ارزو تو دلم تار نیا... خدای؟؟؟ای تو فھم وشعور دار دلم خوش باشھیرو خم کن

 رونینفسم رو با حرص ب... دفعھ ھم کھ شده درست رفتار کنھھی نیعنکبوت بست ا
 رو سرم... افتاد بھ جونمختنی کرم رکمیھوس ...دادم ومنم سرم رو با غذام گرم کردم

 : کردم وبا تمسخر گفتمکی نزدنیبھ گوش ابت
 ؟؟؟ی رو نگرفتتیھنوز پنچر-         
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خواست ... وبرگشتم سرجامدمی خندزی رانھیبھم چپ چپ نگاه کرد کھ موذ        
عمھ !! دادیاخ اخ اخ کھ چھ حال... شدطی ادب وخنی انی ادریبھ جا...صواب کنھ

با ... کمپلت داغون شدنیابت...جواب داد دندونشکن کھ چھ عرض کنم؟؟؟کمر شکن
 کھ انگار داشت نمیادر...کرد ی حرص نوش جان مشتری کرد وبی می بازیغذاش باز

 ی وچشم غره مومدی بد بخت چشم وابرو منایفقط بھ سار... خوردیزھرمار م
 ی بود وخجالت کش منییفقط سرش پا... چھ خورددی ھم نفھمچارهیاون ب....دیشوت
 گرم یھمھ دور ھم جمع شدند وبازار گپ وگفت حساب... شامزیبعد جمع شدن م...داد
 کنھ باز بھ یفکر م...نمی بود اما نرفتم بشی خالامیکنار ت... زدمدید ھی جمع رو نیب...شد

 اروی نیمن ذھن مسموم ا... دارمی قصد وقرضھی شده ومن نیری ششمی پشیدیخاطر ع
خدمتکارا ...رفتم وبالجبار نشستم ... بودی ھم خالنیکنار عمھ نسر... شناسمیرو م

 جلومون ی ھای عسلزی میورو اوردندی رو ملی واجینیری وشوهی می ظرفایکی یکی
 داشتم جلو ی سعیلیخ... زدندی ھا بدجور داشتند بھم چشمک مینیریش... ذاشتندیم

 ی جزو اون ناممکن ھانمی نکنم اما مگھ ممکن بود؟؟؟ای وشکم فراخرمیشکمم رو بگ
 ی دستشی پھیخم شدم و... تر وتازهی ھاینیریمقابلھ در بابر ظرف ش...من بود

 دارم یبخوام برم...من تعارف مارف ندارم... واسھ خودم گذاشتمنوعبرداشتم واز ھر
 ھفت ھشت سالھ با ذوق گذاشتم رو پام یمثل بچھ ھا....ستی ھم جلو دارم نیوکس

 بھش گاز زدم کھ مزه یبا خوش حال...اب از دھنم راه افتاده بود... رو برداشتمیکیو
 : بلند گفتی کھ عمھ با صداکردم ی وحالم رو مفیشتم کدا... بھ دھنم مزه دادنشیریش

 شی کھ پی فرصت عالنی خواستم ازیم...و با اجازه ھمھ...داداش رخصت -         
 یبرادرزاده گل وخانومم رو واسھ سام.... جانی استفاده رو ببرم وھمتیاومده نھا

 . کنمیخودم خواستگار
 از یبھ قدر... وتلخ شددی تو گلوم ماسینیری شری نظیمزه ب!!! کردشیعلن....ایب        

 تو گلوم ومن رو بھ سرفھ دی پرینیری مقدار از شھیحرف عمھ شوکھ شدم کھ 
 ی از روعیعمھ سر.. کردمیدستم رو جلو دھنم گرفتم وبا تمام وجود سرفھ م...انداخت

 کھ ی وحالی متوالینفسا...دمی ازش رو سرکشمکی شربت داد دستم کھ وانی لھی زیم
 ی روم نگاھشی بھ جماعت شگفت زده پدهی ور قلمبیبا چشما...روبھ راه شد

 وبھ خصوص بابا نی وعمو شاھالجونیل....ھمھ مات ومبھوت مونده بودند...انداختم
بازم موجود نا معلوم ....امی وتدنی در شرف ترکنی وادرنیابت....ھاج وواج

 ومبھم وگنگ جیمثل اکثراوقات گ...م کنییقادر نبودم کھ حالتش رو شناسا...ھوناشناخت
 وھمھ جارو بھ خاک زهی رو بھم بری خواستم بلند بشھ وھمھ چیاما تھ دلم م...بود

 چرت ومحال ی ارزوھانیپس از...رانھی انجایاما ا...ای ھندلمیھھ مثل ف....وخون بکشھ
دم  قورت دادم وبھ صورت ذوق زده عمھ وبعرو اب دھنم... بھ ذھنم نفوذ کننددینبا

 ی رو بمی نظر منفدیبا....نییسرم رو انداخم پا... پر اکراه انداختمیجمع نگاھ
لبخند .بابا.. بارکنی وباقالاری گفتم وگرنھ فردا پس فردا خر بی بھش میستیرودروا
 : زد وبا پتھ تتھ گفتیمصنوع
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 .ی کنشیعلن.... کردم کھیتصور نم!! خواھردیکرد....رمونیغافلگ...ھھ-         
 ی خوبنیاونم بھ ا.... کھ فرصتش ھستیوقت...وقت طالست-عمھ        
پسرکم تاب وقرار ... حرومش کرد؟؟خدا خودش شاھده خان داداشدیچرا با...یومناسب
 سرش رادی وابی دست گذاشتم ھزارتا عیرو ھر دختر...یروز وشبش شده ان...نداره

 یزی چنای ای جز خوش بختممن... خوادی رو میان....اخر خودش بھم گفت کھ...گرفت
 ھیھم .... شما باشمشی پلی وسال تحوامی دونستم کھ ھم بی رو بھونھ انیا... خوامینم

 . بردارمیریقدم خ
 تاب ی ونشناختھ عاشق بدهیپسره من رو ند!!رتونی خی تو ھمون قدمایا....ھھ        

 ی ھمھ موردا رو برگشت ملھی مخش تعطارویخوب بھ من چھ؟؟؟...وقرارم شده
 نیا... بدبخت خاک برسر کنم؟؟نوچی دستیمن جرش رو بکشم وخودم رو دست...زنھ

 شور ھیعمھ رو بھم با ...رمی بگونھزد بھ سرم بھ...ادیوصلھ ھا بھ مزاج من خوش نم
 :وشعف خاص گفت

  عمھ جون؟؟؟ھیحاال نظرت چ....خوب-         
 بگم عمھ ی دونم چینم....واال....اووووم- شدمرهی خانگشتام رو شکستم وبھ عمھ        

 . شدمزیسوپرا...جون
 جابھ جا یخودش رو کم.(شھیری وغافلگجانی ھنیمزش بھ ھم...اووووو عمھ-         

 خوب؟؟؟) رو بھ من نشستقایکرد ودق
 کھ من ی عمھ جون چقدر تو ماھی کرد االن بپرم بغلش وبگم وایالبد تصور م        

 زد کھ ادم ی پروژکتور می جورھیچشماش کھ ...ی نجات دادیدگیرو از معضل ترش
 نی ای تھ وتوی جورھی تونست ی بھ ذھنم اومد کھ میسوال... کردی ھم تجسم نمنیجز ا

 :دمیاخم کم حال کردم وپرس ھی...ارهی ونشناختھ رو دربدهیعشق ند
 نھیچطور شده عاشق س...دهی کھ االن من رو اصال نداریسام...عمھ جون-         

 چاکم؟؟؟
 واسھ داشتن یلیاگھ خ...می مدلنی بود اما من ای از ھرگونھ ادبی لحنم عاردیشا        

حاال منم ....رندی من رو با تمام داشتھ ھا ونداشتھ ھام بپذدی زنند پس بایمن لھ لھ م
 ی میزاری از سر و روم بششیچ... ھول وعجلھ دارم واسھ قبول کردنیلیخ

 : وگفتد زیعمھ لبخند)آره جون عمت!!(باره
 نیھم... ازتلمی فھی دنی چطور فقط با دی از خودش بپرسدیبا....اونش بماند-         

 ھی دی دونم شایالبتھ م...نظرت رو بگو....تو... دلش رو رد کرد رفتیجور
 ...یواگر بخوا...انتخاب برات دشوار باشھ....خورده
عجب ... بازندی بھم دل ملمی خاک برسرمن کھ ھمھ خواستگارام از رو فیا        

 !!!ھیروزگار
 اریگرچھ سام...ی خوب روش تمرکز وفکر کنی تونیم-  ادامھ داددیعمھ با ترد        

 ی طور داره منی کھ اششی تو اتیختیتو باروت ر... حرفاستنی عجول تر ازیلیخ
 !!!سوزونھ



 257 

 من شده عاشق یای از جنگولک بازلمی فھیااا بھ من چھ پسر ببوت فقط با واااااا        
 : زدم وبھ عنوان ختم کالم گفتمی لبخند تصنعھیمنم از خدا خواستھ .واال!!!تب سوزان

گرچھ ...رمی بگمیدوست ندارم عجوالنھ تصم....روش فکر کنم....دمی محیترج-         
  کھ؟؟؟دی کنیدرک م... ندارمیحاال حاال قصد ازدواج وخونھ دار....من

 ....آره عمھ اما-         
 رو یی نھامیتصم... کنم عمھ جانیدرموردش فکر م- وسط حرفشدمیجفت پا پر        

 .دمیبھتون اطالع م
 زمزمھ ی لبری اب رفتھ زی تکون داد وباشھ ایسر.... مات موندچارمیعمھ ب        

 جانانھ علم نکنم دست بر دار ی کشسی وگسی گھی کھ تا مییمن ازون عروسا...کرد
 : کردم وبا پوزخند گفتمی اثانھی خنده خباریتو دلم بھ عمھ وسام...ستمین

 یلیخ....ستمیمن اندازه دھن شما ن!!! بھ چاکدیبزن....جونتون واستون مھمھ-         
 . حرفامنیبزرگ تر از

 گفتھ بی از غدمشی دشی کھ حدود دوازده سال پی تونستم با مردیچطور م        
 ی تلھ انی دادم بترشم اما دم بھ ھمچی محی تموم؟؟؟ترجیازدواج کنم وھمھ چ

 نگاه امی بھ تیگوشھ چشم... از درونم سر دادمی مبل صاف نشستم ونفسیرو....ندم
 بود کھ انگار رهی بھم خیطور...نیی پاختی ری قلبم فشرده شد وھردنشیبا د...کردم

 یتو اون چشما!!زیپسره ھ... کردیداشت درستھ نوش جانم م... مرتکب شدمرهیگناه کب
 طوفان سردرگم رھا ھی من رو تو شھی کھ ھمیحس... زدی موج می حسھی رشیپاچھ گ

 حالت ھینگاھش رو با .... کھ برام نامعلومھ افشا بشھییزایکاش تمام چ... کردیم
 گره کردش بدجور یدستا...شد رهی خزی منیی بھ فرد وخاص ازم گرفت وبھ پاصرمنح

 ی دستھ ھایدستاش رو رو... شدمرهی بابا بھش خیبا بلند شدن صدا... تحت فشار بود
 : نیمبل گذاشتھ وپا رو پا انداختھ بود وطرف مخاطبش ھم عمو شاھ

 ؟؟؟ی رو چھ کاره االتی جان؟؟تعطنیخوب؟؟شاھ-         
 ی ومعموال بمیلیتعط....گھیشھ دخوب اسمش رو- با خنده جواب دادنیعموشاھ        

 !!!!کار
 . شدیپس عال-دیبابا خند        
 ی نادر؟؟؟من تورو می کردی رو حالجیچطور؟؟؟باز چھ برنامھ ا- نیعموشاھ        
 .ی ایتیعشق صفا س...شناسم
 لیبھ جلو ما(ی گرمابھ وگلستان خودماریالحق کھ -دی خندگھی دیبابا بار        

 ھی تونھ یم.... ماو ھمھ باھمالیاونم تو و... مسافرت شمالھی) بھ عمو زدیشدوچشمک
 ؟؟؟ی اھیپا...شھی ھمھ؟؟؟مثلینظرت چ.... کم وکاست باشھی بحیتفر

 ھیباشم وپا.... توقی شفقیرف....اما نادر؟؟؟من... فکرات بکرهشھیتو ھم-         
 جادی واستون مزاحمت ادیگرچھ شا...البتھ.... نشدنیا...گھیسوروساتات نباشم؟؟نھ د

 .دیباز شماھا ازرده خاطر نش... باشھی خانوادگی خوایشما با خواھرت م....میکن
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کھ ...میاگھ مشکلتون ما ھست....نی اقا شاھدی حرفا رو نزننیا– وسط دیعمھ دو        
 می باششتریتازه ب...دی کنمونی شما ھم ھمراھمیشی ھم خوش حال میلی تازه خمی بگدیبا
 . گذرهی خوش مشتری بیلیخ

 !!!یلیخ....اره-  با پوزخند زمزمھ کردنیادر        
 ...اما خوش بختانھ بحث رو خراب نکرد        
 تعارف خودیپس ب...ی دونم تا اخرش ھستیم...اری دبھ درنگھین؟؟دیشاھ- بابا        

 !!!نکن
 م؟؟؟یوفتیراه مفردا ساعت چند ....خوب- دی دستاشو بھم زد ومالنیعمو شاھ        
 : وگفتدی خندطونیبابا ش        
 !!!ھر وقت سرور امر کنھ-         
 . نادرمی حرفا رو نداشتنیا!!یاریصاحب اخت- نیعموشاھ        
 : انداخت وگفتتی کھ عمھ بازم پارازدندی ھمھ خندبایتقر        
 رییتو ساعتاتون تغ.... خوردهھی شھیاما م... خوامی عذر میلیداداش؟؟؟من خ-         

 د؟؟یبد
 :دی خاص بھ عمھ نگاه کرد وپرسژی پرستھیبا ....بابا خندش رو قطع کرد        
 ؟؟یستی نیشما راض....چرا خواھر؟؟؟نکنھ-         
 ھی پاشھی کھ من ھمی دونی مھ؟؟؟خودتی حرفا چنینوچ داداش؟؟؟ا-         

 ....اریاما سام....ستی نیدیاالنم تو اومدنمون ترد...مسافرتم
نفسم داشت بند ... من بھ لرزه افتادی تموم وجود خاکاریبا اومدن اسم سام        

 ی با صدانایسار!!! وارامشھی از راحتی کھ اومدنتم خالاریخدا لعنتت کنھ سام....ومدیم
 :اروم ومظلومش گفت

 کمی....شھیاگھ م....می گفتنیواسھ ھم.... تو فرودگاهنھیشیپروازش ساعت نھ م-         
 ...گھید...ادی کھ اونم بمی بدرییتغ

 امواج یانگار.... قطع شدی کھ بھ کلییتا جا...ومدی تر منییصداش با ھر کلمھ پا        
 بھ درگاھت مرتکب شدم کھ یاخھ من چھ گناھ!!ایخدا... کردی داشت سقوط مشیصوت

فرت بھم خوش بگذره اما  مسانی خواست ای م؟؟؟دلمی کنی بالمال سرما نازل میھ
 رو داشتم تحمل ی بدطی شرایلیواقعا خ... تلخ شدهم االن بھ کامنی کھ از ھمنیحاال بب

 ی ھمراه ما باشھ خاطرم رو ارزده ومعذب ماری قراره فردا سامنکھیا... کردمیم
قرار شد کھ ھمھ ... رسوندمی رو ممی ھرطور شده بود بھش جواب منفدیاما با...کرد

 دوازده یعتاسا...میجمع حاضر فردا صبح ساعت ده دم در خونھ ما باشند تا حرکت کن
 ھم رفتند تو نایعمھ وسار... عزم رفتن کردندنی شب بود کھ خانواده عمو شاھکی

اش ...خستھ وکوفتھ... کھ خدمتکارا واسشون اماده کرده بودند ومنم رفتم تو اتاقمیاتاق
وفقط تمام فکر ...حوصلھ عض کردن لباسام رو ھم نداشتم... ولو شدم رو تختموالش

 !!! از بخت گندماری سامچوندنی وپدنوذکرم شده بود دک کر
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 فرانسھ نشستھ ری بھ انتظار حضور اجالل سفیتو سالن اصل        

وبابا عمھ !!ی سرکارریھمھ رو از دم بستھ بھ ت!! برو عموشششششششیچ....میبود
 تا اقازاده رو تا دم در خونھ مثل ساق دوش دوماد اری رفتھ بودند دنبال سامنیوابت

 کنارم رو مبل دونفره نیادر!!!مرده شورشو ببرند پسره احمق خرکلھ... کنندیھمراھ
 دی ترکی بدبخت رو کھ داشت از خجالت منای سارزی حس نفرت انگھیلم داده بود وبا 

 کھی گاگوال کنارش کز کرده بودم وبھ تنیمنم بالنسبت ع.... دادیرو تحت فشار قرار م
 د کری طفلک کھ الم تاکام زبون باز نمنایسار... کردمی مگای دوتا ننی ایپاره کردنا

 دخترک بودم نی ای اگھ من جایعنی.... کردی خوب داشت زھرشو ترشح منیاما ادر
 خورد ازش تشکر ی کھ میی تا جانی بھ جون ادروفتادمی مدی چسبی بھم امپر مگھید

 ولذت کارش اضافھ بشھ کال حالشو درجا بره اتیضی بھ فی کردم تا حسابیجانانھ م
 با نیادر.ستی بودن از دستم ساختھ نماشاگر جز تی پس کارستمیاما حاال کھ ن!!!باال

 :متلک گفت
 دیگب....دیدخترعمھ جان؟؟؟حتما بھ اقا دکتر فوق العادتون سالم مارو برسون-         

 !!! انجام بشھدی کارا وحرفا ھست کھ بایلیخ...میدارشونی مشتاق دییییییییلییییییخ
 یحت... گفتی فرو فرستاد وگرفتھ چشمی طفلک اب دھنش رو بھ سختنایسار        

 ی داد وگھگداریفقط گوش م!!!ھی االن حس وحالش چمینی کھ بباوردیسرش رو باال نم
 نی کرد وھمی چزوندنش قدعلم می براشتری بنی داد کھ باز ادری دوکلوم جواب مھی

 : کردی میشرویطور واسھ خودش پ
 یعقل وشعورشونم کھ چشم کور م....لھی مردم تکمیینای روزا ماشاهللا بنیا-         

 ھی چی دونیاصال م!!!....قیھرچھ ال....قی گفتن خالمیراستم از قد...کنھ
 ارزش ی معاشرت کنھ کھ حتشعوری وباقتی لی افراد بیر سھی با دیدخترعمھ؟؟؟ادم نبا

 و ارزش یری وبمی کھ واسشون تب کنرسھ بیچ...ھھ...تف انداختن بھشونم ندارند
 !!!یقائل بش
 یسقلمھ ا.... کردی فراتر از حد وحدودش پاشو دراز میلی داشت خگھی دنیادر        

 : گفتمی لبریبھش زدم وز
 ھی چای وری چرنیا..... کھ رو فرشتھ رو نگھ داریپسره خر؟؟؟احترام مھمون-         

 ؟؟ی بافی بھم میدار
 کھ نایدوباره بھ سار.... از گوشھ چشم بھم انداخت وپوزخند زدی نگاھمی ننیادر        

 : شد چشم دوخت وبلند با پوزخند گفتی ملی متمای زد ورنگش بھ سرخینفس نفس م
شکنجم دادو تلخ ..... کنمی دست وپنجھ نرم مقتی وقتھ کھ دارم با حقیلیخ-         

 ی ادهیچشمامو وا کرد کھ بھ ھر ادم تازه بھ دوران رس....ی نیوعذاب اور بود اما باک
 ماھم فوالد گھی دیول... روم قدعلم کنھشیرو نندازم کھ از پشت بھم خنجر بزنھ وپ

 ھیواسھ ...مقام احترامم!!!قراره بھ ساز ما بچرخھ....گردونھ  دورنیا....می شدی ادهیابد
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 سوال ری وزشھی ملی ومفیح...ابونھی کنار خی ھمون اشغاالاقتشیادم گربھ صفت کھ ل
 !!!!رهیم

لرزشش کامال مشھود .... دادی داشت االرم انفجار منای ساریمنبع صبر وبردبار        
 ری غی وبخواد عملادیھر آن بود کھ بھ رخش ب... کردی مطی داشت خیلیبود وحالش خ

 نی غضب الود بھ ادریی وچشماضیسرش رو بلند کرد وبا غ...معقوالنھ انجام بده
 وخشم تیاز سرجاش با عصبان... فشردی مھمدستاش مشت بود ولباشو ب... شدرهیخ

 : گفتیظیبرخاست وبا پوزخند مشھود وغل
 چی ھم ھری وبا تقدستی ننی جز اقتی وحقادیه سرش م نفرھی ستھی کھ شایھر چ-         

 قمونی کھ المیدی رو دور وبرمون ندیما ھم کس.... مقابلھ کردشھیجوره نم
 ھاتم یعقده دل... دستمال نبندیالک.... کنھ روی رو کھ درد نمیدرضمن سر...باشند
من وقتم رو از سر راه !! باشھودت خراب کن کھ در شان خگھی بدبخت دھیسر 

 ھمھ حقارت رو بھ جون نی نزاکت الت گوش بدم وبار ای بھی کھ بھ خزبالت اوردمین
 !!! باشھریخ.... کنھری راھب واست تعبشیبرو پ...یدینھ خواب د...ھھ...بخرم

 اورده بھ ھ؟؟؟نوبرشوی کگھی دنیا... انداخت ورفتنی بھ ادریزی امرینگاه تحق        
حاال ... ھم خواست انجام دادی کرد وھرچکیزد داداش طفلک من رو کوچ...خدا

 پشت سر ھم نیھمچ....دی پری مرونیچشمام داشت از حدقھ ب!!! دارهفیطلبکارم تشر
 تی با عصباننیبھ ادر... کنھی متی دار حمابقھ مجرم ساھیقطار کرد کھ انگار داره از 

 رو ھدف گرفتھ زی مھی بھ لب داشت وچشماش پایلبخند تلخ ومرموز... شدمرهیخ
 : وزمزمھ وار گفتدی بھ باال کشیچشماش رو با حالت ترسناک....بود

 ی خوام خوابم رو واسھ تو ھم بازی؟؟می کشیواسھ من خط ونشون م -         
 در سزاوار شی نماھی!!! فخرالزمانرهی گی قرار متتیحتما مورد رضا....کنم
 ھی.... واست بپزمی چھ اشنیبب!!!داریشب درازه وقلندرم ب...دهتازه شروع ش....شما

 تو مختون زی وخاطره انگییای خوام سفر امسالتون رویم!!سھیمشت روغن روش وا
 !! بمونھیباق

 ی کنھ اما ھرچی گذر منی از ذھن پر دغدغھ ادریالی دونستم کھ چھ فکروخینم        
 بلند خنده ی رفتم کھ صدایبا خودم کلنجار م... نبودیبود مطمئنا چندان عادالنھ ومنطق

از جام ... از برگشت خانواده بنده بودیوگفت وگو تو خونھ منعکس شد وحامل اخبار
 رو کم رمونی سفیی فرمافی اماده ود وفقط تشرسافرت واسھ میھمھ چ....بلند شدم

 کم حال کھ ی سرافون صورتھیلباسم ... اجالل حضور فرمودندیداشت کھ بھ سالمت
 یصندال.... دی چسب سفی شلوار کشھی.... بلند داشتمنی استدی بلوز سفھی رشیز

 براق  ورژ لبملی رھی تنھا شممیارا...دی سفی صورتیبی شال ترکھی وی بندیصورت
اعصاب ... زدم واز جام بلند شدمنی بھ ادرییبغل پا!!!چی ھگری ودنیھم... بودیصورت

 ھی وبھ انتظار ستھی کھ االن قراره جلوم خبردار باینم کس فکر کنکھیا... بودی مرغزیچ
فقط تو دلم !!!ی کرد واعصابم رو قروقاطیذھنم رو اشفتھ م....ھیمیبرخورد گرم وصم

چند لحظھ بعد قامت ... سر کنمی وخوشری روزا رو بھ خنی کردم کھ ایخدا خدا م
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 یصاف ومرتب سرجام خشک بودم وبا نگاھ... شدانیافراد خانواده از اول سالن نما
 جمع نیدر ب... کردمی تر شدنشون نگاه مکی بھ نزدی تفاوتی وبیی اعتنایاز سر ب

 ی مشکختکت وشلوار خوش دو.... ومرتبدهی اتو کشپی تھیبا... قد بلندیپسر
 دی سفیپوست....ی ورنی مشکیکفشا.... راه راهی نقره ای وکراوات مشکدی سفراھنیوپ

 ی براق روشن قھوه ایچشما.... رنگی مجعد وقھوه ایموھا.... گلگونیوصورت
 وجذاب پی خوشتشیی خدای انصافیبھ دور از ب..... حس ھمراه بودھی کھ با یوصورت

 ھست مبارک یھرچ... نداشتیریتاث چی من ھیاما قدرت جذبھ اش رو...بود
 ھی.... بودی عادری کرد کھ واسم غی مانی طغی حسھیتو اون جفت چشما ...صاحبش

با فاصلھ !!! تفاوت وسردیب.... نقطھ مقابل نگاه منقایدق!!!ی ونگرانشیجور تشو
 بود انگار دارانھینگاھش خر.... وسرتاپام رو از نظر گذروندستادی ازم ایدوسھ قدم

 قتیحق.....گھیخوب ھستم د..... کنھی رو برانداز ممتی وگرون قعی کاال بدھی داشت
 ی دم از روم کناره نمھینگاھش ... کرده بودندزشیپنوتیانگار ھ!!!ستی ننمیجز ا
 کنھ ی منگوال فقط داره بروبر نگام منی عستایوا!!گھی بنال دیریخوب بم...گرفت

 :باز کردوبا لکنت گفت باالخره. زبون باز کناالید !!!نھیپسره بوز
 !!!سالم....س-         
 یلیاما خودم رو نباختم وخ... کردتیانقدر استرسش ملموس بود کھ بھ منم سرا        

 :سرد گفتم
 !!!دیخوش اومد...سالم-         
چون ھمون طور کھ مات زده بھم ....ستی نشی حالیچی کھ ھدی رسیبھ نظر م        

 نی وسنگرهی خی ھمھ نگاھانی بار تحمل اگھید... گفتیزل زده بود زمزمھ وار ممنون
 کرد تی رو اذمینی ادکلن تندش بی کھ بودمی کشیقینفس عم....واسم توان فرسا شده بود

 ھی جلو صورتم حصار کردم وبلند عطسھ زدم کھ ودستم ر...ومن رو بھ عطسھ انداخت
با !!! کردی ورزش اساسھی خونھ ھی وپاانیبن... رو شاخش بودیشتریزلزلھ ده ر

 فرار ی براری نظی بیبھونھ ا... دادنھی رو بھم ھدی انگار شادفونی ایدراومدن صدا
ار دور ی سامی چشماشیاز پ...ھمھ بھ تکاپو افتادند!!!نی سنگی جو وفضانیکردن از

 : گفتمنیدر ھمون ح...دمی دختر بچھ بھ سمت در دوھیشدم ومثل 
 .بسم هللا....دی بشیراھ!!!شب شد.....گھی ددیزود باش-         
پسره عقل تو .... خل وچل قسر درفتماریخوش خوشکم شده بود کھ از دست سام        

 ی باشختھی بود کھ تو لونھ مورچھ اب رنیمثل ا....اطیرفتم تو ح...ستیمغزش ن
 ی گفتیم.... زدندی بلند ھم رو صدا می رفتند وبا صدای طرف مھیھمشون داشتند بھ 

 : اورد وخطاب بھ من بلند گفتونریعقب ب  سرش رو از تو صندوقنیابت...زهیسرجال
 ما ی فقط دست بھ دھن بھ ھمتانستای سرپرستا باال سرمون وانیع.... پارهشیات-         

 عرضھ ی بده کھ نگند دخترشون بزی تکون ناچھی بھ اون تن لشت االی...نگا کن
 االی...ی کنی بادمجون گوشھ خونھ باد منی پره عی کھ خدا فرج کرده منمیھم....اس

 !!!بدو...دختر خوب
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 ی وبا نگاھستادمی خوشملش وانی ورفتم کنار ماشنیی پادمی پلھ ھا دویاز باال        
 : گفتمھانھیعاقل اندر سف

 یمن رو با ھرچ.... کشھی مدکی من رو ی خاطر خواھی کھ انقدر ادعایکس-         
 خواد ھم راه ی خواد بخواد نمیم.... نوعش موجودهنیھم....راستی پذیطیوھرشرا

 !!!بازه وجاده ھم دراز
 : رو لباش نشوند وگفتیکیلبخند ش.... دستش رو بھ کمر زدنیابت        
 ی می سخنراننی ای خورده دارییکلت بھ جا.... شنومی ممانھی حکیحرفا-         

 ؟؟؟یکن
از تو بھترشم ھست ....؟؟نوچی فقط خودت عاقل وپر سر زبونیفکر کرد-         
 بھ ی دستھیمنم عشقم بکشھ وحسش باشھ !!! بھ خودت وافتخارات نبالیلیخ...داداشم

 !!!! نباشمونتی زنم مدی خرت وپرتات منیا
 !!! خواھریتو چقدر بھ من لطف دار-دیخند        
 !!!بلھ.... الطافم پناه دادمھیمن از ھمون اول تورو در سا-         
 رفت ی رفت کھ چارستون بدنم بندری اسھیتکون داد وانچنان ر یسر        

 ی وارسقی رو دقپشیت!! شوتھ الکرداری بھ ھمھ جا میامواج صوت....وبرگشت
 ھی... داشتداسی کھ روش طرح ادرهی بھ رنگ سبز تی حلقھ انی رکاب استھی...کردم

 نشی سیو کھ تا ربلند  گردنھی وی مشکی بادی با کفشایشلوار مدل ورنگ ارتش
فقط !!نی وخوشگلیپیکال خانواده ما اند خوشت.... بودی عالیاز ھر لحاظ.... ومدیم

 گھی دنایا!!! ندازندی طاقچھ باالھم واسمون مچی دونن ھی قدر نمایبعض
 حض ارمی رو سر داداش خودش درمشیمن تالف!! ندارهبیحاال ع...نوبرونشونن

 !!!کنھ
 

 داد یا...دمی کشی در نگاه پر از خندم رو بھ سمت در ورودیبا اومدن صدا        
 انی جرھی کھ بھش یانگار....دی کوبی منمیقلبم خودکامھ خودش رو بھ قفسھ س!!!برمن

 محشرش تو درگاه ظاھر کلی وھپی با اون تامیت... وصل کرده باشندتھیسی الکریقو
 یکی وشی مشکنیلوار جش... داشتی برمواستوار  بلندیشد وداشت بھ سمت ما گام ھا

 یلیخ... بوددهی پوشدی اسپرت سفی وکفشای سورمھ ایشرتی بلوز سوھیبھ پاداشت و
 ری سرد بود کھ تا مغز واستخون تی شب ھوا بھ قدری پرشبید!!! بودزیاعجاب برانگ

 نکھیمثل ا... بودیھوا کامال صاف وافتاب!!! انگار چلھ تابستونھیگی اما حاال مدی کشیم
 خورده تحول ھی دیبا.... سرتون بھار اومدهری برسونھ کھ بابا خیی جوراھی خواست یم

 وپشت سرش نی ابتنی از ماشی با فاصلھ چند قدمامیانھ؟؟؟تی می رو شاھد باشییاب وھوا
 یزیتو چشماش چ... وتا چند لحظھ بھم چشم دوختستادی اھستھ وبدون سوصدا ایلیخ

 موسبب ازرده شدنم نیو ھم... کشف نکردمی حل نشدنیمعماھا غرور کاذب وھیجز 
 دوخت کھ ھنوزم تو صندوق نی چرخش گرفت وبھ ابتھی نگاھش رو باامیت... شدیم
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 یی با صداییھوی یلی فرستاد وخرونینفسش رو کالفھ ب... بردی بھ سر منشیعقب ماش
 :بلند ورسا گفت

 
 

 . دراومدد؟؟؟ماهی عزم رفتن کندیی خواینم-         
 

 بھ ھوا جست وسرش محکم خورد بھ یده متر...دی ھول کرد وترسنیبتا        
 : وگفتامیبرگشت سمت ت...سقف

 
 باالسرت لی عزرائنیع....ی اوھونی اھنھیبابا !!!!امیخدا لعنتت کنھ ت-         

 !!!!شھیمنفجر م...ادم زھرش...انیدرم
 

 !!!!ی بترسدمیبا.... تو ھپروتیری تو میوقت-  جواب دادی سرد وجدیلی خامیت        
 

 !!! برج زھرماریی ماتی تو سایلیحاال نکھ تو خودت خ-نیابت        
 

 قھقھ خنده از پشت سر ی وبعد بھ من انداخت کھ صدانی بھ ابتی نگاھمی نامیت        
 نیادر... برافروختھینایسار...نیبابا بھ ھمراه عمھ نسر....توجھم رو جلب کرد

 ی کمپرسھیدست ھرکدومشون ... شدندری سرازنیی از باال پلھ ھا بھ سمت پااریوسام
 ای با ارالی وخالھ لنیعمو شاھ.... تنقالتکیپالست  گرفتھ تاکیکنیاز سبد پ...بار بود

 اومده بودند کھ من افتخار ندادم وسالم اطی داخل حامی ھم جلوتر از تتایوارم
 ی سر خودم میحاال چھ بزرگوار.... کھ مفتخرشون کنممشونیاصال ند....نکردم
 کھ ییااز اون ج!!! برهی با کی تا مشخص بشھ کمی ھم رفتامی وتنیمن وابت!!!زارم
 : ارادت داشت دبھ دراورد کھنای بھ ساریلی خنیادر

 
 !!! کنمی کھ بھم نچسبھ سر نمییمن جا-         

 
 می باھم افتادامی وتنیادر....نایسار...پس بھ ناچار من... جا بدهریی شد تغیاما نم        

 وخانواده عمو نی ابتنی تو ماشنی وعمھ نسراریسام....بابا .... نیابت...امی تیتوسوناتا
 بلند خودشون جا ی شاسنی باشند تو ماشای وارتایارم....الجونیل.... کھ خود عمونیشاھ
 ھمھ پشت نی با عالمت ابتقھی وبعد چند دقمی مقرر شده مستقر شدیسرجاھا ھمھ.میداد

 با مھارت تمام امی بود کھ تینی فوق العاده سنگکی شھر ترافیتو....میسرش راه افتاد
 ھم از خدا خواستھ دنبالمون راه ھیبق....از کوچھ پس کوچھ ھا انداخت ومارو نجات داد

 باھم اونم بھ طور ی چند کلمھ اامی زدند وفقط من وتی نمی حرفنای وسارنیادر....افتادند
اما از قرار معلوم .... شدی کھ بھتر زود کات ممی کردی روح اختالط می سرد وبیلیخ
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چھ برنامھ ....دیچیاعصابم بھم پ... کردندی ھمھ عشق وحال می حسابنی ابتنیتو ماش
 نیبا ا....وباد ھوا  شد؟؟؟ھمش پوچیحاال چ.... بودمختھی کھ واسھ تو راه نرییھا

 شده یبھ مرگمم راض!! گذرهیھم خوش م داره بیلی وشنگول خی ھپیلیدوستان خ
اخرسر ... ساختندی رو واسمون مینیری اوقات شیلی چندطبقھ زھرمار خیبرجا...بودم

 : گفتمامی خطاب بھ تی عصببای تقریبا لحن
 

 مجلس دی اومدیگی اون قارقارکتو روشن کن ماالی....اھھھھھھھھھھھھھ-         
 !!!!اھھھھھھھھھ....تی خاصی بی روحایب!!!ختم

 
 : باز زھرشو ترشح کردنیادر        

 
 بودن تی خاصی جز بیتوقع....می بشنی ھمنشاقتی لی بی با ادمایوقت-         

 !!!!ستین
 

 :کنترلم رو از دست دادم        
 

 ادم ھی ومغز ؟؟؟سری بودنت ور نزنقی وانقدر از الی خفھ بششھی منیادر-         
 .لطفا ببند درگالھ رو!!ی فھمی نمیچی داره کھ ماشاهللا تو ازش ھیتی ظرفھی....اقتیبال
 

 : گفتی جلو بھم نگاه کرد وبا لحن لج درارنھی از انیادر        
 

 . کنمیمن اطاعت امر م..... عرض کنھاقتمی خواھر بالیھرچ!!!چشم-         
 

 ی پخش شدن اھنگ تو فضای چشم دوختم کھ صدارونی بھ بیبا اوقات تلخ        
 : دادنی از حال گندم رو تسککمی نیماش

 
 یشونی پریمن از حال و ھوا        
 ی بارونی تو شباھیاز گر        
 یرونیاز حس شکستن و و        
 ی دونی کھ داغونم و تو نمنیا        
  توی بیمن از تک تک لحظھ ھا        
 توی دوری روزایاز غصھ         

  کھ دل ِ منو سوزوندهیاز دل        
  ، کھ جا موندهییاز عکسا        
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 زارمی نمزارمیب        
 ی سر کنی دوست داریکھ ھر جور        
  گفتم دوست دارمیھ        
 ی باور کنی تو نخواستیول        

 
 رمی دلگای دارم از دنیاحساس بد        
 رمی گی اشکامو از تو میمن تقاص ِ دونھ بھ دونھ         
 رمی دلگای دارم از دنیاحساس بد        
 رمی گیمن تقاص دونھ بھ دونھ اشکام و از تو م        

 
  کھ تنگھ دلمیی روزایاز ھمھ         
  جنگھ دلمی کھ باھاش میاز غم        

 
 زارمی نمزارمیب        
 ی سر کنی دوست داریکھ ھر جور        
  گفتم دوست دارمیھ        
 ی باور کنی تو نخواستیول        

 
 )زارمیب-عماد طالب زاده        (

 
اصال .... گناه وی ودل بی وبدبختی ودوری قراری کھ ھمش داره از بنمیا....دھھ        

 گرفتھ یی حال خراب زد رو داشبورد وبا صداھی با نیادر....ومدهی بھ ما نیاقا خوش
 :گفت

 
 . دارم؟؟؟نگھایت-         

 
 : شدرهی انداخت ودوباره بھ جاده خی نگاھمی بھش نامیت        

 
 ؟؟؟ی خوش ن؟؟؟حالتیواسھ چ-         

 
 : وار داد زدوانھی محکم تر زد رو داشبورد ودنیادر        

 
 تحملش رو گھی دیعنی...ستینھ حالم خوش ن!!!ارتوی ابو طنیدگفتم نگھ دار ا-         
 .ندارم
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 رو بھ کنار اتوبان منحرف کرد وبدتر نی حرکت بد وناموزون ماشھی با امیت        
 نیادر... کشون وخاک پاش کنان ترمز کردرکافی تنیپاشو رو پدال گاز فشرد کھ ماش

برگشتم ... توقف کردندامی تنی ھم پشت ماشگھی دنی کھ اون دوتا ماشنیی پادی پریجل
 توجھم رو بھ طرفش جلب نای ھق سارق ھیعقب تا نظاره گر باشم کھ صدا

 با اخم جذابش اممیت... زدیدستش رو جلو دھنش گرفتھ بود ومثل ابربھار زار م...کرد
 بھش ارامش ی جورھی دیبا...وقت زخم زبون نبود... کردی داشت نگاھش منھیاز تو ا
 : ورفتم چفتش نشستم وشونھ ھاش رو بغل کردم ومالش دادمدمیخز... کردمیمنتقل م

 
 عالم ی کن االن رسواوونھ؟؟؟تمومشی دختره دھی ابغوره گرفتن تو چگھید-         

 ؟؟یشیم
 

 دادم کھ ازم گرفت واشکاش رو پاک ی دستمال کاغذھی شلوارم بھش بیاز تو ج        
 : گفتینیبا بغض سنگ...کرد

 
 یھربار م... تونم تحمل کنمی نمگھی بھ خدا دین؟؟؟انی ازشتری بیی رسواگھید-         

 وبدترش ی ھمھ چری زنھ زیم....بھ غلط کردنم اعتراف کنم....خوام باھاش حرف بزنم
 رو واسھ ی حدوحدودھی باشھ بای ادم ھرچقدرم کھ صبور وشکھی....گھید!!!تو حالم

 !! زارهی پاشو فراتر از حد ومحدوده من مره داقای دقنیادر... دونھیخودش م
 

 : اروم گفتمیزشش کردم وبا لحننوا        
 

 ھم االن افتاده رو دنده نیادر....شھی روبھ راه میھمھ چ...زمیاروم باش عز-         
 نیاالنم ا.... نشون ندهتی روش حساسیلیتو ھم خ!!!شھی خورده بگذره درست مھی...لج

 .وفتھی علم شنگھ راه نھیاشکاتو پاک کن کھ باز
 

 دونم اما با تمام دل ینم....سرش رو تکون داد واشکاش رو پاک کرد        
 کھ شدی تمام حرکات وحرفاش حس می تویغم... سوختیشکوندناش دلم بھ حالش م

 ی می روادهی داشت زنیادر!!! نداخت رو دوشت وتو گلوتی کوه رو مھی ینیسنگ
 شی رو از زندگچارهی نداخت کھ بی زد ومتلک می حرف منای با ساریطور...کرد

 ی چندانتیبرامم اھم... ھمسفر شد ی با کنیمتوجھ نشدم کھ ادر... کردی مزاریب
 حرفا رو کھ تو نیدر واقع ا....ھیکیمقصدمون کھ !!! خواد باشھی میبا ھرک...نداشت
 خورده کم ھی از التھابش دی کھ شامی شده فوضلدهی بود بھ رگ غلینی زدم تسکیدلم م
 رونی بھ بسی متورم وخیی دادم واونم با چشمای رو ماساژ منای ساریاشونھ ھ....بشھ

 قلبم رو بھ دنشید...ستی نگری ژست گرفتھ بود وبھ افق مامیت... کردیپنجره نگاه م
محوش شده ... کردی مدای پزهی انگدنی واسھ تپیانگار... نداختیتب وتاب م
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درخشش .... گره داداھام شد ونگاھش رو بقی جلو دقنھیمردمک چشماش تو ا...بودم
 حس کھ ھنوزم برام مبھم وگمنام ھی... کردیوحس تو چشماش حالم رو دگرگون م

 شده ریمن رو از عالم تسخ...نی نفر بھ داخل ماشکی باز شدن در ورود یصدا...بود
 رو اری سامی جلو دوختم ودرکمال ناباوریچشمام رو بھ صندل...دی کشرونیخودم ب

ازش ... بھش انداختی نگاھامیت... مودبانھ واروم کردیالم کھ نشست جلو وسدمید
 اطی تو حشی افتادم کھ چند ساعت پی مراسم معارفھ اادی... نکردمافتی دریحس خوب

 :خونھ اتفاق افتاد
 

 ژست خاص ومنحصر بھ ھی پشت سر بابا وعمھ ظاھر شد وکنارشون با اریسام        
 داد ی خودش قرار میدبانینگاھش بھ طور مداوم من رو مورد د....ستادیفرد ا

 یی با ھمھ دست واشنااریسام... کردی گوشھ لبش جا خوش می لبخنددنمیوباھربار د
 انقدر اروی پس کلھ می زدیم....میما بود حاال اگھ!!! خوش بررو ومحترمانھیلیخ....داد

 فھیز اشنا شدن با قوم وطا شد ای ممونی کھ پشمی شدی می وخودمونشیباھاش ش
 ھم بھش ی داد وخوش بختمی دست رو ماری کرد وسامی میبابا تک تک معرف!!ما
 :بابا با خنده گفت.... دراز شدامی کھ دستش بھ سمت تیتا زما.... افزودیم
 

مثل !! کم ندارهیچی ھییاز اقا.... جان ھستنی پسرارشد شاھامی؟؟؟تیسام-         
 داشتھ یمی کھ باھم رابطھ خوب وصمدوارمیام.... بچھ ھاستی وخونکیداداش درجھ 

 .دیباش
 

 داد ودستش رو مشتاقانھ تر بھ جلو دراز یشتری بھ لبخندش نقش ونگار باریسام        
 : بود گفترهی وسرد بھش خی صورت جدھی کھ با یامیکرد وخطاب بھ ت

 
 !!! جانامیخوش بختم ت-         

 
 ی بھ پوزخند شباھت داشت کنج لباش جا داد ونگاه بشتریکھ ب ی لبخند محوامیت        

بعد چند لحظھ کھ ...دی کھ تو ھوا خشک بود کشاری وبھ دست سامنییروحش رو بھ پا
 دستاش رو از امیت....می کرده بوددی قطع اماری سامیھمھ از جواب دادن بھ دست دوست

 ھی گلوش ویاز تو... رو گرفت وفشرداری سامودست  اوردرونی شلوارش بیبایتو ج
 :دیطور با خشم غر

 
 !!!نیھمچن-         

 
 ستی شادمان نداری ودیی اشنانی اصال از اامی شد احساس کرد کھ تی میبھ راحت        

تو اون لحظھ فقط تو دلم با ....نقطھ حرارت خشم ونفرتش بھ جوش اومده...وبلعکس
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 در مقابل ی الکامیچون ت!! جوب برهھیباھم تو  نای کردم کھ اب ای مازیخدا راز ون
 .ارهی درنمنی رو از استشمش وپر خابی طور نگاه نانی ایکس

نور افتاب بدجور داشت تو چشمام .... خورد بھ خودم برگشتمنی کھ ماشیبا تکون        
اھان .... چشمام گذاشتمی سرم برداشتم وروی رو از باالمی دودنکیع... زدی مغیرو ت

 رفت ی مچالھ وپودر شدش ور می طفلک با دستمال کاغذنایسار...طور بھتر شد نیا
 نی جز ادریی چھ بالستیمعلوم ن!! نگون بختھدر چقگھی دنیا... کردی منی فنیوف

 یی بھ جارمونیمس!!!! کنھ کنھیولشم نم...لشیگی بغض شده زنطوریسرش اومده کھ ا
 سرسبز وبرافراشتھ احاطھ کرده ی شد کھ دوطرفمون رو جنگل ھایمنتھ

 ی عالیلیخ...لذتش بھ جونم نشست.... اومده بوددی خارق العاده پدیومنظره ا....بودند
 مداوم روم باعث شد نگاھم رو نامحسوس بھ جلو ی نگاه ھاینیحس سنگ!!!بود

 ی میتی بر نارضایلی رو دلنی شد وھمی ھرلحظھ افزون مامیسرعت ت....ببرم
 من نی من وحرکاتم بود وھمی روی بھ طور متوالنھی ای از تواریسامنگاه ...دونستم

 جذب شرتی تھی... بوداوت کامال متفشی با چند ساعت پپشیت!!! کردیرو معذب م
 براق وژل زدش ھم مرتب یموھا...ی بوتز مشکمی نی وکفشای لنیشلوار ج...قرمز

 رو شل کرد کھ گفتم ده ششی کنم انچنان نی کھ دارم نگاھش مدیتا فھم....باال داده بود
 جلوش رو بھ سمت خودش نھی دست برد واعی سرامیھمون لحظھ ت... کش اوردیمتر

 حرفا نیاما اون سمچ تر از.... بزنھدی نتونست من رو دگھی داریسام جابھ جا کرد کھ
 جا ریی دست بھ عمل زد واونا رو ھم تغامی کھ بازم تدیی پای بغل می ھانھیاز ا...بود
منم ... کردندی میمثل بچھ ھا داشتند لج ولج باز...از کاراشون خندم گرفتھ بود...داد
 .... کردمی مفی بالنسبت خر کنیع
 
 

 امیت... از جاش دراومد وافتادنھی انکھی اونورش کردند تا انوریاخرسر انقدر ا        
 نداشت دست الی خاری سامنکھیاما مثل ا.... با مھارت جاش انداختیلیبرش داشت وخ

 در اریسام... ببنددشری بزنھ بھ تگاردمونی کھ بادی ما برداره تا وقتیاز سر پرمو
 نشوندم میشونی رو پظی غلی کرد کھ اخممی من تنظی جلورو رونھی اییکمال پررو

 الیفکر کرده خ!!زیپسره ھ... پنجره چشم دوختمرونی چونم زدم وبھ بریودستم رو ز
تازه اقا ...چی ھرندی بگی اللمونھی دلش بخواد بکنھ وبقیلط ھرغی کانادانجاھمیکرده ا

 ھیکرده بود   کھ گوشھ لبش جا خوشیلبخند... کنندقیرو ھم بھ خاطر کارش تشو
 ی موضوع من رو بھ شدت تحت فشارانیو ھم... شدیلحظھ ھم از رو لباش محو نم

 کرد وھران ممکن بود کھ ی زنگ ھشدار من رو روشن منیوھم... ذاشتی میعصب
 من ی بھتر بود کھ بھ پروپای دونھ ولیحاال خودش م!!!بپرم وموھاش رو از جا بکنم

 ی ھمھ نگاھانی اریز... من در چرخش بودیاجزا  رو تمامنھیچشماش از تو ا!!چھینپ
 انچنان ترمز کرد امی لحظھ تکیدر .... کردم وتنم داغ بودی گاه احساس شرم میگاه وب

 تر از اون پرت شدن عی تند لنتا بلند شد وفجی وبوکای گوشخراش الستغی جیکھ صدا
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 اما می ندادت تلفایلی خمی چون عقب بودنایمن وسار...ھر چھار نفرمون بھ جلو بود
بھم شوک وارد شده ... واخ واوخاش بھ ھوا رفتشھیبا کلھ رفت تو ش....اریسام
 کارش شماتت کنم؟؟؟دعوا نیبھ خاطر ا رو امی کار کنم؟؟؟تی چدی دونستم باینم...بود

 نای افتاد؟؟ساری لحظھ چھ اتفاقھی... کردمیکنم؟؟؟فقط مات ومبھوت بھ دوروبرم نگاه م
 : گفتیوبا نگران اریزد رو شونھ سام

 
 

 !!! با توامی مسکن بدم؟؟؟سامی خوای؟؟؟می خوبی جان؟؟؟سامیسام-         
 

 :دی وبا درد نالدی سرش رو مالاریسام        
 

 .دلت شور نزنھ....سی نمیطور....میاوک!!نھ-         
 

 ... صورتت کھ؟؟؟اخھی مطمئنیسام-         
 

 نیبش!!!ی زنی بال وپر می ھم نشده کھ داری خاصزیحالم خوبھ چ!!خواھرمن-         
 .سرجات اروم باش

 
در مشخص بود کھ ھنوزم ھول برا... برگشت وسرجاش نشستشی با تشونایسار        

 خوب بودن اوضاعش اون رو سرجاش ی برااری رو داره اما سماجت سامدشیچشم در
 یم... خوب چشاشو جمع کرداریسام.... گرمامی دم تیعنی!!دلم خنک شد....نشونده

 دنی راه بندازم اما بعد دیھ جنجالی کارش داد بزنم ونی بھ خاطر اامیخواستم سر ت
 انچنان یول!!! وتشکر ازش ھم شدمریتازه بھ فکر تقد....چیعواقبش منصرف شدم ھ

 از بس کوک دیفازم ترک!!ی بھ خونھ ابدمی فرما شدفیترمز کرد کھ گفتم ھمھ باھم تشر
در  ی ولزی با لحن تمسخر اماری رو راه انداخت وخطاب بھ سامابوشی دوباره امیت...شد
 : گفتی حال جدنیع
 

 ھمھ نیممکنھ براتون با ا....دی جمع کننجایگ ا دنشیبھتره حواستون روش-         
 !!! کنھیحادثھ خبر نم)دی غریوبا حالت ترسناک...(وفتھی بی اتفاقیحواس جمع

 
 برام نیوھم...دی چندجور منظور وحس بھم رسامی تی از حرفای دونم ولینم        

 از حرفاش داشتھ باشم؟؟احساس ی دونستم کھ چھ درکینم...گنگ بود
 نای بھ ساری فرستادم ونگاھرونی؟ ؟؟نفسم رو کالفھ ب....اید؟؟؟یار؟؟تھدخطر؟؟ھشد

 من تو تفکر خودش بھ سر دازه زد کھ اونم بھ انیاز چھره متعجبش زار م...انداختم
بعد ... چشم دوختمرونی اش رو خراب کنم وبھ بلسوفانھی فالتینخواستم مخ!! برهیم
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 ی کارش الزم وعقالننیبھ نظرم ا.... داشتمی احساس بھتر وراحت ترامیترمز ت
 چندتا اھنگ امیت... شدمی خودم متحمل می رو روینیچون ازون بھ بعد کمتر سنگ..بود

 رو پر نی ماشی مورد عالقم فضای خواننده ھای موند کھ صدایکیورو رو رد کرد
 :کرد

 
  دارهی حسھیتو چشات ،         

 
 داره ی حس چھ اسمنیبھ من بگو ا        

 
 دهی حس جدنیواسھ من ، ا        

 
  بارهیاز تک تک حرفامون عشق م        

 
  تورو تو بغلمرم،یگی می ، واسھ لبخندت وقتـــــرمیبم        

 
  نظرمشھی عوض نمچوقتی ھگھی ، نظرم رو تو و دیدونیم        

 
 بھی ، حس عجدهی حس جدھی نیا        

 
  نھای ی حس خوبو تو ھم دارنیبگو ا        

 
 ی ھزی عشوه نری کھ، ھی عشق منگھید        

 
  نھای ی دوسم دارنقدیبگو تو ھم ا        

 
 چی واسھ لت وپار شدنش ھیانگار...دی کوبی منمی محابا خودش رو بھ سیقلبم ب        

 کیش ی دودنکیحاال ع... جلو نگاه کردمنھی بھ ایگوشھ چشم... قائل نبودیتیاھم
با نگاھش من رو ... نبودم کھ اونم االنصی رو چشماش بود ومن قادر بھ تشخسشیپول

 الھ؟؟ی خی بایمخاطب گرفتھ 
 
 

 اون رفتاراتو ، اون اطفاراتو        
 

  اون شب نگاتودمیمن پسند        
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 None Stop تو فکرم بودم        
 

 بات Honnest بزار باشم فقط من        
 

 د خوبھ با تو بودم واسم تجربھ است کھ منچق        
 

 ُبا چشات کردم ترجمش و بعد بر زدم        
 

  تو آس واسمیموند        
 

  خاص واسمیی ھمھ فقط تونمی انیب        
 

 نمونی کھ چقد خوبھ بنیبب        
 

 moon نیِتو ھم صورتت گرد و صاف ع        
 

 دمونی زده قایانگار دن        
 

 نمونی عیی جاستی ، نوونھیدوتا د        
 

 من دنبال تو ، تو دنبال من        
 

 بمونی عگھی دستی نمیتا ھمو دار        
 

 بمونی دود، بزنھ غنی عخوامیم        
 

 رمونی غی جاستی کھ نای دنیتو        
 

♫♫♫         
 

 شب و روزم ، شده فکر تو ھنوزم        
 

  بھ کارام خوبمتسیحواسم ن        
 

  خوش بھ حالمی باشیوقت        
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 ری گشھی کھ دلم مھی بارنی آخرنیمنکھ تورو دارم ا        

 
 ری شده دگھی ، واسھ رفتن تو دیدونیتا ابد عاشقم م        

 
 بمون تا نباشھ غم        

 
 بھی ، حس عجدهی حس جدھی نیا        

 
  نھای ی حس خوبو تو ھم دارنیبگو ا        

 
 ی ھزی عشوه نری کھ، ھی عشق منگھید        

 
  نھای ی دوسم دارنقدیبگو تو ھم ا        

 
 

 )دیحس جد-ری وسمشتازی پیعل        (
 

 : اراده با خودم زمزمھ کردمیب        
 

 بھی حس عجدهی حس جدھی نیا-         
 

 انھ؟؟ی ی حس خوبو تو ھم دارنیبگو ا        
 

 یداشت داغ م...ادی قلبم از جاش دربی وفنراچی کردم ھر ان ممکنھ پیمحس         
 صاحب مرده نی تو امپاس؟؟؟از تپش پرتوان ای ذاری منو می اخھ چرا ھایخدا....کرد

 از حرارت درون ملتھبم دی تا شانیی رو دادم پاشھیش...دی لرزیتموم بند بند وجودم م
 حرکت عجوالنھ ی کھ بھ راحتیتا حد... شده بودعیسر یلی خونم خانیجر...کاستھ بشھ
 قی تابلو نباشھ چندتا نفس عمیلی خکھیبھ طور... کردمی پوستم لمس مریاش رو ز

 اما یالبتھ تا حدود...اروم شدم... فرستادمی مرونی بھ بافتھی نی تسکی وبا خاطردمیکش
اما چھ ... بپرسمامی تاز  بلندی دوست داشتم با صداوفتادمی قسمت اھنگ منی اادیھربار 

 سروکلش ی واز کدوم برھوتھی خودمم موندم چی کھ حتی براش داشتم؟؟حسیجواب
 جاده ھی رو تو نی کردم کھ ماشی وسفر مری خودم سییایمالی شده؟؟تو افکار خولداشیپ

 ی جاده کھ دوطرفش درختاھی... وتازه بھ خودم وعالم پر از سوالم برگشتمدمی دییایرو
ھوا نسبتا سرد بود اما مرطوب ... کردی روح ادم رو نوازش موسرسبز بھم فشرده
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 ازمون سبقت گرفت ودوتا بوق زد وجلومون رو گرفت وسرعتش نیابت....ودم داشت
 میحدود ن... کردی ما وسط حرکت منیماش... رفتی مروشی ھم پامیت...رو کم کرد

 ھی ی باالقایدق...ودم بابا کھ من عاشقش بی شاھنشاھیالی ومیدی گذشت تا رسیساعت
 فوق العاده بھ وی وھی... شدی مدهی ھم دایتازه در!!! جنگل پر از درختھیکوه ووسط 

مدام ... دوست داشتنجارویچقدر مامانم ا!!ری بخادشی یییییییییھ!!! داشترونیب
 دمی از نھادم کشیآھ...چقدر خوب بود...می کردی پھن مجایتابستونا بند وبساطمون رو ا

 رو از رو چشمام رو موھام نکمیع...ستادی خونھ از حرکت انگی تو پارکامین تیکھ ماش
 طرف واون طرف نی بھ ادی وزی کھ میمی مالمیموھام تابع نس... شدمادهیگذاشتم وپ

 وچمدونم رو از صندوق عقب با ھن ھن وتن تن نی ابتنیرفتم سمت ماش... رفتیم
مگھ ... فرستادمرونی رو محکم بفسمبھش نگاه کردم ون...نیدراوردم وگذاشتم رو زم

 حرفا رو نی کھ ای لباس زپرتکھی تا تنھ؟؟چھاری جا کردم کھ انقدر سنگنی تو الیمن ف
 ھم داشت چمدونش رو از نایسار... پارک بودامی تنی جلوتر از ماشنی ابتنیماش.نداره

  کوچولوتر بود ومسلما حملش ھم راحت تریلیمال اون خ...اوردیصندوق عقب درم
 : ونگاھش رو بھ سمتم گردوند کھ با خنده گفتمنیگذاشتش رو زم...بود

 
 !!!! الجثھ استمیچقدر بار عظ!!! خواھریخستھ نباش-         

 
اما ...می دخترک رو نظر کردنی دوسھ ساعت باالخره ما خنده انیبعد ا...دیخند        
 شد خندش دهی سرم کش بھ پشتنای نگاه سارنکھیچون بھ محض ا... چشم زدمنکھیمثل ا

 از بھت وغم روش رو ی اھیوبھ جاش ال...اروم اروم رو لباش مھر محوشده زد
 دادم کھ ی حق منایحاال بھ سار...نگاه کردم منم خندم رو خوردم وبھ عقبم...پوشوند

 از شدت تعجب دنی منم در شرف ترکیحت... حد شگفت زده شده بودنیچرا تا ا
 یصدا...دی خندی گفت ومی متایوخوش حال داشت با ارم شادمان یلی خنیادر...بودم

 حد نی کھ تا ایپسر...دی گنجیتو ذھنم نم.... شدیخنده ھاشون تو گوشم منعکس م
 رفتند پشت تایبا ارم... خندهی ومرهی گی مدشی بود حاال چقدر راحت داره نادشقعا

 نی از ادرشیشگیاونم با ناز ھم... وبراش چمدون رو از صندوق عقب دراوردنیماش
 داره خودش یلی فشرد ومعلوم بود خیلباشو بھم م... نگاه کردمنایبھ سار...تشکر کرد

 تو گلوم داشت ی توده سنگھی ینیحس سنگ... نشندی کنھ تا اشکاش جاریرو کنترل م
 چمدونش رو برداشت وتلو تلو رفت ی حس سرشکستگھی با نایسار... کردیخفم م

 کجا ایخدا!!! کنم اما نبوددای رو پنیرگردوندم تا ادربا خشم سر ب...الیسمت داخل و
 : زد؟؟؟حرفاش تو ذھنم تکرار شدبشیغ
 

 برات ی اشھی!!!... بشھییای خوام سفر امسالتون رویم!!....ھی بازشیوقت ات-         
 !!...سھی وجب روغن روش واھی...بپزم
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 جیناست؟؟؟گی تقاص سارنایا...یعنی پسر؟؟ی کنی کار می چیتو دار        
بھ سمت راستم با ... برداشتنی چمدونم رو از رو زمیکی نکھیوسرگردون بودم تا ا

ازش متنفر نبودم اما ... کردی لبخند داشت نگام مھی با اریسام... نگاه کردمرتیح
 کھ دستش رو رمی رو از دستش بگونمخواستم چمد!! نچسب بودیلیخ....ومدیخوشمم نم
 : واروم گفتدیعقب کش

 
 .ارمی من برات مرهی گیکمرت درد م!!نھیسنگ-         
 

 :دمیاخم کردم وبھش توپ        
 

دست شما ... رو ببرملمی تونم بار وبندیخدا بھم دست داده خودم م!!الزم نکرده-         
 !!ھم درد نکنھ

 
 :چون با ھمون ارامش گفت...اما بدجور مسر بود        

 
 ؟؟؟ی کنی میچرا انقدر لج باز!!گھی دارمیمن م-         

 
 . بندازمی خواد بارام رو بھ دوش کسیچون دلم نم-         

 
تو کھ !!یمن خودم دوست دارم بھ تو خدمت کنم خانوم...یتو کھ ننداخت-دیخند        

 ؟؟؟ی کنی مغی ازم درنمیھم....یدی من رو باکارات دق می دارشی جورنیھم
 

اصال دوست ....خواستم بازم لج کنم!!!لحنش گرچھ بالبخند ھمراه بود اما تلخ        
 ی اخر حرفاش توجھکھیبھ ت... قرار گرفتمرشیندارم فکر کنھ تحت تاث

پر تمسخر ... از پشت دراومدامی پرخشم تی بزنم کھ صدایخواستم حرف...نکردم
 !!ومتلک

 
 شادوماد بھتون خدمت ی ذاریچرا نم!!!خل دادی ببرفی تشرادیاگھ دلتون م-         

 .تعارف نکن!!!بھش بده... بکنھتویی عمر پادوھیکنھ؟؟قراره 
 

 : گفتمیبا حرص برگشتم سمتش وجد        
 

 دلم بخواد یخودم ھرچ!! ما دخالت نکنی وخانوادگیلطفا تو مسائل خصوص-         
  شد؟؟؟رفھمیش...دمیوصالح بدونم انجام م
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 : گفتیرلبیوابم تنھا پوزخند زد وزدر ج        
 

 .لتھی میخودت ھر چ!!!خسروان دانند....شیصالح مملکت خو-         
 

 : گفتمی تفاوت وجدی بیلی خاری نکردم ورو بھ سامییاعتنا        
 

خدا !!! کنھی بارکش من باشھ ومثال بھم خوش خدمتی خواد کسیاالنم دلم نم-         
 !! کردهتیقربون کرمش خودش بھم دست عنا

 
 استفاده رو بردم وچمدونم رو از تیاز فرصت نھا... مات مونده بوداریسام        

 : گفتمھیدستش رواوردم باال وبا گوش وکنا...دمی کشرونیدستش ب
 

 ھم تعارف ی احدچیمن با ھ.... ندارمازیمن حاال حاالھا پادو ن....درضمن-         
 .دیدرش شک نکن!!ندارم

 
 

 ی ودنبال خودم مدمی کشنی بھ جفتشون انداختم وچمدونم رو رو زمینگاھ        
وسط ... بودالی دراندردشت واطی سمت راست حنگیپارک... بودیری نظیخونھ ب...بردم

 ی کوچولو وخوشگلی با باغچھ ھااطی بود وھمھ حکی حوضچھ کوچھی الی واطیح
 عمارت فوق العاده ھیو ... شدی ما از ھم جدی سنگی راھرو ھالھیوبھ وس شده نییتز

 خونھ رو بھ نیبابا ا!!! با عظمتیلیدو طبقھ وخ... داشتی وقھوه ادی سفیکھ نما
 عشقم شھیھم... شکل ممکن بسازندنی داده بود بھ بھترشی سال پیلیخاطر مامانم خ

 باال رفتم وبھ در بزرگ الی ویاز پلکان جلو!!!شھیھم... ورد زبون بابا بودزمیوعز
ھمھ ... سالن ی بود تویغلغلھ ا... فشار وارد کردم کھ باز شد ورفتم داخلاشکوھشوب

 بھ پشت سرم ینگاھ... رفتندی ور بھ اونور منیبھ فکر مستقر شدن بودند واز ا
 دست بھ اریام وساوردندی مرونی بنای رو از ماشلی داشتند وساامی وتنیابت...انداختم

 طی االن اصال شراامیمطمئن بودم کھ ت.... کردیم  بود باال سرشون ونگاهستادهی وابیج
 وفقط ستھی باالسرش باکاری بی کسومدیاصال خوشش نم!! رو ندارهی مساعدیعصب

اونجا !! کنھی کھ بھش امرونھیزمان... شد یمثل سرکارگر نگاش کنھ وبدتر ھم م
 ن وھن ھن کنادمیچمدونم رو کش... بر خوش بودن عواقبش دادینی شد تضمی نمگھید

 برق دیدستبردم وکل!!در اتاق خودم رو باز کردم ورفتم داخل...از پلھ ھا بردم طبقھ باال
 نور کمی چشمک چشمک زد وروشن شد وبھ اتاق تاریمھتاب...رو فشار دادم

نصف وقتمون ... شدی مکی بود کھ ھوا داشت تاردهی دونم چقدر طول کشینم....دیبخش
 یپرده ھا... بوددی وسفیاسی یرنگ ھا  ازیبیاتاقم ترک... صرف شدکیتو تراف

 ی سوسنی متوسط بھ رنگای کھ روشون طرح گل ھادی سفی ھایواریکاغذ د...یاسی



 276 

 ی دراول بھ رنگ نقره انھی کنارش وای ھای نفره وعسلمی ونکی تخت ھی... بودیاسیو
دورتا دور اتاقم پر از عکس ھا ...یواری کمد دھی ویاسی ساتن یبنفش ولحافت وروتخت

 بھره گرفتھ ی خارق العاده ای بود کھ از منظره ھایکی بزرگ وکوچیتابلوھاو
 رو با لمیچمدونم رو باز کردم وتمام وسا!!! اتاق دنج وکوچولو مختص خودمھی...بود
 دادم یوسبھ خودم کش وق...تنم کرخت وخستھ بود...دمی مشخص چی سرجاھاقھیسل
 تو دمیپر...اوردی حالم رو جا مگرم  دوش ابھی... دست لباس از تو کمد برداشتمھیو

 نی خوشگل استکی تونھیلباسم کھ ...دبش وباحال بود... کھ کنار اتاقم بودیحموم مجھز
 ی ابی صندل راحتی چسب وکفشای کشی شلوار لھی خوش رنگ بھ ھمراه یبلند اب

 ی داشت کالفم مگھی دیگرسنگ...و ھم سشوار زدم وموھام ردمی بود پوشدیوسف
 غش غش یصدا... روانھ شدمنیی وبھ سمت سالن طبقھ پارونی رفتم باتاقم از...کرد

از ھمون باال نگاه پر از ... شدی مدهی شنی راھرو بھ راحتیخنده وگفت وگو از تو
ھمھ گردا گرد ھم نشستھ بودند وخوش ... جمع گردوندمنی رو بطنتمی وشیفوضول

 ی بھ نظر نمیعاد نجای ازای از چیبعض... گرم شده بود امایوبشاشون حاب
 کھ با نی نشستھ بود وبا غم بھ ادرزی پشت می صندلی دورتر از ھمھ رونایسار...دیرس

ودشم  خی زد واصال وابدا بھ روی کرد وحرف می نگاه متای بھ ارمیلبخند گشاد
 کردم اون یحس م.... کردی داره با آه وسوز بھش چشم دوختھ نگاه میکی کھ اوردینم

 رو کاناپھ نی ورفتم کنار ابتدمی کشیآھ... کشھیرو بھ دوش م ی ترمیاالن بار عظ
 شربت خنک وانی لھی جلوم زی میاز رو... جاخوش کردمی رنگی قھوه ایراحت

 امینگاه ت... شددهی بھ روبھ روم کشوانینگاھم ازل...دمی جرعھ ازش سر کشھیبرداشتم و
 ی تب وتاب میب دلم...  کردی مکث می گشت رو من و لحظھ ایاز ھر طرف بر م

محوش شده ... نداشتدنی گردی برایانگار مردمک چشمام خشک شده بود وقدرت...زد
 ی شد رو حس می کھ از گونھ ھام بلند میگر گرفتھ بودم وحرارت داغ...بودم
 : زد بھ بازوم وگفتنی دونم چقدر زمان گذشت کھ ابتینم...کردم

 
 وردار زی لب دوز مخصوص خودت بریی چاینی سھی شو برو ؟؟؟بلندیآن-         

 !!!بدو سروگوشتم جمع کن...بدو دختر خوب!!اریب
 

لو ...خاک بر سر تابلوم کنند!! بودزی جور متلک امھی اخر حرفش کھیت        
 : واز جام بلند شدمدمی کشی مصنوعازهیخم... کنمشی عادنکھی ایبرا!!!رفتم

 
 !!! تختالتیخ!!!شترهی ھم بنیحواسم ازتو فرانک اشتا-         

 
اما فکر !!! رو برداشتم وراه افتادم سمت اشپزخونھینی سی عسلزی میاز رو        

رفتم تو اشپزخونھ مجھز !!! بود وبسامی تری گبانی از ھمھ قلبم گرشتریوذکرم وب
 رو یی چایاستکانا... نداشتدی بود وبھ سالن دی عقب رفتگھی کھ تو الی وکیوش
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واسھ خودم با دھن بستھ اھنگ زمزمھ ...دمی چینیقشنگ ومرتب شستم ودوباره تو س
 اروم توجھم رو بھ سمت راه ی وبعد پچ پچاوستھی پی قدم ھای کردم کھ صدایم

 کھ کنار اشپزخونھ قرار داشت وبھ در یراھرو تنگ ونمور...ھتر بگم بای کھیبار
تو ... شده بوددهی ورقلمبمیدوباره رگ کاراگاھ... شد جلب کردی می منتھالی ویپشت

 ی دونستم کار عاقالنھ ودرستیم... داشتمدی تردھی وسردراوردن از قضکردن کاوش
 :وجدانم داد زد... رو سد کنمشرفتمی ذھن پی تونستم جلوی اما نمستین
 

 ی از ھر سر ورازی خوای کوره؟؟؟بھ تو چھ کھ میاره اوره شمس-         
 ی غلطانی ازی برتویی چا؟؟بروی ببری پھی وبھ حساب خودت بھ اصل قضیاریسردرب

 !!!ومدهی بھ تو نیاضاف
 

ل منم برو بتمرگ سرجات تو مسائ!!ومدهی ھم بھ تو نی اضافی ور زدنانیا-         
 . ھاشھی نشو کھ بد برات تموم ملیدخ
 

 ؟؟؟ی بخوری اضافھی چی خوای مادیبدبخت؟؟؟گندش درب-         
 

 تا بھت ی از دست من واعصاب داغونم بخوری خوای تو می کھ وقتیھمون-         
 !!! بگذرمرتیترحم کنم واز خ

 
 تی ھدامی خوام تورو بھ صراط مستقی منھ مریاصال تقص!!!باشھ... خبیلیخ-         

 . خودتھی بشھ پایھرچ!!! ندارهبیع....کنم
 

 نیاالنم بش!!! کنی من رو ارشادایبعد ب... باال بزننیتو اول واسھ خودت است-         
 !!!دیسرجات کھ سوژه پر

 
 دونھ خداقربونش ی کھ اصال نمیکس!! شدمی خاک برسر من کھ وجدان کیعنی-         

 !!! عقل گنجوندهی بشر بنی وجدان رو تو وجود ابرم چرا
 

 :سرش داد زد        
 

 !!!!بتمرگ سرجات خفھ شو-         
 

 راھرو نی کھ بیواری رفتم وپشت دنی پاورچنیپاورچ!!!باالخره ازم کنده شد        
 کردم تا بتونم زی تتیفیواشپزخونھ بود امان گرفتم ورادارام رو با حداکثر ک

 وفق دادم تونستم چھ طی خودم رو با شرانکھیاول چندان واضح نبود اما بعد ا....بشنوم
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 دارند با اری وسامنی دادم کھ عمھ نسرصی تشخناز صداھاشو... رو کشف کنمییزایچ
 : پر از دلھره گفتی صداھیعمھ با ... زنندی حرف می حالت نگرانھی
 

 اد؟؟؟ی سرش می چیعنی جان؟؟؟ی ساممی کار کنیحاال چ-         
 

 : فرستاد وگفترونی کالفھ نفسش رو باریسام        
 

 ادی کناربطشی با شرادی بانایسار.... کھ شدهھیزی دونم مادر من؟؟؟چیچھ م-         
 !!!شھیداغون م....وگرنھ

 
 :عمھ با بغض گفت        

 
 ریھمش تقص....ک دخترم باشم شاھد پرپر شدن تدیحاال با!!خاک برسرم شد-         

 !!!من...منھ
 

 بھ مکالمشون گوش یشتریاخم کردم وبا دقت ب... حبس شدنھینفسم تو س        
 : گفتدمی شنی ارومش رو می ھق ھقای بھ عمھ کھ صدااریسام...دادم

 
 انتظارو ندارم کھ حرف نی مامان؟؟؟اصال از شما ای زنی کھ مھی حرفا چنیا-         

مقصر ... شمانوشتھ بشھیدپای کھ نبایھمھ چ!!میھممون مقصر...دی بزنیدیاز ناام
 دهی پست فطرتھ کھ خواھرمو با تمام احساسش نادی اون پسره عوضیاصل

 !!! کنھیحاال ھم داره چطور خوردش م...گرفت
 

  باشھ؟؟؟نی لحظھ شک کردم کھ نکنھ منظورشون بھ ادرھی        
 

 شتری کار کنم؟؟؟بی وضع واوضاع چنیموندم با ا...اری دونم سامینم-عمھ        
 ی کھ چھ واکنشستی معلوم نم؟؟؟بشنوهی بھش بگیچطور....ناامیازھمھ نگران سار

 کھ اومد شد یکی نیحاال ا... تحمل نکردی سختشی من کم تو زندگینایسار!!داشتھ باشھ
 !!!اروم قرار ندارم.... جوشھی مم وسکھ باھری سنیدلم ع...قوز باال قوز

 
 ھمھ نگران ودلواپس نیمامان جان؟؟؟تورو خدا بھ خاطر خودتونم کھ شده ا-         

 !! واسھ شما حکم سم رو دارهنایا....دینباش
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 بھ ی حال بحراننی تونم تو ای می؟؟؟چطوریگی می داری چی دونی ماریسام-         
 جور طی بزن کھ با شرای نگران نباشم؟؟حرفندشی وانایفکر خودم باشم وبھ خاطر سار

 !!! مامان جانادیدرب
 

چون درھر ...دی بھ دلتون ترس واسترس راه بددیبھ ھرحال شما نبا-ی جدیلیخ        
 شما ی کنونطی خواد شرایمن دلم نم!!! زنگ ھشدارهھی شما ی سالمتیصورت برا

 ی چھمھ... کنمیمن خودم درستش م!!! اود کنھتونیماری کھ ھست بشھ وبنیحادتر از
 کک کھیطور... خوابونمی رو مھی قضنیا خودم باد!! دست مندی ماجرا رو بسپارمیا
 !!!! کسم نگزهچیھ
 

ذھنم ... کھ گذشت تصور کردم کھ گفت وگوشون تموم شدهیکمی        
 شد کھ بھش نی ربط داشت وقرار بر انای بود کھ بھ ساریرموضوعیدرگ

 مترقبھ ری واکنش غھی در مقابلش نای کھ سارھی مگھ چھ خبریول....برسونند
 رو علم مییچا فاصلھ گرفتم تا برم وواری از دکمی...ستی نندیداره؟؟؟حتما چندان خوشا

 : گفتیکنم کھ عمھ بھ اروم
 

 تنھا ای دوتا یکی بھ می من وزندگیدردسرا.... نگران تو ھم ھستمار؟؟؟منیسام-         
 داشتھ ی ونگرانی بھ خاطرت دلواپسدیمسلما با... ویتو ھم پسرم.شھی ختم نمنایبھ سار

 .باشم
 

لپ کالمتون رو ...سی ھمھ مقدمھ ننی بھ ایازی مامان؟؟ندی بگدیی خوای میچ-         
 .دیصرف کن

 
 : ومکث ومن من گفتدی با تردی جورھیعمھ         

 
  شد؟؟یچ... جان؟؟مامانیسام-         
 کھ یوقت!!!گھید خوب بنال د... ساکت بوداریھ؟؟سامی شد؟؟؟ماجرا چی چیچ        

 وسط نی شد؟؟؟ای چیچ...دمی ترکگھی داالی... بزمچھرهی گی بزره خفھ خون مدیبا
 ی من برااقی ھمھ شوق واشتنیو بھ ا... کردیوجدان من داشت واسم نوچ نوچ م

 ...  دادی من سر تاسف تکواشونی مردم وبدبختیدونستن زندگ
 

 گھی از ھمھ من رو کنجکاو کرده بود دشتری کھ بیاگاه شدن بھ موضوع یبرا        
اھستھ ... رو فرا گرفتاری سامی صدای ناگفتنیحس کردم غم....صبر وطاقت نداشتم

 :گفت
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 سوال نی ھمیاپی بھ طور پدی کھ دارھی ھزارمون بارنیمامانم از ھمون موقع ا-         

 .دی ھست کھ دربارشون ازم پرس وجو کنمی اگھیبھ خدا مسائل د....دی کنیرو ازم م
 

 کھ از ھمھ برام مھم تره درباره تو یفعال پرسش!!! طفره نرواریسام-         
 موقع نی بھ ایمن کار...االنم جواب سوال من رو رک وراست بده....ناستیوسار

 .واون موقع ندارم
 

 : گفتنشی فرستاد ومابرونی نفسش رو محکم باریسام        
 
پوزخند ....(اون وقت من...رهی گی نگاھشم ازم میحت.... فرق نکردهیچیھ-         

 کھ من نونم شھی گرم نمیاز اون واسھ من تنور.... ازش دارمیچھ تصورات محال)زد
 .رو بچسبونم

 
 ؟؟؟ی شددیناام-         

 
 چیھ بگم بھ دیپس با... معناستی کلمھ تو فرھنگ لغت من بنی ادی دونیشما م-         

 ....فقط!!!نھ برگ چغندر....اری سامگندیبھ من م!!!وجھ
 

قلبم با استرس ... گذروندی رو بھ خاموشیی ھاھی حرفش رو قطع کرد وثاناریسام        
 !!!ھیاتی من حی حرفا برانی کردم ایاحساس م.. لرزوندی رو منمیقفسھ س

 
 : حس پر از شک وموشکافانھ گفتھیعمھ با         

 
 ؟؟؟ھان؟؟؟ی شدمونیپش....نکنھ....اری؟؟؟سامیفقط چ-         

 
 : گفتی با حالت تھاجماریسام        

 
 ھست کھ تھ یزی بشم اما چمونی احساس پشنیمن عمرا نسبت بھ ا!!!آه مامان -         

 من ی خواد جای کنم کھ میحس م!!! ترسونھی کنھ ومن رو می میدلم رو خال
 .لبھ کنھ وبر من غرهیبگ....رو
 

 تورو ی؟؟؟چی حد مضطرب ودلواپس بشنیتا ا... باعث شده کھ تویچ-         
 ترسونده؟؟؟
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 ...: بھ خودش گرفتی انھی حالت پر نفرت وکاری سامیصدا        
 

 !!!امیت....ھمون پسره-         
 

دستم رو گذاشتم رو ... کردری گنمی افتاد وتو سانی چند لحظھ از جرینفسم برا        
 وتموم ارهی درمی بازوونھی دستگاه پرتوان داره دنیدوباره ا...قلبم وبھ لباسم چنگ زدم

 ی اسمش قلبم رو بھ جنب وجوش وتپش ھادنی شنیحت!!! لرزونھیوجودم رو م
چشمام رو ...دمی دادم وسرم رو عقب کشھیوار تکیپشتم رو بھ د... نداختیپرقدرت م

 :دی عمھ تو گوشم لرزی پر از شکاکیبستم کھ صدا
 

 پاک عقلت رو تی عشق وعاشقنی انکھی ا؟؟؟مثلیگی میچ.... جان مامانیسام-         
 .ی کردی شک مسخره انینابود کرده کھ ھمچ

 
 نفر وکاراش مشکوک ھی نسبت بھ خودی وبیمن الک!! مامانستیمسخره ن-         

من .... کنھ کھی مانی رو داره بیزی چھیاش رفتارا وکار.... پسرهنیا...شمیومحتاط نم
 !!! ندازهی من رو بھ واھمھ وترس منیشک کردم وھم

 
 کھ شما رو انقدر نگران کرده؟؟؟بگو ماھم اری جناب سامھی چدییخوب بفرما-         

 .میبدون
 

انگار کھ مخ ... بودبی عجاری سامیحرفا!!! خفقان اور وکشندهیدوباره سکوت        
 کلماتش داشت منم بھ نیاما ا... کنھی اود کرده ودر حد ھشدار داره عمل موبشیمع

 تونستم با وجودم مفھومش رو درک ی کھ میقتیحس حق... داشتی وا مدیشک وترد
 بلغور ی چاری شد کھ بفھمم سامنی مانع اومد کھ از تو سالن ای خنده بلندیصدا...کنم

 یاعصابم اتصال!!!شھی خراب م زنھی میسر بزن گاه ھمھ چ!!اه اه اه....کرد
تنھا ... عاقالنھ انجام بدمری غی داشتم کھ کاری داشتم خودم رو نگھ میلیخ...کرد

 : گفتنشی شد خنده بلند عمھ بود ومابرمی کھ دست گیزیچ
 

 ری خیدیپسرجان خواب د...پسرکم مخش تاب برداشتھ!!! مادررمی من بمیالھ-         
 یچیھمھ حرفات جز کشک ھ!!! برو بابا ما رو سرکار گذاشتھشششیچ... وامیت...باشھ

 .یچیھ!!!ی سامستین
 

 .... مامان منیول-         
 

 : محکم وقاطع گفتی وسط حرفش وبا لحندیعمھ پر        
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 ییبھ جا...دمی شنتوییایخولی وافکار مالاتی چرندیبھ اندازه کاف!!!اری سامھیکاف-         

 بھ حال خواھرت ی فکرھی برو ی رو بھم بباففیت واراج خزبالنی واینی بشنکھیا
 شششششیچ!!! بچھی کنلشی ومفی تو حستی کھ نونجھی!!!وقت طالست...بکن

 .وونھید
 

 ختم یعنی نی داد وای از دوطرف رو میکی از رفتن ی تق تق کفش حاکیصدا        
لب ولوچم افتاد رو ....دهی کھ ھنوزم رھام نکرده وعذابم میوافکار وحس مبھم!!!جلسھ

 : دراومدنی ابتیصدا...ستادمی گاز ای تلو تلو رفتم وجلوری درگیبا افکار...نیزم
 

 ای؟؟بی دم کنینی تروتازش رو بچھی زاری از شالی شد؟؟رفتی چتی چانی ایان-         
 تو ی کردریکجا گ.....گھی داریب!!! دلمون خوشھشمیما بھ ھمون خشک شده پاکت....بابا
 ؟؟؟باز
 

 :تنھا با خشم داد زدم        
 

 !!!!گھی دارمیاالن م-         
 

 وانیل... رو برداشتمیقور... بودی کاروان حرف کافھی براش بھ اندازه نیھم        
 ھمھ یبرا... کردمزشی کھ با دستمال تمینی تو سختی رکمشیاول رو کھ پر کردم 

 انقدر کھ ماشاهللا حواسم سرجاش بود زمی خواستم ابجوش بری اما وقتختمی رھی ماوانایل
 بود ودستھ استکان رو ی کھ خالی رو دستختی رل اوکمشیتعادل دستم بھم خورد و

 ارهی کھ خدا نیی حس اونایعنی... پام کھ برھنھ بودی خورده ھم روھی داشت وینگھ م
رو  رو گذاشتم رو گاز ودستم یکتر... درک کردمی وعالیتو جھنمند رو کامال سھ بعد

 شعلھ رو  کرد کھ انگاری سوخت وجلز پلز می منینامرد ھمچ... گرفتم ری شریز
 خچالیتو ... داده شدنی خورده سوزشش تسکھی دمی کھ بھش مالیپماد سوختگ...گرفتم

 ھیشده !!!شھی منی ھمی رو بھ عمھ بسپاری چھی یوقت... بودیخدارو شکر ھمھ چ
 زونیحالم کھ م!!!یلیخ... نگر ومحتاطھندهی ایلیخ!!!ارهی زنھ میداروخونھ رو بار م

 بود کھ عی ضایدستم بھ قدر.... وبردم سمت سالنختمیر  ھارو ھم ابجوشیی چاھیشد بق
 بودم کھ بابا دهیھنوز بھ جمع مھمونا کامال نرس.... شدندی متوجھش میھمھ بھ راحت

جلو  دادم ورونی بیچارگینفسم رو باب...نامحسوس اشاره کرد کھ دور بگردونم
 یلیخ... بودندنیر وادتای وارمایبعد از اونا ھم ار...الجونی ولنیاول عموشاھ...رفتم
 دمیرس... برداشتندی گفتم کھ ھمھ ھم درکمال ناباوریدیی جلوشون گرفتم وبفرمایعاد
 :اھستھ گفتم... بودینی خم شدم ونگاھم بھ سیجلوش کم...امیبھ ت
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 !!!دییبفرما-         

 
 نیبنابرا... رو اثبات کنھشیلی می ھم نگفت کھ بی کلمھ ایحت!!برنداشت....اما        

دستام ... خودش کردری گبانی لحظھ چشماش من رو گرکی ودر دمیچشمام رو باال کش
 حال بھم دست نی اییھوی دونستم چرا یاصال نم... کرددنی اراده شروع بھ لرزیب

 اما رمیقادر نبودم کھ نگاھم رو ازش بگ... زدی مبھ ضرنمی وار بھ سوانھیقلبم د...داد
 وبھ گردنش دوختم می ازش دزدینگاھم رو بھ سخت... شدی می داشت تابلو بازیلیخ

 : بر مسلط بودنش داشتم گفتمی کھ سعییوبا صدا
 

 د؟؟؟ی دارینم...بر-         
 

 دراومده بود وداشت شی کم وبوانای لیصدا!!! شد تو کدوم باغھشی تازه حالاروی        
 تشکر ھی ودر ازاش دی رو قاپوانی لھی با مکث امیباالخره ت... رفتی میتو دستام بندر

 خودمم یحت!!.... وگفتم نوش جاندی از دھنم پراری اختیب...وممنون اھستھ زمزمھ کرد
 روجلوش ینیس... بوداری سامقای دقینفر بعد.... کھامی تبھ  برسھیبھت زده شدم چ

 : گرفتھ بودم گفتمی کھ از نفر قبلیبا استرسگرفتم و
 

 !!!دییبفرما-         
 

 بھش نگاه ی انقدر تو برداشتنش طول داد کھ باال چشمامیاونم مثل ت        
 کردم وبا یظی زد کھ اخم غلیلبخند گل وگشاد... زدی مدمی داشت دیبدجور...کردم

 : گفتمی واھستگتیجد
 

کمرم خشک !!! موندنھیبق... از دھن افتادییچا!! خوادی اگھ دلتون مدیبردار -         
 .شد
 

 یی چاھی عیسر!!! تفاوتیپرتکبر وب... بار سردنیاما ا...دوباره نگاھش کردم        
 ی طور با طلبکارنیتوقع نداشت ا... زدینفس نفس م....برداشت وروشو ازم گرفت

 یعمھ طور... ھم تعارف کردمھیم وبھ بقازش گذشت...برامم مھم نبود... کنمکیبھش شل
 رو ینیس!!!گھی منو بخور دای بگھید... کنمی دارم خالف شرع مینگام کرد انگار

 بھم بی غربی عجی پر از معناھای نگاھنیابت... نشستمنی وکنار ابتزیگذاشتم رو م
 گھید!!! قرار دادامی ما بعد از من مخاطب نگاھش رو تدمیمنظورشو نفھم....انداخت

اه ....مبھم...گنگ... نا مفھومیھمھ چ...دی ترکی ممی ھمھ نفھمنیسرم داشت از ا
 :دیبابا خنده کنان از جاش بلند شد ودستا ش رو بھم مال!!!یلعنت
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 !!!ھی وقت اصلھ کارگھید...مینی سوروسات شام رو بچمی جان؟؟؟پاشو برنیشاھ-         

 
 : گفتیی از جاش بلند شد وبا خوش رونیعمو شاھ        

 
 .ماھم فرمانبردار....یفعال کھ شما سرگروھ!!! نادرجانی داراریاخت-         

 
 : گرم ودوستانھ گفتی داد وبا لحنشینی بھ بینیبابا چ        

 
 !!!ادی تو نمپیری انقدر تواضع بھ خرج نده کھ اصال بھ تنیشاھ-         
 کھ ماھم بعد اطی رفتند ودست بھ گردن ھم رفتند تو حسھیرعمو وبابا بلند         

 ی تومی از تو اشپزخونھ وگوشھ کنارا تابعشون رفتلی وسای سرھیبرداشتن 
 یادم حال م!!! ودلکشری نظی بیلی بود اما خیھوا گرچھ مرطوب وشرج....اطیح

 میدیکنار حوض چ  رواطی مخصوص حی ھایزوصندلیم...کرد بھ جان خودم
 واون طرف دندی خندی داشتند می کھ حسابالجونیعمھ ول...میونشست

 خونھ رو انی وبنشھی قھقھ ھاشون ری زدند وصدایجوجھ م... نیابت...نیعموشاھ...بابا
 ی مسئلھ بود کھ من رو عذاب روحھی جمع شاد وسرمست تنھا نی انیب... لرزوندیم
 ای وارتایبا ارم.... بودنی ادری ھایواونم لجباز!!! ھامی داد وشده بود سوھان خوشیم

 دی شاکھیدرحال.... گرمابھ وگلستاننداریانچنان بگو وبخند داشت کھ انگار صدسالھ باھم 
 کھ نایوبدتر ازون سار!!! رابطھ ورفت وامد نداشتشتریسرجمع باھاشون دوسھ سال ب

 بود کھ ھنوزم یالتذھنم پر از سوا... رفتی فرو منیداشت ذره ذره وجودش تو زم
 ی تا تھ وتونای سارشیقصد داشتم پاشم وبرم پ.... نکرده بودمافتی براشون یپاسخ

 بدم اما از نی خورده از خاطر ازرده ومعذبش رو تسکھی دست کم ای ارمیماجرا رو درب
 اری سامقایھمون موقع دق!!!شھی طور واسم از اسمون نازل منیبس خوش اقبالم ھم

 یا!!!!است باھاش اختالط کنھ خوی واز قرار معلوم مست دلش نشخیرفت وب
 مانع از صواب بردن ما ادی میکی می بکنری کار خمیھروقت ما خواست....بابا

مدت زمان ... تحت نظر گرفتھ بوددایبرگشتم سرجام اما چشمام اونا رو شد!!!شھیم
 داخل دی ودود با حالت گلھ مند وناراحت از جاش بلند شنای نگذشت کھ ساریادی زیلیخ

 نرفت نایحرف تو کت سار... ھم چندبار صداش کرد اما مثمر ثمر نشداریسام!!!خونھ
فقط ... نداشتیحال منم اوضاع چندان باحال... رفتمیبا خودم کلنجار م!!!کھ نرفت

 سوخت ی منای ساری بھ شدت دلم براکھی کردم درحالیداشتم تظاھر بھ خوب بودن م
 ...  زدیوشور م
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 بھ یول...اوردمی کردم اما بھ روم نمی خودم حس می رو رویی نگاھانیبار سنگ        
 با امیت...می نشستزیموقع شام ھمھ دورم... شدی ممی کرد وباعث ناراحتیشدت معذبم م

 اونطرفش ارمی رو بھ روم وسامنیابت... فاصلھ روبھ روم نشستھ بودی صندلھی
 لقمشون ی جا رومن وبھومدی از ھرطرف مننگاھاشو!! ی اند خوشبختیعنی...بود

 نیی ما پای لقمھ غذا از گلوھینذاشتند ... فرستادندیداشتند من رو بھ درون معده م
 نظر گرفتھ ری مجرم با سابقھ پرونده کلفتم کھ زھی کردم کھ یھمش احساس م...بره

 بدم صیخ تشمیدر واقع نتونست!!! پااندی ھا ھمش دارند من رو مدهی چشم درنیشدم وا
 داشت؟؟؟چقدر کوفتم شد؟؟اصال خوشم اومد؟؟فقط ی کھ خوردم چھ جور مزه ایزیچ

بعد شام تند تند ... زھرم شده باشھی چھی کھ مثال نیی فرستادم پای ومدمی جویتند تند م
از اشپزخونھ کھ زدم ... تو اشپزخونھمی وبردمیظرفا رو بھ کمک خانوما جمع کرد

 بھ دورم ینگاھ...وجھم رو جلب کرد تھی ھق گرھق  بھھی شبی ارومی صدارونیب
 نی کمواریپشت د...ومدی کھ صدا ازش می رفتم بھ سمتنی پاورچنیانداختم وپاورچ

 زانوھاش رو تو بغل گرفتھ بود وروبھ نایسار... کردمزیگرفتم وبا دقت چشمامو ت
 ھم امزمان ش... کردی مھی داشت کز کرده وداشت گردی داطی کھ بھ سمت حیپنجره ا
 تای کرد کھ داشت جلو ارمی خوش حال نگاه منی بھ ادرضی وتنھا داشت با غلب نزد

 ھمھ نی الی کھ دلارمی توستم کشف کنم وسر دربیواقعا نم... کردی منیریخودش رو ش
 طور داره بھ نی انی کھ ادرھی اغھی وخوش وبش کردن باھاش چھ صتایمچ شدن با ارم

 بود کھ بتونم در نی کشھ؟؟؟مقصودم ای مری زنجبھ ودهی رو شکنجھ منایواسطش سار
 از مسائلش مطلع واگاه نبودم یچیمن کھ از ھ... رو اروم کنم امانای ساری حدھی

 وحوض پر اری کنم واون وقت اب بی پاتی اعصابش رو قاطشتریوامکان داشت کھ ب
 رو حق م خودیھرچند کھ بازم داداش مغز فندق...پس گذاشتم با خودش تنھا باشھ!!!کن
 یصدا...رمی بگدهی رو نادنای بود کھ بخوام ساری انصافی بنی دونستم اما ایجانب مبھ 

ھنوز ... انداختمنای بھ سارینگاھ... ودستغی بلند شد وبھ دنبالش جاطی حیاھنگ از تو
 خوش یلیھمھ خ... شدماطی روانھ حعیاروم وسر... کردی مری خودش سیتو حال وھوا

 تا نی ادردمی دی می حبس شد وقتنھینفسم تو س...دندی رقصیحال وسرمست داشتند م
 خودشم ی رقصھ واصال بھ روی متای اندازه شاد وخندون داره با ارمنیا

 وبعد چھره پر از نای بار عکس مات زده ومحزون سارھی لحظھ ھیھرچند !!!ارهینم
 تو زنم خواست ھمون جا بیدلم م.. رفتی چشمام رژه می جلونی ادرھیخنده وشادمان

 یدستام مشت شده بودند وم... بارش کنمقشی وھر چر کھ النین ادردھ
 دور مچم حلقھ ی قدم برداشتم دستھیتا ... رو رفتار وحرکاتم نداشتمیتمرکز...دندیلرز

قلبم مثل !!! مردھی زدم وافتادم تو اغوش ی چرخمین...دیشد ومن رو بھ سمت راست کش
 ی ودر مقابلم چشمادمی رو باال کشوگشادشدم  متعجبیچشما... زدی مدهیگنجشک ترس
تنم داغ شده بود وحس بد ... کردی کھ داشت نگام مدمی داروی سامزیدرخشنده وھ
دستش رو دور کمرم حلقھ کرد ومن رو بھ ... تو بدنم رخنھ کرده بودیوعذاب اورد

 : گردنم فرو برد واھستھ زمزمھ کردیسرش رو تو گود....خودشون چسبوند
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 ادتیتو ھم بھ ... شب عمرمھنی بھترنیا!!!زمی عزیردمفتخرم ک-         
 .شھی مزیواسمون خاطره انگ!!بسپار

 تونستم کوچک ینم.... اغوشش مورد محاصره گرفتھ بودیمن رو محکم تو        
 واسم سخت دنینفس کش...حالم خوش نبود!!! دادیداشت ازارم م... بکنمی حرکتنیتر

 : گفتمی جدیاروم ول...شده بود
 !!!ستی ننطوری من ای برایول...دیواسھ تو شا-         

 ست؟؟؟ی ننطوری تو ای برایچ-         
 داشتھ باشھ وبھ قول خودت خاطره ی ذھنم نقش موندگاریکھ خاطرات تو تو-         

 !!! بشھزیانگ
قلب من ....ی نزن خانومشی بھم ننتیری زبون شنیانقدر با ا-  کردیخنده اروم        

 !!!مراعات حالش رو بکن!!! رو ندارهیمتی ھمھ نامالنیطاقت ا
 قلبت رو اگاه دی بایول...ببخش- تفاوت بھش تشر زدمیسرد وب...ی جدیبا لحن        

 !!! از محاالتھیچون جزو.... نداشتھ باشھیشتری کھ توقع وانتظار بی کندهی دمیوتعل
 : اروم وغم زده در گوشم گفتییبا صدا        
 یزیپش... احساس من بھ تونای با تمام ای ولی زنیبھ قلبم خار م... حرفاتبا-         

 .شھیعوض نم
 ... احساس تو بھ مننیا!!اری سامی کنیاشتباه م-         
 !!!عشقھ-  کالمم وبا حرارت زمزمھ کردکھی وسط تدیپر        
 !!!غلطھ-دمی تر شدم وتوپیاما منم عصب        
 بمونم وعذاب یتو خمار... کھی وبزاریری بگدمی نادی خواینگو م-         

 .یبکشم؟؟نگو آن
 ار؟؟یسام-         
 !!!صدام کن....اسمو صدا کن اروم جونم....بگو...جون دلم؟؟-         
 .کاتش کن....ھیکاف-         
  حس وحالم خاتمھ بدم؟؟؟نی ممکنھ کھ من بھ ا؟؟مگھیگی می داریچ-         
 .... عشقھی نیچون ا...اره ممکنھ-         
 یی شد رو با صدای انداز منی خونھ طناطی کھ داشت تو حی از اھنگیقسمت        

 :لرزون نجوا کرد کھ رشتھ کالمم درجا جر خورد
 ی اگھ پا پس نکشیاگھ عاشقم باش-         
 سازمی مامویبا تو دن        
  مالھ خودمیشیدستامون تو دست ھم تو م        
 نازمیمن بھ داشتنت م        
 یدستام رو گذاشتم رو... ممکن بودری بھرنج برام غتی وضعنی تحمل اگھید        

 : گفتمیبا حس بد... وبھ عقب ھولش دادمنشیس
 !!! بامن محال ممکنھییای رونی ھمچتی بھ واقعریتعب!!!اریمتاسفم سام-         
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 لرزون یی ازش کندم وپشتم رو بھش کردم کھ با نوایچارگیخودم رو بھ زور وب        
 :وغم زده خوند

 !!! تونھ عشقتو کنار بزاره دلمینم....ی منھ احساسی شناسیتو کھ م-         
 تو یی تحمل وتوانفرسارقابلیحس فوق العاده غ... رخم رو بھ طرفش کردممین        

سرم رو بھ نشون تاسف واسف بھ لبامو با حرص جمع کردم و...بندم رخنھ کرده بود
 یکیسخت بود کھ ... تند وپر شتاب روانھ داخل خونھ شدمیی تکون دادم وبا قدمانیطرف

 اعتنا ی وبی از عشقش رو درک نکنی تو ذره ایل بھت عالقھ مند باشھ واریمثل سام
 ؟؟؟اقای تونم کھ بھ زور تو دلم بنشونمش کھ چی کار کنم؟؟نمی خوب چیول!!یباش

 !!!برو بابا...ادیکشھ وخوششون برنج ن
 
 

 یصدا... رفتم سمت اتاقم ی من داشتم پاکوبان می مشغول بودند ولاطیھمھ تو ح        
 دونم اما ینم... شکافتی رو درھم می کرد وخموشیقدمام ارامش سالن رو متشنج م

 وسرگردون جی داد ومن رو گی داشت باھم رخ میھمھ چ.... بودختھیاعصابم بھم ر
 نی محلش درجا من رو بی خود خروس بیصدا دستم رو از نرده گرفتم وکھ... کردیم

 : کوب کردخی وھوا منیزم
  شد عروس خانوم؟؟با شازده گل پسر بھتون خوش گذشت؟یچ-         
 داده بود ھی تکنھیبھ ستون کنار سالن دست بھ س...سرم رو بھ طرفش برگردوندم        

 : ابروم رو باال دادم وگفتمی تاھی... کردیم پوزخند نگام ھیوداشت با 
 ازم پرس ی رو تنگ کردم کھ مثل کاراگاه گجت داری جنابعالی ھای خوشیجا-         
 ؟؟؟ی کنیوجو م
 نی اروم وشمرده کھ صداشون تو سالن طنیی گرفت وبا قدماواری ازدشویتک        
 دی کتون سفی وکفشایس طوشرتی با تی لنی شلوار جھی... طرفمومدی شد میانداز م

 دادم ھی سمت چپم رو بھ نرده تکیمنم پھلو... کرده بودپشیداشت کھ انصافا خوشت
 ... شدمنھیودست بھ س

 ی رو مضشی چاکش داره حال وفنھی کھ تو اغوش عاشق سی کسیبرا-امیت        
 ... ھم بھ خودشون مربوطھ اماھی بقی ھای چندند؟؟؟خوشلوی کھیبق....بره

 وخشکش رو ی جدی بود ونگاه جذاب ولستادهی جلوروم وانمی بھ سنھیحاال س        
 کردن سر درونم داشتند ی بر مخفی گذروند واخرسر تو چشمام کھ سعیازسرتاپام م

 ی بیبھ چھرم حالت... زدی پتک منمی تو سشی پی ھاھی شد کھ قلبم کوبنده تر از ثانرهیخ
 :پوزخند زد وگفت... شدمرهی خش ومنم تو صورتدمی بخشیتفاوت وجد

 ی اصال برانیا... دچار اختالف نظر شدندی اول زندگمونییایظاھرا زوج رو-         
 !!!شھی نمھی مشترک توصی زندگھی

 : زدم وابروھام رو باال انداختمیحیلبخند مل        
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 ی می وخودت رو نخود ھر آشی خالھ خان باجی تاحاال شما شدیاز ک-         
 کنھ ی توکارام خودش رو قاطیخودی بی کسای ندارم کھ بھ پا داشتھ باشم ؟؟؟خوشیکن

 !!!وبشھ ھمھ کاره
 ی واسھ من چھچھ می تو ندارم کھ دارومدنی نای بھ خوش اومدن یمن کار-         

 !!!ی کشی وخط ونشون میزن
ا  می وخانوادگی مسائل شخصری کرده کھ خودت رو درگبیپس البد عقلت ع-         

 ؟؟اره؟؟ی کنیم
 افراد ی بھتر از برخیحت.... عقلم مثل روز اولیاتفاقا ھنوز چرخنده ھا...نھ-         

 ای رو بھ خودم بقبولم ییای عشق رونی تونم ایفقط نم... کنھیدرست وبھ موقع کار م
 !!! رو روش بکوبمقتیمھرباور وحق

 ی بھ چشمت می رو کھ دارییزای چنی تو بھ اوبی داره کھ عقل معیتیچھ اھم-         
 ندمی اای من ی اصال کھ نظرتون روی باشی ردش کنھ؟؟شما کای جواب مثبت بده ینیب

 موثر باشھ؟؟؟
 یوگرنھ زندگ....شھی حالییزای چھی ودهی مصی کھ حداقل ب رو از پ تشخیکی-         

 یر م نھ ضررسھی مینھ بھ من نفع.... بحث وجداالنی تو بھ خودت مرتبطھ وازندهیوا
 دوگوش ی موجودات انسان نمای سرھی ومطلع کردن یرخواھیفقط محض خ!!رسونھ
 !!! بودن رو دارندتی باھوش ودرایکھ مدع

 
 !!دهی بھ اثبات نرستی وھنوزم وجودخارجیکھ خودتم سردستشون!!اھان-         
از )بھ سرتاپاش با دست اشاره کرد( از انسان ھا کی چیھنوز ھ!!اره خوب-         

 !!! وروشونند غافل موندندشی کھ پیی ھامتیوجود فرشتھ ھا وغن
 ھیتو؟؟؟ خودت رو  - کمرنگ کردم وصورتم رو حالت چندش دراوردم یاخم        

 نی کھ ھمچدهی بعنی واقع بی توت؟؟؟ازی بشری برای عذاب الھھی ای ینی بیفرشتھ م
 بزن کھ بھ گروه ی حرفھی!!! ندارهی کھ اصال با تو ھمخونی بکنیمی وعظعیمبالغھ فج

 !!!ھھ....ی نشطی تو بخوره حداقل خیخون
 یقی حرف راست وحقشھی کھ من ھمنھی ھمقتیحق- زدی ومشھودظیپوزخند غل        

 افراد یبھ برخ!!! ونخواھد بودستی ننمی جز ایزیچ... فرستادمرونیرو از دھنم ب
 قیالبتھ حقا!!! مخشون رد کنھ ومھر باطل روشون بزنھای رندیمربوطھ کھ بخوان بپذ

 !!!شھی وقت رد نمچیھ
 نقطھ ھی کش مکشا بھ نی خواد با ایمطمئن بودم م.... کردی داشت کالفم مگھید        

 لحن ھی بھ سمتش خم کردم وبا یچشمامو تنگ کردم وخودم رو کم.... برسھیا
 :ھ وپرکاوش گفتمپرسشگران

 بھ ی حرفانی مقصودت ازقای اقاپسر؟؟؟ دقھی ھمھ بگو مگو چنی الیاالن دل-         
 نیا!!! بچھ ادم رک وپوست کنده بگو ومارو خالصنیھ؟؟؟عیاصطالح ھوشمندانت چ

 ھ؟؟؟ی چی کھ مارو باھاش کشتیقتیحق
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 قصد اکتشاف  کھ انگاری کرد وبا حالتزیدستاشو برد پشت سرش وچشماشو ر        
 یی کارآگاه کارکشتھ با قدماھی انداخت ومثل ی رو داره بھ سرتاپام نگاھابی مورد ناھی

 ی متھم اصلھی خواست از ی میانگار....دنیشمرده واروم شروع کرد بھ دورم چرخ
 ی شدن اضطرابم مشتری کارا موسبب بنیا...تشاری وبھ حرف برهیپرونده اعتراف بگ

 ی مداوم داشت کمرم رو می نگاھانیبار ا... شدمیداشتم دستپاچھ وھول م...شد
 : لحن خاص وموشکافانھ گفتھی وبا ستادی ابیسمت چپم دست بھ ج...شکست
 زنھ ی داره لنگ مشھی عشق دواتنی ای جاھی....طبق اظھارات وشواھد موجود-         

 ی ھمخونھی قضھیاصال با بق) زدپوزخند ...(ی بھ عبارتای!!!ادیوبا عقل جور درنم
 !!!نداره

 نی از؟؟اصالی منظورت رو واضح بگی ھمھ سربستگنی بدون اقای دقشھیم-         
 .ادی مسخرت خوشم نمی ھاییبازجو
 رو بھ رخ تشی کھ خاصی وبا حالتبشیدستاشو برد تو ج...ستادیجلوم صاف ا        

 یی بودند فضادهی کھ از اباژورا بھ سالن بخشیتینور ال.... تو چشمام زوم شددی کشیم
 ی رو تو ھمون کم نورامی بخش رو بھ وجود اورده بود ومن صورت تنیاروم وتسک

 ...دمی دیم
 ی ضربان قلبم بود کھ ھرآن تپش ھای شد وتنھا صدای بھ سکوت سپریلحظات        

 یسرعت تر م خونم رو پرانی نداخت وجری می ارومیپرتوانش بدنم رو بھ لرزه ھا
 ...کرد

ھمونطور کھ اون وانمود بھ )پوزخند زد(؟؟؟توھمی نسبت بھش داریچھ احساس-         
 ؟؟یدوستش دار....دوست داشتنت داره

 وخشکم ری گبانی کھ گریخودم رو از تو بھت... خوردمکھیاز سوالش بھ شدت         
 :دمی وپرسدمی کشرونیکرده بود ب

 نداره ی سوال چرت کھ اصال بھت ربطھی کھ یچوندیو پانقدر خودت ومن ر-         
 ؟؟؟ی از حدتھ ازم بکنشتریوب

 .حاال تو جوابم رو رک وپوست کنده بده!!! کھ ارهمیریگ-         
 چرا اون وقت؟؟؟-         
 !!!شتری ودونستن ھرچھ بی محض کنجکاومیزاریبر فرض م-         
 کھ انقدر تو معضالت دیری حدواندازتون رو بگی بی کنجکاوی جلوستیبھتر ن-         

 مردم نفوذ نکنھ؟؟؟
 : کنکاشگرانھ ادامھ دادیبدون توجھ بھ من با لحن        
تا ...شتی وتوجھ خواستگار عاشق پاقی ھمھ شورواشتنی چرا در مقابل انکھیوا-         

 ؟؟؟ ندارهیتی واھمستی اصال برات مھم ن؟؟انگارکھیی اعتنای حد سرد وبنیا
 ماشی جنی ھمھ سنی خوام در مقابل ای نمگھی وددهیحس کردم کھ قوام تھ کش        

 ی جنگ وجدال وکش مکشانی ادامھ ای طاقت وتحملم براگھیود...جواب سرباال بدم
 ای لج بازنی تونستم بھ ایم... بھ استراحت داشتمازی نشتری طاق شده بود وبھودهیب
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سرم !!! شد کشش داد وخودم رو عالف کنمی نمھوطفره رفتنا ادامھ بدم اما تا صبح ک
 میتسل.... خوردند چشم دوختمی وبھ انگشتام کھ داشتند توھم وول منییرو انداختم پا

 شده ختھی درامی بعد سرم رو باال اوردم وبھ چھره اش کھ با اخم جذابی اھیثان!!!شدم
نسبتا طوال  یمکث... شدمرهی نداخت خیھ بھ وجودم م کھ درخششون رعشیبود ونگاھ

 : کردم وپکر وگرفتھ گفتمین
بھ وضوح .... درک وتاملکمی با ی کنم کھ جواب سوالت رو بتونیتصور م-         

 خودم محفوظ شی کھ پی خودم قانع کنندست وگمونم حق بدی برالمیدال!!!ینیبب
 فقط بھ شخص بنده ارتباط داره ی کھ تا حدودھی مسئلھ شخصھی نیچون ا!!!بمونھ

 !!! بشندرشی درگھی خوام بقیونم
 رو از طرف من ی جوابنیظاھرا انتظار چن...دی ابروش باالپری تاھی        
 نی ازشتری خواستم کھ بی مھلکھ بود ونمنی ازدنیواقعا قصدم پاپس کش!!!نداشت

 : تکون داد وگفتنییسرشو اروم بھ باال پا...ارمیادامش بدم وسرخودم رو بھ درد ب
 خواستم ی نبود کھ من می اونیگرچھ جواب سوالم تا حدود!!!درستھ-         

 !!!یلیھرطور ما...اما
 ی ھم براامیانگار ت.... حال شده بودی ما حاال سرد وبزمانندی وستیجو آتش        

 :ر گفتم زمزمھ وانشی فرستادم وما برونینفسم رو آه مانند ب..دیگرفتن جوابش کنار کش
 !!! رو ھواستی وھمھ چفمیچون ھنوز خودمم با مسائلم بالتکل-         
 رو بکشم امی بخوام انتظار جواب تنکھی گفتم وبدون ایرلبی اروم وزیریشب بخ        
 رفتم تو ی مالحظھ بھ ھمھ چی سمت طبقھ باال وبدمی شتاب زده وپر عجلھ دوییبا قدما

 اتاق در ظلمت فرو رفتھ بود وتنھا نورمھتاب از یفضا... بستمیاتاقم ودر رو جرق
 ی اعطا می بھش روشنی وکمدی کشی سرک مخل پرده وپنجره بھ دایروزنھ ھا

 امروز از ذھنم گذر یتمام اتفاقات وحادثھ ھا....ولو شدم رو تخت ولبش نشستم...کرد
 شد ی مدهی تو ھم تنشتری بمی رفتی جلو مشتری بیھرچ....رفتارا....تمام حرفا ....کردند

 امی بھ ترفت ی کھ مییذھنم از ھرجا... کردیذھنم داشت قفل م.... خوردی مچیوپ
 سوالش مسر دنی فھمیچرا امشب انقدر برا... خوردی برگشت مرمنتظرشی غیوعمال
 بھ نسی تو گدی باتشی پسر وشخصنیکال ا!!! عقب نشست؟؟؟آه خداییھوی یبود ول

 نی از دست اشھیادم مخش منفجر م!!!ثبت بشھ نوع خلقت نی تربیعنوان عج
 موھام گره دادم یوانگشتام رو ال خودم رو بھ پشت پرت کردم رو تخت!!!وکاراش

 چشمام گرم شد وخوابم ی نشد کمی ومبھمم سرکردم کھ اصال حالدهیچیوانقدر تو افکار پ
 !!!برد

         
 کھ حس کردم کل ستادی از حرکت ادی تکون فاجعھ اور وشدھی با نیباالخره ماش        

 یعنی... کردی می بازی داشت دور سرم چرخ چرخ عباسایدن!!دیچیدل ورودم بھم پ
 ی جھان خاکنی را در ایگری رحم کرد وگذاشت چند صباح دمونیخدا خودش بھ جوون

بھ !!! پشت فرمونایوار...می بودامی تیسوناتا  توامی وتنی وابتایمن وار!!!می کنیسپر
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 نی بغل دست داداشش بود ومن وابتامیت....دمی رو پشت رول دلی عزرائی راستیمعنا
دستش رو ... دادھی تکی وبھ پشتدی سرش رو عقب کشامیت!!!می زدی مجی گمیعقب داشت

 : گفتنیگذاشت رو چشماش کھ ابت
 
 

 کھ تو واسھ خودت ستی نارهیط!!!نھی ماشرسرمونیخ... جان؟؟داداشایار-         
 ی بھ بقایدیام.... ھامی کردی مری تو ابرا سمیواقعا داشت!!ی راه انداختییمایشرکت ھواپ
 .عمرم نداشتم

 
 : وصف گفترقابلی غی انداخت وبا خشمرونی بھ بی نگاھامیت        

 
 مورد تو ھممون بھ نی کنم ایفکر م...نی ابتیتو تنھا نداشت!!! حس مشترکھنیا-         

 !! قابل مشاھده وبروز بودهیراحت
 

 سر کمی شی شونھ ھاشو جمع کرد ورو صندلای زل زد کھ ارایبا چشم غره بھ ار        
 :خورد ودمغ گفت

 
 ؟؟؟ی شکونی کاسھ کوزس سر من میچرا ھرچ!!!گھیخوب دفعھ اولم بود د-         

 
 : دندوناش گفتی واز الضی وبا غچوندی گوشش رو پامیت        

 
 ی متی ھدامونی ھر چھار نفرمون رو در جا بھ سمت خونھ ابدیچون تو داشت-         

 پشت ی شو کھ بذارم بتمرگلھی وپزونی بھم اوگھی بار دھی....فقط....تو !!!یکرد
  شد؟؟؟ھان؟؟؟رفھمیش!!ونی کامی بندتم بھ چرخایخودم م....فرمون

 
 :دی با درد نالایار        

 
 ی می دارستی نیاسباب باز....اگوشھ ھ....ول کن بابا!!ی وای وایا-         

 تیبھ شکر خوردن رضا!!گھیغلط کردم د...یریول کن بابا بسھ پاچھ گ!!یچیپ
 !!ولش کن بابا الزمش دارم...دادم

 
 رهیدستم رو بردم سمت دستگ.... وولش کرددشی محکم کشگھی بار دھی امیت        

 : گفتمی خاطر جمعھی نفس بلندم با نیوماب
 

 !می شدی می کوتیوگرنھ کوت!!خدا خودش عفومون کرد-         
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 شمال بھ صورتم ی جنگالی مرطوب وشرجیدر رو کھ باز کردم ھوا        
 ی حس می ولنیی پادمیپر!! با خودش نبرهدی باد شدنی تا ادمیشالم رو سفت چسب...خورد

 پشت فرمون ھنی شی می راننده ناشھی یاوووووف وقت!!رهی مجیکردم سرم داره گ
 ی فوق العاده انی ادرنالاالنصاف والحق ویول!!گھی دشھی منی ھمدهیومارو پرواز م

 ییتلو تلو... از دستم خارج بودشیتعادل پاھام کم وب... کوک شدیفازم حساب!!داشت
دستم رو گذاشتم رو سرم وچشمامو ... بغلم رو گرفت وثابتم کردری زنیخوردم کھ ابت

 : گفتنیمل مل کردم کھ ابت
 
 

 ؟؟؟ی زنی منگ می دارای یمعتدل-         
 

 :خودم رو اروم ازش جدا کردم وگفتم        
 

 !!!از تو ادم تر وسالم ترم-         
 

 با نیابت!!! دادم وچشمام رو بستم تا حالم رو بھ راه بشھھی تکنیپشتم رو بھ ماش        
 :حالت تاسف گفت

 
 . جنبھی بششششیچ!! کنی وخوبایب-         

 
 وخدهی جنگل تا میامروز اومد.... از دور شدنش بودی حاکشی متوالی قدمایصدا        

حس کردم کھ از خلسھ مرگ ...می بوددهی چیواسھ امروز سوروسات...میگشت وگذار کن
 شکر داشت کھ ی خودش ھزاران مرتبھ جانی برگشتم وھمی وخاکی ادمیایکم کم بھ دن

انگار داشت با اسب ... کردی نمی رانندگایار!!! کنمی زندگگھی بار دھی تونم یم
حالت تھوع گرفتم از بس ان !! دادی کرد ومارو تو اسمونا دور می می سوارورتمھی

 ی بجانی از ھمھ ھشتریگلوم از شدت ترس واضطراب وب!! روندیپسر خرک
 درو باز کردم... اب ھستنی اومد تو ماشادمی!! سوختیحدواندازه خشک شده بود وم

 رو برداشتم وگذاشتمش رو دھنم وھمھ ی اب معدنکی کوچی عقب بطریلواز صند
 فی قابل تحمل تر تشریچی از ھی گرم شده بود ولیکمی...رو الجرعھ رفتم باال

 قیچندتا نفس عم.... بستمی رو برگردوندم سرجاش ودرو جرقی خالیبطر...داشت
 برگشتھ می حالت عادبھ تازه... داشتمیاحساس بھتر!!! نرمال بشھ وشدطمی تا شرادمیکش

 رو بھم داد ی نفر از پشت سر حس معذبھی کھ حضور ھی بقشی خواستم برم پیبودم وم
 ی تک سرفھ وبوی بعد صداھیچند ثان!! جا خوش کنھمیشونی اخم رو پھیکھ باعث شد 

نرم نرمک سرم رو برگردوندم عقب ودر ... کردی متی کھ مشامم رو اذیتند ادکلن
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 ازش تو دلم نبود کھ بھش دل خوش ی عنوان مھرچی بودم کھ بھ ھد رو شاھیمقابلم کس
 بود ستادهی فاصلھ نسبتا کم ازم واھی لبخند ژکوند دست بھ کمر با ھی با اریسام!!!باشم

اصال از ... شدی مقی گذروند وتو چشمام دقی سرتاپام رو از نظر مزشی ھیوبا چشما
رو ھم نبود کھ !! نداشتمی دل خوشزشودر کل ا ومدی داد خوشم نمی کھ انجام میاعمال

 لوی برو عمو تو کی رو ترکونده بود بھش گفتھ بود زکنیسنگ پا قزو....المصب
 جمع چشم گردوندم ھی تفاوت رومو ازش گرفتم وبھ بقی کردم وبی کم حال؟؟؟اخمیچند

 سردرگم یی جوراھیچون ھمھ ... دادی رخ می حوادثھیکھ از قضا اونطرف داشت 
 کرد کھ گوشھ ی اگھی تک سرفھ داریسام.... کردندی باھم مصاحبھ متندتعجب داشوم

 لبخند ھم رو صورتم نقش نبستھ مچھی نیبر خالف اون من حت... شدمرهی بھش خیچشم
 رو ی کھ قصد گفتن کالمدی شد فھمی گاھش می گاه وبیاز من من کردنا ونگاھا...بود

 کرد نھ ی شوت مرونی دھنش بھ بز ایزینھ چ... کردیداشت کالفم م!!!داره اما مردد
 : وخشک گفتمی جدیاخرسر با لحن....ستادیمی ادم سرجاش وانیع
 

 ؟؟؟ی چراغ برق جلو من قد علم کردری کھ از ھمون موقع مثل تی داریکار-         
 .... خواستمیم..... خواستمی؟؟؟میآن-         
 . کنمصحبت....باھات-دی کشیقینفس عم        
 صحبت ی خوای میدر مورد چ-  شدمنھی پا اون پا ودست بھ سنی اکمیسرجام         

 ؟؟؟یکن
 !!ندمونیا...درمورد خودمون و-         
 ندمون؟؟یا- رفتھ گفتملی تحلییچشمامو تنگ کردم وبا صدا        
 .می کنیری گمی تصمندهی حق ماست کھ واسھ انیا!!اره خوب-شونھ باال انداخت         
 رو واسھ من ی رو از کدوم خراب شده انیا!!شھیری چقدر سگھی دنیخدااااااااااا ا        

 ؟؟؟ینازل کرد
 بھ ی ما؟؟؟گمون نکنم کھ عالقھ ای خورده زود باشھ کھ بگھی کھ ی کنیفکر نم-         

 !!!ستمی داشتھ باشم ومجبورم نی سخنان جنابعالدنیشن
صد در صد ...اره....اره- اورد وگرفت جلوش وتکون دادکف دو دستش رو باال        

 !! کنم نگو نھیخواھش م...می باھم حرف بزنقھی فقط قبول کن چند دقی آنیول
 کھ وقتم رو انھ؟؟منی ی تو گوشم بخونی بدونم قراره چدیمن با!! جنابدیببخش-         

 ....فی اراجی بزارم پااوردمیاز سر راه ن
 مصمم ی و حالتیبا خونسرد...دستش رو گذاشت رو دھنم کھ چشمام ھشتا شد        

 :گفت
فقط چند .... کنم یخواھش م!!ی کنی صرف نمھودهیمطمئن باش وقتت رو ب-         

  باشھ؟؟؟!!! کنھی وقتت رو پر مقھیدق
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ب باشھ  لری داد وبھ طور متداوم زی عاجزانھ وپر تمنا سر تکون میبا حالت        
 بیبھ اندازه عج... شناسمی رو ملھی موجود بدپنیمن ا... کردیھاش رو تکرار م

 موضوع باعث شد نی خواد ھست وھمی گرفتن اونچھ کھ میوالخلقھ بودنش مسر برا
سرم رو تکون دادم کھ .... باشمدرخواستش رفتنی واجبار قادر بھ پذیکھ از سر ناچار

 : دھنم برداشت وزمزمھ کردی از رو زد ودستش روی اروزمندانھیلبخند پ
 .خوبھ!! خوبھیلیخ-         
 : انداخت ورو بھ من گفتیچند قدم عقب رفت وبھ دورش نگاھ        
 !! ببرهیی از صحبتامون بویدوست ندارم کس!!ایلطفا دنبالم ب-         
 دی نبای احدچی کھ ھزهی محرمانھ واسرار امیلیچرا؟؟نکنھ خ-پوزخند زدم        

 بفھمھ؟؟
 مربوط ی وجز ما بھ کسشھیمحرمانھ اس چون فقط بھ من وتو ختم م...اره-         

 !!!شھینم
 دیبااونکھ ھنوزم ترد.... بودای رو گوتی واقعیتا حد.... شدمی راضیتا حدود        

 پشت سرش راه اری از سامتی زد اما فرمانبردارش شدم وبھ تبعیواکراه در من موج م
 ی مخفگرانی از دی گفت رفتنمون تا اندازه اشھی حواسش بھ ما نبود ومیکس...افتادم

 وفشرده تر دهی کرد کھ درختا بھم تنی قعر جنگل نفوذ مھ داشت باریسام...وپنھون موند
 بھ غلط کردن قتیدر حق... کردی تو دل من داشت غوغا مشی شدند وواھمھ وتشویم

 شتری وبادترید توش مستقر شده بودند ز افراھی کھ بقیفاصلمون ھرآن از محل...افتادم
 بی شنی بدم کھ زمدامھ تونستم اییتا جا... داشتی من رو بھ ھراس وا منی شد وھمیم

 کرد وکرخت شده یپاھام زاق زاق م!!! کوهھی ی باالمی رفتی ممیدار شده بود وداشت
 : گفتمی وکالفگی وبا بد عنقستادمیسرجام وا!!!بود وداغ

 ؟؟؟ی تا ناکجا اباد من رو دنبال خودت بکشونی خوایم-         
 :دمی شد کھ بھش توپرهی تو صورتم خیچند لحظھ ا...برگشت طرفم        
  بھ من؟؟؟ی طور زل زدنی ایدی ندھ؟؟؟ادمیچ-         
 .... بودند اما توی کھ تو قالب ادمدمی رو دایلیخ...چرا-         
 !!!ینی کھ رو زمیرشتھ ا فھیتو - لبخندش رو پررنگ تر کرد        
من بھ ... زنھی رو ماتی چرندنی داره ایبھ ک!! خندهری خواست بزنم زیدلم م        

دست بھ !! کنھی منو با اونا دختر خالھ منی ندارم بعد اون وقت ای شباھتچیفرشتھ ھا ھ
 : شدم وگفتمنھیس

 ھمھ گل ودرخت نی وسط ایھلک ھلک اورد...ی کشوندی ھمھ راه الکنیمنو ا-         
 ؟؟؟ی خزعبالت رو بارم کننیکھ ا

 یم- شد وچند قدم بلند اومد طرفمرهی وبا لبخند بھم خبشیدستاشو برد تو ج        
 !!می باھم بزنی دورھی...خواستم
 اونا دمی محیپس ترج... اومدمنجای مھم تو بھ ای حرفادنی من فقط محض شنیول-         

 . نشدندبتمیگردم تا متوجھ غ برھی بقشیرو بشنوم وزودتر پ
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 !!! ھستشھیکھ ھم...حاال حرف -شونھ باال انداخت        
 نیبھ ھم!! شکارش کرددی لحظات نابھ کھ بانیا- ستادی انمی بھ سنھیس        

 !!!شترهی بفشیک...نجایا...الی خی رو بھیبق.شھی نمدای مثلش پگھید...ایاسون
من وقتم رو صرف - دادم وپشت گردنم رو ماساژ دادمرونینفسم رو محکم ب        

پس لطفا !! برام ندارهی سودچی کنم کھ ھی ومکرر عمرم نمیشکار لحظات تکرار
 . شنومیم....حرفات رو بگو

 ... رو بھم چشم دوخت وی رو بھ دندون گرفت وتنھا لحظاتنشییلب پا        
 ؟؟؟یفکرات رو کرد-         
 ؟؟؟یدر مورد چ-ردم کیاخم کم حال        
 ی اجھی بھ نتای؟؟؟ی کنیدر موردش فکر م.... ازدواجمشنھادیپ...درمورد-         

 ؟؟؟یدیرس
 . کنم قبال جوابم رو بھت دادمیفکر م-         
 . خواستم نبودی کھ من میاما اون جواب-         
 ای شما برقصھ  بھ سازی ھمھ چشھی کھ نمشھیھم-شونھ وابروھام رو باال انداختم        

 !!!بر وفق مراد شما باشھ اقا پسر
 !!یستیتو با من رو راست ن!!!ای انالیستیتو بامن رک ن....تو-         
 ی چرنی از؟؟؟منظورتیعقلت رو از دست داد-دمی تو ھم کششتریاخمام رو ب        

 ھ؟؟ھان؟؟ی چایور
 ی می پرده پوشیزی چھی از ی حرفات داریتو...تو- اونم اوج گرفتیصدا        

تو ....یستیصاف وصادق ن....با من مثل کف دست!!!یکن
 رک ی خوای تو نمی زنھ ولی مادی داره فریزی چھی.....صدات....کارات....حالتات

 !!!یوپوست کنده بھ من بگ
 واست ترجمش ی خوایم-وولوم صدام بدون کنترل باال رفت... شدمیمنم عصب        

 یزی کھ چاریوشاتو باز کن واون پنبھ ھا رو از توشون دربپس گ...کنم؟؟؟اره؟؟باشھ
من قصد ... تو سرتزمی رو تمام وکمال بری کھ اب پاکیخودت خواست!! ماھستنیب

دل ....یکی کھ من از ازدواج وصلت باتو ھنی اھیلپ قض!!!ندارم کھ باتو ازدواج کنم
 یکدوم خراب شده ا از ستیمعلوم ن....ادیاصال کال از تو خوشم نم.... ندارمیخوش
 دی بایول!!!ی زنی منھی وبعد اونوقت انقدر سنگ من وعشقم رو بھ سی اومدیپاشد

 بھ دلت صابون خودیب...رسھی نمیچیاز من بھ تو ھ...ی رو از من قطع کندتیام
 . کنھیکف نم!!ننز

 زدم وخواستم از کنارش رد بشم کھ بازومو یبھ روش پوزخند صدادار ومشھود        
 مچالھ شده از درد بھ سمتش سرم رو بر یبا صورت....سفت گرفت وفشرد

شده بود شکل .... بودزی خفتناک ووحشت برانگیلیحالت نگاھش خ...گردوندم
 غول مانندش یگاال چنری چپم رو کھ اسیبازو.... زدیچشماش برق م!!!تیالیتوآ
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با خشم داد ... ممکن شدری غی ولادی برونی از دستش بدیدم تا شاکرده بود رو تکون دا
 :زدم

 . کن بازوم خورد شدوونھ؟؟؟ولمیچھ مرگتھ د-         
 ھی منھدم شد وبا ی کھ تعادلم بھ کلدی حرکت انچنان بازوم رو بھ عقب کشکیدر         

 رو گرفت جفت شونھ ھام.... دردم اومدیجبغ خفھ پشتم محکم خورد بھ درخت کھ کم
 : گفتزی بھت انگیبا لحن....وتو چشمام زل زد

 یالبد پا...پس...می زندگکی شری بشیاگھ قصد ندار.....ی خوایمنو نم....اگھ-         
 شی ھست کھ تو دلت پھی قضنی تو اگھی نفر دھیمگھ نھ؟؟؟اره؟؟؟!!! وسطھگھی نفر دھی

 !!!اونھ
 از دستش دیخودم رو تکون دادم تا شا.... زدنانی اخر حرفش رو با اطمکھیت        

 بھ روش کردم وبا یتک خنده پر تمسخر... مثمر ثمر واقع نشدیخالص بشم ول
 :پوزخند گفتم

 کھ ییتا جا!!ی کنی میی بازجوی نداره شازده پسر کھ من رو داریبھ تو ربط-         
بھتره !!!ی کنیضول فوشیالزم نکرده تو بق.... شد بھت رک وراست گفتمیبھ تو ختم م
 !!!ستی تو نافھی تو نخ وقیریزوربگ...یپا پس بکش

 خونش ھ؟؟؟مگھی من رو واسھ تو پر کنھ کی خواد جایمگھ اون کھ م-ادیبا فر        
 ی ازش کم دارم کھ تو حتی تره؟؟؟مگھ فرشتھ است؟؟؟ھان؟؟؟مگھ من چنیاز من رنگ

 ؟؟؟ی توجھی وبھم بی کنی مغینگاھت رو ازم در
 یچ...ھھ!!! پرش کنھادی بی کھ کسی نداشتیگاھی جاچیاز اولم تو واسھ من ھ-         

 کھ االن ازونور یاگھ بھ ذھن پوکت قبولوند... اقاپسری زده شد؟؟؟خوابیفکر کرد
 یمثل ھمون بدبختا....ی کنی واسھ من بازشی ودوتا سکانس نمانجای ایای بی بکوبایدن

 ی ممی وجواب مثبتم رو با منت بھت تقدخودم اونجا واست موس موس کنم ودرجا
 ادم عاشق ھی نقش گھی دیکیبرو واسھ ... باشھری خیدیخواب د!!!یکور خوند....کنم

 رتی خودت گنھوی ھم عیکی بود ارتی بخت واقبال دی کن شای رو بازشھیپ
 .اری نفھم بھ تمام عھی!!!وونھی دشی روان پرھی)پوزخند زدم!!(اومد

 ایتمام دن.... اگھ شدهیحت- پر از حرص وغضبیلحنش رو اروم کرد ول        
بدون .... منی ولدارمیاز سرراھم بر م.... کھ وجود داره رویومخصوصا اون نفرسوم

تو !!! تو گوشت فرو کن دختر کوچولونویا... گردمیتو وحلقھ تو دستت بھ کانادا بر نم
 اسم تورو تو شناسنامش ثبت وضبط تونھ ی نممی احدچیھ....فقط من....یمال من

  نھ؟؟ای ی شدرفھمیش....ارمیبھ زورم شده تورو بھ عقد خودم درم!!کنھ
 : گفتمی کردم وبا لبخند گل وگشاد وپر تمسخریزیخنده اروم ور        
رنگ ....تو!!!ی خونی می واسم کری کھ داریستی حرفا ننیتو اصال مال ا-         
 دیشا!!! کن ی قلدرم پلدرم ورجز خونگھی فلک زده دھیاسھ برو و!!! پسرکیدوزار

 حاجت گرفتن از من دی اگھ بھ امی مزخرف تورو باور کنھ ولیاون تونست حرفا
 کنھ من ی میی تو حاجت رواھ کھ واسیاون!!ی اومدی باس بگم راھو کجکیاومد
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 کھ ازش ی اررونھی ھمون وی وبرگردی بکشی کھ اومدوی راھنیبھتره ھم!!ستمین
 !!! اقا پسرستی بچگانت نیای تو وھوس بازی جانجایا!!!یاومد

 ھی ونفرت از سرتاپاش گذروندم وصورت پر تمسخرم رو با ضینگاھم رو با غ        
 وچشمامو دمیی سای موقع ھا دندون منجوریا.... وخشن معاوضھ کردمیحالت عصب

 :وصدامو کلفت کردم وگفتم...م وترسناک بشرگذاری تاثدی کردم تا شای مدهیگرد وقلمب
گمشو برو !!!ی کنی منیی تعفی واسم تکلی کھ دارامیبعدشم من باتو بھشتم نم-         
 .  خوام برمیکنار م

 
 

 ی سودیی رھای من برای سد معبرم بود و وول خوردنایخواستم عبور کنم ول        
 ...نداشت
 !!!از سر راھم برو کنار-         
 : داد وھمونطور خروشان وبلند گفتیبھم تکون نسبتا محکم        
 کھ من بھ ستی اصال برات قابل فھم ن؟؟؟چرای کھ قبول کنی خوایچرا نم-         

 ؟؟؟راستی تو چی از جونم ولیحت... بگذرمیخاطرتو وعشقت حاضرم از ھر چ
 کھ من یبفھم ی خوایچرا نم!!!ی زنی می وحرف از ھوس بازیستادیراست جلوم وا

 واقعا دوستت دارم؟؟؟ھان؟؟چرا؟؟؟
اشتباه بھ عرض .... اقاپسر؟؟نھیدوستم دار- گوشھ لبم جاخوش کردیپوزخند        

 ھوس پررنگھ کھ غلط ھی نیا....ستی دوست داشتن ننیا...دلتون رسوندن
 ؟؟ی کشک؟؟چھیوگرنھ چھ عشق!!!اندازه
 .... چرت وپرتانی؟؟ای چیعنی-دادزد        

 : وگوشزدگونھ گفتمزی وسط حرفش وتھدبد امدمیبا تحکم وجرات پر        
 باد وبارون ھی تو کھ با ی ودروغی کاغذیعشقا!! کن شازدهزیخوب گوشاتو ت-         

 ومدار من جور یچی پمی کنھ نھ با سی دوا میکی ازمن ی نھ دردشھی مروونیو
 تھ؟؟؟یحال..ادیدرم

 لی دلی بھ من؟؟بی چسبونی کھ مھی چفی اراجنیا-صداش ھنوزم تو اوج بود        
 یرو چھ حساب!! عالقھ از جنس دروغ و ھوسھنی ایگی ومی کنی بھ من اھانت میدار

 ؟؟؟ی زنی حرفا رو منیا
 !! ھمون حساب گذشتھ اتیاز رو-         
 :ھ وار تکرار کرد کرد وزمزمشیشونی رو پی از سر ناآگاھیظیاخم غل        
 داشتم کھ بھ خاطرش یمگھ چھ جور گذشتھ ا) باال بردیصداشو قدر(گذشتم؟؟-         

 شم؟؟یدارم متھم م
 ادتیچھ زود گذشتھ درخشانت رنگ پس داد و...ھھ- زدمیپوزخند مشھود        

 ی تا دوباره خاطرات قشنگت واست تداعارمی مادتی!! ندارهیبی عیول....رفت
 گفت پسره از سر یم...دی نالی تو گوشمھ کھ ازت منی عمھ نسریھنوز صدا....بشھ
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ھمون بھتر ..... ماشاهللاادی کھ مھم یوقت....ادی وتا بوق سگ خونھ نمرهیصبح اللطلوع م
 رفتھ بدون اونا وحضور ادتی؟؟ی رنگ ووارنگت چیامار دوست دخترا....نگم

 ؟؟؟ی صبح کنی تونستیمبارکشون نم
 ی خرناس می تکون داد ومثل افراد رواننی واشفتھ سرش رو بھ طرفیعصب        
 : کردی بھ طور مکرر زمزمھ منشی ومابدیکش

 !!بسھ....ھیکاف!!!خفھ شو.... خوام بشنومی نمگھید!!دھنتو ببند-         
 نی ادامھ وکش دادن ای داد برای می مضاعفی بھم قوت قلب وانرژیاما انگار        

 :بگو مگو
 شیوعشق مسخره وآبک.... وھرزه مثل تویی ادم ھرجاھی تونم بھ یمن چطور م-         

 رو ی سرگرمھی کھ دخترا برات حکم ی ادم ھوس بازھیاعتماد کنم؟؟تو فقط 
 .... درخوری اھانت واقعھی....اره...اھانت؟؟ھھ...دارند

 !!!خفھ شو-دیبھ اندازه عمق کلمھ داد کش        
 : وغرش مانند ادامھ دادنی خشمگیبا حالت....چشمام ھشتا شد        
 کھ ینخواست....  موقعچیھ... یی متکبر خودرای دختر از خودراضھیتو -         

فقط ھمھ .... کھ چقدر فرق کردهینی وجھان رو ببی بچرخونرامونتینگاھت رو بھ پ
 من از ینی کھ ببی نبودنیاخواھان !!! وخالصی خودت اتمام دادی رو بھ نفع ورایچ

 ی نگاھمم نمیحت....اما تو!!! وذکرمر فکی بھ خاطرت گذرکردم وفقط تو شدیھمھ چ
وھمش پر .... توش وجود ندارهمتی از مالی حسی شدرهیاالنم کھ تو چشمام خ.....یکن

 یداغونم م.... شکنھیمنو م.... زنھی بھ قلبم خار منیوا!!ھی تفاوتی وبی اعتمادیازب
 انھ؟؟؟ی ی فھمی؟؟؟می آنی فھمیم....شمیلھ م....کنھ

 بازم از یچون تو ھرکار کن..... بشھمی خوامم کھ حالی نمیعنی... فھممینم!!!نھ        _
بازم گذشتت باھات ...ی خودت رو از نو بسازیتو ھرچقدرم کھ بخوا!!!ی خرابشھیر

 ی ونمیستیبشو ن وقت عوض چیتو ھ!!! وبازم ھمون اش وھمون کاسھشھیمخلوط م
 وکثافت ی بشم کھ از ھرزگی کسیزندگ ی خوام قاطیمنم نم...پس!!!ی بشیتون
 ومتھم بشم دهی بودن کشیی خوام مثل تو وامثالت بھ گند وھر جایمن نم!!!زهیلبر

 !!! بسپارمی واسم مونده رو بھ تباھنمی کھ تھ خرجی وپاکیدی رو سفنیوھم
 بھ دمی بھم وارد کرد کھ تماما چسبییروی لحظھ انچنان نکیدر         
 بلندتر از یلیقدش خ.... کرده بودری گنمینفسم تو س...وخودشم چسبوند بھ من....درخت

 من رو نگھ داشتھ بود وبھ من کلشیبا کل ھ...دمشی دی بود کھ من با فاصلھ میاون
 خرمن عشوه ھی رو اروم کرد وبا اشصد.... دادی رو ھم نمی عملنیمجوز کوچک تر
 :زمزمھ وار گفت

 یم...ی ببری با حرفام بھ اعماق وحرارت عشقم پی خواینم....حاال کھ تو-         
تو کھ حرف تو گوشت !!! ودوستت دارموونتمیخوام با عمل بھت ثابت کنم کھ چقدر د

 !!!زدلمی عزی درکم کنی تونستی طورنی ادیشا....رهینم



 299 

 لبام ثابت کرد ونم نم یشماش رو روچ.... حد گشاد شده بودنیچشمام تا اخر        
 یقادر بھ انجام عمل....مخم قفل کرده بود...اوردی منییسرش رو بھ سمت صورتم پا

 ی عذابم منی مخمسھ رو نداشتم وھمنی ازی خالصی برای فکر وراه چاره ااخطوری
 خواد انجام ی دلش می کھ ھر غلط اضافدم اجازه رو بنی تونستم بھش اینم...داد
سرم رو بھ طرف راست برگردوندم کھ صورتم رو قاب گرفت وبرگردوند ....بده

 ی مشی بخواد ببوستم من رو تا سرحد مرگ وانفجار پنکھیتجسم ا...سمت خودش
 : رو لباش نشوند وزمزمھ کردیچشماش رو روھم بست ولبخند چندش...برد

 !!!  عشقمیخودممال خود .... رهی گی کس تورو ازم نمچیھ-         
 
 

 :تو صورتش داد زدم        
 !!!عمرا بھت بھا بدم کثافت رذل-         
 وقال درخواست کمک کنم پس لی زد کھ با قی ھم اون دووبرا پرسھ نمی کسچیھ        

 صورتم بود کھ با تمام ی متریلیصورتش تو چند م....تنھا راه نجاتم خودم بودم وگرنھ
نعره زد ونالھ ھاش بھ اسمون ....ھ زدم کھ بھ جلو خم وشل شدقدرتم بھ ساق پاش ضرب

با پام زدم تو شکمش کھ بھ عقب .... استفاده کردمنتقامم گرفتن ایاز فرصت برا...رفت
 یقبال ھم گفتم کھ اگھ جلو.... اود کرده بودمی توزنھیحس نفرت وک....رونده شد وافتاد

 ھی شمیم!!! بدم کھ زنده بمونھنیم تضی احدالناسچی تونم بھ ھی نمرمیخودم رو نگ
 رو می بزارمش وعقده دلحساب ی کھ بومدیدلم ن!!! غوغاگرھی رحم وی بھی....رانگریو

 شد کھ بھ سمت چپ صورتش با پنجھ رهیبا حرص وخشم بھم خ.... نکنمیروش خال
 رو ی کاریبھ پھلوش ھم ضربھ اخرواصل...دی چرخگشیکفشم لگد زدم کھ بھ سمت د

 اخ ی از ھرگونھ ترحم زدم کھ صدای ظلم و عارتیبا تمام حرص وغضب ودر نھا
 بود کھ تصور ی عرضھ تر از اونیب.... کردیم ونالھ ھاش گوش فلک رو کر

بھ جز (لی تو فاماروی کس دست بزن سامچیدرواقع شوکھ شده بود وگرنھ ھ...داشتم
 کش ینفس نفس ھا....دیت غلی منی زمیشکمش رو گرفتھ بود ورو...نداشت)نیآبت

 اونقدر فرزعمل کردم کھ.. شباھت داشتشتری وبھ خرناسھ بومدیدارم از تھ گلوم درم
 :دمی غرضی دندونام با غیاز ال.... حرکت رو ھم نداشتھی اجازه انجام اری سامیحت

 ی تونی وقت نمچیھ....تو!!! بلند شدهفی کثی بازنده ھایصدا!!!یکثافت عوض-         
 خبره ی جنگجوھیاگھ !!ستی نیچیھ... فرض محالھی جز نیا...یاریمن رو بھ دست ب

 !!! نکن تا وضعت بدتر نشھیپس با دمم باز!!رمی پا شھی یول....ستمین
 اونجااند ھی بود بقنی کھ گمونم ای پا بھ سمتزیعقب گرد کردم وبا تمام سرعتم گر        

 یتعادل پاھام از شدت لرزش ھا....دم کری ھم درنگ نمیلحظھ ا... رفتمی مشیپ
 ی واسم طوالنریمس....اوردی خورد ومن رو بھ زانو درمی بھ طور متداوم بھم میدرون

 ی وخاتمھ نداشت وبی جنگل انبوه وافقش تمومنی ار رفتم انگای میھرچ...شده بود
سرعتم رو کم کردم .... شددهی کشرونی کھ توانم از بدنم بدمی دویبھ قدر... بودانیپا
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 زانوم یخم شدم ودستام رو رو... بوددهینفسم بر....ستادمیوسرانجام ا
من االن ...ی وازدحام جنگل گم بشم ولی دور شده بودم کھ تو فشردگیاونقدر....گذاشتم

با ھول ووحشت بھ .... سرم سرخورده ورو شونھ ھام افتاده بودیکجاام؟؟؟شالم از رو
 کھ یی کرد درخت بود ودرخت ھای کھ چشم کار مییتا جا... کردمدورتا دورم نگاه
 زتریوخوف انگ.... شده بوددهی بودند وشاخھ ھاشون تو ھم بافتھ وتندهیسر بھ فلک کش

 کھ گوشم یاما کم.... نداختی کھ رعشھ بھ وجودم میبیغر وبی عجیصداھا...از ھمھ
 ی کھ من بھ خوبیینوا....د اشنا اومیی نوانشونی صداھا عادت کرد در بیاھویبھ ھ

 رمی ناپذانی انتھا وپای بی کھ حاصل اشکایینوا....باھاش خووانس گرفتھ بودم
 نی وطننعکس جنگل می کھ ھرآن بلندتر ورساتر از قبل تو فضاییھق ھق ھا...بود

 صدا راھم رو عی ومتیرادارام رو با حداکثر قدرت روشن کردم وبھ پ.... شدیانداز م
 ی وافقی پخش وپالم رو کھ بھ صورت عمودی رفتن موھانیدر ح... گرفتمشیپ

 نی تو عمق اشتری بدمی ترسیم...دمی سرم کشیدراومده بودند مرتب بستم وشالم رو رو
 جامونده بود نی کھ تو ماشممیگوش...نمی رو ببھینتونم بق  وقتچی ھگھیدرختا فرو برم ود

 کردم ی میشروی پنھی اروم وطمانییماھابا قد!!! محالھی ھمھ خوش بختنیومن و ا
 نقطھ نی بود ومنشااش بھ اشتری کھ ووضوح صدا از ھمھ جا بدمی رسییودراخر بھ جا

 ھی نفر پشت ھی نکھی تا ادمی بزرگ وتنومند سرک کشیبھ پشت درختا!!ربط داشت
 نیدر اول...دمی کاراگاھانھ کشینرم وسبک رفتم وسرک!!!درخت توجھم رو جلب کرد

 ی از پشت سر ھم بھ راحتی دوست واشناھا رو حتکلیمن ھ....نگاه شناختمش
 بغل گرفتش گذاشتھ بود وداشت با ی زانوھای سرش رو رونایسار.... کنمی مییشناسا

 مظلوم واقع شده شھیھم!!! زدی ودل مرد کی مھی سوزناکش گریزار وھق ھقا
 دختر ھیردم واون نقش  کی می کھ باھاش خالھ بازیی ھمون موقع ھایحت....بود

 کثافتش زیبھ قول داداش ھ!!! گرفت ومن خانوم بودمی کلفت رو مچارهیبدبخت ب
 .... انصافا ھم بودم!!! متکبر وخودخواهیخودرا

 
 

 لیخواستم دخ...اوردی سوزش قلبم رو بھ درد منھی سیتوعالم خودش بود وآھا        
 ایدلو زدم بھ در... باشھنھیاھکار وگز رنی بھتردی موقع ھا دردودل شانجوری اینشم ول

 گرفتھ وخش یی کرد وبا صداینی فنیف... اروم کردم کھ بھ خودش اومدیوتک سرفھ ا
 :دار اعتراض کرد

 خواد تو ی ادم دلش مدی دونی فھمونن؟؟شماھا نمیچندبار بھ بچھ ادم حرف م-         
 ره؟؟؟ی گوشھ بکپھ بھ حال خودش بمھی تنھا رسرشی خیچارگی وبی مواقع بدبختنجوریا

 !!! اوت بده دخترهمی تاکمی...چھ توپشم پره!!!اووووووو حاال توام-         
 تنھا سرتاپام یلحظات.... بھش زدمیسرش رو برگردوند سمتم کھ لبخند کم حال        

 زانوھاش یرو از نظر گذروند ودوباره روشو بھ جلو برد وچونش رو رو
 سرجاش مھی پرش نصفھ نھی ی زد وھرازگاھی کرد اما دل دل میم نھیگر...گذاشت
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تو .... نشستم کنارشیرلبی زشی آخھی دونستم وبا متیفرصت رو غن... کردیم
 ی خوردند ومی گونش سر می صدا رویاشکاش نرم وب... شدمقیصورتش دق

 : بھش داده بشھی داشتم لبخندم محفوظ بمونھ تا حس خوبیسع...دندیچک
 ماھاتیچتھ خواھرکم؟؟؟ھواپ.... کنھی مھیگر.... نشستھنجایا..... دخترهنیا-         

 !!یسقوط ازاد کردند؟؟تولک
 ای؟؟ینی مغلوب شدن وشکستم رو بھ چشم ببیھ؟؟؟اومدیچ- زدیپوزخند تلخ        

 ؟؟؟؟یراپوردم رو بھ داداش جونت برسون
 !!! کدامچی ھقایدق....اوووووم-         
 یدی راتو کشیپس واسھ چ- شدرهیروشو بھ سمتم کرد وبا بغض وغم بھم خ        

 نجا؟؟ی ایاومد
 ....اومدم.....اومدم-         
 ی بھونھ واسھ بزم وشادھی کھ ی تونست باشھ؟؟؟اومدی منمی بھ جز ایزیمگھ چ-         

 !!ی کندایپ
 انمیاز غم ومشکالت اطراف... کھ از رو خودم شناخت دارمییتاجا-  شدیلحنم جد        

 کھ بھش ستی توش نیچون نکتھ ا....رمی گی نمی وبابت جشنشمیدلشاد وسرخوش نم
 .دلخوش بشم

 ؟؟؟ی حضور دارنجای االن ای چیپس برا-         
 راحت تر ای.... وگفت وگو خواھرانھی ھم صحبتھیمحض ....تو فکر کن-         

 !!!درددل....بگم
 کھ من واسھ تو قصش ستشی دوتا نیکی.... منی نوای دل بیدردا-پوزخند زد        

 . حوالھ کنھگھی جا دھی تویخدا روز!!یول معطل... کنمفیرو تعر
 نی ھمقایدق...نجای امروزم رو ایخدا روز-سرم رو بھ اسمون بلند کردم        

 !!!محول کرده... سفره توشیوپ....نقطھ
 کاله ی من سرم بی خوایم...حاال- چشم دوختمزی ترحم امی با حالتانیبھ سار        

باز ...ستی حکمت نی کار خدا بچی؟؟؟ھی امروزم کوتاه کنیاز روز...بمونھ ودستمو
 !!ی وقتھ معطلم نگھ داشتیلیکن سفرتو کھ خ

بھ تو اعتماد دارم ....من....؟؟ی آنی دونیم...راستش -  کردیمن من        
بھ .... روشی زندگیتایمحدود....دوست نداره کھ... بھ طور حتمیکسھر...یول...ھا

 طونھیش... بشندکشی بازگو کنھ واونا شرششونیپ....خاطر ترس از دھن مردم ھم شده
 ... توجلدورهیم!!!گھید

 قفل درست ھی وقتھ یلیچفت وبستش رو خ!!نگران دھن من نباش- وسطدمیپر        
 !!باکت نباشھ...درمون زدم

 .... درست باشھدیشا!! دونمینم....راستش....خوب-  شدرهیبھ سرانگشتاش خ        
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دلت بخواد حاال کھ ...دیگفتم شا!!!ستی درکارنیاجبار...ی بگی خوایاگرم نم-         
تو توھمون ....رمیمنم م!! شھی تا افتابی کنشی بارونکمی... دلت رو ابر گرفتھیھوا
 !! باشیی تنھایابرا

 میی دونھ دخترداھیمن کھ بھ - رو گشاد کردشمی شدم کھ صداش نزی خمیرجام نس        
 !!! کنمی مبشی افتخارباارزش رو ھم نصنیا...اعتماد تام دارم

عجب - باال داده ابرو ولبخند پت وپھن روش زوم شدمی تاھیبرگشتم سرجام وبا         
بعد !!یای وخفا دربیی کھ اومدم از تنھای منتمم بکشدیتازه تو با!! تو دختری دارییرو

 ؟؟ی ندازیواسم طاقچھ باال م
 لی متمانی بسنده کرد وچشماش رو بھ سمت زمی رمقیتنھا بھ لبخند کم حال وب        

 : بم گرفتھ واروم شروع کردیی وبا صدادی سوز کشنھیآھس س...کرد
 ؟؟ی رو بفھمطمیشرا... بگم؟؟از کدوم در واست حرف بزنم تا تویاز چ-         
 !!! کشھی کھ عشقت میاز ھرور-         
وگرنھ االن ... کردرونمی بود کھ وی عشق لعنتنیعشق؟؟؟ھم...ھھ-پوزخندزد        

 !!! نبودنیوضعم ا
 .سراپا گوشم!!!برام از ھمش بگو– تکون تکون خوردم کمیسرجام         
خوام بگم رکب  کھ بیاز ھرطرف...من-بغض راه گلوش رو سدکرد        
 واقعا بھ شکستم اعتراف گھید...کاوه...ھیبعد قض...دمیزجر کش....دمیضربھ د...خوردم

 .کردم
 :دمی پرسشگرانھ پرسی ولحنیاخم کردم وبا تمام کنجکاو        
 کاوه؟؟؟-         
 . کردمی مطیواقعا از ماجرا مطلع نبودم وداشتم خ        
 ؟؟؟ی دونیتو نم....مگھ-بھم نگاه کرد        
 واقعا محال ؟؟چونیدی پرسھ چطور نفھمیاگھ بگم نھ کھ م...مونده بودم توگل        

 بی جزو عجاشدیم!! اطالع بمونمی درحال وقوع بیایممکن بود کھ من از قضا
 کار  جوابش رو بدم؟؟بگم داداشت باھامی چامیبعد ب!! بھ حضرت عباسایھفتگانھ دن

 شد ی کردم فلنگو بستم؟؟؟نمشیولگد بعد چک... بکنھی غلطھیبعد خواست ...داشت
لبخند !! رسم کنندی کھ چھ نقشھ استی نحرفشون معلوم نی با ذھنانایاون وقت ا....گھید

 : زدم وبھ پتھ تتھ افتادمیزورک
 ...یعنی....زهیچ....ااااااا...خوب-         
 :م اومد بھ ذھنم بگییھوی        
 کھ خودت بازبون خودت کامل تر برام نھی بھترای دونم ولیم....چرا!!آھان-         

 .وفتھی مشتری منم بیدوزار....ینطوریا!!یشرح بد
بعد باز .... دادمیداشتم گاف م.... ھامی خودمونیول... کج کردیمظلومانھ سر        
 خورده دست دست ھی!!)ی وکامال ابتکاردیضرب المثل جد!!( پر کناروکپسولیگاز ب

 : رو شکافت وزبون باز کردی مھر خاموشنکھیکرد تا ا
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 یی المان واونجا با استقبال گرم دامی شروع شد کھ ما رفتیماجرا از زمان-         
 کار نون واب دار واسھ ھی اری گذشت وسامی چندماھھی...میوداداشات مواجھ شد
 وسط نیومن ا...کارخونھ گرم بود یمامانم سرش واسھ کارا...خودش دست وپا کرد

 می ساده بودیالی فامای فقط مثل دوتا آشنا لیاوا... شدمی وارد زندگنیکھ آدر...مونده بودم
 ی رو نمنی کس جز ادرچیھ... شدزی متماھیاما کم کم واسم از بق

 نفر ھیھمھ وھمھ بودونبودم تو ...لحظھ ھام... ھامیخو ش....لبخندم...ارامشم...خواستم
 چون موندن... دلبستن اشتباھھنی دونستم کھ ایم.... بودنیصھ شد واونم ادرخال

 ی مشی وخوبش پی داشت طبق روال عادیھمھ چ...ونموندن ما رو ھوا وموقت بود
 دهی گفت موعدش رسیم.... ادم کلھ گنده اومد دنبال حق وحسابشھی زد ونکھیرفت تا ا

چون دوست .... نگفتیی بھ دایزیمامان چ...ی پولم رو تمام وکمال پرداخت کندیوبا
 اصرار یلی خاریمن وسام... بکنھودش خیرایرواگی ھاگرینداشت برادرش رو درگ

 ییاز دا!!نھی وضع واسمون وجود داره ومقدوره ھمنی کھ تو ای کھ تنھا راه حلمیکرد
 فرصت ھی وتو رهی بستھ بشھ وبره رد کارش قرض بگاروی نی رو کھ دھن ای مبلغھی

  ھماری رفتم وسامیاون موقع من کالج م...مناسب کھ دستش جلو افتاد بھش برگردونھ
 وشش سالھ کمتر ستی پسر بھیاز ...ھھ... کارخونھ تمام وکمال رو دوشش بودیکارا
 ھی تازه شروع نی حل وفصل شده اما ای ھمھ چمیفکر کرد.... رفتی توقع نمنمیاز ا

 معلوم نبود اریسام... اومد خونھدهی پریمامان دوسھ روز بعد با رنگ... بوداهیاقبال س
بھ ... شدمای رو جوی خواھش وتمنا ازش ھمھ چزاربا ھ... خونھ نبودیکجا رفتھ ول

 خواد حس ی می گفت درعوض پولش چی وقتاریمرگ تو نباشھ مرگ خودم وسام
قلبش ... خوب نبودطشیامامانمم کھ شر... کردهستی چند لحظھ قلبم ایکردم برا

 ... ناراحت وغم وغصھ واسش زھر بود
 
 
 

 ییدا...ارهی خواد من رو بھ عقد پسرش دربی پولش می گفتھ بود در ازاکھیمرت        
درخواست مامان رو قبول کرد اما بھش گفت مھلت بده تا حساب شرکتش پر بشھ در 

 کفش ھیپاشو کرد تو ....ود طاقت شده بی طلبکار مامان بی ولدهیاسرع وقت بھمون م
مامان سخت مخالفت .... کنمی ملی رو تعطونتون وگرنھ کارخنھیکھ اال بال شرطم ھم

 ی پافشارشتری بعد از خود طرف بی خورده ولھی لیاوا!!!نھ...اری کرد اما سامیم
با .....رمھی تقدنی قبول کردم کھ ای ولدهی خوابی دونستم توش چھ حکمتینم...داشت

سنم کم .... رو عاشقانھ دوست داشتمنیمن ھنوز ادر... دادی دلم اصال گواه نمنکھیا
 اب از اب گھی دی کلنجار رفتم ولیلیخ!!!ھی چی وعاشقھی فھمم عشق چی میھست ول

 عای سردی کردند وما باسیھمونجا تو المان قرار مدارارو راست ور!!گذشتھ بود
 دونھ بھش ی رو اگھ نمی تا ھمھ چنی ادردنیروز اخرم رفتم د....می کردیازدواج م
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از جام بلند ... شددایبا استرس از دور پ....دلش پره از ھمون اول مشخص بود کھ...بگم
 :دی مجال ازم پرسیلبامو واسھ گفتن سالم باز کردم کھ ب... جلومدیرس..شدم

  کانادا؟؟دی گردی بر مدی کھ دارگھ؟؟راستھی میعمھ چ-         
 :دیبلند تر پرس...رونی ونفسم رو آه مانند دادم بی جون نشستم رو صندلیب        
 راستھ؟؟؟....جوابمو بده!! نبودمی با درخت وصندلنایسار-         
 تکون دادم کھ نییسرم رو بھ باال پا...ادی دادم تا اشکام در نیلبامو رو ھم فشار م        

 :دی تر پرسجی وگدی دور چرخھیدور خودش رو 
 نجای وھمدی بشکی بابام شرد؟؟بایاخھ چرا؟؟؟مگھ قرار نبود کھ بمون....یول-         

  شد؟؟ھان؟؟؟یچ....د؟؟پسیموندگار وساکن بمون
مال اون وقت .....قرارا...اون-  کردیبغضم حرف زدن رو واسم سخت تر م        

 . متفاوتیلیخ!!!نی متفاوتھ ادرطیشرا....االن!!بود
 حرف بزن منم بفھمم ی طورھی؟؟ی کنی بلغور می داری؟؟؟چی چیعنید -دادزد        

 ھ؟؟ی االن چطورطیشرا.... کرده؟؟مگھیچھ فرق!!!یگی می داریتو چ
 کھ اصال یبھ خاطر ازدواج با مرد... بھش بگم کھ قرارهدی دونستم چطور باینم        

 ... کردمی مینی مقدمھ چدیبا.... مجبور بودمیول...دوستش ندارم برگردم کانادا
 !!!نیاول بش... کنمیازت خواھش م-         
 ... وضعنی گرفتھ؟؟تو اتیشوخ...؟؟؟ھھیچ-         
 .تمرکز ندارم!!نی ادرنیلطفا بش-بلندتر گفتم        
 ...دست از سر لجاجت برداشت ونشست بغل دستم        
داختن بگو تا  جا انای رو بدون سانسور یھمھ چ!!بگو....خوب؟؟منتظرم-         

 !!امی دربی سردرگمنیاز....منم
 ینفس نفس م... شده بودرهینگران ودلواپس بھم خ... کردمی نگاھمیبھش ن        

 ی سر موضوع رو باز مدیچطور با...بغضم گلوم رو بھ درد اورده بود....زد
 :گفتم.... بردشی رو پی با چندتا سوال بشھ کاردیکردم؟؟شا

 ؟؟ھوووم؟؟یاعتقاد دار.... وسرنوشتریدبھ تق....تو-         
 ؟؟منیدی ملمی تحوی دارھی چرت وپرتا چنینا؟؟؟؟ایسار... نایسار... نایسار-         

 ؟؟ی فھمیم!!قی دقحیتو ض. خوامی ملیدل
 انھ؟؟ی یدار...جوابم رو بده!!ستی ربط نیمطمئن باش ب-         
 کھ واسھ ماھا رهی تقدنمی کھ انھی ا؟؟؟منظورتیکھ چ!!!اره دارم....اره- داد زد        

 رقم خورده؟؟
 !!یلیخ... حرفاستنی فراتر از ایلیخ...تازه!!نی ادرستی ننمی اریغ....یزیچ-         
 ؟؟ی بگی خوایم... رویھ؟؟چی خزعبالت چنی از؟؟منظورتی چیعنی-         
 کھ رو پاھام بود فمی تو چشماش با اشک نگاه کردم وبعد بھ کیلحظھ ا        
 ...دی لرزیصدام م....دوختم
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آه ....یعنی....ستی کارخونھ نیتنھا بھ رفتن وحل وفصل شدن کارا....موضوع-         
  بگم؟؟یچھ جور

 دقم ؟؟بابایچونی پی انقدر می شده کھ داری وراست بگو چنا؟؟؟رکیسار-         
 !!گھیبگو د...یداد

 کھ کارخونھ وکاراش افتاده رو ستی ننیا تنھا ھیقض!!!نی ادرنیبب-         
 نی شدن اسیبھ راست ور...موضوع)بھش نگاه کردم!!(می برگرددیوماھم با...غلتک

 !! ربط دارهایقضا
 تونم حرفات رو ینم!! شدمجیگ....من !!نای ساریوا-دی تو موھاش کشیدست        

 !!!ھضم وجذب کنم
 ی ومنگم چجیخود منم ھنوزم گ....یحت!!یحق دار- بھ سر انگشتام ور رفتم        
 ؟؟.... تو کھھیبرسھ 
 نی عمرم داشت بھ کندتری ھاھی ثاننی وجانفرساترنیبھرنج تر...سکوت کردم        

 خالص طی شرانی خواست ھرچھ زودتر ازیدلم م... رفتیسرعت ممکن جلو م
 رو ھی ومکافات قضیبا ھزار بدبخت... ندونستمزی جانی ازشتری صبرو بگھید...بشم
 .. شد ویکھ چ.... کردمفیتعر

 !!!میری وممی کنیامروز بعد از ظھر پرواز م.... بھتر بگم ماای....حاال من-         
 قابل ریمشخص بود کھ براش غ... چند لحظھ خشک بودی برانیادر        
 : بودی عصبیصداش اول اروم ول...باوره

ازدواج ..باھاش....ی خوای؟؟؟می ای ض؟؟؟رای گرفتیمیچھ تصم....وتو-         
 ؟؟اره؟؟؟یکن

 : بفرستم کھ داد زدرونی صاحاب بی بنی کالم از اھیخواستم ...بھ پتھ تتھ افتادم        
 اره؟؟؟....ی جوابم رو بده لعنتاالی ؟؟؟دیکر!!باتو بودم-         
 از دستم یوکنترلم بھ کل....تعادلم.... کھ ارامشمیطور.....اعصابم داغون تر شد        

 ....در رفت
 !!!تی کارو بکنم اونم با رضانی خوام ایم...اره اره-دمیداد کش        
 ھی کستی کھ معلوم نی با کسیحاضر... تویعنی- رنگ وروش عوض شد        

 یزی چنی کھ ھمچی ای بھ خاطر مال ومنال؟؟؟واقعا راض؟؟؟اونمیوصلت کن....ھیوچ
 واست رقم بخوره؟؟؟

 شھی وصلت بھ خانواده من مربوط منی ام چون ایراض...اره-از جام بلند شدم        
 گم؟؟ی دارم می من چی فھمیم!! رو ابزهیری میھمھ چ....رهیواگھ سر نگ

چرا ...مگھ بابا نگفت کھ حاضره بھتون کمک کنھ؟؟؟پس-ستادیبلند شد جلو ا        
  تباه؟؟توی؟؟وزندگی کنی دندگھی یدار

 ری ھمون تقدنی ایول.... بھ ما لطف داشتھشھیھم.... درد نکنھییدست دا-         
 !!!ی خود تو ھم بھش معتقدی کھ حتیھمون!!منھ
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 ی چون داری خودت بھ بادش بدی کھ خودت با دستایری؟؟؟تقدیریاخھ چھ تقد-         
  از قبل نوشتھ شده؟؟ی کنی منیبھ خودت تلق

 !!!قبول کردم.... خوان من با کاوه از دواج کنم ومنمیم....اونا!!اره-         
 ... اونطور کھی تونیم!!ی عوضش کنی تونی تو میول-         
 !!!رهی دادنش درییتغ.... واسھیلی خگھید!!نھ -کف دستم رو جلو صورتش گرفتم        
 یلیخ!!دواج کنھ خواد باتو ازی میغلط کرده پسره عوض-صداش اوج گرفت        

  دختر رو بدبخت کنھ؟؟؟ھیمگھ شھر ھرتھ کھ در عوض پول باباش .... کردهجایب
 !!!خوش بخت....دمیشا-         
تو بااون ...یعنیھ؟؟یچ....؟؟منظورتی چیعنی؟؟؟یچ...چ- رفتھ شدلیصداش تحل        

 ھی....یخوش بخت!!مسخره است...ھھ... کھی کنی م؟؟اره؟؟فکریشیخوش بخت م
 !!! باشند خانوم خانومامیتوش سھ...دیھردوطرف با...شھیطرفھ نم

قصدم پس ... کرد من نبودمی گفت وگو منی کھ داشت با ادریانگار اون فرد        
 کدوم از حرفام حساب کتاب چیھ... روال رفتنی بر ای نبود اما ھمھ چنیزدن ادر
 :سرد گفتم...ومدی مرونی محابا از دھنم بینداشت وب

 دو ی خوش بختھیشاھد ....ی زندگنیا....دیشا!! خبر ندارهندهی کس از اچیھ-         
 !!!طرفھ باشھ

 ...یول-         
 انقدر ؟؟؟چرای پرسی منی ازم اصول دیچرا ھمش دار....اصال- وسطدمیپر        

 مداخلھ ماتمی وتصمی تو من وزندگی مو بھ مویبرات مھمھ؟؟؟چرا؟؟؟ھان؟؟چرا دار
 ؟؟ی کنیوکنکاش م

 یدی تو نفھمیعنی- جونی جوابش خشک وبدنیصداش لرزون شد وتن من از شن        
 کھ یدیعاشقانھ دوستت دارم؟؟نفھم.... کھ مننھی زدنا اشی اب واتنی تمام الیکھ دل

 ی ببوھی با ی کھ بخوانی برسھ بھ ای برام مرگھ چتی دوریدی؟؟نفھمیچقدر واسم مھم
  تمام خودت؟؟؟تیبا رضا)مباغ...( اونمی وصلت کنیعوض
 کھ منم دوستش یکس.....نی ادری اونم تو روی افتاد کھ من چمیتازه دوزار        

الل شدم وتنھا .... خوردهی قمر در عقرب شده وگره کوریزدم وحاال ھمھ چ....دارم
ومن تنھا ....چھرش رنگ غم بھ خودش گرفت... کردمیگنگ ومبھم بھش نگاه م

 نیبھم توھ.... دادیفحش م.... گفتی مزا ناسنیادر.... شدی داده محرفاش تو ذھنم اکو
 ی پر بھتم داشتم با دھن باز نگاش میای من فقط تو دنی ولدی کشی مادیفر.... کردیم

 وبھ دمی فھمیوزمان) تر شدنیاشکاش گونش رو تر کردند وبغضش سنگ....(کردم
 :گفت.... برگشتم کھتمیخودم وموقع

 !!!یھمھ چ.... کردهدای ما خاتمھ پنیب.....یھمھ چ!!شھی ھمیخداحافظ برا-         
 ....ورفت        
نتونستم بگم منم دوستتت ....ارمی رو بھ زبون بمی قلبقتیحق.... نتونستم یحت        

 !!!ینتونستم آن...نتو نستم....دارم
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 ی می معنیسکوت رو ب نی ازی اھستھ اش قدریسکوت کرد وتنھا ھق ھقا        
 واقعا قلب ھر ی اتفاقاتنیتصور ھمچ....ختمی ری صدا اشک میمنم بھ پاش ب...کرد

 ....  کردی رو اب میسنگدل
 

 : گرفتھ وخش دار ادامھ دادیی کرد وبا صداینی فنیف        
 یپاھام توان نداشتند وگرنھ دنبالش م....رسما روز مرگ من بود....اون روز-         

ھمونطور کھ !!!ری دیلیخ... بودریاما د... کردمی مبی وھمھ حرفام رو تکذدمیدو
 دی کشیچشمام راھش رو م.... فرودگاهمی رفتنی وابتییبعد از ظھر با استقبال دا...گفتم

 غی ھمونم ازم دری گرفت ولی دلم اروم مدمشی دیم اگھ از دور ھم....ومدی نیول
 بود والبتھ پر ی وخوش مشربپیه پسر خوش تکاو.... کانادامی وبرگشتمیدیپر...کرد

 رو داشت نی ادری دل من ھنوزم ھوای داد ولی مبی ھمھ رو فرکھیطور!!سروزبون
 ییاز دارا... کردی مفی از خودش تعریلیکاوه خ.... گرفتیوبھونھ اش رو م

 زد کھ منم ی ودرموندگی چندبار بھم متلک نداریحت....رهیاز موفقتاش وغ....ھاش
 ی ومردم زندگستمی وصلت ننی بھ ای رسوندم کھ من راضیبھش م...جوابش رو دادم

 مرد بالغ ھی... ودوسالش بودیکاوه س... کنندی رو بھ خاطر چندرغاز پول تباه مھیبق
 خودش ی بھ نفع ورایھمھ چ!!خورده درک ھی از غیدر...ھھ!!وکامل والبتھ نفھم

 ی گفت میکاوه م... ھم اومدندنی وابتییت کھ دا رو گرفیمراسم نامزد...وخالص
 مارستانی تو بکای امرمیری فقط ھمھ مارو مال ھم بدونن وبعد ازاونم ممییخوا

 حلقھ رو تو دستم کرد انگار داشتند یوقت...پسرعموش کھ واسش دعوت نامھ فرستاده 
 شتری بی ماه ونصفکی مشترک من وکاوه یزندگ... نداختندی دارو دور گردنم مبطنا

 دخترکوچولو سھ ماھھ ھم از ھیاز قضا معلوم شد اقا متاھلھ و....دیبھ درازا نکش
 خواستند با پنبھ سرببرند گندش یم...شانس مارو باش....ھھ!!!...ھمسرش داره

 شبمید.... مارو بھم زدند وینامزد ی کشتی وشکاتی وشکایبھ ھزار بدبخت....ادیدرن
فکر نکن بھ خاطر کاوه است ... رو بھم دادندمی ازھم جدا شدی بھ طور رسمنکھیخبر ا

 کم شانس ای دننی کنم کھ چقدر ازی مھیبھ حال وروز خودم گر....نھ....کھ عزا گرفتم
 ورده از ھمون روز تولد من خی کنم مھر بدبختی اوقات حس میگاھ...وبد اقبال بودم

 یبند بند وجودم لمسش م وبا نمی بی ھاش رو مجھی کھ حاال دارم نتمیشونیرو پ
 !!!کاش!!یدرکم کن....کاش تو...کنم

 دی لرزی کھ میی وبا صدادمیبازوش رو مال... کھ منفجرشددمشی بغلم کشیتو        
 :گفتم

خدا !! بودهیمصلحت....نایتو ھمھ ا....حتما....زمی عزشھی درست میھمھ چ-         
 !!!شھیدرست م.... کنھیکمکت م...بزرگھ
 :دیداد کش... زدیوجدانمم داشت ھق ھق م        
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 ی گذشتت مشی تو اتی ھمش دار؟؟؟چرایگی رو بھ خودت نمنایپس چرا ا-         
 ھست؟؟؟فقط خودت رو ی توش حکمتیگی مصلحتھ؟؟نمیگی بھ خودت نمی ولیسوز

 !!!نیفقط وفقط ھم!!!ی کنی وداغ می زنیسرکوفت م
 موقع نخواستم چیھ.... وجدانم سرفرود اوردمیتنھا جلو بار تو عمرم نی اولیبرا        

 با ی حکمتھیحوادث وصانحھ ھا حتما .... اتفاقانی کھ ارمی رو بپذیزی چنیھمچ
 اشتباه نکھیھمش زدم تو سر خودم کھ چرا انجامش دادم؟؟؟منکر ا...خودشون دارند

 حاضر بھ قبولش ی زمانچیھ....اما من!!!ھیخداوند  حکمتنای ھمھ ایول....شمیکردم نم
 فرود اوردم واجازه می بھ اقبالم سر تعظفی موجود ضعھیفقط مثل !! وقتچیھ....نشدم

سرم رو عقب !!! بکشھری روحم رو بھ زنجیحت.... خواد باھام بکنھیدادم تا ھرکار م
قلب شکستھ  می صدا از صمیچشمام رو بستم وب... اش دادمھی وبھ درخت تکدمیکش

 :وداغ دارم صداش زدم
 !!!!! خدا-         

 
 دادن نی مستحق تسکشتری دادم کھ صد البتھ بی می زد من دلداری زار منایسار        

 برداشت واروم ی وزارونی ھم دست از سر شنایاشکام کھ بند اومد سار....بودم
 :دمی اھستھ پرسنانی ومحض اطمدمی پشتش رو مالکمی...گرفت
ماشاهللا .... ھم کھنجایا!! ھاوفتھی راه بلی س موندهگھی دکمی؟؟؟ی ساریخوب-         

 !!! وبارونش بھ راھھلی سشھیھم
 .خوبم!!اوھوم-         
 تی شخصیدچار دوگانگ!!گھی ساز دھی زنھ حرفات ولحنت ی ساز مھیصدات -         

 ...شدم
  بگم؟؟یخوب چ-طلبکار شد        
 ی مییتو نگاھش اشک خودنما....سرش رو از رو شونم برداشت وزل زد بھم        

 ...ادامھ داد...کرد
 کنم خوبم چون تصور نکنند کھ ی منیبھ ھمھ وھمھ تلق...بھ تو...دارم بھ خودم-         

دارم .... تونھ باشھی چون نمستیاره سازام باھم ھماھنگ ن!!! وبدبختمفی ادم ضعھی
 نفھمند کھ با ھر حرف خوبم من ھیتا بق.... بشمیعی طبدی تا شادمیلوه م تفاوت جیب

 ی مشم؟؟عذابیدارم داغون م.... بگم؟؟بگم ارهی چیا خویم!!! سوزمیھزار دفعھ م
 من یول....ومدی باھام راه نای از خودم ضعف نشون بدم؟؟دنشتری بشھ؟؟؟بیکشم؟؟؟کھ چ

 خوبم وخوب نشون گمیم...ثل سابق باشم خوام می نمگھید....امی خوام باھاش راه بیم
 .....ارهی بزنھ واز پام دربی کاری تونھ بھم زخمای نمای دننی اگھید... تا اثبات کنمدمیم

 ی زد واشکاش رو از رو گونش پس مینفس نفس م.... کردمیبا بھت نگاھش م        
 طعم شتری کردم کھ از منم بی حس میحت... بودعی وفجی واقعا بحرانطشیشرا....زد

 : اروم وعوامانھ گفتمیچند لحظھ بعد با لحن....دهی رو چشیتلخ سخت
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فکر !!!ی وناراحت بشی داغ کنینطوریا....قصد نداشتم کھ تو....من....نایسار-         
 ...  وضعنیتو ا....دیکردم شا

بغضشو ....(یتیاالن از ھر وضع....مگھ وضعم چطوره؟؟من- وسط حرفمدیپر        
 !!بھتر وخوب ترم... یتیوضع)...ادقورت د

 . ھاشھی داره دراز م؟؟دماغتیمطمئن-         
 ھم یلیخ...حالم!!من سر حرفم ھستم....دراز بشھ تا اموراتش بگذره-         
 !!میمن عال...دلشون واسم نسوزه.... ندارمای بعضیبھ نگران... ھمیازین!!!خوبھ

 ریانگشت اشارم رو بردم ز... رفتی ور م وبا انگشتاشنییسرش رو انداخت پا        
 ی میاشکاش داشتند رو گونش سرسره باز...چونش وسرش رو اھستھ باال اوردم

 : زدم وگفتمی حال تلخنیلبخند کم حال ودرع....کردند
 ی کھ دارند سر مای گوگولنیپس ا!!! دھد از سر درونیرنگ رخساره نشان م-         
پس از سر ...ھی کھ حالت عالگھ؟؟؟توی کھ تو چشمت رفتھ دھیبھ خاطر خاک...خورند

 ھست؟؟؟)دمی پرسنانیبا اطم!!(ستیاحساس ن
 قطرات نی داد تا ایلباشو رو ھم فشار م... سرگردون بھ اطرافش انداختینگاھ        

 شیداشت متضاد خود واقع...دی جنگیداشت باخودش م... نکنندعشی وضاطی خیلعنت
صداش از تھ ...ادی نفی دختر شکست خورده وضعھی بھ چشم  داد تای مشیرو نما

 دهی دمرونی روزنھ بھی بھ زحمت از شانگار صدا...ومدی اروم میلی خیلیگلوش و خ
 .... شدیم

 !!!شھینم...ستمیجلوش وا.... تونمینم!!!...یمنکرش بشم آن....شھینم-         
 دفعھ من تنھا با اخم نیاما ا....بغضش رو شکست ودوباره ھق ھقاش بھ راه شد        

 برد ی میاشکاش من رو بھ زمان.... ساختمی سوختم ومی کردم واز درون مینگاش م
 بردم کھ واسم ی فرو می سر بھ اغوش کسی کسی وبییکھ محتاجنھ واز سر تنھا

 کھ یکس... وسوھان روح وعمرمعذاب  کھ شدیکس... رو در نظر داشتیاھداف شوم
با خود رذل کثافتش ....رهی نمادمی وقت اون روز رو چیھ... ومی زندگاهیشد کابوس س

 بھ اصطالح نگران یبالحن... زدمی پارک نشستھ بودم وداشتم ھق ھق ممکتیرو ن
 :دی پرسیوعصب
م بگو  کالھی ؟؟؟حداقلی کنی ملی ومفی اشکات رو حی دارخودیاخھ چرا ب-         

کاھنده عمر منھ ... اشکاتی دونیتو کھ م!!! حد زجر نکشمنی شده کھ منم تا ایچ
 . بگوی چھی زمی؟؟عزیآن!!!دختر

با ...بھش نگاه کردم... عاشقونش اعتماد کردیبھ حرفا... دختر ساده لوح وابلھھی        
 رو عشق یھمون حس ساده دوست... کردی رنگش داشت نگام میی خرمایچشما

 :با نالھ گفتم...فرض کردم
 ی زجر ممارستانیداره تو ب.... بشھ؟؟؟مامانمی چی خواستیم....یم....گھید-         

 !!!شھی وضع از وضعش بھتر نمیول... کنھیکشھ وعذاب رو تحمل م
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اخھ من چرا انقدر ....ایخدا- کردمھی دستام گرفتم ومونیسرم رو ب        
دراز بھ دراز افتاده رو تخت .... مونس وھمدردم حاالتنھا...تنھاام؟؟مامانم

 یری تو خیایمن کھ از دن...بھ مامان طفلکم رحم کن!!اونم تو غربت....مارستانیب
 بم؟؟چقدر؟؟ی چقدر غرناخھ م!! شدبمی نصی کسی وبیی تنھاھی وھمش دمیند

 ی موسبب تعجب وشگفتدی جفت شونھ ھام گرفتھ شد ومن رو باال کشنکھیحس ا        
 :دی دندوناش غریاز ال.... شدشترمیھرچھ ب
 !!!یگفتم منو نگاه کن آن!!منو نگاه کن-         
 :دمیلرزون پرس... حد برافروختھ نبودنی موقع تا اچیھ... بودمدهیترس        
 وونھ؟؟ی دی کنی منیھمچ....ھم... شده؟؟چرایچ...چ...چ-         
 ؟؟ی زنی می حرفنیچرا ھمچ-تو صورتم داد زد        
 ؟؟؟یگی می داری؟؟چیچھ حرف-         
 !!ی حرفا رو تو بزننی کھ اشھیباورم نم....یواقعا کھ ان-         
 ؟؟؟ی زنی حرف می از چیحرفا؟؟دار...کدوم-         
 کس یتھ کھ ب بھ تو گفی ؟؟ھان؟؟؟کدوم احمقی گفتی می بود کھ داشتی چنایا-         
 ؟؟ھان؟؟ییوتنھا

 ستم؟؟؟ی تنھا نستم؟؟؟منین-منم داد زدم        
 عنوان تنھا چیتو بھ ھ!!!نھ- موندمرهی الل شدم وتنھا بھش خدیبا عربده کھ کش        

نھ .... رو نداشتھ باشھی کس وکارچی ھی راستی کھ بھ معناگندی میتنھا بھ کس...یستین
 ی؟؟؟وقتی بھ ذھنت خطور کرده کھ تنھا ودرمونده اھی نظرنیواقعا چطور ا!!!تو
 کھ ی زارم اب تو دلت جم بخوره؟؟؟وقتیکنارتم ونم  کھی من ھستم؟؟وقتیوقت....کھ

 حاضرم واس خاطرت یدوستت دارم؟؟؟وقت... کھ انقدریوقت....ھمھ جوره ھواتو دارم
 ی کنیه م گلھ وشکوتی دروغیی جلوم از تنھای رو بدم؟؟حاال تو دارمیجون وزندگ

 از رو موشصتش رو برد واشکا...صداش اھستھ تر شد...( وازون بدترینی بیومنو نم
 ؟اگھیشم؟؟آنی سوزم واب می ومن دارم می کنی اشکاتو حروم میدار)گونم پاک کرد

  دارم؟؟؟تی تو زندگیمن چھ نقش...ی کسیتنھا وب...تو
 موجب ارامش یچیھ.... ندادی جز اون بھم حس خوبیچی اون لحظھ ھیتو        

 ی زجر وشکنجھ کشنده ختم مھی ھا بھ ی گرلھی حنی سرانجام ھمھ ایدوبارم نشد ول
 حرکت من کی کردم کھ در ی صدا ھق ھق میتنھا تو صورتش زل زده بودم وب...شد

 فرو بردم کھ نشی رو تو سمسر....بغضم رو شکستم... بازوھاش حبس کردنیرو ب
 :مزمھ کردسرم رو نوازش کرد وز

 نفس کم نمیس....شمیمن داغون م...ی کنھیتو گر....زدلمی عزریاروم بگ-         
 !!! نکنھیگر....ارهیم

 ارامش گھیاما د....شھی خاطرش تو سرم تکرار منی زار زدنام وتسکیصدا        
 رو نداره ی بخشنی وتسکی اون توانبخشگھید...ستی مسکنم نگھید....ستیبخش ن

 .... کشھی مشیرو قلب وروحم خ...وحاال
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 . با توام ھای؟؟آنی شدی حالت خوبھ؟؟چای؟؟آنالیی جونم؟؟کجای؟؟آنیآن-         
 صداش تو ذھنم من رو از چشی بھم وارد شد وپنای کھ از جانب ساریبا تکون        
 : سر تکون دادم وگفتمیبا حالت گنگ... اوردرونی خودم بجیعالم گ

 ؟؟ی ساری شدی؟؟چیچ-         
 ؟؟؟یدی خشکییھوی شد یچ.....یتو کھ کال شوت شد-  زدیلبخند تلخ        
 !!یخوبم آج!! یچیھ-         
 ... رو لباسم رو تکوندمیاز جام بلند شدم وخاکا        
 .البد تا االن نگرانمون شدند!!ھی بقشی پمیپاشو بر-         
 یجا... گذرهی داره با جمع بھشون خوش میھ حساب کییمگھ کسا-پوزخندزد        
 . کھ نگرانمون بشندمی نداراقتیما ل.... ھم وجود داره؟؟؟البدینگران

پاشو انقدر حرص نخور ...پاشو دختر!!! کھ قدرمون رو بدوننمی نکرددای پقیال-         
 !!! بار کنی وباقالاریبعد خرب.... گردنموفتھی خونت بیوفتی ترسم پس بیم

 بھش انداخت وبھ کمکش از جاش یدستم رو بھ سمتش دراز کردم کھ نگاھ        
 زد کھ جوابش رو پھن وگشادتر دادم یلباساش رو تکوند وبھم لبخند اروم...برخاست

 :دمیوپرس
 !!!می کھ برگردی اصال راھو بلد ھستنمیبگو بب...حاال-         
 .ایلم بدنبا...باکت نباشھ!!اره-سرشو تکون داد        
 ی بود کھ میی از جامیفقط نگران... ازش راه افتادمیرویحرکت کرد کھ منم بھ پ        
 !!!  کنھریخدا خودش بھ خ...میاری سردربمیخواست

 
 از ی خشگل ومجلسیلیخ!! کاشتماری چشم سامری زیچھ بادمجون... ھامیخودمون        

 ی سرمون شام رو کوفت مری خمی وداشتمی شام نشستھ بودزیسرم...اب دراومد
از چند ...دمی از طعم غذا بھ جز قسمت حرص خوردنش رو نفھمیچیاما من ھ....میکرد

 واز امی وتاری گاه سامی گاه وبیگاھا از طرف نیکی...جھت بھ شدت تحت فشار بودم
 ھم خواستم یظھر... بھ شدت دلخور بودمنی ادریاز کارا....نای وسارنی ادریطرف

 ای ارشی زد وبلندشد رفت پی بھ روم پوزخند صدادارتی تربی اما بباھاش صحبت کنم
 ی باخودم کلنجار میھرچ... شدهزی واسم عزیظاھرا بو برده بود کھ واسھ چ...تایوارم

ھردوشون مقصر بودند ... کنمیروی طرف پھی تونستم متقاعد بشم کھ فقط از یرفتم نم
 ی متمی شدن شخصی باعث دوگانگنی وھماوردی کم نمنمی ادری ولشتری بی اندنایوسار

 افتاده رو ی با چھ وضعمیدی دمی برگشتی با ساریوقت.... داشتتی حکااریسام!!شد
خودش کھ در کمال ....دلم خنک شد!!بدجور  بودیسروصورتش زخم وزوخول...نیزم

 : وبا لبخند گفتییپررو
 بشھ حال نی بخورم وای اساسنی زمھی شده کھ بمی نصی افتخار ستودننیا-         
 !!بال بود رفع شد....ستی نی باکیول!!وروزم
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اون وقت !!!دهی میچھ حال... با بولدوزر از روش رد بشمدهی میآخ کھ چھ حال        
 شونمی از تو افکار پریوقت!!! خط بندازهدشی تا اعصابم رو با سر کلستی نی کسگھید
 کھ تو دستم یبی اومدم کھ رو مبل چمباتمھ زده بودم وداشتم با حرص پوست سرونیب

 داشتند فوتبال رسرشونیمردامونم خ... گرفتم ی مو رو با چاقشدی پاره مکھیداشت ت
 سرش رو بھ طرفم اریسام!! وھوارھوارشون بھ ھوا بوددنی دی بارسلونا رو میچلس

 زد ی کھ لبخند ارومدمییبرگردوند کھ منم چشمامو قلمبھ کردم ودندونامو رو ھم سا
 نروی کھ رو انگشتم شکاف خورد بھ بیخون از محل!!!آخخخخخخخخخخ....ومن

 ودور انگشتم رو گرفتم می دستشی رو پرت کردم تو پی خونی وچاقوبیس...فواره زد
 بھ دور واطرافم ینگاھ... زدندی مرونی انگشتام بیال خونا داشتند با فشار از یول

پرشتاب بھ !!! پروژکتور زدی رو عسلی جعلھ دستمال کاغذدنیانداختم وچشمام با د
 ودور انگشت دمی کشرونیجعبھ رو ب نصف... برداشتم وچنگش زدمزیسمتش خ

 دستم با اسف بھ!!!! نخ کھ از گوشھ کنارا کندم بستمشکھی تھی وبا چوندمیمجروحم پ
 ... نفر بغل دستم حس شدھی کردم کھ حضور ینگاه م
  عمھ؟؟ی شدیچ!! خاک برسرمیییھ-         
 صورتم وانگشتم نی کند ونگاھش رو بی کھ داشت گونش رو منیبھ عمھ نسر        

 زیچ... پوست برداشتھھی الھی!! عمھستی نیزیچ- زدمی گردوند لبخند زورکیم
 !!!ستی نیخاص

 داره عمھ؟؟معلومھ کھ جراحتش یزی ھمھ خونرنی پوست اھی الھیاخھ -         
 !! درمونگاهمیپاشو بر!!قھیعم

منم کھ بھ !! ندارهای ھمھ قشقلق وبرو بنی کھ ای زخم مردنھی عمھ؟؟یوا-         
 خوام قھرمانانھ جان یمن م!!ستی وخنک نی الکنقدریمردن من ا...رمی میخاطرش نم
 . کنممی تسلنیبھ جان افر

چھ راحت حرف از مردن بھ زبونت !!زبونتو گاز بکن دختر-اخم کرد        
 !!!ی باعزت داشتھ باشی ھزارسال زندگدیمعلومھ کھ با...یاریم

 اون عزت رو ی ولستی توش نیدیبا!! کھ دست خداست عمھیمرگ وزندگ-         
 !!!ی دارکیال...موافقم صد درصد

 بود اما نییسرم پا... کرد ودستش رو دور گردنم انداختیعمھ تک خنده ا        
 ھمھ معذب نیطاقت ا... کردمی خودم لمس می رو روشینی ثابتش وسنگیمتوجھ نگاھا

 ... شدمرهی خی لبخند زورکھی بھش با نیواسھ ھم...بودن رو نداشتم
 !!درخدمتم.... ھستد؟؟اگھی با من داشتیزیچ...یعمھ جون؟؟کار-         
 ؟؟یدیچرا پرس....؟؟نھیچ-         
 .دی داریحتما مقصود... منشیاز اومدنتون پ...بھ نظرم شما...چون-         
  ؟؟ی احساس کردنطوریتو ا-دی کشقینفس عم        
 !!!خوب بلھ-سرم رو اھستھ تکون دادم        
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 نی عمھ جون؟؟ای دونیم- شدرهی خی وبھم با حالت مھربوندی آه مانند کشینفس        
 کھ ھمش تو دلم ھی نگرانھیھمھ وھمھ از سر ... زنمی رو کھ بھت مییحرفا

 ی احساس من رو بھ خوبی کھ بتونیستی مادر نھی...تو!!! زنھیوشور م...دارمش
 یلیخ...گرچھ تو!!ھی کافاسمو...ی قدر کھ متوجھ حرفام بشنی ھمی ولیدرک کن

 !!ی درک وفھم کنروای قضای تونی ومطمئنا می ھستمی حد معمول فھشترازیب
 جنبھ ام یمن ب!!گھیبابا بسھ د...نی رفتم تو زمی شدم میاز خجالت داشتم اب م        

 نی چرا ازواری تو دی کوبونی بعد اون وقت سرتو مگھی رگ دھی زدم تو یدید...ھا
 !! کردمدی تمجفیتعر

 .ممنون!!! رسونھ عمھ جانیلطف شمارو م-         
 وپراز دردجانکاه ملموس بی حس غرھیتو صداش ...دی کشقی عمیعمھ آھ        

 .... زدی کھ زار منطوریا... دردودل داشتی دلش ھوایانگار...بود
 ... ما رفتشیزد واز پ....امرزمیبعد اونکھ شوھر خدا ب-         
 !! عمرشمای خاکشونھ بقایھرچ!!خدا رحمتشون کنھ- فرستادمتیپاراز        
با !!بعد اونکھ شوھرم رفت من موندم ودوتا بچھ.... گفتمیم....مزیممنون عز-         

 تر وبارم پرزحمت تر شده نی سنگتمی بازم مسئولی نبودند ولکی کوچیلیاونکھ خ
 ھم تازه پونزدش تموم شده نای وچھار سال داشت وسارستی اونجا باریسام...بود
 یداشت نفسا)نینسرشوھر عمھ (سھراب...هری نمادمی رو ی وقت روز اخرچیھ....بود

دستم رو )... کردی مفای رو ایبغضش تو صداش نقش پررنگ...(دی کشیاخرش رو م
 نبودم ی باالسر خوبھی دونم سایم... تنمو بھ تو سپردمیپاره ھا!!نیگرفت وگفت نسر

 ی من بیبدون تو زندگ....ی کوه محکم پشتم بودھی شھیتو ھم... بودهنی حکمتم ایول
 ھی یبھ اوناھم معنا...مواظب اون دوتا وروجک باش!!می زندگیپس معنا... شدی ممعنا
 .... اون مالفھ رویوقت!!!مواظبشون باش وتموم کرد... بدهادی رو ی واقعیزندگ

 توده سفت ھیراه گلوم رو ....دستش روجلو دھنش گرفت وبغضش امونش نداد        
اشکاش رو با ...دمیم ومال عمھ رو از پشت سر گرفتیشونھ ھا...وسخت گرفت

 :سرانگشت پاک کرد وگرفتھ ادامھ داد
 دوسال رو نیبا چنگ ودندون ا... دوتا بچھنیاز اون موقع من شدم سرپرست ا-         

 یاری محتاج دست شتری خودش بی کمک حالم بود ولاریسام....ستادمیرو پاھام وا
 سھراب عمل کنم تی واسشون فراھم باشھ وبھ وصنی خواستم بھترشھیھم!!بود

 قلبش گذاشت یدستش رو رو...(اام!!! بدمادی رو شی واقعی ومعنایوبھشون زندگ
 خواد اعتصاب کنھ ی مای دهی ممیاری دم دما نی دونم کھ اینم) زدیولبخند پوزخند مانند

 ی بازنشستگی ھوایلیدلش خ... روزانی کار کردن بشھ؟؟؟بھ نظرم کھ االی خیوب
 !!!کرده اما از رو رفتھ و من نرفتم

 دی ھزارسال زنده باشد؟؟انشاهللای زنی کھ مھی حرفا چنیا!!آه عمھ جون-         
 !!!وباالسرما
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 یماکاره ا!!ھیی دست اون باالیعمر وزندگ....بھ قول خودت عمھ جون-         
 گرم وفاتحھ نیم سرم خورد بھ زگھی دقھی دقھی تا یدی از فرداش باخبره؟؟دیک...میستین

 !!!االخالص
انشاهللا ھزارسال !!!رهی گی دلم مدی حرفا نزننی عمھ؟؟؟ازیییییییییوا-با اعتراض        

 !!! دادهتیزی نوبت وری وقتش پره بھ شما دلیعزرائ....شھی نوبت شما مگھید
 بعد دوباره کلمات یلحظات.... برلبھاش حاکم کردی کرد وسکوتیعمھ خنده اروم        

 ... فرستادرونیرو از دھنش بھ ب
 ندشونیفکر ونگران بچھ ھام وا... مادرھی کھ در مقام یدیپس بھم حق م-         

 باشم؟؟اره؟؟
چون ...نگران اخر وعاقبت بچھ ھاشون ھستند...یھر مادر وپدر!!مسلمھ-         

 !!نشوننیوالد
 .... پرسمیم مادر ازت ھیحاال منم بھ عنوان -         
 ی می کشند؟؟؟اعصابم داشت قروقاطی مزی رو از پرمشی سییھوی بابا چرا یا        

 ...شد
 ھی ی دختر زندگھی کھ ؟؟ھمونطوری پسرم باشی زندگیی مکمل معنای تونیم-         

  کنھ؟؟ی ملیپسر رو تکم
 زی عزی کسشی پیمن گفتم الک!!!ھی واس خاطر چینی ھمھ مقدمھ چنیپس بگو ا        

 دونستم ینم!!! خانواده ماستیعی طبی وزندگکیزی خارج از قانون فنیچون ا...شمینم
 بخوام با عمھ رک باشم نکھیا....اما!!یمنف...جوابم کھ معلوم بود... جواب بدمدی بایچ

 دادم اما ی بھش می وجوابدمی چی کلمات رو کنار ھم مدیبا اما... واسم دشوار بودیقدر
 کیسرم رو بلند کردم ودر ...تکلم وفکر کردن از رده ام خارج بود قدرت یانگار

 ی داشت با اخم سابقش نگام می وی کاناپھ جلو تیاز رو....امینگاه چشمم افتاد بھ ت
 من ی شانس پرفکت وعالزمحو بودم وا....ومدی مرونیقلبم داشت از تو دھنم ب....کرد
 ھمھ درنگ نیعمھ کھ ا... گرفتی نظر مری وداشت مارو زامی کنار تقای دقارمیسام

 : گفتدیوتعلل من رو د
 ؟؟عمھ؟یعمھ جون؟؟؟آن-         
 جونم عمھ؟؟-دمیاز جام پر        
 تو ی رفتدمی نپرسشتنی انیمنکھ معما!! بال خانومیجونت ب- زدیلبخند مھربون        

 . شدمای رو ازت جویفقط جواب خواستگار!!تفکر وتعقل
 :دم گفتمبا خو        
 در جواب دی کھ بایستی من نی جایاره واسھ تو گفتنش مثل اب خوردنھ ول...ھھ-         

 !!! رو رد وبدل کنمی شرمش چھ پاسخی پسر بی مادر بھ خواستگارھی
 :گفت... رو از تو چشمام خوندمی ودودلگدیعمھ ترد        
سکوت !!! تا جواب بدهمی ناز عروس خانوم رو بکشدیھنوز با....نکھیمثل ا-         

 ؟؟؟ی ودودلشی تشوای تھیعالمت رضا
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 .... تونمیمن نم... کنم کھی دونم اما فکر مینم...راستش عمھ جون-         
 رو تا یخودم ھمھ چ....ی خواد ادامھ بدینم!!نطوریپس کھ ا- وسط حرفمدیپر        

 .تھش خوندم
 ....چھرش دمغ وپکر شد        
  تونستم بکنم؟؟ی کار میچ!!!گھی شد دنیمتاسفم اما ا....عمھ جون من-         
 رو بسنجھ وسبک ی کھ خودش ھمھ چھی حق ھر دخترنیا!! کنم عمھیدرک م-         

 رندهی گمی وخودت تصمھی توندهی وای زندگنیا!!ی دخترھیتو ھم خوب .... کنھنیسنگ
 !!!یا

ممنون عمھ - رو باز کردمشمی نی الکھی جوابم منفدهی فھمنیمن خر فکر کردم ا        
 .یمرس!!دی کنیجون کھ درکم م

 ھم اریسام!!!ی فکرات رو بکنشتری فرصت رو بدم کھ بنی بھت ادی بانیبنابرا-         
معلومھ !!!ی دارشتری بی سنجطی مقدار فکر وشراھی بھ ازی نیبھم گفت کھ بھش گفت

 . مورد بودیپس تشکرت ب!!یھنوز دودل
 :دمیبا بھت وتعجب پرس...شوکھ شدم...دیلبخند رو لبام ماس        
  تمرکز وفکر کنم؟؟شتری خوام بیبھتون گفتھ من م.....اریسام-         
 یوقت....رونی بدی کھ رفتھ بودیگفت ظھر!!!اره عمھ-چشماشو باز وبستھ کرد        

 ی میشتری ووقت بی مردد کھ ھنوزی خودت بھش گفتھی جوابت چدهیازت پرس
 پسر من شیدل تو ھم پ!! دونم عمھیمن کھ م!!مییاالنم ھمھ منتظر جواب تو!!!یخوا

 !!رهیگ
رفتھ از .... پسره سرکش خودسر انجام بدمنی رو ای عملھی الزام شد من گھید        

بسھ ھر ... دروغ رو نداشتمیثای ھمھ حرف وحدنیتحمل ا!! خودش چھ حرفا زدهشیپ
 دست دست کمی!!! تھ اعتماد بھ نفس کاذبن ھانای ایعنی... خواستم مراعات کنمیچ

 :کردم وگفتم
 جواب مثبت رو از ھی کنم کھ شما انتظار وتصور یدرک م...عمھ جون من-         

 ی وثابت من ھم نقش پررنگ ترینظر واقع.....نی بنیدر ا...ی ولدیجانب من دار
 !!!نباشھ...دی نظر دار کھ شما مدیاون....دیوشا!!!داره

جواب تو ...یعنی عمھ جون؟؟ی چیعنی-  عمھ نقش بستی ابروھانی مابیاخم        
 ست؟؟؟یمثبت ن
 تونم ینم... زارم امایمن بھ شما وخانوادتون احترام م... عمھ جوندینیبب-         

 ...... روکھ از تھ دلم نـیمیتصم
 وخطاب بھ عمھ رونی اشپز خونھ اومد ب جون با قھقھ خنده ازالیھمون لحظھ ل        

 :گفت
 .نی ببایپاشو ب!! جوننینسر-         
 .... کاره رھا شدمھی وندیوحرف من تو دھنم ماس        
  جون؟؟؟یلی شده لی چیمگھ چ-عمھ        
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 .ینی ببیای خودت بدیبا!!قباحت داره... گفتشھینم-         
 : از جاش بلند شد ورو بھ من با شتاب گفتجانیعمھ با ھ        
 یدارم لباس شب عروس!! خوام ھایپس عمھ جون من فردا شب نظرتو ازت م-         
 . دوزمیرو م

 ....نی عمھ نسریول-         
 : گفتدیانگشتش رو گذاشت رو لبام وبا تاک        
 !!خوب فکراتو بکن عروس گلم!!فرداشب منتظرم-         
 گرد من عمھ سرخوشک رفت تو یر برابر فک افتاده وچشماد        

با حرص بھ !!! کنھی رو سر من سقوط ازاد مھی خوش اقبالی ھر چیعنی!!!اشپزخونھ
 رو می دستشی نثارم کرد کھ پی زد وچشمکی چشم غره رفتم کھ لبخند گل وگشاداریسام

م رو  کپھ مرگا کنارم وپاکوبان رفتم طبقھ باال تی عسلزیگذاشتم رو م
 !! منقرض کنھنی بشر رو از رو زمنیاوووووووف خدا نسل ا!!بزارم

      
سرجام نشستم وبا ھول وھراس بھ دور ....دمی از خواب پری خفھ اغیبا ج        

 یا... نبودیچی کابوس وحشتناک ھھیجز ....اووف خدارو شکر!! شدمرهیواطرافم خ
تو !! واسھ منی کار شده کھ شب وروز نذاشتی چاری کارت کنھ سامیخدا بگم چ

 بھ صورتم یدست....ندازه ی می اونجوریتای ونازمم وقفھ وپارازنیریخواب ش
 تمیثی بودم ابرو حدهیاگھ از خواب نپر.... بد بودیلیخ!!! از عرقسیسرد وخ...دمیکش

 یول.... کردمی بود نثارش مجدهی فحش مثبت ھی ھرچرلبیز...پسره ھرزه!! رفتیم
 ی خالی رو برداشتم ولوانی لیدست بردم واز رو عسل...ستی ھموناھم نقی النیا

 شانس وامونده کھ حسرت بھ دلم تار عنکبوت بست تو شھی از ریک بھ خشیا!!!بود
 ھی جز نیا!!ری نخی ولیای بار واسھ ما خوش بھی.... خداھم کھ شدهیمحض رضا

پس باس خودم دست !!! زنھی رو واسھ من رقم نمیچی محال ممکن ھیایرو
 ھی دونستم اگھ یم!!! سوختی خشک شده بود ومیگلوم از شدت تشنگ....بجنبونم

 اومدم یپتو رو کنار زدم وبا بد عنق!!شمیقطره اب نخورم زبون تشنھ ھالک م
 بخت اری از صدقھ سر سامنارمی گرفتم وھمھ ای کج میداشتم با خودم کشت...نییپا

 بود نی بدون استدی بلند سفکی تونھیلباسم !!! زدمیغر م دونستم وسرش یبرگشتھ م
 ی ساپورت مشکھی شده بود با ین کاریکھ تو تنم حالت گشاد وازاد داشت وروش نگ

 پخش وپال شده بود ومن بای زیلیموھامم بھ صورت خ!!!ی بدون پاشنھ راحتیوکفشا
 وانیل!!! ھمھ شباھت محالھنیمن وا!! کردی منھی بھ نام بوزی متشابھ موجوداریرو بس

 ام چشمی خوابالود وخستھ بودم کھ الیبھ قدر...رو برداشتم وراه افتادم سمت دراتاق
تلو تلو رفتم ... بوددهی امونم رو بریتشنگ!!اما چاره نداشتم...بھ زور باز مونده بود

 اشپزخونھ شدم ی کردن وروددای موفق بھ پواری وبعد چندبار رفتن تو دنییطبقھ پا
 رو اب کردم وانی واز اب سردکن واسھ خودم لستادمی واخچالی یجلو...ورفتم تو

 ی رو ھمونجا رووانیل... خنک شدگرمی جشششیاخ!!وھمونجا الجرعھ رفتم باال
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تو قعش رو !!یزی چای ی گذاشتم وتا برگشتم محکم خوردم بھ کسخچالی کنار نتیکاب
 جلو دھنم رو سفت یبکشم دستتا اومدم االرم خطر بنفش ....نداشتم وشوکھ شدم

 شکتو چشمام ا... کردی مستی وبدتر ازون قلبم داشت اومدینفسم داشت بند م...دیچسب
 خورد رو تی مھر ارامش وامنھی کھ صداش مثل دی ترکیجمع شد وداشت بغضم م

 :قلبم
 !!!دختره ترسو...منم!! باباریاروم بگ-         
 .... ودستش رو از رو دھنم پس زدمدمی کشی از سر راحتینفس        
 لکسی ریتوقع دار...ی پلکی ارواح سرگردان تو خونھ منی عیوقت....اووووف-         

 شھ؟؟؟ی جلو روت ظاھر مھوی یکی ی وقتیشی میباشم ونترسم؟؟؟؟چھ حال
منم نخواستم بال سرت ...یدیجن کھ ند!!!ی خب حاال توھم شلوغش کردیلیخ-         

 .ارمیب
 ترسناک نی بلورمرغی بھش سدیبا...بھ خدا اگھ جن انقدر بتونھ من رو بترسونھ-         

 ی کار می چنجایحاال ا!!...ی اونو کم کردیتو کھ رو... رو بدندی مخلوق خداوندنیتر
 ؟؟؟ی کلھ سحری تو خواب ندار؟؟مگھیکن

 . بخوابمگھینتونستم د!!!دیخواب از سرم پر...دمیکابوس د-         
 !!! کنھی موونمیداره د...الشیفکر وخ- دی کشیآھ        

 تی مطلق بود وتنھا نور الیکیھمھ جا تو تار...دی تو موھاش کشیکالفھ دست        
 وراھش رو بھ دی دور چرخھی...کالفھ بود... دادی مییچندتا اباژور بھ فضا روشنا

 ومعذبش دهی داره سخت آزارش میزی چھیمشخص بود کھ ...دی کشرونیسمت ب
ھوا گرگ ....اطی افتادم ورفتم تو حهپس دنبالش را... خواب شده بودمیمنم ب...کرده

 ی ودستاش رو توستادهی راه پلھ ھا ایجلو... بودکی ھنوزم تاری زد ولی مشیوم
نگاھش ھمراه با اخم بھ افق ...ستادمیرفتم وکنارش ا... گرم کنش فرو برده بودیبایج
 ... دوردست قفل بودیھا
  شازده؟؟؟یی محو تماشانطوری کھ ایدی افق دنی تو ایچ-         

 !!!یچیھ-دی کشقینفس عم        
 ازت سوال یوقت!! کھ نشد جواب اق پسریچیھ- مثل نگاھم... زدمیلبخند اروم        

 !!!ادم وار جواب بده... کنندیم
  داره؟؟دهیچھ فا-         
 منظور؟؟...دیببخش-دیابروم باال پر        
مگھ ...رهی گی عقل تو جا نمشی تو گنجایوقت- کردی نگاه خشکیبھم گوشھ چشم        

 ؟؟!!یچی بھ ھیچیخل شدم سھ ساعت واسھ تو حرف بزنم کھ اخرشم ھ
 چشم ی بیلیخ- دمی بھ بازوش ومعترضانھ بھش توپدمیبا حرص مشتم رو کوب        

 انسان با درک وفھم ھی ی کھ وقتشھی ممیل حاشتری نفھم بی باشھ از تویھر چ!!!ییورو
 !!نزنم تو برجکش وباھاش ھمراه بشم... خواد حالتو عوض کنھیم
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از پشت دستاشو دورم ... رومو ازش برگردوندمنھی کردم ودست بھ سیاخم لوس        
تنم ...دیچونش رو گذاشت رو شونھ چپم وگونم رو اروم بوس...حلقھ کرد وبغلم گرفت

 ...  رو لبام نقش بستی موش موشکیخندولب... شدشیر
 

من نفھم ....فھم ودرکت تو حلقم!!!ی ایقربون تو برم من کھ انقدر نازک نارنج-         
 ؟؟؟یاوک...می فھمیتوحک

 !!! شازدهی بردی پتتیبھ اصل ھو!!چھ عجب-پوزخند زدم        
 . کشمی بردم کھ دارم نازتو میپ-         
 !!!منت-         
 بانو یمرا عفو فرمود...االن!!ی کنی مشی نامگذاریحاال بماند کھ تو چ-         

 ؟؟یکوچولو؟؟؟آشت
 !! شرطھیبھ -         
 ؟؟یبازم شرط بند-         
 !!!ی قبول کندیبا-         
 ؟؟؟یری گیباج م-         
 !!!ی راھو دارھی نیھم-         
 ندارم استیمن کھ س...خوب بگو-  فرستادرونی ونفسش رو کالفھ بستادیجلوم ا        

 .بگو!!ارمی تونم رو حرف تو نھ بینم
 !! کھ دمغ وپکرت کردهیتو دلت دار...ی چھی- شدیلحنم پر از حس ھمدرد        
 نی بیاخم... واسشون مقدور بوددنی عادت کرده بود ودیکیچشمام بھ تار        

 ... شدیلحنشم خشک وجد...ابروھاش نقش بست
 .یتوھم زد!!ی بخوابیری بگیبھتره بر-         
 تی طورھیمن مطمئنم تو !!ستیرفتار واعمال تو کھ توھم ن....من توھم بزنم-         
 ھ؟؟یبگو چ!!ھست

 تو چنتھ دارم کھ ی چی دارنانی روش اطمی وتو الکستی کھ نیزیدرمورد چ-         
 رو کنم؟؟؟

من بھش تن ...ی کنای سی رو بتونیتو ھرک....پسره؟؟من خودم زغال فروشم-         
 !!!ی طفره بررشی نکن از زیپس سع...من دست پرورده خود تو ام!!دمینم

 ی می از حد تو مسائل من کنجکاوادی زی داریآن- دیکالفھ تو موھاش دست کش        
 ... کھ منستی نیزی چیوقت!!یکن

 کھ دارم یپس چرا خودتم اعتراف کرد...ستی نیزیاگھ چ- وسط حرفشدمیپر        
 بھ من ی خوای ھست کھ تو نمی کنم؟؟؟حتما موضوعی می تو مسائلت کنجکاویادیز

 !!!ی کنی خودت حفظش مشی پی وداریبگ
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 واس خاطرش ی کھ تو داریزیاالنم چ!!ی کنی می مورد کنجکاوی بشھیتو ھم-         
 خودیپس ب!! وجود ندارهیاریر درب تا ازش سی کوبی مواریانقدر خودت رو بھ درود

 !! وپوچ بحث نکنچیبا من سر ھ
 یزی چھیحتما ...ی کھ کالفھ ایوقت!! شناسمیمن تورو بھتر از خودت م-         
 تو یلیتو خ...شھی از حد معمول مشتری ھات بیداری شب بیوقت....ھست
 ... یوقت....یفکرش
 خب یلیخ- کف دو دستش رو باال اورد وگرفت جلو صورتم.... وسط حرفمدیپر        

 نای ایول!!ی شناسی کھ من رو مثل کف دستت وبھتر از خود بنده مدمیفھم!! خبیلیخ
 !!!ستی مسئلھ نھی واسھ وجود ی قانع کننده الیدال

 ؟؟؟یچونی وبپی بمالونرهی شاتیاکاری سنی سرمنو با ای خوای نگو منیآبت-         
 کھ بخوام تورو از سرم ستی نیزیچ!! عنوانچیبھ ھ-  وخشکیجد        
 . تو اتاقتیبھتره برگرد!!شھیداره صب م...االنم!!واکنم

 !! خورمیمن تا نفھمم تو چت شده از جام جم نم-  شدمنھیدست بھ س        
 ....ی کسادیمن خوشم نم!!ایری سمچ وگیلیخ-         
 تو کارات مداخلھ کنھ وبھ پا داشتھ ی کسادیخوشت نم!!یصد دفعھ گفت!!بلھ-         

 !!یای وکنار بی وفق بشطی با جو وشرادیبا...ی بار درکمال شرمسارنی ایول!!یباش
 !!ستمی نایمن کنار ب-         
 !!یای می نخوایبخوا-         
 !! کھ کنار بکشمینیتو خواب بب...عمرا-         
 .کنم ی ثبتش متیمن تو واقع-         
 !!ی زبونم بکشری از زیمحالھ بتون-         
ابروم رو باال فرستادم وبا لبخند .... سرنخ تپل ازش گرفتمھی!!جااااااااااااااااان        

 زبونت ری از زی ؟؟پس چستی نی موضوعیمگھ نگفت- بھش چشم دوختمی اانھیموذ
 !!!بکشم؟؟؟

 ....بھ دورو برش نگاه کرد وبھ پتھ تتھ افتاده بود...ھول ودستپاچھ شده بود        
 !!!یچیھ...من...زهیچ-         
 ن؟؟؟یآبت-         
 ھان؟؟؟-         
 دونم ی کلک؟؟من کھ می کنی ممی رو قای چیدار!!! ھستیزی چھیمرگ تو -         

 !!ی زبون باز کن کھ خودت رو لو داداالی!!ی کنی مشی مخفی شده دارتی طورھی
 !!!ی زبون من بکشری رو از زمی تسلی تونیتو ھرگز نم- اوردیکم ن        
 !!! جواب من نبودھانیا...یول-         
 بشکن بشکن نزن کھ خودیپس ب!!نھیبھ طور واضح وحتم ھم...منظور من -         
 طور نی ای جھت داریب!!ت اسدهی فایچون ب...ی بکشرونی از من بی چھی یتونست

 !! تومی برای نکن بی فوضولادمیز!!ی زنی مشیخودت رو بھ اب وات
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اخر من حرف - شلوارش واز کنارم رد شد کھ زمزمھ کردمبیدستاشو برد تو ج        
 !! کشمی مرونی زبون تو بریرو از ز

من ....دی زد وراشو بھ داخل خونھ کشی کرد ولبخند صداداریبھم نگاه خاص        
 ای آنالارمیاگھ ن...نیحاال بب!!ارمی مار ھفت خط رو درمنی ای کارایاخر تھ وتو

 !!ستمی نیاعتماد
 ....  شدم کھی پشت سرش وارد سالن اصلی قدمھی ازش با فاصلھ تیبھ تبع        
 گرفت توجھم رو جلب ی اوج می از گوشھ سالن کھ گھگاھیی پچ پچ ھایصدا        

 ... کرد
 

 : اھستھ گفتیی با صدانیآبت... ترس بھ دلم افتادوخدهیدروغ چرا؟؟        
 ؟؟؟ی شنویتو ھم م-         
 !!!اوھوم- سرمو تکون دادم        
 موج طنتیتونگاھش ش... شدرهی کرد وبھم خزی خوب راداراش رو تقھیچند دق        

 ... زدیم
  گذرونم؟؟؟ی کھ من دارم از ذھن می کنی فکر میزیبھ ھمون چ....و-         
 !!!بھ گمونم ھمون باشھ-         
پس معطل - لبخند کارآگاھانھ زد وبا سر بھ جلو اشاره کردھی بھ ھمراه یچشمک        

 !!!ی جاسوسمیبزن بر!!نکن
 نیآدر!!ی کنھ واسھ جاسوسیاوووووووف کھ ما خواھر برادر سرمون درد م        

نھ ... جربزه وخاک برسر باشھ ھای بنکھینھ ا... بکشھ ھنر کردهطفلک ھم تنبونشو باال
 بھ اصطالح ی کارانی اصال تورگ وفاز ایعنی... اسزهی پاستوریلیاما خ!!اصال وابدا

 ی جلوتر از من می کمنی پاورچنی پاورچنیآبت...میبگذر!!ستی وباحال نرکانھیما ز
 رفتھ بود رو جانیاز شدت ھقلبم ..... کردمیرفت ومنم دزدکانھ پشت سرش حرکت م

 ی کردم داره تو حلقم بپر بپر میحس م... قرار بودی زد وبیتلپ تلوپ م....دور تند
 ی رفتم ولی منیبتدنبال ا.... خدایوفتھ؟؟وای بینکنھ قراره اتفاق...استرس داشتم...کنھ

 تو ی کردم وحتی مری سگھی دیای دنھیاصال حواسم بھ دور واطراف نبود وداشتم تو 
 ی اعصابم رو خورد منی شد وھمی ختم مامی ذھنم وافکارش بھ تتیھمون حال ووضع

 یکاشک!! کردهچارمیب...امیشب وروزم ت....امی رم تیاه چھ مرگمھ؟؟ھر ور م....کرد
 نیی راستم فشرده شد ومن رو بھ سمت پای بازوییھوی!!! بشھ چھ مرگمھمیحال
 کھ نی انجام بدم بھ پشت افتادم تو بغل ابتی کھ بخوام عملنیھول شدم وقبل از....دیکش

 رو شکاف نمیقلبم داشت قفسھ س....دی دھنم رو سفت چسبی نشستھ بود وجلونیرو زم
 :دی غری عصبیدر گوشم با صدا... دادیم

 رو ادامھ اتی گاگول بازنی امی ھردومون بھ درک واصل شی خوایاگھ م-         
 تھ؟؟؟یحال!!!ی ادم باش تا لومون ندادنیع!!!بده
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 اندازه از نی بود کھ تا ای بارنیاول.... با وحشت تکون دادمدیسرمو بھ نشان تاک        
دستش رو گرفتم واروم از رو ... زدمی بردم ورو حرفش حرف نمی حساب منیابت

 حاالت بھم نی ھم ادمی ترسی کھ میمواقع.... ولرزون بودخیدستام ...دمی کشنییدھنم پا
دستش کھ کنار !!! خودمفیختم کالم وتوص...رف ادم مزخھیال ک!! دادیدست م

 :اروم وترسون ولرزون گفتم....رفت
 ی م؟؟اروممیدی انجام میحاال چرا حملھ انتحار!! خبیلیخ....خ-         

 !!وفتادی ممیدوزار....یگفت
 کن زیحاال ھم ساکت وفقط گوشاتو ت!! دارهی بھتری زبون باتو سازگارنیا-         

 !!!قیاتو دقونگ
 نیابت.... خوبیدر واقع کاناپھ بود ول....میپشت مبل بزرگ سالن ماوا گرفتھ بود        

از ...دی از پشت مبل بھ داخل سالن سرک کشژهی وی ھاگانھی ھا ویمثل مامور مخف
 خودمو خفھ کردم ومنم مثل ی گرفتھ بودتش خندم گرفت ولی کھ بدجوری وجویحالت

 ھی... آب دادمی درآوردم وبھ داخل سالن سروگوشاپھ سرم رو دزدکانھ از پشت کاننیابت
 ی می تابانھ وبا استرس عرض سالن رو طی داشت بکلیمرد قدبلند وھ

 نجوریوا.....یکلیماشاهللا ھمھ ھ.. خوردی از افراد جمع ما میلیقدوقوارش بھ خ....کرد
 اما  کردی مین فضا رو نورافشاننور آباژور کماکا!!! دشوارهاری بسصیمواقع تشخ

 ی می اعصابم رو خط خطنی رو فراھم کنھ وھمی جالبدرسی تونست فضاودینم
ضربان قلبم .... کنمیی مقدار طرف رو شناساھی بشھ دی کردم تا شازیچشمامو ر....کرد

 پر از غضب یداشت با لحن....گھ؟؟ی داره میھ؟؟؟چی کنی اایخدا....رفت رو ھزار
 ... خوردیبھ مشاجره م حرفاش... زدیوخشم وظاھرا با تلفنش حرف م

ببر ....؟؟ی عوضی کنیچرا قطع م) زدینفس نفس م(الووووو؟؟-         
 ی دم نزدم ولی کھ بھم امر کردیھر غلط.... کردمیتو ھرکار خواست!!نیبب....صداتو

فقط !!!گوش کن...گوش...!!!ی کنی درازتر ممتی پاتو از گلی داریلی خگھیتو د
 بمی تو جزای چیلی وقت منم خونا....ی خوام خالف قرارداد جلو بریفقط از خدا م...از

 نیبب!!!....ی بکنی تونی نمی غلطچیھ....دھنتو ببند!!!ادیدارم کھ بھ مزاج ھمھ خوش ب
 خواد ینم!!!... وبسزترهی مونم چون برام از ھمھ عزی دادم سر قولمم میمن قول

 توبھ تو مرگھ کثافت.... دن؟؟ی تاحاال گرگا ھم قول میھھ از ک...یانقدر گوشزد کن
 رو بر وفق مراد طی من دارم شرانیبب....ی وقت بددیفقط با....ارمیبرات م...اشغال

اونش بھ تو مربوط ...؟؟یچطور... بزارگریدندون سر ج....نمی چیخودم م
 ....خوب گوشاتو واکن......دمیبھت ھشدار م گھی دفعھ دھی دارم فقط نیبب...ستین

 ی شد ومی کرد حبس می پرتاب مرونینفسم باھرکلمھ کھ از دھنش بھ ب        
 لھی روباه حھیکثافت ورذل و...پست!! باشھی ادمنی شد کھ ھمچیباورم نم...گرفت

 ی داشتم می چایخدا... شدیتوان ھرلحظھ از تو وجودم کم وکمتر م!!!گر
تماسش .... شدمیمشکوک م میی بود؟؟داشتم بھ حس شنوای واقعیعنی....یعنیدم؟؟؟یشن

 :رو کھ قطع کرد زمزمھ وار گفت
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 ی من ملی بار گردونھ بھ منیا!!! ستی ھا نیری ازون توبمگھی دیری تو بمنیا-         
 !!!ینی بیحاال م...چرخھ
 از شدت کش دار نمیس... کردم وپشتم رو بھش چسبوندممیوخودم رو پشت مبل قا        

 التھاب درونم فروکش کنھ نیچشمام رو بستم تا ا... رفتی منییبودن نفسام باال پا
 نی کھ داشت ای اعتنا جلوه کنم درحالی تونستم بینم.... تونستم اروم باشمینم...اما

 اب ھی شھیچرا نم....از گذر خاطره ھا خستھ ام...وفتادی واسم مضیھمھ اتفاقات ضدونق
روزگار ...اوردی بغض راه تنفسم رو بند می وسفتی بره؟؟سختنییم پاخوش از گلو

 نی تن بھ اگھی کرد اما من دی ملی رو تحمیادی زی ظلم وجفاھامیداشت برمن وزندگ
 !!! عمرا... خورمی نارو نمگھید....دمی نمیباز
 

با حس نفرت وحرص چشم باز کردم وبھ جلوم .... بغض واشکم رو گرفتمیجلو        
 خواست سر خود نامردش رو یدلم م....دی لرزیدستام مشت شده بود وم...زل زدم
 یسکوت با صدا!!!یپسره کثافت عوض.... وبدنش رو شقھ شقھ کنمنیوتی گیبزارم ال

 : شکستنی ابتیپکر ودمغ وعصب
 مار خوش ھیتموم مدت ....ھھ!! باشھی حد اشغال وعوضنی کردم تا ایفکر نم-         

 !!!!ھھ....می دادی پرورش منمونیخط وخال تو است
 ادمی داده کھ البتھ با ھوش وذکاوت تو زبی تورو ھم فریحت!!!ھی قحارگریباز-         

 !!! تعجب ندارهیجا
  خنگ اره؟؟میحاال ما شد!!گھیدست شما دردنکنھ د-         
 :فھ گفتمکال        
 ی امشب از من جواب مم؟؟عمھیزی تو سرمون بردی بایاالن چھ خاک!!برو بابا-         
 زبون من ری خواد بھ زور بلھ رو از زیم...ختھی امروز رنی کھ ایبا نقشھ ا....خواد
 !!! تورو خدا کمکم کننیآبت!!بکشھ

منم خوب بلدم .... برمالقشی من رو شده وحقاشیحاال کھ دستش پ!!نگران نباش-         
 نی واادیتا افتاب درب....می بخوابمیبھتره االن ھم بر...غمت نباشھ!! رو ابزمیپتشو بر

 ...  نموندهیلیجماعت بلندبشند خ
 ....برگشت سرجاش وبھم نگاه کرد.... شد کھ صداش زدمزی خمیسرجاش ن        
 ؟؟؟یجانم خواھر-         
 یاتفاق....ھی کنم یھمش فکر م!! زنھی دلم شور میلیخ.... مننیآبت- با دلھره        
 !!!وفتھیقراره ب
گفتم بسپار بھ !!تا من ھستم اب تو دلت جم نخوره!!ی نگرانخودیب-اخم کرد        

 !!!بدو دختر خوب!! بھم نباففی اراجادیاالنم برو بخواب ز...ھواتو دارم!!!من
 جلوتر رفت ومنم پشت سرش رفتم طبقھ نیتاب.... با سر گفتم وبلند شدمیباشھ ا        

 مترقبھ ری نقاب واقعا غنی پشت ایتی شخصنیتجسم ھمچ!!!باال وبعدم تو اتاقم
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ھرچھ باشھ اون باتجربھ تر از .... بودنی کھ داشتم اعتماد کردن بھ آبتیتنھا راھ!!!بود
 !!!منھ

         
 !!! خوشمزهشھیمثل ھم!!! جونیلیدستت ل-         
 جون اول بشقابم وبعد من رو یلینگاه ل.... ھم عقب رفتیبا بلندشدنم صندل        

 ...ھدف گرفت
 !!!ی نخوردی تو کھ ھچیول....زمینوش جونت عز-         
 چندوقتھ دارم ھی گل شما یاوووو مگھ من چقدر جا دارم؟؟؟تازه بھ خاطر رو-         
 !!! برمگھیمن د... کنندی مارمچی قوم تاتار بنیاالنم ا.... کنمی میپرخور
 :بابام دور دھانش رو با دستمال پاک کرد وگفت        
 کھ تو مخشون یعقل درست حساب....ُ چلمنا باشھنی جان بابا حواست بھ ایآن-         
 !!! ھمشون رفت بھ فنای کردن زندگی کارھی یدید....ندارن
 باشھ؟؟؟صداتون از نایحواسم بھ ا...ارمی سالم وھوشیلینکھ من خ!!یحاال دد-         

 . ھاشھی گرم بلند میجا
 وونھی دنی رفتار معقول از اھیتو !!! عموگھیخوب بابات راست م-نیعمو شاھ        

 ؟؟؟ینی بی جان من م؟؟؟نھینی بی خرکلھ میھا
 کھ یی واز ھمونجادمیچرخ... بلند شداطی ووق از تو حغی جیھمون لحظھ صدا        

 اطی ودور حدی کشی وبنفش معی فجی ھاغی جتایآرم.... زدمدی دھی رونی بودم بھ بستادهیا
 وعربده تی با عصبانامی تگھی ازون ور با دادوقال دنبالش واز طرف دایآر....دی دویم

 ی زدند پس کلھ ھم وغش غش میم!!!  خودم رو کھ نگمیاداداش....دنبال اون دوتا
  بگم؟؟؟یاخھ من چ.....دنیخند
 بر نگھ داشتن خودشون ومھار خندشون داشتند ی کھ سعنیرو بھ بابا وعمو شاھ        

 :کردم وبا خنده گفتم
 !!! وار شدمدیبھ خودم ام!!!! نھرتایباالغ-         
 نی کھ من مابمیدیبلند خند) صبحانھ بودزی ھم سر منیعمھ نسر(ھر پنج نفرمون         

 :خندم گفتم
 !!!اجماعا با اجازه-         
 نایباز خودت رودست ا..... ھای باشی خوب؟؟سرگروهی آنیول!!برو بابا- بابا        

 !!! شناسمیمن تورو م!!ینزن
بعد !!! دست من رد خورندارهی سپاری رو می؟؟؟کاریدد- کردمیاخم لوس        

 !!!دست شما دردنکنھ... حاال
 .ادیخوشم نم!! خوب برو حاال واسھ من قھر نکنیلیخ-         
 !!!ادیعزت ز-         
 یامروز با زور ھزارتا کتک وتوگوش.... طبقھ باال تا اماده بشمدمیبدو بدو دو        

 دوتا یکیدوان دوان پلھ ھارو .... زدمیسرپا وسرحال موندم وگرنھ داشتم چرت م
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با .... داشتمی خدا چھ ذوقیوا.... کنار ساحلمیقراربود امروز بر...کردم تا بھ باال برسم
 متفاوت تر کمیخواستم .... درست درمون بزنمپی تھی اتاقم تا و تدمی جھش جانانھ پرھی

 کھ رنگ دمی پوشی فسفری کوتاه بھ رنگ صورتی مانتو نخھی.... باشمشھیاز ھم
 مانتوم رو تا آرنج باال بدم ینایعادت داشتم آست.... بوددی ھاش بھ رنگ سفقھی وناشیآست
 کاله کپ ھی وی صورتدیسف  اسپرتی با کفشادی شلوار چسب واسرت ساده سفھی....

کار شده بود  chanel  مارکیی کھ روش برجستھ وبا رنگ طالی فسفریصورت
 ھم دور گردنم ی عروسکفی کھی....عاشقش بودم!!! مارک بودنیوکفشام ھم بھ ھم

 کم حال بود ی رژ لب صورتھی وخط چشم ودی سفی صورتھی ساھی شمیارا... ختمیاو
 گل حھی ادکلن مخصوصم کھ راھی دور دستام بستم وم وساعتم ھی بندیدستبندا!!وبس
 باحال واسھ خودم گرفتم واز یلی خگوریچندتا ژست وف.... بود رو بھ خودم زدمدهیارک

 امیت....کھ عجل معلق سرراھم سبز شد.... اومدمرونیاتاق خوش خوشک وآواز خوان ب
 جذب اسپرت بھ تشری تھی.... زده بود الکردارمیپیچھ ت!! جلوم دراومدبیدست بھ ج

 رهی تی قھوه انیشلوار ج....داشت adidas  روشن کھ روش طرحیرنگ خاکستر
 موھاش ی باالکشمی شنکی چنددرجھ روشن تر از شلوارش وعی کتون قھوه ایوکفشا

 بود کھ منم بالجبار متوقف شدم ودست بھ کمر ستادهیجلوراه پلھ وا....دبو
ونگاھم .... روحیخشک وب.... بودیندی از ھر احساس خوشایلحنم عار....ستادمیا

 ....ازون سردتر
 ؟؟؟ی سر محل سد معبر کردیرای باج گنی کھ عی داشتیامر-         
 قیست اخر تو چشمام دق بھ سرتاپام انداخت وددارانھی خرینگاھ        

 کشھ سمت ی مثلث برمودا منھوی المصب عییروی چھ ننیاووووووووف ا....شد
 اشو از نرده گرفت وبا فاصلھ ھیتک.... نفس راحت بکشمھی من ی الھیریخودش؟؟؟بم

 شویشتازی ھنوزم پامیاش بود اما ت  بلند تر از شونھکمیقدم تا ...ستادی ازم جلوم ای قدمھی
 : زدوگفتیپوزخندصدادار....حفظ کرده بود

لحنش آکنده از حس نفرت ...گھیاحساسم دروغ نم!!!(ی ھم بھم زدیپیچھ ت-         
  پسره است؟؟نیواس خاطر ا)وحرص شد

 پی تنطوری اھیمشکل!!واس خاطر خودمھ....رینخ- ابروھام نقش بستنی بیاخم        
 ؟؟ گرفتم؟ی از تو اجازه مدیزدم؟؟؟نکنھ با

 دومادمون دلش خوش باشھ انھ؟؟کھی ی کنی دلبری جورھی دی خوب بایول!!نھ-         
  ھم داره؟؟؟یعروسش نکات مثبت

 ینگاھ(بعدشم!!! رو ندارهی جواھرنی ھمچاقتیدوماد بره غازشو بچرونھ ل-         
 فروبردم کھ نشی بھ سرتاپاش انداختم وانگشت اشارم رو تو سزیرامیتحق

پس خودتو دستھ !!!ستی نبی بدون معای مخلوقچی خداست وھبی عیگل ب!!!)شکست
 !!!ی وچشماتو واکنینی ببرو ھی بقی ھای مقدار خوبھیبھتره ...در ضمن!!!ریباال نگ
از جلوش با ... کھ بھ عقب رونده شد نشیبا مشتم نسبتا اروم زدم تخت س        

 : عبور کردم کھ با تحکم گفتیطلبکار
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 !!! ونگرفتمدمی ندگرانیبرتر وباال تراز د...خودم رو وقت چیھ-         
 !!یای تر بھ نظر منیسنگ!! نخونی باورنکردنی ھای ھمھ کرنیپس لطفا ا-         
 . کنمی شما عمل مرخواھانھی خحیحتما بھ نصا!!چشم- با تمسخر        
 !!! ھم بھ درکی خوای بکن نمی خوایم-یبا کالفگ        
 کھ بھش امی برسھ بھ تی گفتم کھ خودم تعجبم شد چظیکلمھ درک رو انچنان غل        

 ی مادمی شبی دیتازه داشت ضربھ روح... خورد شدشییاعصابم خدا...خورونده بودم
 بھم ی حرفھی دونم چرا ھربار ی نمیول..اه!!! شازده مغرور زد تو حالمنیرفت کھ ا

چھ !!! کنمی گردم اونو محو می وبر مشمیم  تو افق محوی چند لحظھ اھی زنھ یم
َجلب  بازم ھمھ بروبچھ ھا پمونیامروزم اک....نیی رفتم طبقھ پایبا بد عنق!!!..َ
 ی نمیچی رفتند وبھ ما ھی خواستن میبزرگترا واسھ خودشون ھرجا م...بودند
 ی سرسرکی خدافظھی....میدی کشی زبونشون مری با ھزارتا مکافات از زدیبا...گفتند

 ... اطی کردم ورفتم تو حھی حوصلھ از بابا وبقیوب
 

 مانھی صمیلی حالت خھی داشت با اریسام.... مشغول بگو مگو بودنداطیھمھ تو ح        
 داده وچشماش ھی تکنی ابتنی ھم پشتش رو بھ ماشنیآدر... کردی خوش وبش منیبا ابت
 ی سعشتری کھ بنیکامال متضاد ابت!! آزارهی بلکسی موجود در حالت رنیکال ا....بستھ
 نھیا!!( خبر بھ نام انسان دارهی نوا از ھمھ جا بی بجود موھی کردن اعصابم یزیبر چ
پاکوبان رفتم .... باشم کھ کمتر ازارم بدهی کسشی دادم پحیترج!!) ماکی درجھ یبدبخت

 عامل ھی امیت!!دحالم اصال روبھ راه نبو... زدمھی تکنھی دست بھ سنیوکنارش بھ ماش
 بشر چرا انقدر رو نی ام دونیاصال من نم.... شدی من محسوب می تو داغونیاصل

 ... انداز شدنی تو گوشم طننی ادرنی اروم وپر تسکیصدا...مخھ؟؟؟اوووووف
 !!!ی دمغنھی شده خواھر بزرگھ؟؟داداش کوچولوت نبیچ-         
 یدینفھم.... گفتم کھی چھی یدید...یحالم خوش ن!! سرکوفت نزنیکی تو یآد-         

 !!یاز کجا خورد
 .شمی می از جانب سرکار خانوم ضربھ فنشھیمن کھ ھم-         
 !!! ونبود ونخواھد بودستی ربط نی بی دونیخودتم م-         
 !!!اوھوم-         
 !! گلھ نکنخودیپس ب-         
  شده؟؟یچ-         
 بھ توچھ؟؟-         
 دن؟؟ی متشخص رو می اقاھی جوابھ نطوریا!!!تیبا شخص....مخانو-         
 .نمی بی نمتی خصوصنی با ای کھ کس؟؟منیک-         
 ھ؟؟یمشکل اون فرد چ!!ی دارینیشمابالنسبت کورب-         
 منو سننھ؟؟....مشکالت اون فرده!! دونم از خودش بپرسینم-         
  گلولھ نمک؟؟ی دونستی می بانمکیلیخ-         
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 کنن یشرمنده م...گنی بھم لطف دارن مایلیخ!! دونمیاره م- کردمیخنده تصنع        
 ؟؟ی داریتو مشکل!!!ندی نمای رو بازگو مقیحقا

 .فقط نظرم رو ارائھ فرمودم.... عنوانچیبھ ھ!!نھ-         
 !!! ثبت شدنانھی نظرات واقع بستیبا تشکر نظر شما در ل-         
 اد؟؟؟ی خوشگل تر بھ نظر میلیصورتت خ...یشی می عصبانی وقتی دونستیم-         

 : کرد وگفتیبا چشم غره وخشم بھش زل زدم کھ خنده ا        
 اگھ اون دماغت وگونھ کمیفقط !!!ی اوجولنای اونجلنھوی عیاالن شد!!نیاھان بب-         

 ...ھاتو وچشاتم کھ کجھ
 : گفتمی لبریچشمامو بستم وبا حرص وخشم ز        
 !!! عوض کنمختتوی رنیی پادمی شو تا درو پنجرت رو نکشن؟؟؟خفھیادر-         
 بمونم تا شما فاتح پی خوش تنطوری ھمدمی محیترج-  بودختھیصداش با خنده درام        

 !!! تو صورتمیبخون
 ی حوروپرشی واقعیپایپس خوشت... یپی سوسک خوشتیاگھ تو-پوزخندزدم        

 !!!اند
 ارامش نی اشی پامیگفتم ب!!! شدهری کرده شھی روحدیواسھ من تجد!!پسره بزمچھ        

 مختو با کل دم ودستگاه زارهی متینامید!!!نیحاال توروخدا روزگارو بب....دارم
 ھویساکت بود کھ .... نفوذ کردهنمی توانی خدا امواج آبتیا!! ترکونھی جا مھیاعصاب 

 یما رو باش دلمون بھ ک....یزک!! شدندای از دور پھم  دست بھ گردناری وسامنیآبت
 ونگام دی خندی داشت مرموزانھ غش غش منیابت!! خواد کمکمون کنھ ی منیخوشھ ا

 انداخت بود اری کھ دور گردن سامیحلقھ دست....ستادی جلومون ااریبا سام... کردیم
 :کم تر کرد وگفترومح
 !!! دارم؟؟؟اقا فازم باھاش کوک کوکھی چھ شوھر خواھر باحالینی بیم-         
 ھم ذوق اریسام.... دادملشی تحوی امھی زد کھ لبخند کج ونصفھ نیبھم چشمک        

 :مرگانھ گفت
ھ ب( ودی کنی کھ شما بھ ما لطف ممی نکرددایھنوز سعادت پ....ما!!دی داراریاخت-         

 !!! شوھر خواھردیگیم)من نگاه کرد
 یوا.... لبخند چندشم زدھی کھ بھم یمخصوصا موقع....ومدیمن داشت عقم م        

 !!واری خواستم سرمو بکوبم تو دیم!!خدا
 : حالت دارم برات گفتھی با نیابت        
 جور نیاز!!!؟؟؟؟یدی کجاشو دنی دل آبتزیصبر کن عز!!ینی بیالطافمونم م-         

 !!!اعتماد کن....اعتماد کن داداش!!استیکال توخون ما اعتماد....مدل لطف ھا
 .ان شاهللا جبران کنم!!! بھ شما اعتماد دارمشھیمن کھ ھم-         
 شی پمی جبران کندیما با....دیدیخجالت م!!دیینفرما- ابروھاشو باال انداختنیابت        

 .میشماومحبتاتون سرشکستھ نباش
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 خضوع وتواضع بھ خرج ی داریادی زگھی جان تو دنیابت-باخنده....اریسام        
 !!ی کنی ومبالغھ میدیم

 نیی پای در مقابل ھمھ سر فروتنشھیمن ھم!! بابای داراریاخت-دی بلند خندنیابت        
 !!! خصلت منھنیا....ارمیم

 چقدر نای انکھی حس اھیتو نگاه جفتمون ....می انداختی بھم نگاھنیمن وآدر        
 کرد وواسش ی پچ پچ ماری توگوش سامی چنی دونم آبتینم... زدیمتواضعن موج م

 !!!اوردی کش مگھی متر دھی ھرلحظھ ی سامشی کھ نومدیعشوه م
 

 رنگش ی شلوار بادمجونبی رو از تو جشی دست برد وگوشاریھمون لحظھ سام        
 نی خورده از ابتھی بود دراورد ودهی پوشدی اسپرت سفی اسپرت وکفشاشرتی تھیکھ با

 زی وبھت انگظی اخم غلھی کم کم از رولباش محو وبا ضشیلبخند عر....فاصلھ گرفت
من ... کردی مزشی بھ طور موشکافانھ انالشت دانی ابتثانھی خبینگاھا...معاوضھ شد

 سی رو راست وریچطورھمھ چ.... خواست تو مھلت نصف روزاشی دونستم مینم
 مو بھ تن ھمھ دیچی پاطی کھ تو حی بلند ووحشت ناکغی جیکنھ؟؟؟ھمون لحظھ صدا

 کنار نایسار.... کھ صدا ازش اومد چشم دوختمیبا وحشت بھ سمت...راست کرد
 بھ اریحواس سام!!! وخودش پرسنییسرش پا.... خورده بودنیزم یحوضچھ بدجور

 از دستش شی زد کھ گوشی بھش انچنان ضربھ ای ھول ھولکنی پرت بود کھ آبتیکل
 :داد زد...نی ماشریافتاد ورفت ز

 نی بب؟؟بروی کنی بروبر نگا میستادی ماست وانی چرا عید خوب سام-         
 !!!خواھرت پاش نشکستھ باشھ

 !!؟؟....می گوشیباشھ ول-         
 ماسماسک گوشت کوبھ؟؟تو برو نگران نیخواھرت مھم تره ا!!خجالت بکش-         

 !!!ارمشینباش من برات م
 یداشت پاشو با نالھ م....نای سارشی ورفتم پدمی دواریزودتر از سام        

 : مھربون کنار نشست واھستھ گفتشھی مثل ھمتایارم...دیمال
  شد؟؟یزم؟؟چی عزیخوب-         
 : با درد گفتنایسار        
 !!!دهی ضربھ دکمی!!!ستی نیطور!!خوبم....نھ-         
 ؟؟پاتی شد ساریچ– خودش رو انداخت کنار خواھرش مھی سراساریسام        

 !!!شکسستھ؟؟
 !!!زبونت الل- اگفتی حرف رو زد کھ آرنی انانی با اطمیبھ قدر        
 ھمھ علم شنگھ نداره شما نیا....گھی ساده خوردم دنی زمھی!!نھ داداش- نایسار        

 !!روبھ راھم...من!!!دیشلوغش کرد
 وتا ھمون لحظھ نظاره گر اطی تو حدندی جون ھم دویلیعمھ وبابا وعمو ول        

 : گفتی عصبیماجرا بودند کھ عمھ با حالت
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 رو بھ ی چیچ!! دخترجانی حرف بزنی خواد الکینم!!!خوبھ خوبھ-         
 یگی بعد میچی پی از درد میدار...د چوبھ زرنھوی شده ع؟؟؟رنگتیراھ

 !!! درمونگاهمی بردیبا....ریخوبم؟؟نخ
 خودش رو بلند کرد ونشست لب نی با کمک دستاش از رو زمنایسار        

 ...دیدستاش رو تو اب حوض فرو برد وبھم مال...حوضچھ
 وپروبال ژهی جلوه ویادی ززی وناچکی موضوع کوچھی بھ شھیشما ھم-         

بھ جمع نگاه ....( کنھ من از کجا پرت شدمی فکر مالشیتو خ.... ندونھیھرک!!دیدیم
 ندازه واز پا ی کھ منو از کار نمزهی پزهی درد رھی) زدیکرد ولبخند مصنوع

 !!! شدھاری دمی بردی کنمعج!!دی شور نزنخودیب....االنم خوب شده!!ارهیدرب
 ی کھ راه دورنھی دکتر رفتن ومعاھی خواھر من؟؟؟ی کنیاخھ چرا لج م- اریسام        

 !!!رهینم
مرض دارم وقت ....ستی نی موردچی من روبھ راه وخوبم وھیوقت- نایسار        
 !!یخیب... کھ خوبمرم؟؟گفتمی وپوچ بگچی وبھ خاطر ھگری دیمارای دکتر وبیگرانبھا
 جان اگھ واقعا حس انیسار- زانو نشستم ودستم رو گذاشتم رو شونشھیکنارش         

 !!!بگو تا بدتر نشده!! نداشتھ باشیستیرودروا....دهی دبی پات اسی کنیم
بعدشم من کھ با شماھا تعارف !!من خوب خوبم!!ینھ گل-بھم نگاه کرد ولبخند زد        

 یری وقت گیلی کھ خمیبر!!!ممنون از ھمتون.االنم مطمئنم حالم خوبھ!!!مارف ندارم
 .شد

 ی اما بومدندی بھ نظر می وناراضدی حرفش ھرچند کھ بھ دلشون نچسبنیھمھ با ا        
 بلند ی کرد ومحتاط برای کوشش وتقال منایسار!! شدند ورفتند سرکار خودشونالیخ

 : گفتتایشدن بود کھ ارم
 !!!ی واست سختھ بلندشکمی نکھی ام؟؟مثلی کمکت کنی خوای جون؟؟میسار-         
 !! تونمیم...نھ- نایارس        
 می بغلش رو گرفتری زتایمن ارم!!مشخص بود الزم داره... گفتیدروغ م        

چشمم افتاد بھ !!!ستھی تلو تلو خورد تا تونست روپاش باکمی!!میوبلندش کرد
بھ خدا از ھزارتا !!ھمون حالت وھمون پوزخند ازار دھنده....ھمون نگاه!!نیادر

 صبر یلی خنایسار...ودل ادم  زد بھ اعصابیزخم م!!درگبار فحش وناسزا بدتربو
 داد نی ادرلی تحوی روحینگاه سرد وب.... شده بودی براش عادنکھیاما مثل ا!!!داره

 بی حس غرھیاما تو تک تک اعمالش ...نای از ماشیکی اعتنا رفت سمت یوب
 بشم کھ خود صاحبش نی آبتنیخواستم برم سوار ماش... زدیوناراحت کننده موج م

 :شد ودستاشو از ھم باز کرد جلوم مثل چنار سبز
  خوشگلھ؟؟یکجا آھا!!!ی ایا-         
 یم!!اری ننرت دربی واسھ اون دوست دخمالاتویگمشو بابا برو مسخره باز-         

 !!نیخوام برم بتمرگم تو ماش
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ل حضور در واسھ اونا کھ برنامھ جداگانھ دارم واما در مورد اجال-         
 .متاسفم مجوز ورود صادر نشد!!نیماش

 !!برو بابا-         
 ... قدم برداشتم کھ برم گردوند سر نقطھ اولھیھولش دادم عقب و        
 .شھی مری االن دنمی خوشھ؟؟بزار برم بش؟؟حالتی کنی می کار داری چنیابت-         
 !! خواھر منگھی دستی امکانش نیعنی شھی نمگمی میوقت-         
 اون وقت چرا؟؟؟-         
 نیپسرا تو ماش!!! توش باشھدی خانوم نباھی!!جمع مردونھ اس!!خجالت بکش-         

 !!امی تنیشماھا تو ماش...منن
 ؟؟ی کنی مکی زن ومرد رو از ھم تفکی شدوونھیوااااااا؟؟مگھ د-         
 .دمی رو بعدا تمام وکمال شرح ممیوونگی دلیدل-         
ما رو حرف شما ارزش !!خسروان دانند....شیصالح مملکت خو!! خبیلیخ-         
 !!ی از رو ناچارشمیقائل م
 : انداختم وگفتمامی تنی بھ ماشینگاھ        
 ن؟؟ی آبتیول-         
 ھووووم؟؟-         
 ست؟؟ی مرد نایمگھ آر!!زھر مار-         
 !! سرشریخوب چرا خ-         
  مرغاست؟؟؟یچرا قاطپس -         
 دونم ینم.... خندهری وزد زدی رو تو دھن کشنشییلب پا....بھش نگاه کردم        

 خورده کھ گذشت با تھ مونده ھی!!! بخندیحاال نخند ک.... منم خندم گرفتیچرا؟؟ول
 :خندم گفتم

 شیھم پ!!! روندنشابوی دارم نھ بھ نانی سھ تا مرغ اطمنی خروس بھینھ بھ -         
 !! شرط من وعقلھاطیاحت!!!شترهی بشیمنی ایلیخودتون باشھ خ

 ای بابا؟؟بدو بیایا؟؟؟آریآر) بلند کردایصداشو خطاب ار!!!(باشھ...باشھ بابا-         
 !!!بدو بابا!! خروساھی بقشی پایب....پسرم

 چرا؟؟- نی من وآبتشی اومد پایآر        
 سھ نیتو ب.... گندهکھی؟؟مرتی کنی نمای؟ح؟ی کشیچرا داره؟؟تو خجالت نم-نیآبت        

 !!ینی بشدی تو ھم نبانمیمن نش.... مننی برو تو ماش؟؟گمشوی کنی میتا مرغ چھ غلط
 شھ؟؟ی متیچرا؟؟حسود-  تا ابرو داد باالھی شد ونھی دست بھ سایآر        
 یری ویری ھنی ترسم تو ایم...شھی متیادیتو ز!!!نھ- ترسناک نگاش کردنیابت        

 ی از من نوش جان نکردی پس گردنھیبدو برو تا !! رو دستمونیوفتی بیرودل کن
 !!! رو نداختم بھ جونتامیوت

 نشی کھ دستش بھ سمت ماشنی ھم خنده دار بود رو ابتیلی نگاھش رو کھ خایآر        
 : گفتی لبری وزیواشکیدراز بود ثابت کرد و



 330 

 رمی افراد حاسد من مدنیبھ خاطر نترک.... باشھیول!!! خوب بوده ھایلیجام خ-         
 !!! خروسایقاط

 بھم نگاه نیآبت!!! با نگاھش بدرقھ اش کردنی آبتنی تو ماشدی رفت وچپکھییتا جا        
 :کرد وگفت

 !!میوفتیاالناست راه ب!!!تو ھم برو-         
 ....ی ولیاوک-         
 ؟؟؟ی چیول-         
 ؟؟؟ی ھم جدا انداختچرا ماھارو از-         
 ؟؟ھان؟؟ی دور افتادگرای دلت پره کھ چرا از ما جیلی خنکھیمثل ا- با خنده        
بلعکس !!!نی ھستمییگرایچھ ج!! بابانیشیب....نوچ- حوالھ بازوش کردمیمشت        
 !!!دی کنی ناراحتی ما احساس افسردگبتی از غدی کھ بادییشماھا
 کنم تا ی خوبھ؟؟؟چون فکر نممین در غم شما سوگوار االنیاصال ما از ھم-         

 !!! بمونھیزی چنی ماشنگیمقصد جز ر
 !!! درست نشدهشی نکرده واتی اتصالمامی برو تا سنیآبت-         
 ھی یول....دی وگاز رو چسبنشی پشت فرمون ماشدی سرداد ودویبلند خنده ا        

 تای نگاه کردم کھ آرمامی تنی عجز بھ ماشنھ؟؟بای ما بشنی پشت فرمون ماشیسوال؟؟ک
 رو از رو شی دودنکیع... ودرو بستنیی پادی خاص پرپیری تھیاز در سمت راننده با 

 :چشم برداشت وخطاب بھ من گفت
 انقدر دی بھ من؟؟؟راننده کھ نبای عھد بوق زل زدی منگالنی عیستادیچرا وا-         

ُاز خودش امل باز بجنبون !! بھ دل جادهمی بتمرگ پشت فرمون بزناالی....ارهی دربیُ
 !!یابج

 در آوردم فمی بود رو از تو کی رو کھ مدل خلبانلمی فرم استی دودنکیمنم ع        
 ھم ور تایارم... رفتم وپشت فرمون چمپاتمھ زدمی مدل انحصارھیبا ....وزدم بھ چشمام

ن غاز قولنجام باھم او!!!ی دخترونھ وخودمونمی تھی!! عقبی صندلنایدستم وسار
 ناجوانمردانھ عیبرخالف شا!! بودی عالشیی خدامدست فرمون!!!سرکنند تا کچل بشند

 ھمت ھیمن ) کنھی صدقش متیکھ واقع( خانوما ودست فرمونشون ساختندی کھ برایا
 ریاز پارک دوبل بگ!!!دمی خانوما انجام دادم وابرو خری رانندگخیوکار بزرگ تو تار

 از یوفروتن  دارم متواضعیلیخ!!!(حرف نداره...یاقا عال!!بزرگراه وسط یتا رانندگ
 کھ از یتا زمان... راه افتادمکای الستغی جی زدم وبا صداچیسوئ!!)خودم در وکنم

 از نکھی وکمتر بود اما بھ محض الومتریک٦٠ ی سرعتم رومی خارج شدیمحدوده شھر
 سرعت ریی تغ١٤٠ ی بھ رو٦٠ یاز رو.... کردممی جھش عظھی میشھر گذشت

 بچھ قانون مدار سر بھ می شدی راه مسی پلکی خودمون باشھ کھ نزدشیالبتھ پ...دادم
 بستھ پفک گنده ھی تایارم...می شدی میفیافا خرک!!!ی ساکتای سمی شدیراه اما بعدش م

 کھ تو صحنھ افق محو نای انیآبت!!! وھرھر وکرکرمون بھ راه بودمی گفتیباز کرد وم
 اھگ شاد ھی....می دونستیچون محل قرارمون رو م!! ما مھم نبودیوبراشده بودند 
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 غی با خنده جتایآرم!!!غی ودست ورقص وجنیی پامی ھا رو ھم دادشھیوباحال گذاشتم وش
 :زد

 نشیماش!!!ی جی بنده بھ رگبار آر پی مارو مامی ؟؟؟تییییییییییییییییییی آنیوا-         
 یمن م!!! ندارهی خان فرقی مش قلسانی با ننیحاال بب.... زن وناموسشھی دونیکھ م

 !!! کنمیخوام زندگ
بسپار !!! کنمی خودم خاموش میمن خشم اژدھا رو با ترفنا!!نگران نباش-         

 !!! حرفھنیدست کاربلد ا
 یتو شد.... تاحاالیاز ک- سرش رو اورد جلوی دو صندلنی واز بدی جھنایسار        

 اژدھا ھی شیات....ی کنی ودوبھم زن علم می انچنانیشای وخودصاحبت کھ اتدیرسفس
 ھ؟؟ی کلک؟؟نکنھ خبریادگرفتی ترفندش رو ی ک؟؟توی کنی رو خاموش مامیمثل اقات
 : گفتطھی سلیمثل زنا.... ھم از خدا خواستھتایآرم        
 کرده ری داداش من گشی نکنھ گلوت پدهیدختره ورپر!!گھیزودباش د....ھان-         
 !!!ارمی از کاسھ درم؟؟چشاتوی چشم داشت دار؟؟ھانیاریباال نم
 مونده ی ومنگی ومنگلجی کلمھ گنی وراستی واقعی چندلحظھ بھ معنایبرا        

 کھ بھ خودم دی خندی منای گفت وساری داشت منجوری ھمتایارم...دستپاچھ شدم!!!بودم
 :اومدم وباخنده داد زدم

اگھ واسھ ھمھ التھ واسھ من ...بمی تو جزارمشیم!!داداش تو کھ سھلھ!!ببند بابا-         
  کنھ؟؟؟ری من تخس سرتق گلوی کھ تو گھیمگھ چھ اش دھن سوز....بعدم!!!شوکالتھ

 ؟؟؟ی چطور ارومش کنیپس از کجا بلد!!برو خودت رو گول بمالون- نایسار        
 قطع ووصل ی خنده ھا کھ ھنیاز(ی خنده استارت موتورھیزدم رو فرمون وبا         

 :گفتم)شھیم
 من تونستم تووداداشت ی عمھ؟؟؟وقتی دخیمارو دست کم گرفت....ششیچ-         

 لقمھ ی بھ اسونگھی کھ دامیت.... وداداش پرروشو رام کنمطھی دختر سلنیوداداشام وا
 !!!زدنھ

 وپرجسارتھ یاغی یلی مثل من کھ خیدخترواقعا از .... قانع شدی انگارتایآرم        
 بود اما ی کنم وبعدم بنشونمش سرجاش کار راحتعی غول فاجعھ رو ضاھی کھ بتونم نیا
 ادی خواستم یو م!!اصال بلد نبودم.... ارامش دعوتش کنم روی بھ جرعھ انکھیا

بھ !!!ی باال بردم وھمون بندوبساط خل بازتھ  ضبط رو تایدوباره صدا....رمیبگ
 کھ از یینای کھ اصال حواسم بھ سرعت وماشمی ودنس فرو رفتکی تو جو موزیدرق
 سبز ریھردوطرف جاده انگار حر..... گرفتم نبودی وسبقت مدمی کشی میی النشونیب

از لحاظ !!! وطرف چپ ھم روستا وکوهقی دره عمھیطرف راست ....پھن کرده بودند
 ولوکس کنارمون اروم ی آزرا مشکھی کھ می رفتیخوش وخرم م!!! ھمتا بودی بنظرهم
 اروی وبرم کھ رمی اعتنا سرعت بگیخواستم ب!! خفن بودیلی پسراشونم خپیت....ومدیم

 :کنار راننده با عشوه وحالت تمسخر گفت
   خانوم خشگلھ؟؟؟یآھا-         
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با خودم شرط بستھ بودم کھ .... زدی مخی کھ اومد تو ذھنم بدجور داشت سیحرف        
 نگاه تایمظلومانھ بھ آرم... بودمدی شدیلی تو آمپاس خی بردارم ولیاز حاضرجوابدست 

 ... وچشمک زدنیی رو داد پانکشیع.... کردافتیکردم کھ منظور رو در
 !!افتخارش مال خودت!!!بترکونش-         
از باال .... حرف بودنی بھترطی خوب تو اون شرای ولھی دونستم حرف زشتیم        

 : بھ پسره نگاه کردم وبا کرشمھ گفتمنکمیع
 یگمشو ھر وقت قھوه ا....ھ؟؟؟درضمنی فوضوالت ببعھی شبافتی قی دونستیم-         

 !!! ابرو خشگلھایمد شد ب
 یلی ومنم خدندی کھ ترکنای وسارتایارم.....دھن پسره ورانندش افتاد کف جاده        

 دادم وگازشو لشی چشمک تحوھی بھ ھمراه یلبخند گل وگشاد... داشتم نخندمیسع
 : غش وضعف رفتناش گفتنی در حتایآرم...دمیدلم درد گرفت ازبس کھ خند....گرفتم

 خواد کلتو یدلم م!!ی کھ بھش زدی حرفنھویھم شده بود ع-         
 !!! بکنمممممممممممممممممممممم

 !!! نداره تعجبیجا... ھی عادتی خلمشنگی رفتارانیا!!گھی دی ایخوب روان-         
 اھنگ موندم ھیچندتا ترک رد کردم ورو !!! خوندی میکالغم داشت چکاوک        

 ... وارنجام رو صاف کردمدمی چسبیوفرمون رو دو دست
 شانس سرتق نیا.... بارم کھ شدهھی ی برانمیببن!!! اھنگھ بھ شانس مننیا-         

  خواد تو حالمون بزنھ؟؟؟ی باز مای ارهیباما
 .... داد زدتایآرم        
 !! دومنھیبھ طور حتم گز-         
 !! ھمھ اعتماد بھ نفسنیمتشکرم از ا-         
 .... پفکش رو قورت داد وگفتنایسار        
 خوب مگھ بده رو راستھ؟؟؟-         
 !!!نی پنجم زمھی المیریفقط من واعتماد بھ نفس کاذبم م!!اصال!!نھ-         
 .... کھ اھنگ شروع شددمیدخن        
  براترمیمی کھ مایاگھ گفتم عاشقم         

 
  نگاتری تیبھ دلم نشستھ بود بدجور        

 
 رمیگی فقط با تو آروم مای دننی ایتو        

 
 رمیمیتو بھ عشق پاک من نگو نھ من م        

 
 ی ھم دلت بخواد دارو ندار من بشیلیخ        



 333 

 
 ی قرار من بشی ھم دلت بخواد کھ بیلیخ        

 
 ی ھم دلت بخواد دارو ندار من بشیلیخ        

 
 ی قرار من بشی ھم دلت بخواد کھ بیلیخ        

 
♫♫♫         

 
  عشقتو پاتزمی ھم دلت بخواد بریلیخ        

 
  لحظھ جاتھی ننیھمھ از خداشونھ بش        

 
 ی ھم دلت بخواد تو خوابم پا بزاریلیخ        

 
 ی من با بوسھ جا بزاریشونی پیرو        

 
♫♫♫         

 
 ی ھم دلت بخواد دارو ندار من بشیلیخ        

 
 ی قرار من بشی ھم دلت بخواد کھ بیلیخ        

 
 ی ھم دلت بخواد دارو ندار من بشیلیخ        

 
 ی قرار من بشی ھم دلت بخواد کھ بیلیخ        

 
 !!) ھم دلت بخوادیلیخ-مھرشاد        (

 
 ھم دلت بخواد من با حرص پوست لبم رو یلی گفت خی دونم چرا ھروقت مینم        

 اھنگ تموم شد یانقدر کھ وقت.... توپوندمی بخت برگشتھ مامی وتو ذھنم بھ تدمی جویم
 : گفتمغیبا ج

 
 !!! کره خرشعوری ھم دلت بخواد بیلیخ-         
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بھش .... افتاد کھ چقدر دورورداشتممی تازه دوزاردی کشتای کھ آرمی خفھ اغیبا ج        
 : انداختم کھ نفس زنان گفتی نگاھمین
 

 فاز وجودادنت عقب کمی!! اھنگ تموم شدایب....رونی بایب!!!زمی خب عزیلیخ-         
 !!جلو شد
 یبرا!!! دور زدنامجی گنی من با ارمیم بیا!!از خجالت مردم بھ حضرت عباس        

 ری زدند زنای وسارتای کردم کھ ارمی کردن اوضاع تک خنده مسخره ومصنوعیعیطب
 !!!  واسم جور شدهیطیعجب شرا...خودمم خندم گرفتھ بود!!!خنده

 
 شی دوباره صورتشو اورد کنار صورتم وبا ذوق وبپر بپر رو صندلنایسار        

 :گفت
 
 

 !!زود باش زود!!!!ال نوبت منھحا-         
 

 فنراش در نیتو خودت رو مھار کن تا ا!!باشھ فرزندم- بھش انداختمی نگاھمین        
 !!!میغی لب تشی جورنیھم!!!نرفتھ

 
 نای سارتیبھ ن...میدی خندزی رتای کرد ومن وآرمزونی لب ولوچش رو آونایسار        

 .... استوپ کردمیکیچندتا آھنگ عقب جلو کردم ورو 
 

 !!!ادی شانس گندت چقدرباھات راه منمیبب-         
 

اون بھت !! دادی داد بی ای ولی خوای موی کستیاز تو بھتره کھ معلوم ن- نایسار        
 بھش دست زی وگربی تو ھمش حس تعقیبای زافھی وقختی واز ردهیمحل ھاپو ھم نم

 !!!ی بھ عالوه تگرگدهیم
 

 :دمی توپنایبا خشم بھ سار...کنترلم رو از دست دادم        
 

 کم یمگھ من چمھ؟؟شلم؟کرم؟؟کورم؟؟اللم؟ ؟کچلم؟؟چشمام لوچھ؟؟چ-         
 گوشھ چشم ساده داشتھ باشم وقالش ھی ھم دلش بخوادکھ من بھش یلیدارم؟؟؟خ

 !!!شششششیچ!!نزارم
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 حرف نی کھ واسم تو ذھنم ساختھ بودم ایبا افکار.... زد کھ بھ دل گرفتمیزار م        
 اخر کھیت!!! بود موسبب اشفتھ شدنم شدی منظور واز سر شوخ طبعی ھرچد بنایسار

 چون دهیمطمئن بودم کھ فھم!! انداختمنای بھ ساری جورھیرو کھ گفتم قالش نزارم رو 
 : گفتومانش اروم ومظلیبا صدا!!!آب رفت

 
 ی محض شوخنطوریھم!!! نداشتمی من منظور خاصزمیعز!! جونیآن-         

 ...قسمتش....ی کھ مثل پنجھ آفتابیی کھ دلش نخواد توھیوگرنھ ک!!گفتم
 

 : پکر ودمغ گفتمیدستم رو باال آوردم وبا لحن        
 

 از حد شی بھ علت کمبود بدیشا)با خنده....( بھمختمی رھوی!!ی آبجیخیب-         
 بھ خودمم ستی نیکھ درش شک!!! شدمدی اعتماد نفس ناامیاستگار انقدر حساس وبخو

 !!!مشکوکم
 

 بلند خنده نیواسھ ھم... بمونھی باشھ وکدورتنیدوست نداشتم جومون سنگ        
 تو کرای ضبط رو باال بردم کھ گرومب گرومب اسپیھرچند مصنوع سر دادم وصدا

 .... زدیگوشم طبل م
 

 یدی تو از من دل برنکھیبا ا        
 یدی و اشکامو ندیزود رفت        
 ی وقت درکم نکردچی ھنکھیبا ا        
 ی موقع از دردم کم نکردچیھ        
 یی جدانیاما برام سختھ ا        
 یی روزا کجانیدل تنگتم ا        

 
  برگرد کنارمی تو نفس منی ھمھ کس منی دونینم        
 رف دلتو بزن اما نگو بھ من دوست ندارم و حایب        
 شمی موونھی دنجای تو ایبھ خدا ب        
 شمی پی و بمونی برگردگھید        

 
  نبودمری تقصی منم بدیشا        
  نبودمری تاثی قھر تو بیتو        
  رو نداشتمیشکی از خودت ھریغ        
  واست کم گذاشتمکمی دیشا        
 اما ھنوز عشقت رو بھ رومھ        



 336 

  عشق تو کار من تمومھیب        
 

  برگرد کنارمی تو نفس منی ھمھ کس منی دونینم        
  و حرف دلتو بزن اما نگو بھ من دوست ندارمایب        
 شمی موونھی دنجای تو ایبھ خدا ب        
 شمی پی و بمونی برگردگھید        

 
 )دلتنگم-یصفوبھنام         (

 
 صورت محزون وغم گرفتھ ھی عقب با ی کھ صندلنای جلو بھ سارنھیاز تو آ        

 شی چشمش اشک رو پس زد وبا بغض سنگریآروم از ز.... انداختمینشستھ بود نگاھ
 روزگار مثل من نی ای کھ چقدر از بازدی شد فھمیم.... پنجره چشم دوخترونیبھ ب

 تونست درکش کنھ وحالش رو ی مکھ ی تنھا کسدیشا!!خستھ وکوفتھ ودرمونده اس
 یآھ!!گمی منوی وادمی از خودم خضوع نشون میلی خگھیالبتھ من د!!بفھمھ من بودم

 : دست برد وگفتتای کھ ارمدمیکش
 

  نکنم؟؟؟ییمن باشم وشانس آزما!!!ونتونھینوبت دخترشاه پر.... کھ باشھمینوبت-         
 

 ی قھوه وپاسور ونمری تو دھن فالگی چپونی خرمن پول مھی کھ ییاز تو!!واال-         
 !!! آزموده بشھدی باگھی کھ دنیا....گھی وھزار کوفت وزھرمار دکی چیدونم چ

 
 داشت قتی ھم حقیلیھمشم خ!!شششششیچ- پشت چشم نازک کردتایارم        

 !!!ودرست از آب در اومدن
 

االن کدومش ....ستیخ ودم دارم نغول شا!! خواھر منستیدروغ کھ حناق ن-         
  درست در اومده؟؟فی اراجنی مثال بزن کھ اھیدرست دراومده؟؟ھان؟؟

 
 .... چتیآن-         

 
مثال گفتھ بود !!ومدهین!!!گھی دومدهین- وسط حرفشدمی حس حق بھ جانب دوھیبا         

کوش !! کنھی رو متحول متی زدگری کھ مسی نفر برخورد دارھی تو با گھیتا دو ھفتھ د
 اون آدم سرنوشت ساز؟؟کوش؟؟

 
اشک تو چشمام .... کنمھی خواست گریدلم م!!دست خودم نبود.... بودمیعصب        

 : عاجزانھ زمزمھ کردمی وبا حسیرلبیز...جمع شده بود
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 از دردمون دوا یچی ھی ولمی کنی خرافات خوش منی کھ دلمون رو بھ اھیچ-         

موقع ....ی ولمی کھ منتظرھی کنھ؟؟؟چی مینی بارمون رو دوشمون سنگشتری وبشھینم
 ی آرزوھام برآورده بشھ ولمیمنتظر!!!می خوری وضد حال موفتھی نمی اتفاق خاصچیھ

 !!!ستی قسمتمون نیجز تباھ
 

 : گفتزی ترحم برانگی بازوم گذاشت وبا حسی دستش رو روتایآرم        
 

 ھو؟؟ی ی شدی جونم حالت خوبھ؟؟چیآن-         
 

 .ببخش....منظور نداشتم!!! گارد گرفتمھویببخش ....ستی نیزیچ- گفتمیرلبیز        
 

 یپوست لبم رو م... تازوندی وار موانھی دنیدنده رو جابھ جا کردم کھ ماش        
 ی مبیحالم ھر لحظھ بھ سمت بد وبدتر سراش.... نشھری تا اشکام سرازدمیجو
 وقتھ برام یلیخ!!ستی وقتھ کھ حالمم دست خودم نیلیخ.... شدی دونم چینم!!شد

 متوجھ یکس.... حد ممکن باال بردمنیر اھنگ رو تا اخیصدا.... وقتھ کھیلیخ!!مبھمھ
 اب گلوم ی شد اما از تند تند قورت دادنای گنده نمنکی عنی از پشت امی بارونیچشما

 نقطھ کور ھی ومنطقش ھنوزم واسم لیدل کھ خودمم یبغض....واضح بود بغض دارم
 !!!ومبھمھ

 
  بسنوی ھموونتمید        

 
  نگاه تو چشم تو بسھ برامھی ثانھی        
  تو خاطره ھامیمونی مگھی دھی ثانھی        
 خوامی برام از تو نفس می خوبیتو مثھ زندگ        
  تو جلو چشام غمھی نباشھی ثانھی        

 
  آدمھھی کھ ھمھ زندگھی ثانھی        

 
 فھمھی منوی ای کمھ کی عمر اگھ باشیھمھ         

 
  قلبھ من بدهی عشقت اومده ھواتیھوا        

 
  دلم دوباره پر زدهھیبی حالتھ عجھی        
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 ستی ثانھی نی ھم نفس نفس ھمھی ھی ثانھی        
 

  بسنوی ھموونتمی داد بزنم دخوادیدلم م        
 

        
 زننی منو پس مگھیبدونھ تو ھمھ د        

 
  آدما بدن با منی تو ھمھ ریبھ غ        

 
  تازه بزن قلبھ منو نشکنھیتو بھ من حرفا        

 
 رمیمی من می اگھ عوض بشھی ثانھی        

 
 رمیگی دفعھ دست تو رو مھی ھی ثانھی        

 
 رمیمھ دلگ از ھرمی نمیی تو کھ جاشھیاز پ        

 
  قلبھ من بدهی عشقت اومده ھواتیھوا        

 
  دلم دوباره پر زدهھیبی حالتھ عجھی        

 
 ستی ثانھی نی ھم نفس نفس ھمھی ھی ثانھی        

 
  بسنوی ھموونتمی داد بزنم دخوادیدلم م        

 
 )یمی ابراھثمیم-ھی ثانھی        (

 
 ی میمھ؟؟کی فھمھ کھ حال وروز قلبم وخی منوی ایک.... از نھادم بلند شدیآھ        

 سمت می کردی از راه رو کھ طگھی مقدار دھی؟؟؟یتونھ زخماش رو دوا درمون کنھ؟؟ک
 تایآرم.... باشند شدمپی کھ بروبچ اکیی متوجھ افراد آشنای خاکھی حاشیراست جاده تو

 :با ذوق گفت
 

 !!!  روندن پنچر شدندیانقدر خرک!!ایب-         
 

 !!! پرداختدی ھم داره کھ بای عواقبایخوش وخوشک باز-         
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 وبا نیی رو داد پاشھی شتایآرم....سرعتم رو کم کردم وکنارشون زدم رو ترمز        

 : بھ خنده گفتختھی آمیتمسر ولحن
 

 خونھ؟؟؟ھان؟؟؟چھ خوشگل پنچر ی رجز می کبکتون داره حسابنکھیمثل ا-         
 !!!دیکرد

 
 می کردند تقدی کھ داشتند با حرص نگامون مامی وتنی بھ آبتیخنده حرص درار        
جفتشون دست بھ کمر زده وخشک .... برندی دونستم در سدد انفجار بھ سر میکردم م
 : کردند کھ بلند گفتمینگام م

 
جاده مگھ در !!! رانندهونیل برخورده آقا بھ مشکتونی خوش گذروننکھیمثل ا-         

 دلم ی الھییییییییییین؟؟آخی کردی شد حاال باد خالیدستان شما نبود؟؟چ
 !!!ایطفلک.....سوخت

 
 : با خنده اھستھ گفتتایآرم        

 
 !!!خفھ بابا پرده گوشم جر خورد-         

 
 ی جر بدین بام!!ی کنی نممھی وبی سازمنیمشکل خودتھ پرده گوشتو ا-         

  تورو بکشم خره؟؟؟یاطیاحت
 

 نکره تو یصدا!!!دختره پررو-ابروھاش باال رفت ولبخندش عرض اضافھ کرد        
 نی گوش بھ ای خوای بعد مادی میشتری زلزلھ صد رھی لرزونھ یکل بالد غربتستانو م

 اره؟؟؟ی تاب بینازک
 

 !!!تعجب نداره!!! کھیستی ندهی دمیمثل من تعل!!یتو نازک نارنج-         
 

 : کھ با استرس گفتمنی سمت ماشومدی داشت منیآبت        
 

 !!! بھ چاکمی رو بده باال بزنشھی بدو شتایآرم-         
 

 ھ؟؟؟ی حرف حسابش چمینی بب؟؟بزاریخوب چرا؟؟مگھ مرض دار-         
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 ادیم... جنبھ اسیب نیببند بده باالا!!! حسابھیتسو.....ھیکنا....متلک....کھیت-         
 !!!از ما گفتن بودازشما نشنفتن... کنھ ھایترورومون م

 
 !!!یاوک-         

 
 ..... خوش رکاب رانـیحاال واسھ من شد- نی کنار ماشدی رسنیآبت        

 
 رو داد باال وپامو رو گاز فشار دادم کھ شھیچون ش.... کاره موندمھیحرفش ن        

 کرد ی کھ چطور بپر بپر مدمشیی عقب پانھیاز تو آ!!! خاکپاش کنان پرواز کردنیماش
 ی نگامون ممایتی ھم با دھن باز داشتند مثل بچھ ھیبق....وجوش آورده بود

 : کرد وگفتیزی خنده رتایآرم....کردند
 

 !!! کمکمی موندیم...دلم سوخت!!ی آنیثی خبیلیخ-         
 

 تاوان نیا!!! مغروروی ھایولشون کن ازخودراض!!! سوزهی مجایدلت ب-         
 خورده ھیحاال !!!چوب خدا صدا نداره!! کردندلی کھ در حق ما تحمھییتایھمون آزار اذ

 !!!شھی کھ نمسمونیآسمون ر... بچشندشتری وگرم وسرد روزگارو بیسخت
 

ولش !!!ستیو ن از تو گرم بشیتنور....می بگاهللای تو دی بھ اممییاگھ بخوا-         
 !!!حالو بچسب....کن
 

راستش دلم !!! بودکیتمیآھنگش فوق العاده شاد ور.... ضبط رو بلند کردیصدا        
 یوارای دی زنی ومیستیانقدر با چماق زد تو سرم کھ تو راننده بشو ن.... خنک شد

کال شده بودم موجود مخرب ....ی کنی مبی رو تخرنی نازنینایمردم وماش
 ی شرمسارھی خودش مانیوا  شد؟؟خودشون پنچر کردندی حاال چیول!!جامعھ

چون قبل ...حاال خوبھ محل قرار رو بلد بودم!!! بشر از خودمتشکرنیوخجالتھ واسھ ا
خدا بھمون .... من نگران بعدمیول!!!می اورده بودفی ھم تشرگھی سفر چند دفعھ دنیاز

 !!!رحم کنھ
       

 یبرا.... خشم اژدھا رو سد کنھنی ای تونھ جلوی نمیچی اعتراف کنم کھ ھدیبا        
 ورو بھ من با چشم غره دی کھ فاتحھ اش خونده شده بود چرخنشی بار دور ماشنیآخر

 چشم ھی حرفام کھ بخوام با نیاما من سرتق تر وتخس تر از...ستادی ایترسناک
 وترسناک زی برام بھت انگلی مثل اواگھید!!تم شدهعاد...گردکردن بھ خودم بگرخم

 ھم ھی وبقمیدیما زودتر رس...دهی کردم جذاب تر نشونش میحس م!!! وبلعکسستین
 ی ما کھ سروضع چندتاشون از شما پنھون نباشھ روغنشی پدندی ساعت رسھیبعد 
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 داد ولباشو با حرص روھم ھی تکنشیسمت راستش رو بھ ماش!!! بودیوخاک
 ... راست کردم وابروھامو باال فرستادموگردنم ر...فشرد

 
 

 زل رغضبی منی کھ نکردم کھ ع؟؟قتلیدی قورتم می دارنجوری اھیخوب چ-         
 !!!! بھ منیزد
 

 وفتاده؟؟؟ی نی اتفاقچی ھدیگیبعد م!!! بھ عروسک مندیخانوم گند زد-         
 

 رقص یپا.....چشمت کور دندتم نرم...یخربزه کوفت کرد!! محترمیاقا-         
 !!!ینی شی مشمیبندر

 
عمرا اگھ بھتون ....نمی بھ ماشدی فاتحھ بخوندیی خوای دونستم کھ شماھا میاگھ م-         

 !!!!دی تا کردنطوری باھاش استی نی کھ گارنیبابا ا!!! دادمیم
 

 نطوری باالتر وبھتره کھ تو انی ازیلیخ....ی کنم مدل گاریاتفاقا من فکر م-         
 !!ی بری مرسوالشی زیدار

 
 زی عروسک وترتمنی ماشھیاصال بھ شماھا !!!ھی شماھا ھمون گاراقتیل-         

 !!!ومدهین
 

 یُ گندش میتوھم دار!!!امی خب تیلیاوووووووووو خ-  اومد وسطتایآرم        
 نی دوتا پوست تخمھ وپفک کھ احاال!! شکر دارهی خودش جامی داغونش کنمینزد!!یکن

 !!!ی کنی قشقلق علم میحرفا رو نداره تو دار
 
 

 گمیراست م!!!ی آیآ- رفت عقب وگفتتای قدم بھ سمتش برداشت کھ آرمھی امیت        
 پات از تو ییھوی یدید... کنتی رو رعایمنی خدا فاصلھ انھ؟؟توروی اریمگھ غ!!!گھید

 رم؟؟؟ی بھ سرم بگیضامنش دراومد بعد من چھ گل
 

 ی حس گرماھی نگاھش یتو.... با ھمون حالت روشو بھ سمت من کردامیت        
 کنج لباش یلبخند کج....مطمئنم!!اما نبود... بھ خاطر خشمش باشھدیشا!! بودبیعج

 ...نشست
 

 !!!گھی بشھ دلی تکمواری تو ددی رفتی مدی زدیم!!دیتعارف کھ نداشت-         
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 بھ دیتازه با!!! بسوزونمشی آتکمی ادیوگرنھ بدم نم.....جونمون رو کردمفکر -         

اگھ !!! ھنوز سالمھنتی کھ ماشی وممنونم باشیاری رو بھ جا بشیزدی شکر اتایقول آرم
 ی دونستم بدون تلفات بھت برش می مدی بعی اگھی دست ھر خانوم دی دادیم

 !!!گردوند
 

منم ... زنھی تو سرم می دونستم تو دلش االن چقدر داریم...دیابروھاش باال پر        
 خراشم ھی ی حتنشی کالشم پرت کنھ ھوا کھ ماشدیبا...بھش پوزخند زدم

 نی حق نداره تا ای ولمی بپاش کردزی بریادی خورده زھیقبول دارم کھ !!!برنداشتھ
 روم  بھیولبخند پررنگ اما خصمانھ ا چشماشو تنگ کرد!!! کنھیاندازه نمک نشناس

 سطل ھی ودرش رو باز کرد وچند لحظھ بعد با نشیرفت سمت صندوق عقب ماش....زد
 بود آورد وانداخت تو بغلم کھ با تمام ھول زونی ازش آوی دستمال لنگھیمتوسط کھ 

 ونبا ھم... انداختمامی بھ تی بھ سطل ونگاھی قلمبھ نگاھی وبا چشمادمی قاپیشدنم ول
 :لبخند گفت

 
 !!!! صندوق عقب ھستی ھم خواستیجارو شارژ-         

 
 : تعجب گفتمغیبا ج        

 
 !!! فھممی نم؟؟منی چیعنیھ؟؟ی چنایا-         

 
 داد ودستاش رو تو ھی تکنی ابروش رو باال فرستاد وپشتش رو بھ ماشی تاھی        

 ی جا نم عقل شماشی کھ تو گنجاستی نی ادهیچی پی معمایلیخ- فرو بردباشیج
دندتم ....پس چشمت کور...ی دوتا خانوم بودنیشما راننده وسرگروه ا!!!رهیگ

 من رو نی وماشیستیمی متعھد واوم خانھی عواقبش مثل ی وپای کشیجرشونم م....نرم
 !!! دستھ گلی کنیم
 

 ؟؟؟؟؟یچـــــــــــــــ- زدمغیج        
 

 تی وعقلت سالم دوزاریاگھ کر نباش....یچی پچیپ....ینچیلئوناردو داو-         
در !!آھان....ی باشدهی دونم فھمی مدی بعی کھ تو بھم زدی اافھیگرچھ با ق!!وفتھیم

 دوروبر ی آشغالای لکھ نیکوچک تر!! وحساسمنی بزی تیلیمن خ...گفتھ باشم....ضمن
 !!ی بشورول رو از انی ماشدیبا....نمی ببنیماش

 



 343 

 رو می کھ با صدا ھمراه بود بھ روش زدم ونگاه عصبید ومشھوظیپوزخند غل        
  حضرت واال؟؟؟دی ندارگھیامر د- شدمقیاز سرتا پاش گذروندم وتو صورتش دق

 
-  چشمش رو بست وبھ آسمون نگاه کردھیلباشو متفکرانھ غنچھ کرد و        

زودباش کارتو شروع !!! رسونمیباشھ حتما بھت م!!ستی نینھ فعال کار...اوووووم
 !!! الزم دارمنمویماش...کن
 

چھ ادا !! پرروکھی قطار لھ ولورده بشھ مرتلی خواست ببندمش بھ ریدلم م        
 شده بودم ودور جیگ... کار کنمی چدی دونستم باینم!!! واسھ منارهی در ممیاطوار

 یخی نی شلوار جبیدستاش تو ج.... شددای سروکلش پنی کھ آبتدمی چرخیخودم م
 خورد تنش ی می بھ نارنجشتریب  رنگ کھی گلبھبای جذب تقرشرتی تھیرنگش و

 شھینم!! ودستبندم کھ قطعا جزو ملزوماتھریزنج... روشن پاشی قھوه ای بادیوکفشا
 : بلند گفتمیی بھمون کھ با اعتراض وبا صدادیرس....چشمام پروژکتور زد!!!نباشھ

 
 کنھ؟؟؟بزن آدمش ی می داره بھم امر ونھی بچھ پررو چھ جورنی انی ببنیآبت-         

 !!!کن پررو رو
 

 اه؟؟؟ی سیشونی بدبخت پنی گفتھ ایمگھ چ-  گفتالی خی بیلیخ        
 

 نگاه کرد کھ گفتم شقھ شقھ شدن رو الی خی بنی بھ آبتی جورھی امیت        
 : تمام گفتمیمنم با لوس....شاخشھ

 
 رو برق نشیبھم دستور داده ماش!!شمینوچھ کارواشفکر کرده من -         
 یکی رم داده؟؟حقشھ نایبھم ا!!نگاه کن)نییسطلو باال آوردم ودوباره بردم پا...(بندازم

 !!! بگو آسفالت بشھی چھیحداقل !!!ادی تو دھنش حساب کار دستش بیبخوابون
 

 نی ودر کمال تعجب آبت دادلشی تحویکی لبخند شاممی نگاه کرد کھ تامی بھ تنیآبت        
 : داد وگفتیھم جوابش رو با لبخند

 
 !!! بخرهی خودش بره از سوپری ذاشتیم!!دستت درد نکنھ داداش-         

 
کار خوب .... از مالھی وسمیگفت!!! داداشگھینھ د- دی ھم پشت گردنش رو مالامیت        

 انھ؟؟ی می بھشون بکنی رحمھی دیبا!!نایاز ا
 

 !!!ھی حرف حسابنمیا-  ابرو باال انداختنیآبت        
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 : گفتی وامری لحن دستورھیبعدم رو بھ من کرد وبا         

 
 نمیلکھ بب!! تو نور ول ول کنھ ھاامی تنی خوام ماشیم!!ایخوب برق بنداز-         
 زیتا تم.... کنم؟؟در ضمنتی حالگھی جور دھی ای یدیفھم!!ی دوباره بشوریمجبور

 !!نیھم!!ی ما وناھار بخورشی پیای بی حق ندارینکن
 

 نره غول نی ازنی آبتیعنی شد؟؟ی بودم ھاج وواج کھ االن چ؟؟موندهیمنو بگ        
 پسرا راه می تھی با بقنی وآبتدنیاوناھم ھرھر خند!!!ابونی کرد؟؟دھنم افتاد کف خیرویپ

واست  خی کھ بھ ھزار کشون کشون برد وگرنھ مارویسام!!!افتاد ورفت لب ساحل
 خودشونو شعورمی بنای خر وسارتایاون آرم!!بشوره نوی من ماشی کنھ وبھ جاییجانفدا

 بھم روزمندانھی لبخند پھی کھ داشت با امی ومن موندم وتای کردند ورفتند عوضھی بقیقاط
 پارک نی ماشکھییجا....دمیی سای ومن دندون مدی خندی صدا می وبزی کرد ورینگاه م

 دادند ودر ی آب مکی بارابونی کنار خی ھم بود کھ بھ گاللنگی آب وشری شھیبود 
 .... ساختھ شده بودندی خاصی با نظم وطرحاالھای بود کھ وی منطقھ مسکونھیواقع 

 
 مھیسطل رو تا ن... آب رو باز کردمری نگاه آخرو انداختم وشامیبا حرص بھ ت        

 یعنی!! شده بود اساسیرغ مزیاعصابم چ...نیآب کردم وھلک ھلک بردم کنار ماش
 گرفتم از داخل میتصم!!! رسوندم تمام وکمال حقم بودی رو ھمونجا بھ قتل مامیاگھ ت
 طور نی بدبخت داشت اامی شد چرا تمی تازه حالدمتا درو باز کر.... شروع کنمنیماش

 ی ورانی آب معدنی ھای گرفتھ تا قوطپسیاز پوست پفک وچ!! کردی مفیخونشو کث
 ی کنار نمی روم بود ولحظھ ای بھ طور دائمامی نگاه تینیسنگ... شدی مدای پنیتو ماش

 :دمی بھش توپتی وعصبانیاخرسر با کالفگ...رفت
 ی لذت متیروزی از پی رومن؟؟؟داری خشک شدیستادی وانجای اھیچ-         

 رو سر من ی اون موقع پنچری تالفدی دونم شما بدبختا خواستی؟؟میبر
پس ...ھھ!! کنھی تونھ بھ من امرونھی پادشاھم کھ پادشاھھ نمی حتوگرنھ....دیاریدرب

 باش انھ؟؟مطمئنی یملتفت!!!یاری من رو بھ زانو دربی بھ خودت نبال کھ تونستخودیب
 !!! کنمیکھ منم جبران م

وفاجعھ اورتر از ھمھ .... کردی رو مخم کار مشتری از حدش بشی بیخونسرد        
 لکسی وردی بخشیشتری بیبھ لبخندش نما!!! زد بھ دلمی مشیلبخند ونگاه آرومش کھ آت

 :گفت
 در جوابتون بگم دیبا....ستی مھم ن؟؟خوبیفکتون خستھ شد کھ تموم کرد-         

 وازسرت ی باال سرت کارتو درست درمون انجام بدستادمیمن بھ عنوان ناظر وا!!!نھ
 کھی تھی خوام بشھ یم... رو عروسکم حساسمیلیمن خ...گھی دی دونیم!!!یباز نکن
  کھ؟؟؟ی فھمیم!!جواھر
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 ی حس خونخواھانھ بھش زل زدم وسر تکون دادم وتو دلم با پوزخند وفکھیبا         
 :منقبض گفتم

حاال !!!صدتا جواھرو رو دست بزنھ.... واست برق بندازمی جواھرھیحاال -         
 !!ارمی درم؟؟پدرتوی ندازیواسھ من طاقچھ باال م

 ودندونام رو روش فشار دمی جوی شد از بست پوستش رو میلبم داشت زخم م        
 امی شد تا سرموقعش از خجالتش دربی تلنبار مامی داشت تو پرونده تنایھمھ ا.... دادمیم

 رو نیداخل ماش!!! مونھ دارم برات بچھ پرروی جواب نمی بنایا!!وبھ جزاش برسونم
 زنھ تو سرم عروسکم ی میھ...ھھ!!!نشروی بھ بدی کردم رسزیکھ تروتم

 صی تشخشھی روش چندمتر خاک نشستھ؟؟؟رنگش رو نمنیحاال بب!!!وحساسم
 از پشت کالھم رو از رو یکی کردم کھ ی مزی ھا رو با روزنامھ تمشھیداشتم ش....داد

 : اعتراضم بلند شدغیسرم برداشت کھ ج
 !!!!!!!یھــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ-         
 کھ کالھم رو برعکس گذاشت رو سرش وبا ھمون لبخند دمی رو دامیبرگشتم وت        

 : گفتضشیعر
 !!برگرد سرکارت بدو!!ی کنی بھتر کار منطوریا!! سختھیلیبا کاله نضافت خ-         
 : دادی ممیمدام وجدانم دلدار... دادمی بھ خرج می داشتم صبروبردباریلیخ        
 یبھ موقع حسابتو صاف م!!! ترلکسی رلکسیر... لکسیر!!آروم باش-         

 خودتو خاک برسر ی زنیم.... انجام دادی خشونت عملی از رودیاالن نبا....یکن
 .صبر کن!! رسھینوبت دور گردونھ بھ تو ھم م!!!یاروم باش ان!!!ی کنیبدبخت م

 ھا شھیگرچھ حرص وغضبم رو سر ش... دفعھ بھ حرفش عمل کردمنی اولیبرا        
 ... زدی رو مخ من آفتاب باالنس مشتری ھر آن داشت بامیاما ت... کردمی میخال

 .... لک دارهشھی ش؟؟رویدخترجان مگھ کور-         
 !!!!!ھی کھ ھنوز خاکنجایا.....اااااا-         
 ؟؟؟یر داادی ی دونم تو چیاصال من نم-         
 !!!! کھ ھنوز پراز نرمھ پفکھنمی دختر؟؟تو ماشی کنی مزی تمی طورنیھم-         
 !!! بکشنی جارو ھم تو ماشھی-         
 ....  خورهی کردن بھ درد من نمزی مدل تمنیا....نوچ-         
 ......و        
 شدن ومنھدم ی خنثی داد وقبل ازون کھ برای داشت آالرم انفجار ممییبایمنبع شک        

 ی رفت وامر میپشت سرم داشت رژه م!!!!یدنی اونم چھ ترکدی کنم ترکیشدنش کار
 کی کھ جلو پام بود رو در ی استفاده کردم وسطل پر از آبمییکرد کھ از فرصت طال

 یآخ کھ چھ حال!!! کردمی خالامی تافھی وقپی ترو  قشنگ وماھرانھ تمامایلیحرکت خ
 شده وانھید.... دستاشو از ھم باز کرد وچشماشو روھم فشردامیت!!! دادیچھ حال.....داد

 : با رقص خوندمی کھ منم با خنده حرص دراردیچشماشو کھ باز کرد غر!!!بودم
 !!!! کھ عوض داره گلھ ندارهیزیچ!!! کھ عوض داره گلھ ندارهیزیچ-         
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 :دستمالو ھم پرت کردم تو صورتش وادا مھ دادم        
 منو سننھ؟؟؟.... عروسکتم خودت بشورنیماش-         

 ی بنیرادای شده بود دستھ گل انشیماش....رومو ازش گرفتم وعزم رفتن کردم        
 سرد روم با عی ماھی شدن یانصافا حقش نبود؟؟؟حس خال.... گرفتی مخودی بیلیاسرائ

 مثل امیبا ھول برگشتم کھ ت...وفتادمیشوکھ شده بودم وداشتم پس م...عث شد کھ لرز کنم
 :دی غرش دندونای از الی روانیآدما

 !!!!!!!نوش جــــــــــــــــــــــــ ـــون!!منم عوضتو دادم-         
کنار !!!عی فجیلی خاتی عملھی شد آغاز نیوا... خوردمیداشتم خون خونم رو م        

 نگی آب وشلری؟؟ھمھ اون شاز شما چھ پنھون.... ھم بودگھی دونھ سطل دھی آب ریش
 ما کنار ی کرد ولی بود کھ داشت کارشو می باغبون بخت برگشتھ شھردارھیمال 

من !! بودینوبت....میاوردی درمگھی رو سرھمدھم ی تالفی با آب لولھ کشمیداشت....ایدر
 رو از شی خنده ھامون داشت آسای کرد وبلعکس کم کم صدای جبران مامی تختمی ریم

 : گرفت کھ باغبونھ داد زدیکل جامعھ م
 بحران آب نیتو ا!!!حق الناسھ..... والمالھتی خبرا؟؟؟اون آب بی از خدا بیآ-         
 نی ادی تمومش کندیی خواید؟؟؟نمی کنی وحرومش مفی حدی کھ داردی فھمی میشما چ

  ھارو؟؟؟یبچھ باز
 داد باال شینشوی پی رو از رودی چکی رو کھ ازشون آب مسشی خی موھاامیت        

 :وخطاب بھ باغبونھ گفت
 !!دیببخش....چشم!! خوام آقایعذر م-         
موھام ... شده بودمسی خدهی کلمھ موش آب کشیقی وحقنی راستیمنم کھ بھ معنا        

 نی پوستم ملموس بود وھمری خون زیداغ.... شالم ودستام رو بھ کمر زدمریرو دادم ز
واقعا داشت ول ول .... نگاه کردمنیبھ ماش!!!طور ضربان تپنده ومحکم قلب ونبضم

 از باغبون ی عالم عذر ومعذر خواھھی بعد امیت.... شده بودزی تمیلیخ!! کردیم
 : اومد سمت من وگفتیعصبان
 !!! کنندی فکرا کھ نمی چستی معلوم نمیحاال بر!!!کارما تموم شد-         
 !!!می کارواش بردھی خودمون رو نی ماشی کنند ما بھ جایر مالبد فک-         
 !!!!گھیالبد د-دی خندامیت        
 سرم ی رو روسمی درا رو قفل کرد وکاله خامی کھ تدمی ازش خندتیمنم بھ تبع        
 بازم با نگاشون می رفتی رو ھم مادهیاز پ.... مقدار فاصلھ بودھیتا ساحل .....گذاشت

 آسفالت نبود وسراسر شن وماسھ گھی کھ دمیدی رسیریبھ مس....ادند دیقورتمون م
 بودن سی مخصوصا کھ ماسھ ھا بھ خاطر خدراه رفتن واسمون سخت بو!!!بود

 رفتم یبا خودم کلنجار م... کردی ناراحتم منی وھمدی چسبیلباسامون بھمون م
 کرد ومن رو بھ سمت ری لحظھ جلوپام گکی دادم کھ در ی فحش مامی بھ ترلبیوز
 ماوراء بنفش غی جھی دنی کشیچشمام شد اندازه در قابلمھ وخودم رو برا...دی کشنییپا
 وھوا معلق نی زمنی دور کمرم حلقھ شد ومن رو بی کرده بودم کھ حس کردم دستمادهآ
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 رو اعصابم چشم امی ھمراه با خنده تیصدا...ومدیقلبم داشت از جاش درم!!!نگھ داشت
 :دیبرو کشچشم دو ا

زبونتم کھ ....ی ھستجی وگیدست پا چلفت....یستیکار درست درمون کھ بلد ن-         
 یتو بگو چھ نکتھ مثبت....ی کنیاندازه فرش قرمز گلدن کلوبھ ھمھ رو دق مرگ م

  کنھ؟؟؟ی پسره بدبخت داره بھ خاطرت خودش رو جرواجر منی کھ ایدار
 ی مزی وبا چشم غره وغضب بھش زل زدم کھ داشت رستادمی پام وایرو        

خدا ...ادی وتپل بودم تا باھاش بزنم تو دھنش حالش جا بی حرف مشتھیدنبال ....دیخند
  عالقھ داره؟؟؟اهی سیشونی بشر انقدر بھ چزوندن من پنیچرا ا

 ی متیثی آبرو حی کھ بھ خاطرت خشگل خانوم داشت منو بی داریتو چ-         
تو کھ ھنوز تو حسرت .... دارمی عقل درست وحسابھی من ؟؟؟حداقلیغیتکردجوجھ 

 !!! مماخویھمون
 ھستھ اش رو بشوت ؟؟حاالیخورد.... زدی میچشماش بھ سرخ        

 قدم اومد جلو ومن ھی بود رو لبام نشوندم کھ ھی بھ پوزخند شبشتری کھ بیلبخند!!!رونیب
 جور داشت نیھم!!!ای نگھیبسھ د!!بابا یا.... ومن رفتم عقبگھی دیکی...رفتم عقب

نکنھ ....خاک عالم!! کنھتی رعانی اد زی ھم دوروبر ما پرسھ نمیچکیحاال ھ...ومدیم
 یاز ال!!!!ادی برمی ھرکار بگنیاز!!! خاک برسرشی کنھ؟؟؟وای خواد غلطیم

 :دندوناش با حرص گفت
 ؟؟نھ؟؟؟ی انجام بدکی رو مخ من حرکات آکروباتادیتو کال خوشت م-         
 !!!!دهی حال میلیآره خ-لبخندم رو پت وپھن تر کردم        
 !!!ستی نندیچندان خوشا...عواقبش!!!ی کھ تمومش کندمی مشنھادیپ-ستادیا        
 یمثال م!!ااااااااااااا؟؟؟نھ بابا؟؟چھ غلطا-  شدم ودھنم رو کج کردمنھیدست بھ س        

 ؟؟ی کار کنی چیخوا
 !!! زنمیبھ نفع خودت حرف م-         
 کاره ی وسط چنیتو ا..... خواد ادامھ بدمی کشھ دلم میمن عشــــــــــــــــقم م-         

 ؟؟؟یا
دوباره .... شد ولبخندش رنگ خصونت بھ خودش گرفتزی برانگطنتینگاھش ش        

 تونم بگم داشتم از دستش یبھ جرات م.... رفتمی ومن عقب مومدیداشت قدم قدم جلو م
 ....دمی ترسیم

فقط تو سرجات ثابت !!! کاره امی چدمی بھت نشون می خوایاگھ م-         
نگران ..... گذرهیبھت بد نم!! بدمشی نمایکیزیقشنگ واست بھ طور ف....ستایوا

 !!!نباش
 ی داره بلغور می چنیا!! صدری امام موسای.... حبس شدنھینفسم تو س        

 یداشت بھ سرعتش اضافھ م... وجود نداشتی ممکنری غزی چچی اما ھدی خندی؟؟؟مکنھ
 : داد زدمکھییتا جا.... کردمی کارو منی حفظ فاصلھ ھمیکرد ومنم برا

 ؟؟؟ی شدوونھی تو حلقم؟؟؟دیای بی خوایم!!این.... گھیبسھ د-         
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 زی گام برداشتن وعقب گردکردن رو جاگھید.... کردی اثانھیوتنھا خنده خب        
 ھم قرض کردم وپا گذاشتم بھ گھی ھشتا دھی داشتم تی کبرخیدوتا س....ندونستم

 بھ ینگاھ!!! رو آسفالت بوددنی سخت تر از دوی بسی تو ساحل ماسھ ادنیدو!!فرار
 :دم بھ ذھنم اومد وداد زھوی....دی دوی مدنبالم زد وی داشت قھقھ مامیت....عقب انداختم

 !!!ی کردشیمگس نره تو حلقت انقدر درش رو گشا-         
 یکم کم توان پاھام داشت کم وکمتر م... من نتونستم بشنوم ی گفت ولیزی چھی        

 ولذت نیری حس شھی دونم اما ینم.... دادمیشد اما من سرتق ھنوزم داشتم ادامھ م
 ی آروم رو لبام میجب تبسم مونیوھم....دوستش داشتم....بخش تو وجودم رخنھ کرد

 خودم رو جمع وجور ی خوردم ولی سکندرھ کرد کری گگمی دیپام پشت پا!!!شد
 از کمی....دمی کشی پاھام رو میبھ سخت... شدی سنگ منمینفسم داشت تو س....کردم

 : کھ داشت داد زدیادی با فاصلھ زامیسرعتم کم شد کھ ت
 !!! دونستمیم.... دونستم ی؟؟می آورد؟؟کمیستادیچرا وا-         
 !!!! درصدھی.....فکر کن....تو-  زدمینفس نفس م        
 ی ولدهی تھ کشمی دونستم کھ منبع انرژی بودم وممیخودمم مطلع از وضع جسمان        

 ی افزودم اما تشنگزی شدم وبھ سرعتم ھرچند ناچدنی اعتنا دوباره مشغول دویب
 واقعا گھی کھ ددی بھ طول نکشیلیخ!!!د بودهی مضاعف امونم رو بریوخستگ

 رفت سرجام استوپ ی مسھی کرد وریم  کھ داشت مسخره امامی توجھ بھ تیب....دمیبر
 زانوم یخم شدم ودستام رو رو...دمی کشی مقی عمی نفس ھایبھ سخت...کردم

 کی از فاصلھ نزدامی تھوی... کنمدنی دوشتری تو تنم نبود کھ صرف بییقوا....گذاشتم
 :مثل آالرم خطر داد زد

 !!!  مواظب باش-         
 

بھ گمونم خواست ترمز کنھ اما تعادلش بھم خورده ....تا برگشتم بھ جلو پرت شد        
چون تا بھ خودم اومدم احساس درد .... شده بودری دی انجام ھر عملیبرا....بود

 یبی سراشکمی.... رو حس ولمس کردمشی سنگی وطعم شور شن ودونھ ھایوکوفتگ
 ـم؟؟چشمامو ــــــــــــــی؟؟اومدی ـــــــــــــــــچـــ....نیی پامیداشت کھ غلت زنان اومد

چشمامو با ...دمی کشی خفھ میغای جا متوقف شدم فقط جھی کھ یبستھ بودم وتا زمان
 وانھیقلبم د!!! کجا جاخوش کردم ومتوقف شدمدمیتازه فھم....ترس وھول باز کردم و

 ی رو انجام مش بوکسناتی داشت تمریانگار... زدی مشت منمی سوارهیدوار بھ 
 ی وسھولت لمس میکوبش قلبش رو بھ راحت... متضاد بودشھی با ھمامینگاه ت!!!داد

 ی داشتند جارو مامی اومده بود وسرشون تو صورت ترونیموھام از تو شالم ب...کردم
 ودوباره داغ ادی دونستم االنھ از خارش وسوزشش بھ تنگ بیوم!!!کردند

 ای....کف دودستام رو دوطرف سرش گذاشتھ بودم دستاش دور کمرم حلقھ ومن....کنھ
 بلندم با ی نفسایصدا!! برس کھ گورش کندستی بنده خاطنیخودت بھ داد ا!!!خدا

 : آروم گفتی با لحنامیت...لرزش ھمراه بود
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 براتون یواگھ زحمت.....ی راحت باشارمی خواد برم پتو ومتکا بیاگھ دلت م-         
 !!! پرس شدنمیس...دی بھ خودتون تکون بددی لطف کندیشی وناراحت نمستین

 نی باشم وازای حجب وحی بنکھینھ ا....نھ نھ!! دوست نداشتم برم کناریول....یول        
 کل قوه یانگار!! داشتیبی حس آرامش عجھی... ھامی خودمونیاصال وابدا ول!!حرفا

 یحالت!!! کردندی سازنھی وبھرهی خلق خدا ذخنی رو تو جود ای بخشنیارامش وتسک
 :چندش گرفتم وگفتم

 !!! ھاومدهی بدت نیتو ھم انگار!! ببندشتوین-         
 کھ جاتو ییتو!!! زنھی حرفا رو منی داره بھ من ای کنیبب- کردیکیخنده ش        
 !!!ادی ونفس منم داره بند می کنی حال میار ودی خوش کردیحساب

مطمئن بودم سرووضعم بھ .... غلت کنار رفتم ونشستم رو ماسھ ھاھیاز روش با         
 کھ تو لباس وکفشم رفتھ بود وداشت تنم رو یی کھ داشتم بھ خاطر شنایاندازه عذاب

وقت مقرر دوست داشتم زود تر از !!! ووھم آور بودعیفج.... کرد یسوزن سوزن م
 !!!رمی دوش بگھیبرگردم خونھ و

 دی عالم شن بودکھ خودش فھمھی شی مشکیتو موھا... ھم بلند شد ونشست امیت        
 ماشی دوباره سای شھی نمی مثل قبل عصبانگھید!!جالبھ....وبا دستش اونا رو تکوند

حاال من کھ ھنوز !!! بدل شدهلکسی فرد آروم ورھیبھ .... کنھ وبلعکسی نمی پاتیقاط
 ریی متحول شده وتغیلی خامی ھستم اما تدراز ھمون موجود اعصاب خوردکن زبون

 داد ورو بھ من ی تکونھیلباساش رو ....ستادیپاشد وا!!! احساس ونظر منھنیا!!کرده
 :گفت

 نی کھ ھمھی بقشی پمیپاشو بر.... طور نشستھنیواسھ من ھم!!!پاشودختر جان-         
 !!!ستی نزی صبر کردن جاگھیپاشو کھ د!!! بھ خونمون تشنھ اندشمیورج

 راه افتاد کھ منم پشت بی دست بھ جامیت.... تکون دادم ومنم بھ پا شدمیسر        
 ظھر شده بود وساعت می کرددای رو پھیتا بق.... قدم فاصلھ حرکت کردمھیسرش با 

 وغلغھ اھوی وداد والبتھ ھغی جی صدامیدیتا رس... دادی رو نشون مقھیدق١:٤٠ میمچ
 سمت دی بھم انداخت ودوی اخم نگاھھی با امیت....توجھ جفتمون رو جلب کرد

   شده؟؟؟ی چیعنی ایخدا!!ھیبق
 

 قلبم ھزاربار از کار افتاد دمیتا رس...اوردی مورشی بھم شتری ھر دم بینگران        
 بھمون ی کسمیھ جمع اضافھ شد ھم کھ بیاما موقع...ودوباره بھ حالت اول برگشت

 آوردم وبازوھاش رو تو دستام ری رو گتایآخر آرم.... دادی نمیجواب درست وحساب
 : بھش دادم وداد زدمیونتک... تا ب وقرار بودیب....گرفتم

 !!جوابم رو بده.... با توامتاید؟؟آرمی ھراسونینجوری شده؟؟؟چرا ھمتون ایچ-         
 !!! شدیچ ....یچ...دونم....د....ینم....من...م-لکنت گرفتھ بود        
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 شده؟؟؟بابا شماھا کھ منو ی خدا تا سکتھ نکردم بگو چی محض رضاتایآرم-         
تورو خدا !! تا من انقدر عذاب نکشمھی بھ چی کالم بگو چھی....دیجون بھ لب کرد

 !!!بگو
 سی زد وصورتش از عرق خینفس نفس م....کرد دلھره آور بھم نگاه تایآرم        

اگھ بگم کھ از شدت ...منم جلوش زانو زدم...نیعقب عقب رفت ونشست رو زم...بود
 شد وبا رهی خنی بھ زمکمی تایآرم.... اغراق نکردموفتمی داشتم پس میدلشوره ونگران

 : وبم گرفتھ گفتشی پر از تشوییصدا
 ی ونقاشمیشتی نوی کنار ساحل می شنای رومیداشت نی وآدرای من وآریعنی...ما-         

 دور کمیواز ما ...ارهی رفت چندتا صدف بھ قول خودش خاص بایآر....می کردیم
 شده نی ھمشھیھم....دمی کشی دختر رو مھی ی داشتم نقاشنیمن بھ فاصلھ از آدر!!!شد

 کشم وگفتم ی می دارم چدیاومد باال سرم وپرس نیآدر!!! منحصر بھ فردمیبود نقاش
 با زد وکل ھوی دونم چرا اما ینم.... کشمی دختر رو مھی ی نقاش؟؟دارمینی بیمگھ نم

 ی بود وداشتم حسابی چھ کارنیبھش اعتراض کردم ا.... شدی منتھی بھ نابودمینقاش
 شلی دونستم دلیم!!!ستی رفتم کھ گفت حواسش نبوده وحالش خوش نیتند م

بھ خدا ...دمی اراده پرسی دونم اما بیشھ؟؟نمیم رشیپس گفتم چرا ھمش درگ....ھیچ
 وقت از چی ھیمی خاطره پررنگ قدھی دوپاش نشست وگفتش کھ یرو.... نداشتمیقصد

 خاطره گذرونده نی عمرت رو با ای روزانیمخصوصا اگھ بھتر....شھیذھن پاک نم
 تونھ با خودش وگذشتھ کنار ی ونمتھ گفت کھ چقدر واسش سخیبرام داشت م!!!یباش

 قلب رو ھی عکس سی خی دونم کھ تو عالم خودش بود وداشت رو ماسھ ھایم!!!ادیب
 چھره ھی کھ داشت با می شدنایمتوجھ سار....دی کشی خورده بود رو مریکھ توش ت

 من ثابت کرد وتو قلبھ ی لبخند روھی نگاھش رو با نیکھ آدر.... سمتمونومدی میعصب
 اعتنا ی کھ بھش ذره انی کنار آدرستادی اومد وانای کھ ھمون لحظھ ساردیکشA ادو ت
 نفرت ھی با حرص ونایسار.... حس کردمنویا.... از سر لجاجت بودنیکارادر....نکرد

 از جاش بلند شد ورو بھ یالی خی با بنی کل قلب رو با پاش خراب کرد کھ آدرنھیرید
 ھی بقی خوش بختی تونی؟؟نمینی رو ببگھی دیکی عشق ی تونیھ؟؟نمی گفت کھ چنایسار

 رو ی خوش بختاقتی وقت لچیھ!!!ی بدبخت حسودھی چون ؟؟ارهیرو تحمل کن
 تو گوشش ساکت نازدی کھ ساریلیبا س.....ستیبھ ھر حال برام مھم ن!!!یدار
 بھ یچطور تونست!!!ی پستیلیخ!!ی نامردیلی با بغض ولرزش گفت کھ خنایسار..شد

 واز ی کنی می رو بازشھی عاشق پھی جلوم نقش ی وحاال داری بزنرو من اون حرفا
 بوده مال گذشتھ است ی جوابش رو داد کھ ھرچنمی؟؟؟آدری بریشانس بد من لذت م

 ی گذارھی من سرمای روخودیب!! تونھ تکرار بشھی نمگھی گذره دی میوگذشتھ ھا وقت
 ینگفت!!!ینداخت تفم نم بھی حتگھی ودیخوردم کرد...یتو غرور منو شکست....یکرد

 ھا کھ یبھ خاطر حماقتم کھ عالقم بھ تو باشھ چھ سخت!! زنده امایمن مردم 
بدون ... کنمی خوام زندگیم!! خوام تکرار بشندی نمگھیاما حاال د....دمینکش

 وقتھ برام تموم یلیتو خ!!!و بدون تو....یبدون عاشق....بدون عشق!!!یچیھ
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 وقتھ تو قلبم یلیخ.... وقتھ تو خاطراتم دفنت کردمیلیخ!!ی وقتھ کھ مردیلیخ....یشد
 ی وعاقبت خوشی بمونی تونستیم!!! کنمی سر نمیو من با مرده ھا زندگ....کشتمت
تو !!! قلب شکستھ وغرور خورد شده منھی شد عاقبت نی وای اما نموندیرقم بزن

نگاھشون  ال کھ من از باستندی ننی اقی وافتاده ھا الی وقتھ از چشمم افتادیلیخ
 داد ی ھم فقط داشت گوش مچارهی بنایسار...وفتادمیخدا شاھده کھ داشتم پس م!!!کنم

 نیادر....دی لرزی تونست جم بخوره وفقط بھ خودش می نمیحت.....ختی ریواشک م
 من واسھ ھمھ گھی ھم دست اخر گفت کھ حاال دنایسار... گفتی زد ومیداشت داد م

 خواد بره یاالنم م.... ورفتدیودو!!!ستی نزیجاگھ یحضورم د....شمیمرده حساب م
 !!! کنھی خواد خودکشیم.....ایوسط در

 ی از ھم میوجودم داشت بھ کل... بودندختھی رخی سطل آب ھیانگار رو تن من         
 سست ؟؟؟احساسی وخودکشنایسار... کردمی باور نمدمی شنی رو کھ مییزایچ...دیپاش

 وارامش رو برام حروم شی روآساشیتجسم اتفاقات پ... کردمیولمس بودن رو تو تنم م
 فی رفتھ وضعلی تحلیی اومد کھ با صدارونی کھ از دھنم بیزیتنھا چ... کردیم

 :دمیپرس
  االن کجاست؟؟؟نایر....سا-         
 .... امامیری جلوشو بگمی کردیما سع-         
 :دمی کشغیبا بغض ج        
 کجاســـــــــــــــــــــ ـــــــت؟؟؟-         
 سوزان ی نفس نفسایصدا!!دی لرزیم... ھم اشک نشستھ بودتای ارمیتو چشما        

 حال پی کدوم از افراد اکچی کردم کھ االن ھیدرک م...دمی شنی رو از پشت سر مامیت
 داشت ییای گرم ومرطوب درمینس....می رو تو پروبال نداری خوبی روحتیووضع

نگاه !!! نھگھی بردم اما االن دی لذت مزش اشیتا چند لحظھ پ.... زدیحالم رو بھم م
 از جاش بلند شد وبا ھوی... موندرهی خای تو دری با بھت وواھمھ بھ نقطھ اتاینمدار ارم

 :دو دست زد تو صورتش
 !!!! ابوالفضلای-         
 کھ چشمام داشت نظاره یزیکردم چ یباور نم....نگاه ھمھ برگشت ھمون سمت        

 داشت لحظھ بھ نایسار.... کردی کھ داشت تو خاطراتم ثبت وضبط میزیچ... کردیم
 دی رسی منشی سی تا باالبای رفت وآب تقری مشی پای بھ سمت افق درشتریلحظھ ب

 داشت بی ودست بھ جالی خی لب ساحل بھ بود کنی آدرعی تر از ھمھ وقازیوشگفت انگ
 ی ھمھ خودکامھ گنی تونستم نسبت بھ ای نمگھید!!طاقتم طاق شد... کردینگاھش م

 رفتم ی عصبییبا قدما.... مسکوت باشمی تماشاچھی ونمی اعتنا باشم وتنھا بشی بنیادر
 :دستامو مثل قاب دور دھنم گرفتم وداد زدم...ستادمی انیولب ساحل کنار ادر

 ینجوری انایسار!!!خطرناکھ....ونری بایوونھ؟؟بی دختره دی کنی کار میچ-         
 نـــــــا؟؟؟؟؟یسار...ی بری منیخودتو از ب
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خواستم خودم برم ونجاتش .... دادیاما افاقھ نکرد وبازم داشت ادامھ م        
 رو بھ شی شد واسمون رنگ خاکستری تر می ھر آن داشت طوفانایچون در....بدم

 نداشت کھ بره وبا بھ خطر انداختن نوی جرات ایومطمئنا کس... دادیھمھ جا گسترش م
 طور داشت نی انایسار.... من مھم نبودیااما بر!!! بشھگھی نفر دھی یجون خودش منج

 رومندی نی قدم بلند برداشتم کھ دستھیبھ سمت جلو .... کردی گناه خودش رو نابود میب
 : داد زدنیآدر....بازوم رو گرفت وپرتم کرد عقب

 کھ ینجوریوونھ؟؟ای دگھی بھ اون می عقلت سالمھ کھ داریلیتو خودت خ-         
َخودت رو سقط م  ھ؟؟؟ی چجورای درینی بی نمیکور!!!!ی کنیَ

 ی داره خودش رو بھ خاطر تو مینی بی کھ میتو کور....ستمیکور ن!!!!نھ -         
 !!! بره بھ درکی زاری میدیکشھ اما محل سگم نم

 شیچرا رفت؟؟؟چرا خوشبخت.... کردیاگھ درکم م.... خواستیاون اگھ منو م-         
 دونست ی رو می ھمھ چنکھی رذل کثافت رقم زد؟؟؟چرا با اکھیرو با اون مرت

 رفت؟؟؟
 !!!چون مجبور بود-         
 اون دست خودش ی؟؟؟زندگیچھ اجبار....ھھ-  وسط حرفم وپوزخند زددیپر        

 ....پس چرا....بود
 !!! مھلکھ نجات بدهنی تورو ازیاست کھ با بد شدن خودش زندگچون خو-         
 کرد کھ با یتنھا داشت نگام م... حرفم انگار مھر سکوت خورد رو لباشنیبا ا        

 : وبغض ادامھ دادمیتمام حس خفگ
 معاملھ رو کھ قطعا بھ ضررش بود نی انیچون مجبور بود بھ خاطر عمھ نسر-         

 خواد یفقط گفت کھ م.....ت دوستت نداره؟؟گفت کھ ازت متنفره؟؟نھگف....رو قبول کنھ
 نویا..... حرف خام بودھی گر بسازه کھ تنھا لھی حبھی رو با اون مرد غرشیخوش بخت
اون ھنوزم !!! کھ پات بمونھی بشیکی عاشق یبتون دلت ازش بد بشھ ودیگفت تا شا

 کھ از ھزارتا ھزار شکنجھ یطی تو شراشی زاری می؟؟؟داری تو چیدوستت داره ول
 کھ یدیند.... از خودش گذشتیدیند.....ختی چطور برات اشک ریدیند....بدتره

 تو چشماتو رو تمام وجودش نیادر!!!شی قلبتیحرفاش ھمھ فقط حرف بود نھ واقع
 ی بتی نھانیو ا....ی کشی خود اونم می االن داری ولیعشقشو کشت....اره!!!یتبس

 ھنوزم عاشقشھ نکھیبا وجود ا!! کنھی مرد در حد معشوقش مھی کھ ھی ونامردیوجدان
 !!! خواد متضادش عمل کنھی میول

 ی رو فرا منای ھم بلند شد کھ اسم سارھی بلند بقیادای وفرغی جیکم کم صدا        
 طور اما نیمنم ھم.... شددهی کشای با وحشت بھ سمت درنی آدرینگاه بارون....خوندند

 !!!!  نبودگھی دنایسار
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 ختھی اسب افسار گسھی مثل نیآدر.... کشوندم اما نبودینگاھم رو بھ ھرطرف م        
اشکاش رو گونش رو نم دار .... زدی رو صدا منای وبا غم ساردی چرخیدور خودش م

 گلوش مشخص بود کھ چقدر داره با بغضش بی شدن سنییکرده بودند واز باال پا
 رو خودشون واعمالشون ندارند یچ کنترلی کھ ھی مثل افرادھوی.... کنھیممانعت م

منو پس زد وشنا ... ثمر بودی رو گرفتم تا نگھش دارم اما بشرتشیلبھ ت...ای تو دردیپر
 وگم ایرفت وسط در!!!یچی زدم واسمشو ندا کردم اما ھغیج....ایکنان رفت وسط در

 احساس امتو پاھ....نیرو زمخم شدند وافتادم .... توان نداشتندگھیزانوھام د!!!شد
 شد ی مدام تار مدمی دیجلو....انگار کھ فلج شده باشم.... کردمی می وناتوانیعاجز

 یبھ خودم لعنت م.... کردمی مدای پی بھتردرسیوبعد ھربار پلک زدن دوباره د
 یلیخ!!! بزارهی گودال مرگنیفرستادم کھ چرا جلوش رو نگرفتم وگذاشتم پابھ چن

 زدم کم کم بھ ی صدا مرلبیاسمش رو کھ ز...ود نبی خبرچی ھنوز ھی ولدیطول کش
 دندی دوامی وتتایآرم.... بدل شد کھ موسبب حلقھ شدن مردم دورمون شدونی وشغیج

افسارم از دستم در رفتھ بود .... زدمیودستام رو گرفتند کھ داشتم تو سروصورتم م
 می عظاقعا شوک وھید کھ بھم  بونیمثل ا.... اعصاب وروانم نداشتمی روی کنترلچیوھ
 دادم ی مکی رکی زدم وخودم رو فحشای مغیج!!!! قابل ھضم وارد شده باشھریوغ

 نی اری واسری گبانی شد کھ گریباورم نم.... زدمی رو صدا منای وسارنیومدام اسم آدر
 شدند وبا خشم ی مدهی وار تو ھم تنوانھی شده باشند کھ دی وطوفاننی خشمگیموج ھا

 تا اوج اقتدار وقدرتشون رو بھ رخ اشرف مخلوقات دند خوریوقدرت بھ صخره ھا م
 : تو صورتم داد زدی عصبی با حالتامیت... رفتمیداشتم از ھوش م....بکشند
 قشقلق بھ پا ی الکی دار؟؟چرایدی مشی از خودت نمای دارھی چای بازی کولنیا-         

 نی ای تو دارستی معلوم نیچی ھنوز کھ ھ؟؟؟اصالینداخت وھوار ھوار راه ای کنیم
 !!!ریاروم بگ!!ی کنی اضافھ میھمھ بھش چاشن

 جلو وتو صورتش مثل دمشی کردم وبا خشونت کشری رو تو چنگام اسامی تی قھی        
 : گفتموانھی ودشیافراد روان پر

اره .... کشتنشایاون لعنت.....نمش؟؟؟اونای بیپس داداش من کجاست؟؟؟چرا نم-         
 کشند ی دارند بھ رخمون منیبب...نی کنند؟؟ببی میی چطور دارند قدرت نمانیبب!!!اونا
 نایسار!!نیبب... کردندشونیی قدرت کذایداداش منو قربان!!!!می تریما قو) زدمغیج(کھ 

 ظلم  ھمھنی در مقابل ای خوایم!!ی فھمی نمیچیکھ ھ....تو حاال...رو ازمون گرفتن
 !! اونا داداشمو کشتند اونارم؟؟؟نھیوجفا اروم بگ

 الت بھم نیقبال ھم ا.... بھ عقب ھولش دادم وولش کردمقشیقبل از رھا کردن         
 قایدق.... رو خودم واعصابم نداشتمی تسلطچی گفتم وھی مونیدست داده بود کھ حز

اون موقع تازه دوسھ ماه بود کھ خانوادم بھ .... مامانمدنی کھ رفتھ بودم آلمان ودیزمان
 کردم ی وقت فکر نمچیراستش ھ... رفتمی از سر دلتنگومنم  کرده بودندمتیآلمان عز

 بابا گفت کھ نکھی رو ھوا بود تا ای سال کھ ھمھ چھیتا ....کھ باباھم موندگار بشھ
 چون من تنھا فرد از خانواده  بمونمرانیو بھ منم گفت ا!!! بھترهنی مونھ وای منجایھم
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 یم!!! بمونھسی وبدون رئی سابقھ خالنی خونھ با انی نداره اتی وخوبمیاعتماد
 ضربان قلبش صاف ی بھ طور کلقھی چند دقی مامانم برامیرفتم واز خوش اقبال...گفتم

 ی ومدمی کشیخودم رو ناخن م....شد واونجا بود کھ از االنم بدتر شده بودم 
از سر جام بلند شدم ولب ساحل !!!شششیچ..... زدم وحاال ھمیقھ مقھ...دمیخند
 کھ ھر لحظھ با جوش ییای کردم تو دری زدم وپرت میھارو چنگ م ماسھ....ستادمیوا

 غیھم زمان ج... کوفتی رو بھ سنگ وصخره منشی خشمگیوخروش داشت موج ھا
 :دمی کشیم

 آدم ی نامردادی رو بھم بدنمیآدر!!!نی داداشمو پس بددیخفھ ش.....دیخفھ بش-         
 !!!نیبھم بد!!ربا

 نیوھم.. تو سرم کردمینیاحساس سنگ.... شدی امواج گم میاھویوصدام تو ھ        
تلو تلو دو قدم پرتاب گونھ برگشتم عقب .... نداشتمیی ناگھید!!!یعی فجیجیطور گ

 نکردم یقاومتم!!! آغوش گرم ومحکمھی وبعدم غی جیاول صدا!!!وزانوھام تا شد
 : بودخش بنی اروم وتسکشھیصداش مثل ھم...وشل شدم

 !!!اروم باش....یری تند میادی زیدار!!اروم باش دختر-         
 ی مرونی بقی کردم وبعد با نفس عمی رو پر از عطر تنش منمیس        

 کھ بھ ی خوش حالیصدا... کردی وجودم رو پر منانی واطمشیحس اسا....فرستادم
 : دادندھی بھم ھداروی انگار تمام دندیگوشم رس

  ؟؟؟یآنــــــــــــــ ....نای وسارنی در؟؟آیآنـــــــــــــــــــ-         
 

 دختر ھی ومثل رونی بدمیاز تو بغلش پر...دندی دوباره بھم بخشیانگار جون وقوا        
 رو از رو نای سارنیدرآ..... سمتشوندمی والبتھ پرشوق وذوق دوطونیبچھ شروش

 : زدمغیج!!!کولش انداخت رو ماسھ ھا وخودشم پرس شد
 !!!! ــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــیآدر-         
 یلبخندم رو لبام ھر دم پررنگ تر م...دندی چکی گونم می محابا رویاشکام ب        

 ی وخدا رو برادمی گمجی تو پوستم نمیاز خوش حال.... گرفتیشد وسرعتم اوج م
 وبا دمی کشیبوش م... رو تو بغلم گرفتم وفشردمنیآدر... کردمی بار شکر منیھزارم

 طفلک کھ رنگ بھ رو نیآبت....نشوندم ی صورتش می بوسھ روھیھر قربون صدقھ 
 دوباره اومد تو جمع کھ من یوقت.... کردی زمزمھ مییزای چھی لب رینداشت وفقط ز
 نیحال آدر!!! ھنگ وکپ کردی شد کھ بھ کلنیوھم!!! کردمی بھ پا مییداشتم عاشورا

 خدارو شکر جفتشون خوب بودند.... گشتی بر میعی کم کم داشت بھ حالت طبنایوسار
 اب قند وانیبھ منم ھزارتا ل..دی نرسی کشماری وبمارستانی بھ بوکار

 درست شیمنقل اتواسھ ناھار ھم پسرا تو !!....خوروندندوھزاربار فشارمو چک کردند
از !! جمع نبودنی باری دونستم چرا سامینم....کردند وکباب وجوجھ روش گذاشتند

 با خودش فشی تکلبھی غربیعج  بشرنیکال ا!!! نبودمی اومدامیھمون اول کھ من وت



 355 

 رو اورد نی ادرشرتی نفره وسوھی پتو ھی نشی رفت واز تو ماشنیابت!!!ستیمشخص ن
 : گفتمانھی وحکی جدی لحن خنده دار ولھیوگرفت جلوشون وبا 

تو باال خونھ خاک اره ...رهی نسل جلوتر میراستم ھرچ!! خر کلھی جوونادییایب-         
 !!!!ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــی ای ایا!! نمونھ بارزشھی نمیا!!! کنھینفوذ م
 عقل نیودتم ھمچخ!! نکنی زبوننیری خب شیلیخ-پتو رو از دستش چنگ زدم        
 !!!یستیسالم ن
 وارید!!ی دارییماشاهللا چھ صدا!!میستیفنچم ن....در مقابل شما!!!بلھ خب-دیخند        
 !!!نی رو شکافت افریصوت

 یطفلک داشت م....چوندمی پنای زدم وپتو رو دور ساریلبخند گل وگشاد        
 :در ھمون حال زمزمھ کردم!!!دیلرز

  بود؟؟ی چھ کارنیا....دهی واقعا عقل از سرت پرگھیتو کھ د!!!وونھیدختره د-         
 یادی از حد احساس زشیب....یوقت- زدی نگاه کرد ولبخند تلخیبھم گوشھ چشم        

 !!!ستی ننی جز ایراھ....یبودن کن
 ھمھ یداشت....ی احساس کردخودیپس ب!!!ی ونبودیستی نیادی وقت زچیتو ھ-         
 !!!ختر دی کشتیرو م

 ...!! دفعھھی دونم چرا ینم.... خوام اصال یمعذرت م-         
 اون مخ آکبندت رو ی بھ بعد ھوانیبھتره از!!! بود گذشتیزی چھی!!الی خیب-         

داداش .... ھامیخودمون...یول!!!ارهی بھ سرتو نی غلط وخلی فرمانانی کھ ازیداشتھ باش
 ؟؟؟یمگھ نھ خانوم) بھش زدمیچشمک!!!(منم کم نذاشت

 بھ ی نگاھی زد وباال چشمی گونھ ھاش گل انداخت وبعد لبخند ارومنایسار        
صورتش سرخ شده بود اما با اخم ...دمی کشنینگاھم رو بھ سمت ادر... کردنیادر

 وخنده یناھار کھ حاضر شد با ھزارتا شوخ... کردیداشت بھ پسرا نگاه م
 دندونم حس کردم تا ریز  خنده رونیری طعم ششتریمن بوصد البتھ ....میخورد

ھمھ واسش دست زدند کھ من کال .... رو اوردتارشی رفت وگامیبعد ازونم ت!!عذا
داشت کم کم .... نشست وسطامیت!!!یمستمر ازادم ومعاف از انجام ھرگونھ کار

 : بھ ھمھ انداختی کلی پاش جابھ جا کرد ونگاھی روتارویگ.... شدیغروب م
  بخونم؟؟ی چگھی میک.دیی بفرمای درخواستیخوب؟؟؟اھنگا-         
 باحال بخون کھ ماھم زی چھی امیت-رونی پوست تخمش رو شوت کرد بایار        

 !!! باومی رو ببرضشیف
 بھ انتخاب خودم؟؟؟-امیت        
 !!!میگیماھم بھ فکرمون برسھ م....حاال تو بخون-یابت        
 ...دی کشتاری گیمای سی بھ نشون باشھ کج کرد وناخناش رو روی سرامیت        
  صدات مبھمھیشمی پنکھیبا ا        
  بامنھشھیبگو نگاھتوھم        
 یبگوتا حس کنم تومال من شد        
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 یبلندتر بگو کھ عاشقم شد        
 یبلندتر بگو بگو کھ بامن        
 ی کنیبگو از عشق من تو دل نم        
  منی لحظھ ھازیبلندتر بگو عز        
  راحت بگو بھ منی دونم عاشقیم        
  کشمیاز فکر رفتنت عذاب م        
  بشمتیشگیبزار کھ عاشق ھم        
  کنھیکی دالمونو ادی بی کسدیبا        
  کنھی موونھیلبخند تو منو د        
 یبلندتر بگو بگو کھ بامن        
 ی کنیبگو از عشق من تو دل نم        
  منی لحظھ ھازیبلندتر بگو عز        
  راحت بگو بھ منی دونم عاشقیم        
  کنھی موونھیو منو د        
  صدات مبھمھیشمی پنکھیبا ا        
  بامنھشھیبگو نگاھتوھم        
 یبگوتا حس کنم تومال من شد        
 ی عاشقم شدبلندتر بگو کھ        

 )بلندتر بگو-یرضا اعراب        (
 اھنگ دنیتمام مدت محو تماشا وشن.... دست بھ خودم اومدمیبا صدا        

 وسرانگشتاش رو دی لرزی اھنگ صداش میاخرا....انگار کھ باورم شده باشھ....بودم
ال اص..... کردی میفونگی ودیقلبم باز داشت خل باز....دی کشی ممایمحکم تر رو س

 خودش ی وروپاھادی کشامیتارو از دست تی گنیآبت.... روزا حا واحوالش خوش نبودنیا
 :گذاشت وگفت

 ی خودکمیحاال نوبت گل سرسبدتونھ .....ی ھاتو کردیی خب تو ھنرنمایلیخ-         
 !!!نشون بده بلھ

من حواسم ....ھمھ با خنده براش دست زدند کھ اونم شروع کرد بھ خوندن اما        
 ھی کھ پر از بھی جھان غرھیتو .... کردمی وسفر مری سگھی عالم دھیتو !!!پرت بود

 !!! حس مثل شراب نابھی!!نھیریحس ش
       

من رو کھ  یی تا جواب من نھامیبھ دعوت عمھ ھمھ گردا گرد ھم نشستھ بود        
 با لبخند خصمانھ وپر نیآبت!!! ھمھ اعالم کنمی جلو روی بود بھ طور رسمیقطعا منف
 ازش ی وسنگنھیری دی انھیانگار کھ ک.... چشم دوختھ بوداری بھ سامیاز نفرت

 داد ی مدی بود وبھ خودش وعده بعدهیسرمن د  کھ پشتییبا خوابا....حقم داشت!!!داره
 ی بود اما سعی مضطرب وعصباریچھره سام!!!اشھ تونست بی نمنمی جز ایزیچ
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تا .... مطلق بر جمع حکم فرما بودیسکوت!!! بزنھی تفاوتیداشت با لبخند روش نقاب ب
 : رو لباش نشوند ورو بھ من گفتی عمھ لبخندنکھیا

  ؟؟؟می کننیریدھنمونو ش.... جون؟؟؟عمھیآن....با اجازه ھمھ حضار-         
 اری روحم رو بھ عمھ وبعد سامی سرد وبیونگاھ....متکبرانھ پا روپا انداختم        
 کھ دمی عقبم کشی دندونایزبونم رو رو... نشستیگوشھ لبم پوزخند محو....انداختم

 : گفتمیرو بھ عمھ با لبخند مسخره ا... فکم جابھ جا شدکمی
 !!!دمی رسی مطلوبجھیمن فکرام رو کردم وبھ نت!!!بلھ عمھ جون-         
 چارهیعمھ ب....وصورتش گل از گل باز کرد..... گرفتتیلبخند عمھ رنگ رضا        

 فرشتھ پاک وطاھر فرو ھی کھ تو جلد ھیثی خبطانی دونھ پسرش چھ شینم!!!من
 کھ یی وصداشتری باقیعمھ با اشت... جدا کنماری خواست سر از تن سامیدلم م!!!رفتھ

 : رسوند گفتی وھول بودن رو بھ اثبات مه بھ لرزه در اومدیمعلوم بود از شدت خوش
 ھ؟؟؟یخوب خوب عمھ؟؟بگو نظرت چ-         
 : بھت زده کردم وگفتماریرو بھ سام        
 !!! کنمیقبول م-         
تو دلم ..... زدیچند لحظھ گنگ نگام کرد ولبخند پررنگ.... کردیانگار باور نم        

 : زدم وگفتمی وصدادارظیبھش پوزخند غل
 !!! کھ لعنت برخودت بادیخودت کرد!!! سوزه بدبختیدلم برات م-         
 خورده رفتند تو لک وبابام تو غم وعمھ تو ذوق ھی الی وخالھ لنیعمو شاھ        

عمھ خواست بلند !!! کردیداشت با دقت نگام م.... انداختمی نگاه کوتاھامیبھ ت!!!یمرگ
 : دور بگردونھ رو ینیریبشھ وش
 .... کھنھی باشھ نوبت ایھرچ-         
 :نھی متعجب برگرده وسرجاش بشی وسط وباعث شد اما با صورتدی پرنیآبت        
 می عمھ جان؟؟؟ما جواب مثبت دادی خوام ولیاز ھمھ عذر م!!دیببخش-         
شت قبالھ پ....ربھایش....ھیمھر!! شرط وشروط تو ھمھ خانواده ھا ھستیول....درست

  کھ؟؟؟دیقبول دار)بھ من اشاره کرد!!( عروس خانومطی وشراھیجھز....یا
 : بھ دورش کرد وبا خنده گفتی نگاھیعمھ با خوش حال        
 یب!!تعارف نکنھ.... خوادی میھرچ!!! حق عروس گلمھنیا!!معلومھ عمھ-         

 !!! چشمی بگھ بھ رویستیخجالت ورو در وا
با ...(ستمیمن اصال وابدا اھل خجالت ن.... بگمدی مورد بانیدر ا-پوزخند زدم        

 مگھ نھ؟؟؟..... عمھ جاندی بھتر بدوندیشما کھ با) نگاه کردمارینفرت بھ سام
گوش .....زمیبگو عز(با .... شعلھ ور شدھویحس انتقامم ....دیعمھ تنھا خند        

 : وگفتمدمیشتام کھ تو ھم قفل بودند کشنگاھم رو بھ انگ...عمھ!!)میدیم
 تو دلم ی کم نذاشتند وعقده ایچی بابام ومامانم ھیراستش واسھ من تو زندگ-         

 چینھ بھ ھ....دندی بھم نرسایاونطور خواستم نبودم ....کھ مثال حقم خورده شده....ستین
 !!!ستی برام اصال مھم ناتیپس من ماد!!! بودهادمیوجھ وتازه ز
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 : گفتیبابا با حالت تھاجم        
 بھ عنوان یچیھ.... تویعنی؟؟ی آنی خواھر جان ولدی بابا؟؟؟ببخشی چیعنی-         

 ؟؟؟ھا؟؟؟ی خوای نمی ھرچای ھیمھر
 میمنم تنھا عشق ھمسرم رو تو زندگ!!! منھ پدرجانی زندگنیا-ابرو باال انداختم        

 !!!! دونم والسالمی مربھامیمھر وش
 کھ ھمسرم کنارم باشھ وبھ من نیھم- کردی برگشتم کھ داشت غش ماریبھ سام        

 !!!!ھیوفادار برام کاف
 پوزخند زد کھ من ادا مھ نیآبت.... وکم کم محو شددهی خمھویلبخند گل وگشادش         

 :دادم
ده شده  اول ذکر کنم کھ سنگامون وا کننی رو ھمزای چی دونم برخیاما ملزوم م-         

 واست یلیخ....ی نباشار؟؟؟اگھی اقا سامیمتعھد ھست!!! نکرده نا گفتھ نمونھیبشھ وخدا
 !!!شھیگرون تموم م

 : سربلند کرد وبا تحکم گفتتیبا جد        
 !!! لحظھ عمرم ھستمنیتا اخر-         
 یلیخ- رو لبام نشوندمیابروھام رو باال انداختم ولبخند....حاال جالب شد        
 بھ شدت متنفرم ودوستم زی از چند چایمن تو دن!!پس خوب گوش بده...ھیعال!!خوبھ

 یبا انگشتام م!!!( بار تکرار بشھھی.... بارھی مشترک فقط یندارم تو زندگ
 بھ یھمھ چ.... باشھی خونھ مردساالرو کھ دوست ندارم تنھیاول از ھمھ ا)شماردم

 !!!پنجاه پنجاه!!اندازه
 وااااااااااااا عمھ؟؟؟مگھ بنگاه رھن واجارست؟؟؟-عمھ        
 :دمی تند توپیبا لحن        
 رهی داره بپذی منھ وبھ پسرتون بستگطھی جزو شرانی عمھ جان اما ادیببخش-         

 !!!انھی
 : زد وبا ھشدار اما اروم گفتی بھ عمھ عصبانی سقلمھ ااریسام        
 مامان؟؟؟-         
نھ بھ داره نھ .... پر تمسخر بھ من کردیعمھ واسش پشت چشم نازک کرد ونگاھ        

 کھ کال کپ کرده بود مرده نایسار!!! شد مادرشوھر فوالد زرهنیبھ باره ا
 : رو بھ من گفتاریسام!!!خفھ!!!بود

 گھ؟؟ید!!قبولھ-         
 ونیرارھات رو بامن درمتلفن ھا وق.... تمام رفت وامدھادیبا....دوم!!خوبھ-         

 دیپس نبا.... تام تو تمام موارد دارهاری محرم اسراره مردشھ واختیزن زندگ!!یبزار
 !!!پنھون بمونھ

 !!! امر خانومیھرچ!!چشم-  کج کردی دادوسررونینفسش رو با صدا ب        
 !!! کھی نداراستیس!!! بدبختلیخاک توسر زن ذل....ھھ-تو دلم پوزخند زدم        
 : حالت خاص گفتمھیبھ جلو خم شدم وبا         
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 ی وحالم بھم مزارمی دروغگو بیمن از ادما..... کھنھیوشرط اخر وسوم ا-         
 تا با خاک ھی افکی دروغ ساده وکوچھی ی عالی زندگھی بھ ھم زدن یبرا!!!خوره

 رو قبول طیخوب؟؟؟تمام شرا!!!ی بدم زنده بموننی تونم تضمی نمیحت...ی بشکسانی
 !!!ی کنینی بشی رو پندشیاخوشا عواقب نی کنم بتون؟؟فکری؟؟ومتعھدی کنیم

 نھی حس استرس وھراس وتو نگاه من کھیتو نگاه اون ...دیرنگ از رخش پر        
 ھیچندثان... شدنیی گلوش بھ وضوح باال پابیآب دھنش رو کھ قورت داد س....دیوتھد

 : شد وبعد سر بلند کردرهی شده تو ھمش خدهی تنیبھ انگشتا
 یھمونطور کھ شما م!!! کنمیقبول م.... روطتیمن تمام شرا....من-         

 !!!!قبولھ قبولھ!!! ندارمیمن حرف....یخوا
 ھی ی بود کھ برانیمثل ا....نگاھم وتمام حاالتم رنگ خباثت گرفت....لبخندم        

 صورتم کنار زدم یندم رو از رولبخ... کرده باشمزی دولبھ تری شمشی خونییانتقام جو
 :دمی وبا خشم غردمییوبھ جاش دندون سا

 !!!یبھ شرط سوم عمل نکرد.... تویول-         
 ؟؟منظورتوی چیعنی-  تکون دادنی زد وسرشو بھ طرفی آگاھی از سر بیاخم        

 !!!درپرده حرف نزن!! فھممینم
 :ارگفتمیلم دادم رو مبل وبا ھمون لحن منفور از سام        
 ی ادم دروغگو ومتقلبھیتو .... کنمانی دوباره بستی نیازین!!!منظورم واضحھ-         

 .ی کردنیوبھ شعور ما توھ!!!ی موجود دوگوش فرض کردھیکھ ھمھ مارو بالنسبت 
 تا مشاھده کنم کھ دمی دی رو نمھیبق.... نی شده بودند جز من وآبتجیھمھ گ        

 : داد زدھوی...وفتادیداشت پس م.... رنگ بھ رنگ شده بوداریسام!!!ھیواکنششون چ
 ؟؟چراینی توھ؟؟؟چھی دروغ؟؟؟چھی کنی بلغور می دارھی چرت وپرتا چنیا-         

  تن من؟؟؟ی کنی ومی دوزی ومی بری میخودت الک
 : گفتلکسی کامال خونسرد وری با لحننیآبت        
 ی تنتون ممی خودتون رو داری کرده ھاما خود!!!ی اقا سامستی نیزدروغیچ-         

تور پھن ....ی بودی ناشادیص!!!واقعا کھ.....ھھ!!! کھ حاال از پشت پرده دراومدهمیکن
 کار یواقعا حرفھ ا!!! خوش خط وخال رو شدیدماھی ھات واسھ صلھی حی ولیکرد
 !!!نیآفر....یکرد

 ما رو شی پباشی حاال تمام حقھ ھا وفرنکھیا... شدیلرزشش بھ وضوح حس م        
 ی از سرجاش بلند شد وھمونطور عصباریسام!!!ستی نی انکاری جاگھیو د....شده
 :گفت

 ی کھ دلشون می کنند وھر چرندی دارند من رو خر فرض مکھییفعال اونا-         
 وصلت مخالفت نی با ادیی خوایمعلومھ کھ م!!!دیی کنند شماھایخواد وصلھ من م

 ...پس....دیکن
 : از جاش بلند شد وداد زدی عصباننمیآبت        
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مگھ مغز خر !!دمی آشغال رذل مثل تو نمھیمعلومھ خواھر مثل دستھ گلم بھ -         
 ما شی پاتیاکاریھمھ س.... بخت کنم؟؟نھای خواھرم رو بدبخت سی دستیخوردم کھ دست

 ی ما رنگشی حنات پگھید...ی منکرش بشی کھ بخوارهی دیلیخ!!!رو شده اقا پسر
 !!!نداره

 ی رو می بھ من ھر انگلی بدون مدرک ودلدیچطور دار!!!واقعا کھ- اریسام        
 مدرک چی خزعبالت رو بدون ھنی کھ ادی دارد؟؟؟توقعی کنی وبھ من اھانت مدیچسبون
 م؟؟ی باور کنیومنطق
 نون وآبدارش رو ھیقا اتفا....؟؟؟باشھی خوایمدرک م- جلوشزی زد رو منیآبت        

 ی نمی گناھی الم تا کام حرف از بگھی دینیواست شکار کردم کھ خودتم بب
 تموم شده یھمھ چ.....اری سامی واسھ تبرئھ خودت نذاشتی راھگھید!!!یزن

 ا؟؟؟ھان؟؟؟ از کجا واست شروع کنم؟؟از کجیحاال دوست دار!!است
 نداره با یندی خوشاتیبود وضع زد ومعلوم ی میعمھ کھ رنگ وروش بھ زرد        

 :نفس نفس گفت
 بچھ رو من نی؟؟ایگی می بھ پسر من دارھی چنایعمھ جون؟؟قربونت برم؟؟ا-         

 بی وفررنگیاصال اھل دروغ ون....با چنگ ودندون ونون حالل خودم...بزرگ کردم
 !!!ستی تو خونش ننیا...یزاری پا مری حرمتا رو زی کھ دارستی نیکار

 پسر پاک نیاالن ھم ھم!! عمھ جانشھی روز فاش مھی شھی ھمقتیدست حق-نیآبت        
 عمھ؟؟؟پسرت از دست ییکجا....ھھ!! خود شمارو ھم دور زدهیحت...وطاھرشما

 !!!رفت
 عاجزانھ ی کرد نگاھی ورنگ عوض مدی لرزی کھ داشت ماریعمھ بھ سام        

 رو دور زد زی منیآبت....دیی سایون م تنھا دنداری سامیوپراز سوال انداخت ول
 ی مکی نزداری رفت وبھ سامیقدم قدم م...ودستاشو برد پشت سرش وتو ھم قفل کرد

 ... شد
 

 ی ازدواج باخواھر من اومددی کھ ھلک ھلک بھ امنیاز کجا برات بگم؟؟؟از-         
 پست طانی شھی... نقابنی تو پشت اکھی در حالی جا زدیلی مجنون لھیوخودت رو 

 یآ!! موندی پشت ابر نمشھی ماه ھمی ولیخوب ھمھ رو رنگ کرد!!ی بودبکاریوفر
 ی رو حتییچھ شاھکارھا ونقشھ ھا... شازده دومادنی کھ ادیخوب گوش کن....جماعت

 ی برااندی بھ ھمراه مادر وخواھرش بھ آلمان ماریسام!!!دهیواسھ خواھرش خواب د
بعد چندقت تمام وقتش صرف غمار وخوش  ی خوب بود وللیاوا!!!شییشراکت با دا

 مادرش رو ی غمارا کل زار وزندگنیوتوھم... خوشگل اونجا شدی با دخترایگذرون
 نی وباال اوردن قرض ھمی ورشکستگیعامل اصل..... شدیداشت بدبخت م!!بھ باد داد

 لھی کلھ گنده مادرش بود کھ بھ وسی از طلبکارایکیاون پول زبون بستھ قرض ....بود
 واون مرد بستانکار اومد تا پولش دیروز موعد سر رس!!!شازده بھ آب وباد داده شد

 اری کاوه خان پسر اون مرد بھ سامنکھیتا ا!!! تو بساط نبودیرو مطالبھ کنھ اما پول
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 گذره ومانع ی داد کھ در عوض ازدواج با خواھرش از حق وحسابشون مشنھادیپ
پس .... کشونده بودی پشت سر رو بھ نابودی ھم تمام پالاریسام....شھی میورشکستگ

 ی نامزدی خواست دور کرد وپایقبول کرد وبا اصرار خواھرش رو از اونکھ واقعا م
 بود ی بھ ھرمشقتی کھ دست اقا کاوه روشد ونامزددی بھ طول نکشیلیاما خ....کشوند

 یبانی پشت سپاه کاملھی دونست کاوه ی اونم نمیحت.... بودی عصباناریسام!!!بھم خورد
 رهی حساب خواھرش مھی تسویبرا!! دختر جوون کردهھیاز قبل داشتھ وھوس 

برگ برندشم خواھر ....ھھ!!!داشتھ نشی رو تو آستیادی زیکاوه برگ برندھا....اما
بھ ... وارهی مری خواھر کاوه رو گیتو ھم عالم مست....یچرا کھ اقاسام!!!خودش بوده

چون ھم اون دختر باردار شده وھم بھش عالقھ ..... کنھیباھاش ازدواج م!!!بھ
 اریبھ سام....کاوه ھم از نژاد رذل صفتھ.... خوادی میلی ھم خاطرشو خیسام!!!داشتھ

حاال کھ ما .... نداشتھ باشمی ومن باھاش کاری زنت رو نگھ داری خوای اگھ مگھیم
 ازی کنم کھ بھ پولم نیاحساس م.... خراب شدهی وھمھ چمی باھم نداری نسبتچی ھگھید

اون دختر ھم کھ ....دهی کھ مزه عشق رو چشارمیسام!!! کمیلیدارم ودر مدت زمان خ
 خواستھ کھ دستش رو ینم!!! وخانوادشیی دابھ  گردهیباردار بوده س تنھا راه برم

خودش رو مجنون ....گھی رگ دھی زنھ تو ی منیبشھ ورسوا عالم وآدم بشھ واسھ ھم
 یزی نقشھ برنامھ رھی نای خواد باھاش ازدواج کنھ اما ھمھ ای ومدهیم نشون شییدختردا

 رو یی ھاش مخ دختردای نتونست با دلبری خوب بود ولیاوالش ھمھ چ!!!شده بود
 ی وبھ کلرهی نصف نقشھ بھ فنا مینطوریوا...زارهی ازش بشمییدختردا!!چیبزنھ کھ ھ

 رو یی ھمھ مال ومنال دایی قصد داشت با ازدواج با دختر دااریسام!!! کنھی مرییتغ
 نی زرنگ ترازشییاما خبرنداشت کھ پسر دا!!!ِ کنھ وه ابم روشیھاپول

بھ زور متوسل !!!وفتھی تر از خودش در بکری زیکی با دیخبرنداشت کھ نبا!!حرفاست
 وبعد رهیبگ آدم ربا گرون گان ھی رو بھ کمک یی گرفت ک دختردانی بر امیتصم...شد

فلنگو ببنده وبرگرده ....یی از دای پول درست وحسابھیعشق وحاالش وگرفتن 
سرگذشت !!! خالصی شد رو آب وھمھ چختھیاما متاسفانھ پتش ر.....اما!!!کانادا
 ار؟؟؟ینھ سام..... بودیجالب

وولوم صداشو .... گفتی لب نھ نھ مری داد وزی سرتکون می با ناباوراریسام        
 : رسوند گفتی کھ ترسش رو بھ ثبات میبرد باال وبا خنده ا

 ھی قضنیھمچ....دروغھ!! بھمی کھ بافتفھی مشت اراجھیھمش ....نایا-         
 !!!دی داستانھ کھ خودتون سرھم کردھیھمش !! ندارهیوجودخارج.....یا

 : زدغی با بغض جنایسار        
 خودت ی کھ تو منو بھ خاطر ندونم کار ھاگھ؟؟؟راستھی داره می چنی آبتیسام-         

 ار؟؟؟ی سام؟؟ارهی فروختکھیواشتباھاتت بھ پول واون مرت
 : گفتنای رو بھ ساروسی عاجز ومی با حالتاریسام        
 زمی ھچیمن کھ ھ.... ھمشون ھم دست شدند تا منو بدجلوه بدندنایا!!ینھ سار-         

 !!! چسبونندی عالم دروغ تابلو وگزافھ مھیدارند بھم .... بھشون نفروختمیتر
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 : ابروش رو باال انداخت وگفتنیآبت        
 رو واست رو ی داستان من درآوردنی وقتشھ کھ شواھد ومدارک ا؟؟؟پسیجد-         

 نیلاو!!!نی کامال واقعیگاھ....ستندی وساختھ ذھن انسان نیلی تخشھیداستانا ھم!!کنم
 !!!مدرک من

 رو کھ داشت با خشونت با کاوه اری ضبط شده سامی در آورد وصداشویگوش        
 بود کھ اون شب یی ھمون حرفانیا...زی بلند گذاشت رومی کرد رو با صدایصحبت م

 بھ ی گفت کھ چی ماریتو اون صحبتا سام....می بوددهی کرد وما شنیباکاوه مکالمھ م
 من رو یکی معلوم شد کھ قرار بوده امروز شتو!! نبودی کاملنیالبتھ بھ ا.... شدیچ

 نی آورده وازنای بھ سر ساری گفت کھ چیم!!! متروکھ ببرهھیبدزده وبا خودش بھ 
 چنگ زده نشیبھ س.... نشست رو مبل وچشماشو بستنایعمھ کھ بھ کمک سار!!!لیقب

 و ری گوشنیبعد تموم شدن مکالمھ آبت!!! کنھی کرد کھ قلبش درد میمشخص م....بود
 :جمع کرد وگفت

 فی مشت اراجھی دروغ ونای کلمھ است کھ اھی حرفت ار؟؟؟ھنوزمیخوب اقا سام-         
 ؟؟؟ی بھ گوشاتم مشکوکایساختھ وپرداختھ شده است 

 گمیھنوزم م!!؟؟نھی کنی می وباز رسیی منو بازجویدار- پوزخند زداریسام        
 !!ستی روش نیاثبات!!!ھیساختگ...نای اتمام

 کھ یزی چی تونی عنوان نمچیبھ ھ....ی رو منکر بشنای ایھرچقدر بتون-یآبت        
 بود ی کدنیواقعا شن!!حق باتوئھ....بلھ!!!ی کنی رو پرده پوشینی بی وبھ چشم مھینیع

  نھ؟؟؟دن؟؟؟مگھیمانند د
 رونی تکون دادند وباھم رفتند بی اشاره کرد کھ اوناھم سرامی وتنی بھ آدرنیآبت        

 رو سرش کی کوچی گونھی مرد کتف بستھ رو با ھی کھی درحالقھیوبعد چند دق....سالن
سرپوش رو .... دادند اوردند وجلو ھمھ بھ زانوش درآوردندیبا خشونت بھ جلو ھول م

 وھفت ی خورد سیم کھ بھش فی وضعدهیبا صورت تک  مرد رنجورھیبرداشتند کھ 
 بھ اطراف گردوند وبعد دهی سرشو با حالت ھول وترسکمیاول ...ھشت داشتھ باشھ 

با حالت ضجھ ... پاش انداختی وخودش رو جلودی جمع بھ جلو خزنی باری سامدنید
 : شروع کرد بھ التماس کردنیوزار

 کردم کھ اون ی میاقا بھ خدا داشتم کار...دیتورو خدا منو ببخش!!اریاقا سام-         
 ی چارخونھ نارنجراھنی بود کھ پامیمنظورش بھ ت(پسره کھ لباسش چارخونھ است

منم ....اقا توروجان زن وبچت!!منو گرفت) داشتی با شلوار کتون قھوه ارهی تیقھوه ا
 کتک بزن وشکنجھ ی خوایمنو ھرچقدر م.....دیباش  نداشتھیبھشون کار!! وارمالیع

 خرج یک....من اگھ برم زندان!!منو لو نده..... بھ کارشون نداشتھ باشی کاریکن ول
 بھم گھی فرصت دھی نون سر سفره ببره؟؟اقا تورو خدا یدوادرمون زنمو بده؟؟؟ک

 ... تواریاقا؟؟اقا سام....دیبد
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 افتاد نی زد بھ عقب رونده شد وبھ پھلو رو زمنشی بھ تخت ساری کھ سامیبا لگد        
 والتماس ھی ومظلوم گربانھی غریبھ قدر!!راستش دلم براش سوخت...رد کی مھیوگر

 : کنترل نشده نعره زدیی با صدااریسام!!! شدی واسش آب می کرد کھ دل ھر سنگیم
 نای ایای کردند بریتورو واسھ چندرغاز پول اج!!یینایتو ھم ھمدست ا!!خفھ شو-         

 از چشم خودشون اب نای دونم ھمھ ایمن م!!! کھ من رو بده کنندی بدلشونیرو تحو
 تویبرو اقا خدا روز!! کاسھ استھی تو نای دونم کھ تو ھم دستت با ایمن م.... خورهیم
 !!!یریگی حکم ودستور منای کھ از ایی دروغگوھیتو فقط .... حوالھ کنھگھی دی جاھی

 :فتاشکاش رو با بازوش پاک کرد وگ....ھی تو ھمون حالت گرچارهیمرده ب        
من اصال !! شما رو دارمیھنوزم ھوا!!بھ خدا من ھنوزم طرف شمام!!!نھ اقا-         

بھ جان بچھ ام اگھ ....بھ جان خودم... شناسم کھ باھاشون ھمدست بشمی رو نمنایا
بھ خدا راست .... حرفام دروغ باشھشھی نملی دلچارمی بریاقا حاال چون فق!!!دروغ بگم

 !!! زبونم کش رفتندری زاز یول اقا ومدمیموقور ن!!!گمیم
 ی روش خالخی سطل اب ھی بود کھ نیمثل ا.... شده بودخی سنگ رو اریسام        

 بودم وبابام یتموم مدت من تماشاچ.... کردیاما ھنوزم با سر انکار م...کرده باشند
 بی رفت واز تو جنیآبت.... اتفاقات بودندنی با حرص وخشم شاھد تمام انیوعمو شاھ

 : ھمھ وروشو خوندیجلو  مرد دوتا چک درآورد وگرفتراھنیپ
 در وجھ  لایراردیلیدوتا چک بھ مبلغ دوم!!!ادی چھ وضعشم توپھ موقور نمدیببن-         

 ھی یرودل نکن!!! اقانی حوالھ شده بھ حساب ای جاللاری سامی اقابی اقا از جنیا
 ست؟؟؟یکمت ن!!!وقت

 : گفتاری روبھ سامنیآبت        
بھ طور حتم امکان !!! نھ نھد؟؟؟نھی کنیھنوزم انکار م!!ی جاللیخوب اقا-         

 یلمی من فیدرستھ؟؟؟حت!!! کھ دروغھدیوبگ!!!دی خودتون رو رد کنینداره کھ امضا
 یو حت!!!دی چکا بودنی اقا درحال صحبت کردن وامضا کردن انیھم دارم کھ شما با ا

 نیچون ھمون موقع بود کھ ما ا....ت داشی ھم خودش نقش موثرنی ماشیپنچر
 یزیفکر نکنم موقع برگشت بھ کانادا چ.....می رو از خانوم خودت گرفتقیاطالعات دق
 دفاع از ی برایھنوزم حرف....خوب!!!ی مواجھ بشی با استقبال گرمایازت بمونھ 

 نقشھ ھی نای کھ ھمھ ایدی خودتم بھ اثبات رسای؟؟یخودت جز انکار ومنکر شدن دار
  وخانوادش بوده؟؟؟تیی بھ خاک نشوندن تنھا دایارب

 دی لرزی کرد وبھ خودش می چندلحظھ مات ومبھوت فقط داشت نگاه ماریسام        
کھ صورتش بھ راست .... گوششی محکم خوابوند تویکیکھ بابام با خشم رفت و

 : زد وگفتیبابا پوزخند مشھود!!!برگشت
 ھی!! از آب دراومدهیچ..... وابھتیون با اصالت پسر سھراب بھ انیبب!!بھ بھ-         

از تو !!!ی برامون پختیعجب آش!!!ییواقعا دستت دردنکنھ دا!!! دروغگوبکاریفر
 !!!ممنون!!!ی خواھرزاده رو ادا کردھیواقعا حق ....ھھ!!!توقع نداشتم
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 ی قھقھ ھاش کل فضای نگاھش رو تو صورت بابا دوخت وکم کم صدااریسام        
 وشتاب عی سرییدرھمون حال عقب گرد کرد وبا قدما....ساکت سالن رو متشنج کرد

 : پکر گفتیی با صدانیآبت!!رونی زد بالیزده از و
 !!!بره رد کارش!!! گردونمی چکارو بھش برنمی ولدی ھم ولش کناروی نیا-         
 : با تعجب گفتنیآدر        
  بره؟؟؟میبزار!! ازون پرونده کلفتاستنی انیآبت-         
 : اثبات حرفش بلند کرد وگفتی برای صداشو قدرنیآبت        
 !!! رو ندارمیحوصلھ دشمن وپدرکشتگ..... برهدیولش کن!!! کھ گفتمنیھم-         
 !!!گھیکارتو خالص کن د....شیپسر تو کھ گرفت-         
 :وگفت کرد چارهی رو بھ اون مرد بنیآبت        
 !!! سپارمش بھ خودتی جان؟؟مامیت.... برهدیبزار!! زنمی قولم نمریمن ز-         
 : تکون دادی وسربشی دستاشو برد تو جامیت        
 !!! تختالتیخ!!باشھ داداش-         
 بغل مرده رو گرفت وبلندش کرد وبھ سھ ری اشاره کرد کھ زنی با سر بھ آدرامیت        

 وحشت زده وپراز ھراس ی صداھوی!!! وبعدم کجا؟؟؟هللا واعلمرونی بردش بھیثان
 :دیچی پالی پراز درد تو وی وآخ ھانایسار

 ؟؟مامان؟؟؟ی شدی قربونت برم مامان چیمامان؟مامانم؟؟؟الھ-         
معلوم بود ...ومدی قلبش گذاشتھ بود وداشت بھ زانو درمیعمھ دستش رو رو        

 طبقھ باال می کمک کرد تا عمھ رو بردنای وبھ ساردیجون دو یلیل!!!قلبش درد گرفتھ
 بھ زور قرصاشو چپوند تو دھنش کھ اروم نایسار....میورو تختش خوابوند

 شی داشت مسکن روحی سعتای زد وارمی طفلک کھ ھق ھق منایخود سار!!گرفت
 یلیگرچھ خ!!! امر موفق تر باشھنی تونھ تو ای منی داشتم ادرنانیگرچھ اطم!!!باشھ

 ادی فاش شده بود زقتی کھ حقنیراستش از!!! وساکت شده بودریاز ظھر گوشھ گ
 اونجا دی شد وشای اشکار مقتی حقری دایچون بھ ھرحال چھ زود ....ناراحت نبودم

 نیآبت...اونا مانع بدبخت شدن من بودند...از ھمھ ممنون بودم!!! بودنوضع بدتر از اال
 اروی فرصت کم دست سامنی کردم بھ ایتصور نم!! ھوشمندانھ عمل کردیلیواقعا خ
 ی داشت با بابام حرف مھی حالش روبھ راه شد با زار وگرکمی نکھیعمھ بعد ا!!رو کنھ

 خودت ی رو پای ھمھ چدی ونبایتسی گفت تو مقصر نی کرد ومیزد کھ بابا درکش م
 ھمھ رو ی امر تا حدنی نشد وھمدای کال پاریاونشب سام.... گفتیوراستم م!!!یبنداز

درظاھر ھمدرد ودر .... خوبی خوش حالم بودم ولینگران کرده بود البتھ بگم من حت
 !!) منمیثیعجب خب!!( روزگارهم؟؟رسمیچھ کن!!باطن مسرور

   
 میقرار بود کھ بر.... عقب نشستمی صندلدمی رو باز کردم وپرنی آبتنیدرماش        
 می خواستی مھیدراصل قض!!! بودالی ویکی رودخونھ باحال وپرآب کھ ھم نزدھیکنار 

 پرتالطم ومواج ای درمی تا برمی بود وباز گفتی وطوفانی اما ھوا ابرای کنار درمیباز بر
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 بغل مغال نی ھممی برمی موضوع گفتنیواسھ ھم!!!میکن فی خوب کمی تونی ونمشھیم
 ھم کنار نای ھم بغل دستش وسارنی نشست پشت فرمون وآدرنیآبت!!!می کنیی صفاھیو

کال رفتارش .... ھماری بودند وسامامی تی ھم تو سوناتاتای وآرمایآر....امیت!!!من نشست
 محدود یلیبھ دفعات خ  شده بود وما درطول شبانھ روزریگوشھ گ!!! کرده بودرییتغ
 داری پدی لحظاتی روح سرگردان باشھ وفقط براھیانگار کھ !!مشیدی دیم

 دونم اما با تمام ینم!! ھم پشت سرمونامی راه افتاد وتنیمثل ھربار آبت....میبگذر!!بشھ
 رخ یانگار کھ قرار بود اتفاق!!! بھ قلبم الھام شدی حس بدھی ھا وشاد بودنم یسرمست

 ی رانندگنی زنگ خورد کھ حشی گوشنیآبت!!! بندازهاھوی وھی بھ نگرانرو بده کھ ھمھ
 از تو اون وولوم ی اروم بود اما من فوضول حتیلی خیلیاما صداش خ....جواب داد

 : درآوردمییزای چھی ھم نییپا
اره گفتم ...اره....زمی دونم عزینم...مینھ ھنوز برنگشت.... تو؟؟یخوب....سالم-         

 ھ؟؟خودمی حرفا چنیا....معلومھ کھ دارم!!ھی جمعمیتصم.... گلمستی نرمنیتقص...یول
بھ دلت !!....خودم حواسم ھست.... ی کنیادآورینقدر  استی نازین.... کنمیدرستش م
پشت ....مواظب خودت باش.... نشنومگھید!!... ھامینداشت  حرفانیاز!!...بدراه نده

 !!یبا!!تویم....شتریمن ب!!فرمونم
داشتم کم کم بھش .... حکم متفاوت داشتھی کھ رو لباش کم کم جاباز کرد یلبخند        

 :دی اروم ازش پرسیلیخ نیآدر!!! شدمیمشکوک م
 ؟؟ی کردی پاره مکھی خودتو واسش تینطوری بود کھ ایک-         
موضوعات بزرگ ....بعدشم!! پسرمی سوال رو بپرسنی ادی نباگھیتو کھ د-نیآبت        

 ی تونیشب نم!! رو ذھنتزارهیاثر مخرب م!!ستیواسھ سن شما مناسب ن....ترا
 !!یبخواب

 !!!کمتر چرت وپرت تفت بده-         
 نفوذ گرانی دی تو مسائل خصوصریتو ھم جلواون ذھن منحرفت رو بگ-         

 !!!نکنھ
عادتت -  شدرهی خرونی زد وروشو برگردوند وبھ بی پوزخند صدادارنیآدر        

 !! کردتی کارشھینم!! اب از سرت گذشتھگھید!!!شده
 منظور؟؟– نیآبت        
 : گفتی باال انداخت وبا خنده ارومی شونھ انیآدر        

 گھیمگھ من جرات دارم با منظور حرف بزنم؟؟اونجا کھ د!!ی منظور اخویب-         
 !!کالم پس معرکس

 ی مدیوگرنھ داشتم ازت قطع ام!!ی بری ذره ھم از من حساب مھی نیخوبھ ھم-         
 !!کردم

 یی وخی نسبتا بلندیبا صدا.... گرفتی از حد باال مادی بحث داشت زگھید        
 : گفتمییھوی
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 کمی تو سرھم؟؟دی زنی می ھدی دارھیچ!! اھنگ بزار دلمون باز بشھھی نیآبت-         
 !!! بھ خداھیزشتھ جلو بق!!گھی ددیبزرگ بش

 اشاره نای بھم انداخت کھ با چشمام بھ ساری جلو نگاھنھی ازتو انیآبت        
 : فرستاد وزمزمھ وار گفترونی نفسش رو باصدا بنیآبت....کردم

من جدا ....خودت بھ فکر عواقبش باش!!!تمومش کن پسرتا پاچتو نگرفتم-         
 !!!معذورم
 دست نیآبت... چشم دوخترونی بھ بالی خی بھش انداخت وبی تنھا نگاھنیآدر        

 ...ادیبرد وضبط رو روشن کرد وصداشم ز
 دونم چرا تو ینم... کردی می اساسیری حالگھی نی بود وھمری ودلگیھوا ابر        

انگار !! کردمی میاحساس غربت ودلتنگ.... مال داداش خودمھنکھیبا ا....نی ماشنیا
 رو کمتر شی واسایاحساس راحت!!!نی ماشنی اومدم تو ای واشتباھستی من نی جانجایا

 !!! زدیبھ دلم دامن م  ودلھرهشی تشوشتری کردم وبی میح
 :امیت        
 نمونی کھ شب اول بیی گر وحرفالھی پسره حنی اشیتمام مدت فکروذکرم پ        

 حس ھی!! داشتمی احساس خوبھیحاال کھ دستش رو شده بود ...ردوبدل شد بودم
 مکالمھ شد از نمونی بالی واطی کھ شب اول تو حیی حرفاادی!!!فمی وغلبھ بھ حریروزیپ

حالم چندان رو بھ راه ....اطیح یرفتم تو... رھگذر عبور کردھیذھنم مثل 
 واسھ خودشون گھی حال دھیھمھ تو !!! برام مبھم بودلشیودل...نگران بودم!!!نبود

 جلب اطی توجھ من بھ گوشھ حی ولدندی خندی رفتند ومی طرف بھ اون طرف منیاز
 بھ بی حالت غرھی نشستھ بود وبا ی رو صندلاطی گوشھ حی پکر وعصباریسام!!!شد

 کھ قراربود بھش بزنم رو دلم جمع شده ییحرفا.... نداختی میگنگ اطرافش نگاه
 یبھ بھونھ خوردن آب رفتم وجلو.... بودوانی پارچ آب با لھی زی میکنارش رو...بود

حال  کردم ودر ھمون بی پارچ رو شی رو برداشتم وبھ آروموانیل....ستادمی وازیم
 :اروم گفتم

 ھی وی قنبرک بزننکھی نھ ای شاد باشدیاوقاتت تلخھ شادوماد؟؟؟تو کھ االن با-         
 !!!یگوشھ کز کن

 : نگاه کردم وپوزخند زدمیبھش گوشھ چشم        
  ؟؟؟؟یرینکنھ از عروس خانوم وکاراش دلگ-         
 : انداخت وگفتیبھم نگاه پراز خشم        
 بگم اصال حوصلھ دی؟؟؟بای بار من کنناروی اای ی آبتو بخورنجای ایاومد-         

 !!! خوام تنھا باشمیصحبت ندارم وم
نگاھم بھ .... دادمھی تکواری وپشتم رو بھ ددمی رو سر کشوانی از آب داخل لکمی        

 ...روبھ رو بود
کھ  پاش ی کنند ولی ھستن کھ فقط حرف مفت بلغور مایلی؟؟خی دونیم-         
 !!! بھ سالمتروماروی بندن وشمارو بھ خیفلنگو م)پوزخند زدم....(برسھ
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 ھ؟؟؟یمنظورت چ-         
 کھ بھتره گمی دارم بھت میمحض دوست.... ندارم فقطیمنظور-شونھ باال انداختم        
بھش نگاه کردم !!!(ی نداشتھ باشیی ورسوایمونی کھ اخرش پشیری بگمی تصمیطور

 شھی مدای کم پیلیمرد خ... دوره زمونھنیتو ا) نشوندمزی امشخندیوگوشھ لبم لبخند ن
 !!!شھیلباس م  مشت نامرد توھی ادهی کھ زیزیوچ

 : وخواستم برم کھ صداش منو وسط راه متوقف کردزی رو مدمی رو کوبوانیل        
 ؟؟؟یاری بھ دست بی خوای رو می؟چ؟ی برسی خوای میبھ چ.... حرفانیبا ا-         
انگشت اشارم رو باال اوردم .... زدمیسرمو بھ طرفش چرخوندم ولبخندکج        
 :وگفتم

 یھرچ.... ھستمیمن ادم راحت طلب!!! گفتمناروی ایفقط محض دوست....گفتم-         
باتو ....یزی بھ دست اوردن چی نداره کھ برایپس لزوم!!!ارمیزود بھ دست م....بخوام

 !!!ریفعال شب بخ!!!سروکلھ بزنم
 الی روانھ داخل ولکسی ریینگاھم رو ازسرتاپاش گذروندم وبا قدماھا        

 نی دونم اصال چرا اینم!! اومد دست خودم نبودرونی کھ از دھنم بییواقعا حرفا...شدم
برام مقدور .... نکنم امارشی ذھنم رو درگگھی خواستم دی می صحبت کردم ولیمدل

 !!! نبود
 

 از رونی بای بامی تو؟؟تیی عمو؟؟کجای ــــــــــــــــــــــــــــــی ھوامیام؟؟تیت-         
 ؟؟؟ی سکتھ نکردامیت!!ھپروت
 با لبخند گل وگشادش ای شد؟؟آریچ... تکون دادمنیپلک زدم وسرمو بھ طرف        

 : کردم وگفتمیاخم!!!ه بود بود وتو صورتم خم شدستادهیجلوم وا
 کھ سرومروگنده ینی بی تو حلق من؟؟می اومدای رواننیچھ مرگتھ؟؟؟چرا ع-         

 !! نشستمنجایا
 برادرجان؟؟دل یری گی نملی کھ مارو تحوی کدوم باغا؟؟تویعاشق!!متاسفانھ-         

 ؟؟؟ی کنی ما رو ازجلو چشمات رد مگھی کھ دی بستی کیرویدرگ
 شده دهی جنگل سرسبز کھ شاخ وبرگ درختاش تو ھم تنھیوسط ....می بوددهیرس        

 شرشر آب از فاصلھ نھ چندان ی رو تمام دشت پھن شده وصدارسبزی حرھیبود ومثل 
 : رفتمرونی بنیدرو باز کردم واز ماش!!دی رسی بھ گوش میدور

بھ عقل کمتر چرت وپرت تفت بده بشھ !!!ای آرشھی متیزی چھیتو آخر -         
 !!! کردنانیوشعورت اطم

 راندازی زلی از قبلینصف وسا...رفتم سمت صندوق عقب ودرش رو باز کردم        
 اومد نی اروم ومتشھی کھ مثل ھمتایآرم... شده بودی من جاسازنی تنقالت تو ماشکمیو

 : رو دراوردم ودادم بھشیری حصراندازیز...کمکم 
 !!!مییای ماھمیاالن من وآر....ھی بقشیبرو پ!!ی خواھرایب-         
 !!!باشھ داداش- سرشو کج کرد        
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 کنم دست ی دختر اروم ومحجوبھ کھ شک منی ای اوقات بھ قدریگاھ....ورفت        
 ای آری ناگھانیسرم تو صندوق گرم بود کھ با دراومدن صدا!!! باشھایپرورده من وآر

 یلیخ...صورتم از درد مچالھ شد!!ھول شدم وسرم محکم خورد بھ سقف صندوق عقب
 : داد زدمدی خندی کھ داشت غش غش مایر وروبھ آرونیبا خشم اومدم ب!! شدمیعصب

 ؟؟؟چرایاری درمی کھ از خودت خل وضع بازیمگھ آزار دار!!پسره کره خر-         
 ھم شده خوش باشھ ی کھ دلم الکی آدم عاقل وبالغ رفتار کنھی مثل ی تونی بار تو نمھی

 ؟؟؟ی مرد شدرسرتیتو خکھ 
 :بھ زور گفت.... خندشنیدر ح        
 ؟؟؟اصالی اگھی باغ دھینگفتم تو !! باحال سرت رفت تو سقفیلیخ....شییخدا-         

 !!! نشد پشت سرتمتیحال
 : بھ روش زدمیکیریستیپشت دستم رو باال آوردم ولبخند ھ        
 تو دھن خورد ی براھی مستحکم وعالیلی؟؟؟خینی بی چارتااستخون رو منیا-         

 !!!نوچ نوچ نوچ.... حساب کنمھی من بخوام تسوی وقتی دونیتو م....و!!شدن
 بھ دستم انداخت وبھ زور لبخند ینگاھ...ستادی خندش رو خورد وصاف اایآر        

 :زد
 نیکھ ا.... ی شوخھی برادر من؟؟یاریچرا حاال انقدر بھ خودت فشار م....خوب-         

 ؟؟ی ھان؟؟موافقمی جلو برزی بھ روش مصالمت آمایب!!!ھمھ تلفات دادن نداره
 ھ؟؟؟ی چزی کھ روش مصالمت آمشھیمگھ تو سرت م-پوزخند زدم        
حاال ...می ھستزی صلح آمی خودمون حام؟؟؟مایمارو دست کم گرفت!!اره بابا-         

از پوست ...میبرادر!!می باھم نداریبابا ما کھ پدرکشتگ!!می کنیشمارو ھم دعوت م
 !!!می بھ خون ھم تشنھ باشستیخوب ن....میوخون ھم

 تون؟؟؟یتموم شد سخنران-         
داشتم دوکلوم حرف حساب .... کردمیگل کھ واسھ تو لگد نم!! باشنویا!!یزک-         

 !!! توشی جفت پاخشگل رفتھی زدم کھ یم
 ؟؟؟ی دوست دارا؟؟جونتویآر-         

 !! عالمھھیارزو ھم دارم !!یلیآره خ-         
 شی پی وبریگورتو گم کن.... منی االن از جلو چشمانیپس بھ نفعتھ ھم-         

 !!زارمی مھی مامییبایواقعا دارم از خودم وشک....چون االن!!ھیبق
 نشی سیدستشو گذاشت رو!!(شھیمن برم کھ االن گسل درست م!! ابوالفضلای-         

 !!!با اجازتون خان خان)ستادی بھ جلو خم شد ودباره صاف اکمیو
 آب تو دنی پسر مثل کوبنیسروکلھ زدن با ا!! تکون دادم کھ رفتیسر        
 ی وکفشای مشکراھنی با پیشلوار کتون زرشک... انداختمپمی بھ تینگاھ!!!ھاونھ

 ی رنگابیرکاز ت!! ھم دور گردنم بودی مشکی گردبند مھره اھی ویاسپرت ساده مشک
 صندوق عقب رو بستم ودرا رو با رد!!! جلف بپوشمنکھی تا اادی خوشم مشتریساده ب
 عقب بایھمھ کماکان حرکت کرده بودند ومن تقر!!!ھی بقشی قفل کردم ورفتم پریدزدگ
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 ھی کھ میدی رسی مییکم کم بھ جاھا... کردمی حرکت مروشونیتر از ھمھ داشتم پ
 ی مواجھ می راه رفتن رو با دشواریوتا حدود شد ی میخورده سنگ وصخره ا

 بردم تا تعادلم ی شلوارم فرو میبای تو دوتا جشھی جاھا ھمنجوری تو اودستام ر...کرد
 کھ نیآبت... نداختمی مزی نگاه ناچھیبا ھرقدم بھ دورو اطرافمم ....رو محفوظ نگھ دارم

 برگشت سمت من ودر دی کشی رو بھ دوش ملی از وسایمشعل دار ھمھ بود وخربار
 : حرکتش نفس زنان گفتنیح

 دی وقت خستھ نشھیا؟؟ی آدی بری بکر لذت معتی طبام؟؟؟ازیت....شازده-         
شما خوشتون رو !!دی کنی وخودتون رو خستھ مدی کشی زحمت مدیدار....انقدرکھ
 !! درخدمتمیھست!!دیبگذرون
 !!تییممنون از احوال جو!!حتما-         
 نبود کھ من بخوام کمک یبار...ثل روال قبلم بھ دوروبرم سرم رو گرم کردموم        

 جاموند واخر از ھی از بقی تو صف جلو بود اما کم کم بھ خاطر خستگایآنال!! باشمیحال
 وکف دودستش ستادیباالخره ا!!! جلوتر بودکمی ھنوز از من ی کرد ولیھمھ حرکت م

 امونش رو یمشخص بود کھ خستگ...دی کشی مقیم عیرو گذاشت پشت کمرش ونفسا
 : داد زدی وبھ سختدهی بردهیاز ھمونجا کھ توقف کرده بود بر!!!دهیبر

 دیستی واکمی...دینفسم بر!!! بابادی باشتونیگروھ....ھم....فکر....کمی-         
 !!!کھ...دیریمینم!!!خوب

 : از ھمون جلو داد زدنیآبت        
بھ ماچھ کھ واسھ خاطر تو از ....یُ بری میایقدم راه ب دوی تونی نمیتو تنبل-         

 م؟؟یصعود باز بمون
 !!!ی ھمھ ھوادارنی ممنون از ایلیخ-         
 لومتری چندکی خستھ شدالی اتراق کن فردا صبح برگرد ونجای شب ھمی خوایم-         

 !!!یراه اومد
 ؟؟؟ی انگوری کنی نمدای باال درخت پالتوی فامنی ببنیآبت-         
زشتھ توھم حکم نوه اشون !!شونیدنی ددی سر عھی می برگمی کردم بھ تو ھم مدایپ-         
 !!!نمتی بیبعدا م!! خورهی بھشون بر مینر!!یرو دار
 ؟؟؟ی دونستیم!!یشعوری بیلیخ-         
 دستش رو باال اورد ودر ھمون حال کھ پشتش بھ ما بود دست تکون داد نیآبت        

 : زدوداد
 !! ھمھ لطفتنیممنون از ا!!آره-         
 باھم ادی با داد وفرنی وآبتای رفتم وآنالی باال ملکسیتموم مدت من اھستھ ور        

 ی رو با دھن کج زمزمھ رد ولیزی لب چری زدمی کھ رسایبھ آنال... کردندیمکالمھ م
 :سرشو بھ طرفم برگردوند وگفت!!متوجھ نشدم

 نگاه نمای برو تو سی خوایم..... ھاستمی نیینمای سلمی بھ من؟؟فی زل زدھیچ-         
 !!کن
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 ی نگاه نمیمن بھ ھرکس!!! افتخارو بھ تو بدمنی کھ من ایستی نیی تماشانیھمچ-         
 !!کنم

 یپس چھ افتخار!!یآخــــــــــ-کمرشو صاف کرد ودھنش رو کج ومعوج کرد        
 نگاه ھم حسابش ی بھ من شده ومن حتادیا ز نگاھنیاز!!! شده ومن غافلمبمینص

 !!! توھمرهی نکن کھ کالمون میفتگی خودشیخودیپس ب!!نکردم
 نیی پای ھازهیبھ سنگ ر... تو تنشھیمعلوم بود ھنوزم خستگ... زدینفس نفس م        

 آروم بھ یلی نبود وبلعکس خزیاما تمسخر آم.... زدم کھ صداش بلند شدیپام لگد م
 :دی رسیگوش م
 ھی تو از بقنجا؟؟بروی بت انی عیستادی ووای کنیخوب چرا معطل م-         

 !!!ی مونیورزشکارامون جام
پراز خطره .... جنگلنیا- شدمرهی بھش انداختم وبھ روبھ رو خی نگاھمین        
 راه ھی نمقی رو تو دل خطر ترک کنھ ورفشی کھ آدم ھم گروھستیخوب ن!!!وخلوتھ

 !! بھترهنطوریا!!میباھم بر... کنمیصبر م!!!بشھ
 !!حق باتوئھ!!آره-  زد وسرشو تکون دادیبھش نگاه کردم کھ لبخند محو        
 رختشو ھی از ثانی بھ کسری رو لبام بھ طور موقت مھمون شد ولیتبسم آروم        

 خوندند گوش دادم ی پرنده ھا کھ آواز می در سکوت بھ صداقھیچند دق!!بست ورفت
 :گفت ایکھ آنال
 !!!می زودتر بھشون برسمیوفتیبھتره راه ب!!می عقب افتادیلیخ-         
 ی قدممی تکون دادم وراه افتادم کھ خودش رو بھ کنارم رسوند وبا فاصلھ نیسر        

 کھ کنار رودخونھ میدی رسھی زود بھ بیلی کھ خومدیازم ھم پام وشونھ بھ شونم م
 میرفت!! کردندی می وپاسور بازدندی کشی مونی پھن کرده بودند وداشتند قلراندازیز

 : وبا خنده گفتدی دمارو  اول از ھمھنیپھلوشون کھ آدر
 شکستھ نسیبھ خدا رکورد گ!!دندی ماراتونمونم رسیباالخره قھرمانان دو!!!بھ-         
 !!! سرعت عملنیشد با ا
 :تو دلم با حرص گفتم        
 جنگل دراندرشت رھا نکنھ بھ امون ھی رو وسط شی نفر ھم گروھھیخوبھ کھ -         

 !!می باشگھی بھ فکر ھمدکمیبھتره !!خدا
 چھ ستیباز گفتم معلوم ن.... لبام صادر کردمیاما نگفتم ومھر سکوت رو رو        

 رو از لباش فاصلھ داد وطور ونی دھانھ لولھ قلنیآبت!! خودشون بکنندشی پییبرداشتا
 ما در چرخش نی مدام بدشینگاه پر از شک وترد.... نگاه کردای بھ من وآنالیخاص

 اعتنا ی وباوردمیاما رو ن.... انداختی بھم نگاھتعجب  ھم از سرایحس کردم آنال...بود
 ...  دست پاسور رو از دستشون گرفتمھی نشستم ونی وادرایرفتم وکنار آر

 
 ھی ومغرورم دراومدم وبا بقی شد ومنم از حالت جدی عادیم کم ھمھ چک        

 بھ ھمھ سور بده دی برد بای کھ ھرکمیدست آخر شرط بست....جماعت ھمرنگ شدم
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 گروه ھی تو نی وآدرنی وآبتای گروه وآنالھی تو تای وآرمایآر....من!!!رهیوناھارو اون بگ
 عقب می نشروزی روبھ رواند اما ماھم تا پ بامایَدرَ قیفایقبول داشتم حر!!! بودندگھید

 : زد تخت پشتم وگفتی با خوش حالایآر!!! شدنمی وھممی کشینم
 ز؟؟حاالی عزیافای حردیخورد!!ی خودمیاستاد پنجھ طال!!!امی تزی دمت چیا-         

 !!!دیھستھ اش رو تف کن
 : گفتمای بھ آریاروم وجد        
 !! ھاارندی سرت درمشویتالف.... نخونیکر!!بسھ!! خبیلیخ-         
- تکون دادی نگام کرد وابروھاشو باال انداخت وسرھانھی عاقل اندر سفایآر        

 !!! از االن فکر عواقبش باشمدیبا!!!یگیآره راست م!آھان
 : کھ ھنوز گنگ باختش بود گفتمنی رو لبام جا دادم ورو بھ آبتیلبخند        
 مگھ نھ؟؟؟....گھی وقولش دن؟؟مردهیبتخوب شازده آ-         
 ی باشم وبدقولنیآبت!!معلومھ- باال انداختیی ژست گرفت وابرونیآبت        

 !!ستی تو معرفت ما ننیا!!نھ داداش...کنم؟؟نوچ
 : وگفتنی آدریزد بھ بازو        
 دوسوتھ می جور کنی باحال ومشتزی چھی واسھ ناھار میپاشو بر!!پاشو داداش-         
 !!!میبرگرد
 یمن چ!!گھیخودتم برو د....یخوب خودت شرط گذاشت-  نگاش کردنیآدر        

 وفتم؟؟؟یدنبالت راه ب
 ھی بھت یوقت- رو گرفت کھ صورتش جمع شدنی با حرص پشت گردن آدرنیآبت        

 بامن دیپس با....ی باخت منکیتو ھم شر!!! بچھ آدم بگو چشمنیع....گمی میزیچ
 تھ؟؟؟یحال!!یایب

 رهیگی دستتو درد م؟؟؟برداری کنیحاال چرا پاچمو ول نم!!باشھ... باشھ بابا-         
 !!المصب

 : بلند شد وگفتی با ناچارنی ول کرد کھ آدرنیآبت        
 تونھی میوگرنھ ک!!امی از توئھ مزتری دونم جونم عزی ومیفقط چون محتاجم-         

 منو رام کنھ؟؟؟
 نای بھ ساری نگاھنی رو زمزمھ کرد کھ آدریزی در گوشش چطنتی با شنیآبت        

 :مظلوم انداخت وزمزمھ کرد
 !!!شھی مری دمیبر!!!بسھ!! خبیلیخ-         
 حرکت بی ھم پشت سرش دست بھ جنی راه افتاد کھ آبتنیزودتر از آبت        

ش با لذت پک  کردم وبھکی رو بھ لبام نزدونی متکا لم دادم ولولھ قلیرو!!!کرد
انصافا دلم ھواشون رو !! رفتم سفره خونھی کھ با پسرا موفتادمی می مواقعادی....زدم

 جور بشھ زامونی کھ وگھیچند وقت د!! نداشتی نگرانیکرده بود وجا
 کلمھ نی نسبت بھ ای ابانھی غرم؟؟حسیبر!!!میچندسال ھرروز وھرشب باھم....میوبر

 وبھ دی خندی منای وسارتایداشت با آرم.... شددهی کشاینگاھم بھ سمت آنال...داشتم
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 وتنھا ستی جلو چشمام نیچی چند لحظھ حس کردم ھیبرا!! دادیسمتشون آب پاش م
 ھمھ مشتاق نی کھ ایچرا؟؟چرا من!! زدیبھ دلم زخم م.... وفراقیحس دور!!!اونھ

 بھ خودم می زنگ گوشی بھ دلم دامن زده؟؟؟با صداشی وتشودی حد تردنیرفتنم حاال تا ا
لولشو پرت کردم اونطرف ... رفت تو گلوم ومنو بھ سرفھ انداختونیدود قل....اومدم

 شلوارم در بی رو از تو جیگوش!!!ومدیاز چشمام اشک م...وچندتا سرفھ محکم کردم
 یعکس مضحک احسان داشت بھم چشمک م...آوردم وبھ صفحھ اش نگاه کردم

 :کردم زدم واتصال رو برقرار یلبخند کج....زد
 ؟؟ی خوای میچ-         
 ی کنی فاز می چنی عیدار!!مرده شورتو ببرند پسره خر!!مرگ تورو-         
 فھی طاھی جر نجای بدبخت دارند ای سرھی کھ ادی نمادتی....ی گذرونی ھاتو میوخوش

 !! کشندی رو ممونیم
 !!دییای بدی مثل ما جمع کندی خواستیم!!مشکل شماھاست-         
 یچھ م!!!وفتھی راه ملیبترکھ س!!دست رو دلم نزار کھ منبع خونھ!! برادریا-         

 !!!ی شنوم کھ بھ ھن ھن افتادی؟؟میکن
 !! المصب رفت تو گلومنیدود ا! بابایچیھ-دوتا سرفھ محکم کردم        
 قورت ونویپسرجان؟؟من قل!!!یوفتی بھ سرفھ مییزایبا چھ چ!!امی تی شدریپ-         

 ؟؟؟یشی روبھ ملکوت می خوریبعد تو دودشو م....شھی نمچمی ھدمیم
 .یشما کار کشتھ تر!!ھیلی کشم خی کھ منمیھم!!ستمیمن کھ مثل تو معتاد ن-         
 کنم چقدر یدرک م!!ادی برنمنمی عرضھ ھمی بیاز تو!! دونمیم!! دونمیم-         

 !!! بودنجیسختھ ھو
  چھ خبر؟؟روبھ راه؟؟ھیاز بق-         
 ی از اصلیکی شییخدا!!میدیبھتر لم م.... جامون گشاد شدهیتو رفت!!میآره خوب-         

 !!!ی عوامل کم بود جا برطرف شد بھ حق علنیتر
 ھمھ یجا... کھ خودش رو با ناسوس باد کردهیکس...گھی داره بھ من می کنیبب-         

 ...رو اشغال کرده و
 از وجناتت ی چگھید!!!جذاب!!کلیخوش ھ...پیخوشت....با آرنولدباشھ با-         
 بگم؟؟؟
 سنگ کھ ھی ی رفتھ باالای کھ آنالدمی وددمی باال کشی روفرشینگاھم رو از رو        

 داد واون یرفتھ بود باال وداشت مانور م!!!چھ عرض کنم؟؟صخره براش مناسب تره
 لحظھ ترس بھ ھی!!! کردی وارد مجانی ھای وآنالدندی کشی مغی جی خطرم ھریدوتا آژ

  بشھ؟؟شیدلم افتاد کھ نکنھ طور
 

  ؟؟امی؟؟تی بھ حق علی نذرم مستجاب شد؟؟مردام؟؟انشاهللایالوووو؟؟ت-         
 .ی استجابت بخواتی با خلوص نکمی دیبا...نھ... شنومیم...یآرومم بگ-         
 ؟؟یون گرفت شد خفھ خی شد؟؟چدهی کشزتی پرییھویپسره -         
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 !!! رفتھ رو اعصابمدهیداره مانور م..... دختره رفتھ باال صخرهنیا! یچیھ-         
 بگو من دیبرگشت...دمش گرم!!ھم اون خوب بلده تورو بچزونھ ودقت بده!!جان-         
 !!! رفتن رو اعصاب تورو باھاش بزارمی جلسھ آموزشھیحتما 

 ی رو کنکاش می روفرشیرای حصیشت توچشمام دا...از دستش خندم گرفت        
 شدن دهی آب وپاشی تونی بزرگ وسنگزی چھی وبعدم افتادن غی جیکرد کھ صدا
 وحشت بھ دلم تای وآرمنای ساریغایج!! کم بودیلیالبتھ خ... من یقطراتش رو

 ینگاھم بھ تو.... نبوداینال آی صخره نگاه کردم ولیبا ھول وھراس بھ باال...انداخت
 آب رودخونھ داشت اونو باخودش عی وسری قواری بسانیجر.... شددهیرودخونھ کش

 لرزون بھ یبا عجلھ وصدا.... گرفتی کرد وتوان مقابلھ ودفاع رو ازش میھمراه م
 :احسان گفتم

 !! فعالرمی گیاحسان بعدا باھات تماس م-         
 ھر ایآنال.... کردمی میر کادیبا!!ی رو فرشی رو قطع کردم وانداختم رویگوش        

نفسم داشت بند ....ومدی آب ودست وپا زنان باال مری رفت زی بار مھی ھیچند ثان
 طور کوبش پر قدرت واسترس نی کردم وھمی حس ممیشونی پیعرق رو رو!!!ومدیم

 جا چیذھنم قد بھ ھ!! ازم ربوده شده بودیل وانجام ھر عمیری گمیقلبم اما قدرت تصم
 کردم ی فقط نگاه میمثل افراد ناش!!! بود کھ قفل وھنگ کرده باشھنیمثل ا... دادینم

 : داد زدتی با عصبانایکھ آر
 !!شھیداره غرق م!! بکنی غلطھی امیخوب ت-         
غرق !!...شھیداره غرق م....( شدیحرفش بھ طور مکرر تو ذھنم اکو داده م        

 آب ممکن بود جون من رو بھ انی کردم؟؟جریار م کی چدیبا.....دی لرزیتنم م!!)شھیم
 نبودش رو تصور ی لحظھ ای تونم حتیا؟؟نمی اما انالرهی اب خوردن بگیآسون
 بھ خودم ی خفھ اغی جیبا صدا.... شدی مبد  وحالمدی لرزیتھ دلم م!! تونمینم...کنم

 باال گھی آب ودی پرت شد توای جلوتر آنالیلیخ....اومدم وبھ طرفش سر برگردندم 
 رفت ای آنالکھیی از جاقای کنار رودخونھ ودقاریوبد تر از ھمھ بودن سام!!ومدین
زھر  اخر!!!حس کردم بند بند وجودم از ھم پاره شد!!دیخون بھ صورتم دو....نییپا

 کھ قصد داره تقاصشو پس دی شد فھمیاز تک تک حالتاش م...ختیانتقامش رو ر
مشتم کھ .... سمتشدمیره زدم وبا تمام توانم دونع...حالم از کنترل خارج شد!!!رهیبگ

مثل !! افتادنی زمی آوردم کھ پرت شد ورونییگره خورده بود رو تو صورتش پا
 گرفت راھنمی از پشت پی اما دو دست قوبزنم خواستم دل بھ آب... ھا شده بودمیروان

 طرف نی تنھا چند قدم ای خورد تو صورتم ولیتا برگشتم مشت....ومن رو عقب کشوند
 رو قشی بردم وورشی ومدی خون مشینی کھ حاال از باریبھ سمت سام...اونطرف شدم

 جی گکمی زدم تو صورتش کھ آخ واوخش بلند شد وسر منم میشونیبا پ....گرفتم
 لگد تو ھی حوالھ صورتش کردم کھ با یکوبوندمش بھ درخت وسھ مشت متوال...فتر

دل ...خم شدم وبھ عقب رونده شدم...شکمم مانع از فرود مشت چھارم تو صورتش شد
 کھ با رهی بگری خواست زیم... عربدش سرم رو باال آورد یصدا!!!دیچیورودم بھم پ
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کمرش رو گرفتم وبرش گردوندم ووبا !!!می تری قوفیاما من حر...سر اومد تو شکمم
حس ...چندتا لگد محکم بھ پھلوش زدم... نداشتیی ناگھید!!!نی ملق اندختمش زمھی

 : بلند شدای آریصدا!!!ومدیداشت خون م.... کردمیسوزش رو کنار لبم م
 !!!غرق شد!!! رو بچسبی آنامیت-         
 دمیبا وحشت برگشتم ود!! حبس شدنھینفسم تو س... رفتھ بودی بھ کلای از آنالادمی        
 ندونستم زی جاگھیصبرو د!!رهی فرو مانشی تو آب وجرشتری داره ھر آن بایکھ آنال

سراز آب دراوردم !! بودری جدال نفس گھیمقاومت با آب واقعا ... رفتم تو آبرجھیوش
شنا کردم وودم !!ھوشھی رفت ومعلوم بود کھ بی منطوری ھمت داشایآنال...ونفس گرفتم

د اما دستم بھش  تر از موقع بھش رسونعی سریلیخودش من رو خ!!رو بھ آب سپردم
 دادم واز سرشونھ مانتوش گرفتم یشتری خودم رو کشش بیبھ سخت....دی رسینم

ھر   قلب ونبضش رو کھفیچشماش بستھ بود وتنھا ضربان ضع!! تو بغلمدمشیوکش
چشمم !!! شدیتنش داشت سرد وسردتر م.... کردمی شد رو کماکان حس میدم کمتر م
 ای نجات خودم وآنالیتنھا راه برا... اومده بودنیی درخت پاھی شاخھ کھ از ھیخورد بھ 

دستم رو دراز کردم تا شاخھ رو ... شدمی مکی بھ کناره نزدیلی خدیبا!! بودنیھم
 یادی زیلیراھم بود غافل شدم وسرم با شدت خ  کھ سری اما از سنگ بزرگرمیبگ

 یجا...دی چرخی داشت دور سرم مای چند لحظھ کل دنیبرا!!! رفتجیخورد بھش وگ
وقرمز شدن ... صورتم راه افتادی کھ روی لزجھی مای داغ شد وبعد داغیدگیضرب د

 ایچشمام ...شمی کردم حال تھوع دارم وھر دم دارم بدتر میحس م!!!آب رودخونھ
 شد کھ ی داشت تو آب ول مایآنال!!! کردی رفت وچندتا چندتا می مجی گای دی دیارمت

 کردم کھ تپھ ی مدیداشتم قطع ام...فت نگھش داشتم بغلم سی نداشتم تویبا تمام قوا
 باال طی کردم حواسم رو جمع کنم وخیسع!!! جلومون سبز شدی منجھی مثل یسنگ

 رو فرستادم باالش وبعدم خودم ای وآنالمخودم رو پشت تپھ سنگ پناه داد!!!ارمین
 واز کنار رودخونھ دمی رو کشای بود آنالیبتی خوردم اما بھ ھر مصیتلو تلو م!!!رفتم

 شد ی مدای پیکی اگھ یعنی!! دادی از حد عذابم مشیسرم داشت ب...فاصلھ اش دادم
ھمون ...ایرفتم باال سر آنال!! بودمی ازش ممنونم مدیبا... کردیودرجا خالصم م

دھانش رو ....چاره نداشتم!! ھاشھیآب رفتھ بود تو ر... زدیضربانم داشت بھ زور م
 کی.... بھش دادمی بردم وتنفس مصنوعنییسرم رو پا...و گرفتم رشینیباز کردم وب

دستام رو مثل موقع !!دی چکی رفت وآب میازم داشت خون م!!سھ بار....دوبار....بار
 یانگار تو ھمون حال برا...ن دو کتفش فشار آوردمیساعد زدن تو ھم قفل کردم وب

 یرد کردم کھ بعد از کلفشار وا!!! بھم داده شده بودی فوق العاده ایروینجاتش ن
 برام نمونده بود کھ ی حالگھید!!! فرستادرونی داد وسرفھ کنان آب رو بجھیانجامش نت

 !!! مطلقیاھی سھی ندارم جز ادی رو یچی ھگھیبھ پشت افتادم کنارش ود!!بزارم
       

 رو بھ قصد لمونی بار وبندمارستانی از بصمونی دوروز بعد از ترخقایدق        
 اما با می بھ در بمونزدهی تا سمی خواستیدرواقع م!!!میبرگشت بھ تھران جمع کرد
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 کھ شیاز دوروز پ!!! نبودزی کار جانی کرد ای می کھ بر جو حکمرانیطیشرا
 رونی پامونو از خونھ بشتند کردند ونذاتی تا تونستند مارو تقومیمرخص شد

 خورد ھی ده تا بخمیشونی بود وفقط پدهی ندیجمجمھ ام خوش بختانھ صدمھ ا!!!میبزار
 پانسمان بستھ ھیدوست نداشتم کھ دورتا دور سرم !! چسب پھن زده بودمھیوروشو 

 می ذاشتی وممی کردی رو جمع مالیوسا!! بودالی تو ویادی زیلیھمھمھ خ!!!بشھ
 ی داده بودم ونگاه مھی تکنمی ناظر بھ کاپوت ماشھی من تنھا مثل لبتھا!!صندوق عقب

 کھ تو نقطھ روبھ دی چرخی ومدیی پای رو ماطیمردمک چشمام دورتا دور ح...کردم
 ھی گرفت با ی جلوم رو نمیاگھ کس!! بودمزاریب....ازش نفرت داشتم!!روم متوقف شد

 ھی یعنی نی کشوند وایکام مرگ م  رو بھایاون داشت آنال.... کردمیگلولھ خالصش م
 رفت سمت ی روح داشت می چھره خشک وبھی وبا بیدست بھ ج!!!قتل نا فرجام

بھش محل !! راست بره فرودگاه وبعدم کاناداھی نجایقرار بود کھ از ھم!!!شیی دانیماش
درست سمت !!ستادیحس کردم کھ کنار دستم ا...دمی کشواریندادم ونگاھم رو بھ د

 آروم ی زدم کھ با لحنی کردم وپوزخند صدادارلی بھ سمتش مای کمموصورت...چپم
 :گفت

از ...یرسوابش!!کار منو تکرار نکن....تو!!! باشایمراقب آنال... مرد ھیمثل -         
 !! بسپارادتیتا ابد ....نویا!!یوفتیچشم ھمھ م

 دی بلند راھش رو کشیی نداد وبا گام ھای بپرسم اما مجالیزیخواستم ازش چ        
 :حرفش تو ذھنم تکرار شد!!!ورفت
 !!!!) مردھیمثل .... باشایمراقب آنال.... مردھیمثل (-         
 دی نامرد بود رو سفی ھرچی وروھی چیدی کھ تو نفھمیزیمرد؟؟؟چ        

 نیدستم رو از ماش.... رفتی میاھیچشمام س.... کردمی مجھیاحساس سر گ!!!یکرد
 دیبع.... حالمنیبا ا کنم اما ی خواستم خودم رانندگیم!!!نیگرفتم ورفتم نشستم تو ماش

 !!! دونستمیم
 ست؟؟یحالت خوب ن-         
 پر از آرامش ی لبخند آروم ونگاھھی با ایآنال... وبا ھول برگشتم عقبدمیترس        

 دختر ھیھربار مثل !! بودمشدهی حد آروم ندنیتا بھ حال تا ا!! کردیداشت نگام م
 یانگار کھ باک!! زدی وبھ صراحت حرفش رو مدی توپی وپرجسارت بھم میاغی

 :رونینفسم رو آه مانند دادم ب!!!نداشتھ باشھ
منم خوب ...شھیزود رفع م!!ستیاما مھم ن...رهی مجیسرم باز داره گ!!!نھ-         

 !!!شمیم
زخم شده ... چسب زخم ساده زده بودندھی وی کبودی جاھی اونم یشونی پیرو        

 شتری بمینخواست!! نقش داشتھھی قضنی تو اارمی کھ ساممین نگفت کدومموچیھ!!!بود
 !!!می کنجادی ای دل چرکنیاز

  بود؟؟؟ی کارت چنی الیدل-         
 ؟؟؟یچ-چشمام گرد شد        
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با بھ خطر انداختن جون خودت نجات ...چرا منو -ھنوزم خونسرد وآروم بود        
 ؟؟یداد

 تو جفت پا ای شدم تیچرا وارد زندگ... نرفتھ کھ منادتی- کردمیمکث کوتاھ        
  من؟؟ھوووم؟؟ی وسط زندگیاومد

چون من - زدمیلبخند کم حال.... بودی اخم کم حال از سر نا آگاھھیجوابم تنھا         
 یپا.... اگھیحت!!! محافظت کنھسشیاز رئ....نھی افشیوظ... گاردمیباد!! امگارتویباد

 !!ادیجونش وسط ب
فکر جون خودش رو .... مواقعنجوریتو ا.... وفادار ھمگاردی اون بادیحت...اما-         

 !!! کشھی کنھ وپا پس میم
 من نکھی ایپا....تو بزار- صاف نشستممی صندلی ورودمی تو موھام کشیدست        

 فھی فرد وظھی ونمی شیعقب نم... جای وبی والکدمی رو شرط وشروطم مقیلیخ
 !!!شناسم
 !!!ممنون-         
 ؟؟ی گفتیچ-  برگشتم سمتشیبا تعجب وشگفت        
بھ تو ...من!!یبھ خاطر ھمھ چ- شدرهیسرش رو آروم بلند کرد وتو چشمام خ        

از !!من تا االن صد تا کفن پوسونده بودم...ی کردیاگھ تو کمکم نم!!امی تونمی مدیلیخ
 یود مغرور اعصاب خوردکن بود موجھی نکھیبا ا....یھمون اول کمک حالم شد

 !!یوھست
 ؟؟؟ی کارات وضدحاالت بردارنی دست از سر ای خوایتو نم-         
 !!!نوچ-  شل شدششین        
  از دست تو زجر بکشم؟؟دیچرا اونوقت؟؟من ھمش با-         
 !!!آره-         
 :دمیبھش توپ... شدمیعصب        
 چرا؟؟؟-         
 :د جواب داد خونسریلیخ        
 دهیفا....ی وخودتو بزنیھرچقدرم تو لباساتو پاره کن!!ستمیآدم بشو ن....چون من-         
 !!نداره

 !!! کنمیممکن م... رورممکنی کار غنیمن ا -         
 !!!ی زنی حرفو منی انانیبا اطم!!یدواری بھ خودت امیلیخ- کردیخنده کوتاھ        
 !!!صد درصد- ابروم رو باال انداختمی تاھی        
 ؟؟یای از پسش بر میمطمئن-         
 !!!ستی ممکن نری غزمی چچیکار نشد نداره وھ-         
 !!!محال ممکنھ!!! پنبھندیشتر در خواب ب-         
 رام کردن یعنی.... االغ رو رام کنھ وبھش فرمان بدهھی تونھ یواال آدم م-         

  بستھ ھم سخت تره؟؟؟ازون زبون....تو
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حاال اگھ !!! ندارمی خوبونھیم....نی زمی رویبا آدما!!می آسمونی حورھیمن -         
 !!! ور اونور شدم دلش خوش باشھنی بھ ساز اون اکمی دیشا...ادی بیزی چی پرھی

 ؟؟؟ی طرفی با کی فھمیم... رو کردمی کھ من کار ھمون پریوقت-         
  نکنھ؟؟یھرک-         
 !!!داریشب درازست وقلندر ب!!می کنی مفی وتعرمینی بیم-         
 !!!فتونوی وھم تعرمینی بیھم شبتونو م!!بلھ بلھ-         
 !!!کنار بکش!! ھانمی بیدارم پرچم صلحتو م-         
 !!! جوجھی مماخوی زانو بزندیتو با!!!عمرا-دیبلند خند        
 !!!ی کنی من معاملھ نکن کھ ضرر مبا!!رمی ناپذری تسخامیمن ت-         
 ور وفتھی بامن دربیھرک!! پاره امشی تخس سرتق آتیای انال؟؟منمیجد-         

 !!!وفتھیم
 !!!نیحاال بب!!! ندازمیورت م-         
 !! منبع اعتماد بھ نفسشششششششیا-         
 تا نشست نیآبت.... بحث ماھم کات خوردنی تو ماشنیتاوآبتیبا اومدن ونشستن آرم        

 : داد وگفتشینی بھ بینیچ
 ملکوت ی ور دست ساالر تا ھممونو راھنی بشایپاشو ب!!!پاشو بچھ جوجھ-         
 !!!زشتھ منتظر بمونند.... استقبال کننده رو خبر کردمیمن کل!!!نمیپاشو ب!!ینکرد

 لباس خوب ھی من ی گفتیم!!!ه افتاده رایتا االن حموم زنونھ ا!!الیواو-ایآنال        
 !!!بپوشم آبروم نره

 جامو پر کرد وراه عی سرنمیآبت...دمی پررونی بنی کردم واز ماشیخنده کوتاھ        
 ی مشی داشت سرم رو تا سرحد انفجار پای آنالی وھوارھوارانی آبتیراژایو....میافتاد
 داده بودم ودستم بھ نیی رو پاشھیش.... رو چشمام بودشھی ھمسمی مدل پولنکیع!!!برد

وصدارو ... دست برد وضبط رو روشن کردنیآبت... بودمھ سرم گذاشتریحالت قائم ز
 .... حد باالنیھم تا اخر

 !!! دلمون باز بشھمی آھنگ گوش بدکمی-         
 

 نمی خوش بای خوامت با تو بھ دنیم        
 نمیشی رو بھ روت میوقت        
  توامری چقدر درگمنی بیم        
 ی ذاری دست تو دستم می وقتی دونیم        
 ی انگاری دوستم داریگیم        
  کھ بھ تو وابستھ شدمیدیفھم        
  تو حساسمی خوامت رویم        
 تو باور دارم با ھمھ احساسم        
  از دسترمی تو می خوامت بیم        
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 دل حساس من بھ چشمات وابستست        
  تو حساسمی خوامت رویم        
 تو باور دارم با ھمھ احساسم        
  از دسترمی تو می خوامت بیم        
 احساس من بھ چشمات وابستست        
        

 رمی گی خوامت از خواستنت جون میم        
 رمی می لبخندت میواسھ         
  توئھی اون چشمای تورمیتقد        
 ونمی ھست بھ تو مدای تا دنی دونیم        
  ممنونمای دنکیمن از تو         
  توئھی دلم جای دونم تویم        
  تو حساسمی خوامت رویم        
 تو باور دارم با ھمھ احساسم        
  از دسترمی تو می خوامت بیم        
 ت وابستستاحساس من بھ چشما        

 ) خوامتیم-عماد طالب زاده        (
 قلبم داره نکھیحس ا....ای لحظھ رفت سمت آنالھی ی بغل برانھی آینگاھم از تو        

 یعی طبریبرام غ!!! کردمی رو با بند بند وجودم حس مارهی در می بازوونھید
 زد ینامنظم م!!! ومسخره کنھرهی بگی اندازه من رو بھ بازنی قلبم تا انکھیا...بود

 جاده کھ ھر دوطرفش ھی.... شدمرهی خرونی بنظرهبھ م!!! باقدرت بودیلیوحرکاتش خ
 کھ میدی رسییکم کم بھ جاھا!!ومدندی وسرسبز بھ چشم مدهی سربھ فلک کشیدرختا

 کھ بچھ ھا یی ھا وبحثایبا شوخ!!! نداشتی ما فرقی بود اما براینی سنگمھی نکیتراف
 تو م ھیخوراک... سرسام آور حس نکردمکی ترافنی رواز ایزی چدندیکش یوسط م

 پنج می چھارونیساعتا...می کردری داشتم وخودمون رو با ھمونا سادی زنیماش
 یاونا کھ رفتھ بودند فرودگاه برا!! در خونھ عمونادرمیدیبعدازظھر بود کھ ما رس

 باھام دست داد وبغلم نیآبت...می شدادهیھرچھرنفرمون پ!!! ورسوندنشاریبدرقھ سام
 :کرد

 دی ھا بکنیزی ناپرھنیبازم از... بھ ما خوش گذشتیلیخ!!دمت گرم داداش-         
 !!!میریوگرنھ از دست م!!توروخدا

 رو بھ صدا فونیرفت وزنگ آ.... کردم واز خودم جداش کردمیخنده بلند        
 :ا وقار گفت روبھ روم وبستادیا... جلو اومدایدرآورد کھ آنال

 !!!ی دونم موفق بشی مدیاما بع!! ممنونیبابت ھمھ چ-         
 !!مینی بیم!! کنھی رو معلوم می ھمھ چندهیآ....گفتم-لبخند زدم        
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 ی کھ دستش رو تو دستم گرفتم وبھ نرممیھم زمان دستمون رو باال اورد        
بعد چند لحظھ دستش رو عقب !!!ھردو دستامون گرم بود... بودیشباھت جالب...فشردم

رفت داخل ودر بستھ .... گفت کھ منم جوابش رو دادمرلبی زی وخداحافظ آرومدیکش
 :فت گشیشگی جلو اومد وبا ناز ھمتایآرم!!!شد

 م؟؟؟یبر!!!ماتت نبره-         
 :بھش با ھمون لبخند نگاه کردم وگفتم        
 !!! میآره بر-         

 
 :ایآنال        
 :داد زدم        
 لھی وپی بدری اقبال گای بھ من بدبخت سیتو فقط بلد!!!!ی عوضیلعنت!!!اه-         

 ؟؟؟یبش
 ی اگھیکس د!!!اوردی وحرص درمدی خندی بھم مدهی چاکشی نھیآفتاب داشت با         
 خدا سرمو یا!!! سروقت منادی بشھ؟؟ھم درست مششیری نکرده بود کھ سدایرو پ

 گذره ومن از ھمون موقع ی از سفر شمالمون میحدود دو سھ ماھ!!واریدبکوبونم تو 
 یبرا!!! کردمیتی کانون وکنکور وتقوه فشردی درس وکالس ھاری گبانیخودم رو گر

تازه اونم ... سھ ساعت خواب مطلوب داشتمای دودی تا حاال شاشبیاز د!!کنکور امروز
االنم کھ اوضاع !!!وگرنھ من قصد نداشتم کال بخوابم!!میبھ لطف خواب بردن اجبار

 نی تو ان دوباره خوابم ببره اما مگھ مدی تا شادمی سرم کشیپتو رو رو!!نھیمعرکھ من ا
 منو تا سقف می وزنگ ھشدار گوشری آژی تونم تجربھ کنم؟؟صدای رو مشیخونھ اسا

با حرص !!!وم اومده کامال مطمئن شدم خواب بھ چشم من حرگھید!!پروند وبرگردوند
 دی بخوام دوباره بخوابم از تو وجودم پر کشنکھیحس ا!!!تو دستم گرفتم وخفش کردم

پتو رو !! سوختی مست خواب بودم وچشمام مھنوزم رامای تفاسنیبا تمام ا!!ورفت
 آب سرد رو ریش!!یی پاشدم وتلو تلو رفتم تو دستشویاعلی ھی گوشھ تختم وبا دمیشوت

 نی خمارم تا اخریچشما!!! بھ صورتم کھ انگار برق ازم ردشده بوددمیباز کردم وپاش
 نھی آجلو راست رفتم وھی اومدم ورونی بییاز دستشو!!دی کشیحد ممکن بھ گشاد

 یاز شب قبل ھمھ چ... سرم بستمیموھامو با دقت شونھ زدم وباال....ستادمیدراولم ا
مداد تراش وکارت ورود بھ ...پاکن...دوسھ تا مداد سرکرده...رو صدبار چک کردم

 کھ ی بھ رنگ سورمھ ای وخوش دوخت ادارکی دست مانتو شلوار شھیو!!!جلسم
 کی وشی جفت کفش رسمھیبا ....کار شده بود دی سفکی نوار بارھی ناشی وآستقھیسر

 ری تو قدم تاثیلیشنھ داشت کھ خ ھم پای سھ سانتھی کھ واکس زده بودم ویسورمھ ا
 از مقنعھ انداختم وفرق کج رونی از موھام رو ھم بیکی کوچکھی تھی!!!گذار نبود

 یلی خی خط چشم ساده ورژ لب صورتھی بود با کی پنکھی تنھا شمیآرا....کردم
 ورو دمی ھم انقدر کم حال بود کھ انگار نھ انگار زحمت کششیھمون ارا!!!مات

 جا دادم وبا استرس از در کی کوچی دستفی کھی رو تو لمیوسا!!!صورتم جا دادمش
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 کردم ورفتم تو سالن یپلھ ھا رو با وقار ومتانت ط!!!رونیاتاق رفتم ب
 یوداشتند صبحونھ م  زودتر از من بلند شده بودندنی وآدرنیآبت!!!یغذاخور
 تا بعد ستادندی دوتا وانی آلمان اما ا دوروز بعد برگشتمون برگشتقایبابا کھ دق!!خوردند

 :صدامو باال بردم!!کنکورم برگردند
 !!!ی متعالیصبح عال-         
 : وگفتدی رو سر کششیی قلوپ از چاھی نیآبت        
چرا انقدر !!! ھای شما امروز کنکورداری ناسالمتدیببخش!!!ی خانومنیھمچن-         

  تو؟؟ی خوابیمثل خرس م
 ادی نرفتھ کھ شما ادمیبلھ -زی ونشستم پشت مدمی رو جلو کشنی کنار آدریصندل        

 کپھ مرگم رو بزارم کھ سر جلسھ نرم قھی دو دقدیبا!! منم ادمم ھایول!!ی کنی میآور
 !!تو اغما
 یپی چھ تینی بی؟؟نمیدی مری بھ خشگل کالسشون گھین؟؟چیاوووو آبت-نیآدر        
 کھ حتما تو کنکور قبول ی کنجادی پسرا ای برازهی انگھی اول نی از ھمی خوایزده؟؟م

 !! کلکیبشند؟؟ھان؟؟ا
 اگھ لباس گداھارو یحت!!من در ھرصورت خشگلم- پشت چشم نازک کردم        
 !!!بپوشم
 ی مشی اراھیواال اگھ منم ده ال!! ھای بالی بھ خودت میستی تحفھ نیلیخ-نیآبت        
 !!ی فروشی خواھر جان فخر میشاخ کھ نکرد!! جھانستھی شدم دخترشایم...کردم

 ی مشتری کلھ خربزه از تو بنیبھ من چھ؟؟ھم...ینی ببیچشم ندار!!گمی متویواقع-         
 !!!فھمھ

 : کردم کھ گفتییسالم بلند باال....شمی واومد پدیھمون موقع زھراخانوم سر رس        
 د؟؟یدی شده با شما دوتا بھم پریچ!!! دل منزی سالم عزکیعل-         
 : کھ گفتمختی رییزھراخانوم تو فنجونم چا        
 خواد یم... سروگردن ازش باالترمھی سوزه من یتا ناکجا آبادش م!! بابایچیھ-         

 !!! کنھعیضا
 بچھ نگا نکن قد نی اافھی وقختیبھ ر!!اووووووو مادرجا- زھراخانوم        
 !!!گھی دگھی می چھی...نپختھ اس...ش خامھ ھنوز عقلنیا!!!غولھ

 یحاال مارو آدم حساب نم!!گھیزھراخانوم؟؟دست شما درد نکنھ د!!یزک-نیآبت        
 د؟؟یکن

تو کھ اصال !! کنم دلش نشکنھیمادرجون دارم از خواھرت دفاع م- زھراخانوم        
 !!ری نگی کنم تو جدیازش دفاع م...یریفقط واسھ خودت م!!ی کنیمالحظھ نم

 :دمیاسمش رو کش        
 زھرا خانـــــــــــــوم؟؟-         
 سمتم خم شد واروم ی با شادماننیآبت!!! ورفتزی رو گذاشت رو می وقوردیخند        

 :گفت
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 یول!! حرف بزنھی تونھ درست حسابینم....مخش تاب داره!!!گھی دھیریسن پ-         
 !!! نکنھریھستھ اشو تف کن سردلت گ!! ھایخورد
 کھ تھ گلومو بدجور دمی رو سر کشمیی از چاکمیفکمو جابھ جا کردم و        

 : با شتاب گفتنی آدرھویوسط لقمھ گرفتنم بودم کھ ....سوزوند
 !!!پاشو!!می پاشو بریآن.....یآن!!اوه اوه اوه-         
 ؟؟ی زنی مرغ پرکنده بال بال منیخوب چتھ تو؟؟چرا ع-         
 سر دیمگھ تو االن نبا!!مھیدخترجان ساعت ھفتھ ون!!ی خونسردولیبابا ا-نیدرآ        

 ؟؟؟یجلسھ باش
 از ییھوی نگاه کرد ونی بھ آدری نگاه کردم کھ تنھا لحظاتی با آشفتگنیبھ آبت        

 : وداد زددیجاش پر
 !!!می تا ھم حوزه بتازدیبا!!گھید پاشو د-         
 یجلو نشستھ بودم وناخن ھامو م!!می شدنی آبتنی وسوار ماشمیدیبدوبدو دو        

 دمی نگھ داشت کھ پرمی در حوزه امتحانی جلونیماش.... شدرمید!! ابوالفضلای....دمیجو
ھمھ خانواده ھا با بچھ ھاشون پشت در منتظر !!ستی نی خبرچیھنوز کھ ھ...اما!!نییپا
صبحھ نھ ٩ شروع آزمون ساعت ی افتاد کھ ساعت قانونمادیتازه ... بودندستادهیوا

 ی کھ سوت زنان داشت بھ آسمون نگاه منیبا حرص برگشتم سمت آدر!!!ھشت صبح
 :متوجھ نگاه من کھ شد با خنده گفت!!!کرد

 یدیبھ اوردن رتبھ ام...ی بودلکسیاونطور کھ تو ر!! برات بد نبودجانی ھکمی-         
 !!!نبود

 ی مستیقلبم داشت ا....وونھیپسره د!!!ستی نیدیواالنم بھ سالم موندن تو ام-         
 !!!کرد

 ی محو منی زمی از روگھی موجود اعصاب خورد کن دھی!!خوب چھ بھتر-         
 !!!شد

 یدی سفشی رنمیآبت... پناه بردنیبھ سمتش حملھ ور شدم کھ مثل بچھ ھا پشت آبت        
 :کرد وگفت

 نی ازگھید!!! رحم کنشی عقلی وبیخامتو بھ !!شکر خورده.... کردهیجوون-         
 !!! کنیشما بزرگوار!! خورهی نمی اضافیزایچ

اما بھ دفعھ !!! کنمی ولت مدهی می دونم کلت بوقورمھ سبزیچون م- دمیعقب کش        
 !!!ستی نیدیبعد ام
 ....)جھت ورود بھ سالن آزمون و...یداوطلبان گرام.....(-         
 دونستم یم... استرس داشتمیلیخ!! زنھی نمگھی چند لحظھ حس کردم قلبم دیبرا        

 : جلو اومد وگفتنیآبت!!!دهیاالنھ کھ رنگم پر
 ؟؟ی دار؟؟استرسیچتھ دختر؟؟چرا مثل آفتاب پرست رنگ بھ رنگ شد-         
-دی وسرمو بوسدیسرمو تکون دادم کھ منو تو بغلش کش... تونستم انکار کنمینم        

 واسش پشت کنکورش دعا دی خانوم شده بانقدرزودیبون خواھرم بشم من کھ اقر



 382 

 امی می بزنی سوت سرانگشتھی از وسط جلسھ ھیکاف!!میما پشتت...ینترس آبج!!!میکن
 !!!دمیخودم بھ جات کنکور م

 !! مقتعھ منو سرت کن توبروایخوب چرا بعدا؟؟ب-         
 برم سر جلسھ بتی وحکلی ھنیمن با ا!!اری درنی جنبھ بازی دخترجان بیزک-         
 !!!نھ من...ی دانشگاه قبول بشی خوایتو م!!ایگی تو؟؟چرت میبھ جا

 !!!ی زنی حرف مفت می کنی مجای بیلیخ... یپس تو کھ دلشو ندار-         
 روش حساب باز ادیتو ز!! بھ زننده حرف مفت وبلوفت معروفھنیکال ابت-نیآدر        

 !!!نکن
 یصدا!!دی بھ خودش گرخنی فشرد کھ آدری بھش نگاه کرد ولباشو طورنیآبت        

 :توش نوشتھ!! بودامیت.... درش آوردمبمیاز تو ج...زنگ اس ام اس گوشم بلند شد
 !!!یموفق باش!! یاری بھ دست بی مطلوبجھی نتدوارمیام-         
 :براش نوشتم        
 !!!م شما گرمد!!! جنابی کردنی دیادا-         
 حس افتخار رفتم ووارد جلسھ ھیبا ...حس اعتماد بھ نفس کاذبم دوباره قلمبھ شد        

سواال رو با !! زنگ شروع آزمون خوردقھی وبعد چند دقمی صندلینشستم رو...شدم
 یازش راض!! دادم وبعد اتمام دوسھ دور چک کردمیدقت وسرعت جواب م

 !!!شمیحتما قبول م...شد کھ من ی بھم الھام می خاص قلبنانی حس اطمھی....بودم
       

 ی چندوقتیآبت!! نگھ داشتکی آموزشگاه فوق مدرن وشھی ی جلونی آبتنیماش        
ومن امروز با ھزارتا ننھ !! بودی ھم مربنجای داد وای متاری گیبود کھ اموزش حرفھ ا

 وآسمون بھ ھم تونستم قانعش کنم کھ من رو ھم دنبال خودش نی ودوختن زمبمیمن غر
 پی تھی!!!یجونم چھ کالس!!!ی کارآموز افتخاروان اونم بھ عننجای اارهیبکشونھ وب

ھوا نسبتا !!! دختر حسوده درجا بترکھ من حال کنمی زدم کھ فک وچشم ھرچیاساس
 تا آرنجم باال ناشیآست مانتو سرد ولس قرمز داشتم کھ ھی!!! تابستون بودلیگرم واوا

 فاق دار یفشا شلوار چسب بژ با کھی... شدی دور کمرش بستھ میی طالری زنجھیبود و
 از موھام رو از شالم کھی تھی!!! دورنگنی ازیبی ترکریھمرنگ شلوارم وشال حر

 خواستم پوز بزنم ی مھی!! بھشون فر درشت دادمسی داده بودم وبا بابلرونیب
 نی نچسب ای دادم کھ نصف آمار کالس از دوست دخترای میاحتمال صددرصد!!ھا

 از شدت درخشش چشم دی کالسشون بای برار افتخاھی باشند ومنم بھ عنوان یانگور
 رژ لب کم حال ھی بژقرمز کم حال با خط چشم وھی ساھی.... بودحی ملشمیآرا!!!کور کنم

 کرده نیشو پر از نگ داده بود منتھا روامی بود کھ تی ھمونتارممیگ!!! قرمزیصورت
 : وگفتستادی کنارم انیآبت!!! شناختی نمدی دیبودم کھ اگھ م

 !!! ھادمی نمینیمن تضم!!!؟! افتخاریکاری پیآماده -         
 !! حرف زد دھنش فک پلمپھیھرک...شما باکت نباشھ کارتو بکن-         
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من !!!ری امروزه رو جلو اون زبون محترمت رو بگھی رهی تن بمنیا...جان من-         
 !!!الیواو... اگھ باعث شورش ودعوا ھم بشمگھید!! لب مرزمجای اشمینجوریھم

 ؟؟ی دونی میتو منو عامل اختشاش والت باز-  نگاه کردمیالی خیبھش با ب        
 ....یلو....خوب نھ- ترکوندی داشت میتو صورتش نگران....شونھ باال انداخت        
 نی کنم وفراتر ازیمن فقط از حقم دفاع م!!! واما ندارهیول- وسط حرفشدمیپر        

 !!!می برایب!!! تو دلت رخت نشورخودیپس ب!!ستین
 :دی نالی گرفتم کھ با نگرانیشیدو قدم ازش پ        
 !!! خواھشا مراعات کننی مرگ آبتیآن-         
 ھنوزم پندواندرز بارم ی خوای مای می بریایم-رومو بھ سمتش برگردوندم        

 !!!ی نترس انگورایب!!!ھواتو دارم بابا... نگران نباش؟؟گفتمیکن
 !!! دارم ھاادی تجربھ ز؟؟منیبندیمطمئن باشم رو حرفت پا-         
 آماده یمن االن حساب!!! دست باحال مشت ومالت ندادمھی برو تو تا ای بنیآبت-         
 ؟؟یملفت!!!وفتیبا من درن....نبردم

 ییبا قدماھا... کج کردی درآورد وسری مصنوعھیصورتشو بھ حالت گر        
 : وزمزمھ وار گفتدی کھ بھ کنارم رسومدیھماھنگ م

 !!!! کنھریخدا عاقبت امروزو ختم بھ خ.... ترسمی منشیمن از ھم-         
 نره خر نی اییعجب جاھا!!!اوالال....موزشگاه شدمھم دوشش راه افتادم ووارد آ        

 ھم تو اون قصر ی موجودادی نمادشی یمنو کھ تو خونھ بپوسمم کس!!!ارهی منو نمادیم
 حالت متکبرانھ ھیبھ خودم !!!نھی بیآفتاب مھتاب منو نم!!! کنھی میوحشت زندگ

 پی پسر خوشتھی کنار ی ھرکشییخدا...رفتم ی منیوپرغرور گرفتم وکنار آبت
 یداداشم ھمھ چ...واال!!! کنھ ملکھ انگلستانھی راه بره حس منیوخوشگل مثل آبت

 با ی اروزهی فی جذب آبراھنی پھی!!!) واسش باز کردمیچھ درنوشابھ ا!!!(تمومھ
جالب بود کھ ھر !!!از ھرلحاظ دخترکش....ی سورمھ ای ورنی وکفشای لنیشلوار ج

 خوش ھی نداخت وبا ی بھ من مزی نگاه حقارت آمھی  شدی کھ از کنارمون رد میخترد
 بودن یادی اونجا من حس زیعنی!! رفت رد کارشی منی با آبتی خودمونیلیوبش خ

 یصدا!! طبقھ باالمی کھ رفتی کردم تا زمانیشرویکردم اما خودمونباختم وھمچنان پ
 بھ یجکاوبا کن.... خوردی بھ گوشم متھ در بسی اتاقایانواع واقسام سازھا از تو

 رونی از اتاقا بیکی ی از تونی مرد جوون ھم سن وسال آبتھی کردم کھ یاطرافم نگاه م
 ی رو مطالعھ می بود وداشت با دقت تمام ورقھ انیی سرش پاکھیدرحال...اومد
 ند سرش رو بلدیتا بھ ما رس... کھ مرتب داده بودیی خرمایموھا!!!بدک نبود....کرد

 : گفتی گرمیلیکرد وبا لحن خ
  پسر؟؟یچطور!!!یاستاد اعتماد!!!بھ بھ بھ-         
 کھ روح منم باخبر نشد با ی برگشتیتو ک!!!صدرا- بھ وجد اومده بودنیآبت        

 معرفت؟؟
 : وگفتدیصدرا پشت گردنش رو مال... وبعد جدا شدنددندیھم رو تو آغوش کش        
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 کھ چقدر مشغلھ ی دونیخودت م!!!م ازدواجمی کاراری استاد؟؟؟درگمیچھ کن-         
 ....االنم کھ....دارم

 کھ مثال ینگاھش کھ بھ من خورد تنھا چند لحظھ مات نگاه کرد وبعد با حالت        
 :دی توپنی شده بھ آبتیعصبان
 تی ظرفره؟؟نگفتمیپسرجان من چقدر تو گوشتو فروکنم؟؟چرا تو کتت نم-         

 لھ؟؟یکالسامون تکم
 ؟؟چرای کنی اعصاب خودت رو داغون مخودیراجان برادر من چرا بصد-         

 !!!یگفت
 ؟؟ھان؟؟ی کنیتوچرا اصال مالحظھ نم....پس اگھ گفتم-         
 ؟؟منی کنی مفی کثی الکی خونتو الکی رو آوردم کھ تو داری کگھیاخھ من د-         

 !!!کھ عمل کردم
 ھ؟؟؟ی خانوم محترم پشت سرت کنیپس بھ من بفرما ا-         
 : گفتدهی چاکشی انداخت وبا نی بھ من نگاھنیآبت        
 !!! استھیجدا از بق!!! خاصھیلــــــــــی خی ازون موردانیا-         
پسرجان؟؟کلکات !! جورھیھمشونم !!!ماشاهللا ھمھ کالس تو مورد خاصن-         

 !!! شدهیمیقد
 !!!!بابا خواھرمھ-         
 ی خواھرمانی با ھمھ پیتو کال عادت دار!!!ی آوردری باز تو منو خرگنیآبت-         

 !!!گھیچھ خبرتھ د.... بار دوبارھیآقا ...نھی اشھی آره؟؟بھونھ ات ھمی بندیم
 ومرگ خودت نیبھ جان آدر!!! دفعھ واقعا خواھرمھنیا!!نھ نھ صدرا-         

  رو نشونت بدم؟؟؟شیی کارت شناسای خوایم!!خواھرمھ
 !!! من نگاه کنی تو چشمانیآبت-         
باور ...دمی رو خط کشای دور اونجورگھیبابا من د!!!ایب- تو چشماش زوم شدنیآبت        

 !!!کن االن مثل کف دستم
 نی چقدر ای انگورنی استیمعلوم ن.... کرد وسرشو تکون دادیصدرا پوف        

 نای ادیبھ من رس!!! تونھ باور کنھ من بدبخت خواھرشمیم کھ االن نچوندهیبدبخت رو پ
 از پشت سرم یی آشنایھمون لحظھ صدا!! تورو قرآنیعجب شانس!!!شھیباورشون نم

 :دراومد کھ قلبم رو بھ تالطم انداخت
 ...ی دونیمنم کھ م!! افتادهری بھ تاخیلی شروع کالس خمیصدراجان؟؟تا-         
 خواستم غش ی زدم ومینفس نفس م!!! وجودم قفل کردتا برگشتم انگار کل        

 رقابلی تعجب غھی کنھ؟؟؟حرفش رو خورد وبا ی کار می چنجای انیا....نیا!!!کنم
 نی کھ آبتمی چند لحظھ کال کپ بودیبرا!!!ماتش برده بود...وصف تو چشمام زل زد

 : کرد وگفتیتک سرفھ ا
 !!! زاره برم سرکالسی صدرا منو عالف کرده نمنیا....شرمنده!! جانامیت-         
 : دوخت وگفتنی بھ آبتتی نگاھشو ازم گرفت ودوباره با جدامیت        



 385 

 ؟؟؟یشگیبازم ھمون معضل ھم-         
 سرشو تکون داد امی تخس مظلومانھ سرتکون داد کھ تی مثل پسربچھ ھانیآبت        

 : لبخند گفتھیوبا 
 تایواقع....یانقدر کھ تکرار کرد!!شھی منی ھمی گوش بدیخوا ی تو نمیوقت-         

 !!!شندیدرک نم
 ؟؟ی چگھید!! شاھد بھ موقعنمی صدرا اایب!!رای گیاخ قربون تو-         
 د؟؟؟؟یھمدست کھ نشد-صدرا        
 شازده پسر نی جرم اکی خوره شریبھ من م!!!نھ بابا- کردی تک خنده اامیت        

 !!! ھای زنیبشم؟؟حرفا م
 :تو دلم با پوزخند گفتم        
 !!!ادی می ھرکسشترازیاتفاقا بھ تو ب-         
 : حرف دل منو بھ زبون آوردنیآبت        
 ی آدمھیتو !!!ی ھستی ھفت خطھی کھ ری خودت رو مظلوم نگیکی تو امیت-         

 !!!!یھست
 !!!شکل خودتھ مشھیتو باورت نم!!ھیکیمن ظاھر وباطنم -امیت        
 : کرد وگفتیونیصدرا پادرم        
 ری تاخقھی پنج دقشمینجوری سرکالستون کھ ھمدیبر!!! خب پسرا بسھیلیخ-         

  شد؟؟رفھمیش!!ی زارم بریمن نم...گھی دفعھ دنی آبتی ولدیبر....دیداشت
 !!!با اجازه....چشم!!!یریچھ مد!!یدی مقریچھ مد-نیآبت        
 از یکی سمت می رفتیی وسھ تامیباالخره ھفت خوان رستم رو رد کرد        
ومنم با دوقدم ....دندی خندی می کردند وگھگاھی باھم پچ پچ منی وآبتامیت....کالسا

 ی رو وارسامی تافھی وقپی رفتم وتو ھمون حال تیفاصلھ ازشون دنبالشون م
 ی مشکقھی جلھی وی شکالتی قھوه ااھنریبا پ....ی شتری شلوار براق قھوه اھی....کردم

 رولکسش رو کی تا ارنج باال وساعت شناشیاست....ی قھوه ای ورنیروش وکفشا
 نیانقدر کھ ا!! خواست بخورمشیدلم م.... ھادمشی دی میوقت!!بستھ بود

 بزرگ کھ یلی کالس خھی....می سالن بود شدی از کالسا کھ انتھایکیوارد !!!گرهیج
 کم حال ی صورتی بزرگ با پرده ھایپنجره ھا....دی سفیوارای دبا  سالن بودھیمثل 
 تر؟؟بھ محض ورودمون ھمھ قی دقنیاز!! روشی با کارآموزای عالم صندلھی ودیوسف

 قوم ھیکال !!! سادهیلی خایھمھ از دم جلف !!!ییپایچھ ت!!!اوه اوه اوه....بلند شدند
 با نیآبت... ذوق کردندامیت دنیھمھ باد!!!خدا بھ حال من رحم کنھ!!!عجوج مجوج

 : بلند گفتییصدا
منو ....دیشی ذوق مرگ منیچرا انقدر واسھ ا....ھی نخودنیا!!!بابا من استادتونم-         

 اقا نیا!! یپیخوشت...یگریج...ی باحالنی من استاد بھ اد؟؟بابای شی شل وول مدینی بیم
  اخھ انقدر ھمھ طرفدارشند؟؟ھیچ
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 نیی رو شل کرد وابرھاشو باال پاششی نگاه کردم کھ نامیبا حالت چندش بھ ت        
 جمع با نی وافاده بسی پرفی از دخترایکی...ومدی مزی ری خنده ھایصدا!!انداخت

 :عشوه گفت
  ھم اضافھ شد؟؟گھی دیکی خاصتونھ؟؟؟ی ازون موردان؟؟؟بازمیاستاد آبت-         
 :رد وگفت منو جلو آونیآبت        
پس خودتون رو !! خود شماھاشترازی بیحت!! خاصتندیلی خانوم خنیا!!بلھ-         
 !!!دی ندونیکیباھاش 
 مورد یلی خای ونندی خانوم دختر شاه پرنیمگھ ا-...اون دختره بھ جوش اومد        

 زند؟؟؟ی کھ از ما متمانیابینا
 عھد شاه ی خواھر ولشھیپس م!!! خواھر استادشماستشونیا!!!بلھ-نیآبت        

  شدند؟؟؟یھمھ اوک!!!ونیپر
 : زد تخت پشتم وگفتنی بلند شد کھ آبتشی کم وبی رمقی بلھ بیصدا        
 یشما مھمون افتخار!!!نی کن بشدای خوب واسھ خودت پی جاھی جان؟؟برو یان-         
 .ی راحت باشی حسابدیبا!!گھی دیماھست
 تکون ی زد وسریطونی با غرور ولبخند نگاه کردم کھ چشمک شنیبھ آبت        

 یاخ کھ چھ حال!!! دادم ورفتم نشستم راس وجلوتر از ھمھیبھ کمرم قر....داد
 دخترا شی وچشی ایصدا!!! اتحادیعنی نیوا!!! منو داشتی ھمھ جوره ھوانیآبت!!داد

 یچشم غره ھا!!!!امی سمت تفت اراده رینگاھم ب....دمی شنیاز پشت سرم رو م
 خواستم برگردم کھ صداشو باال یم.... نداختیترسناکش رو بھ افراد پشت سر من م

 :دمی درجام پری سھ مترھیبرد کھ 
 !!!سروگوش جنبوندن بسھ!! ما باشھشیحواستون پ-         
 نشست رو نیآبت!!! چونمریواسش پشت چشم نازک کردم ودستم رو زدم ز        
 : رو پاش گذاشت وگفتتارشیگ...کھ رو بھ ھمھ ماھا بود یصندل

 ده؟؟؟ی شھامت بھ خرج می زنھ؟؟؟کی استارت امروز رو میخوب؟؟ک-         
 : از پشت سرم بلند شدوگفتیکی        
 !!!استاد با اجازه من-         
 : بھش انداخت وگفتی نگاھنیآبت        
 !!!نمیشروع کن بب!!باشھ-         
 ی کالس رو می مشارکتامی وتنیآبت.... بود کھ کالس شروع شدنطوریوا        

 یزی چای یدخترا اصال جرات نداشتند بھ من متلک!!! دوستانھ داشتیچرخوندند وجو
ھمھ کالس !!! جرات نکردی کسگھید.... شدندطی خی چندتاشون بدجورھیچون !! بگند

راستش .... کردممی با استرس تنظارموتیگ!! بھ مندی زدند تا رسی نصفھ آھنگھی یکی
 قتشیحق!! داشتم رو کردمادی رو کھ یھمون!!!ھنوز تا اون حد ماھر نبودم اما خوب

 بھ امی تنانی پر ارامش واطمی داد واونم نگاھای بود کھ بھم اعتماد بھ نفس می چھیفقط 
 یم جا بند نھیاصال !!! زدی وحرف مدی چرخی کھ فقط تو کالس منیآبت!!من بود
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 باھام برخورد قھی متفاوت تر از بیلی خامیت.... کرددایآھنگم کھ خاتمھ پ...شد
 :لبخند زد واروم گفت...کرد

 !!!نیآفر!!! بودیعال-         
گر !!! شدی بدبخت ترور می داررادی گفت کھ ای انقدر مھیبرعکس کھ بھ بق        

 : از اخر کالس گفتنیآبت.... شدمریگرفتم وسر بھ ز
 یی وخودمون صفامی باشنندهیتنھا شنونده وب... کھ ماستی انصاف ننیام؟؟ایت-         

 !!! آھنگ بزن وبخونھیتو ھم ...پس!!!مینبر
 خودمون نکھی نھ امیاموزش بد....قراره....ن؟؟؟مایآبت- ھول شده بودامیت        

 !!!!میبخون
 ھم ی تنوعھی دیبا....بود نواخت کی شھیھمش کھ نم!!!طفره نرو!!طفره نرو-         
  ھان؟؟؟ی ترسیم...نکنھ!!!رندی بگادی خوبھ کھ ناھمی واسھ اانھ؟؟بعدمیباشھ 

 !!ی درخشی می دارشمینجورینامرد تو ھم!!!ی باز کھ حرف زدنیابت-         
 !!!پس شروع کن کھ استاد منتظره- دی خندنیآبت        
 .... دونمینم...آخھ- کردی من منامیت        
مثل !!! خوشنی چقدر الکنایا!!! تو کالس بلند شدامی تامی دست وبعد تیصدا        
درکمال تعجب اومد سمت من .... کرد وسرشو تکون دادی خنده کوتاھامیت!!!خودم

 :دستش رو بھ سمتم دراز کرد واھستھ گفت....ستادیوجلوم ا
 !!! راحت ترمیلیخ....نی ا؟؟؟بای رو بدتارتی گشھیم-         
 امی بھ تینگاھ!! رو دارهشی حکم دوست جون جونامی تتاری دونستم کھ گیم        

 از بی عجی پچ پچایصدا!!! انداختم وگرفتم سمتش کھ لبخند زد وازم گرفتتاریوگ
 پاش ھیعادت داشت ... کردمی تنظتارروی وگی نشست رو صندلامیت!!!ومدیپشت سرم م

 تو یحس ارامش فوق العاده ا...فت گری اغوشش می وتوتاری گھی کرد پایرو م
 تاری گی تارھایسر انگشتاش رو اروم رو!!! بودنیوبرام دلنش....دجودم رخنھ کرد

 ... کھ صداش دراومددیکش
  من روانھ شویخانھ خراب تو شدم،بھ سو        
  جاودانھ شویزنم،منجیسجده بھ عشقت م        
  کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منمیا        
  با تو بودنم،عاشقی لحظھ ساز عاشقیا        
 خواھمتیم - خواھمتی ستاره ام،منیروشن تر        
 دانمتیم - دانمتی در دلم،میتو ماندگار        

 
  ھمھ وجود من،نبود تو نبود منیا        
  ھمھ وجود من،نبود تو نبود منیا        
        ---- 
  نبود من ھمھ وجود من،نبود تویا        



 388 

  ھمھ وجود من،نبود تو نبود منیا        
 ...نبود تو نبود من        

 )ماندگار-یلیشادمھرعق        (
 

 زد کھ نفسم ی موج می حس خاصھیتو چشماش ...نگاه اخرش رو بھ من دوخت        
 ی روح وسردی وبی جدگھید... تا اون اندازه اول مغرور نبودگھید!! حبس شدنھیتو س

قلبم اروم قرار ... نداشت کھ باعث بشھ حس اون سرما رو لمس کنمیتوش نقش
 یم... سر مبھم سر باز کنم نی ازاست خویدلم م... کنم ھی خواست گریدلم م!!!نداشت

 خوام سرکوبش کنم اما مدام ی خاموشم کھ ھربار مدی بخوره رو عقادییخواستم مھر تا
 خواست یدلم م.... داشتھ باشھقتی حق خواستیدلم م!!!! کشھیخودش رو بھ رخ م

 اصال.... خواست کھ یدلم م!!!! شدمرشیدرگ... وبگھ کھ منمادیب!!! وبھم بگھادی بیکی
 دی وصف از کالس دورقابلی غی با عجلھ انی شد وآبتی سپری زمان چجوردمینفھم

 : وگفتستادی روبھ ھمھ واامیت!!! محول شدامیوکالس کال بھ ت!!! ورفترونیب
 

 دوباره می خوایاالنم م!! دارمارتامی کھ اختدی دونی وممیحاال من اصلھ کار-         
 !!! سردرسمیبرگرد
 : بھ ھمھ چشم غره رفت وگفتامیت!!!! ااااااااا تو کالس بلند شدیصدا        
 د؟؟یری بگادی زی دوتا چای دی کھ دلنگ دلنگ راه بندازنجای ادیاومد-         

 
 : جمع گفتنی ازبیکی        
 !!!! اولنھیاستاد گز-         
 : ھم گفتنی ونصفدنی خندتی زد ونصف جمعیضی لبخند عرامیت        
 !!!میدیبامزه خند!!!ھرھر-         
 نی کرد کھ من قبال از آبتی عالم نکتھ رو ذکر مھی رفت سر درس وداشت امیت        

 یسش بھ تمام کالس بود وبھ خوب حواامیت!!! بودمامی محو تشتری گرفتھ بودم وبادی
 جلف پشت سرم صورتشو اورد ی از پسرایکیوسط حرفش بود کھ !! کردی مسیتدر

 :در گوشم وبا عشوه گفت
 !!! شمارتو داشتھ باشم؟؟؟یدیافتخار م!!!ی ھانی تو چشمیلیخ-         
 !!!!نوچ-پوزخند زدم        
 ون؟؟ی شاه پری دونی قابل نم؟؟نکنھیواسھ چ-         
 مورد یپس لطفا حرف ب...دی دونی رو ملشی خودتون دلیوقت!!!قایدق-         

 !!وپاتونو درازتر از کفشتون!!!یوبھ دلتونم صابون اضاف!!!دینزن
 : گفتتی با عصبانامی تھوی... کردی ممیداشت عصب        
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ام سروکار  وما با آمار وارقیاضینھ ر....ھیقی کالس موسنجایاشار؟؟؟ایجناب -         
 یی بھ خاطر ھنرنماشمینجوریدفتر ھم!!!رونی بدیی بفرماستیاگھ حواستون ن!!!میندار

 د؟؟یمتوجھ!!! کنمشی کھ عملدیمجبورم نکن... خوادیھاتون عذرتون رو م
 لولھ خودکار ای ی زنیکف دستم م!!!ایریگیاستاد سخت م...ھھ- پوزخندزداشاری        

  ال انگشت؟؟یبزار
 کنم ی نمقھی ھم مضاھیدرمورد تنب... تام دارم واستادماری کالس من اختنیتو ا-         
 معضل ھی بفرما دفتر مشکلت رفع بشھ ی داریشما مشکل!!رمی ھم سخت گیلیوبلھ خ

 !!! ھم ازمایاساس
 گفت ونشست یفکمو با غرور جابھ جا کردم کھ پسره بلھ اب رفتھ ا        

 واری بھ ددیپسره چسب!! کردمیاخ کھ حال...ک شداخ کھ دلم خن!!!سرجاش
 رو امی چندجا خواست کھ حرف تیحت... رو براش نذاشتی حرفچی ھیجا!!!یاساس

 شد وھمھ بعد گفتن موم ساعت بعد کالس تھی!!! پاشو رو گاز فشار دادامیقطع کنھ کھ ت
 : گفتامی زنگ بزنم کھ تنی درآوردم تا بھ آبتمویگوش...رونی رفتند بی مدیخستھ نباش

 !!!یایشما بامن م-         
 بلھ؟؟؟-بھش با تعجب نگاه کردم        
 !!! بھ من سپرد کھ شمارو برسونم خونھنیآبت!!بلھ-         
  ھمھ شتاب؟؟؟نیخودش کجا رفت با ا-         
گفت تورو  کھ نھی دونم ھمی کھ من مھییفقط تا جا!!!هللا واعلم-شونھ باال انداخت        

 !!!برسونم
 ام؟؟ی با شما بدی من بایعنیحاال -فمی پرت کردم تو کمویگوش        
 !!!! خوشبختانھ بلھایمتاسفانھ -         
 انھ؟؟؟ی ی افتخارو بھت بدم کھ بازم رانندم بشنی دونم اینم....خوب-         
 !!!برعکس شده!!! شمارو مفتخر کنم کھ برسونمتوندیاتفاقا من با-         
 بار مفتخر ھی تمی نداره کھ تو وگاربی عنمی بیم... کنمیحاال کھ فکر م-         

 عالف اوردمیمن وقتم رو کھ از سرراه ن!!!ایفقط زودب...رهی کھ نمی دوریجا!!!دیبش
 !!!پس عجلھ کن!!!تو کنم
 :با حرص گفت        
  ندارند؟؟؟ی اگھی دبانو امر-         
 !!! شدهرمید....میحاال بر!! کنمیامرم رو م!! ترسمیداشتھ باشم ازتو کھ نم-         
 عشوه خالصم بھ کار بردم کھ حال خودم لوی کمی نھیبا قروناز ازجلوش رد شدم و        

 ی جور خاصھی ھمھ ینگاھا... اموزشگاهرونی سمت بمیراه افتاد!!!بدشد
 درش قفل ی ولامی تنیرفتم کنار ماش!!! کالسیمخصوصا نگاه بچھ ھا...بود
 تی با عصباناشاری بھ دمی دھرومو برگردوندم تا بھش بگم کھ درو باز کنھ ک..بود
درارو باز کرد کھ نشستم !!! بودنی خشمگیلیخ... رو گفت وراه افتاد سمت منیزیچ

 لشیکنجکاو بودم بدونم دل!!!دیلرز نینشست ودرو با قدرت بست کھ ماش!!!نیتو ماش
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 لنت از جاش ی ودود وبوکای السترقاژی قیبا صدا!!! مساعد نبودطی اما فعال شراھیچ
 ی لحظھ ھم از روھی داد ودستش ی مراژیو... روندی می عصبامیت!! وراه افتاددکنده ش

 :دمیاروم وباترس ازش پرس... خورده کھ گذشتھی!!! رفتیبوق کنار نم
 

 !!!یای بھ نظر میعصب...یلی شده؟؟؟خیزیچ-         
 

 !!!من حالم خوبھ!!!نھ- دادزدبایتقر        
 

 ؟؟یمطمئن-         
 

 !!!آره-         
 

 !!! سرم داد بزنھی کسادیخوشم نم!! شنومیم...یآرومم بگ!! خبلھیخ-         
 

 !!!از دست رفت...کنترلم!!! خوامیعذر م- بردنییصداشو پا        
 

  بھت گفت؟؟یپسره چ-         
 

 !!یچیھ- کرد وفرمون رو تو دستش فشردیظیاخم غل        
 

 !!!زهی ری کھ اعصاب آدم بھم نمیچیبا ھ-         
 

 !!!ی وریجز چندکلمھ چر!! نبودی خاصیلیمسئلھ خ-         
 

 حد بھم نی بوده کھ تو تا ای خاصزی چھیحتما !!!یزی ری بھم نمی تو الکامیت-         
 !!!یختیر
 

 !!!ی کنرشی نداره خودت رو درگیلزوم-  گرفتیصداش داشت اوج م        
 

 من بود؟؟...درمورد-         
 

 ؟؟ی کردی تصورنیچرا ھمچ-         
 

 !!!دی باھم گرم نبودھیمثل بق!!!نی نداشتیندیرفتار خوشا... کالسمیچون تو-         
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 باھاش ھی ادم باشھ منم مثل بقنیوگرنھ اگھ ع!!دهی محی ترجنطوریخودش ا-         
بحث امروز رو بھ ....اونم!!می دوست نبودادیما کال از اولم باھم ز!! کنمیرفتار م

 خوند کھ دست وپاش رو ی من کرکرشیاومد پ... سوژه کرده بود ھیحساب خودش 
چون جز اتالف !! ارزش نکنی مسائل بنی اری خودت رو درگادیتو ھم ز!!!جمع کردم

 !!!ستی نیچیوقت ھ
 

  ارزش نداره؟؟؟؟اگھیدیچیپس چرا تو اعصابت رو بھم پ-         
 

 یوبعض!!! برات نامفھومھزای چیبعض.... اوقاتیگاھ- اروم شدیلیصداش خ        
 !!! بھترهیلی پنھون بمونھ خی وبزاریکھ اگھ درموردش ندون... ھستزاھمیچ
 

 خشم تو گھی آروم شده بود وداممیت... چشم دوختمرونیدم وبھ بسکوت کر        
 ی ملسوفانھی اوقات فیگاھ... کردمیداشتم بھ حرفاش فکر م!!! نداشتییرفتارش نما

 در خونھ نگھ داشت کھ دستم رو بردم سمت یجلو!! باحال بودیلیخ!!! ھادیحرف
 : وروبھش گفتمرهیدستگ

 
 !!!یلطف کرد!!ممنون-         

 
 رو زمزمھ کرد کھ یزی چرلبیز.... زدی رمقیسرشو اھستھ تکون داد ولبخند ب        

 :روبھش گفتم... لحظھ کپ کردمھی
 

 ؟؟یگفت...یزیچ-         
 

 !!! کردمیخدافظ!! نگفتمیزینھ چ...؟؟نھیچ..چ- ھول شد        
 

 !!!خدافظ...خوب...آھان-         
 

با رفتنش دلم !! زد ورفتیبرام تک بوق!!! شدم ودرو اروم بستمادهیپ        
 دونم ینم!!! برام امکان نداشتی بودم ولی باھاش مشتریدوست داشتم ب....گرفت

 امیگرچھ ت!!دمی مواظب خودت باش رو شنھی شبیزی چھی ی ولانھی دیگوشام درست شن
 !!! جمالت استفاده کنھنیعمرا از

       
 اکثر مواقع امی وتتاری کالس گرمی می کھ بھ طور متوالشھی می ماھھیحدود         

 یدرسش بھ دلم م!!! حس رو دارمنی بھترامی شدومطمئن شده بودم کھ باتیمعلمم م
 کرد ی مقمی سر کالس مدام تشونمیآبت!! گرفتمی مادی شکل ممکن نینشست وبھ بھتر
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از !!! دارهیشتری نسبت بھ من توجھ بفقط امی شد کھ چرا تی مشکوک میی جاھاھیو
 :دی پرسی مامیت
 
 

 کھ یی دارند کھ شما مثل غذافی کالس ھم آدم وکارآموز تشرھی جان؟؟بقامیت-         
 تناسب وتعادل رو زمنیعز!!! ووروجکنی باال سر ایری فقط می حساسیلیروش خ

 !!! کنتیرعا
 

اد کھ تا چندروز تو لک  دی جوابش رو متی مثل سابق با جداممیکھ ت        
 ی باھم جروبحث نمشھی مثل ھمگھید... گرفتمی خو مشتری بامیھرروز بھ ت!!!بود
 عمل فمونی وتکالفی معلم وشاگرد خوب بھ وظاھیمثل !!میدی شوتی متلک نمای میکرد

 !!!می کردیم
 

 کنکورم رو بعد جھی کھ قرار بود نتیروز.... روز متفاوت بودھیاون روز اما         
اعالم کرده بودند کھ از ساعت نھ !!! کنمافتی دردنی ومشقت کشی ھمھ خرخوننیا

 ی چھ شاھکار گندمینی ببمی برمی تونی بازند ومجھی اعالم نتی براتایصبح امروز سا
 ھم رکورد سرعت حلزون رو زده بود ی نت لعنتنیا دل تو دلم نبود وحاال!!!میدیآفر

 ھی باز بشند واز شونی امی نداختی بکش بکش راه مدیاشت کھ باکال ناز د....چیکھ ھ
 ساعت سروکلھ میبعد ن!!! نداشتیداری ما خرشی نازش پی کنند ولیریسکتھ جلوگ

 نی وآدرنیآبت!!!نیی طبقھ پادمی دویزدن باھاش لب تابو کال خاموش کردم وبا بدعنق
 ی ختم منی بھ آدرشترشی کردند کھ بی می بازشنی استیداشتند طبق روال سابق پل

 کودک درون نی ھنوزم ایقد بابا بزرگشون سن دارند ول!! خرس گندهیپسرا!!!شد
 :از ھم دم سالن داد زدم!!! کنھ المصبیداره ورجھ وورجھ م

 
 ی نت کوفتنیا!!!اری ن؟؟؟پاشو برو از دکھ روزنامھ بخر بیآبتـــــــــــــــــــــ-         
 !! ترکمی مبدو دارم.... کنھیباز نم

 
 : گفتی گرم بود کھ تو ھمون حال تندی بھ بازیسرش حساب        

 
 مرگ یپا...ی بنده؟؟شرط بستم آنی دستم بھ کار مھمینی بی نمیمگھ کور-         
 !!! وسطھیوزندگ

 
 :دمی رفت کھ توپسھی رنیآدر        
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پاشو !!!ارت قدوقونیخجالت بکش با ا!!!پاشو خرس گنده!!!!زھر حالحل-         
 رو خط ی دور زندگدیمن بترکم با!! مھم ترهیلی خیکی نی انیآبت!!طفره نرو 

 !!!یقرمزبکش
 

 وبرگشت نی زمدیدستھ رو با حرص کوب!!! رو باختی ھمون موقع بازقایودق        
 : دستھ رو برداشت وگفتنیآدر!!!طرف من

 
 نی سر اتویچرا دقدل...ی سوزی بار منی واسھ سومی عرضھ ایخوب تو ب-         

 ؟؟ی کنی می من خالیناز
 

تنھا زل زد بھ من .... گفتیی تکون داد وبرو بابای دستشو تو ھوا شالقنیآبت        
 :دمیوچشم غره رفت کھ توپ

 
 !!!ادیچشات درن!!!گھی منو قورت بده دایھ؟؟بیچ-         

 
 !!!ی خسارت منو بددیتو با-         

 
 !!!ی ازم داری طلبای زدم ی مالانیچرا؟؟نکنھ بھتون ز!!!یآخــــــــ-         

 
 سر پونصدھزار تومن شرط ی بچھ فسقلنیمن با ا!!!بلھ کھ دارم-اخم کرد        

 !!! من بدبختشیری شده سنی کھ االن اھی کولیھمشم بھ خاطر تو!!!بستم
 

پونصد ھزارتومن شرط ... بچگانھی بازھیبھ خاطر .....فقط....تو-چشمام گرد شد        
 ؟؟ی کردیبند
 

 !!! بچھنی ابی تو جرهیم!!زمی ری کھ دور نمھ؟؟؟پولمویمگھ چ-         
 

 : گفتنی متشھی کج کرد ومثل ھمی مظلومانھ سرنیآدر        
 

.. پول مفتھ...دمی ندیریمن ازش خ!! گردهی خودش برمبیودر آخر ھمش بھ ج-         
 !!!رهیمفتم از دست م

 
 ی نمگھی بابا م؟؟؟بعدی کنی ملی ومفیپسرجان مگھ پول علف خرسھ کھ ح-         

 مار ھفت کیشرکتو سپرده دست !!!شھی میدونم چرا انقدر زود زود گاوصندوقم خال
 !!!رکنھیخدا بخ!!!بھ بھ!!!خط مارموز
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 !!!یکھ باھاش فاز کن!!!گھی دنھیخوب پول واسھ ھم- از سرجاش بلند شدنیآبت        

 
 !!!!ی نھ مثل تو پاش پاش الکیول!!بلھ-         

 
 : گفتمجانی کنکور اومد کھ با ھجھی از نتادمیدوباره         

 
 یمیکلکات قد....؟؟؟ھانی کار من قسر در برریاز ز...یحواسمو پرت کرد-         

 !!!ای بریپاشو برو روزنامھ بگ...پاشو!!شده
 

نت کھ .... تو فرو کنگری دندون سر جقھی دقخوب خواھر من؟؟دو-نیآبت        
 ؟؟؟ی کنیم) درست نوشتم؟؟؟( چرا منو زابراه گھید!!ھست

 
 واسھ نیانقدر کھ ا!!! نت مسخره ما ناز داره کھ منم عمرا ناز بکشمنیچون ا-         

 ی تو دارقھی سلنیا!!ادی تو نمتھی عفریاون دوست دخترا...ادی میمن عشوه خرک
 آخھ؟؟؟

 
 میچھ کن- تو ظرفش رو برداشت وتو دھنش گذاشتوهی از مکھی تھی نیآبت        

 !!!نندی موردا موجود بود کھ تازه گلچنی؟؟ھمیآبج
 

  اند؟؟؟یتی ھوی چھ موجودات بگھی داشیپس اون عاد!!ایخدا-دی خندنیآدر        
 

 قرون پول ھی فک بستھ کھ من یکیتو -  گرفتنی چاقوشو بھ سمت آدرنیآبت        
 !!! ندازمی جلو تو نماھمیس
 

 فرت یسر ھرچ....ی نشری جوگی نکنتی خری خواستیبھ ماچھ؟؟م-نیآدر        
 !!!ھان!!! کنمیمنم مطالبھ م!!یوفرت شرط نبند

 
 !!!یشی می خالیسی فرهیبادت در م....رمیمن کھ دماغت رو بگ!!ببند بابا-         

 
من ... بشمی افراد خودم رو با ناسوس کھ باد نکردم خالیمن مثل بعض-         
 !!!خالصم

 
 !!! کشھیدوتا دمبل زده داره بھ رخ آرنولد م!!برو بابا-         
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 : وسط بحث وجدلشون وگفتمدمیپر        
 

 !!!گھی بھ سروکلھ ھمددی بعد بپردی منو معلوم کنفیاول تکل!!!بسھ بسھ-         
 

 یحت!!! جلو لب تابت صبر کن تا باز کنھنیبرو بش!!توکھ معلومھ فیتکل-نیآبت        
 !!! جنگل سبز بشھرتیاگھ ز

 
 حال ی صبر کنم؟؟؟تو کھ ککور ندادیگی بعد تو مشمی من دارم منفجر منیآبت-         

 انقدر راحت حرف از ی دانشگاه بعد االنم دارنی تو بھتریراحت رفت!!!یمنو بفھم
 ی کھ ذره ای ھستی آخھ چطور برادر؟؟؟تویاری زبونت م رو بھییبای وشکیبردبار

 ؟؟؟یاریم خواھرت سردرنی ھایاز احساسات ونگران
 

 یچ!!اواشی اواشی!! خب بابایلیاووووو خ-  از سرجاش بلند شد واخم کردنیآبت        
 نفس بکش کمی!!ی بابا تو االن مضطربدمی؟؟فھمیگی ور ور ور می دارینطوریھم

 !!! ھایریمی میوفتیم... خواھرنشیب
 

 !!!شھیرفع بال م!!ستی بد نی دور از جونم بگھی-         
 

 ی کشی رو از تو تنمون ممی عمر داری جون چون تو کال ھرچکی نزدگمیم-         
 !!!رونیب
 

 فرق دمی نکوبنوی برو تا ھمنیآبت- در آوردم وگرفتم سمتشموییلنگھ دمپا        
 !!!میریگ استاد ھدفی دونیخودت م!!سرت

 : گفتنی ورو بھ آدردیخند        
 !!!پاشو!! گسل وسط خونھ درست نشدهھیاصغرچاپلوس؟؟؟پاشو برو تا -         
 منو سننھ؟؟....بھ تو گفتھ ھا!!!دھھ- اعتراض کردنیآدر        
 بگو چشم وانجام زادی بچھ آدمھی کنھ مثل ی می بزرگتر بھت امرھی یوقت-         

 !!!زودباش!!پاشوبرو...ی خواد نشونم بدینم!!! دونم زبونت چھل گزهیم!!!بده
 مگھ من باتو نیآدر- داد زدنی لوس روشو برگردوند کھ آبتی مثل بچھ ھانیآدر        

 !!!!گھینبودم بزغالھ؟؟؟پاشو د
 ی طبقھ دی چھاردست وپا دوچارهی بنیصداش تو سالن منعکس شد کھ آدر        

 مظلوم واقع شھی کھ واقعا ھمی برسھ بھ اون طفلکیک شدم چمن درجا خش!!!باال
 : گفتدهی چاکشی مبل وبا نی ولو شد رونیآبت!!!!شھیم

 ؟؟؟یجذبھ رو حال کرد-         
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 یی بوچی مرد کھ تو ھھی بود تا جذبھ ھی شبی وعربده کشیری بھ قلدرگشتری بنیا-         
 !!!یازش نبرد

 !!!! نکنیجر زن...شھی جزوش محسوب منمیا!!!حاال-         
 زده بدبخت دست بردم وبا عجلھ ی قحطیمثل آدما....دی زنگمیھمون موقع گوش        

 : با خنده گفتنی کھ آبتنی افتاد رو زمی در آوردم کھ از دستم سر خورد وتلپمویگوش
 ؟؟؟ی جمھوره تو انقدر ھولسی شده؟؟؟نکنھ رئیخوب چ-         
 ی کھ من می اوننکھیا!!!! نکردم وبھ صفحھ نگاه کردم وضدحالییعتنابھش ا        
تماس رو برقرار کردم وبردم !!! بھترهیچی ھیاما بازم از ب....اه!! الکردارستیخوام ن

 :دم گوشم
 ھان؟؟؟-         
 ی از ما بکنیادی ھینکنھ !!!ھان وکوفت تو حلق تو!!!ھان ومرض!!ھان ودرد-         
 !!!بامرام

مخابرات !!!ی رو کردی والخلقھ ابی عج؟؟کاریتوچ!!!قربون تو خوش مرام-         
 ده؟؟ی شماره منو وصلیاشتباھ
 یی خودم بھت زنگ زدم از تنھای بشرخی بار در تارنی اولیبرا!!!نوچ-         

 !!!ینپوس
 نقطھ نی کنم توکھ تو کوچک تریانقدر بابروبچ حال م!! عمو؟؟من؟؟؟برویک-         

 !!ی زنیمخچمم پرسھ نم
 !!!شمی از معرفت شماست کھ من بھ خاطرات سپرده منمیبلھ ا-         
 ی می چھی... ندارمی من مخ درست حسابی دونیتوکھ م!!یخیآال ب-دمیخند        

 !!!ری نگیپرونم تو جد
 .... خنده الناز از پشت تلفن بلند شدیصدا        
 آزادانھ امواج ینطوریکھ ھم.... ھا؟؟؟گوشھیچتھ بابا روان!!!!ـــــــــــــسیھ-         
 !!ی کنی ول متوی خرکیصوت

 !!!وبھی کھ باالخره تو باورت شد کھ مخت معھیروزی خنده از سر پنیا-         
  داشت؟؟؟شھی میچھ توقع.... گردمی باتو وامثالت میوقت-         
 ی سمت ماھا نمادتیخوش بھ حالتھ کھ  نکھی خره؟؟؟مثل ای کنی مییچھ غلطا-         

 !!!پره
 اد؟؟ی مادمی کردم مگھ از خودمم ری گری واگریانقدر تو ھاگ!!!نھ بابا-         
  اره بال؟؟یپس مشغلھ دار-         
بزرگھ کھ !!!وبیسروکلھ زدن با دوتا چلغوز مع!!!یمشغلھ اونم چھ مشغلھ ا-         

 ...آمار وارقام
بھش نگاه کردم کھ چشم غره ... حرفم رو قطع کردنی تک سرفھ محکم آبتیصدا        

 !!! چشم دوختشی دستشیرفت وبھ پ
  تو پس؟؟الووووووو؟؟ی؟؟کوشیالو؟؟الو آن-         
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 !!!نجامی بابا ھنوز ایچیھان؟؟ھ-         
 امار وارقام بزرگھ یگفت!!ی گفتیخوب م- مشکوک شدی جورھیصداش         
 !!!یزی چنیوھمچ
 : گفتمنیبنابرا... طفره برمرشیخواستم از ز        
چھ خبرا؟؟؟با !! بگوکمیتوھم ...فکم شکست !!! کنمی کھ ھمش من وراجشھینم-         

 ؟؟ی کار کردیکنکورت چ
 !!ی آنرهی گی ممینگـــــــــــــو االن گر!!!یحرفشم نزن کھ زدم توش اساس-         
 !!!! برهنیی کھ رتبت پادهی خرخون بعی تو؟؟ازیواسھ چ-         
 اگھ یول!! خوندمیلیاره من واقعا خ....ستی جور نھی طی کھ شراشھیھم-         

 !!!!٣٠٠ چرا رتبم شده ی فھمی برات بگم مطمویشرا
 !!! کردهی قاطوترهی رتبھ؟؟نھ بابا کامپنی وا؟؟تویچـــــــــــــــــ- شاخ درآوردم        
 درسا شتری آخر بھ خاطر تصادفم نتونستم بیمن روزا!!!ا درست دادهنھ اتفاق-         

 !!رو بخونم وکار کنم
  تو؟؟؟یمگھ تصادف کرده بود-         
 !!! بودمی ھفتھ بسترھی!!یاونم چھ تصادف....بلھ!!ی ھا آجی عقبایاز دن-         
 ای یالم س؟؟ھنوزی نشدیزیچ...یقطع نخاع....یکر....ی؟؟؟کوریاالن خوب-         

 ؟؟یقراره بترش
 !!!فقط پام با ساق دستم شکستھ!!!متاسفانھ سالمم-         
 ؟؟یمگھ چطور تصادف کرد!!!ی وای وایوا-         
 کھی مرتھی...چراغم قرمز بودھا... رفتم کالس کنکوریداشتم م... بابایچیھ-         

 یعنی یآن!!نی وبرگشتم رو زمدمی زد بھم کھ ھشت دور تو آسمون چرخنی با ماشیناش
واقعا خدا بھم رحم کرد !!وستمی پی باقاریگفتم بھ د.... ھادمی رو بھ چشم دلیعزرائ

 !!!دی حرفیوگرنھ االن روحم داشت باھات م
 ی ختم چھلمش رو مدی بود االن باگھی دی؟؟ھرکیدخترجان تو جون سگ دار-         

 !!!میگرفت
 !!! روح تو باشمشیخواستھ من ھمچنان آساخدا !!گھی قسمتھ دگھید-         
 !!!چھیعمر من بدبخت کھ ھ!!!تی بشری برایتو عذاب الھ-         
 ی داشت با دقت بھ صفحھ آچار توکھی درحالنیی پادی پلھ ھا دوی از باالنیآدر        

 : شد وگفترهیبھم خ.. کردیدستش نگاه م
 گھ؟؟؟ی دی خواستی کنکورت رو مجھینت.....تو-         
 :گفتم... لحظھ حواسم از الناز پرت شدھی        
 ؟؟یری روزنامھ بگیمگھ قرار نبود بر!!آره-         
چرا من خودمو عالف ..... تو خونھ ھستی وتکنولوژی فناوریوقت-         

 !!! نوچ نوچ نوچ!!! بھش رفتیگند زد!!!جھی نتنمیا....ایب!!کنم
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 مالحظھ کنم الناز پشت خط داره نکھیبدون ا...انگار روح از تنم جدا شد        
 ی کھ داشت فرار منی سمت آدردمی ودونیانداختمش زم... کنھی میخودکش

برگھ !!! بدبختوفتادی داشت پس مچی رنگ داد کھ ھرییتغ... بودیدنیچھرش د!!!کرد
 تو صفحھ...ومدی قلبم داشت درمیرا وفنچی وپدی لرزیدستام م...دمیرو از تو دستش قاپ

 بره ودوباره رونی بار از تنم بھی بود کھ کل جونم نیرو کھ نگاه کردم مثل ا
 قتینھ حق!!نھ... تونستم باور کنم کھ منینم....دست وپام شل شده بود!!!برگرده

 : گفتمومدی کھ از تھ چاه میی شدم وبا صدارهی خنی مبھوت بھ آدریبا نگاھ...نداره
 منھ؟؟؟....رتبھ....نیا-         
 داد نیآبت!! خونھ رو لرزوندانی وبنشھی کل رغمیسرشو باترس تکون داد کھ ج        

 :زد
 !!!!زلزلھ شد!!! ابوالفضلای-         
 ماچ محکم کردم کھ رنگ بھ ھی رو نی وگونھ آدردمیپر... شدمیسرجام بند نم        

 : معترضانھ گفتنیآبت....رنگ شد
 !!!ی منم ماچ کندیبا... خوامیمنم م!!!ھی انصافیب-         
 : گفتمیتو ھمون اوج شور وخوش حال        
 !!! خوامینم!!شھیلبام پودر م....تورو ماچ کنم-         
ھمھ دخترا خودشونو !!!خوب نخواه- حالت قھر بھ خودش گرفت ورو برگردوند        

 !!!نوبرشو اورده واسھ من!!ـــــــــشیچ..... کشند بعد تویواسھ من م
 !!!من حوصلھ ندارم...خوب برو بگو ھمون دخترا جرتو بکشند-         
انقدر ھوار ھوار کردم کھ زھراخانوم طفلک از تو آشپزخونھ بدو بدو اومد         

 : وھراسون گفترونیب
  رو سرت؟؟؟ی شده تو دختر کل محل رو گذاشتیھ؟؟؟چیچ-         
  خوش حال باشم؟؟؟؟دینبا!!!!٥٣رتبم شده !!زھرا خانوم-دمی کشغیج        
 : باز گفتی با حالت متعجب ودھننیآبت        
 ؟؟؟ی شد٥٣....وبتیبا اون عقل نابسامان ومع....؟؟تویگی میچ-         
 !!!!ادی دربلھی حسود وبخیتا چشم ھرچ-         
 ھیبراش تو !!! قطع کرده بودالناز...ی برداشتم ولنی وتلفن رو از رو زمدمیدو        

 : فرستادمامیپ
 اره؟؟خوب ی کنی جلز پلز میحاال دار!!!٥٣رتبم شده !!!الناز دلت بسوزه-         

 !!!یشی توھم خوب مگھیسال د.... ندارهبیع
 یم!!! کردمجکتی جوابش رو ندادم وری کھ زنگ زد ولدی نکشقھیبھ دو دق        

 ی میاخ کھ چھ حال!!!ارمی کرده بود رو سرش درب کھیتی اون ھمھ اذیخواستم تالف
 !!! دادی میچھ حال!!! بودمی مششیداد االن پ

 پی با تنی وآدرنی کردم کھ آبتیداشتم کمک زھرا خانوم م....موقع ناھار بود        
 :دمی شدم وپرسنھیدست بھ س... اومدندنیی از پلھ ھا پاکی شافھیوق
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  برند؟؟؟ی مفی کجا تشری لنگ ظھرونیآقا-         
تو ناھارت رو در کمال آرامش نوش جون !!!میامروز ناھار مھمون-نیآدر        

 !!!کن
 ام؟؟ی؟؟؟نی پس من چیول.....اونکھ صد در صد-         
دختر !! پسرانست؟؟؟جمعمونیای بی خوایتو کجا م!! جانی آنگھینھ د-نیآبت        

 !!!میندار
 !!!نمیشیخوب من دور م-         
 !!! ناھارتو بخور گوشت بشھ بھ تنتنیبش!!!ای دادری باز گیآن-نیآبت        
 یرخت خواب پھن م...ھمون دم در!!دمیپس منم شمارو تو خونھ راه نم!!باشھ-         

 !!!دی کپی مدیکن
 : کردم وگفتمی اعتراضشون کھ بلند شد خنده بلندیصدا        
 !!! خوام ھایفقط من شب شام م.... خوش بگذرهدیبر!! بابایخیب-         
 !!! شدرید؟؟دیی فرمایاجازه م....نوکر خانومم ھستم!!چشم-نیآبت        
 !!!!دیگمش-         
 !!!میمتشکر... بانومی سپاس گذاریلیخ-نیآدر        
 !!!برو!! ممنوعھیبرو پاچھ خوار-         
 :ند کھ زھراخانوم اومد کنارم وگفت ودرو بسترونیجفتشون باھم رفتند ب        
  پاره؟؟؟شی آتی بسوزونشی وآتی کنتی دوتا بچھھ رو اذنی اادیخوشت م-         
منم کھ تو حق !!!حقشونھ زھراخانوم- شدمرهی خیزی آمطنتیبھش با لبخند ش        

 !!! کنمی نمقھیوحساب مضا
 غذامو تمام وکمال ی وبا خوشمزگزی مینشستم پا.... وسرشو تکون داددیخند        
اما دلم .... اش راحت شده بودجھی از بابت کنکور ونتالممیچون حاال خ...خوردم
 یلی خی شدھا ولیاونا کھ بودند کوفتم م... بودی خاللی اون دوتا مخ تعطیجا!!گرفت

 شیی خدایول!!! زبونم الل کجا رفتندانگار  کھگمی می جورھیحاال !!!دمی خندیم
 : بلند شدم وگفتمزیبعد ناھار از سر م... روز تجربھ کردمھی ی رو براشیآرامش واسا

 !!! ی عالشھیمثل ھم!!دستتون طال زھراخانوم-         
 !! مادری نخوردیچیتو کھ ھ!!!اوا- کردیبھ ظرفم نگاھ        
درد دست شما !!! ترکم کھیم!!! بشقاب خوردم زھراخانومھی!!چھ خبره بابا-         

 !!!نکنھ
 !!زمینوش جونت عز-         
 سمت مامان دی ھوا پرکشیدلم ب... رو دور زدم ورفتم طبقھ باالزیم        
 ھی کده؟؟ازیچی صداش تو گوشم نپی نوای کھ حتشھی میاز ک...مخصوصا مامانم!!وبابام

 ی شد صداشو می خواستم با خبرم خوش حالش کنم وھم اگھ میکھ دلم ھواشو کرده؟؟م
 ی گفت عمالش تا حدودیبابا م!!!بزنھ  تونست حرفینم....چون مامان من!!!دمیشن

دو !!!رفتم تو اتاق ودرو بستم.... شده اما ھنوزمدواری امیلی بوده ودکتر خزی آمتیموفق
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 گلوم رو ی ھاوارهیبغضم د... چشم دوختممیلبھ تختم نشستم وبھ صفحھ گوش!!!دل بودم
 صداشو بشنوم ھ دونستم اگیم!!!ادی گرفتم تا اشکم درنی ملبم رو گاز...اوردیبھ درد م
 یھربار کھ زنگ زدم جز صدا....تاحاال تجربھ داشتم!!!شمیاروم نم....شمیداغون م

بابا .... شدیوتازه حال خودشم بدتر م!!!دمی نشنیچی رمق ھی نالھ بھینفس نفساش و
 : گفتی لرزونش بھم می ونعره ھاادیھربار با فر

 حال مادرت رو درک ی خوایچرا نم!!!ی زنگ بزنی حق ندارگھید-         
  براش سمھ؟؟؟ی نگرانی دونی؟؟نمیکن

آخ !!!دندی محابا رو گونم چکیاشکام رھا شد وب...دیچی پیصداش تو گوشم م        
 اگھ زنگ دمی ترسی؟؟؟چرا؟؟؟می شدینجوری اھویچرا ..... دل منزیآخ عز!!مامان

 حرف زدم واز استرسم گفتم شبی دنیباخودش ھم...بزنم بابا دوباره بخواد دعوام کنھ
 با آھنگاش شھیمثل ھم!!! بھم دادامی رو ترامش آنیشتری بده وبنمی تونست تسکیکھ کم

 کھ از بابا شبمید!!! بودیاتی حی کنکورھی خورده اضطراب واسھ ھی ی شدم ولیاروم م
 یی کھ حس غربت وتنھاشھیف بزنم آنچنان داد زد نھ نمخواستم با مامان حر

 حاال کھ بود ندونستم وی من چقدر بدبختم کھ قدر مامانم رو موقعنکھیحس ا!!!کردم
 خواستم حال ینم....گذشتم!!! زجر بکشمدی بانطوریا.... صداشی اھی ثاندنی شنیبرا

 ھمھ نی دونستم با ای بود کھ میی تونستم بکنم دعای کھ میتنھا کار!! بشھمیمامان وخ
خودمو .... سوز از نھادم بلند شدنھی سیانھ؟؟؟آھی کنھ یخدا قبول ومستجابش م...گناه

ھر عکس .... آلبوم عکسام رو در آوردم وبازش کردمدراولم یکش دادم واز تو کشو
... مامانم....نیآدر....نیآبت...عکس من!! از خاطره رو با خودش داشتیکولھ بار

واون پسر !!! وبچھ ھاشونالی وخالھ لنی عمو شاھیحت...مییدا....عمھ ھام....امباب.
 تو ی سفر آخرنی ھمو کھ ترهی نمادمی... گذرمی وقت ازش نمچیھ!!مھراد....شغوریب

اون روز کھ .... بودارمیسام!!! بشھرشی دامن گنامینفر!!! کار کردیشمال باھام چ
 ھی رفتم کھ خودمو بعد ی آب مانیبا جر...دمیافتادم تو رودخونھ انگار کھ مرگم رو د

تو .... نگھ داشتنش نداشتی برایدستام توان... شاخھ بند کردمھیعالم کھ جلو رفتم بھ 
عاجزانھ سر ...ستادی باال سرم وایکس.... کنمدای کردم تا نجات پازی نذر ونارتادلم ھز

انگار کھ مستحق انتقام از .... کردی مخوف نگام میبا حالت... بوداریسام...بلند کردم
 :داد زدم....من باشھ

 !!!لطفا!!!کمکم کن-         
 :فکشو جابھ جا کرد وزمزمھ وار گفت        
 !!! دارهیتقاص...یھرچ!! متاسفمیول... خوادی دلم میلیخ-         
 ادمی یچی ھگھیوآنچنان با نوک کفشاش زد تو صورتم کھ پرت شدم تو آب ود        

 !!! بودممارستانی کھ تو بی تا زمانادینم
 کاریب... دور بشمی افکار واھنیسرمو بھ اطراف تکون دادم تا از        

 کشی جشی کھ کم وبدمیروتاراش دست کش.... برداشتم وگذاشتم رو پامتارمویگ!!!بودم
 امی تادی...حس کردم گونھ ھام داغ شد!! گرفتیلبخندم ھرلحظھ رنگ م...دراومد
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 کردم مشیتنظ!!!ازش جدا بشم ی تونستم لحظھ اینم!! مدام ھمراھم بودرشیوتصو
 آھنگ نیا!! از ھمھ بھش عالقھ داشتم رو شروع بھ نواختن کردمشتری رو کھ بیوآھنگ

 !!! دادی وصف می بی ھمراه بود وبھم آرامشامیبا خاطره ت
 ی آھنگ زدن فرو رفتم کھ با صدای تویانقدر!! خواست ازش دل بکنمیدلم نم        
 دمی گذاشتم رو تخت ودوتارویگ!! برگشتندیعنی نیوا.... بھ خودم برگشتماطیدر ح

 بشاش شھیاما چھره ھاشون مثل ھم!! دوتا کردم ورفتم استقبالیکیپلھ ھارو !!رونیب
 !!!ناراحت ودمغ...خستھ....وشاد نبود

 خوش گذشت؟؟؟!!!سالم برادران من-         
 اروم وخشک داد یلی بھم انداخت وجواب سالمم رو خی نگاه عادمی ننیآبت        

 : گفتمنیرو بھ آدر!!! شدمریاز کارش متح...ورفت طبقھ باال
  چشھ؟؟؟تو چتھ؟؟؟نیا-         
 !!! ندارهی خاصلیدل....میخستھ ا!!ستی نیزیچ- زدیلبخند تصنع        
  شده؟؟؟یبگو چ!!!ی تونیمن رو نم...ی کنای سی رو بتونیتوھرک-         
 ری وتفسفی رو واسھ تو تعریمن چ....ستی نیچی ھیوقت-از کنارم رد شد        

 !!!گھیول کن د!!ی آنایکنم؟؟تو ھم حال دار
جلل !!اصال رفتارشون واسم قابل ھضم نبود!!!رفت تو اتاقش ودور بست        
  شده؟؟؟ی چیعنی!!خالق
       

 دمغھ وبدتر از نیآدر.... پکرهنیآبت.... استدهیچی مبھم وپیزه کھ ھمھ چچندرو        
 خوند ی نمگھید!!! از غم وغصھ غرق شدهیانگار تو کولھ بار... بود کھامیھمھ ت

 ھی خواستم گریم... زدی شد غم تو نگاش بھ دلم زخم می مرهیوھربار کھ بھم خ
 :دی پرسی مازم  تنھادمی پرسیھربار کھ ازش م!!!کنم

 ؟؟؟ی دووم آورد؟؟چطوری جنگیبا غمات م....تو چطور-         
 باز ھم ازم سوال روزید... کردمی مری توش گشھی کھ ھمیسوال        

 :اما فرو فرستادمش وگفتم....بغض کرده بودم...حرفامونو بھ خاطرم آوردم....کرد
 ؟؟؟ی پرسیچرا م-         
 !!! فھممی کنم تازه دارم حالتو میفکر م....چون-         
  ھمھ مدت؟؟؟نیبعد ا!!!یخستھ نباش-         
 !!! کنمیحال تورو درک م.... داره واالن منازی بھ زمان نزای چیبعض-         
  شده؟؟؟یچطور؟؟؟مگھ چ-         
با .... کردی کار میداشت باھام بھ طور خصوص... کردیمکث نسبتا طوالن        

 یلی ویلیتھ دلم ق.... ور رفت وبعد چند لحظھ تو چشمام زل زدتارشی گیتارا
 میشونی رو پیاخم... کردمیتمام اون حس گس وتلخ غصھ ھاشو لمس م...دیلرز!!!شد

 ... شدی منیی گلوش مدام باال پابیس...جاخوش کرد
 !!! نشدهی خاصزیچ-         
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 ؟؟؟یپس چرا انقدر مشتاق دونستن-         
 نی کنند صحبت کنھ وحاال ای کھ درکش میی با اونادیآدم با.... اوقاتیگاھ-         

 ؟؟؟چطور؟؟؟ی رو ذوب کردی کوه سنگنیچطور ھمھ ا....بھم بگو!!!درک مشترکھ
 حس ھی.... حس ملتمس بودھیتو صداش وچشماش .... گفتیاحساسم دروغ نم        

 : زدمیلبخند تلخ... کردیکھ داشت تمنا م
 یگیپس چطور م!!! تونھ وضع وحال من رو درک کنھ جز خودمی کس نمچیھ-         

 مشترکھ؟؟؟
 ی نمیوقت!!!مثل آدم حرف زد.... باتوشھی موقع نمچیھ-دی بھ صورتش کشیدست        

 !!نھیھم...یفھم
 یاز رو!!!ھی باقمشمیدو قورت ون....حالمو خراب کرده...اعصابم دغون شد        
 : بلند شدم وگفتمیصندل

وقت باارزش منم !!پس برو با آدم جماعت حرف بزن تا درکت کنند-         
 !!!!ــــــــشیچ!!! تا اموراتت بگذرهری کج بگیانقدرم باخودت کشت...رینگ

 بھ ی لقبچی پوچ ھی ادعاھیجز ... تونھ من رو درک کنھ امای بود کھ میمدع        
 پر تالطم یای درھیمثل ....داغونم..... روزا تو قلبم غوغاستنیا!!! گرفتیخودش نم

 وسفت کھ راه گلوم رو بند ی توده سنگنیا!!! دونم چرای نمی زنھ ولیداره موج م
 مبھم داداشام گرفتھ تا یاز رفتارا.... شده بودمجیگ!!! کردیآورده بود داشت معذبم م

 گھید!!! وقت نتونستچینھ اما ھ خواست اونم درکم کیدلم م!!!امیاعمال پر از سوز ت
 نبود کھ من رو ببره ودر ضمن ازی ننیآبت....تاری رفتم کالس گی مییخودم تنھا

خاطر  بھ... دادی می بھ من آموزش خصوصامیت!!! کردیساعتاش با من فرق م
 طور بھتر نی کالسم رو سوا کرد وگفت کھ انی خود آبتاشاری ضی ضدوقیرفتارا

 !!!دندیچی پی جانداران بھ پروپام میبعض وکمتر نمی بیآموزش م
 تو دلم بساطشو پھن یبی حس غرھی... حس بدھی داشتم اما تاریاون روزم کالس گ        

 خواستم خودمو یم!!! داشتھی گریدلم حال وھوا...از صبح بغض داشتم!!کرده بود
 ی آسمانی مانتو آبھی کمد یاز تو!!!کال مزخرف!!! حوصلھ بودمیب....خالص کنم

 نی از ایبی وشال ترکدی اسپرت سفیوکفشا  پررنگی آبنی خوشرنگ با شلوار جیلیخ
 نی بھ ایازین!!خودم خوشگلم... نبودشیحس وحال آرا!!سھ رنگ برداشتم وتنم کردم

 رو ھم از تو جا چی انداختم رو دوشم وسوئتارمویگ!!! ندارمییایمی شیدابایسرخاب سف
مگھ کار !!! سابقی تللیللی یوز کالس نداشت ورفتھ بود پ امرنیآبت!! بر داشتممیدیکل
 بدرقم کرد ومنم سوار بر مرکب خاک نخورده شھی ھم بلده؟؟؟زھراخانوم مثل ھمگھید

ساعت پنج !! پشت چراغ قرمزدمی راه بودم کھ رسیوسطا!!!رونیخود از در زدم ب
 یاز رو... بلند شدمی زنگ گوشیصدا!!! زدی چشم میلی بعدازظھربود وآفتابش خمیون

 شی بیاس ام اس.... نگاه کردمقی اش دقھ کنارم برش داشتم وبھ صفحیصندل
بازش !!!حالش دست خودش نبود...ی قراریدلم زد بھ در ب!!امیواز طرف ت!!!نبود

 :کردم
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 ھی اختتامنیا.... کھ برات نوشتمی بھ آدرسایفقط ب!!یامروز کالس ندار-         
 !!!کالساتھ
 ی منو منکھی الی دونستم دلینم.... شاپ بودی کافھی ؟؟؟آدرسی چیعنی!!!ھدھ        

 طول یلیخ... رو بھ سمت آدرس کج کردمرمیمس!!!ھی چنھی شاپ ببی کافیخواد تو
 گذاشتم نی تو ماشتارمویگ!!!کی شیلی شاپ توپ وخی کافھی!! کردمداشی کھ پدینکش

 زد ورنگ خزون ی موری آخر شھری دم دماھھوا ب!!! شدمادهی پمیشگیوبا قروناز ھم
 ھاشم نھی زمشیپ!!! خواست کھ زار بزنھیابر داشت وم!!!رو بھ خودش گرفتھ بود

 اضطراب نی دونم اینم!!نگاھمو با دلھره از اسمون گرفتم ورفتم داخل!!فراھم بود
 کشھ؟؟؟دنبال ی پنجول موارشی لرزونھ وبھ در دی المصب چرا داره دلمو مدیوترد

 ی دوم کافیطبقھ !!! نفر ثابت شدھی ی زد کھ رویچشمام داشت دور م....ام گشتمیت
 : کردیوجدانم داشت ارومم م!!! کردی نگام میشاپ نشستھ بود وداشت گوشھ چشم

حواستو جمع !!!ی بشعی دختر ضای گاف ندییھوی!!!خونسرد!!! باشلکسیر-         
 !!یاری باال نطیکن خ

 ؟؟؟یدی مھی بھ من روحیتو االن مثال دار-         
 !!!ظاھرا-         
 ی تو حالم بدتر گند می زنی می تگرگی سرجات کھ دارربتمرگیپس خفقان بگ-         

 !!!زنم
 یحرف م... شدهی بچھ خوبایتازگ!! نشست وسرشو کج کردمانھیتی یلی بار خنیا        
 یر گردن کلفت م طلبکاھی بھ شتریالبتھ حالتم ب...زیرفتم ونشستم پشت م!!!گوشھ
 :صداش بم گرفتھ بود....خورد
 !!! سالمکیعل-         
 !!!سالم- انداختمی نگاه گوشھ چشمسیبھش با ف        
 !!! کنمی مالقات مسمی دارم با رئنکھیمثل ا!! بپوشمی رفتھ بود لباس رسمادمی-         
رند ول  کھ درک ومنطق خودت رو دایی با آدمادیبا!!ھھ-پوزخند زدم        
 !!!ی نداراقتشونوی کھ لیینھ بااونا!!یبگرد

 !!!میابی مورد نایلیمن خ!!!شندی مدایکم پ... با درک ومنطق منیآدما-         
 نمونھ جداگانھ ھی خدا ؟؟نکنھیجد- خودمو بھ سمتش گردوندم ورخ بھ رخش شدم        

  قالب داشتھ؟؟؟کی فقط ایاز شمارو ساختھ 
 ری تو تقددیشا!!!دیشا- لحنش سوزننده تر از لبخندش بود.... زدیلبخند تلخ        

 تره دهیچی از ھمھ مخلوقات پرشی کھ تقدیکی!!! دونھ باشھکیاز من فقط ...تیبشر
 !!! خودش نامفھومیوبرا

 !! بزرگش گوششھکھی تارمی برشی نزن کھ گریحرف از تقد-         
 یتو ھم م...ی وپارش کن لتی خوایتو ھم م!!!یریتو ھم ازش دلگ-         

 ....!!!یخوا
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 یدستاش رو تو ھم گره کرده وگذاشتھ بود رو...حرفش رو ادامھ نداد        
 گرفتن سفارش ی کھ چند لحظھ بعد گارسون برانییسرشو انداخت پا!!!زیم

 کی رو کھ قھوه وکیشگیپس ھم....حوصلھ انتخاب از تو منو رو نداشتم....اومد
 !!! کھ گارسونھ رفتمی بود رو سفارش دادیشکالت
 یصدام کماکان م...زی می خم شدم وکف دستمو گذاشتم روامی بھ سمت تکمی        

 میری تقدی چیعنی؟؟؟ی زنی ھا حرف موونھی دنی امروز چتھ؟؟؟چرا عامیام؟؟تیت-دیلرز
 !!! بحرف کھ منم بفھممی جورھیفالنھ بھمانھ؟؟

تا چند ....دی لرزیفنجون قھوه اش داشت م...سرشو آورد باال وتو چشمام زل زد        
 ی رو بھ خودش میشتری غم بیلبخندش ھر دم رنگ ونمو.... مات نگام کرد ھیثان
 ....دیکش

 !!!ستی نیاز تو کھ توقع!! تونم بفھممشیخود منم ھنوز نم-         
 شناسم ی کھ من میامی اون ت؟؟؟اصالیلک چند روزه تو ام؟؟چتھ؟؟چرایت-         

 یکی ی تو مظلومیکی حاال ی ولی دنده بد عنق بودھی موجود غد ھیتو !!!یستین
 !!!ی نداریاصال حالت عاد!!!نیاستغفرهللا امام حس

 اومدم کھ درباره دوسھ روز یتی ھویچھ انسان ب... تو چشم توستیمعلوم ن-         
 !!!ی زنی حرف منطوریخونسرد بودن ا

 نی نقطھ درکمون تو ھمدیشا!!ی جنگی میزی چھی بایدار....یستیتو خونسرد ن-         
 !!!باشھ

 !!!دیاره شا....اره-         
 م؟؟؟ی کالس نداشتنجا؟؟؟مگھی ایمن رو چرا اورد!! سوالھیاصال -         
خاتمھ  یھمھ چ.....چیاون کالسا کھ ھ- گس بھم چشم دوختیدوباره باھمون تلخ        

 !!! کردهدایپ
 ؟؟؟ی چینی-         
 گھی ددی فرد مقھیبھتره کھ !!!ستی نیاعتبار.... بھ بودن منگھید....نکھی ایعنی-         

 ازتیالبتھ اگر واقعا در حد ن!!!ی انتخاب کنتارتی گی مربای تیگاردی رو واسھ بادیا
 !!ی دونیم

 من واقعا متوجھ حرفات امیت- کنج لبام نشستی کم حال از سر نا مفھومیلبخند        
 ؟؟؟منظورتی زنی حرف منطوری کھ ایوندی بپی باقاری بھ دی خوایمگھ م!!!شمینم
 ھ؟؟؟یچ

کالسات ... بود کھ بھت بگمنی اومدنت ھمی من برالیدل!!!منظورم واضح بود-         
 !!!رمیمن دارم م...من!!! منفھی وظنطوریھم...تموم شده 

 لحظھ کال ھنگ ھی... رو تموم بود ونبودمدی کشی رعدوبرق خدشھ میصدا        
 ؟؟یری می دار؟؟کجا؟؟کجایچ- استارت بھ خودم برگشتمی رھیکردم وبعد 

 شیچند روز پ...دمی کشی وقت بود انتظارش رو میلی کھ خزامیو!! دوری جاھی-         
 !!! وفردا عازممدهیرس
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 غیج.... خواست سرش داد بزنمیدلم م!!کمپلت داغون شدحالم ...بغض کردم        
 :خودمو نباختم ولرزون گفتم....بکشم

 کھ از خانوادت دور ی ھستیراض.... دهی گواه م؟؟؟دلتی تونیم...واقعا-         
 ؟؟؟ی تونی؟؟؟میبش

 ممکن ثبت ری رو تو پروندم بھ نام غیچیمنم ھ!!!خواستن توانستن است-         
از دغدغھ ....از اتمسفرش....نجایاز ا... خوام از ھمھ دور باشمی نتونم؟؟مچرا...نکردم
 ودوباره روال ارمی دربشونی بتونم خودمو از وابستگدی شانکھیوا...از آدماش...ھاش
 !!! بشمل ومستقرمی دست بگموی زندگیعاد

نھ تنھا راه !!انگار بغضم کل وجودم رو قفل کرده بود....دمی شنیحرفاشو نم        
 : اراده لبخند زدم وگفتمی دونم اما بینم...حرفاش برام قابل ھضم نبود!!!گلومو
 !!!ی برگردیبھ سالمت.... ویبر!!!یبھ سالمت-         
 از قھوه ام رو کھ تلخ بود رو سر یجرعھ ا!!! سوختی میگلوم از شدت خشک        

 روزگار کھ االن یاما نھ بھ اندازه تلخ!!!چھ تلخ وگس بود!!!اوووووووف...دمیکش
 ی بود وپلکامو رو ھم منییسرم پا!!! زنھی می کاری نوا زخم ھایداره بھ وجودمن ب

 ی وخورد مدی برینفسم داشت م...دی کشی مریقلبم ت!! نشھریفشردم تا اشکام سراز
 ی ارادریگوشام غ... شدی پخش م شاپی کافی فضای تویتی آھنگ الیصدا!!!شدم
 !!! کردند کھ با حال من مطابقت دارهیچون حس م... کردنددای پدنشی بھ شنلیتما

  منشیبرو از پ        
 زنیری کھ چشام دارن واسھ تو اشک مینی ببخوامینم        
 زمی عزرمیمی می کھ اگھ نباشی بدونیخوایتو م        
 ی بدونیخواینم        
  اشک چشام روز و شب ندارمنیکھ آروم ندارم با ا        
 ی بدونیخواینم        
 ارمی محالھ بتونم کھ طاقت بیتو اگھ نباش        

 
  منشیبرو از پ        
 ُ کھ شدم پره از ترس و دلھرهینی ببخوامینم        
  واسھ رفتن تو دلخورهیکی کھ ی بدونیخواینم        
 ی بدونیخواینم        
  بود اونکھ اومد دل من رو شکستیکھ موندم تو قفس ک        
  کھ منویخواینم        
 ی بھ حال منھ تنھا کنی فکرھی یتو دلت جا کن        
 ی بدونیخواینم        
  تا کھ غصھ برهی روز برسھیکھ چشام بھ دره تو         
 ُپره عطر تو شھ        
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  خونھ و بارون عشق تو رو سرم ببارهنی ایتو        
 ی بدونیخواینم        
  کھ بھت برسمنھی اای دنیتمام آرزوم تو        
 رمیدستاتو بگ        
  دلواپسمیبا تو حرف بزنم بھ تو نگاه کنم ول        

 
♫♫♫♫♫♫         

 
  منشیبرو از پ        
 ونم حال خودم بمی تنھاشمو تویبذار چند روز        
  بازم بھ جونموفتھی بھی من نذار گرشیبرو از پ        
 خوامیبرو کھ نم        
 ینی حال و روزم کنارم بشنی با اینیحالمو بب        
 خوامیبرو کھ نم        
 یُ حال بدم پره غصھ بشنی با ای درد بکشگھید        

 
 ی بدونیخواینم        
  تا کھ غصھ برهی روز برسھیکھ چشام بھ دره تو         
 ُپره عطر تو شھ        
  خونھ و بارون عشق تو رو سرم ببارهنی ایتو        
 ی بدونیخواینم        
  کھ بھت برسمنھی اای دنیتمام آرزوم تو        
 رمیدستاتو بگ        
  دلواپسمیبا تو حرف بزنم بھ تو نگاه کنم ول        

 
 ) منشیبرو از پ-میند        (

 
 تو اون وضع وحالم داشت من رو تا مرز جنون امی تدنید.... تحمل نداشتمگھید        

 شد کھ مسبب خاطرات خوشم حاال داره باھام بدرود ی نماورمی!!! کشوندیم
دست وپام !!!! رو بھ اتمامھمی بھ زندگی ھای دلخوشنی شد کھ ھمھ ایباورم نم!!!گھیم

 نگاه کنم امیاما نخواستم بھ ت!! نم دار شده بودمامچش...د شدن نداشتمتوان بلن...لمس بود
 ی صندلیاروم از رو!!! تاب تر بشھی دل خودم بنکھیوھم!!!تا حال درونم رو بفھمھ
 : پرشتاب گفتمی اعیبلند شدم وبا بغض ضا

 
 !!خدافظ!!!بھ توھم خوش بگذره!!! برگردم خونھدی باگھیمن د...خوب-         
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چھ ....رهیچھ راحت داره م!!! کردمیم حرص ودردم رو تو خوش بگذره خالتما    
 زی پرشتابم از میبا قدما!!!زارهیچھ راحت منو تنھا م.... گذرهی میراحت از ھمھ چ

 ھق ی فشردم تا صدایلبامو روھم م.... اشکام از دستم در رفتاریاخت.. شدمیدور م
 یومن نم!!!شھیداره ازم دور م... کنھی مترکم  شد کھ دارهیباورم نم!!!ادیھقم در ن

 دق ییمن از تنھا....بره تا....اصال بھ من چھ؟؟بره ....اصال.... کنمی اعتراضچیتونم ھ
درو ھول !!! کوبوندی مواری وخودش رو بھ در وددی باری میبارون داشت شالق!!!کنم

ھقام  ھق شده  خفھیبھ محض خروجم صدا!!حالم دست خودم نبود!!!دادم کھ باز شد
استارت زدم وپامو رو پدال گاز ... شدمنی وسوار ماشدمیدو!!!از تو حنجرم دراومد

 برام زجرآور امی تیتصور دور...داغون بودم!!! پرواز کردنیفشوردم کھ ماش
 بھ قلبم سوزن داغ فرو شتریوب!!! شدی خاطراتم باھاش مرور میمخصوصا وقت....بود

 کش ی بوقالی دلی دادم وبی مراژیو!!!یکدست خر  زده بود رومیرانندگ!!! کردیم
 ی رو متشنج منی پر از بھت ماشی ھق ھق وضجھ ام فضایصدا... زدمیدار م

 تکون ھی با نمیماش!!! ورفتم داخلدمیدر کھ باز شد گاز!!! دم خونھدمیرس....کرد
  برداشتم وبا دو راھم رو بھ سمت داخلتارمویگ!!!ستادی ومحکم از حرکت اانھیوحش

 کس تو سالن چیھ!!! طبقھ باالدمی باز کردم ودوی ایدرو با ھول قو... گرفتمشیخونھ پ
 گھیزانوھام د!!! توجھ بھشون رفتم ودرو با قدرت بستمیب!!نی وابتنینبود جز آدر

سرم رو !!!پشتش سر خوردم ونشستم!! گاھمھیدر شد تک...دندی لرزی نداشتند ومیینا
 رو از جلو چشمام امیھ لحظھ بودن با تلحظھ ب.... دادم وچشم بستمھیھم بھش تک

شد ھمھ کسم ... مدت با ھمھ زخم زبوناش شد ھم زبونمنی کھ تمام ایکس...گذروندم
 ومعلوم رهی من مشیاز پ... رو بستھ وداره؟؟؟چمدونشی حاال چیول!!وھمھ بودونبودم

 تونستم اسمش رو یم!!!نمی کھ دوباره رنگ نگاھش رو ببی تا کستین
 دل سنگ طاقت امیکاش بتونم منم مثل ت!!ومدیبھش م....اره!!!فراخوان مرگ...بزارم

 !!!وتحمل کنم....ارمیب
 :امیت    
 ری زیابونی خیمثل ولگرادا.. رفت وتنھا شدمایاز ھمون موقع کھ آنال...شب شده بود    

تھبم  از درون وحال ملی کار قدرنی تونستم باای مدیشا.... زدمیبارون تک وتنھا قدم م
 نیاز....ری تقدنیخستھ ام از!!!ی از ھرچمی کردم کھ تھیحس م!!!رو آروم کنم

 حد مشتا رفتن بودم حاال نی کھ تا ایمن!!! واصل شدییسرنوشت رقم خورده کھ بھ جدا
اھستھ در !!! خرمی وگس بودنش رو بھ جون می تلخنشیری مزه شیچطور دارم بھ جا
 ی ول مرونیب بود ومن تا االن ب نصفھ شمیساعت دوون....خونھ رو بستم

 تم نداشتم وبھ طور حیظاھر دلچسب!!!ومحزون.... وآشفتھختھیچھرم بھم ر!!!!دمیپلک
بابا ومامان طبق !!! اتفاق افتادنی کرد وای قشلقل بھ پا می حسابدی دیاگھ مامان منو م

 ی کردند وبابا بھ مامان معصوم من دلداریمعلوم نداشتند تو سالن باھم صحبت م
 وغرورش ستی نشی حالیچی ابلھت کھ ھشعوری داد کھ حال پسر بی خاطر منیوتسک

 بھ بعد کھ از ما نیمگھ بار اولش؟؟؟تازه از!!دهکورش کرده خوبھ واالناست کھ برگر
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روپاش ....مرد شده...بزرگ شده!!!می تا ان حد واسش دلشوره بزندینبا....دوره
جفتشون با عجلھ اومدند دم !!!دن خودش زجرکش شمتی بھ قیول!!اره...ھھ!!ستھیوام

 پام رتا بھ سیبابا نگاھ!!! کردمی درھم وبرھمم تنھا نگاھشون مافھیدر ومنم با ق
 :انداخت وگفت

  اس؟؟ختھی سرووضعت انقدر بھم ر؟؟چرای معلوم ھست کھ تو کجا بودچیھ-    
 !!!سالم-    
 ؟؟انگاری درست کرد واس خودتھیختی چھ رنی پسر؟؟؟ایکی عل؟؟چھیچھ سالم-    

 !!! سرتختنی جماعت رھی
 !!!! سر منزندی برستنی نکاریجماعت ب-    
 مگھ قرار نشد تو دوساعتھ نمیبگو بب!!!بھ من جواب سرباال نده-    

 !!! خونھیایامشب قرار بود زودتر ب!! شده پنج ساعت؟؟دوساعتیبرگرد
 دیاز فردا با...دی کھ انقدر حساسستمیدخترم ن...دی ندریلطفا گ!!! کالفھ ام بابایلیخ-    

 !! خوام برم بخوابمیم!!دی رو کم رنگ کنتی حساسنیا
 ھ؟؟ی چھ رفتارنی پسرم؟؟؟ای کنی کارارو منی اخھ چرا با خودت اامیت-مامان    
 یبغض کرده بود وچونش م... شدمرهیبھ چھره مھربونش با ھمون غم ودردم خ    
 شکل ممکن نیصدام بھ اروم تر!!! زدندیبرق ماشکاش تو اون نور کم .....دیلرز

 :دراومد
 ؟؟ی بغض کردنطوری کار کردم خشگلم کھ تو ایمگھ من چ-    
 ی نم؟؟؟توی وبفھمینی ببی تونی خودت نم؟؟؟مگھی کار کردی چی پرسیتازه م-    
 تا تو ی دونی؟؟نمی گردونی وبر می بری منو تا دم مرگ مراومدناتی دنی با ایدون

  کنم؟؟ی دق می واز نگرانشمی من نصفھ جون میایب
 !!!!دور از جونت!!! خشگلمیاری حرفا رو بھ زبونت منیچھ راحت ا-    
 ی خوای چرا نمامی عزل ازم دور بمونھ؟؟تی خوای تو میایری ھمھ ابلھ گنیبا ا-    

 بچھ سربھ ھی ھنوزم مثل ؟؟؟توی ورفتارت رو با قدوقوارت تطابق بدیبزرگ بش
 چھ از لحاظ خودش وچھ یتی اھمچی کھ انگار ھی کنی مغز رفتار می بیھوا

 ؟؟؟ی کنی میز بچھ بایوفقط دار!!!یستی براشون قائل نانشیاطراف
 خی رو بیشگی موضوع ھمنی حد انی دونم چھ کار کردم کھ شما تا ایمن واقعا نم-    

 نی بھ ادی عادت کرده باشدی باگھی خونھ؟؟؟دامی مری بار اولمھ دد؟؟؟مگھیدار کرد
 !!!روال

 دنیبا د...مامان با حرص جلو اومد ودست چپم رو باال واورد وگرفت جلو صورتم    
 شاپ زدم ی اومد کھ امروز تو کافادمی.... باشنددهیدستم انگار نمک رو زخمم پاش

 ھیکھ رفتم درمونگاه وبخ... برداشتیقیوفنجون قھوه ام رو شکستم ودستم چاک عم
 نطوری بوده وھمی ودلھره مامان چین ھمھ بازپرسی الی افتاد کھ دلمیتازه دوزار!!!زدم

بھ صورت غضب آلود مامان چشم دوختم !!!ی بابا وحرفاشون از بچھ بازتیعصبان
 :کھ گفت
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 بازم ؟؟ھان؟؟البدی سر دستت آوردییچھ بال!!!اتی نمونھ بارز از بچھ بازھی نمیا-    
 ؟؟؟ی کردی نخود ھرآشلی دلی ؟؟آره؟؟؟بازم خودت رو بیدعوا کرد

 !!!دوست ندارم بھ پا داشتھ باشم-    
 ستی ومراقبت نیی بھ پانیا- داد زدبایدستم رو با تشر رھا کرد وتقر    

 ی تونی وقت نمچی مادرانھ است کھ تو ھی ھمش نگراننایا!!!بفھم!!!امیت
 ی بدونی موقع نخواستچیھ)ختی ریبغضش رو رھا کرد وھم زمان اشک م!!!(یبفھم

 وفقط جواب ھی چی اومدری د؟؟؟چرای بودی؟؟باکی ھمھ کجا بودنیکھ منطق تمام ا
 رهی دلمون تا کجاھا می کھ من وپدرت چقدر تا تو برگردیمتوجھ نبود!!!یسرباال داد

از فردا .... کھ سھلھنایحاال ا!!!یدی بھ تلفنت جواب نمیمخصوصا وقت!!! گردهیوبرم
من چطور شبامو روز کنم وروزامو ....یریاز فردا کھ م...یکھ تو ازم دور

 ی خوابھ؟؟چطوری کھ حال پسرم خوبھ؟؟راحت منم دلمو آروم کیشب؟؟؟چطور
 دارم ی اصال من چی فھمی؟؟؟میام؟؟چطوری ھامو خاموش کنم تی ونگرانشیتشو

 گم؟؟یم
 حق داشت یھرمادر.... پلھ دم سالنیت رو دستاش گرفت ونشسنیصورتش رو ب    

بابا نشست کنار !!! تحمل کنھشوی خالی جادیکھ دلواپس بچھ اش باشھ کھ از فردا با
 از ینتونست چندان کار....بابام مسکن مامانم بود اما امشب....مامان وتو بغلش گرفت

گران رو تکرار کرد ومن ھربار با گفتن   حرفانیازون روز بارھا ا!!! ببرهشیپ
 لحظات نی دادم وامشب شاھد اخریمواظبم وباشما در ارتباط بھش خاتمھ م!!!دینباش

 بودن بازم مثل خوره ادهیحس ز.....وچقدر تلخ وسخت!!!درکنار خانواده بودن بودم
 از حد تر حالم خراب!!! بستمی رفتم تو اتاق ودرو جرقعی سرییبا قدما!!!افتاد بھ جونم

اتاقم تو ظلمات مطلق ... من تلنبار شده بودیودردا روتمام معضالت !!!تصور بود
چراغ خوابم رو کھ !!!دی کشی پرده بھ تو سرک می از روزنھ ھایوتنھا نور کم

 نگاه کت وشلوار خوش دوختم نیوتو اول!!! روشن شدشیروشن کردم فضا کم وب
 دی سفراھنی با پیبھ رنگ مشک!!متوجھم رو جلب کرد کھ قرار بود فردا بپوش

جلو !!!ی کامال رسمپی تھی!!!ی ورنی مشکی وکفشایوکراوات راه راه قرمز مشک
 میوستنی پقتی بھ حقی کھ تو گذشتھ آرزویزیچ.... بھش نگاه کردمنھی حس کھیرفتم وبا 

 یھمھ چ....مامی ھواپطیبل....زامیو....چمدونم !!یی وتنھایوحاال عامل دور!!!بود
 شوم ی آسمون محو منیتو ا....فردا من!!! خودمطیواماده بود بھ جز شرا حاضر

 !!!ی طوالنی مدتی برادی ابد وشای برادیشا!! خاک جدانیواز
    

  خوره؟؟ی رقم می ھر کی براای کھ تو دنھیزی چنیسخت تر....یی جدادیقبول دار    
 یلی کھ خییجدا....وفتھی ما می پر از ماراتی دو شخصی اتفاق داره برانیوحاال ھم    
  رسونھی رو بھ اثبات مزایچ

 کھ ی ناشناسامیمخصوصا با پ.... زدی بھ دلم دامن مشتری ھرآن بدی وتردشیتشو    
 :نوشتھ بود!!! ارسال شده بودمی بھ گوششبینصفھ شب د
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 !!!دارهی بنتیجانش...آسوده سفر کن-    
 ی مدت شده بود کابوس مخوفنی کھ تمام ایھمون!!! باشھی زدم کھ کار کیحدس م    

 ھمھ ری خواست بزنم زیدلم م!!! زدی من رو چوب می وبھ تازگای آنالیایکھ زاغ س
 بھ ری دیلی خای قضانی برگشت بھ عقب وباطل کردن ای براگھید...اما!!! ونرمیچ

پسرا ھم کھ مثل !!! بودی اوکطمی وبلدم داده بولیچمدونم رو تحو!!!دمیخودم جنب
مثل !!! مدل بودھیولباسامون ھمھ ... ھمراه من بودندیچی مثل جاسوئشھیھم

کم کم وقت وداع فرا .... سنگ سد کرده بودھیراه گلوم رو انگار !!!فرمیونی
 ی رو گفت کھ کمتر قسمتییزای وسوز چھیمامان منو محکم بغل کرد وبا گر!!!دیرس

اک  پی مچالھ ایازم جدا شد واشکاش رو با دستمال کاغذ...شدم رو ازش متوجھ
 : وگفتمدمی رو بوسشیشونیپ....کرد
 ی ملی ومفی اشکاتو حنی ای چرا؟؟ھنوز من سقوط نکردم کھ دارھیخشگلم گر-    
 !!!الی خیب.... کھینھ من!!! کھ قدرتو بدونھیکینگھشون دار واسھ !!!یکن

 !!!ی بدلمی چرند پرند تحوی حرفانی ازگھینشنوم د!!!امیزبونتو گاز بکن ت-    
من قلبم کشش نداره ...بس کن توروخدا!! ھاوفتھی راه ملیاالن س!!!یچشم خانوم-    
 !!! ترش نکنرونھی وگھیتو د!! شدهبیتخر...شی جورنیھم!!ھا

بابا با اون .... کردیمشکوک نگام م.... وعقب رفتمدمیپشت دستش رو ھم بوس    
چند !!! شدی منیی پا گلوش باالبیاخم داشت وس... خودش جلو اومدی جدپی وتژیپرست

 من رو تو آغوش پر از جسارت وشجاعتش یلحظھ بھ قدوقامتم تنھا نگاه کرد وناگھان
 : بار با بغض گفتنی اولی وبرادی رو مالمپشت...دمی بالی بھش مشھی کھ من ھمدیکش
 شویپسرم مردبشھ وبخوام دور.... برسم کھ حاالنجای کردم بھ ایفکر نم... وقتچیھ-    

 !!! محاصره ام کنھی بغض لعنتنی بھ خاطرش غرورمو بشکنم وایوحت!!!تحمل کنم
 رهیپسرت م!!!حلقھ محاصره رو بشکن... باش سرداریقو-زدم تخت پشتش    

 !!! گردهیوسربلند بر م
 !!! پدرشی فخر وسرافرازھی ماشھی مشھیومثل ھم-    
 !!!دوارمیام-زمزمھ کردم    
تو !!!غافل نشو پسرم.... رو گم نکنتیباش وخود واقعمواظب خودت !!!امیت-    
کالت پس ....یدست از پا خطا کن!!!رهی تو دھن شقای کھ دقیی بھ جایزاریپا م....یدار

 !!!معرکھ است
-  زدم وچشمامو باز وبستھ کردمیخودمو ازش کندم ولبخند ھرچند مصنوع    

 !!!سردار....اطاعت
توجھم بھ !!!وعقب گرد کرد... زد بھ بازوم سرشو تکون داد وچندتا پشت سرھم    

 ی سرخش نگام می با چشماتای با غم واخم وآرمایآر...اون دوتا ووروجک جلب شد
 چند لحظھ یبرا...ستادمی انشونی بھ سنھی سنھی اروم جلو رفتم وسییبا قدما...کرد

لم جفتشون رو باھم تو بغ!!! بالغانسان  سھ تامیفراموش کردم کھ ھرسھ تامون شد
 ھق تایارم!!!بغض داشتم وممانعت باھاش سخت بود...گرفتم وچشمامو روھم فشردم
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 امیت-دی لرزیصداش م... دادی سرشو تو شونھ ام فشار مای کرد واریھق م
 !!! تورا فراموشادمی وینر!!!!ی مرام بشی بقیرف....ی؟؟؟نر

پس !!!شندی وقت محو نمچیھ... سنگی روی ھایحکاک- دمی موھاشو بوسیرو    
 !!!ستی نیگرچھ از تو توقع.... نگوی وری چریخودیب

 !!!ی عقل خرکلھ جلوه بدی بھی منو ی خوای ھم میدم آخر-    
 خورده بھ ھیاگھ - نگاه کردمھانھیاز خودم جداش کردم وتو چشماش عاقل اندر سف    

 جز ی وقت حرفچیمن ھ!!ستی ننمی جز ایزی چینی بیم....ی ھات نگاه کنییھنرنما
 !!!گمی نمتیواقع
 !!! شعارندهامیت-    
 ا؟؟یآر!!!قھیحقا....ستیشعار ن-    
 ھان؟؟؟-    
 !!! انسان تو ذھنم نقش ببندهھیبزار !!!درست جوابمو بده!!مرگ-    
 دیی فرمایخوب بلھ؟؟؟چھ م-کالفھ مردمک چشمش رو گردوند وروم ثابت کرد    
  حضرت؟؟؟یاعل
 تجربھ نیا!!!ی مبارزه کنتی مرد با زندگھیومثل !!!یردباشم... خوامیفقط ازت م-    

لطفا !!یی دست بابای بھ بعد عصانیتو از!!!منھ بھ عنوان برادر بزرگ ترت
 !!!سواستفاده نکن

 !!!االنھ عرم بھ ھوا بره!! نگوامیت-    
 !!!یستی مقابلش بای تونینم!!ھیضی درمورد تو قرنیا-    
 !!!!دستت درنکنھ-    
 ھمش م؟؟؟چرای من نخودامیت- دیچی رو کھ گرفتھ بود تو گوشم پتای ارمفی ضعیصدا    

 ؟؟ی کنی منو برگ چغندر محسوب میدیبھ اون نره خر محل م
 تو زی دوتا چدیبا!!تایمجبورم آرم!!! خودمیقربون خواھر کوچولو-دمیسرشو بوس    

 !!! فرو کنم کھ تو نبودم جبران کنھنیگوش ا
 ام؟؟؟یت-    
 جانم؟؟-    
 ام؟؟؟یت!!! تنگھی برات میلیخ....دلم-    
 جانم؟؟؟-    
اگھ ...بعد اگھ... زارهیتو کفشام سوسک م.... کشھیموھامو م...زهی ری کخ مایآر-    

 !!! کشھی مخی منو بھ سایام؟؟؟آری مواظب من باشھ؟؟؟تیک....یتو نباش
 امینطوریا....ریرتھ؟؟نخمگھ شھر ھ!!غلط کرده پسره احمق- کردمیظیاخم غل    

 !!اب تو دلت جم نخوره!!! دنگھ بھ توھستشی بدون حواسم شیول....رمیمن م!!ستین
 ... فشار دادنمی وسرش رو تو سھی گرری زد زیدوباره پق    
 باشھ؟؟؟!!!یمواظب خودت باش داداش-    
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 یدیاگھ د....تنھاش نزار!!تو ھم مراقب خودت ومامان باش!!!کھی کوچیباشھ آبج-    
 رهیبره بگ!!!امی خونھ نمگھید.... کن کھ منیادآوریبھش ....نصفھ شب نشستھ رو مبل

 !!!عادتش شده کھ منتظرم بمونھ!!!بخوابھ
بھ زور از خودم رھاش کردم ورفتم سمت ..... کردی مھی ھنوزم گرتایارم    
 !!!نندی نمدارم رو ببیشما خواستم چینم!!!ھیبق

 !!!می وارت کنالی عدی کم کم باگھید!!!امی تی باز کردیچھ رنگ!!!بھ-    
انگار بھم شوک !!! سمتمومدندی کھ داشتند مدمی رو دنی وآدرنیرو برگردوندم وآبت    

 با قدرت فوق ای آنالدنی بار دھی ی تفاوت اما از درون قلبم برایدر ظاھر ب....وصل شد
 کس با چیھ....نگاھم تنھا پشت سرشون رو ھدف گرفتھ بود اما.... زدی میه االعاد

 ی خاموش شد وبھ کوه سرد بدمیانگار دوباره نور ام!!! نبودای آناللیشکل وشما
 :وجدانم داد زد!!! گشتی مشیاما ھنوزم مردمک چشمام در پ!!! برخوردمیپرواز

 ی مواری خودت رو بھ در ودی داری چی؟؟؟برای گردی می داریدنبال چ-    
 موردت ی بی چشم انتظارنیپس ا...ی باھاش اتمام حجت کردروزید...؟؟خودتویزن

 وفتھ؟؟؟ی اتفاق بستی کھ اصال قرار نیزی چھ؟؟؟دربارهیدرباره چ
 !!!خفھ شو-    
 تمام کارات ی کھ بفھمرسھی وقت خفھ شدن تو ھم میول!!!شمیباشھ خفھ م....باشھ-    

 ی فھمیم!!! شدهی نقطھ منتھنی بوده کھ حاال بھ اجای کار ابلھانھ وغرور ب مشتھیفقط 
 ام؟؟؟یت

 برگرد رو ام؟؟داداشیالو؟؟؟الو ت- دستشو جلو صورتم تکون دادنیآبت    
 ام؟؟ی تو؟؟تییکجا!!!نیزم
 ھان؟؟؟- تکون دادمجیسرمو مثل افراد گنگ وگ    
تو کھ !!! باماباشی دم آخرنی اگھ؟؟بابای عالم دھی تو ی رفتھویحالت خوبھ؟؟چرا -    
 !!! بار مارو مفتخر کنھیحاال ... ی کردری تو جھان خودت سشھیھم
 د؟؟ییفقط شما دوتا- اومد کھرونی اراده از دھنم بیب    
 وتبارو واسھ بدرقت لی اھی ی خواستینکنھ م!!! داداشگھیاره د- با خندهنیآدر    

 !!!ی مضاعفاری چیبدون ھ...میی ما دوتام؟؟ھمشیاریب
  ھم باما باشھ؟؟؟ی اگھی کس دیتوقع داشت.....مگھ تو- مشکوک نگام کردنیآبت    
 !!!!دمی پرسی جورنیھم!!ستینطورنیمعلومھ کھ ا!!!نھ نھ-لبخند زدم    
 چرا اون وقت؟؟؟-    
 !!!ادی ھم بھ زبون ملی دلی بی کھ تو اکثر مواقع حتھیسوال!!! نداشتمی خاصلیدل-    
 !!!آھان-    
دستت !!! کھیتلفات داد- بود موندیچی شد ورو دستم کھ باند پدهی کشنیینگاھش پا    
  شده؟؟؟یچ

 !!! خوردھیپنج تا بخ!!!چاک برداشتھ- دستمو باال آوردم وبا اخم نگاھش کردم    
 !!!امی تستی سرجاش نیچند وقتھ کھ درست حساب....عقل وھوشت-    
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 ؟؟؟ی زنی حرفو منیچرا ا- کردم نگاهیبھش گوشھ چشم    
بھ !!! تونم نا گفتھ وانکار نگھ دارمینم.... رونمی بی رو کھ بھ چشم میزیچ-    

 !!!دمیووضوح د
 ھی دنگش شیاونم ش!! ھم حواسم جمعھیلیخ...من!!!دهی بار چشمات کج دنیا-    
 !!!جا
 ھی حتینص!!!ان وباور کردم پسرجدمیاما د!!!تو بشنو وباور نکن- زدیلبخند کج    

 !!!ریبزرگتر رو بپذ
 لطفا ھرچھ زودترجھت سیاز تھران بھ مقصد پار.... محترم پروازنیمسافر....-    

 !!!ندی مراجعھ فرما١٤ شماره یسوار شدن بھ خروج
احسان !!!ی بھ نوبت بغلم کردند وخدافظنی وآدرنیآبت!!!دی وقت رفتن رسگھید    

 :وکامبز اومدند بغل دستم واحسان گفت
 !!!!می بپرمیبجنب بر!!امیت-    
 !!!امی ھم من خالص بشم ھم تنیی کنم پای پرتت ممایمن تورو از ھواپ-زیکامب    
 ارتیمن ھنوز برادر زادمو ز!!!حاال حاالھا باس در خدمتت باشم!!!نھ داداش-    

 !!نکردم
 !!! کنھی کار میادیت داره زفک!!کم چرت بگو احسان-    
 !!! موتورت بترکھ؟؟؟االنھی سوزونی ملندیچرا سرس!! خبلھیاوووو خ-    
 !!!ارهیوقت واسھ دردل بس!!!میبھتره بر-زیکامب    
 ورفتم سمت پلھ نی رو زمدمیبھ زحمت کش....اما انگار پاھام قفل کرده بودند    
 دمیرس!!! بزارهری روم تاثتای مامان وارمی اشکانی ازشتری خواست بیدلم نم!!یبرق

 برام دست تکون تنی وآبنیخانوادم بھ عالوه آدر!!!باال ونا خودآگاه برگشتم عقب
 ی رو با خودش حمل می جور حس شکاکھی.... بودبی برام غرنینگاه آبت!!دادن
حاال اون !!!نمی رو ببای بار بتونم آنالنی آخری کھ تنھا برانیاز... شده بودمدیناام!!!کرد

 بھ دیچھ زود از دستش دادم وحاال ھم با...ھھ!!!یافتنی ناب ودست نیای روھیشده بود 
 ؟؟ممکن تونستمی میول....یول!!! از خاطراتمی بسپارم وبشھ جزویفراموش

 نینگاھم ب!!! کنمانی رو بمیشگی بار بتونم شعار ھمنی نداشتم کھ انانیبود؟؟؟اطم
بھ عنوان ھم !!!نمیبھ عنوان مردم سرزم.... گذشتی پر از دغدغھ فرودگاه متیجمع

 رو می از زندگی سھمنی کمتردی کھ شایچھره ا.... آشنایچھره ا....نی بنی ودر اھنامیم
تمام وجودم بھ لرزه افتاد وحس کردم !!! باال بودشمی عمرم پم بھ قدمت تمایرقم زد ول

فکر کردم !!!مھم نبود زد واصال حال خودش واسش ی پروا میقلبم ب!!! تار شددمید
 بار بستم وباز کردم وبھ ھمون نقطھ ھیچشمامو !!طمی توھم بھ خاطر شراھی!!توھمھ

 ی ارادریپاھام غ!!! ثمری بیول!!!دوبار.... بار ھی!!! کس نبودچیھ....یزل زدم ول
 :احسان داد زد.... گرفتشی رو پنیی پاریمس
 ام؟؟؟یت!! ورهنی از؟؟؟دریری می کجا دارامیت-    
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با !!!دمیرس....دمی دویھمھ رو کنار زدم وبا تمام قوا بھ ھمون سمت م....محل ندادم    
از !!نبود...ی جمھ کاوش کردم ولنی قرارم تمام مردم رو از نظر گذروندم وبینگاه ب

 گھی بار دھی ی خواستم واقعا وجود داشت وبرایم.... خواستم کھ توھم باشھیتھ قلبم نم
 !!! کردمیحسش م

 :ایآنال    
  ،ی بریخوایبرو اگھ م    
 !! دلت نسوزه واسھ من    
 ی کھ کالفھ اینجوریا    
 !! بد تره خب ، دل رو بکن    
  آبی روی ھمھ خاطره ھانیبکن دل و از ا    
  خوابی بارم توھی ی ما ھمو حتیدیفک کن ند    
 !!  نداره چشم منھی قطره ھم گرھیراحت برو     
 ..  دل بکنزهی برخوادی تو ، میپشت پااشکاشو     
 ی برنجای تو از ای ،اگھ بخوارمی میمن کھ نم    
 !! ی کھ تو از اول راه مســـافردونستمیچون م    
 ی بگیزی اونکھ تو چی کھ من بیدی نفھمدیشا    
 ی نری خدافظیسپردمت دست خــدا ، کھ ب    
  بمونمنجای ھمدی راھمو نخور ، شایغصھ     
 دونمی خودم فقط نمدمی بھ مقصد رسدیشا    

 )کالفھ-یشی قماوشیس    (
 ھیپشت ...تک وتنھا.... رمق باال رفت ومنی بیی با قدمایبرگشت واز پلھ برق    

اونقدر کھ ... کردمی رفتنش رو دنبال مری مسی اشکیدبانی ماوا گرفتھ بودم وبا دوارید
از !!! واز نظرم پنھون شدنھیتونست ببنگاه سرگردونش رو بھ سمت من انداخت اما ن

 لب ریز!!!ھی شده بود اشک وآه وگرزی رکیوکارم  ی داشتم نھ خوراکی نھ خوابشبید
 :زمزمھ کردم

 !!!مواظب خودت باش!!!!امیت.... بھ سالمت-    
 یکل تنم از زور ھق ھقام م.... دادمھی کنارم تکواریچشمامو بستم وسرمو بھ د    
کاش پاھام کشش وکفافش .... کنمی تونستم رو در رو باھاش خدافظیکاش م...دیلرز

 یچشما!!! فعال بود اما نشدشی بشھی قدرت جسارتم مثل ھمنیکاش ا.... دادیرو م
من !!! فرودگاهی محوطھ داخلرونی سمت بادم رو باز کردم وسالنھ سالنھ راه افتسمیخ

 ی پر تکاپوتین تو انبوه جمع اونا متوجھ حضور مکھی اومدم طورنی وآدرنیبعد از آبت
 مخوف یصدا!!!دی لرزی تو دستام مچیسوئ....نمی کنار ماشدمیرس!!!فرودگاه نشدند

 کرد عبور  سرم کھی از روقایدق...دی سرمو با اشک بھ باال کشمایوھوھو مانند ھواپ
 کردم یحس م!!!انگار ھمھ وجود وروح من رو با خودش رھسپار کرد وبرد....ورفت
پلک زدم کھ اشکم از گوشھ چشمم سر خورد ... کنمی میده متحرک رو باز مرھینقش 
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با ... بھ ذھنم اومد کھ بھ زبونم آوردمیشعر!!! رو صورتم نقش بستیوبا لبخند تلخ
 ....تمام غم واشکام زمزمھ کردم

  قرارم؟؟؟ی من ب؟؟چرایچرا رفت-    
با !!نشستم پشت فرمون... کردانی شد بی بود کھ در وصف حالم می تنھا کلماتدیشا    

 کھ دارم دمی فھمیاستارت زدم واصال نم... داغون بودیلــــــــــیاون حال وروزم کھ خ
 کشم؟؟؟اشکام پوست ی حد دارم زجر منی کجاست؟؟ومن چرا تا ارم؟؟مقصدمیکجا م

 ی جاده جلو چشمام رژه می مدام بھ جاامی تریتصو.... سوزوندیخشک صورتم رو م
... ارامشش....تشیعصبان....اخم ھا وچشم غره ھاش....نگاھاش....خنداشلب...رفت

 ی مدهی بود کھ رو زخمم پاشی نمکنی تسکی جادوبھیچی پیصداش کھ تو گوشم م
 ی رو روینی بار سنگنایھمھ ا.... تو کوچھ خونھ خودموندمیچی پی بدرکافیبا ت!!!شد

 :دمی کشغیچشمامو بستم وج....دوشم نھاده بود
 !!!!بســــ ـــــــــــــھ!!!بـــــــــــــسھ!! !!!ــــــــــــــــــــــھن-    
 ریبلکھ با ت....خودم نکرده بودم!!!وحس کردم کھ سرم با قدرت خورد بھ فرمون    

 ی مجیسرم گ... رو نابود کردنی ماشی کردم کھ کال جلویعیچراغ برق تصادف فج
 ریوبازم تصو....ی صندلی دادم بھ پشتھی جون تکیب.... شدیرفت وتنم داشت داغ م

 :دیچی پیصداش بھ طور مکرر تو گوشم م....چشمامو بستم.... زدمینفس نفس م!!!امیت
 شونی بتونم خودمو از وابستگدیشا!!!...رمیدارم م....من.....ا؟؟؟یآنال-    
 !!!یبگرد....یبگرد....ی بگردگھی دگاری بادھیبھتره دنبال .....ارمیدرب
 ھر اھوی ھیصدا... کردندی می گونم سرسره بازی خودسر رویام مثل بچھ ھااشک    

 !!!دی من بھ حد صفر رسیاری شد وھوشیلحظھ داشت کم وکمتر م
 زی می صندلی وترس گذاشت رو تخت خودم ونشست رواطی منو با احتنیآبت     
 ... شمیآرا
 سکی ومنم دیپاھات کھ فلج نشده بود کھ ناز آورد!!!دهیدخترجان سرت ضرب د-    

 !!! کھ المصبستیوزن ن!!!کمر گرفتم
 گرفتھ کھ ھنوزم مملو از بغض بود یی وبا صدامیشونی پیساق دستمو گذاشتم رو    
 :گفتم
 چطور خودم راه برم؟؟؟... تعادل ندارمیوقت-    
 !!!ھی حرفنمیا!!!اره-    
 !!!شھی نمی وآسمون قاطنیزم....ی بھ کار بنداز خورده عقلت روھیاگھ -    
 بھ اون ی دادی وقتھ بازنشستگیلی حرف ازعقل وھوش نزن کھ خودت خیکیتو-    

 !!!!باالخونھ
 : تو اتاقم وکنار تختم نشستدیزھرا خانوم با ھول وھراس دو    
 حالش خوب ینی بیمگھ نم!!! سوزشیانقدر سر بھ سر دخترم نزار پسره آت-    

 !!! تصادف کرده ھایست؟؟ناسالمتین
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 ستی ننی جز ایتوقع...ھی رونھ وناشی می کھ خرکیاز کس-نیآدر    
 ره؟؟؟ی گی ملی چھ تحواروینیزم...ھی آسمونیای حورشیحواسش پ!!!زھراخانوم

 کنترل دستم خارج یدید!!! کم چرت وپرت تفت بدهنیآدر- شدی جدھوی نیآبت    
 ....شد
 صورتم ھی ضربھ کل دھن منو با بقھیتو با !!!جان من وللش!!!او اواو باشھ-نیآدر    

 !!!ی کنیھمسان م
 !!!یوقفل درست درمون بھش بزن....ی کنیریشگیپس بھتره پ-    
 : آب پرتغال رو گرفت جلوم وگفتوانیزھراخانوم ل    
 !!!یری دو قلوپ بخور جون بگھی ایب....یرنگ بھ رو ندار!!! بخور مادرایب-    
 یمثل بچھ ھا... دادنی صدا گونم رو شست وشو میاشکام ب...دستش رو پس زدم    

 :نق نقو گفتم
 !!! خوام زھراخانومینم-    
 قوه کمی ی بخوردیبا...ستی تو تنت ن؟؟؟جونی خوری نمیاری چھ کھ ناز میعنید -    
 !!!یریبگ

 !!! خوام استراحت کنمیفقط م!!! ندارملیم....زھراخانوم؟؟ممنون-    
 !!! بخورایب!!!ی بشتی تقودیبا!!! مادرینطوری کھ اشھیاخھ نم-    
 دوست ندارم یعنی.... خوامی نمگمی میوقت-صدام از دست کنترلم خارج شد    

 !!!!گھی ددیولم کن....اه!!!!بخورم
شونھ ....ش باشھ وگذاشتم کھ بغضم تو حالش خوددمی سرم کشی رو رویرو تخت    

 ی سوخت ومیقلبم داشت م!!!!دی لرزی مامی نبود تیھام با ھربار ِادآور
 :دمی زھراخانوم رو شنیصدا....دیلرز
 یبعدا خواست... زتی رو مزارمی میول...ستی االن حالت خوب ندیشا!!!باشھ مادر-    

 !!!یری قوت بگکمیبخور 
 ی با لحننیآبت!!! کھ بلند شدهدی شد فھمی گفت واز خش خش لباسش می ارومیاعلی    
 : گفتیجد
 یمن وآن....رونی بدی زحمت بری بنیشما با آدر!!!دستتون درد نکنھ زھراجون-    

 !!می باھم صحبت کنمی خوایم
 اش وهی کن داروھاشو با آب مشیتورو خدا راض!!!باشھ مادر-زھراخانوم    

 !!!شو نزنھدلم شور!!شھی خاطرم آسوده مینطوریا....بخوره
 !! کنمیبھش سفارش م!!!چشم زھراجون-    
 !!! بده مادررتیخدا خ-    
 !!!ستیحالش واقعا روبھ راه ن....مراعات کن!!! شلوغش نکنیلیخ...نیآبت-نیآدر    
 تو واسھ من ستیالزم ن!!خودم کارمو بلدم....رونیبرو ب!!!دلت شور نزنھ- نیآبت    
 !!!ی کنفی تکلنییتع

 !!! سپارم دست کاردونیکارو م!!!باشھ-    
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 !!!کارت درستھ-    
دلم !! کردی تو اتاقم معذبم منیوجود آبت.... بستھ شدن در تو گوشم ضربھ زدیصدا    

 درد نی خفھ شده تو گلوم رو آزاد کنم وازی صدانیوا!!! کنمھی گرغی خواست با جیم
 ... کردیصادر نم حکم رو برام نی ای لعنتطیاما شرا!!!بدش بکاھم

 !!! بخواد باھات صحبت کنھدی؟؟؟شای کھ احرام مھمونت رو نگھ دارستیبھتر ن-    
شالم از رو سرم افتاد .... ونشستم سرجامدمی سرم کشی رو با حرص از رومیروتخت    

 تا صاف دمی شد کھ روشون دست کشخی ومخی ستھیسی الکرانیوموھام بھ خاطر جر
 ....بشند
 مناسب ی ھم صحبتی برازبانی درک کنھ کھ وضع مدیمون ناخونده با مھنیوا-    

 !!!تنھام بزار!!!ستین
 !!! خوام بدونمی رو میزونی نامنی ھملیومنم دل-    
 !!! کھ لحظھ بھ لحظھ شرح حالم رو خدمت شما ارائھ کنمنمی بی نمیلزوم-    
 !!! ھم الزمھیلیاتفاقا خ-    
 ی خصوصمی وحری زندگنیچرا اون وقت؟؟ا- گرفتیصدامون ھر لحظھ اوج م    

 !!!یاری ازش سر دربی خوایمنھ کھ تو م
 ری زھراخانومم تاثی روی کھ رفتار زننده ات حتی نھ تا زمانیول!!!بلھ-    

 ؟؟آره؟؟ی ھمھ رو نگران وناراحت کردھ؟؟؟کھی شخصنیبھ نظرت ا!!گذاشتھ
 رفتار ینطوری خواد ایمن دلم م....شندی می چھ حالھی کھ بقستی من مھم نیبرا-    
 !!! کھ ھستھینیھم....کنم
 عشقت بکشھ ی کھ ھر جوری تافتھ جدا بافتھ ایفکر کرد!!!ی کنی غلط میلیتو خ-    

 م؟؟؟یری بگی وما اللمونیرفتار کن
 بھ کارم نداشتھ ی خوام شماھا ھم کاریم.... ندارمیمن بھ شماھا کار-    
 خوام ی دارم کھ میادی زھ؟؟؟انتظاریادیتوقع ز.... تو حال خودم باشمدیبزار!!!!دیباش

 با خودم خلوت کنم؟؟؟
 !!!!ادهی زیلیآره خ!!!!آره-    
 اخھ چرا؟؟؟-    
 نندهی وبنمی گوشھ بشھی الی خی وبنمی وضع وحال ببنی تونم تورو تو ایچون نم-    

 !!!!ی بفھمیکاشک.....ی آنی کنی م؟؟داغونمی فھمیم!!باشم
 اجبارت کنم کھ سفره دلت رو امی کھ تو اوضاعت قمر در عقربھ مییمن وقتا-    

 ؟؟؟ی کنی می منو بازپرسی چھ مرگتھ کھ تو حاال داری وبگیبازکن
با من - شد تو چشمامرهیبا غضب خ... تخت ونشست روشی جلودی رو کشیصندل    

 رو ھی بده وقال قضی طفره رفتنچیجواب من رو بدون ھ...لطفا!!!یبحث وجدل نکن آن
 !!!بکن
 !!!!ی ول کنی خوای نمیشیریتو س.... کنمی کارو منیمنم دارم ھم-    
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 ھی ؟؟اگھی حواست نبود کھ تصادف کرد؟؟؟مگھی اختھی حد بھم رنیچرا تا ا-    
 ختم؟؟؟ی ری تو سرم می چھ خاکدیمن با....من....وفتادی واست میاتفاق
 ؟؟ی فھمیم!! ندارهیو ھم ربطوبھ ت!!! دونمینم-    
  من ندونستن توئھ؟؟؟ی ھای ھا ونگرانی جواب دلواپسیعنی؟؟؟ی دونینم-    
 : زدمغیج.... کشش ندادگھید....دیبغضم ترک    
 یچرا نم....رمی خودم بمی خوام بھ دردای مرونیگمشو برو ب!!!نیولم کن آبت-    
 !!!!اه!!! دونم چھ مرگمھیبھ مرگ خودم نم... دونمی؟؟؟نمیفھم
 ورو دمی کنار تختمو پرت کردم تو صورتش ورو تختم دراز کشیعروسک خرس    
 ی مھیآزادانھ گر!!! زار زدن داشتمی بھونھ براھیحاال ...دمی سرم کشی رو رویتخت

 ... زدمیکردم وھق ھق م
 رونیاقم بوبعد چند لحظھ از ات...دمی رو زمزمھ وار گفت کھ من نفھمیزی چنیآبت    

 زبونم حرف ری خواد بھ زور از زیم....پسره وقت نشناس!!!رفت ودرو محکم بست
 بدم؟؟؟آقا حی رو برات توضیچ... کلمھ ندارمھی جز ی جوابیوقت!!!بکشھ

 ی بفھمنوی توھم ایکاشک!!!نمی بیم  رو خاتمھ دادهی ھمھ چگھید....رونمیو....داغونم
 کل وجودم درھم ی احساس لعنتی بی کھ بھ خاطر توی وحس کنی بدونیکاشک....امیت

دوباره .... رحمانھ تویبا اومدن ورفتن ب... بودمستادهی کھ تازه رو پام وایمن!!!شکستھ
 کرده تو ھوانطوریدلم ا.... کھدهی روزم نکشھیھنوز بھ ....اما!!!ختیکل وجودم فرو ر

 !!! خدا؟؟آخی کنی کار می؟؟؟چییاالن کجا!!! زنھی تب وتابت میوب
   

ھربار نگاھم رو !!! معنا ومفھموم شدهی ھفتھ است کھ گذشتھ ووجود من برام بھی    
 از طرف ی خشک وخالامی پھی ی حتای تک زنگ ھی دی بھ امشھی خشک ممیگوش

 رھا ی بغض لعنتنی گلوم ازحصار ایلحظھ ا!!! زنھی پر نمنگنالمی سی حتیول!!!امیت
 خواب درست ھی دارم نھ یاک نھ خورد وخورگھید!!!ارهی وبھ دردش مشھینم

 تا امی کردم دور شدن تی وقت تجسم نمچیھ!!!ھیھمش شده آه وسوز وگر!!!یوحساب
 لی چندبار خواست دلنیآبت!!!وخوردم کنھ!!! حد واندازه من رو تحت فشار بزارهنیا
 ی از خودم مھی وگریمن با پرخاشگر... من رو بدونھ اما ھرباری تابی ھمھ بنیا

َ سنگ صبور لھ لھ مھی.... ھم زبونھی داشتن ی براکھیلدر حا!!روندمش  ی زدم ومیَ
 واسھ یلیزھراخانوم خ!!! حرف وگلھ راحت کنمنی بار سنگنیخواستم خودم رو از

چندبارم ازش !!! مشھود بودیخاطر من احمق نگران بود واز حالتاش دلھره وناراحت
 صبح بھ عکس ی دم دمااھرشبم ت!!!داد جوابم رو یمعذرت خواستم واونم با مھربون

ھرلحظھ .... دادی خاطراتمون آزارم مادیمدام !!!ختمی ری کردم واشک می نگاه مامیت
 !!! دادی ساختھ بودم وحاال داشت عذابم مامی کھ با تییایرو... بودایاش واسم رو

 حد نی کھ تا ایمن... انجام داده بودمنی وآدرنیثبت نام دانشگاھم رو اونم بھ زور آبت    
 یی صفانی وبھ قول آبتمی تو باغ باشمیاونشب شام قصد داشت!!!شل ووارفتھ وگرفتھ ام
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 برسھ بھ ی حوصلھ وحال خودم رو نداشتم چیاما من حت!!!میضی بتعوی وحالمیببر
 !! بخوام فاز کنم؟؟؟نکھیا

وتنھا با اشک  نبودم دنی خندی گفتند ومی کھ داشتند باھم منی وآدرنیاصال تو نخ آبت    
 یبھ دوراز شوخ!!!! شده بودمرهی خنی زمی نامعلوم روی بھ نقطھ ازونی آوییولبا

 داشت از یزیی سرد پامینس... اعتنا بھش نداشتمی کھ بغل دستم بود ومن ذره ایوخنده ا
 رفتم ی مدی باگھی ھفتھ دھی.... کردیکرد واونارو نوازش م ی موھام عبور میالبھ ال

 !!! شدی حال وھوام بھتر می قدرنطوری ادیوشا!!!دانشگاه
 !!یداغ تنور... خبر دارم دست اولنیآبت-نیآدر    
 !!!ی کش رفتی چنمیبنال بب- نیآبت    
 !!!اتیجونم ادب-    
 !!!ی کشم بگیمنتتو نم..... کھ ھستینیھم-    
  گفتم؟؟ی من چگھ؟؟مگھی رگ دھی تو یریچرا م!! خب بابالھیخ-    
 !!!چرند-    
 حاال بگم؟؟... اوقات خودمم قبول دارمیگاھ!!آره-    
 !!!واکن در گالھ رو-    
 یبگو ک!!! تلفنم زنگ خوردھوی.... بودمرونیراستش امروز کھ ب!!!رخصت-    

 بود؟؟
 !!! آورده بودری گکاری بنده خدا کھ تورو بھی دونم؟؟یمن چھ م-    
 از کمیانقدر سرصدا بود ....سی گفت حالش بدک نیم!!!! زنگ زدامیبابا ت-    

 !!! کردندی داشتند شلوغ مایمثل بچھ مھدکودک....دمیحرفاشو فھم
 وقلبم دی لرزیدستام م.... شدمرهی خنی پراز اشکم بھ آدری ھمون چشماام؟؟بایت    

 : کھ از شدت بغض خفھ بود نالھ زدمییبا صدا!!!بدتر
  گفت؟؟؟ی چگھید-    
 ی اجزای موشکافانھ چشماش رو رونی بھم با اخم نگاه کردند وآبتنی وآبتنیآدر    

 حالت خوبھ؟؟...ی؟؟مطمئنیآن- نیآدر... چرخوندیصورتم م
 : رو پس زدم و گفتمدی گونم چکی ھوا روی کھ بیاشک لعنت    
 !!!ستی نمیطور....آره من خوبم!!!آره-    
  بزنھ؟؟یرف خاصمگھ قرار بوده ح... نگفتی اگھی خاص دزیچ!!!یچیھ-    
 نگفتھ یعنی ساده از من بکنھ؟؟ی احوال پرسھی نخواستھ یحت....یعنی؟؟ی چیعنی    
 رلبی تکون دادم وزنیسرمو بھ طرف.... برداشتیشتری بار بانھ؟؟بغضمی خوبھ ایآنال

 :گفتم
 !!!دمی پرسینجوریھم...نھ-    
 :دی پرسنیاز سرجام بلند شدم کھ آبت... تحمل نکردمگھید    
  تو؟؟؟یریکجا م-    
 !!!داخل-    
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 رو بھ سمت اتاق رمی راست مسھی داخل سالن وازونجا دمی پرشتاب دوییبا قدما    
 خونھ رو ترک نی کھ ای از وقتقایدق!!! مامانانویاتاق پ...دمی راھرو کشیانتھا
 روح نوازش ی نگاھم نکرد وسمتش نرفت وصدای حتانوی بھ اتاق پیکس....کرد

 گرفتھ ادیاز مامانم !!! رو بشکنمقفلش  خواستمیم...اما من!!! کرداری اخت رویخاموش
گردوغبار چندسالھ بلند شد ....دست بردم وآھستھ درش رو باز کردم!!!بودم کھ بزنم

 وطرح ی سرتاسری وبزرگ با پنجره ھاکی تاریاتاق!!!وباعث تک سرفھ ام شد
 تونست داخلش بره جز ی نمی کھ بھ خاطر مامانم ممنوعھ شد وکسیاتاق...یسلطنت

 انوی موقع پشھیمامانم عادت داشت کھ ھم!!!ی وقھوه ادی بالن دار سفی ھاپرده با!!!من
شمع دون .... کردمنکارویمنم ھم!!!زدن پرده ھارو بکشھ وشمع دون رو روشن کنھ

 کنار در بود رو روشن کردم وگرفتم کی کوچزی میرو کھ با فندک رو
 روزا نیدلم ا!!!ھ تر بشنی کھ بغضم پرروتر وسنگشدی معطرمامانم باعث...جلوم

 رو یی طالھیشمع دون پا!!! وچھ مامانمامی تیچھ از دور... شدیداشت چاک چاک م
با دودستم لبھ ھا رو !! خاک گرفتھ مامان گذاشتم ورفتم سمت پرده ھایانوی پیرو

نگاه کردن بھ  یحت... من انداخت ی نورش رو روھیماه سا!!! کناردمشونیگرفتم وکش
 بار بستم وباز کردم ورفتم سمت ھیچشمامو !!! نداختی ممای تادیماه ھم من رو 

دستم از خاک وغبارھاش ...دمی دست کشانوی پی وروشی صندلینشستم رو....انویپ
 انوی پی انگشتام وگذاشتم آزادانھ روی توختمیتمام احساسم رو ر!!! شداهیس

 تو امی تیاصد!!!دی چکی مانوی پی پروا رویحالم دست خودم نبود واشکام ب!!!بلغزند
 می گرفت ودلتنگی اشکام شدت ملی خوند ومن با ھر نتش سی کھ داشت مدیچیذھنم پ
 : کردیاود م

  کردمھیامشبم مثل ھر شب دوباره برات گر    
 گردمی برمی بگی بدوندی کردم کھ شاھی کردم گرھیگر    

 واریامشبم زول زدم مثل ھرشب بھ عکست رو د    
  سردمی تو دستایری بگدی کردم کھ شاھی کردم گرھیگر    
  تنھامیلی خای بییکجا    
 امی دنکھی کھ تارییکجا    
  نامھھی سمینویبرات م    
  کھ غم تو چشامھییکجا    
  قرارمی کھ من بییکجا    
  کھ طاقت ندارمییکجا    
 ی بسھ دورای بییکجا    
 ی چجوری تونستیچجور    

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪     

 سمینوی مسمینوی نامھ برات مھیامشبم مثل ھرشب     
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 سمی خون بشھ چشم خخوامی مسمینویم    
 ُامشبم پر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم    
 زمی عزوونمی باورت شھ دخوامی مسمینوی مسمینویم    
  تنھامیلی خای بییکجا    
 امی دنکھی کھ تارییکجا    
  نامھھی سمینویبرات م    
  کھ غم تو چشامھییکجا    
  قرارمی کھ من بییکجا    
  کھ طاقت ندارمییکجا    
 ی بسھ دورای بییکجا    
 ی چجوری تونستیچجور    

 )ییکجا-یی پاشایمرتض    (
 رو گذاشتم رو مینشویپ...دیچی پی مانوی ھق ھق زدنام تو سالن پراز سکوت پیصدا    

 ی ھمھ درد واندوه داشت کمرمو خم منی انیبارسنگ... زدمی واز تھ دلم زار مانویپ
 اراده موجب سبک تر شدن ی بامیت... کردمی رو حس مامیحاال فرق بودونبود ت!!!کرد

 ومتلک خودمو کھی تونستم با چندتا تی زد می مون اگھ بھم زخم زبیحت!!! شدیمن م
 بچگانم روتو سرش ی ھای کھ من تمام دقدلی شد بخت برگشتھ ای کنم واون میخال

 کھی لحظھ بودنش رو با صدتا تھیحاضرم .... حاالیول!!!یبزنم وبھش بگم حاضرجواب
 برگرده وبشھ می کھ باھم بودیی ھاقھی شد دقی میکاشک!!!ومتلک بخرم

 ی م ضجھ زدنام خفھ شده بود اما تموم تنم از شدت ھق ھقامیصدا!!!ارمروزگ
 خواست بشنوه یدلم م... رو زمزمھ کردمامیاز اعماق قلب ترک خوردم اسم ت....دیلرز

 !!!شمی کشم وداغون میوبدونھ کھ چقدر من دارم تو نبودش زجر م
 دلت براش تنگ شده؟؟؟-    
 ھی داشت با بی دست بھ جنیآبت...با ترس وھول برگشتم وبھ پشت سرم نگاه کردم    

 مرتکب شده باشھ آب ی دختربچھ کھ کار اشتباھھیمثل ... کردیه ماخم کم حال بھم نگا
 خواستم خودمو بزنم بھ یم!!!لو رفتم...دھنم رو قورت دادم واشکام رو پا ک کردم

 ...دی چرخی تو دھنم نمنمزبو!!! شدی مطی خیلی خی ولینفھم
 ھ؟؟ی چی دونم چینم.... دونمینم....منظورت...من...م-    
 نمی بھ آدری بودم؟؟تو حتبھی من باتو غر؟؟؟مگھی نگھ داری ازم مخفیچرا خواست-    
 !!!ی نگفتیزیچ

  داشتم بگم؟؟ی گفتم؟؟؟چی میچ-    
 ھفتھ خودت ھی... کھ بھ خاطرشیھمون!!!دردتو- حس پر از غم زمزمھ کردھیبا     

 !!یرو باخت
 ھ؟؟؟ی درد من چی دونستیتو مگھ م-    
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 تونھ حالتو یچون تو نگاه اول م!!! حرفو نزننیا...کرده کھ دردتو تجربھ یکیبھ -    
 تاب ی حد بنی دونھ کھ تو چرا تا ایم....نھی ببی تونھ درونت رو بھ آسونیم....بفھمھ
 یچی ھگھی کشونده کھ دنجای تورو تا ای دونھ چیم... پرهی دونھ دلت ازچیم!!یوقرار

 !!!ستیبرات مھم ن
 ھی درد جونسوز چنیبگو ا!!!ی ومتخصصی دونم راه انداختی دونم می کھ مییتو-    

 !!! بشھمی کھ ناجادی نمی زنم وکسی وقتھ توش دارم دست وپا میلیکھ خ
 مثل یزی چھی!! خوردی نمیاھرچی طنتیبھ نور ش...حس کردم چشماش برق زد    

 ی تلخلبخند... کھ بودمن با بند بند تنم حسش کردمیاما ھرچ!! دونمینم... غصھایاشک 
 ...زد
 !!!مبارکت باشھ!!! منیمبارکت باشھ خواھر کوچولو-    
 !!! بگو بفھممی چھی؟؟ی چیعنی-    
 !!!دوست داشتنت وعشق پاکت مبارک-    
 ....نیآبت...من...م-بھ پتھ تھ افتادم    
از !!!ی خواد منکرش بشی نمگھید!!!یبسھ آن- دستشو باال آورد کھ صدامو بستم    

 مشی من قاشی خواد پینم....یدستت رو شده خانوم!! مشھودوواضحھحالتات کامال
 !!!یکن

 ھی مثل امی وخاطرات تری تصاوی لحظاتیبرا.... کرده بودری گنمیانگار نفسم تو س    
 تونست ی می چی قراری ھمھ بنی وای دلتنگنیا... حسنیا... از جلوچشمام رد شدلمیف

 نحابا ی غم؟؟کھ اشکام بای یخوش حال... بودی دونم از سرچیباشھ جز عشق؟؟نم
 چند لحظھ یبرا!!زهی ری داره اشک منمیبتحس کردم کھ آ...دندی چکی گونم میرو

 :زمزمھ کرد...دی صورتش دست کشینگام کرد ورو
 !!!دهی از قفست پری کھ چی فھمیتازه م...ی از دستش بدیوقت!!!قدرشو بدون-    
  کشم؟؟ی االن زجر نمستم؟؟ھوووم؟؟مگھیمگھ من ندادم؟؟مگھ االن تو حسرتش ن-    
 !!!منم مقصرم-    
 !!!ھی اصلرکاری صاحاب من تقصیچراتو؟؟دل ب-    
 ی بشھ قسمت وروزنی باز بشھ کھ حاال اتیپاش بھ زندگ....امی ذاشتم تی مدینبا-    
 !!!تو

 !!!ری ھم دیلیوخ....حاال کھ شده-    
 ؟؟ی کار کنی چی خوایم-    
  تونم بکنم؟؟؟ی کار میچ-    
 رو شکنجھ ؟؟وخودتی کنھی نالھ ومونطوریھم.... کھ برگردهی تا موقعی خوایم-    
 ؟؟؟یبد

 ی نمنطوریوھم.... کنمی وزارھی گرری تونستم تا ابدخودم رو گینم...سکوت کردم    
 روشو ازم گرفت نیکنم؟؟؟آبت کار ی چایخدا!!! تفاوت باشمیتونستم نسبت بھش ب

 ... گرفت کھ صداش زدمشیوراھش رو بھ سمت در پ
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 ن؟؟؟یآبت-    
 ... رخش رو بھ طرفم کرد کھمین    
  کھ؟؟؟ی فھمیم!!! خودمون باشھنی خوام بیم-    
 !!!دھن من قرصھ... راحت باشھالتیخ-    
 ن؟؟یآبت-    
 جانم؟؟؟-    
  نھ؟؟؟؟؟؟مگھیھمدردم.... کھیگفت....تو-    
 !!!فراموشش کن-    
 ... توھم؟؟نکنھی حرفو زدنیچرا ا-    
 : محکم وتند گفتیبا لحن    
 ی بود کھ بدوننی حرفم ھم از سر انیا!! دارمی خاصلی ھر حرفم دالیمن برا-    

 !!!فراموشش کن لطفا...درکت کردم
 :بھ قدماش سرعت دادکھ گفتم    
 !!! سپردی رو بھ فراموشزای چی بعضدیبا.... اوقاتیگاھ-    
 کھ بھت واعجابش رو یبرگشت طرفم وبا حالت خاص... شدخکوبیسرجاش م    

 : داد گفتینشون م
 ھ؟؟؟یمنظورت چ-    
 ی فراموشاریبھ د... رویھمھ چ!!! کارو کنمنی ھمدیبا....منم-بغضم شدت گرفت    

 !!!بسپارم
 ... کھ؟؟؟توی تونی مگھ م؟؟آخھیگی می چی فھمی میآن-    
 ھی دی شانکھی دلخوش باشم؟؟؟بھ ایمن بھ چ....حاال کھ رفتھ!!!نھیتنھا راھکارم ا-    

 نکھی سحرزار بزنم؟؟؟ای ھرشب تا دم دمانکھی وتازه بھم محلم نزاره؟؟؟بھ اادی بیروز
 چیھ... ببرمشادمی تونم از ی وقت نمچی چشمم خون؟؟؟ھھی چشمم اشکھ وھی

 دی ھم برام مونده؟؟؟شای اگھیچاره د...ی شده ولمیگ زندیچون عضواصل!!!وقت
 !!! برگشتنش زنده بمونمدی بھ امینطریا

 !!!ی تونی عنوان نمچیبھ ھ!!!یشی کار موفق نمنیتو ا....تو-    
 ی بگدیشا!!!کمرنگ تر بشھ....دی شایول!! بھتر از تویلیخ.... دونمیم-    

 !!! کشونھیداره منو تا مرز مرگ م.... درد ورنج قلبمیول...خودخواھم
 ودر بزرگ وباشکوه سالن ر با قدرت رونی تکون داد واز اتاق زد بی سرنیآبت    

 یکس!!! صفر بودامیواقعا احتمال فراموش کردن ت....نگاھم رو بھ ماه دوختم!!!بست
 حاال بھ چھ یول!!!عاشقش شدم....ھھ... ومنمی کھ شد زندگیکس...کھ شد ھمھ وجودم

 پرسھ؟؟؟اصال براش مھم ی حالمم نمی تلفنس تماھی تو ی حتنکھی امتی ق؟؟بھیمتیق
 ای محلی بی خاطرات خوشت واز طرفیاز طرف...ی سردوراھی منو گذاشتامیبودم؟؟؟ت

 دونستم کھ یکاش م... تونستم احساس تورو ھم بدونمیکاش م!!!وقابل ندونستنات
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 ھمھ نی ایکاشک....می کھ دوطرفھ باشیکاشک؟؟ی بھ من داریچھ حس...تو
 !!! بدل بشھنیری شقتی حقھی بھ یروز....یسخت

    
 :امیت    
 شبھ نیقبول داشتم کھ چند... کردمی می وخمارینی رفت وحس سنگی مجیسرم گ    

 یاز وقت....خراب وداغونم!!! مدلھی ندارم وھرشبم شده یحال واوضاع درست وحساب
تحملم واسم !!! داره منمی کھ تظاھر بھ با جمع بودن وشادیتنھا کس...نجای امیکھ اومد

 .... زدم کھینالھ وآخ....ارمی طاقت بنم توی ممکنھ ونمری غبای گفت تقرشھیم
 !!!بازم!!!امی تی کردی روادهیبازم ز-    
 تا خرخره شبید....اوردیداشت سوزن سرمم رو از تو دستم در م....سورنا بود    

 :بھ زحمت گفتم....دھنم خشک بود.... ھمھ جا تار شدی مدتھیعد خوردم وب
 کجام؟؟...سورن؟؟-    
 آشناش معلوم شد یوارایاز در ود.... بھ اطراف انداختمینگاھ... بھتر شده بوددمید    

 .... سوزن باعث شد اخم کنمیسوزش جا!!!کھ اتاق خودمھ
 رفتھ امروز بعد از ظھر از ادتی!!ی اتاق خودتیتو!!!یستی نی خاصیجا-    

  مرخصت کردن؟؟؟مارستانیب
 تیریمد... زمانونکھی برسھ بھ ایچ!!حساب وکتاب حال وروزم رو ندارم...من-    
 !!!کنم
 بغلم رو گرفت وآروم ریسورنا ز!!! تو تنم نبودییقوا.... کردم از جام بلند بشمیسع    

بھ ... آب اومد جلوموانی لھیدم کھ  سرگردون بھ دورم کرینگاھ...بلندم کرد کھ نشستم
 خلق نیتو صورت ا!!! انداختم کھ واقعا روم کم شدی ای نگاه جدیسورنا گوشھ چشم

 ی بت بھ معناھی!!! نبودزای جور چنی وازبخند از احساس ولی اثرچیخدا ھ
 شدم وبعد رهی چند لحظھ خوانیبھ ل... گفتمی ممنونرلبی ازش گرفتم وزوانویل!!یواقع

 ...بھتر شد!!!رفتم باالالجرعھ 
 ام؟؟؟یت-    
 ھووووم؟؟-    
 !!! کارات بردارنیدست از!!!گمیبھ خاطر خودت م-    
 کدوم کارا؟؟-    
 !!!ی گذرونی وتا آخر شب تو قمارخونھ میری کھ از سر شب منیھم-    
 تو قمار از دست بدم؟؟من کھ مویی ودارای کھ کل زندگی ترسیھ؟؟؟میچ-پوزخندزدم    
 !! کنھ؟؟بزار برهی می چھ فرقگھید... بھ فنا فرستادمموی وقتھ ھمھ زندگیلیخ

 !!! زنمی حرف می دارم باھات جدامیت-    
 !!!ی صحبت کنی تونی نمنمی از اری غی وقت مدلچیتو ھ-    
 ی نبضت رفتھ بود روشبید!!!ستی تو خوب نیدکتر گفت کھ مشروب اصال برا-    
 !!!شیش
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 ؟؟؟یخوب؟؟کھ چ-    
 ؟؟؟ی کنیبھ خودتم رحم نم-    
 .... کنج لبام خونھ کردیرحم؟؟؟لبخند تلخ.... گلومی تویدوباره ھمون حس خفگ    
 شده از عفو یعار...میزندگ!!! کنمی وقتھ کھ بھ خودم مرحمت نمیلیخ...من-    

 !!!ورحم
 مارو ھم یحت...ی کشیتو تنھا زجر نم!!امی تی کنیبھ ھمھ ظلم م...ی طورنیا-    

 !!! فکر کننایبھ ا!!!ی زاری مریتحت تاث
گمون !!دمی کھ من واسھ خودم ساختم وحاال ھم دارم تاوان مھی ھمھ درد وغمنایا-    
 !!! بشھدهی ازش رنجی کنم کسینم

احساس !!!می کنی خانواده قراره باھم زندگھی کھ ھمھ ما مثل یبلھ البتھ نھ تا زمان-    
قصد جون خودت رو .... کھ توشھی نمنی بر الی دلنی ای ولمای کنم تیتو رو درک م

 !!یبکن
چھ ... محو شدهتی از تو زندگیاتی حیزای چی سرھی کھ ی کنی احساس میوقت-    
  تونھ بھت آرامش بده؟؟ھووووم؟؟؟ی جز مرگ میحس
 دنبال آرامش گھی دی جاھیبھتره !! تویاما نھ برا!!! از آرامشھیمرگ جزو-    
 !!!ستی راھش ننیا!!امی تی بگردتیقیحق
 بار حالت صورتش رنگ نی اولیبرا... نگاه کردمشیبا تمام غصھ ھام بھ چھره جد    

 سرشار از درد وآکنده از اندوه کردم کھ ی ولزیخنده ر!!!ترحم بھ خودش گرفتھ بود
 ھم ی وپلکامو رودمی کشیقینفس عم!!!! داشتتیخودش صدھا ھزار حکا

احساس !!قلبم فشرده شد... کردعبور  از جلو چشماملمی فھی مثل ایال آنریتصو...فشردم
 از کسا کنارم داشت یلینبود خ!!!ی کسای زی چھی بودن یاحساس خال... کردمیکمبود م

 ....دی کشی مریروحم رو بھ زنج
 داشتھ ھی بندیبا...ی نخوردیچی ھشیاز چندروز پ!!!نیی پامیبلندشو بر-    
 !!پاشو!!!یباش
 !!!امیاالن م....منم!!تو برو-    
 !!نیی پاایب!!! نکننھیخودت رو قرنت-    
 !!باشھ-    
چشمامو باز .... از رفتن سورنا بودی بستھ شدن آروم در حاکیچند لحظھ بعد صدا    

 وقتھ خاموشش یلیخ.... کنار تختم انداختمی عسلیکردم ونگاھم رو بھ رو
 ھم یھمون کالس.... شده بودفیتنم لمس وضع.... تا برش دارمدمیخودمو کش!!!کردم
 یحت... کردمی مکان سر مھی یتو ھر شبم رو!!! پا ھنر بودھی رفتم خودش یکھ م
 وبا حانھی کار وقنی ای برالمیتنھا دل!!!دی کشی سحر ھم طول می وقتا تا دم دمایگاھ

 ی کھ تو عالم مستی من اعمالیحت!! شدی مبمی بود کھ نصی باال آرامش لحظھ اسکیر
 جھیگبا تمام سر!!! کار کردم ونکردمیهللا واعلم کھ چ...ارمی نمادیانجام دادم رو بھ 

 ی سوزن سرم میتنم کوفتھ بود وجا... اومدمنیی تخت پای کھ داشتم از رویفیخف
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 روشن کردم مویگوش...یلعنت!!!کبود شده بود... انداختمیبا اخم بھش نگاھ!!سوخت
 صفحھ ی رویصفحھ کھ باال اومد عکس خانوادگ!!!ادی باال بوزشندیومنتظر شدم و

 نشستھ بودند ومن ی مبل دونفره سلطنتھی ی کھ مامان وبابام رویعکس... شدداریپد
 ی سمت چپم بود وھر سھ تا کمای سمت راستم وآرتای بودم وآرمستادهیپشت مبل ووسط ا

ھمشم از طرف خانوادم !!!امی وپالسکیچندتا م.. اراده لبخند زدم یب!!می خم بودنییبھ پا
 شتریدلم ب!!!دنبو... گشتم کھ بھش دلخوش کنم امای میامی دنبال پنای انیب...بود

از ھمھ ... نگاه کردمکی بھ کی عکسام وعکسارو ی گالریرفتم تو...گرفت
 بود کھ یی از عکسایکی...ستادمی از عکساش ایکی یرو!!ایخانوادم وآنال...پسرا!!بود
 دستش بھ کمرش وبا ھی!!!می مدرسش وبھ اجبار دوستش گرفتھ بودکی پارک نزدیتو

 شد بھ سفر ی مربوط مشیعکس بعد....د لبھ کالھش رو گرفتھ بوگشیدست د
 شھینگاھش متضاد ھم... بودنی نشستھ بود ونگاھش بھ دوربتایکنار آرم!!! شمالمون

 خاموش مویگوش!! شدیمحال خرابم داشت بدتر !!! وشرارتیطونی از شیعار!!!بود
 رفت ی مجیسرم گ.... وبلند شدمدمی بھ صورتم کشیدست... تختیکردم وانداختمش رو

 شلوار گرمکن ھی!! اتاقرونی بود تعادلم رو محفوظ نگھ داشتم ورفتم برطور ھیول
 آب بھ دست ھی وبعد زدن ییرفتم سمت دستشو!!ی جذب نارنجشرتی داشتم با تیمشک

 شلختھ ام دستم رو از نرده گرفتم ورفتم ی بھ موھای حوصلھ ایوصورتم وشونھ ب
 .... نییطبقھ پا

 
 کھ شھی میحدود دوماھ!!! کردی نکره احسان مثل متھ مخم رو سوراخ میصدا    

البتھ کامران ھنوزم بھ شدت با احسان !!می گفت کھ بھ روالش عادت کردشھی وممیاومد
 دهیبقھ بزرگ کھ ھمھ باھم خر دوطییالی خونھ وھی!!سر اتاق مشکل داره

 پلھ نیی پادمیرس!!!ی وطوسدیسف...ی رنگ مشکبیدوبلکس وبا ترک!!مشیبود
 ی بییبا صدا!!! کردی بند بھ کمر بستھ وداشت مثال شام درست مشیاحسان پ...ھا

 :رمق اما بلند گفتم
 ی صدامیکنسرت زنده نخواست!!! قوقوتو کدبانویجمع کن بند وبساط قوقول-    

 !!! رو کلھ اتیزارقارتت رو انداخت
 !!! شدهبتی نصی افتخارنیاز خداتم باشھ ھمچ-برگشت طرفم    
 ن؟؟یی جلو پنجرتو بکشم پای ادامھ بدگھی دکمی ؟؟اگھیکھ چ-    
 !! خوادی ماقتیل!!ی من رو با گوش جانت بشنوییای رویکھ صدا!! شازدهرینخ-    
 رو داشتم کھ از ی خوب ومشتیزای چاقتی لی کمن!!!اقتمیتو ھمون ل-پوزخند زدم    

 نم؟؟؟یتو شانس بب
 حوصلھ یب.... کردی نگاه مونیزی کاناپھ کنار آرش کھ داشت تلویولو شدم رو    

 !!بودم
 ؟؟؟یبھتر-    
 !!ستمیبدک ن!!یھ-بھش نگاه کردم    
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 !!!ی ھممون رو نگران کردشبید-    
  مادر دوماد؟؟دی شیشمارو سننھ کھ م... مربوطھمیبھ من وسالمت!!ستیمھم ن-    
 یخودت رو م...وفتھی بی اتفاقای آریتو اگھ برا!!ی ما مثل داداشیتو برا-    
 ؟؟ی داریپس از ما چھ توقع!!یکش
 !!!نیھم!!دی ندریسرتون تو الک خودتون باشھ بھ مسائل مردم گ!!یچیھ-    
 !!!ی گذریچھ ساده ازش م-    
 رد ی بھ بعد آسون از ھمھ چنی خوام ازیم... سخت گرفتمشھیمن ھم-    
 !!! تر بشھمی باھام مالاھمیبھ قول معروف دن...دیشا!!!بشم
  راھت درستھ؟؟یمطمئن-    
 گھید... رو باخت دادمیآرش من ھمھ چ!! واسم نموندهیراه درمون...درستم نباشھ-    

  داره کدوم راھو برم؟؟یتیچھ اھم
 !!!امی بود تدیاز تو بع....یقبول کردزود شکست رو -    
 !!!من کھ سھلم!!ارهی مبارز وسخت کوشم کم می جنگجوھی یحت.... اوقاتیبعض-    
 ھمھ ی کار بتوننیبا ا...ی کنی بھ نفعتھ؟؟؟فکر مینی عقب نشنیا...ی کنیفکر م-    
 ؟؟؟ی رو درست کنیچ

 ی منی اصول دیحال وحوصلھ ندارم کھ دار!!! آرشالی خیب- کالفھ شدم    
پس لطفا ساکت !!! تونم فکر کنمی نمیچیبھ ھ...قوه تفکر من کال منھدم شده!!یپرس
 !!!شو
 لی تا دوباره قوت تکمی فکر کنی بھتره رو ھمھ چیول...یھرطور دوست دار-    
 !!!ی گرفتشی کھ پیمخصوصا درمورد خودت وراھ!!بشھ
 ھمھ یرو!!! کردی وسفر مری سھگی دیای دنھی اما ذھنم تو ونیزینگاھم بھ تلو    
 کھ تو ذھنم رسم کردم شباھت ی بھ اونشیزی چچیھ....ھھ!! گرفتمشی کھ پیراھ!!!یچ

کجا ... کردمی ممی رو ترسیھمھ چ... بودی وعالتی با موفقی زندگھی!!!نداشت
 ایخدا!!یزی پشیحت!!!ستی اون برنامھ نبھ ھی شبی کار کنم؟؟اما حاال ذره ایچ...برم

  کار؟؟ی کار کردم؟؟؟چیمن با خودم چ
 دییایب... برمتونی قربون دست وپا بلوری الھدی مامان؟؟؟پاشیپسرا- احسان داد زد    
 !!!دیریحناق بگ!!!ی از گشنگدیری نمدی دو لقمھ کوفت کنھی دینیبش
 !!!می نشتی شخصی مارو معلوم کن دچار دوگانگفیکدبانو اول تکل-سامان    
 !!!یری گی می کھ انقدر واسش قربانی بھم زدی چمینیحاال بب-سحاب    
 !!!ی کنی کھ ھر ھشتا انگشتاتو باھاش ھاپولیزی چھی- احسان    
 !!! تو مزه اش بھتره کفتریزھر حالحل از غذا-کامران    
 ھیبرو ھمون زھر حالحلت رو کوفت کن ... با دستپخت منیمشکل دار- احسان    

 !!! کنلیبرو بازم م...یتو کھ تاحاال خورد!!! نکنھیگھودیوقت حس ب
 رمی ضرب مھی خودم ؟؟بعدی چیعنی طعم غذا ی تو حلق تو کھ بفھمزمی ریاول م-    
 !!!باال
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 !!!گھی دگھید...زهی ریمزاجم بھم م!!! دارمی بھتری خودم سازگاریمن با غذا-    
 !!!یتو کال مزخرف-    
 یی چھ بلبشونیبب... ھامی شام بخورمیحاال خواست!! بابایا-  کردیونی پادر مزیکامب    

 !!! توی درست کردی چنمی بباریب!!! دھن بھ دھنا رونیول کن ا!!!دیراه انداخت
 یعواقبش پا!!دیببخش....خوب شد بد شد... بار اولمھنیا!!بچھ ھا- احسان    

 !!!خودتون
 !!! کنمیجرواجرت م...ادی سرم بییاحسان خدا شاھده بال-سامان    
 خط ونشون نطوری بھ حلقت ازمی خوام بریمرگ موش کھ نم!!اوووو حاال- احسان    

 !!!ی کشیم
 ی تو کھ اسم وشکل مشخصیغذاھا!!!ستی ندیواال از تو بع-سحاب    

 !!!ھیبیترک....نداره
 !!!ھمھ فرآورده ھاش مثل خودشھ.... الخلقھبیآدم عج-زیکامب    
کم کم حالت جا !!پاشو...ریدتو رو انقدر دور از جمع نگپاشو خو-آرش زد بھ شونم    

 !!!ادیم
 !!!ستیفعال گرسنم ن...من!!!توبرو-    
 !!! ھای شام بخوریای کشم بیمنتت رو نم!!!گھی داری ناز نامیت-    
  شام؟؟؟گندی کھ کفتر بھم زده میزیمگھ بھ اون چ-    
پاشو !!!شروع کردن....میپاشو بر!! کنھی بلغور منطوریخودش کھ ا- دیخند    

 !!!ستی خوب نی ھم نخوریچیھ...داداش
 !!!شمی اون تحفھ رو بخورم درجا سقط میمن اگھ االن غذا-    
 از شاھکار یای کشم بیمنت نم!!امی تیھو-  بود داد زددهیاحسان کھ صدامو شن    

فھ  دل ضعنیبش!!! بھ جھنمیومدین...ی اومدیاومد!!! ھای بخورمیی طالیسرپنجھ ھا
 !!!کوفت کن

 !!! تویدل ضعفھ شرف داره بھ اون شام کوفت-    
 !!!ی ھم مختاری بخور نخواستیخواست!!یی بفرمالیاجبارت کھ نکردم تما-    
 :آرش با خنده گفت    
با ھزار آرزو !!! غذاش بزننی قاشقک بھ اھیپاشو مرحمت کن !!امیپاشو ت-    

 !!!پختھ
 کار؟؟با عشق ی خوام چیمن غذاخور م...ی ھستتو کھ!!!زمینخوره عز- احسان    

 !!!واسھ تو پختم
 !!! تو ھمون عشقتیا- زمزمھ کردیرلبیآرش روشو از احسان گرفت وز    
 !!!غذا از دھن افتاد....گھی دایزم؟؟بی عزیایچرا نم- احسان    
با غذام کھ !!حواسم اصال نبود....زیبھ اصرار آرش بلند شدم ورفتم نشستم سر م    

سورنا داشت از ... سرم بودری کردم دست مشت شدم زی می بازی بازھیمعلوم نبود چ
 دستشو زی کامبھوی!!! بودریفکرم درگ... دادمی محل نمی ولدیی پای منو منکشی عیباال
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بعد ازون !!!ییسمت دستشو  ورفتدیگرفت جلو دھنش وپاشد دو
کھ قطعا ( کھ لب نزدمن بودم وسورناییتنھا کسا!!!ان وآرشکامر...سحاب....سامان

فقط مثل مجرما با ترس بھ ماھا !!! احسانصشیوخود شخص شخ!) کرده بودینی بشیپ
 :گفت... کردینگاه م

شوھرم چرا !!! نوه ھام جوونمدنیآقا من ھنوز واسھ د!!! باھمییھویچھ ھمھ -    
 حاملھ شد؟؟؟

 : تر گفتمی وجد شدمرهی بھش خیبا حالت جد    
 احسان؟؟؟-    
 ؟؟؟یچ...چ...ھان-با ترس سر تکون داد    
 ؟؟یختی ری کوفتنی تو ایچ-    
 !!!بابا طبق دستورالعملش درست کردم بھ خدا-    
  شدند؟؟نطوری انایپس چرا ا-    
 کیجر خ!!!ومدهی شاھانھ خوش نی مزاجشون بھ غذاھادی دونم؟؟شایمن چھ م-    

  من دنبال خودم بکشم؟؟نارمیا
 ی کنیغلط م... یستیتو کھ بلد ن!! پسره کفترشھی از گور تو بلند مشای آتنیھمھ ا-    

 ؟؟اسممی کھ تو سرھم کردھیی چھ غذانیاخھ ا!!ی کنی ملی ومفی ھمھ موادو حنیا
  توش؟؟؟یختی ریچ!!!نداره

م بمونھ واسھ  خوایم!!! نشھای رگمینم!!!ابتکار عمل خودمھ!!!خوب معلومھ-    
 !!!نوادگانم

 ھی عمرشون ی بقای تا برای کنی دستور العملت نسلت رو منقرض منیتو با ا-    
 !!ی تو سرت کنیخاک
احسان آنچنان !!!خندم گرفتھ بود... آخ ونالھ پسرا بلند شدیھمون لحظھ صدا    

کامران دوال دوال اومد سمت احسان !!!دهیچشماش گرد شد کھ انگار عزلش رو د
 :وعربده زد

 !!!! چپونم تو دھنت کفتریھمون زھر حالحلو م-    
 :احسان از سرجاش بلند شد وداد زد    
خواھرم دم !!! دارمضیمن مادر مر...جوون مرگ شدم!!! ابوالفضلای-    

قلبم ... ندارمھی کلھی...عالف...  پولیب...کاریخودم ب... ندارهھیجھز..بختھ
 ؟؟ی خوای از جونم میچ... بدبخت آس وپاسھیاقا !!!ھیکیپالست

 !!!!خود جونتو- کردیکامران دنبالش م    
 ؟؟؟یری بگمویی تنھا دارای خوایم- احسان    
سامان وسحاب ھم باھاش ھم .... زدی پشت مبل وکامران ھم دور مدیاحسان دو    

ھمشون نشستند رو مبل ودست !!!ردکتک کوفت ک... کھ جا داشتییدست شدند وتا جا
 : وبا آخ ونالھ گفتدیاحسان کمرش رو مال!!!وانی لھیھرکدوم 

 !!!ختمی رکریش... نمکیبھ جا....فک کنم-    
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 : دستشو بلند کرد ونعره زدزیکامب    
 .... تو ھمون دست پختتیا!!!الغوزی عوض کنم پسره ختتوی تا نزدم رپویببند ز-    
صداشو !!( واس منریگارد نگ!!!رهی خب یلیخ-احسان دستاشو باال سرش گرفت    

 !!! کنھیدست رو ھمدمت بلند م!! نگاه کنزمیعز)نازک کرد
 :تو ھمون حال گفت... کاناپھ وساق دستش رو چشماشیآرش لم داده بود رو    
و ببرند با  رتیمرده شور ھمدم!!!! خودم بھ کمربند ببندمتومدمیساکت شو تا ن-    

 !!!اون دستپختت
 !!! درست بار بزاره نره خرستی غذاھم بلد نھی-سامان    
  داشتھ باشھ؟؟ادی ھم یکی نی بلده کھ ای چنیا-سحاب    
 !!!واال-سامان    
 !!! کنمی مشرفتیدارم پ....گھی ددیدرک کن!!!گفتم بار اولمھ- احسان    
منم خندم !! خندهری ھمھ پسرا باھم زدند زھویچندلحظھ فقط سکوت مطلق بود و    

 ھا وونھیمثل د!!!وفتادی بھ خنده می ھرکسبشونی غربیاز سرووضع عج...گرفتھ بود
 واحسان کھ دلشون رو گرفتند واز رو کاناپھ غلت زدند زیکامب....دنی خندیبھ ھم م

 برداشت شوی خنده ھاشونو کردند سامان گوشب کھ خوقھی چند دقھی!!!نیافتادن رو زم
 :وگفت

 می بخورنویا!!!ارندی غذا برونی زنم از بی جونمونم شده زنگ متی حفظ وامنیبرا-    
 !!!ی قتل عام دستھ جمعشھیم

 !!!!قدر نشناسا- احسان    
 !!! ندادمرییخفھ شوتا دک وپوزت رو تغ-کامران    
 تعداد سامان زنگ زد وبھ.... کج کردیاحسان خودش رو جمع کرد ومظلومانھ سر    

 خورد یاحسان با بھ بھ چھ چھ غذاشو م!!! قابل تحمل تر بودیلی خنیا... آوردندتزایپ
 :کھ گفتم

 آشغال کلھ نیا!!!ی کنلی طالتو تمای شاھکار سر پنجھ ھادیاحسان جان؟؟تو کھ با-    
 ؟؟ی خوری مھیھا چ
 دلتون ھنکیواسھ ا!!من طابع جمعم... خوبیول!! رسھیمعلومھ بھ شاھکار من نم-    

 !!!شمیآب نشھ با شما ھمراه م
 !!!آھان-    
 یصدا!!!واقعا اشتھا نداشتم.... نتونستم بخورمیادی ززی چکی کوچکھی تھیجز     

 ستادمی پنجره ای بلند شدم ورفتم جلوزیاز سر م...دی کشیرعدوبرق خدشھ رو افکارم م
 ی شاپ برای افتادم کھ تو کافی روزادی!!! گرمکنم فرو بردمیبای جیودستام رو تو

 لحظات عمر من رو رقم نی کھ تلخ تریووداع  رو مالقات کردمای بار آنالنیآخر
 یآھ!!! کھ راه گلوم رو بند آورده بودیاون حس لرزش صدا وبغض...اون نگاه!!!زد

 دیشا!!! کردم ورفتم باالی طعیپلھ ھا رو سر.... وراه افتادم سمت اتاقمدمیاز نھادم کش
 !!!  از التھاب درونم رو کم کنھی کمرونی بی وھواحال
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 ھی وی مشکنی رنگ با شلوار جی کاپشن خوش دوخت خاکسترھی....ھوا سرد بود    

قدم ...چتر برنداشتم!!!ی مشکی بوتزھامی کاپشنم داشتم ونری رنگ کھ زی خاکشرتیت
 رونی شلوارم فرو بردم واز اتاق ببیدستامو تو ج!!!شترهی بفشی بارون کریزدن ز

پسرا طبق معمول ھرشب !!! بودستھ نقش بمیشونی پی ازسر تفکر رویاخم...زدم
 لمی فای.... خوندنی درس مای... زدندی حرف مای نشستند وی میدورھم وسط سالن اصل

تو حال خودم بھ !!! ھم بلد نبودندنی جز ایکار!!! خوندنی زدند ومی مای...دندی دیم
 !!! نگرانشھیمثل ھم... آرش متوقفم کردی رفتم کھ صدایدر مسمت 

 ؟؟؟یری میکجا دار... موقعنیام؟؟؟ایت-    
 ی تو صورتشون موج مینگران...صورتم رو بھ سمت ھمشون چرخوندم    
 : شونھ باال انداختمی عادیلیخ!!! احسان با طبع دلقک وشوخ مانندشیحت!!!زد
 !!!رونی برمی مست؟؟دارمیخوب معلوم ن-    
  پسر؟؟ی تو کتت فرو کنی خوایچرا نم!!ھینابود!!امی تستی نرونیب.... تویرونایب-    
 بھت ی رفتھ سرشب چادتی نکھیقدم زدنم جرم شده من خبر ندارم؟؟؟مثل ا-    
 !!! گردمیزود بر م...سرت تو الک خودت باشھ!!!ی بار تو گوش ندادنیا...گفتم
 نم ی شرشر بارون وبویصدا!!رونیاز کردم وزدم ب درو بی اگھیبدون کلمھ د    

قدم بھ !!! وراه افتادمدمی سرم کشیکاله کاپشنم رو رو!! دادی بھ آدم میبیحال عج
از ذھنم ... کردمی سپرای رو کھ با آنالیتمام لحظات!!!آھستھ وبا متانت....قدم

باشھ اما  خواست سر بھ تنش نی دلم میھ کرد وگای ممی عصبنکھیبا تمام ا!!!گذشت
نگاھم رو بھ !!! کردی ممی بود داشت روانبھی باھام غرشھی کھ ھمی احساس لعنتنیا

 رفتم کھ ی رو مادهیاز کناره پ!!! از آب شده بودسیتموم وجودم خ...دمیآسمون کش
 و بود کھ من ھرشبم ریمکان....ابونیاون طرف خ.... ورو برگردوندمستادمیسرجام ا
 ی خودم رو محتاجش می وقتی زد ولی حالم رو بھم مشیادآوری.... گذروندمیاونجا م

 ی مشروب ھمھ چکمی بتونم با دیبلکھ شا....نھ.... قمار کنمنکھینھ ا!!! نبودیدونستم راھ
 یبازم نم.... باشم اماشی سال پھی از خاطراتم پاک کنم ومثل ی لحظاتیرو برا
 !!!تونستم

بسم بود ھر چقدر کھ تو !!!رو ترک بدم خواستم خودم یم...نگاھم رو ازش گرفتم    
 الیبسھ ھر چقدر کھ با خ....دمی جرعھ جرعھ عذابم رو سرکشی کوفتفی کثطی محنیا

 :تو دلم زمزمھ کردم.... کھ بخار از دھنم در اومددمی کشیآھ!!! پا گذاشتمنجای تو ایواھ
  تویباز بھ ھوا    

 
  صبحی تا دماابونایامشبم تو خ    

 
  ھوھی اما ادی مابونای نگاه قفل بھ تھ خھی    
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  توی خاطره تو ذھنم و صداھی    
 

  توی اداارهی در میکی انگار پچھیم    
 

 ی اوقات ازش نفرت وتنفر بھ دلم میگاھ!!!ھیبی غریایعجب دن...پوزخند زدم    
 ی خواست اصال وجود خارجیدلم م!!!زارمی اوقات ازش بیگاھ....رمیگ

تو اون سکوت پر !!!وسوت وکور ختم شد...خلوت.... پارک ساکتھیم بھ راھ....نداشتم
 رو بھ سمت چپم نگاھم توجھ وی آھستھ وآرومی خنده ھایصدا...از بھت ووحشت

 کھ ی حس حسرت وافسوس بھ دختر وپسر جوونھیبا ...سرجام متوقف شدم...جلب کرد
دختره رو تو بغلش پسره با عشق .... خورد ھم سن وسال خودم باشند چشم دوختمیم

 ی دخترجوون بلند مواشی خفھ ویغایگرفت وبلندش کرد وچند دور چرخوندش کھ ج
 ودختر رو دیپسره خند... گفتیم) ترسمیم!!!نی زمارمنو بز( بھھی شبییزایشدوچ

 ی سرش رو روی شد وبھ آرومقی صورتش دقیتو...ھمچنان تو آغوشش سفت فشرد
اما طعمش تلخ .... گوشھ لبام نشستی اراده لبخندیب!!!صورت دختر جوون خم کرد

 یسرد...ختی ری وتو صورتم مدی چکیآب از سر موھام ولبھ کالھم م!!وگس بود
 بھش نگاه ی دستم گرفتمش وبا اخمر؟؟بایزنج...دی کشنییرم نگاھم رو پایزنج

ور  دشھی داد ھمھی بھم ھدای کھ آنالیھمون!! وقت ازم جدا نشدچی کھ ھیریزنج...کردم
 ی کھ برام تداعیچھ خاطرات...با شصتم قطرات روشو کنار زدم!!!زهیگردنم آو

 ادی خونھ رو یحوال... گرفتمشی ول گشتم وراھم رو بھ سمت خونھ پگھی دکمی!!!نشد
 ی حس نمی من ترسی خلوت ومخوف ولابونایخ!!! دور نشدمیلیگرفتھ بودم وخ

 یچیچون ھ!! سوختی قطعا دلش بھ حالم مدی رسی ھم بھم میچون اگھ سارق...کردم
 ھی وداد غی جی بھ خونھ مونده بود کھ صداابونیدوسھ تا خ!!!یچیھ....ھمراھم نبود

 گشتم کھ ی دنبال منشاء می نسبیکیبا چشم تو اون تار...دی رسشمدختر جوون بھ گو
 دختر جوون ھی خواست از ی درشت مکلی مرد با ھھی.... کردمداشیباال خره پ

ھمون مرد آنچنان زد تو گوشش کھ ...دی کشی رو مفشی کغی کنخ واونم با جیریبگزور
 ی دومی رفت ولجلو  قدمھی اری اختی کمک بیپام برا... کش خوردنی زمیدومتر رو

 :گفتم...رو برنداشتم 
  خودم رو بندازم تو حچل؟؟یاصال بھ من چھ؟؟چرا الک-    
 از ھمونا با یکی گرفتم شیچون تا راھم رو پ... شدی منطوری ادی نبانکھیاما مثل ا    

 یعصب.... کنارمواریقدرت بھم خورد وتنھ زد کھ تعادلم رو از دست دادم وخوردم بھ د
 تو دستام قشوی ونشی سینشستم رو...افتادم بھ جونش....نی زمیافتاده بود رو!!!شدم

 محکم یکیفتم کھ  شل گرھوی....بھ دو طرف صورتش زدم گرفتم وچند تا مشت آبدار
 ی مغیاون دختره ھم فقط ج!!یاھی رفت وچشمام سجیزد تو صورتم کھ سرم گ

 سوخت یگوشھ چشمم م!!یعجب شانس!!! ونا خواستھی اجباریریدرگ...ھھ!!زد
 ورد سرم در آشویبلند شدم وبا لگد زدم تو شکمش کھ اونم تالف...اوردمیکم ن....وداغ شد
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 کھ مینی زد تو بیکیجلو خم شدم وتا سرمو بلند کردم بھ ....درد گرفت!!نمیوزد تخت س
با .... وآخ ونالم بلند شدوبھ زانو در اومدمدمی چسبموینیب!!!دنی کشرونیانگار جونمو ب

 :خودم گفتم
 کھ بزنھ ی بشری درگی کنی غلط میتو کھ جربزه ندار!!! ال قباھی سر رهیپسره خ-    

 !!! بکشھنییدک وپوزتو پا
 نی واس خودم ندارم کھ خرج کنم ای حال وحوصلھ ایمن کھ حت.... داشتقتمیحق    

دختره ... رو برداشت وبا ھول وعجلھ پا بھ فرار گذاشتفی بود؟؟؟مرده کیچھ کار
من ھمون ( زدی حرف میسی وبھ انگلدی لرزیصداش م... کنارم وزانو زددیدو

 ):سمی نوی مشویفارس
 !!!واقعا متاسفم....متاسفمحالتون خوبھ؟؟؟آقا؟؟....آقا؟؟آقا-    
 نیماش....دینگاھم رو باال کش... وبعد برخوردکای جبغ الستیصدا... تکون دادمیسر    

 کاپوت ی کھ مرد رویبھ طور!!! کردیعی با مرد سارق تصادف فجقای بود کھ دقسیپل
 اومد دی سفی دستمال پارچھ اھی شد؟؟داشونی از کجا پنایا!!! غلت زد وافتادنیماش
 یگوشھ چشم!!!ادی رو گرفتھ بود تا خونش بند بمینی برهیدستم مثل گ... صورتمیجلو

 پھن یابروھا... داشتیچھره خوب!!! انداختمسشی بھ دختر جوون وچھره خینگاھ
 خوش تراش ینی متوسط وبیلبا...ی آبیچشما... روشنی قھوه ایوموھا

تمالو ازش گرفتم دس!!! خوردی ھا می بود کھ چھره اش بھ شرقنیوجالب ا!!!یقلم
 کھ اومد بھ سیپل!!! درد گرفتیبدجور... وسرم رو باال گرفتممینی بیوگذاشتم رو

 رو برداشت فی از افسرا کیکی!!مارستانی ومرد رو بردند بدیدنبالش اورژانس ھم رس
 : رو بھ سمت دختر گرفت وگفتفیک....واومد سمت ما

  مال شماست خانوم؟؟؟فی کنیا-    
 !!!متشکرم!!! خواست ازم بدزدهیم!!!بلھ-    
 !!! بودفھیوظ.... کنمیخواھش م-    
 :دی بھ ھردومون انداخت وپرسینگاھ    
 د؟؟ی داریشما باھم نسبت-    
 ... رو پاک کردممینیاز سرجام بلند شدم وب... تفاوت افتادی دختره بھ من بجینگاه گ    
 !!! رھگذرمھیا شدم وفقط  دعونیمن ناخودآگاه وناخواستھ وارد ا!!!رینخ-    
ودختره ھم سرشو ...دی افسره باال پری ابروکھیطور... تند وخشک بودیلیلحنم خ    

 واونم گفت کھ دنبال دی از دختره پرستی درمورد شکانکھیافسره بعد ا!!! انداختریز
 برگشت یدختره با نگاه قدر شناسانھ ا!!! کرد ورفتی گرده خداحافظیدردسر نم

 :طرفم وگفت
 ....دیدی رسیاگھ شما نم!!!واقعا ازتون ممنونم آقا-    
من خودم کھ بھ خواستھ ...در ضمن!!! نکردم خانومیمن کار-  وسط حرفشدمیپر    

 !!! کنمیبھ ھر حال خواھش م!!! بودیھمش اتفاق!!! نشدمریخودم درگ
 !!!! از شما تشکر کنمدیمن با...بھ ھرحال-لبخندزد    
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پوزخند زدم ورو ازش برگردوندم وراه !!! کار متنفرمنیاز...فشیدست برد تو ک    
 کھ با ھر ستمی نیمن پسر!!فکر کرده محتاج پولشم!!!واقعا کھ!!!افتادم سمت خونھ

 زود نیپس بنابرا!!! نبودیتا خونھ راھ!!! بھ دست طرف چشم داشت داشتھ باشمیلطف
ساعت از دوازده ھم گذشتھ !!! ورفتم داخلشودم گدمیدررو آھستھ بادستھ کل....دمیرس

 کتاب ھی کاناپھ ھا نشستھ بودند ودست ھر کدوم ی پسرا در کمال آرامش رویبود ول
 نسبتا آروم ییبا صدا!!!می افتاد کھ فردا ھممون امتحان دارادمی!!!ای نودقھیدق!!!بود
 :دمیپرس
 د؟؟ی راه انداختی بحث فرھنگدی نشستدیشماھا خواب ندار-    
آرش اخم .... اعجاب تو نگاھشون مشھود بودشتری نگام کردند وبیھمھ با نگران    

 :کرد واز جاش بلند شد
 ؟؟؟ی وبرگردی دردسر بری تو بشھی شب نمھی تو؟؟؟ی سر خودت آوردییچھ بال-    
 ی میریداشت زور گ.... آدم غول تشن افتادمھی ری گومدمیداشتم م!! بابایچیھ-    
 !!دوتا مشت خوردم...کرد
  کرد؟؟؟ی زد بادتو خالیکی....ی کنی بازنی فردیباز خواست!!!یزک- احسان    
 !!!اصال بھ خواست واراده خودم نبود!!! شدمھیمن ناخواستھ وارد قض-    
 !!! ومنم باور کردمیتو گفت!!اره جون عمت-    
 د؟؟؟ی ندارد؟؟خوابینگفت!!!یھرطور راحت!!! نکنی خوای بکن نمی خوایم-    
 کھ مثل تو عالف م؟مای کپھ مرگمونو بزاریچ!!! فردا آزمونھرسرمونیخ-سامان    

 !!!می خونی ممی شنیم...میستیآتل باطل ن
 یاز صبح خروس خون کھ خوش خوش!!!شتنی آلبرت انیکی دی شما فعالیکی!!آره-    

 !!!دی داری فردا ھزارتا بدبختادی مادتونیبوق سگ ...ھاتون براھھ
 ی بخون حداقل فردا دونی بشایب!!!ی وری چرالی خیب!!شی دور اندیآقا-زیکامب    

 !!یبسھ فلسفھ باف!!!میری رو بگستیب
 بخونم حداقل دورو زیبھ قول کامب!!! زدم وراه افتادم طبقھ باالیپوزخند صدا دار    
 کاغذ کھی تھی خاطر نجا؟؟بھی واومدم ادمی کشی ھمھ بدبختنی ایپس واس چ!!!رمیبگ
 !!! مدرکگندی انقضادار کھ بھش مخیتار
   

واقعا .... شدیتو دستام داشت مچالھ م!!!نگاه پر از حرصم رو بھ کتاب انداختم    
 بھ یدست!!! اعصابم رو خراب کردنیآزمون رو اونطور کھ مدنظرم بود ندادم وھم

 ینده وخستگ روز کسل کنھی!!! سامسونتمفی وکتاب رو چپوندم تو کدمیصورتم کش
 کالس کنارم ی از دخترایکی کھ آماده رفتن بودم.... ھم تموم شدگھیآور د

 زد کھ ی گرفتھ بود وزار مشی آراظی غلھی الھی صورتش رو یھمھ ....ستادیا
 : خرمن عشوه گفتھی وبا یسیبھ انگل!!!ھیرانیا

 رم؟؟؟ی تونم جزوتون رو قرض بگیم-    
 : بھ سرتاپاش انداختم وگفتمیپوزخند زدم وبا تمسخر نگاھ    
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 !!!الزم دارم....رینخ!! کھ بدمنمی بی نمقیال-    
حالم !!رونیبھش تنھ زدم ورفتم ب!!! کنف شدیحساب....چی دختره بستھ شد ھشین    

از محوطھ !!! رو تحمل کنمی وضع واوضاعنی چننی بود کھ بخوام ایبدتر از اون
 دمی کشقینفس عم!!! خورد تو صورتمیا سرد اومدم کھ باد نسبترونی دانشگاه بیداخل

 : شددهیپشت سرم شن  احسان ازیصدا...نییواز پلھ ھا رفتم پا
 ؟؟ی داریری با خودت درگنطوری سقوط آزاد کرده اتییماھواره فضا-    
 :برگشتم سمتش کھ گفت    
 ؟؟؟یدی قورتم می داریدی ندپیھ؟؟؟خوشتیچ!!!کمیسالم عل-    
 !!!دی در جا زارقارتپتی کھ قبول داره تووتیبرمنکرش لعنت اون-    
 !!!من االن رو بورسم!!امی تای عقبایاز دن!!یزک-    
 !!! بھشیفاتحھ خوند-    
البد تو ھم آزمون رو !!امی فھمم تی فقط من دردتو منکھیمثل ا-دیآرش از راه رس    

 !!!یافتضاح داد
  کجااند؟؟؟ھیبق!!!ستی ننمی جز ایزیچ-    
 !! شندی فرما مفیدارند تشر....اوناھا!!شندی ارتش تاتار کھ از من جدا نمنیا-    
 ی کھ بھ سمتمون قدم برمدمی رو کنار ھم دھی انداختم وبقی انگشتش نگاھریبھ مس    

 رو گذاشتم کنارم فمیک... مکتی نی ورفتم نشستم رودمی تو موھام کشیدست...داشتند
 ران پاھام گذاشتم وصورتم رو با یآرنجام رو رو... از ھم باز کردمیوپاھامو کم
 از خودم یلیاما خ!! کردی ممی عصبشتری بپچاشون  خنده ھا وپچیصدا!!!دستام گرفتم

 ... وقت از رده خارج نشم وھی کردم تا ی ذاشتم وکنترل می مھیما
 !!!دی اختھیچھ خبر پسرا؟؟بھم ر-    
 شی کھ با چھره خندونش اومد پدمی دانشگاه رو دریدسرم رو باال گرفتم وم    
 ھوامون رو یلی دوماه خنیتو ھم!!! مچیلی بود وباما خیرانیاصالتا ا!!!ما

 آقا کھ دوست نی بھ ایلیبابا خ...دروغ چرا؟؟با منم دوست از آب در اومد!!!داشت
و تو  رو پامنیبود ومنم از ھم  شد سفارش من ودوستام رو کردهی محسوب مشیمیصم

 !!! دانشگاه گذاشتمنیا
 !!!دی بھتر بدوندیاستاد شما کھ با-سامان    
 کھ شما انقدر می وسط ترمد؟؟ھنوزیدی نامھ رو وسط کشانیبازم بحث پا- دیخند    

 !!!دینگران
 می زنی ھمش حرص وجوش منیواسھ ھم!!می نگرندهیاستاد ما کال آ- احسان    

 !!!گھی کنند دی ودوستانتون ھمکارادیامتحانمون خوب درب
 مقدار ھیگرچھ !! خواستی منطوریخودشم ا...می کردی صحبت میباھاش فارس    

 :دی خندیمدام م!!! مسلط بودیلیلھجھ داشت اما بازم خ
 !!!یصتی جماعت خود شخص شخنی سوزن اشیآت!!! احسانی ای ایا-    
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 نایا!!!امی حساب نمکشونمیانگشت کوچ...میناایما ھنوز نوچھ ا!! استاددی داراریاخت-    
 !!! مظلوم واقع شدمیلیمن خ.... کنندیکال منو آدم حساب نم

 سر ی داریادیز!!کم از خودت تواضع بھ خرج بده!!!احسان- کامران زد پس کلش    
 !!!ی بریم

 !!!ی غدم کھ انگار اللیبھتر از تو- احسان    
 میکامران مشتش رو نامحسوس بھش نشون داد کھ احسان رفت وپشت آرش قا    
حالم .... نامھ وآزمون ودرس وانی گرم شده بود داشت درمورد پایاستاد کھ حساب....شد

 کردم کھ ھرچھ یفقط خدا خدا م!!! خوردی وعلم بود بھم ملی تحصیداشت از ھرچ
 دختر کھ بھ ھی یصدا!!! بسرام وبنیھم!!! خونھ واستراحت کنممیزودتر برگرد

سرم رو بلند کردم وبا ...دیچی تو گوشم پیی کرد با حالت آشنای صحبت میسیانگل
 نی ایعنی!!اون دختر استاد رو پدر خوند!!! صدا چشم دوختمری بھ مسیکنجکاو

 کمیدختر استاد بود؟؟ھضمش برام ... باھاش برخورد داشتمشبی کھ دیھمون....دختر
 کار کنم؟؟؟تا یخوب چ....گھیدخترشھ د!!ستی کھ نی شاخیزی چالسخت بود اما حا

 رو یانگار کھ چھ کس مھم...برگشت طرفم چند لحظھ فقط مات ومبھوت نگام کرد
 دهی روز چھره اش بھتر دییتو روشنا!!ی زل زدنجوری آدمم کھ ایبابا منم بن!!!دهید
 :ت زد وگفیکم کم لبخند پت وپھن!!نیخوش چھره بودوھم... شدیم

 دونم چطور یھنوزم نم... آقادمتونی کھ دوباره دشھی نمد؟؟؟باورمییشما!!!آھان-    
 !!! خواستم جبران کنمید؟؟می رفتھوی شبیچرا د...لطفتون رو جبران کنم

 ی انجام دادم وخودم بی نگام کردند کھ انگار خالف شرعی طورھیھمھ     
 :دیآرش ازش پرس!! لحظھ ھول شدم ودست پام توھم گم شدھی یبرا!!!خبرم

  بھ شما کمک کرده؟؟شبی دامیت-    
 : مھم کشف کرده باشھ با ذوق گفتزی چھیدختره کھ انگار     
 ی بھ داد من نمشبی دشونیاگھ ا!!!بلھ!!!امھیپس اسمتون ت!!آه-    
 !!!ونمی آقا مدنی بھ ایلیمن خ!!ومدی سر من مییدبالیشا....دندیرس
 :دستش رو بھ طرفم دراز کرد وگفت    
 .خوش بختم!! بدمیی نشد بھتون آشناشبید!!!من فلور ھستم-    
 شلوارم در آوردم ودستش رو تو دستم گرفتم وبھ بی جیبالجبار دستم رو از تو    
 ... فشردمینرم
 !!!نیھمچن!!!امیت-    
فلور !!!ی روح ورسمیب...خشک...سرد!! بودی از ھرگونھ احساسیلحنم عار    

 : وگفتمدمیزود دستم رو پس کش...جاخورد
با !!از مالقاتتون خوش حال شدم خانوم!!!می برگرددی ما باگھید.... کنمیفکر م-    

 !!اجازه
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 ورفتم دمیجلوتر از ھمھ راھم رو کش... از زبونش بشنوم ی بخوام کلمھ انکھیبدون ا    
 نی ازیچ!!! دوست از آب دراومدطرف.... کم بودنمونیھم!!ابونیسمت خ

 : کنارم وگفتدی شانسھ من دارم؟؟ھمون لحظھ احسان دونی اایبدتر؟؟؟خدا
 زشی دل انگی خوشگل خانوم داشت روح مارو با نوانی اھو؟؟بابایچت شد -    

 ....گھی وسطش وماھم ددی پرتی پارازنی نکره تو عیکھ صدا!! کردینوازش م
 !!!پس ببند!!! ھاتو ندارمی وخوشمزگیکیحوصلھ تو !!احسان خفھ شو-دادزدم    
 !!!پاچمو ول کن!! خب بابالھیخ-    
اما بھ ھرحال قمر در عقرب ... جھت نبودی بنمیھمچ... جھتیاعصابم ب    
 زی عزشھیم... واقبال نحس منی تو زندگزارهی کھ پاشو میھر ننھ قمر...ھھ!!!شد

 نی ساده بی دوستھی جز یزی نکنھ چنکھیحس ا...س ترس بھم دست داد حھی!!!دردونھ
 نی بشھ ھر چھ زودتر ازیشککا!! وپوچی افکار واھنیرقم بخوره؟؟بازم ا....ما

 ی پر مشی کھ دلم ھر لحظھ بھ سمت وسوییمخمسھ خالص بشم وبرگردم بھ جا
 !!!کشھ

   
 شی عمارت پی شدم وبھ سرسراادهی پی حوصلگی وبیلی می با کمال بیاز تاکس    

 ی رو بھ گوش ھمھ مسمسی شدن کرکیھوا داشت نزد!!! انداختمیروم نگاھ
 ی توش شرکت مدی بود کھ ماھم بای دانشگاھی مھموننیاونشب اول!!!رسوند

 گردن راه راه شال  بای پالتو کوتاه خوش دوخت طوسھی ھوا یبھ خاطر سرد!!!میکرد
 کم حال یلی خی صورتراھنی مات با پیبراق طوس ی با شلوار پارچھ ای مشکدیسف

 ھی شبشتری بی نبود وبھ پارتی رسمادیز!!! بودمدهی پوشی ورنی مشکیوکفشا
 :احسان اومد بغل دستم وبا حالت تعجب وآروم گفت!!!بود
 خوام یم!!!رمی تونم بگی چندتا شماره منمیبب... المصبھییعجب جا!!!اااااااااااااااا-    

 !!!بترکونم
 یپات بھ خونھ نم...ی کنیزی آبرو ریامشب بخوا-بھ سمتش رو برگردوندم    

 !! عقل وشعورتو بھ کار بندازکمی!!رسھ
 شھ؟؟؟ی گذشت؟؟نھ جان من مشھی میی جانیاخھ از چن-    
نکنھ !!!ی ادهی وتازه بھ دوران رسی نرفتی انگار کھ بھ عمرت پارتیگی جور مھی-    

 یعقده ا... فرستندیقنداق کردن وفقط صلوات م شما ھمھ خودشونو یمراسما
 !!!؟؟؟یشد
 عشق ی دادم چھ جورادی خودم بھت نکھیمثل ا!! ھای زنیحرفا م!!امی بابا تیا-    
 !!!ی رو ببری زندگفیوک
 شتری کھ از استادش بی با استعدادی دانشجونی بھ وجود چنی افتخار کندیپس با-    
 !!!شھیحال
 !!! بوشوکیکی ی تو عاقلیکی!!!یگی کھ واقعــــــــــــــــا راست منویا!!!آره-    
 :آرش کھ جلوتر از ما بود برگشت سمتمون وگفت    
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 دی کند؟؟؟جمعی ببندلی وقنددی وبحث کندیستی وانجای تا سحر انی خوایم-    
 !!!می کردخی تو می براالی!!!بساطتونو

بھ !!! داخلمی ورفتمی ازش راه افتادتیبھ طبع!!!شمی کردم دارم منجمد میحس م    
 ی نور بھ ھمھ جا می ورقصنده ھاکیفضا نسبتا تار!!!ھییقول احسان عجب جا

 از خدمتکارا اومد یکی!!! کردی کرکننده آھنگ تا مغز واستخونم نفوذ میصدا...دیتاب
پسرا کھ !!! گشتمی دنبال چند نفر آشنا مشمباچ....وپالتو وشال گردنم رو گرفت وبرد

 اونم دمشیی پایوفقط احسان بود کھ م!!!بی غتی جمعنیھمون اول گم وگور شدند وب
 زیرفتم کنار م!!! پول کنھھی نشھ وھممون رو سکھ خودی از خودش بنکھیفقط محض ا

 چندوقت بود کھ سرما خورده بودم وحال... جاخوش کردمی صندلی ھا ورویدنینوش
 پا انداختم ومتکبرانھ بھ جمع خوش حال روبھ یپارو!!! بوددهیکامال تھ کش...وحوصلم

 بازم داشت من ی ودلتنگازیحس ن!!!یدنی نوششینگاھم رفت پ.... کردمیروم نگاه م
 کھ ترکش شھیدوماه م... خواستم بخورمینم!!! کردی کوفت وزھرمار منیرو محتاج ا

 یوشاحسان اومد بغل دستم وبا خ... بودوار دشیلیگرچھ واسم خ!!!کردم ولب نزدم
 :گفت
 امشبھ ھی...؟؟؟پاشوی کنی گوشھ فقط نگاه مھی ی غرورالسلطتنھ کز کردنی عھیچ-    

 !!!رو عشقھ
 ھ؟؟؟یاجیبھ من چھ احت...یتا تو ھست!!!اتی خوشیتو برو پ-    
 خمار شد یکمیچشماش ... قلوپ ازش رفت باالھی وختی جامش ریمشروب تو    
 .... ھنوزم حواسش بودیول

 داشتھ استیس.... خواد مثل منیم!!!ادهی زتیواسھ تو وخوش گذرون!!نھ داداش-    
 !!!ھی خالشھی تو ھمیجا!!! وجربزهیباش
 ام؟؟؟ی؟؟؟تیامیت-  از تو جمع من رو صدا زدی دخترونھ ایصدا    
از شانس ...ادیمار از پونھ بدش م!!!فلور..... بھدمیرد صدا رو دنبال کردم ورس    
 نیتو ا!!! بود اما نچسبیتیفلور دختر با شخص!!!شھیر خونھ اش سبز م ھم دشیعال

 من رو مالقات ای بشھ وکی کرد بھ من نزدی سعی الکیمدت ھربار بھ بھونھ ھا
 از زی کرد ومن رو متمایدوستاش دعوت م نگیتیمن رو تو م... دانشگاهومدیم...کنھ
 اندازه ھوامو نی تا انی باشم کھ ایزی چیانگارکھ شاھزاده ا!!! دونستی پسرا مھیبق

 ھی کھ ی لباس دکلتھ کوتاه بھ رنگ کالباسھی...نگاھم رو از سرتا پاش گذروندم!!!داره
 توھم فر و بلندش ریموھا.... از باال تنھ اش رو سنگ کار کرده بودیکیقسمت کوچ

ا ام!!! خودش بودییبای زشترشی وکم حال کھ بحی ملیشیآرا!!! شونش ولویداده ورو
 سرتر بھ چشمم ای نبود وآنالای آنالی اش بھ خوبقھیسل....دی رسی نمای آنالیاصال بھ پا

 ی مسھی مقاای جلو چشمام بود وھمھ رو با آنالایھرروز وھر شب آنال!!!ومدیم
 مست کرده بود یاحسان حساب!!! پر کرده بودای رو آنالجودمانگار کھ تموم و...کردم

 : گفتی نسبتا بلندیبا صدا...گھی داره می نبود چشیواصال حال
 !!!ھیگریچھ ج.... ساختھ المصبیچ!!! بر مادرتیا-    
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 ی چی فھمیتو نم!!!احسان دھنتو ببند-ستادمی احسان ایاز جام بلند شدم وتورو    
 !!!یگیم

 )دیوبلندومستانھ خند!!!.....( غم رو بستمیدست وپا...امشب کھ مست مستم-    
 بھ بار ییمبادا کھ رسوا!!دمیترس.... وگم شددیع کش جمیراھش رو بھ تو    

 !!! طور نشھنی کنھ ااره؟؟خدایب
  پسرم؟؟؟یینجایتو ا!!! جانامیآه ت-    
بھ دعوت اون ...اسمش بود!!! استاد فرازمی گفتیبھش م...دمیبرگشتم واستاد رو د    

سالم - دم زدم وجواب دایلبخند زورک!!!ی اجبارقی توفھیو...میامشب ما حاضر شد
 احوالتون؟؟؟!!استاد

 ودستش رو دراز دیخند...اری بلند مشروب بود اما کامال ھوشھی پاوانی دستش لھی    
 ...کرد
  امشب بد باشم؟؟؟شھیمگھ م!!میعال....ممنونم پسرم-    
 !!!خوش حالم-    
 !!!نمشونی بی کوشن؟؟نمھیبق!!یراست-    
 !!! نرفتندی دوریجا!!!نی حوالنیاحتماال ھم... دونمی منم نمقتایحق-    
 !!!یخوش حالم کرد!! پسرمی خوش اومدیلیخ-    
 !!!دیلطف دار!!!ممنون-    
 پوش وخوش چھره اومد کنار استاد ودستش رو دور کی اما شانسالی خانوم مھی    

 : گفتیسیبازوش حلقھ کرد وبھ انگل
 !!! کاله بمونھیب ترسم ازم بدزدنت وسر من ی ؟؟؟میشیکجا از من دور م-    
 : گفتیاستاد با لحن عاشقانھ ا    
 جرات داره منو یمگھ کس!!!عشق من فقط تو تصرف توئھ!!!زمینگران نباش عز-    

 ره؟؟یاز تو بگ
 !! دونھ وخداشیخودش م... نگاه چپ بھت بکنھیکس!!واقعا نھ-    
 تیارگراسمشم م!! رنگی مسی وموھای آبیچشما!!! بھ فلورھی خانوم شبھی    
 دهی زانوش پوشی تا باالراھنی پھی...یرانی ای اما از طرف مادریاصالتا فرانسو....بود

 ی ھم روی سگک شکل لوزھی بود ودهی روش پوشنی آستمی کت کوتاه نھیبود کھ تنھا 
 : لبخند بھ من نگاه کرد وگفتاب!!یری کار شده بود وبھ رنگ شراھنشیپ

 ؟؟؟ی کنی نمیمعرف!!زمیعز-    
 : نگاه کرد وگفتیضیاستاد بھم با لبخند عر    
 ادی مادتی!!! جاننی دوستام شاھنی از بھتریکیشاگردم وپسر !!! جانامیت-    

 وآشنا میدی دوستانھ دی رو تو مھموننیشاھ...رانی امی کھ رفتھ بودشیکھ؟؟چندسال پ
 !!! بچھ بودیلی اونجا خامیت!!!میشد
 ی وبا لحنیبھ فارس... تنگ کرده نگام کرد وبعدییخانوم استاد چند لحظھ با چشما    

 :دوستانھ وذوق زده گفت
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چقدر عوض ) بھ سرتاپام انداختینگاھ(؟؟؟یی جان واقعا توامیت!!! منی خدایوا-    
 !!! خدا کھ چقدر دلم واسشون تنگ شدهی پسرم؟؟مامنت خوبن؟؟وایخوب!!!یشد
 !!بھ مرحمت شما!!!متشکر-دمی کوتاه دادم وکنار کشیباھاش دست    
  کجا؟؟؟نجایتو کجا؟؟ا-    
 !!! خونمیدارم تو دانشگاھشون درس م!!!میبھ دعوت استاد اومد-    
چھ !!!دمتی خوش حال شدم کھ دوباره دیلیخ!!یچقدر عال!!ی چھ تصادفیوا-    

 !!! پسری بھم زدییقدوباال
 !!! رسونھیلطف شما رو م-    
ما تازه ھم ... ارتباط داشتھ باششتریباما ب!!حتما سالم برسون... کنمیخواھش م-    

 !!!میحاال حاالھا باھم کار دار!!می کرددایرو پ
 ی ازشون دل خوشیلیخ!! اومدهادشیتازه سلھ رحم !! از شانس مننمیا....ایب!!یزک    

 دارم؟؟؟
 پدرومادرش جا کرد نی دادم کھ فلور خودش رو بلشی تحوی لبخندمچھیبھ اجبار ن    

 : گفتیوبا لحن لوس
 د؟؟؟یری گی نملمی من دمده شدم کھ تحوگھی؟؟؟دیدد-    
 : وبا خنده گفتدی ونوک انگشتاشو بوسدی دختر بچھ لپ دخترش رو کشھیاستاد مثل     
 !!! دل آزارشھی بھ بازار کھنھ مادینو کھ م...ایرانیبھ قول ا-    
 یزی چھی وفقط ھی انگار کھ خودش کامال فرانسوایرانی گفت ای جورھی    
 بود وبھ خاطر ی پزشکیفلور دانشجو!!ختی ریاعصابم داشت بھم م!!!دهیشن

 دانشگاھش شد وخوش بختانھ رییمجبور بھ تغ.... کھ تو دانشگاه پدرش داشتیمشکالت
بچھ کھ ....ھھ!!!شد  مزه ولوسیب... خنکیلیلحن صحبت کردنشون خ!!!باما نبود

دستامو بردم ...واقعا درست وبھ جا بود!!!وونھی دای شھی خل مای.... دونھھی یکیباشھ 
 : گفتمی شلوارم وجدیبایتو ج
 !!!ھی بقشی پرمیم!!!شمیمن مرخص م!!!با اجازتون-    
 !!! جانامیخوش حال شدم ت- تیمارگر    
 زدم یظیتو دلم پوزخند غل!!!گھی سمت دھی تکون دادم وراھم رو کج کردم یسر    

 :وگفتم
 !!!دیچقدر شماھا بانمک!! وقت ھی ی نکنخی-    
 نی ازی ودوریی جدای جا برانیبھتر!!! بالکن بودی عقب رفتگھیتو ... سالنیانتھا    

 ی باد موج ممی داشت با نسرشیپرده حر!!! سرسام آوریاھویھمھمھ وھ
 ی رو احساس نمیچی اما تن داغ من ھومدیسوزم!!!کنارش زدم ورفتم تو...خورد

 دختر ھی دمشی کھ دی بارنیاول...دیچی پی مدام تو گوشم مای آنالی خنده ھایصدا...کرد
 پسر ھی زد ومن یانگار کھ با طلبکارش حرف م!!! وپر جسارت وحرارتیاغی

 چی ھیب...ای پام پھنھ اما انالری کردم کھ فرش قرمز زیحس م!!یمتکبر از خودراض
انگار کھ اصال من رو بھ حساب ... کردیکارش رو م.... زدیحرفش رو م یباک
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 تونم بگم کھ یبھ جرات م.... گوشھ لبم جا خوش کردیلبخند  ارادهیب!!!اوردینم
 دختر نی خودم بدونم وواسم محسوس باشھ با انکھی رو بدون امی زندگی روزانیبھتر
کاش !!!وجودم شده.... شدهادمی....ذکرم شده!!!ھر لحظھ ام شده... کردم کھ حاالیسپر

 یزی بازم چیول دمی شنی وحداقل صداشو مدمشی دیکاش م....االن کنارم بود
 دخترونھ کھ می آروم ومالی صداھی تق تق کفش وبعد یصدا!!!یاه لعنت!!!سدراھمھ

 ... محلیخروس ب... اما خودم رو کنترل کردمدی افکار وحالم کشی خدشھ روشتریب
  سرد؟؟؟ی ھوانی تو ای خوریسرما نم-    
 زنھ ولھجھ ی رو دست وپا شکستھ حرف میفارس.... کھ باھام آشنا شدهیاز وقت    
 : تفاوت گفتمیب!!! ھم دارهیظیغل

 !!! کنمی رو حس نمیزیچ!!!نھ-    
 ؟؟؟یشینم.... سوال بکنم؟؟ناراحتھی.... تونمیم- وفاصلش نسبتا کم بودستادیکنارم ا    
 !! بشمدیشا!!سوالش داره بھ یبستگ-    
 ؟؟؟ی ھستینطوریبا ھمھ ا...تو-    
 ی کوه نور مھی کھ مثل فلی انداختم ودوباره بھ برج ای نگاه گوشھ چشممیبھش ن    

 : شدم وگفتمرهی خی با اخم کم حالدیدرخش
 چطورم؟؟؟-    
 !!!یفرق دار...ھیبا بق....تو!!! دونمینم-    
 ؟؟یچھ فرق-    
 !!!بامن!!یستی افراد نھیمثل بق.....تو....راستش....خوب-    
 ن؟؟؟ی با تو چجورھیمگھ بق-    
 !!!یبیعج... دونمینم!!یھست..ی جورھی...اما تو!!ودوست...یمی صمیلیخ-    
 ھوووووم؟؟؟!!! سرد وخشکمیلی کھ خنھیمنظورت ا-    
 !!!آره...قای دقدی شاای....بایتقر-  تر آوردنییخودش رو جمع کرد وصداشو پا    
 :بھش نگاه کردم کھ دستپاچھ گفت    
 ؟؟؟ی کنی مدل رفتار منیتو با ھمھ ھم-    
 ؟؟؟ی پرسی منی اصول دی داره کھ داریتی اھمایبھ شما مربوطھ؟؟؟-    
 کی از پوست پنکی دونم چرا رنگش حتیدست وپاشو گم کرده بود ونم....کپ کرد    

 ...فقط....نھ....خوب...خ...ااااا-بھ پتھ تتھ افتاد... شددتریزدشم سف
 ؟؟؟یفقط چ-سرد... تفاوتیب...من    
 !!نیھم!!!دمیفقط پرس-سرخ شد    
 یم...ادی خواد بھ مزاج شما خوش بیم!!! مدل ھستمنیمن ا...جھت اطالع بگم-    

 ؟؟یاوک!!!ادیخواد ن
قطب کامال متضاد !!یزک... لب گفتری زی آب رفتھ ای تکون داد واوکیسر    
بازم !!! کردی بارم می بود چستادهیمعلوم نبود اگھ االن خود سرتقش جلوم وا!!!ایآنال

 با اسمش ی من چھ مرگمھ کھ حتای.. دارهی دختر چنی اایخدا!!ی ارادری غیلبخند
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 مھال بود ی افتادم کھ عروسی شبادیره؟؟؟ی جلو چشمام رژه مرشی زنم وتصویلبخند م
 تو گوشم ایحرف آنال...می کردی میی وازش بازجومی آورده بودری رو گتایوما تازه آرم

 :دیچیپ
 ....تعجب نداره!!ی فول اعصابشھیخدارو شکر کھ شما ھم....احترام شوور کرد -    
 تاحاال داره با ی کھ فلور از کدمی گرفت واصال نفھمیشتریلبخندم رنگ وجلوه ب    

 یچھ سوت!!!ی کھ وادمیتازه بھ خودم اومدم ود!!! کنھی وگشادش نگام میتلبخند خجال
 کردم کھ لبخندش رو یظیاخم غل!!! از ذھنش گذشتھیاالن چھ افکار دخترونھ ا....دادم

 : گفتمیوبھ تند فکم رو جابھ جا کردم....خورد
 !!! گردم خونھیبرم... جشن رو ندارمنی حوصلھ اگھیمنم د!!! سردهیلیھوا خ-    
 !!! ساعتم نشدهھیھنوز !!یاما توکھ تازه اومد...اما-    
 !!!ریشب بخ!!!خستھ ام.... پر کار بودیلیامروز خ-    
 یسرم درد م!!! از بالکنرونی بھ سرتاپاش انداختم ورفتم بی اجمالینگاھ    
 .... کھدمیرفتم دم در وپالتو وشال گردنم رو از خدمتکار گرفتم وپوش....کرد
  عجلھ؟؟نی جان؟؟؟کجا با اامیت-    
 انداخت وپرسشگرانھ ی کھ با اخم بھ من ولباسام نگاھدمیبرگشتم عقب واستاد رو د    

 :کالفھ وکسل گفتم... شدرهیتو صورتم خ
 گردم یبر م!!ستیسردردم وحالم خوب ن!!!سرما خوردم.... استادقتشیحق-    

 !!!ممنون بابت دعوت...خونھ
 !!!ی االن اومدنیھم!!! جانامیتازه سرشبھ کھ ت-    
 !!! ندارمی مساعدطیواقعا شرا!!! استاددیعذرم رو قبول کن-    
 ؟؟؟ی کنی تعارف میدار!!!می باھم باششتری بمی خواستیم!!! بدشد کھیلیخ-    
 !!!ستمی حرفا ننی کھ من اھل تعارف وادی دونیشما م!!!نھ استاد-    
 !!!ی کنارمون بودشتریاشتم ب دوست دیلیاما خ!!!لتھیھرطور م-    
 !!!دی کنی من رو حس نمی خایجا!!! کنندی من رو پر می خالیجا.... ھستنھیبق-    
 !!!یواسھ ھمھ ما تک... جمعتوننیتو ب.... باشھیھرچ!!! جانامی تی داراریاخت-    
 !!!با اجازتون!!!دیلطف دار-    
 ام؟؟یت-    
 بلھ؟؟-    
 سوز وسرما نی موقع وتو انی ای نکنم تاکس؟؟؟گمونی من برنی با ماشی خوایم-    

 !!!ادی برتیگ
 !!!رمی مادهیفوقش پ!!!حتما ھست!!!ممنون بابت لطفتون....نھ استاد-    
 !!!حالت بدتر نشھ-    
 !!!خداحافظ....ممنون!!!دینگران نباش-    
 !!!خداحافظ-    
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ھوا بھ شدت سرد !!! نپروندیزیچ ھی یاستاد الک!!!رونیدرو باز کردم ورفتم ب    
 کردم وشالم رو دور گردنم کی پالتوم رو بھم نزدی ھاقھی!!!واستخون سوز بود

 شھر رو بایتقر!!! پالتو فرو کردم وراه افتادم سمت خونھیبایدستامو تو ج....دمیچیپ
با !! داشتمتیی بھش آشناشی بزرگ بود اما کم وبیلیخ با اونکھ.... گرفتھ بودم ادیکامال 

 مونھ؟؟تو اون ی می باقلی تحلھی بدون تجزیی مگھ جای کنجکاومی تنیوجود چن
 ی زدم وبا ھرقدم خاطراتم از ذھنم عبور میتک وتنھا قدم م....آھستھ وآروم....سرما
 بھ رخ شتریب ھرآن خودش رو....یدور!!! نمک بود کھ رو زخمم بپاشندھیمثل !!!کرد

 مدل نی ماشھی...دی کنار دستم نگاھم رو بھ سمتش کشینی ترمز ماشیصدا!!!دی کشیم
 ومن نیی رو داد پاھیرانندش ش... بودستادهی کنارم ای بھ رنگ نوک مدادکی شیباال

 : زد وگفتیفلور لبخند... اس ال مصبلھیچقدر پ!!! شدمرهیدر کمال تعجب بھش خ
 !!! رسونمتی منی بشایب!!!ی زنی مخی سرما نیتو ا-    
 !!! کنم سالم برسمیفکر نم-    
 ھم شرکت کردم ومقام ی رانلیمن تو مسابقات اتومب!!!نگران نباش- دیخند    

 !!!ھیکی یی جاھاھی تا رمونیمس!!!نی بشایب... راحت باشھالتیخ!!!دارم
 ماھرانھ وبا یلیخ....وحرکت کرد!!!نیبا غرور رفتم ونشستم تو ماش....سردم بود    

 خوب یلی خانوما خی توشی رانندگایبعد از آنال...حد مجازدر !!!یسرعت عال
 ... کردمی نگاه مرونیساکت بود ومن ھم فقط بھ ب!!بود
 !!!ی وقتھ ساکتیلی خ؟؟ازی بگیزیچ....ی خواینم-    
 !!! تو چنتھ ندارم کھ رو کنمیزیچ-    
 ؟؟؟یچ-    
 ندارم کھ یزی چیعنی-کالفھ گفتم..دی با تعجب پرسیلیچون خ...دیبھ گمونم نفھم    
 !!!بگم
 ....اما!!!لتھیھرطور م...باشھ!!!آھان-    
 ؟؟یاما چ-    
 !!ستی نی خاصزیچ....فراموشش کن!!ستیمھم ن-    
 در میدی نگذشت کھ رسیلیخ!!! رو انتخاب کردمی نشدم ودوباره خموشچشیپا پ    

 کس چیھ!!م ورفتم سمت در خونھ شدادهی پنی از ماشی تشکر خشک وخالھیبا !!!خونھ
 کھ من درو بستم نرفت یفلور تا زمان... درو باز کردم ورفتمدمینبود ومن با دستھ کل

 داره توش خودش یزی چھی....اصال!!!بھیعج یلیرفتاراش خ!!وبعد ازون حرکت کرد
چندتا آباژورو ... شدمالشی خیب!!! ندارمیاصال ازش دلخوش... کھ مندهیرو نشون م

پالتوم رو در آوردم ورفتم طبقھ ... کردی فضا رو نورآفشانیتیکردم کھ نورالروشن 
  عوض کردم ورفتمی خوشرنگ وگرمکن سورمھ ای بلوز آبھیلباسام رو با !!!باال

 ھی...دوستش داشتم!!ییتنھا!! رو روشن کردم تا قھوه درست کنمی کترریز!!!نییپا
 کھ یجانی پر ھینھ مثل آھنگا!! آھنگ آروم وآرامش بخشھی! بد نبوددمی شنیآھنگ م

اما ... گذرونند؟؟یاونا مثال االن دارند خوش م...ھھ..تو اون جشن مسخره گذاشتھ بودند
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 یب.... تا مشروب ورقص ونمی بی داغ مھوه وقیی تنھانی رو تو ھمیمن خوش
 رو گذاشتم یھندزفر!!! کاناپھ لم دادمی ورفتم رووانی لی توختمیقھوه ام رو ر!!!الیخ
 ی از قھوه ام رو کھ کمی آھنگ رو انتخاب کردم وجرعھ اھی ی گوشام وشانسیتو
 !!!یچھ لذت....ھوووووم!!!دمی کرده بودم رو سر کشنشیریش

  کھ مجبور شدم دور بشم از ھمھی کشی فکرمو تا جنون میدار    
  آدمھنی ای گفت چقد غم تو چشمادی دیکھ ھر عابر    
  برم تو خوابرمی بگی شب فراموشھی یچقد دوست دارم برا    
  تخت خوابنی پا نشم از اگھیچشامو ببندم بھ رو غصھ ھام د    
 نمیبی باز خواب تو و چشاتو مالمی تو خواب و خیحت    
 رمیمی ھر لحظھ بخاطرش صد دفھ مھی چھ عشقنیآخھ ا    

♫♫♫     
  نداشتھی کھ عادت بھ گریی صدا چشای کردم شبا بھیچقد گر    
  تو راحت نذاشتی شب منو بھی کھ ی دردنی و اییمنو و تنھا    
  بھ دادم برسییای دنی کنم کجای میدارم مرگمو زندگ    
  ھمھ وجود من شده استرسیشی آروم می با فکر کنکھیاز ا    
 نمیبی باز خواب تو و چشاتو مالمی تو خواب و خیحت    
 رمیمی ھر لحظھ بخاطرش صد دفھ مھی چھ عشقنیآخھ ا    

 )عشق تو-ی عسکردیحم    (
 وچند نیچند !!!مرگ....درد...ییتنھا.... بودھی آھنگ بھ حال وروز من شبنیچقدر ا    

 ینم.... دادی منی بھتر بھم تسکیاز ھرچ!!!دمیوسھ بار قھوه نوش....بار گوش کردم
 خواب ی عادری بلند وغی در وخنده ھایدادونم اما حس کردم خوابم برده بود کھ با ص

 زیآرش وکامب!!!اومده بودن.... وبھ دم در نگاه کردمگشتمبر!!! شدمری وآژدیاز سرم پر
معلوم نبود چقدر !!! داخلاوردنشی احسان رو کھ شل ووارفتھ بود گرفتھ ومی بغالریز

زدند اما نھ  یسامان وسحابم منگ م!!! شده بودلی حد مست وپاتنیخورده بود کھ تا ا
 پا شد وبھ پشت غلت اردستاحسان ھمون دم در چھ!!! زدیبھ اندازه احسان کھ قھقھ م

 :آرش نفس زنان گفت!!!زد
 !!!کھ....ی؟؟؟نبودی شدمیج....کجا....ھوی...تو-    
 !!! موش مرده شدهنی چھ مرگشھ عنیا!!برگشتم خونھ!!! نداشتیفیحالم تعر-    
 : معترضانھ گفتزیکامب    
 یمن نم!!!دی نبریی جنبھ ھا رو با خودتون جای بنی اگھیدفعھ د....بابا تورو خدا-    

 ای دننی کھ اصال تو ایکی نیعقده کرده بودند کھ انقدر زھر کردند؟؟؟ا...دونم
 !!! مرده شور مردهھی تو کدوم خراب شده استیمعلوم ن....ستین

 :گفت ودی بھ پھلو احسان زد کھ احسان بلند خندیلگد    
 !!!نکن!! نره خر االغادیدردم م!!!ھوووووووووش-    
 !!! نکردمسشیببند فکتو تا سرو-زیکامب    
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 : احسان بلند بلند خوندھوی    
 !!!مونھی پمونھی بده پی امشب میساق-    
 :کامران محکم زد بھش وگفت    
 !!!االی!!! دادهیِ بھت می ساقیبسھ ھر چ!!!وونھیپاشو خودتو جمع کن پسره د-    
 دنیبا د!! دادھی تکواری وپشتش رو بھ دنی زمیاحسان بھ زحمت نشست رو    

 ای دمی درست دنمیچندبار پلک زدم کھ بب!!!دهیصورتش حس کردم رنگ از رخم پر
 احسان سرخ سرخ یلبا!!! تعجب کنمای دونستم بخندم ینم... توھم نبودینھ؟؟؟اما انگار

با انگشت بھش اشاره کردم !!! باشھهدیانگار کھ چندبار روش رژ لب قرمز کش!!بود
 :ومبھوت گفتم

 یچھ غلط.. خلمشنگھ؟؟؟پسرهی طورنیچرا شکل دلقکا شده؟؟چرا لباش ا....نیا-    
 ؟؟یکرد
 در وننشی بزمینگاه اعجاب برانگ.... خندهری زدند زی انداختند وپقیھمھ بھ ھم نگاھ    

 :داد زدم...گردش بود
 !!!دی آدم بدنیچھ مرگتونھ؟؟جواب منو ع!!!دیرو آب بخند-    
 :آرش خندش و قطع کرد وگفت    
 کنھ ی میی کاراھیفقط !!! جربزه ھا ندارهنی تو عالم ھپروتم ازی حتنیا!!نھ بابا-    

 !!!ادی جور در نمزادیکھ با عقل آدم
  کار کرده؟؟یمگھ چ-    
 رو برداشتند وبھ عنوان نمونھ واسھ یشیآقا رفتند رژ لب قرمز وسرخ آت!!!یچیھ-    

 !!! نشون ندهیدی رژلب زد کھ توش سفدی بایخانوما زدند کھ نشون بدند چطور
احسان تو ...دلم از خنده درد گرفتھ بود!!! واقعا نتونستم خودمو کنترل کنمگھید    

 :ھمون عالم حال بھ حالش داد زد
درستش ....وهیش...زدم ....منم...تست کنند....ھ؟؟؟خواستنیمگھ چ....خوب-    
 !!!آبروشون نره...بفھمن....رو
 : خندم گفتمنیتو ح.... برگشتھ بودشی بھ حالت عادشیکم وب    
برو !!!یفعال کھ خودت سوژه شد!!!ی بکنایرخواھی خنی ازیالزم نکرده جنابعال-    

 !!!ی نزدگھی گند دھیبکپ تا 
 بزنھ ی خواست حرفی بود ومستادهیآرش کنارم ا!!!کشون کشون بردنش طبقھ باال    

 :کھ خستھ وکالفھ گفتم
 !!!ریشب بخ!!! بعدیباشھ برا!!!آرش حوصلھ پند واندرز ندارم-    
 !!! خوابم بردعای بھم نداد وسری مجالیخستگ!!! اتاقم ودرو بستمیبا دو رفتم تو    
    

 :احسان زد روپاش وگفت    
حداقل ..یزی چی جفت جورابھی بابا نوئل بھ ماھم نی شد حاال ای میچ!!!ی ای ایا-    

 م؟؟؟ی شدی نداخت ماھم دل شاد می می داف درست حسابھی
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 !!!نھییچھ سطح توقعشم پا!!!!جونم- دیسامان خند    
 م؟؟؟ی آرزو نکنگھی دنمی خو؟؟؟ھمھیچ-    
 : نسکافھ داغ اومد ونشست بغل دستم وگفتینی سھی با زیکامب    
 ی خرند می خودشون کادو منایا....در ضمن!!! ما نوروزهدی بابا؟؟؟عیگی میچ-    

 !!! واست کادو آوردهزوی فالن چیگند بابا نوئل نصفھ شب اومد تو خواب بود
 تی شده حکاقایدق!!! مالند نامردای سرشون میچھ گول!!! طفلکیبچھ ھا- احسان    

 !!!ننھ سرما وعمو نوروز
 :سامان زد تخت پشت احسان وگفت    
من بھت قول .... ما بشھدی کھ عگھیچند وقت د!!!غصھ نخور....غصھ نخور پسرم-    

 !!! بدمیدی تومن بھت ع٥٠٠؟؟؟ی کھ چدمیمردونھ م
 ھزار تومن؟؟؟-احسان با ذوق داد زد    
 ادی تو؟؟؟روتو واسھ من زنیج تو خرزمی ھمھ برنیپولم کجابود ا-سامان    

 !!!ھیادی از سرت زالشمیھمون ر....نکن
 بھ بچھ ی الکی کنیغلط م...یتو کھ ناخن خشک-  دادھیاحسان وارفت وبھ مبل تک    

 بھ روانشناس ی دونی زاره؟؟؟نمی مری رو احساساتش تاثی دونینم!!!یدی مدیوعده بع
 ...یی بھ چھ جاھای دونیشھ؟؟؟میملزم م

 : وگفتدیسامان جلو دھن احسانو سفت چسب    
 یفدا....خوب شد؟؟اصال ھمون پونصد ھزار تومن!!غلط کردم!!!باشھ باب باشھ-    

بھ عنوان !!!شیوبشم روان پر!!!زهی کھ اعصابم کمپلت بھم برنھیبھتر از!!!!سرم
 !!صدقھ

 :احسان دستش رو پس زد وگفت    
 خواد بده بھ یبعد م....ھھ!!! کنھی قھر می بدنویگدا ھم بھش ا!!!برو عمو-    
 !!!برو واسھ خودت آدامس بخر باد کن!!!من
 رو ھم ایبھ تو ھمون پول س!!! ترندسی از من خسنایا.... بدونوونھ؟؟قدرید-    
 !! نکن پسرجانیناشکر!!!دنینم

 !!! تو نگران نباشرمیازشون کش م-    
 !!! رمز عبور دارندھی بشونی واسھ ھر جنایا!!آره حتما-    
 زی بھ بحث جنجال برانگیی وکمتر اعتنادمی کشیجرعھ جرعھ نسکافم رو سر م    

 ی مری کشورم سی وقتھ کھ ھوش وحواسم مدام تولھیخ...احسان وسامان داشتم
 کردم کھ یخدا خدا م!!! بوددهی امونم رو بریدلتنگ...روزام بھ شماره افتاده بودند!!کنھ

 قتی حاال قرار نبود کھ بھ حقاال حای رونیا... امامیھر چھ زودتر برگرد
 از نسکافھ کمی... ران پام حس شد منو بھ خودم آوردی کھ رویسوزش ناگھان!!!وندهیبپ
 ی رو گذاشتم رووانیل... شددهیاخمام درھم کش!!! بود رو شلوارم وپامو سوزوندختھیر

 !!! جلوم وشلوارم رو تکون تکون دادمیعسل
 ام؟؟؟ی ت شدیچ-آرش    
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 !!! رو پامختیر...کمی!!!ستی نیزیچ-    
 رهی جا خھی ھمون موقع فقط بھ ام؟؟؟ازی تیاصال تو نخ ما ھست-زیکامب    
 !!!یدی شد نفھمی جور داشت کج منی ھموانتمیل....یشد
 !!!متوجھ نشدم....اصال-    
 ی ما نمنیب....ھوش وحواست!!!ی اگھی فاز دھی یام؟؟؟تویحالت خوبھ ت-سحاب    

 !!!گسی دی جاھی!!!چرخھ
 حواس جمع امی تونھ باشھ؟؟؟تی میچ!!!گھی دلداره دشیالبد پ!!!اوووووو- احسان    
 !!! کنھی ما گذشت وگذار نمتیحاال اصال تو سا....ما

 !!!! احساننیی پااری رو بتییدرجھ چرت وپرت گو-بھش نگاه کردم    
 !!! البد خاموش کنم؟؟؟اونمی رو چابمی قتیحق- ابروش رو داد باالی تاھی    
عقل کھ !!! تختھ از ھمتون رو برداشتندھیبھ خدا - کاناپھ گفتمی بلند شدنم از رونیح    

 !!!روح در عذابست....ستیدر جان ن
 ھی!!! سرد وسوزناکی وھوا بسومدیداشت برف م..دمیراھم رو بھ سمت بالکن کش    

 تنم ی قرمز وسبز خوشرنگ وشلوار گرمکن طوسی با راه راھایبافت طوس
 دی دابونیبالکن طبقھ باال بود وبھ خ!!!خودم رو بغل کردم ورفتم تو!!!بود

کردم کھ چطور سال نوشون  ی مردم نگاه می وبھ بزم وشادستادمیکنار نرده ا....داشت
 جمع گرم ھی...دور سفره... نوروز خودمون افتادمدی عادی!!! گرفتندیرو جشن م

 ی منی زمی وروومدیبرف نرم نرمک م!!!از ھمشون دورم....اما حاال!!!یمیوصم
 یگرم!!! کردی ھام اضافھ میری بھ دلگرشیرنگ ت!!! شدمرهیبھ آسمون خ...نشست

 یاغیمخصوصا اون دختر !!! دادی بودم بھم آرامش مادشونی  کھ مدام بھییلبخند کسا
 کردم کھ ھرچھ زودتر یال آرزو مقب.... شدمی میچقدر از دستش عاص!!! پارهشیآت

 ی لحظھ کنارم باشھ واون ھرچھی خواستم یاز شرش خالص بشم اما حاال از خدا م
محسوس  یاتی حزی چھینبود !!!! نگاھش کنمری دل سھی خواد بگھ ومن فقط یم

 !!! بودمازمندشی کھ من واقعا نیزی چھی....بود
 ؟؟؟ی خندی مینطوری کھ ایدی رو دیچ....ری آسمون دلگنیتو ا-    
آرش بود کھ خودش رو بغل گرفتھ ومثل من بھ ... انداختمیبھ سمت چپم نگاھ    

 :پکر گفتم!!!آسمون چشم دوختھ بود
 !!!یچیھ-    
 مگھ نھ؟؟!!!ستی ھم نیچی ھیچی ھنیھمچ!!!چرا-    
 !!!واقعا برام ناشناختھ است!!!توش گمم... کھ خودممھیزیچ-    
 !!! نفرخاص؟؟ھی...ھی شبیزیچ-    
 خاص؟؟؟- جور حس تعجب گفتمھیبا     
 !!!ی رو جا گذاشتیزی چھی ششیپ....وتو!!! کھ از ھمھ خاص ترهیکس!!! تویبرا-    
 !!! متفاوت بودشھیحالت نگاھش با ھم....بھم نگاه کرد    
 ھ؟؟؟یمنظورت چ-    
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 درونت دیخودت با!!!ی منظور من رو برداشت کندی کھ بای ھستیکس....خود تو-    
 !!!ینیرو بب

 . دونمینم....اصال!!! شدمجیواقعا گ....آرش من-    
 .... اماھی واضحزی؟؟؟چی گرفتدهی تو واقعا رفتار وافکار خودت رو نادامیت-    
 ...مکث کرد    
 !!!بگو تمومش کن.... سکتم نده؟؟؟آرشیاما چ-    
 ی در تو رخنھ کرده وتو ازش چشم پوش وقتھیلیاز خ!!!ی قبولش کنی خوایتو نم-    

تو !!!ی غافل شدتیاز خود واقع.... تو از خودتامیت!!!ی زنی واونو پس می کنیم
اون وقت خودت ھمھ !!!ی دنبالش بگردی جورھی دیبا...دیبا...امی تیخودت رو گم کرد

 !!ی فھمی رو میچ
 قی اصال تطبروزی امروز ما با دتی شخصنیم؟؟؟ایمن ک....اصال!!من؟؟؟واقعا    

 ینگاه پرسشگرانم رو تو!!! رھا شدمگھی دیای دنھیانگار بھ قول آرش من تو !!!نداره
 ...صورت پر از خندش ثابت کردم

  نھ؟؟وفتھی نتیھنوزم دوزار-    
 !!!آره-    
 !!!یگنگھ وسردر گم...برات-    
 !!! روانشناس قابلھی!!!ی گرفتادیالحق درست رو خوب -لبخند زدم    
 !!! کھ رو ھوااندمارامی بھیبق....من اگھ تورو نشناسم-    
 آرش؟؟-    
 ھووووم؟؟-    
 دونھ چھ ی خودشم نمیحت!!!از ھمھ حادتره....مارتی بنیحال ا-لحنم پر درد شد    

 !!! کنھی پر تالطم ونامفھوم غرق میای درھی افتاده بھ جونش کھ داره تو یمرض
 قرار گھید...ینیساحل نجاتت رو بب... وی باز کنقتیاچشماتو رو حق....اگھ تو-    

 !!!ی کھ غرق بشستین
 کجاست؟؟...شمیکھ در بھ در پ... ساحلنیا-    
فقط چند ....امیت!!!ی گرو گذاشتششیتو نصف وجودت رو پ... کھی ھمون کسشیپ-    

 یبزار خاطرت بھ ھرجا م!!! بفرست جاشتویھمھ ھست....ذکرتو...فکرتو....لحظھ
 !!!رھا باشھ!!خواد سربکشھ

 دی بود وتوش چندتا نور زرد وسفکینگاھم رو بھ افقم دوختم کھ مھ گرفتھ وتار    
 خودم اری اختیذھنم ب!!! مزاحمم بشھیچینخواستم ھ....چشمامو بستم!!! زدیسوسو م

 نفر ثابت بود رو از نظرم ھی کھ توش ی تمام لحظاتییدئوی نوار وھیمثل 
 نقطھ ختم ھی بھ رمی مھھر طرف ک...فکر وذکرم...ودمنصف وج!!!گذروند

 اسمش رو رلبیز!!!شھی می پاره منتھشی بھ ھمون دختر آتیواون نقطھ تالق!!!شھیم
 ی ضرب منمیقلبم خودکامھ بھ قفسھ س...زمزمھ کردم

 !!!ھمھ وھمھ برام ناب بود... شطنتایش....اشکاش...لبخنداش!!!زد
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 !!!ھیزه اعجب معج-آرش زمزمھ وار گفت    
 ؟؟؟ی گفتیھان؟؟چ- برگشتم طرفش ومبھوت تر گفتمجیمثل افراد گنگ وگ    
 : زد وآھستھ تر گفتیآرش لبخند    
 !!!عشق-    
 ی تکون منیسرمو بھ طرف!!!انگار سنگ کوپ کرده بودم.... چند لحظھ موندمیبرا    
 ... تونستم باورش کنمیھنوزم نم...دادم
 !!! خورهی حرفا؟؟؟اصال نمنیپسرجان منو ا!!!!یکی رمانتیادی زگھیآرش تو د-    
 :آرش دستش رو گذاشت رو قلبم وھمونطور گفت    
 قفسھ تنگ اما نی خواد تو ایم.... اثباتش بھ خودتیبرا!!!.... تاب وقراریب-    

 کن وفکر شی خودت حالجیبرا!!!ی کنکاش وجست وجو کنکمی...بزرگ
 !!!ی رسیمطمئن باش بھ حرفم م!!!کن
 !!!!ی زنی مطئمن حرف میلیخ-    
 !!!یستیھنوزم قادر بھ قبولش ن.... تویول!!! دارمنانیچون روشون اطم-    
 !!!رشمینتونم بپذ....دیشا-    
 !!!یشی ممیباالخره ناخواستھ جلوش تسل-    
 : وگفتدی کردم کھ خندیمتعجب نگاش م    
 تو کھ االناست ایب.... توایب!!!گھیوچمن د باغ پر گل ھی تو یچتھ پسر؟؟باز کھ رفت-    

 !!! رو دستمونیوفتیب
درک وھضمش !!! پر از بھت واعجابیای دنھیخنده کنان رفت داخل ومن موندم و    

 شدم کھ خودم رو آزاد ی دامنی چنریدرگ... تونستم قبول کنم کھ منمینم....دشوار بود
 بودم کھ من تن بھ کی تفکھی از بقشھیھم!!! کردمی می دونستم ودوریورھا ازش م

 رونی نفسام بخار مانند از تو دھنم بفسن!!! اما غافل شدمدمی نمی تلھ انیچن
 :چشمامو بستم وزمزمھ کردم!!!ومدنیم

  تویای روی توشمیدارم گم م-    
  کنمدای با تو پخوامیخودم رو م    
  آن نشونم بدهھیحضورت رو     
 کنم رو تماشا ی آن رو عمرنیکھ ا    
  اوج پرواز منرتمی گنیزم    
  آسمون و بھ دستم بدهایب    
 ی بھ عشق تن ندادم ولی عمرھی    
  لبخند شکستم بدهھی با ایب    
 کھ دی نکشی حال وروز آشفتم طولیلبخند نرم نرم گوشھ لبام نشست اما با ِاد آور    

 باعث ی من نوشتھ شد ومن لعنتی بھ پایی جدانی رفت کھ اادمی!!!رخت بست ورفت
داشت باورم !!! گذروندمی ونادونی سال رو بھ سردرگمھی نی کھ تمام ایمن!!!شمیبان
 !!! تر بودی سخت تر وحل نشدنییاز ھر معما نی کھ ارفتمی پذی مدی شد اما بایم
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 تئاتر شباھت داشت ی بھ سالن آنفشتری ومدرن کھ بکی شیلی خنمای سھی رونیب        

بھ دعوت استاد فراز ...می بودستادهی سرد ومنجمد کننده بھ انتظار ای ھوانی اتو
 کنندش برادر ھی کھ تھیینمای سلمی فھی اکران ی برامی کھ واسش قائل بودیواحترام

کت .... زده بودمی رسمپی تھی!!!از خودش نبود ی اثرچی ھی ولمیخانومش بود اومد
 قھوه ی ورنی وکفشای شکالتیری وکراوات شی قھوه اراھنی رنگ با پیریوشلوار ش

 ی نمسمسی از کریادیزمان ز!!! بودمدهی ھوا ھم پالتوم رو پوشیبھ خاطر سرد!!!یا
 نھ انداخت ومعترضای نگاھشیاحسان بھ ساعت مچ!!! ولغزنده بودزی لنیگذشت وزم

 :گفت
 
 

 ی کدوم خراب شده استیخودشون معلوم ن....نجایمارو سھ چھارساعتھ کاشتن ا-         
 !!!عالف شدند

 
 کھ ستی ساعتم نمین!!!یانقدر غر نزن مخمون رو سوراخ کرد-سامان        

 !!!!ییسرپا
 

 !!! بفھمکمی!!! وضعنی ساعت رو داره تو اھی حکم قھی دقھیھر -احسان        
 

اوضاعمون ...نجای امی اومدژهیحاال خوبھ بھ عنوان مھمون و-کامران پوزخند زد        
 !!!نھیا

 
 !!!!دیبعد غرولند کن....دی بزارگری دندون رو جقھی دو دقھی!!!پسرا بسھ-سحاب        

 
 نایاما ا!!! سبز شدونجھی پامون ریز!!!! نمونده سحاب جانی صبریجا-احسان        

 !!!رمیآقا م....رمی من مانی نگھی دقھیپنج دق....آقا گفتھ باشم!!! نشدندابیھنوز شرف 
 

 کھ نھیبھتر از!!! بروی خواستیبعد ھر قبرستون.... بگذرهقھیبزار پنج دق-         
 !!!ییمخمون رو بجو

 
 مدل باال جلوپامون زد رو ترمز واز توش استاد فراز نی ماشھیھمون موقع         

 : رخم رو بھ سمت احسان کردم وگفتممین... شدندادهیوخانوادش پ
 

 !!!!حاال برو گمشو-         
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 من کجا برم تنھا بشھ؟؟؟....کجا برم؟؟؟تازه استادمون اومده!!!نھ-احسان        
 

 اول چند لحظھ فقط دنمیفلور با د... رنگ پس دادعی سریلی خی زدم ولیلبخند        
 : گفتی رو نگاه کرد وبعد با ذوق زدگافمیق
 

 ؟؟؟یخوب!!!!اممیسالم ت-         
 
 متی ھمھ حس صمنیاز ا...دی حرکت من رو تو بغلش کشھیاومد طرفم و تو         

 کھ از جنس مخالفش ی بت سنگھی!!شھیشدم مثل ھم!!! بودمزاری بیکیونزد
 عادت رو داشت ومن بھ شدت ازش تنفر داشتم اما اون نی اشھیفلور ھم!!!زارهیب

 لی رو بھم تحمیزی چھی ست خوایانگار م!!! گرفتی مدهی زننده من رو نادیرفتارا
 رهی ھولش دادم کھ رفت عقب وبا بھت تو صورتم خبایدستاشو گرفتم وتقر!!!کنھ
 : گفتمیبا حرص کتم رو مرتب کردم وجد!!!شد
 

 !!!ممنون!!!سالم-         
 

 : کرد وگفتیفلور مبھوت بھ دورش نگاھ        
 

 ؟؟ی ھستی انقدر عصب؟؟؟چرایامی شده تیزیچ-         
 

متوجھ ....کاش طرف مقابل!!!ستمی نی چندان راضاتی اخالقی اما از بعضرینخ-         
 !!!باشھ

 
باھاشون دست دادم وسالم کردم !!!ازش جدا شدم ورفتم سمت استاد وخانومش        

 کھ می کردیخوش وبش م!!! تر بودیمی گرم تر وصمیلی تونم بگم خیاما بھ جرات م
 ومظلوم زی حالت ترحم برانگھینگاھش با ... ماشیاومد پ ی پکر وبغضیفلور با ظاھر

 یتی کھ ھرلحظھ بغضش بترکھ اما برام اھمادم دیاحتمال م!!!والبتھ پرغم بھ من بود
 بھ ی نگاھتیمارگر!!!اوردمی شک تاب نمیب...؟؟نھ... بودایاما اگھ آنال....نداشت

 :دخترش انداخت وگفت
 

 ؟؟ی شدم مامان؟؟؟فلورینھ؟؟؟طوریترکم غمگ دخزمامان؟؟؟چرای شده عزیچ-         
 

 : کرد وپکر ودمغ گفتینی فنیفلور ف        
 

 !!!حالم خوبھ....ستی نیطور!!!نھ مامان-         
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 شد رهی رفتنش خری بھ مسجی گتیمارگر... جمع گم شدنیوراھش رو کج کرد وب        

 تیجمع....میوارد سالن شد!! رو حس کردشی شد نگرانیم!!!وشونھ باال انداخت
 بودند کھ ھنوز لمی فی ھا وعوامل اصلتی توش تجمع کرده بودند ومنتظر شخصیادیز
 :رو قطع کرد وگفت استاد فراز تماسش!!! جمع حضور نداشتندنیب
 

 !!!دی کنییرایفعال از خودتون پذ!!! رسندیاالن گفتند م-         
 

 قھوه ھی!!! افتادکی شاپ کوچی کافکی بھ ھی شبییبھ جاچشم گردوندم ونگاھم         
 عی قھوه رو دادم کھ سرھیرفتم سمتش وبھ گارسون سفارش !!!اوردیداغ حالم رو جا م

 ی زدم کم کم داشت باز مخیبند بند وجود ...دمیجرعھ جرعھ سرکش!! برام آوردریوس
بھ !!! داشتی باھام سازگارشتری بینطوریا...دمیقھوه ام رو تلخ تلخ سر کش!!!شد

 ... کھھی بقشیخواستم بر گردم پ...دیآخرش رس
 

  جان؟؟؟امیت-         
 

 بلھ؟؟- کھ پشت سرم بوددمیبرگشتم بھ عقب واستادفراز رو د        
 

  بچھ ھا؟؟شی پیری میدار-         
 

 بلھ چطور مگھ؟؟-         
 

 : آب جو رو گرفت سمتم وگفتوانیل        
 

 !!! دارندیباھام کار فور.... برم دم دردیمن با!!! بده بھ فلورمنویلطفا ا....پس-         
 

 از ی با خشونت کھ مقداریبھ قدر... انداختم وبا اکراه گرفتمی نگاه بدوانیبھ ل        
دست !!!ھیراه افتادم سمت بق!!!ادی سرم مقایدق...ادی بدم میھرچ!!!ختیسرش ر
  دختره کو؟؟؟نیا- احسانشینگاھم رو چرخوندم ورفتم پ...بود یدنی نوشھیھرکدوم 

 
 !!!نجاستیکدوم دختره؟؟ھزارتا دختر ا-         

 
 کجاست؟؟.... فلورنیھم!! بھ دو نکنیکیبا من -         
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 خانوم ی نازنی بھ اادیچطور دلت م!!!ی احساسیچقدر تو ب- زدیضیلبخند عر        
 !!! کنندی دارند خودشون رو واسش لت وپار م؟؟ھمھی بگینطوریا

 
 ھستند کھ ازی بھ تعداد مورد نھیبق!!!ستمی چاکش ننھی سیاما من ازون عاشقا-         

 !!!واسش موس موس کنند
 

اونکھ !!!برعکس شده.... خدارو؟؟کاری پا بدکمی ی خوایاخھ چرا نم!!!وونھید-         
 ؟؟ی شکونی ودل می زنیچرا برگشتش م....دهیداره انقدر بھت چراغ سبز نشون م

 
بره بھ ھمون عاشقاش چراغ بده کھ !!! کوبھی داره آب تو ھاون میخودیب-         

 !!! آدم منفور اومدهھی نظرش شی کھ پینھ بھ کس....حداقل مثمر ثمر واقع بشھ
 

 !!! وتو کت منم رفت وخالصیتو گفت!!!آره جون خودت-         
 

 بگو کجاست؟؟!!!ی دارلی کھ میھرطور!!! نھای یربوطھ قبول کنبھ خودت م-         
 

 نمھ ھی...امی تیول!!!واری داده بھ دھیتک!!اونجا-با چشماش بھ جلو اشاره کرد        
 !!! ھادهیپر...مرغ از قفس بپره!!یشی نممونیپش!!! کنمیمال

 
 !!فکر خودت باش!!!تو واس خاطر من دلشوره نزن-پوزخند زدم        

 
 ی وبا ناخناش بازواری داده بود بھ دھیپکر ودمغ تک...دمی رو بھ سمتش کشرمیمس        

 رو گرفتم سمتش کھ با بھت وانی ولستادمی رفتم جلوش امیلی میدر کمال ب!!! کردیم
 !!!بدم بھت....پدرت داد- شدرهیسرش رو باال آورد وتو چشمام خ

 
آب دھنش رو فرستاد !!! زدینفس نفس م... بھ دستم وبعد صورتم انداختینگاھ        

 رو آورد وانیل!!! ضرب رفت باالھینگاھش بھم بود کھ ... رو ازم گرفتوانی ولنییپا
 ی گرفتھ بودند اما نھ مثل زمانیچشماش حالت خمار.. چند قدم تلو تلو خوردھی ونییپا

 ھا ی صندلی ورومی ووارد سالن بشمیکردند کھ بر اعالم!!!کھ مشروب رو سربکشھ
اخم کردم ودندون ... رو لباش بودی بھ فلور انداختم کھ لبخند پررنگینگاھ!!!مینیبش
 یسالن تارک وفقط رقصنده ھا... دمی رو بھ سمت سالن کشرمی اعتنا مسیب...دمییسا

خودم !! گم کردم  روھیمن کھ بق... بودی خالیوسط سالن چندجا!!!وفتادینور رومون م
حس !!منتظر بودم تا مراسم شروع بشھ... نشستمیکی یرفتم ورو...نمی شیتنھا م

 شروع شد وفضا کامال لمی نفر کنار دستم توجھم رو جلب کرد اما چون فھیحضور 
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 لمشیف!!! چونمری دستھ بود ودست راستم زیدست چپم رو!!! اعتنا نکردمکیتار
 .. دست چپم قرار گرفتی روی بود کھ دستمدهخوشم او.... جالب بودیلیاکشن وخ

 
 یلینور خ...نمی طرف رو ببیکی کردم تو اون تاریبا اخم سر برگردوندم وسع        
 دقت کنم اما شتری خواستم بیم... دستم کنار رفتیدست از رو... نداشتمیدرسیکم ود

بھ صفحھ نگاه ...ارمی درش ببمی باعث شد کھ از تو جمیلرزش گوش... شدمالشی خیب
 ..احسان بود....کردم

 !!!ی تو پسر؟؟؟محو شدییکجا-         
شما کھ کال از نظرم پنھون !!!ستمی ازتون دور نیلیخ!!! وسط مسطانیھم-         

 !!!!دیشد
 باھم یستیبعد مراسم وا!!! زنھیحاال چھ لفظ قلمم حرف م!!! خوبیلیاووو خ-         

 !!! ھامیبر
 !!! خوبلھیخ-         
 ای ورو عکس آنالی رفتم سمت گالراری اختی اومدم برونی کھ باممیاز تو جعبھ پ        

 بھ سمت راستم ینگاھ!!!اوردی بھم فشار مشتری بیھربار حس دلتنگ...زوم کردم
از تعجب ... جو چشمام ظاھر شدای لحظھ آنالھی کھ در دمی کشیآھ!!! بودیخال....انداختم

 نگام چند لحظھ... کھ بھ سمتم سر برگردونددی دی مو رلمیداشت ف!!!خشکم زده بود
 :دیکرد وبھم توپ

 کن اون چشاتو شی بھم؟؟؟دروی شدرهی خینطوری ایدی ندھ؟؟؟دختریچ-         
 !!!مماخو
 ....مات بودم کھ        
نگاه نکن !!!!یدی من رو ندی انگاری کنی نگام می جورھیھ؟؟یخوب چ!!!دھھ-         

 بزارم کف اوردمیجمع کن چشم وچالتو تا درش ن!!!د با توام!!!ی کنیچشمم م
 !!!دستت
 کرد وصداش تو گوشم منعکس ی زدم کھ خنده آرومی اراده لبخند تلخیب        

 ی صندلی از روای شونھ چپم حس کردم وپلک زدم کھ آنالی رو روینیحس سنگ...شد
 ھی برم داشتھ؟؟بازم جز االتی بازم توھم وخیعنی...مات ومبھوت موندم!!!محو شد

 وتازه متوجھ دمی تو موھام کشیدست...ابم داغون تر شد نبود؟؟؟اعصیچیتصور پوچ ھ
 مشامم رو نوازش کرد وقلبم رو بھ تکاپو دهی عطر ارکیبو!!! شونم شدمینیسنگ

 اون دمی کھ فھمیمخصوصا زمان!!! وفکم منقبض شددیخون بھ صورتم دو...انداخت
 جیگ!!! شونم ومنم دم نزدمیسرش رو گذاشتھ رو...ییدر کمال پررو....دختره منفور

 کی احساس رو تحنی بود وھملممی فکی حساس وبھ قول معروف رمانتیجا قایدق..شدم
چندبار !!! گوششی نخوابونم تویکی کردم تا ی خودم رو کنترل میلیخ!!! کنھیم

حس !!! کردی رو زمزمھ میی دست بردار نبود وبا عشوه حرفایپسش زدم اما انگار
داشت از ...دیش اعصابم خط کی روشترین سرم بھ سمتش ب وبرگردونده شدیگرم
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 ی ذاشت واز خط قرمزم عبور می کھ براش قائل بودم پاشو فراتر میاحترام
 کیسرش رو داشت بھ صورتم نزد... وخشمتیاز شدت عصبان!!!داغ شده بودم...کرد

 ی کرد کھ در کمال پرخاشگری رو زمزمھ میزی چیسی بھ انگلرلبی کرد وزیم
از ... بوددهی آستانھ تحملش رسھصبرم ب!!!رو کنار زدم وھولش دادم عقبدستش 

 مکان سرسام نی ارونی وکوبنده راه افتادم سمت بعی سرییسرجام بلند شدم وبا گام ھا
 نمای سی در خروجکیگره کراواتم رو شل کردم ونزد...عرق کرده بودم!!!آور

 : در آوردم واسھ احسان فرستادممویگوش...ستادمیا
 گردم یمن زودتر برم!!! رو ندارمی ھمھ مسخره بازنی تحمل اگھیمن د-         
 !!! ھم بگوھیبھ بق!!!ستیحالم رو بھ راه ن....خونھ

 : کھ فرستاددی نکشیطول        
کجاش مسخره است؟؟مگھ !!ی باحالنی بھ المیف!!!ی اقھی چقدر بد سلگھیبابا تو د-         

 م؟؟؟یقرار نبود باھم بر
من !!!ستی کھ نوشتم حالم خوش نی فھمیم...ی ذره عقل داشتھ باشھیاگھ -         

 !!!!دیاری بفی تموم شد تشرتونی عاللمیشماھم بعدا کھ ف...رمیزودتر م
 خوشم لمی از فنکھی ایگذاشتم پا... بگممی اصللی از دلیزینخواستم چ        

 شب بود ومن عرض ی آخرابایتقر!!! خودم محفوظ بمونھشی خواستم پیم!!!ومدهین
 نی شد اما ای داشت باورم مقیحقا!!! کردمی می رو بھ مقصد خونھ قدم قدم طابونیخ

 یرینھ از من خ!!! کردی میشروی فراتر از حدوحدودش پیلیدختر سرکش داشت خ
 سالھ کھ من رو کیحدود ... کردیاما داشت آشکارا بھم ابراز عالقھ م!!یچی نھ ھدهید

 شده ری کردم تمام قلبم تسخیاحساس م!!!ادی ازش خوشمم نمیما من حت انھی بیمدام م
 غافلھ نی خواستم ھرچھ زودتر از ایم!!!ستی نیی کس جاچی واسھ ھگھی نره ودھی

 :زمزمھ کردم!!دی درخشیکامل بود وم....دمینگاھم رو بھ ماه کش!!!بشم خالص
 ...منتظرم باش!!!ای آنالشھی عوض مزای چیلیخ.... من برگردمیوقت-         
 در ی اگھیبھ تصرف کس د...ای نسپاره ی کردم کھ من رو بھ فراموشیآرزو م        

 !!!! کار کنھی بامن چی لعنتری تقدنی کھ استیمعلوم ن.... وگرنھادین
       

 !!! بچھ ھادیخستھ نباش-         
 وراه افتادم سمت  سامسونتم گذاشتمفی رو تو کلمی کھ تموم شد وسای کالسمیتا        

 میامروز تا!!! شدنی وآفتابی رفت سمت گرمیھوا کم کم داشت م!!! کالسرونیب
 مجبور بودم کھ تنھا برگردم سمت نی نبود وبھ خاطر ھمیکی من با پسرا یکالسا
 رو ی خودش خاطراتی از روز براقعھر مو!!ری غروب وھوا دلگیدم دما!!!خونھ
 گذره وھنوز راه ی سالھ کھ مھیاما تازه !!! تریی کرد ودل من رو ھوای میتداع
 آروم فلور من رو متوقف ی رفتم کھ صدای رو مرمیمس... روم دارمشی رو پیدراز
 بودمش اما االن دهی گفت ندشھی کردم ومی نگاھشم نمی شد کھ حتی وقت میلیخ...کرد
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 ی نگاه ممیبا بغض بھ صورت اخم آلود وجد!!!برگشتم سمتش...ودممجبور ب
 :زمزمھ کرد... بودختھی آمیظی با لھجھ غلشیھنوزم فارس...ردک

 ؟؟؟یخوب!!!سالم-         
چشماش پر اشک بود اما ... دادم کھ لباشو روھم فشردیجوابش رو با تکون سر        

 :دمیخستھ شدم وپرس... گفتی نمیچیھ!! من اثر نذاشتی رویزیپش
 ؟؟؟یاه کن من رو نگی خوای فقط مای ی داشتیکار-         
 !!!کار دارم...آره-صداش خش دار وگرفتھ بود        
 !!!چون من وقت ندارم!!!یپس بھتره زودتر بگ-         
 از یلحنم عار... زد وکماکان خلوت بودی کس پرسھ نمچیدوروبرمون ھ        

 : دراز کرد وگفتمکتیدستش رو بھ طرف ن!!! بودیتیمیھرگونھ احساس صم
 م؟؟؟ینیبش....شھیم-         
 ... زودتر برگردم خدیبا!!! ندارمیگفتم من فرصت چندان-         
 !!!زیپل!!!قھی چند دقیبرا...فقط....رمی گی وقت باارزشت رو نمیلیخ-         
روانھ شدم سمتش وبا تکبر روش ....ی بھ سرتاپاشوبعدم صندلینگاھ        
 ازم یاومد وبا فاصلھ نسبتا کم!!! پاینگاھم بھ جلو بود وپا رو!!!نشستم
 رفت من قفلش رو بشکنم ی کھ انتظار میسکوت وباز ھم سکوت.....سکوت...نشست

 : نبود وفلور با بغض گفتنطوریا....اما
 .ی پرسی حالم رو ھم نمگھی دیحت.... وقتھ کھیلیخ-         
 .ارم ھم بھ انجامش ندیعادت...دمی انجام نمھودهی بیمن کارا-         
 ومد؟؟؟ی فکر منم تو ذھنت نیحت-         
 .دمی بھ ذھنم راه نمیافکار اضاف... دارمادی زیمن مشغلھ فکر-         
 !!ی رباتھی...واقعا تو-زمزمھ کرد        
 .وقت ندارم...می کھ من چھ موجودی خواد بگینم...لطفا کارتو بگو-         
  داره؟؟تیاصال برات اھم- شد وولوم صداش باال گرفتیعصب        
 ؟؟یچ-شھی تر از ھمالی خیب        
 چرا با اصرار ازت خواستم کھ نکھی کار داشتم؟؟ای باھات چنکھیا-         

  دارم؟؟؟مھم ھستم؟؟یگاھی تو جاشیاصال من پ....؟؟اصالینیبش
 افکار پوچ ای...ریستھ باال نگ خودت رو دخودیپس ب...ی نداشتییاز اول ھم جا-         

 .باخودت نکن
  ندارم؟؟یتی برات اھم؟؟؟اگھی حرفام رو بشنویپس چرا خواست-         
 برداشت نکن کھ بعدا بھ خودت لطمھ یطور....ی عملایاز ھر رفتار -         

 یوگرنھ من وقت برا... اصرار خودت بودلشیاگھ خواستم حرفاتو بشنوم تنھا دل...بزنھ
 .من رو حرفام ھستم...رمی االن منیھم...ستی ھم نیمشکل... زارمی نمیعالف

 .برو...بعد...بزار من حرفم رو بزنم....یحاالکھ نشست-         
 !!! زدیتو نگاھش تمنا موج م... انداختمیبھش نگاه سرد        
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 !!پس لطفا عجلھ کن-         
 ... نگاھم بھ روبھ رو بودکھیدر حال..دمی شنی آرومش رو می نفس نفسایصدا        
 ....من...من...قتشیحق-         
 !!! کارتمدنیمن منتظر شن!!!من من نکن-         
 !!!ی وتوجھ بھ من نداردنی بھ شنی اصال عالقھ انکھیمثل ا-         
 !!! نامھ امانیچون فکر پا....اما مجبورم....از اولم مشھود بود-         
 وبا عای رو سری لوس بود کھ ھرچیفلور بھ قدر....ده بودتجربھ ثابت کر        
 انیترس از پا... بودمی اصللی دلنی زاشت کف دست استاد وھمی میی بزرگنمایمقدار
 !!!نامھ

 !!!ی کھ فقط بھ فکر خودت وکاراتیی خودراھیتو -         
 !!!رهیچھ نگ....رهی قرار بگایچھ مورد پسند بعض!!! اخالق منھنیا-         
 !!!ی کھ با طرف مقابت دارستی نیورفتار خوب-         
 شی از حدش پشتری کنم وبیمن با ھرکس ھر طور کھ برازندش باشھ رفتار م-         

 !!زودباش...در ضمن!!!رمینم
 از تو تی اھمی موجود بنی پس فردا ای کھ بدونی مشتاقیلیپس خ- تر شدیعصب        

 !!!رهی متیزندگ
چشماش نم دار ... شدمرهی کنج لبام نشست وبھش خیلبخند محو وکج        

 : گفتمیابرومو باال انداختم ودر کمال خونسرد!!!بود
 ؟؟ی بھ سالمت؟؟؟کجایجد-         
 یلی خنجای از اکایوآمر..نمی ببمی تعلمارستانشی بی عمم تا توشی پرمیدارم م-         
 .ستمی تو ندنی قادر بھ دگھیومن د....دوره

 ....ی ھرجا ھستدوارمیام- دمی کشقینفس عم        
 ... زدمیپوزخند پررنگ....چشماش گشاد شده بود...مکث کردم        
 .سالم مارو ھم بھ عمھ خانوم برسون....یموفق باش-         
 ودستاش مشت شده بود کھ خنده دیی سایدندون روھم م.... شدیداشت منفجر م        
 : کردم وگفتمیآروم

 مھم یزای چی رو براگرانی بعد وقت دمیبھتره از... بود؟؟؟نیکارت ھم-         
 . بگم؟؟بھ سالمتیچ..  اخبارنینھ ا...یوباارزش تلف کن

 :دو قدم رفتم کھ داد زد... دوشم انداختمی رو روفیاز جام بلند شدم وبند بلند ک        
 نی وازم بھ ھمیری بگدهی من رو نادی تونیچطور م!!!امی تی احساسی بیلیخ-         

 ؟؟ی بگذریراحت
 من شیھمونطور کھ از اولم پ- رخم رو بھ سمتش برگردوندممی کردم ونیاخم        

 مونی خانوادگی وھمون احترام ھم بھ خاطر استاد ودوستی نداشتیگاھیارزش وجا
بھ خودت !! بروی بری خوایھرجا ھم م...ی دلت رو خوش کردیخودیوگرنھ ب...بود

 من رو سننھ؟؟...مربوطھ
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 نیچطور بھ ھم!!ریھم مدنظر بگ....احساس من رو.... کمی- کردی مھیداشت گر        
 ؟؟ی دلم رو شکوندیراحت

 . خودت بودیجای احساس بنیا!! رو بشکنمیزیمن عادت ندارم چ-         
 .ی رو نداشتیاس واقع احسھی اقتیتو ل!!ی رو نداشتاقتشی کھ تو اصال لیزیچ-         
 :دمیبرگشتم طرفش غر... شدمیعصب        
ھرچندم کھ من ...واحساس مسخره ات...تو...صدھزار مرتبھ تو گوشت خوندم-         
 جلزپلز نطوری واسش ای ارزش نداره کھ تو داریزیواسم پش.... باشمشی اصلتیشخص

 کھ حس ستمی نیمن کس... واسھ خودت نگھ داری کھ داریھر احساس!!!ی کنیم
 !!ستمیمن اون ن..گھی دیکی بزار واسھ تمیاحساس واقع!!زمیوعشق بھ پات بر

 تونھ نرمت ی نمیچی کھ ھی موجود سنگدلھی دونستم کھ تو تنھا ی مدیاز اولم با-         
 !!!!کنھ

 ی اعتناراه افتادم واصال بھش توجھ نکردم کھ چقدر داره اشک وآه میب        
 ی اعصاب خوردھی خواد کھ یدلم نم.... کشمی روزا عذاب منی ایبھ اندازه کاف!!کشھ
 !!! واسم ساختھ بشھدیجد

      
 ی درمونم فکر می بی حوصلھ وکسل ولو شده بودم وبھ دردای کاناپھ بیرو        
 رو ی پر کرده وآسودگی فکری مشغلھ ھانیاز بس کھ ذھنم رو ا....خستھ شدم...کردم
 : وبلند گفتنیی پلھ ھا اومد پایاحسان سوت زنان از باال!!ن حروم کردهبھ م

 ھی ی را کز کردام؟؟توچیت!!!!ااااااااا....ری دگھی دمی بردیشال وکاله کن...بروبچ-         
 ؟؟یستیگوشھ حاضر ن

 !!!امیمن نم- حوصلھ گفتمیب        
 نی طور شد حاال ازیچ...ی خوب بودشی پقھی کھ تا چند دق؟؟تویواسھ چ-سامان        

 ؟؟؟یرو بھ اونرور شد
 نگیتی وماینھ حوصلھ جنگولک باز...نھ حوصلھ کل کل با شماھا رو دارم-         

 .امیمن نم... ونوشتونشی عی پدی کنھ من؟؟؟شماھا بردی شدھیچ!!رفتناتون رو
 جنگ نکھیا...گھی دیاینم... کالم ختم کالمھی...ریگاردنگ!! خب بابالھیخ-سحاب        

 .میبر!!وجدل نداره
 مغز ی جماعت بھی از رفتن ی وبعدم بستھ شدن در حاکیاپی پی قدم ھایصدا        

 ی کھ تو ذھنم ھیتو انجام کار... دستام گرفتمنیبھ جلو خم شدم وصورتم رو ب...بود
 بھ ظاھر مسئلھ ساده دی شانکھیبا ا!!!یمونده بودم سردوراھ... رفت مردد بودمیرژه م

 وبھ دمی کشنیی چشمام پایدستامو رو از رو!!ابدا...میگ من وغرور سنی اما براادی بیا
 ... شدمرهی جلوم خی عسلیرو

 بھ خودت ی اگھی مدل دی تونی تو نمیانگار... حوصلھ وکسلیباز ھم ب-         
 !!!یریبگ
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 ی بھم نگاه میبا لبخند کم حال کھ دمیبا بھت برگشتم عقب وروبھ روم آرش رو د        
 ...کرد

 ؟؟یبا اونا نرفت...مگھ تو-         
 !!ی نکنیی زنھ احساس تنھای روحمھ داره باھات حرف منیچرا ا-باخنده        
 ؟یچرا نرفت... وقت نمکھی ی نکنخی-         
 . بھش نداشتمیلیتما...  ھای پرسی منیاصول د-         
پس چرا شال وکاله - وسرووضع آمادش اشاره کردمپیبا چشمام بھ ت        

 ؟؟ی جورنی؟؟ھمیکرد
 یاگھ توھم م... بزنمی چرخھی... دورواطرافنی خوام برم ھمیم....نھ-         

 !!شھیحال وھوات عوض م...می باھم برایب...یخوا
 کھ یزی دلش گرفتھ باشھ تنھا چیوقت.... شناختمیآرش رو مثل کف دستم م        

منم .... بدهنشی تونھ تسکی نمی اگھی دزی چچیھ!!مسکن روح وجسمشھ قدم زدنھ وبس
از بعد ازظھر کھ اومدم .... حوصلھیب....دمغ....پکر... داشتمیحس وحال گرفتھ ا

 ... تکون دادمیرس. کردمیاووووف عصب....خونھ واون دختره
 .امیاالن م....صبر کن -         
 !!!دم در منتظرم-         
 یبھ خاطر سوزوسرما.... زد کھ بھ سمت اتاقم روانھ شدمی بخشتیلبخند رضا        

 نی پررنگ جی با شلوار لیتی کاپشن خوش دوخت بھ رنگ کبرھی آب وھوا نیا
 رو ھم میگوش... کاپشنمری ھم زدی بھ رنگ سفیی بلوز کامواھی ویتی کبری بادیوکفشا

 قفل کردم ورفتم دمیخونھ رو با دستھ کل در...نیی شلوارم جا دادم ورفتم پابی جیتو
 یی بھم انداخت وبا گام ھای کھ نگاھستادمیکنارش ا...سمت آرش کھ چشم انتظارم بود

 شونی طول راه تنھا تو افکار پریتو...دی رو بھ سمت برج کشرشیمتعادل وآھستھ مس
 یوا نم بھ حال خودم ی ھمھ مخمسھ کھ من رو لحظھ انیفکر ا...خودم غرق بودم

 :دمی کھ دوباره پرسمی برج بودیکاینزد...زاره
 ؟؟یجدا چرا باھاشون نرفت...آرش؟؟تو-         
 . ندارهی خاصلی؟؟دلی پرسیچرا م-         
 .تعجب کردم...دمتی کھ تو خونھ دیوقت...یذاشتی موقع اونا رو تنھا نمچیتو ھ-         
 بھ حساب ی ھانگیتیم... وی تکراری ھای ھمھ پارتنیاز ا...قتشیخوب حق-         

 ی شبایامشب دلم برا.... وقتھ زدهیلیدلم رو خ....خستھ شدم...یکیدوستانھ وفابر
 من ی برایچیھ!! بخشنیتسک....آروم... دغدغھی قدم زدن بیبرا... تنگ شدمیعاد

 .ستیلذت بخش تر از قدم زدن ن
 ؟؟ی عادیشبا... یگفت-پوزخند زدم        
 .می خودمون رو داری آروم وعادیھمھ ما شبا....آره-         
 یمنم دلم م...حروم شده.... واسھ من تباه شدهشی وقتھ کھ آرامش وآسایلیاما خ-         

 . برگردممی عادیخواد بھ زندگ
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 کدومش؟؟؟!!!دو نوعھ.... توی عادیزندگ-         
 ھ؟؟یمنظورت چ- بھش نگاه کردم        
 رو ینقش اصل.... کھ توش اون نفر خاصیزندگ- لبخند زد...نگاھش بھ جلو بود        
توش ... کھ اون نفری؟؟زندگیدی نالی نواخت بود ومدام ازش مکی کھ ی زندگایداره 

  کرد؟؟ی نمفای رو ای نقشچیھ
 تونم بھ ینم... اگرم بخوامیمن حت... شدهختھی من آمی با زندگگھید...اون نفر-         

 االن نیھم... خوادیراستش دلم م... شدهمیعادت زندگ.. اولم وبدون اون برگردمیزندگ
آزارم نده ... درد فراقنی کھ اییبرگردم بھ جا... رو جمع کنم وبرگردملمیبار وبند

 !!وکارم رو بسازه
 یپاھام بھ خاطر صف طوالن... برجی باالمی بوددهیتا بھ خودم برگشتم رس        

 یدلم م... بودری نظی باال بنیشھر از.... کردیم درد م مداوی ھاستادنیوا
 ی ونگاھم رو بھ افق ھابمیدستامو بردم تو ج... آور بودجھیارتفاعش سر گ...ختیر

 کھ آرش دمی کشیآھ... چشمام بودیجلو  مدامای آنالریتصو... دوختمکیدوردست وتار
 :گفت

 کرده کھ مجنون در ی دلبری بدجوراری...امی شازده تی کشیآه جانسوز م-         
 . کشھی می پدر مادر داری آھانیفراقش چن

 .برام بھرنج شده...ی ودوری ھمھ سختنیتحمل ا...خستھ شدم آرش-         
 . فھممیم-لحنش مثل من پر از غم شد        
 دهی کھ مثل من طعمش رو نچشیتا زمان!!ی بفھمی تونیتو نم- پوزخند زدم        

 .یباش
 .دمی گفتم کھ فھمینم.... بودمدهیاگھ نچش-         
لبخند ... شده بودرهیبھش نگاه کردم کھ با اخم بھ روبھ روش خ...چشمام گرد شد        

 ... لبام نشستی رویتلخ
  شده؟؟دهی چشی مارو برده کھ سردوگرم زندگی دل آقا دکیک-         
 . شوالشی خیب... رو باز نکنھی قضامیت-         
  رد شد؟؟شھی می موضوع مھمنیاز چن-         
 وقتھ کھ آخرش نقطھ یلیخ... تموم شده استگھی چون دشھیم....شھیآره م-         

 . خوام پروندش دوباره باز بشھ ومن رو زجرکش کنھیحاال ھم نم...گذاشتم ورد شدم
تھ دلم رو - شددهی مردمک چشمام بھ جلو کشری ابروھام نشست ومسنی بیاخم        

 .ی کردیخال
  ترس برت داشتھ؟؟؟یبھ تو داره کھ الک...یچطور؟؟چھ ربط-         
 نقطھ ھی.... من واقبالم بشھچیپاپ...ھیسرگذشت بق... کھدمی ترسنی ازشھیھم-         

 . ختم بشھیھمھ چ..و
بود وبھ  شدم کھ گذرا یزیرچیمن درگ...امی فرق داره تیلیبا من خ.... تویزندگ-         

 کھ تو یثابتھ وبا اراده ا...اما مال تو...ستی نی اعتبارچی ھداشدنشیدوباره پ
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 می دادم کھ از زندگحیپس ترج!!رو ھوام... اما منشی بھ فرجام برسونی تونیم...یدار
 .گرچھ مشکلھ....بره

با ...اوردی قلبم فشار می ھاوارهی بھ دیدوباره دلتنگ... کردماریسکوت اخت        
 دنی شنیسودا... بشھ امایی ھواشتری کھ دلم بی کنم اما نھ اونقدریخانوادم صحبت م

 : گفتمدیآب دھنم رو قورت دادم وبا ترد!! کنھی موونمیداره د....صداش
 آرش؟؟....گمیم-         
 ھووووووووم؟؟-         
 !!الی خیب-دمی کشینفس کالفھ ا        
 شھی رو مشی حس تشوھی تو کلماتت ؟؟ھرباری مرددی چند وقتھ تو چامیت-         

  ؟؟ی شک داری چیتو...دیفھم
 .دمی راه نمدیتوش شک وترد... کنمی کھ من اگھ بخوام کاری دونیتو م-         
 .بازم غرورت جلوتو گرفتھ... چرایکی نیاما تو ا-         
 غرور؟؟؟-         
 غرور نی ایول...ی خواد انجام بدیدلتم م...یبی غربی موجود عجھیتو واقعا -         

 !! سدهیلعنت
دارم بھ فکر سربھ ...ی ترسونی من رو میکم کم دار...یخوب منو شناخت-         

 .وفتمی کردنت مستین
 سالھ کھ ازدهی بھ ده کیما نزد....ھی عادیاما در مورد تو امر...یحق دار-دیخند        

 . حرفھیلی خمیناس ھم رو نشاتیاگھ خصوص....میباھم
 !!!شیچ....اما حاال... دغدغھی بی دوستیسال ھا...آره- زدمیلبخند تلخ        
 ی دفتر تلفن ورویرفتم تو... رو در آوردم وبھ صفحھ اش نگاه کردممیگوش        

 .. کردیحرکت نم... رو ھوا خشک شده بودیشصتم انگار..شماره استوپ کردم
 . زنگ بزن؟؟خوبی کنیچرا دست دست م- آرش        
از ... دھد از سر درونیرنگ رخساره نشان م- بھش نگاه کردم کھ لبخند زد        

 ؟؟ی ھستیمعطل چ...ی شدییرنگت معلومھ چقد ھوا
 . تونمینم-         
اگھ ...ی بگیچی خواد ھیاصال نم...اصال...دهی حرف از تو بعنیا- شدیحرص        

 نی واام؟؟غروریاما ت....ی محسوب بشی مزاحم تلفنھیبزار ...یبازم بھ فکر غرورت
اصال باھم جور در ....ستیاصال بھ نفع وصالحت ن...احساس

 .زنگ بزن!!بجنب...حاال..ادینم
 تماس رو بر قرار فی خفی ولرزششی وبا تشودمی کشینگاھم رو بھ گوش        
 ....دوبوق.... بوقھی... زدیبا ھر بوق قلبم داشت نامنظم تر م...کردم

 .دییبلھ بفرما-         
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 ی رو عوض کرده بودم پس ناشناختھ ممیخط گوش...بھ نفس نفس افتادم        
 ینم...زبونم قفل کرده بود!! دونمینم...جانی ھایاز سرما بود ...دی لرزیتنم م...موندم

 . خورد اما قادر بھ تکلم نبودمیلبام تکون م... کار کنمیدونستم چ
 . بوگو؟؟خوبی؟؟الوووو؟؟اللی زنی؟خوب چرا حرف نمالوووو؟-         
         -...... 
مردم ... پزشک نشون بدهھی بھ ؟؟خودتوی زنی ورتو نمی زنی زنگ میضیمر-         

 .ی دونم عوضی مدی کھ بعیاگھ باش!!! لذت نداره آدمیآزار
 !!!وونمیآره د....آره- لب زمزمھ کردمریز....وقطع کرد        
اخم کرده ... شدمرهی آرش خی وبا غصھ تو چشمانیی رو آوردم پایگوش        

 : گفتمرلبیز...بود
 . ازم دوا نشدیدرد...داغ دلم تازه شد-         
 . استکیسحر نزد..... صبریاندک-         
 ؟؟؟یتا ک.... سوزهی سحر منی ادنیچشمام از زور د-         
 . بزارگری دندون رو جگھی دکمی...ھتا ھر موقع کھ وقتش برس-         
 ..... آرش باعث شد تا بحثمون قطع بشھی گوشیصدا        

 
 :درش آورد وبرد دم گوشش        
 الو؟؟-         
         -..... 
 ؟؟؟ییاحسان تو-         
         -..... 
 ؟؟ی مصدق اوقات شدیواسھ چ....مزه نپرون-         
         -...... 
 !!!زمی کوفت عزیا...زمی عززمی عزگھی می من نده ھلیچرند پرند تحو-         
         -..... 
 ؟؟؟ی چ؟؟واسھیچ....؟؟ی کار داریبگو چ-         
         -...... 
 ....می االن برجامیمن وت-         
         -..... 
 . کھ ھستینیھم....حاال کھ ھمراه منھ-         
         -...... 
 .ستی نیراھ....گھی دمی کنیتحملت م....ایب.... خبیلیخ-         
         -..... 
 .فعال-         
 : گفتیضی قطع کرد وبا لبخند عرشویگوش        
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 . ماشی پادی خواد بیگفت م...احسان بود-         
 تکون ی سریتنھا سرسرک... بزنمی بود کھ بخوام حرفیحالم خراب تر از اون        

 ... شدمرهی خنیادم وبھ زمد
 . شده؟؟تو کھ حالت بدتر گرفتھ شدیزیام؟؟چیت-         
 ی زنگ مدیاصال نبا....اصال- دمی دور چرخھی ودمیبھ صورتم کالفھ دست کش        

 وتا اون حد خاطرم رو شدیحالم داشت بھتر م....وگرنھ.... خودم بودریھمش تقص...زدم
 !!!دوباره...امی تیاشتباه کرد... کردیآزارده نم

 ی خودت رو بھ محکمھ منطوری بھت زده کھ ای شده؟؟حرفیحاال مگھ چ-         
 ؟؟؟یکش

 کی سالم علھی قی مزاحم الھی تونھ بارم کنھ؟؟؟ی می چچاریجز ل-پوزخند زدم        
 ھ؟؟یدرست حساب

 وتو دهی مانور میبھت گفتم غرورت داره بدجور...ستی نریخود کرده را تدب-         
 !!یعشیھم مط
 . کنم فراموش کنمی میسع...مثل قبل...الی خیب-         
 ؟؟یتاحاال موفق بود-         
 موفق یچیتو ھ...نجای امی اومدیاز وقت-  وپر از معناقیعم....بھش نگاه کردم        
 !!چھی ھنکھیا.نبودم

 گرفتھ تر از قبل یلیحالم خ.....نیی پامی گشتی بر مدیازش رو برگردوندم با        
 نیبا ا!!! پسھشی جورنی اما حال وھوام ھمدمی کھ صداشو شنستمی نمونیپش....شد

 اما می بودستادهی گوشھ بھ انتظار احسان اھی...نیی پامی بوددهیرس...بدتر ھم شد...تماس
 احسان مثل پتک فرود اومد ی غرق بودم کھ صداالی وخکر دونم چقدر تو فینم....من

 .... در تصرف افکارم بودمیادیا مطمئنم کھ زمان زام...رو سرم
 یتو خجالت نم.... سر؟؟؟قباحت دارهرهی خی کنی نمای؟؟؟حی کنیتو شرم نم-         

 رون؟؟؟ی بیای با شوور من میچونی پی میکش
 !!!ھیادیآرش واسھ تو ز... نکرتویببر صدا-برگشتم طرفش وخونسرد گفتم        
نھ ... مدافعم ھستلیچھ واسھ من وک!!چشم ودلم روشن-زد پشت دستش        

 . کف دستتزارمیمن بعدا حساب تورو م....بابا
 .یتو محاالت بگرد...نھی بی مادیشتر تو خواب پنبھ دانھ ز-         
... الزم نکرده!! خوادیکھ نم.... اگھ دعوا سر منھونیآقا...آقا-آرش جلو اومد        

 .دی غالف کنریشمش
حاال سر من ھوو .... کھ جداگانھ اسیکیحساب تو -احسان        

 نمک ی توی پاختمی رموی ھمھ جوونفیح..فیح)صداشو نازک کرد(؟آره؟؟یاریم
 جماعت مخ ھی بعد اون وقت من رو با ی خوش گذرونینشناس کھ حاال با دافات بر

 کھ جلوم یدیدر بھشون رو مانق....تازه... شھر دراندرشتنی توای کنی ول ملیتعط
 !! کننیقدعلم م
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 تو یزی کھ چدمی رسیاحسان واقعا بھ باور عقل-دمی رو مالمیشونیبا سر انگشتام پ        
 !!بھ اسم مخ وجود نداره...کلھ تو
 کرد ی امامزاده ملی من از بدو تولدم من رو دخ؟؟مامانیدیتو تازه فھم-احسان        

 .نشد...گھینشد د... حاصل بشھی وتحولریی تغھیکھ تو کلم 
 .ھیپس مادرزاد...آھان- آرش        
 !!خدا خواستھ-احسان        
 م؟؟ی کشی ور دل ما؟کم از دستت عذاب می اومدیحاال واس چ-         
 من ی تازه حلوا حلوا کندیداداش تو با...یزک-احسان        
کامران خل زد بلبلشو راه ....شھیل ھممث... بابای چیھ!!!ـــــــشیچ...بعد....اومدم

 .میھمھ متفرق شد...انداخت
  اوقات ھمھ تلخ شد؟؟؟ی کردی زبوننیریباز چھ ش- آرش        
 از رو ری آماده نبرده وشمششھی کامران ھمنیا.... نگفتمیزیبابا من چ-احسان        

قط بھش گفتم مو ف...نینشستھ بودم تو ماش... ساکتنیمت...وگرنھ من بچھ آروم!!!بستھ
درصد ١....درصد فحشھ٩٩...ی دونیدعواھاشم کھ م...دیچی بھم پماشیقشنگ زد س

 . نشدرمی دست گیزیکل کھ من چ در...گھی رو مھی اصل قضدهیزحمت کش
 .ی کنی ھمھ رو درب وداغون می زنی مھوی!!یشیتو کال روان پر-         
 ی ارهی زنجوانھیبھ خاطر اون د....می مدلنی ای کار کنم؟؟ذاتیخوب چ-احسان        

 . آخریوال... ترشعوریفقط ب....یچی بشھ؟؟؟ھی بدم کھ چرییخودم رو تغ
 نھیمشکلش ا... چرت وپرت گفتزیکری احسان می برگردمی کھ خواستیتا زمان        
 رو مخ زارهی متینامی دکھیدر حال.... کنھی می احساس خوشمزگیلیکھ خ

 جلو در نگھ داشتند واول از ھمھ کامران با ی کھ دوتا تاکسمی خونھ بودیکاینزد...آدم
بزنم کھ چقدر االن حس جنگ   تونستم حدسیم....رونی اومد بی عصبانیظاھر

 :احسان پشتم ماوا گرفت وگفت!! اود کردهشیطلب
 . کنمی دونھ خواھرت منو قاھیجان ھمون ....امیت-         
  کنم؟؟میو قا کھ من توریمگھ تو آبنات چوب-         
 شھ؟؟ی می چنھی اگھ منو ببی فھمیم.... وسطھمی مرگ وزندگی پاامیت-         
 .شمیاز شرت خالص م-         
 .ی کنی منی تعفی واسش تکلعی کھ تو انقدر سرنھیری من جونم واسم شامیت-         
 !!!تھی خودم تو اولویراحت... ندارمیمن بھ جون تو کار-         
 .... بر پدرتیا-         
 :کامران تا چشم برگردوند داد زد        
 !!! کشم کفتری مخی سگرتویج-         
 نرفتھ بودند یلیخ...بشی وپا بھ فرار گذاشت وکامرانم بھ تعقرونی بدیاحسان پر        

 یاحسان داشت با پتھ تتھ حرف م...میجلو رفت... گرفتنشسی گشت شبانھ پلیکھ افسرا
 داشت نطوری انکھی الیدل... زده بودندی داد واونا ھم بھش اتھام دزدی محیزد وتوض
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 کرد ی اثانھیکامران نگاه خب... خواستندی بود رو مالش کرد وکامرانم دنبیفرار م
 :وگفت
 .سوتفاھم شده....ستی نتی بھ شکایازین... کنمی منیی رو تعفشیخودم تکل-         
 کھ پاش بھ ی اما موقعمیاحسان رو آزاد کن می تونستحیبھ ھزار مشقت وتوض        

 !!! کردھی حسابش رو تسوی واقعیبھ معنا...خونھ باز شد
       

 ومزاحم ی اعصاب خوردھیامشب ... انداختمی قدنھی آی توپمی بھ تی اجمالینگاھ        
 یھرچقدرھم کھ م.. دختر متنفرمنی دونم اما بھ شدت ازینم...شھی پاک ممیاز زندگ

 ی واحساس پوچستی حالم اصال خوش نشبیاز د...خواد جذاب وتو دل برو باشھ
 کت ھی!!کسل...دمغ....پکر... ندارمی ارزشچی کنم ھیحس م... کنمی میھودگیوب

استاد بھ ...ی ورنی مشکی وکفشای وکراوات مشکی نبانراھنی با پیوشلوار براق مشک
 خواد یھھ دلم نم...عنوان بدرقش گذاشتھ بھ ی مراسم خداحافظھیخاطر تنھا دخترش 

 یاما چاره ا....زارمیازش ب...وفتھی چشمام تو چشماش بگھی دفعھ دھی ی برایحت
ھمھ ... شدمنییاز اتاق وبعدم راھرو رد شدم ووارد سالن پا. رفتمی مدیبا....اشتمند

اخم کردم ...احسان نبود... جمع رو نگاه کردمنیب... بودندستادهیحاضر آماده منتظر ا
 :دمیورو بھ آرش پرس

 .سی حاضر ننمی بی باره منی کرده؟؟؟اولریزنت کجا گ-         
 ؟؟؟ی رو باور کردفشیتوھم اراج- آرش        
 . جوابممدنی مشتاق شنشتریب-         
 ھی بقشی خودم پفھای وقختیاز ر....رونی بامی بشھی من روم نمگھیم!!یچیھ- آرش        
 . کنمیشرم م
آرش رو ... زد وسر چرخوندیبھ کامران نگاه کردم کھ پوزخند صدادار        

 ....مخاطب گرفتم
 . کشھی مرونی کھ زبونت مارم از سوراخش ب؟؟تویباھاش حرف زد-         
االنم سورن رفتھ ... من افاقھ نکردیصحبت ھا....شھی بار بر خالف ھمنیا-         

 !!فی تعری پازارمیحرفت رو م... بشھیبلکھ راض....ھاش دوکالم حرف بزنھبا
 ....شترهی مورد بنی تو اتیاحتمال موفق-         
 . دارهی بھترییزبون سورنا کارا....باھات موافقم- کردیخنده آروم        
 ضرب نی زمی دادم وبا نوک کفشام روھی تکواری اعتنا سمت راستم رو بھ دیب        
بعد !!! کھ انجام داده ندارهیی تو کارایریتدب....ستی پسر کال حالش خوش ننیا...گرفتم
 :دی قدم جلو رفت وپرسھی کھ آرش نیی سورنا اومد پاقھیچند دق
 ؟؟ی متقاعدش کنی شد؟؟؟تونستیخوب؟؟چ-         
 یھراحسان با ظا...دی پلھ ھا کشی تکون داد ونگاھش رو بھ باالیسورنا سر        

 ی وبرامون تازگمی کھ اصال ازش توقع نداشتیزیچ... اومدرونیعبوس از اتاق ب
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 وچھ یچھ اخالق... فرق کرده بودیاز ھر لحاظ...؟؟محالھیاحسان وکج خلق....داشت
 :سامان کھ بغل دستم بود زمزمھ کرد...ادستی وروبھ ھمھ انییآھستھ اومد پا!!یظاھر
 کا؟؟ی آمرری سفای ھمون بچھ تخس خودمونھ نیا!!!جلل خالق-         
  بدل احسان باشھ؟؟؟یکی انا؟؟مثالی نشده احیاشتباه ظاھر-سحاب        
 یای کشسی وگسیفقط بھ لطف گ....خود سرورتم!!رینخ- دی توپیاحسان با دلخور        

وبھ صورتش ...( افتادمی بھ چھ روزنیبب)...بھ کامران اشاره کرد(ی نره خر وحشنیا
 )!!!بماند... کھییکھ کبود شده بود اشاره کردوموھا

 وخوشگل ادی ھم بھت میلیتازه خ!! بغ وقھر کردن ندارهنکھیپسرجان ا-زیکامب        
 !!یشد

 امی من از خرم بی کنی چاخان میتابلوئھ دار.... بغلم نزارریھندونھ ز-احسان        
 کدومتون من چیشماھا ھ...ستمی ن داغون احسانلی شکل وشمانیوگرنھ من با ا...نییپا

 .دی شناسی نمی شکلنیرو ا
 ینطوریاتفاقا ا...یدی بھش پروبال می داریخودیب- بھ شونش زدیآرش دست        

 !!ی مدل باشھی شھی کھ ھمشھینم...ی داری ھممون چھره تازه ایبرا
 !! اومد سرجاشکمیعقلت ...ی ممنونم باشدیتازه با-کامران پوزخند زد        
  ازت تشکرم بکنم؟؟دیبعد با...ی فاتحھ منو خوندیزد-احسان        
 کردم کھ ی وقت تصور نمچیھ... کھ زد ھمھ رو سرجامون خشک کردیداد        

 انقدر کامران شبید... کامرانم چشماش گرد شدیحت... بشھی وعصبیاحسانم جد
 ھم یلی موزرش رو برداشت وافتاد بھ ناموس احسان کھ خنی شده بود کھ ماشیکفر

 ابونی کف خابوندشبعدم خو...روشون حساس بود ونصف سرش رو کال صاف کرد
 یسورنا جد.... خاطر احسان باھاش لج افتادنیبھ ھم... کھ تونست کتش زدییوتا جا

 :گفت
بھ اندازه ... بعدی برادیجنگ وجدلتون رو بزار....می نداریفعال وقت عربده کش-         

 .می کردری دیکاف
 ھم بھش ملحق ھی کھ کم کم بقرونیاز ھممون جلوتر راه افتاد ورفت ب        

 : کرد کھ گفتمی رفتنش نگاه مریاحسان با خشم بھ کامران ومس...میشد
 . خوادی رو منی کھ کامرانم ھمی دونیم.... نکنفی خونت رو کثیالک-         
 جلوش کوتاه یبسھ ھرچ... کنمیمنم قدرتم رو رو م.... موقعبھ-دیغر        
 !!! بسھگھید...اومدم

احسان ...می شدیسوار تاکس.... رفتمشی کوبنده راه افتاد کھ منم پییبا قدما        
 باعث شده بود نی وھمدی خندی زد ونمی مثل سابق فک نمگھی پکر بود ودیبدجور

 احسان عادت نی کدوممون بھ اچیمن بلکھ ھنھ تنھا ...حال منم بدتر از قبل بشھ
 می تاالر بزرگ ومجلل توقف کردھی یلوج... بودبھیانگار واسمون غر...مینداشت

 ی مرد بالغ نمھیرفتارش اصال بھ .... شدادهیواحسان طلبکارانھ وجلوتر از ھمھ پ
 دونم چرا از چھره ینم... شده بودپیاما واقعا خوشت... کردیخورد وبچگانھ رفتار م
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 و دستم رھی ومتکبر ی حالت جدھیبا ....می ودوستش نداره؟؟بگذرستی نی راضدشیجد
 ی بھ سرسراینگاھ... رو کنار بدنم رھا کردمگمی شلوارم فرو بردم ودست دبی جیتو

چند خدمتکار دم در بودند کھ بھمون سالم وخوش !!یچھ تجمالت...ھھ...تاالر انداختم
 کھ بھ کمرم وارد کرد من ی نگفت وتنھا با ھول کم قدرتیزیآرش چ.... گفتندیآمد م

چھره ھا ...ومدی خوشم نمی تکرارراسم منیاصال از....رو بھ داخل برد
 نیبا تمام ا!! مدل وکسالت آورھیھمش ....یرسم تکرار....یآدما تکرار....یتکرار

استاد وھمسر ... توش بود کھ من رضا بھ اومدن دادمی دونم چھ مصلحتیوجود من نم
 شد از صورت یم...در ظاھر شادمانش جلو اومدند وبا تک تک خوش وبش کردند

 کھ یمخصوصا زمان!!یی طور حس تلخ جدانیوھم... رو حس کردینگران آشفتشون
نگاھش سرد اما پر از غصھ ... نقطھ سالن بھ سمت ما روانھ شدنی تریفلور از گوشھ ا

 ی رنگیاسی ریلباس بلند وحر... نداشتتی اھمیزیاما برام پش!!! کردمیلمسش م...بود
 یشیموھاش رو جمع کرده وآرا...تنش بود کھ باال تنھ رو منجاق وسنگ پر کرده بود

 ... صورتش نشستھ بودی رومیمال
 

 ی با لبخند وذوق من رو تو آغوشش مدی دیھربار کھ منو م....مثل قبال نبود        
 دی کرد اما حاال تازه متوجھ شده بود کھ بای م واز الفاظ لوس وجلف استفادهدیکش

 : زد وگفتی کھ کنارم بود سوتزیکامب... کنھدایچطور در مقابلم حضور پ
 مخش رو وخدهی سیبد ن... طرفنی اادی داره مییندرالیچھ س!!!!اوالال-         

 .ندیالبتھ اگھ سروران مجوز رو صادر بفرما...بزنم
 ی دنبال شر م؟؟نکنھی خفھ ششھیم-دمی کردم وغرکیسرم رو بھ گوشش نزد        

 نکن کھ یپس کار... ندارمی دختره دل خوشنی ونھ ازھینھ از بق... از تو؟؟نھیگرد
 !!! کنمشھیخونتو بھ ش

 !!! داشمی رو رو دست زدھو؟؟کامرانی یری گیچرا جو م!!! خب بابالھیخ-         
 !!! کھ ھستینیھم-         
 :دیچی فلور نرم وآھستھ تو گوشم پیصدا        
 !!!یخوش اومد.... جانامیسالم ت-         
 رو لباش بود یتنھا لبخند تلخ وکم حال... روح وتفاوت رو بھش کردمیب...سرد        

 بھ سرتاپاش ی اجمالینگاھ... کردی از ھمھ حلقھ اشکش داشت توجھ جلب مشتریوب
دستش رو دراز ... آب رفتھ کردمی لبام سالم تکون دادم وتنھا با حرکتیانداختم وسر

 :نقش وجال داد وگفت یلبخندش رو کم...کرد کھ اخم کردم
 کن یپس لطفا سع.... ماستداری دنیامشب آخر... دوستھیبھ عنوان ... نھگھید-         

 دایخاتمھ پ.... منیحداقل برا)بغضش شدت گرفت...(ی وبا دلخوشمیدوستانھ رفتار کن
 .امیلطفا ت!!!کنھ

 کوتاه باھاش دادم اما تو حالت یبا اکراه دست...تمنا وعجز تو صداش واضح بود        
 کھ گذاشتھ ی ست مبلیراه افتادم سمت گوشھ سالن ورو... نشدجادی ایریینگاھم تغ
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 ی ومن رو وسوسھ ومحتاجش مزی می ھا رویدنیانواع واقسام نوش...بودند نشستم
 کنم اما امشب یریکردم تا از خوردنش جلوگ  بارھا خودم رو سرکوبشبیاز د...کرد

 ھی از یمقدار کم... شدی سپرنجای کھ ای از تمام مدت زمانشتری بیحت...داغون بودم
 ی داشت عطش من رو براشیسرخ...ختمی بلند جلوم رھی پاوانی لی تویبطر

ھم نبود مست بشم  برام مگھی کھ ددمی رسیبھ مرحلھ ا... کردی اضافھ مدنشیسرکش
 خواستم بھ آرامش یفقط م....ادی بھ بار میمھم نبود کھ بعدش چ...از سرم بره وھوش

 وبھ جمع روبھ روم دمی رو نوشالسمی از گیجرعھ ا... دچار بشمی نسبیوفراموش
ھمھ ... طرف مشغول بودندھیھر کدوم از پسرا ....تحت نظر گرفتم... شدمرهیخ

 کیکرد بھ من نزد ی جرات نمی شناختند اما کسی حاضر ما رو میدخترا
 کمی نزدی ونذاشت کسستادیچندبار شاھد بودم کھ فلور سرسختانھ جلوشون ا...بشھ

 رو با خشونت ومدی کھ بھ سمتش میاما امشب ھر دست... رو داشتتمیانگار مالک....ادیب
 کز کرده  گوشھھیاحسان خشن شده وتنھا ... نداختی بھم می بدی کرد ونگاھایرد م

 نی اما نھ تا اادی کامران بھ جوش بی ھای کھ بھ خاطر سرکشدادم یبھش حق م...بود
 ی حرف می االصل بودند وبھ فارسیرانیچند نفر از افراد اونجا ا!!!اندازه
 سن یھمون لحظھ استاد رفت رو... بودنی بھتراھوی ھنی برام تو اییتنھا...زدند

 رو باال دستش  کردند کھشی ھمراھقیا تشوھمھ ب... رو بھ دست گرفتکروفونیوم
 :آورد وگفت

 وبدرقھ تی مراسم موفقی رو امشب توزی خوش حالم کھ شما دوستان عزیلیخ-         
 ی مرحلھ منیباعث مباھات وافتخارمھ کھ دخترم رو تو ا...نمی بیدردونھ دخترم م

 !!شیبھ سالمت) شرابش رو باال گرفتوانیل...(نمیب
من - کھ استاد اضافھ کرددندی رو سر کششونیدنی از نوشیھمھ جرعھ ا        
 ھی وزبان فارسشی پدرنی سرزمفتھیفلور ش... فلورم دارمی برایبرنامھ ا....امشب

 ی از آھنگایکی خواستم بھ مناسبتش امشب ی رو منیاز... گرفتھادی ھم خوب یلیوخ
 !! کنھجراگروه نوازنده ا... رو بھ انتخاب خودشیرانیا

 گفت یزی چستیانیفلور جلو رفت ودم گوش پ... کردند وسوت زدندقیھمھ تشو        
 زد کھ ی کرد وبھم لبخند پر درددای جمع من رو پنیچشم گردوند وب....وکنار رفت

 نشستھ بود وشروع کرد انوی مرد جوان پشت پھی... شدمرهی خانوی زدم وبھ پیپوزخند
 :بھ نواختن وخوندن

         -♫♫♫ 
  تو کنارمی نباشی وقتشمی موونھید        
  تو کنارمی نباشی وقتشمی مرونھیو        
 شمی مرونھیو,  شمی موونھی غم دنیآخر از ا        
 ی وای جان ایا        

♫♫♫         
  از نبودنھ توشمی موونھید        
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  تودنھی از ندشمی مرونھیو        
 رمیمیتنھا م        
  از نبودنھ توشمی موونھید        
  تودنھی از ندشمی مرونھیو        
 رمیمیتنھا م        
  تو کنارمی نباشی وقتشمی مرونھی تو کنارم وی نباشی وقتشمی موونھید        
 شمی موونھی غم دنیآخر از ا        
 شمی مرونھیو        
 ی وای جان ایا        
  تودنھی از ندشمی مرونھی از نبودنھ تو وشمی موونھید        
 رمیمیتنھا م        
  از نبودنھ توشمی موونھید        
  تودنھی از ندشمی مرونھیو        
 رمیمیتنھا م        

♫♫♫         
 )شمی موونھید-ی شعبانخاننایس        (
 یکار خودم رو تموم کرده م.... شدمی موونھی آھنگ داشتم دیقی حقیبھ معنا        

 دی لرزیدستام م... ساز داشتمنی بھ ایبیحس عج... لرزوندی دلم رو مانویپ...دمید
 رو لبالب پر از مشروب وانمیدست بردم ول...دمی شنی دست وسوت رو نمیوصدا
 بود ی آھنگ کھ مثل سوزن داغنی با اوصامخص... نداشتمیواقعا حال مساعد....کردم

 یجیحس گ...دمی ضرب سر کشھی رو بردم سمت دھانم ووانیل...قلبم فرو بردندکھ تو 
 ی داره از ذھنم میکم کم ھمھ چ...شمی کم کم دارم داغ منکھیحس ا... کردمی میومنگ

 !!! خودم ندارمی روی کنترلچی ھگھید...پره ومن
 :یراو        
 از زی لبروانیمخصوصا با دول.... شدی ھرآن کم وکمتر مامی تیاریحالت ھوش        
انگار کھ توھم ... جمع چرخوندنینگاھش رو ب...خمار شده بود...دی کھ سر کشیمشروب

 رقص بھ ی شد وزوج ھا براکیفضا تار...تلو خوران از سرجاش بلند شد...زده باشھ
 بھش ی جمعھ وداره با نگراننی بای آنالنکھی االیخ  بھامیت.... اومده بودندستیوسط پ
 ستی نشی بی ھا توھمنیغافل بود کھ ھمھ ا... جمع گم کردنی کنھ خودش رو بینگاه م

 ودلباختھ اش شد اما مجبور بود کھ اون رو دی ندامی از تی کھ مھرھیوفرد مخاطب کس
 ی لحظھ آرزو مر کھ قلبش شکستھ بود وھیدختر!!فلور.... بسپارهی فراموشاریبھ د

 ی تلو تلو مامیت.... واحساسم آورد رو خودش تجربھ کنھ سر منامی کھ تییکرد کاش بال
دو قدم عقب .... شدخکوبی اما سرجاش مدی رو دامیفلور ت...دی خندی جھت میخورد وب

قھقھ زد وبا لحن ... خودش رو بھش رسوند ومچ دستش رو گرفتامیرفت کھ ت
 : گفتی بھ فارسیکشدار
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 زم؟؟؟ی کار کنم عزیمن قراره باتو چ.... عشق من؟؟مگھیری میکجا دار-         
 :دیفلور آب دھنش رو قورت داد وتنھا زمزمھ وار نال        
 !!!امیت-         
 .بگو نفسم....ام؟؟؟بگویجان دل ت-         
 ... کھی فھمینم....ستیحالت خوب ن..... توامیت-         
 ھوا ی کندش وتونیگرفت واز زم کمرش رو امی تیاما قبل از ھر عمل        

 :دی کشغی سفت حلقھ زد وجامی تیفلور دستاش رو دور شونھ ھا....چرخوند
 !!!شھیحالم داره بد م....نیمنو بزار زم....امیت-         
بزار خاطرات ....می بار باھمنی آخریبرا....من وتو...امشب-دی مستانھ خندامیت        

 !!! بمونھیخوش
 !!!نی ــــــــــــــــــــــــی منو بزار پاامیت- زدامی بھ پشت تیفلور مشت        
 بغلش یفلور رو تو... ودو قدم تلو خورد ورفت عقبنی فلور رو گذاشت زمامیت        

 امی شب رو با تھی کھ ومدیاما فلور ھم انگار بدش نم... ونرم شروع بھ رقص کرددیکش
 امیت... نکردی توجھتشی واصال بھ وضعرفتی رو پذامی تچون مشتاقانھ...سر کنھ

 ....دی وبوکشورصورتش رو چسبوند بھ کنار صورت فل
 !!ی ھات تر شدشھیاز ھم....امشب.... کنھیآرومم م..... عطرتیبو-         
از ... کھ فردادهیاما چھ فا.... جذاب ترشھیاز ھم....تو ھم-دی کشیقیفلور نفس عم        

 ؟؟ی من رو دوست داشتھ باشی خوایتو نم... کھدهی فام؟؟؟چھیشیھم جدا م
 .رمی می تو میمن ب...یعشق من....من دوستت ندارم؟؟؟تو..... گفتھیک-         
 .نطوریمنم ھم-فلور بغض کرد        
 .داغونم.... حالمو؟؟؟بھ خاطر توینی بی نم؟؟؟مگھی ترکم کنی خوایپس چرا م-         
 .می از ھم جدا باشیخودت خواست....امی تیخودت خواست-         
تو ...من خرم... خواستمنیمن غلط کردم کھ ھمچ- داد زدبای فلور رو کند وتقرامیت        

 ؟؟یھم مثل من
 !!!ی زدی متیاری رو تو ھوشنایا....کاش-فلور عاجزانھ لبخند زد        
 اری ھوششھیاز ھم....من- شدرهیبھ لباش خ صورت فلور رو قاب گرفت وامیت        

 ....من...ترم
بھ ...من- کردی مکیصورتش رو آروم آروم بھ صورت فلور نزد        

 وزجر ی سختمی کھ من چقدر بھ خاطر دلباختگیدیتو نفھم...دمیعذاب کش....خاطرت
بھ عشقت .....میدر کمال غرور ونفھم.... کھیدینفھم....دمیکش... ودمیرو بھ جون خر

 یم....چقدر دوستت دارم...یخالق وبد ایکج خلق.... ھمھنی پشت ایدینفھم.... بردمیپ
 ی چقدر منکھیبا دونستن ا....نخواستم...اما من خر فقط دلتو شکوندم... منویدید

 یم....یشیحاال کھ ازم دور م....اما ...عھدم رو بشکنم....غرورم رو لھ کنم....خوامت
 ... دارمازی نفھمم چقدر بھت
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بگو ...بھم بگو-  رو گرفت ونجوا کردامی تیمچ دستا... زدیفلور لبخند پت وپھن        
ھمھ ...یتو دار....امیت... کنمی رو عوض میھمھ چ.... بمونمی خوای ومیدوستم دار

 .ی کنی رو اعتراف میچ
عشقم ....ای دنتنھا تو-  چشماشو بست وزمزمھ کردامیت... نمونده بودیفاصلھ چندان        

 ی میھر چ...ای خوام آنالینم!!! منی خوام آنینم.... خوام ترکت کنمی نمگھید...ییتو
 . فاصلھ نندازنمونی بگھید... بھم بگو امایخوا

صورتش رو از ...چشماش دوباره پر اشک شد...دیبرق از سر فلور پر        
 :با اشک گفت... در آورد وھولش داد عقبامی تیمحاصره دستا

 یی تو ھم جای تو عالم مستیحت.... دونستم از اولیم.... دونستمیم-         
 ریاما قلبت تسخ.... وبلعکسی رو تجربھ کردم وفکر کردم تو مال مننیبارھا ا...ندارم

 سرت ی کنم روزیفقط دعا م.... تو ندارمیتو زندگ...ی سھمچیمن ھ...امیشده ت
 !!!ی رحمانھ شکوندی رو کھ بیدل....ادیب
 

من بدون تو ...یتنھام نذار آن- داد زدامی دھنش گرفت کھ تیدستش رو جلو        
 ؟؟؟یآنـــــــــــــــــ ــــــــــ....رمی میبھ خدا م....چمیھ

 از شھر حرکت گری دی زد وتختھ گاز بھ سمترونیفلور با سرعت از تا الر ب        
 دی ظاھر آشفتھ اش جلو دودنیبا د.... گشتی مامی جمع دنبال تنیرش در بآ....کرد

 :وگفت
 تو ی مگھ نگفتم مشروب براامی؟؟؟تی از حد خوردادی بازم زامیت....امیت-         

 ام؟؟یسمھ؟؟؟ت
 .... شدنی ونقش زمدی رمق خندی بامیت        
        

 :امیت        
  استکی نزدداریلحظھ د        
 مستم... اموانھیباز من د        
 رستم... لرزد دلمیباز م        
  ھستمیگری در جھان دییباز گو        
 !!!غی بھ غفلت گونھ ام را تینخراش!!یھا        
 !! زلفکم را دستی صفایشینپر!!!یھا        
 !!! دلیزی را نرمیوآبرو        
 !!! استکی نزدداریلحظھ د        
 )استاد اخوان ثالث (       

چقدر روزھام رو .... لحظات واسم سخت وطاقت فرسا بودنی ایچقدر انتظاربرا        
 آرامش مھمون ی انتظار وقدری شمردم وباز ھم خودم رو بھ جرعھ ادشیبھ ام
 خودش انی من بھ پای ھایوتمام دشوار...چھارسال گذشت!! تموم شدگھیاما د...کردم
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چھ ....چھ رفتار... فرق کرده بودمیلیخ!!! وطنمی از دوری ناشی ھایدشوار...دهیرس
 پر بکشم می مادرھنیوقتش بود کھ بھ م!!!ھممون...من تنھا نھ...اخالق وچھ ظاھر

 ! خفقان وغربتنیرھا وبھ دور از ھمھ ا...آزاد ...وبرم
 ضرب نی زمی انتظار فرودگاه نشستھ بودم وبا نوک کفشام روی صندلیرو        
 اضطراب بھ ی وقدری صبریب..جانیھ...تاب وقرار واسم نمونده بود...گرفتم

 می در رفت وآمد وساعت مچی آدمانینگاھم ب....دی کشیووضوح خودش رو بھ رخ م
 : احسان نشست کنارم وگفتھ فوت کردم کرونینفسم رو کالفھ بھ ب...در نوسان بود

 یپس ک... فرودگاه رو وجب کردمنیاپاھام تاول زد از بس کھ طول وعرض -         
 م؟؟ی بردیبا

 خورده ھی!!!یومدی نایپسر جان ھفت ماھھ کھ بھ دن-روبھش کردم ولبخند زدم        
 . بزارگریدندون رو ج

ما کھ چھارسال ....الی خیاما ب!! دارهییبای صبر وشکتیظرف.... انسانھیبابا -         
 . ھم روشقھی چند دقنیا...میدیرو کش
 رفع شده ی بھ کلضشی ضدونقیرفتارا... مرد شده بودھی یقی حقیاحسان بھ معنا        

بھتر ... کردی مزی مسخرش کھ البتھ اون رو از ھممون متمای ھا وکارایبود بھ شوخ
مامان ... کردمی نگاه ممی تو گالریبھ عکس ھا... بودی نواختکی ھمھ نیاز ا

تو نبود من ...دهی خبر بھش رسنی کھ بھترانگار  گردمی دارم بر مدی شنیوقت....طفلکم
پدر ...ایآر...تایدر مورد آرم... کرده بود ومن ازش غافل موندمریی تغزای چیلیخ

 کردم کھ زودتر پر یفقط خدا خدا م... شده بودزیکاسھ صبرم لبر!!!ایوآنال...ومادرم
 : وگفتدی کشیقیاحسان نفس عم...واز رو اعالم کنند

 !! وطنی ایدل پر کشد بھ سمت وسو-         
 !!!یشاعرم کھ شد-         
 !!!ی نگاه داشتھ ایدر درونت مخف... کھ تویزیچ.... کنمی دلم را افشا مقیحقا-         
 !! کنھی گرفتھ قمپز در مادی ی ادبکھیدوتا ت....گمشو بابا-زدم بھ بازوش        
 !!!! ھاصی صلی تو فارسیزد-         
 .شھیمثل ھم...میری با جو خوبگدیبا-         
ھر کار کردم آخر نشد !!! تنگ شدهی مامایآخ کھ چقدر دلم واسھ قورمھ سبز-         

 .درست کنم
 ی می ھممون رو بھ قتل دستھ جمعیتو با دستپخت شاھکارت داشت-پوزخند زدم        
 .یرسوند
 !!!مننھ .... مال خانوماستیآشپز....دایببخش-         
 . رفتی از تو توقع میکی نی؟؟؟ای از مردا برده بودییمگھ تو خلق وخو-         
 ؟؟؟یدی دی میتا االن من رو عمھ قز....دست شما درد نکنھ-         
 فکر بھ ذھنش نی ه بود ھمی اگھیھر کس د.... آشکار ونھان تویبا رفتارا-         

 . کردیخطور م
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من االن با افتخار ... ومسموم شما ندارمی بھ تراوشات ذھن منفیمن کار-         
 .ری رو بپذتیواقع!!! مردھیمثل ... گردم کشورمیبر م...رمیومباھات م

 ...)... بھ مقصد تھران جھت سوار شدنسیاز پار... محترم پروازنیمسافر....(-         
 کنج ی بخشتیز لبخند رضا اسم پروادنیبا شن.... جشن گرفتھ بودنمیقلبم تو س        

 :احسان بشکن زنان گفت...لبام نشست
 !!! بھ تھرانرمیدارم م.... بھ تھرانرمیدارم م-         
سن پدرمو !!! گندهکھیپاشو مرت- سر شونش زدمیاز جا پا شدم ودست        

 ھ؟؟؟ی چای جلف بازنیا....یدار
 !!! شوقھیشاد-         
 !!!شھیالزم م....نگھش دار واسھ بعد-         
 رو ھنمی بھ مشتری ھر چھ بیکیبا ھر قدم حس نزد...می پسرا راه افتادھیبھ دنبال بق        
 !!! تلخ وطاقت فرسایی وجدای دورنیحس اتمام ا... کردمیلمس م

***************         
تفاوت رو احساس ... فرودگاه مھر آباد آھستھ واستوار وارد شدمیاز در ورود        

چمدون رو از !!!حس موقع رفتن وحاال برگشت بھ آغوش گرم خانواده... کردمیم
 یبا نگاھم دنبال خانوادم م...ی برقی نوار برداشتم وراه افتادم سمت پلھ ھایرو

 رو ی اسباب بازھی گرفتن ی بچھ براپسر ھی صبر یانگار!! تا ب وقراریب...گشتم
 ورفتم دمی رسنییبھ پا... ندارهی معنا ومفھومی کلمھ بردبارنیداشتم کھ اصال براش ا

 نشدم وتنھا قلبم یمثل قبال عصب... نبودی کردم اثریھر طرف رو نگاه م.... جمعونیم
 ...فکم رو جابھ جا کردم کھ...فشرده شد

 ام؟؟؟یت-         
 ی مردینرم نرم سر برگردوندم وچھره پر ابھت وآشنا...ستادیقلبم از حرکتش ا        
تنھا تونستم اسمش رو ... واسم واضح بودمی چھره اش خاطرت بچگی کھ تودمیرو د

 روز رفتنم دست ادیبھ ... بود رهی نم دارش تو صورتم خیبابا با پلکا...زمزمھ کردم
 :لرزونم رو بردم کنار سرم وگفتم

 !!! عھدم برگشتمیبا وفا...من برگشتم سردار-         
عطوفت ...محبت... پر از عشقیگرما... فرو رفتمری نظی بیی گرمایتو        

 : ولرزون گفتدیدستام رو دورش حصار کردم کھ کنار سرم رو بوس...وافتخار
 ... تموم شدمیباالخره چشم انتظار....یخوش اومد... جان بابایخوش اومد-         
 از خودش جدا کرد وبھم با فخر چشم ی نسبتا طوالنیمن رو بعد زمان        
 : ابروش رو داد باال وگفتی تاھی...دوخت
 مرد خوش قد وقامت وخوش ھی....مثل تو... خودم افتادمیای جوونادی-         
 .ینیالحق کھ پسر شاھ!!!چھره

مامان از پشت سرش .... محفوظ بودتشی شکستھ شده بود اما ھنوزم جذابیکم        
 نیتو ا...فراموش کردم کھ االن من.... کردی ونگام مختی ریاشک م... اومدرونیب
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محکم ... سمت ماماندمیبابا رو رھا کردم ودو... غرور برگشتمنیوبا ا..یلباس رسم
تنھا ... نداشتتی تنگش بود کھ حد نھایقدر دلم بھ....دمیبغلش کردم وسرش رو بوس

 دی رسی قدش نمشتری بنمی سیتا جا... فشردی کرد ومن رو بھ خودش میق ھق مھ
 : گفتمی شد کھ اشکاش رو پاک کردم وبھ سختقی صورتم دقیتو...مھم نبود...اما

 دای مروارنی اقی کھ من الی دونیم...چرا خشگلم؟؟؟من کھ برگشتم...ھیگر-         
 !!!شھی حالم خراب مزینر...ستمین

 ی معلومھ نمھ؟؟خوبی چی مھر مادری دونی؟؟نمیتو ھنوز آدم نشد-         
با انگشتاش (من بعد چھار سال...پسر جان.... کشھیچون ھنوزم عقلت نم....یدون

 اشکم در ی خوایبعد اون وقت م...دمی گوشم رو دگریج....پسرم رو)نشون داد
 !!ی درک کنیون تیھنوزم نم...امی تشھی گرم بلند می از جااد؟؟؟صداتین

 :دیمامان توپ... گوشھ لبام جا خوش کردیاما تنھا لبخند...خندم گرفتھ بود        
 ؟؟حرفمی تا بناگوش باز کردشتوی کنم نی مفیمگھ من دارم جک واسھ تو تعر-         

 .امیخنده دار نبود ت
 :ت گفیکھ باباھم شاک!!! ھنوزم مثل قبل معترض... کوتاه کردمیقھقھ ا        
 تای رو بھ آرمدمی چشمھ امدیبازم با!!!وھنوزم بچھ ننھ اس خرس گنده-         
 !!من کھ چغندرم!!!ی داری ولھیتو کھ کال فقط ...بدوزم
 :دمی اومدن اسمش نگاھم رو گردوندم وپرستا؟؟؟بایآرم        
  کو؟؟تایآرم....تایآرم-         
 ... شونھ چپم کھ برگشتمی خورد رویدست        
 ی ما کال وجود خارجیانگار...ی خواھرت فراموش شدتادیخوب -         

 ی سانسور مینی بی نمگھیمارو د....چشمت وا شده... اون وریم؟؟؟ھان؟؟؟رفتیندار
 ؟؟؟یکن

 فرق کرده بود یچھرش بھ قدر... باشھتای دختر ھمون آرمنی شد کھ ایباورم نم        
 اخمو نگام ی با ظاھرنھیاخم کرده ودست بھ س.... بدمصی تشخیا لحظاتکھ نتونستم ت

 ...دی کشغی کرد کھ بغلش کردم وبردمش تو ھوا وچرخوندم کھ جیم
 !!!من ترس از ارتفاع دارم!!!نییبزارپا....دهی از کلتم کھ پرام؟؟عقلیت-         
 .... ولبخند زدرونینفسش رو محکم داد ب....نییآوردمش پا        
 !!! بھ خدای اوونھید-         
 !!! شده رسممیوونگی وقتھ کھ دیلیخ- زدمیلبخند تلخ        
 ؟؟؟یاز ک-چشمک زد        
 !!!زمانش از دستم در رفتھ.... وقتیلیاز خ-         

 
 اونم پر اشک تر یوچشما.... شدی تر مقینگاھم با لبخند ھر لحظھ روش عم        

 ... انداخت واشکاش رو پاک کردنییسرش رو پا...دی لرزیوچونش داشت م
 !!!یاری اشکم رو در میدار.... نگام نکنی جورنی اامیت-         
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 ؟؟؟ی کنی می ھاتو سر من خالی غرامت دلتنگی چرا؟؟نکنھ توھم دارگھیتو د-         
ست  کھ از دھیی غرامت رنج وعذابانایا....رینخ-  متورم نگاه کردیبھم با چشما        

 ختناشیآمار کخ ر!!!یچی وھیبعد تو کھ اونور بود....دمیداداش کودن نره خرت کش
 . شده بودشتریب

 : از پشت سرم گفتی مردونھ ایصدا        
 ورد زبونشھ یھنوزم چغل...الدی بھ نوک برج مدهیرس....قد ننھ سرما عمر کرده-         

 !!! جنبھیدھن لق ب
  گل کرده بوده؟؟تیبھم نگو کھ تو رگ شوخ طبع-تایآرم        
 !!!! تو ھدفی زدقایاتفاقا دق-         
 !!!ی کھ ھمھ رو دست بھ سر کنستی ندیبع.... مردم آزاریاز تو-         
منم بھ ھمون اندازه تو .... چشماش گرد شدای برگشتم عقب کھ آری جدیبا حالت        

 زده بود وھمھ غیفرق موھاش رو ت....ق کرده بود فری ھم بھ کلایآر...بھت فرو رفتم
اما ھنوزم ھمون ....شتری صورتش بتیقدش بلند تر شده بود وجذاب.... دادهیرو بھ سمت

 .... کردی دعوت مصورتش  من بھدنیحس رو در موقع د
 ی نمالتممیاما تو مخ... ترهکیبھ آدم نزد....مرگ از رگ گردن.... گفتنیم-ایآر        

 !!! داداشامیت.... رحم کنمیبھ نفھم....میبھ جوون!!! کنمارتشی زیھ حضور کدیگنج
 ستادی اکھییتا جا... رفت عقبی شدم واون در ازاش می مکیقدم قدم بھش نزد        
 :وگفت
 !!! واز خودش دفاع کنھستھی بایطی در ھرشرادیبا.... مردھی-         
  گند مـــــــــــــــــرد؟؟؟یمگھ بھ تو بزمچھ ھم م- دی خندتایآرم        
 !!!پس دھنتو ببند.... کشھیعقلتم نم..... تو چشمات کوره-ایآر        
  ام؟؟ـــــــــــــــــــــــیت-تایآرم        
 دست ھی تونستم از چھرش بخونم کھ ھر آن منتظر یم.... شدقی تو چشمام دقایآر        

 : وگفتدیپشتم رو مال... بغلم گرفتمشیم وتواما دستام رو باز کرد...کتک مفصل باشھ
شمارو بھ ..ی زما نکردیادیتو کھ ....دلم برات تنگ شده بود داداش بزرگھ-         

 !!! ومارو بھ سالمتریخ
 ی کھ نمیزی چد؟؟؟ازی تو فکر وذکرم بودھی کھ ھر ثانی فھمی میتو چ-         

 !!!حرف نزن....یدون
 از سرش یآب وھوش وھمھ چ....ند ھر کس بره اونور گیم....آخھ جسارتھ-         

 !!! گذرهیم
اون !!دهیکھ عقل از سرت پر.... زدن با تویاونا غلط کردن واحرف اضاف-         

 .شھیحرفا واسھ من لحاظ نم
 : شونم وگفتیبابا زد تو رو....از خودم کندمش وبھ سرتاپاش نگاه کردم        
 ھم کھ لی قبنیسالم وخوش آمد واز....ی رو کھ بھ جا آوردداری ددیتجد....خوب-         

 ؟؟یی ھم بفرمای کھ استراحتمی گرم خونھ بر گردی بھ فضاستیبھتر ن....یگفت



 476 

 خستھ یبس!!!! سرداری برجا وروا بھ زبان آوردیالحق کھ سخن-دیخند        
 !!!بفرما....ام

واقعا ...نگی سمت پارکمیافتاد گرفت وراه تای چمدونم رو بھ زور از آرمایآر        
 ندونھ کھ دیاما شا.... بودی ھم مای خواست کھ آنالیتوقع نداشتم اما دلم م....خستھ بودم

 اومدن بھ ی نداشت برایلی داشت بھ طور حتم دلی اگر ھم آگاھایمن برگشتم 
 رو انداخت چیبابا سوئ... رو گذاشتم صندوق عقبوچمدون نی بھ ماشمیدیرس!!!استقبالم

 ....تو بغلم ورفت سمت در راست
 .امیتو برون ت-         
 ریی تغشی کم وبابونایخ...راه افتادم.... تکون دادم ونشستم پشت فرمونیسر        

 ی طبق معمول مای وآرتایآرم...اوردیکرده بودند وجنب وجوش مردم من رو بھ شوق م
 غی جتای گرفت کھ آرمتای آرمی از بازویشگونی نایآر... کردندی وجروبحث مدندیخند
 : داد زدی وعصباندیکش

 !!!!رهی ازت بگی حال اساسھی رو بگم کھ ی ھمھ چمانی بھ ایمجبورم کرد-         
 مان؟؟؟یا-دمی بھش نگاه کردم وپرسنھی آیاز تو        
من گفتم ...من...زهیخوب چ....خو-بھ پتھ تتھ افتاد... دادهی چھ سوتدیتازه فھم        

 مان؟؟یا
 !!!آره-         
 .دهیاز دھنم پر!!... گفتمیحتما اشتباھ-         
 ھ؟؟؟ھان؟؟؟ی کمانیا.... من دروغ نگوھی تایآرم-         
 نیی پادیصداشو با ترد(مانیا... داداشدی پررونی منظور از دھنم بیبھ خدا ب-         

  باشھ؟؟یسگ ک)آورد
 ؟؟؟ی محسوب شدراتییتو ھم جزو تغ... چند وقتھ نبودمنینکنھ تو ا-         
 ھی چھ حرفنیا- کردی ومات بھ دورش نگاه مجیبغض کرده بود وگ        

داره بھ من ....دی بگیزی چھیبابا شما ....؟؟مامانی بھ من اعتماد نداریعنیداداش؟؟؟
 !!! چسبونھیانگ م
 تکون از حرکت ھی با نیش پامو رو ترمز فشار دادم کھ ماابونیکنار خ        

 : کنان گفتمدیبرگشتم عقب وتھد...ستادیا
 رو از اول تا آخر شرح ھی االن قضنی ھمای....تایخوب گوشاتو باز کن آرم-         

خونشو بھ ... کنمی مدای رو پمانیاون ا... دوزمی وزمونو بھم منی شده زمای...یدیم
 !!! کنمی مشھیش

 ... داریخودیداداش چرا ب-ایآر        
 یتو چتھ؟؟چرا آبغوره گرفت.... خود دخالت نکنیب!!! فک بستھیکیتو -داد زدم        

 ؟؟ی کنی می پرده پوشی رو داریچھ راز وسر!!گھیباز؟؟د دھن وا کن د
 ی رمز ورازچیھ... بگم؟؟داداش بھ جون خودمیخوب چ-ختی ریاشک م        

 ؟؟ی ابھیمگھ تو غر!! کنمی کھ من ازت مخفستین
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 تای؟؟آرمی آبغوره گرفتلی دلیپس چرا ب... پرسمیچون داداشتم م....گھی دنیھم-         
منو ....دستت رو شده...ی کنی ھست تو اشکاتو روونھ می مسئلھ اای یزیھر وقت چ

من داداش بزرگ .... کنمیاعدامت کھ نم!! شدهی مثل بچھ خوب بگو چاالی... نکنایس
 نکھی اما بعد ای من رو محکوم ومحاکمھ کنیحق دار.... نکردمیادی....آره نبودم...ترتم

 رو برام ی دختر خوب ھمھ چھیزودباش مثل ... رو دستمیختی رو مثل آب ریھمھ چ
 ....بگو

 ... داداشیول-         
 . کنمی ولت نمیتا نگ!!! کنفی رو تعریچیھمون ھ-         
 یچی ھی بشیتو بگم کھ راض ی برایچ... تو چنتم ندارمی اھی قضیوقت-         

 ست؟؟؟ین
 چھ ی دونیخودتم م....ستمی ول کن نارمی رو در نھیِمن تا سروسر قض-         
کھ نھ تنھا تو ... ھستیزیمن مطمئنم چ!! عوض نشدهیچیھ....ھنوزم ھستم!!!میسرتق

 .دی کنی ممشی ازم قادیبلکھ ھمتون دار
 رو ی ھمھ چنھی بھ ھمرشیخ!!بسھ....بابا...تاجانیآرم- گفتیبابا با خونسرد        

 !!باس بدونھ....می خودمون نگھ دارشی کھ پستی مصلحت نگھید...یبراش بگ
فکر عواقبش !!! دارهی کھ چھ واکنشی دونیخودت م....بابا قربونت برم-تایآرم        

 ؟؟یھست
 زود ای ریانھ؟؟؟دی ادی ھماھنگ بشھ وکنار بای قضانی با ادیباالخره کھ با- بابا        
 . شدی مرشیدستگ

 ی دونستم چینم... ھمشون در نوسان بودی چھره ھانی وپرسشگرانم بجینگاه گ        
 یتوروجان ھر ک- پر از ابھامات گفتمیبا حالت... کنندی می حد ازم مخفنیرو دارند تا ا

 می قادی شده کھ شما داریچ....جون بھ لب شدم...دی کلوم حرف بزنھی دیدوست دار
  تا االن ندونستم؟؟؟من  کھھید؟؟؟چی کنی میباشک باز

 
آروم باش بابا - من رو داشتی برآروم کردن حال متشنج وعصبیبابا سع        

 .بزار پامون بھ خونھ برسھ...دمی محیمن خودم برات توض...جان
 !!! رو بفھممھی قضی خوام تھ وتوی االن منیاما من ھم-         
 مینی شی خونھ ممیبزار برس...یاالن تمرکز وآرامش ندار...یتو خستھ ا امیت-         

 .می زنیبعد استراحت مثل دوتا مرد باھم حرف م
 تونم بھ ی برام مھمھ کھ من نمی موضوع بھ قدرنیپدر ا-دمی تو موھام کشیدست        

 ی رو ازم مخفیچ... رو بفھممی جا ھمھ چنی ھمدیمن با... فکر کنممیارامش وراحت
 د؟؟یکرد

 یممکنھ تصورات غلط بکن...ی کنلی تحلھی درست تجزی تونی طور نمنیتو ا-         
 .متوجھ باش....امیت

 : گفتمایبازش کردم وخطاب بھ آر... ورفتم سمت در بابانیی پادمی پرنیاز ماش        
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 .مییایمن وبابا خودمون م... رو ببر خونھتایتو مامان وآرم...ایآر-         
بعد ....بزار پات برسھ!!! مادری جان چقدر ھولامیت- بھ دورش کردیمامان نگاھ        

 . ومعضالت باشیدلنگرون زندگ
 نیآرامش من تو دونستن ا... خورمیمن دارم خودم رو م... مامانشھینم-         

 .دیلطفا درک کن!!!موضوعھ
 : شد وگفتادهیبابا خونسرد پ        
 یمن وداداشت بعد حل برخ.... پشت رول برو خونھنی بشای جان تو بایآر-         

 .مییایسوتفاھمات خودمون م
بھ ... بھ من وبابا انداخت ونشست پشت فرمونی شد وبا تعجب نگاھادهی پایآر        

 ییبا قدما... سبز بودی فضاھی یکیھمون نزد... تختھ گاز گرفت ورفتھی از ثانیکسر
 ران پام یآرنج دست راستم رو گذاشتم رو... نشستممکتی نھی یپر شتاب رفتم ورو

 ی آروم اومد ونشست رویلیبابا خ... دادمی پامو تکون تکون متیواز شدت عصبان
 :دمیبعد چند لحظھ سکوت پرس... رخ ندادهی اتفاقچیانگار کھ ھ...یصندل

 !! سوتفاھمات حل بشھنیسرتاپاگوشم تا ا....خوب؟؟؟من منتظرم-         
 .امی تارمی دونم وسر در نمیواقعا نم-         
 .دیستیبھ اندازه من سردرگم ن... ھستی براتون گمھ؟؟؟ھر چی؟؟؟چیاز چ-         
 ھی وی خانوادت زدی از خوشی حد واست مھمھ کھ حتنیتا ا.... موضوعنیا-         
 ؟؟؟ی برگشتش رو تلخ کردینیری شییجورا

 اما ادی بھ نظر بنطوری ادی شاای....ستی نی ای پا افتادشی موضوع پنیپدر ا-         
 . تونم چشم رو ناموسم ببندمینم...من

ھنوز من زنده ....ی کشی رو بھ رخم مرتتی غی وداری چشم ببندی تونینم-         
 . خاکرینرفتم ز!!ام

 ھ؟؟؟یمنظورتون چ-         
 باالسر یحت... کشمیونفس مزنده ام .... منیعنی....ھنوز سرپرست خانواده-         

 ی حد بھش پروبال بدنی کھ ت تا استی نیازی نگھید....ومسئول ناموسمم...توھم ھستم
 .یوبزرگش کن

 مسائل بخوام واکنش نشون نیتو ا... کھدیاما بھم حق بد... نداشتم پدریقصد-         
 ھ؟؟ی چھی قضدیبگ...دیحاال تا من رو سکتھ نداد....بدم

 طی شرایکھ تو تو.... کنمی مفی برات تعریمن وقت-دی کشیقیبابا نفس عم        
 ھینھ االن کھ مثل ....یری بگمی تصمی منطقی وبتونی قرار گرفتھ باشی مناسبیروح

 .ی چرخی دور خودت مختھیاسب افسار گس
 !!!دی بزارشی من رو تو خماردی خوای کھ مدیبابا نگ-         
حاال ھم !!!نھ لجاجت... عقل ومنطقیاما از رو.... ھاھی مانیتوھم...یزی چھی-         

پاشو !! کنھیآروم ترت م....می طرفا بزننی ھمی دورھی می برایب...نجای امیاومد...کھ
 .پاشو بابا...پسرم
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 ی ثابت واستوار گام بر مییبا قدما...بالجبار پاشدم وشونھ بھ شونش راه افتادم        
 کردم کھ التھاب درونم فروکش کرده ودارم بھ یکم کم حس م....نطوریداشت ومنم ھم

 کھ بابا از دوران ییمخصوصا با حرفا وخاطره ھا... گردمی بر میحالت عاد
چھ ...عجبا....ھھ!! تلخی دار وگاھخنده یگاھ.... کردی برام بازگو مشیجوون

 : آروم کرد کھ گفتمیبابا خنده ا....ھیروزگار
 دن؟؟یمساعده وآماده شن... من االنطی کھ شرادی کنیفکر نمبابا؟؟؟-         
 .یومدی نایھفت ماھھ کھ بھ دن!! پسری عجولیلیخ-دیخند        
 یبھ نظرم برا...من رو آماده کرده...ی روادهی پنی بھ دوساعتھ کھ اکینزد-         

 . باشھیکاف...ییبایصبر وشک
مخصوصا اگھ .... ھفتھ ھم کمھھی...ی فروکش شدن خشم والتھاب درونیبرا-         

 ییبتایچھ مص!!نھیکافر نب...مسلمون نشنوه.... بکشھری تی باشھ وبدجوریزخمش کار
 .علم کنھ
 . درمونش باشھی تونھ دوایم....دوساعت ھم.... اوقاتیاما گاھ-         
 ای ی انھیک....ی باشی بھ سخاوت وقلب تو داره کھ چجور آدمیبستگ-         
 ام؟؟یحاال ت.... کالت پس معرکسیدینبخش...یچی کھ ھیدیبخش!!بخشنده
 بلھ؟؟-         
 .ی بھم قول بددیبا-         
 ؟؟؟یچھ قول-         
 .مردونھ ھم باشھ-         
 !!! شدهی چنمیتا من بب....دییشما بفرما-         
 دونم کھ صبر یم!!توی وسرتقینھ لج باز...ایعقل ومنطقت رو بھ کار بنداز-         

 !!!دهیکار دستم م....ستی نزی واسھ تو جاگھید
 : گفتی تکون دادم کھ با آھیسر        
 رفت ی مثل االن متایآرم...شی سال پھی گرده ی بر مھیقض...راستش-         

 خوام بھ مادرت ینم.... شددای پاوشی خوب بود کھ باز سروکلھ سیھمھ چ....دانشگاه
 رو با تایآرم... از فھم ودرک نبردندیی بوچی کنم اما واقعا خانواده اش ھی احترامیب

 شده دهی ھم فھمتایآرم... زدی رو چوب ماشی کرد وزاغ سی متی وحرفاش اذباشیتعق
 خودش ورشتھ یھم کالس.... آشنا شده بودمانی پسر بھ اسم اھی دانشگاه با یبود وتو

پسر خوب ....طوری ھممانمیه بود وااز قرار معلوم بھش عالقمند شد....یمعمار
 اوشیس  کھدی دیم!!!یاز ھمھ نظر عال....با اخالق...یکار...سر بھ راه....ھیبیونج

 خواست حالشو یچندبار... کنھ خونش بھ جوش اومده بودی متیچقدر خواھرت رو اذ
 مادرش زنگ زد وبا مادرت قرار نکھیتا ا.... مانع شدتای کھ آرمرهیبگ

 ھی... خوشم اومدیلیخ.... جلسھ معارفھ رو گذاشتھی یول....کھ نھ....یخواستگار
 بودند وقرار مدارا رو یاضھر دو طرف ر!!! کردهلیخانواده با اصالت وتحص

 یراستم م!!الستی واویمادرت نگران بود کھ بفھم... از تو اومدادمی....میگذاشت
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 بھ می چفت وبست زدنیمواسھ ھ....ی رفت کھ داغ کنی توقع رو منیاز تو ھم...گفت
 دعوا ھی پا؟؟ھنوزمیگی میحاال چ...خوب!!!تا االن...میدھنامون وسکوت کرد

 ؟؟؟یوقشقلق
  داره؟؟؟تیمگھ من واظھار نظرام واسھ شما اھم...ھھ- زدمیکیسریپوزخند ھ        
 اما باور ی کھ دلخور بشدمیحق م!!یبھ ھرحال توھم پسر ارشد من وخانواده ا-         

 ...مجبور شدم کھ... نداشتتی احساس امنتایآرم.... اتفاق افتادییھوی یھمھ چکن 
 تونم بفھمم یمن م... بشھ شدرمی خواستم دستگی کھ میھر چ!!ھیکاف...بسھ بابا-         
 ی خواستگارھی وخبر دیاما درست نبود کھ تنھا بھم زنگ بزن...دی داشتیلیچھ دل
 مراسم معرافھ ھی از شتری بیاما از ظاھرش معلومھ کھ ھمھ چ....دی رو بدیمعمول

 !!!سادست
 ام وصالح تایمن پدر آرم....ی وبد کنی حد دلت رو چرکنی تا استی نیازین-         

 یازین!! وختم کالمنیھم...اونم تنھا بھ خاطر خودش...دونستم کھ دخترم نامزد کنھ
 بعد برگشت می رو گذاشتی ضمن مراسم اصلدر...امی تی حد شلوغش کننی کھ تا استین

 ادی بده وکم وزریی تغی خواستین مراسم تو ھرچیتو ا...میفقط حرفاش رو زد....تو
 !!!دونی منمی گود وانیا...کن

 اما دوست داشتم یشما مختار...دی کارو کردنی کھ شما چرا اگمیمن نم-         
 .دی ذاشتی سر من متای ھم بھ عنوان برادر بزرگ تر ارمیاحترام
 حد کشش نی تا ایدار...ی دونستی موضوع کھ خودتم منیآخھ تو بھ خاطر ھم-         

 ؟؟یای وکنار نمیدیم
 خواھرم دخالت کنم؟؟حق ندارم کھ ندهینداشتم کھ تو آ....من حق داشتم بابا-         
  بشم؟؟یعصب

 ی کاری بخواایولج باز لج نی از سر ھمام؟؟نکنھیت-بابا چشماش رو تنگ کرد        
بھتره تو ھم ... واست آوردمی منطقلی بشھ؟؟من دالی خواھرت متالشندهی کھ آیکن

 .ی عمل کنیمنطق
 دلخورم ی حسابنکھی غول سھ سر؟؟با اھید؟؟ی از من داریپدر شما چھ تجسم-         

 ی خوارھرم رو خراب نمی زندگمیاما من بھ خاطر خودخواھ...ی واز من مخفدیکرد
 !!دی ابھی کھ انگار بامن غردی وانمود کردیاما شما طور....کنم

چرا .. بار کنی باقالاریحاال خر ب!!!پسرجان بفھم کھ ھمش حرف بوده... بابایا-         
 ره؟؟یتو کت تو نم

 : وگفتدیخند... بھ روش نگاه کردمیبا انگشتش تو سرم زد کھ با لبخند        
 می بریموافق...حل شد وخالص!!! استیت نشان رضالبخند وسکو!!!آھان-         

 !!!ارهی داره منو از پا درمیخونھ؟؟فکر کنم خستگ
 !!! بودییسخن بجا-         
کوچھ ومردم برام ....ابونی ودست بھ گردنم انداخت وراه افتاد سمت خدیخند        

 زی بھ چیل وقتھ برام خاطره ساز شده واالن بھ کیلی کھ خیزیچ...جالب وتازه بود
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بابا ھزار منطق واسم رو کرد کھ بھ غلط کردن ھم ...کنار اومدم!!! بدل شدهی اگھید
 دیی تادی وتو ھم باگھی تا صبح برات میالش بشی خی دونستم اگھ بیم... شدمیراض

 !!!ومن اصال حوصلش رو نداشتم...یوبحث کن
 .رسھیم    
 ی شناختھ شدم وھمھ کاراسیرسما بھ عنوان رئ... شرکت بابای توی روز کارنیاول    

 ورقھ کسالت آور ی سرھی ونمی جابشھی نکھیاز.... بستھ بھ من شدازی پرتایشرکت از س
 کردم گرچھ ی بھش عادت مدی بود کھ بای خورد اما منوالیرو مطالعھ کنم حالم بھم م

 ی مواریوتنھا طوط...تسی خونم متمرکز نی مارم اونچھ کھ دی وقت روچیذھنم ھ
 کردم تا سردر ی می قرار داد رو بررسیورقھ ھا!!!نی باشھ وھمیفیخونم تا رفع تکل

 من رو از واری شدنش بھ ددهی کوبی کھ در چھارطاق باز شد وصداھی بھ چی چارمیب
 مبل پالس ی روو  اتاقمی کھ خنده کنان اومد تودمی رو دایسربلند کردم وآر...جا پروند
 : وپر اضطراب گفتستادیروبھ من ا... کردی ھم داد وقال میشد ومنش

واسھ من ... ھماھنگ کنمدی بھشون گفتم کھ بزاریھر چ...سی رئی آقادیواقعا ببخش-    
 !!! داره قبول نکردند اومدند داخلتیمسئول

 رو انجام فتونیمتوجھ شدم کھ شما وظ.. خب خانوماریبس- تکون دادمیسر    
 . ندارهیرادی بار انیا!! سر کارتوندی ببرفی تشردی تونیم) کردمایررو بھ آ...(دیداد
 !!! شناسفھی نره خانوم وظادتونیقھوه - انداخت کھ گفتای بھ آرینگاه حرص    
 : گفتضی بود فکش رو جابھ جا کرد وبا غی کھ اسمش ھم خانوم کرامتیمنش    
 .با اجازتون!!!چشم حتما-    
پول اضافھ واسھ در !!!آرام- داد زدای کھ آردیقدرت کوب ودر رو با رونیرفت ب    

 . کنمیاز حقوقت کم م...میندار
 :گفتم...دی خندزی بھم نگاه کرد ورایآر....خندم گرفتھ بود    
 ؟؟؟یاری حرص بنده خدارو در بادیخوشت م-    
 یشارژم م... دارهی اگھی حس وعشق دھی... کردنی وجریمردم آزار...امیاصال ت-    
 !!!کنھ
 !! داخل شدنتنیمثل ھم... کھ افتاده بھ جونتھیماری کارت کنم؟؟بیچ-    
 .می حرفا رو باھم ندارنی من وتو کھ اامیاووووووو ت-    
 اجازه دیبا.... فردھی بفھمھ کھ موقع دخول بھ اتاق دی آدم عاقل وبالغ باھی-    
 ... سرش رو مثلنکھینھ ا....رهیبگ

 یاز الفاظ نامناسب وفحاش!!!ی آیآ- صورتم گرفتیجلوانگشت اشارش رو     
 .ستیدر شان شما ن...سی جناب رئدیاستفاده نکن

 !!! وسطای نتی پارازنیع-    
 .تذکرات الزم رو دادم-    
 د؟؟؟یمتوجھ ا... داخلدییای بنیی پادی موجود دوگوش نندازھیکھ سرتون رو مثل -    
  چنده؟؟؟لویدر زدن واجازه ک...امی تایریچھ گ-    
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وگرنھ با ... بشھتی رعاتیصرف حفظ موقع...یطی محنی تو ھمچدی کھ باھیزیچ-    
 !!ی سروکار دارپایت

 !!! خان داداشمونھسمونینھ واسھ ما کھ رئ.... استھیاون مال بق-    
 بامن داشتھ ی خوای ھم کھ میھر صنم....یشی محسوب مھیشما ھم جزو بق-    

در ھر ... قائل بشمضی تبعگرانی تو ودنی کھ من بشھی نملی دلنیاما ا...باش
 ؟؟یاوک....یمورد

 بھ ی صفات آدمیرنگ وخو...چھ زود روت اثر گذاشتھ!!یتیریجونم جو مد-    
 !!یخودت گرفت

 ؟؟؟یاوک-    
 . بابایاوک!!!ی قانونی آقایبلفرض اوک-    
 .ی وقتم رو گرفتیاومد... دارمی کار وزندگرونیحاال برو ب....نیآفر-    
 !!!یدی کشی مشقت میچقدرم کھ تو داشت-    
 !!! سر کارتوندییبفرما...ستیبھ من مربوط ن...تو چشمات کوره-    
 !!!ایآر.... منمامیت-    
 !!ومدهی واسم نیوقت اضاف... کار دارمیلیمن خ.... باشی خوای میھرک....ھر خ-    
 وما ھم یفعال کھ شما شاھنشاھ...سی رئیچشم آقا- از جاش بلند شد وگفت    

 !!!یایاما تو خونھ م...فرمانبردار دست بھ کمر
 ... نگاه کردمیبھش باال چشم    
 !!!ی نکن نزارم بھ خونھ برسیکار.. برو تا پاچتو نگرفتمایآر-    
با ...شمی نمفی مصدق اوقات شرگھید... کار دارمیلی اومد خادمیمن االن -    

 !!!اجازتون
ھمون ... با دوتا فنجون قھوه اومد تویرفت سمت در کھ ھمون لحظھ باز شد ومنش    

واسھ عمت قھوه - بھ سرتاپاش انداخت وگفتی نگاھای کھ آرستادی اایدم در روبھ آر
 . تر بودنیسنگ....اری کال نی خواستی؟؟میآورد
قھوه اتم کھ -ینیتو س ازش خورد وبرگردوند کمی فنجون رو برداشت وھی    

 !!!زهی قھوه برستیبرو دختر بلد ن!!!خھی
 دیزی خودتون قھوه بردییپس بفرما- رو چپوند تو بغلش وگفتینی با حرص سیمنش    
 !!!با اجازه.... مرتب کنمدیمن پروندھام رو با...یری مشیآقا

 : با تعجب بھم نگاه کرد کھ گفتمایآر.... درو نبستی ولرونیرفت ب    
 . خوب بلده تورو آدم کنھنیھم-    

 !!!ـــــــشیچ... دخترهھیمگھ ک!!!دهی دتممیمن وترب....دهیپشت گوشش رو د-    
 کھ زود دمی رو شنی آرومی جروبحثایصدا... ودرو با قدرت بسترونیرفت ب    

از جا بلند شدم وکنار ... ورفتدی کھ گوشھ لبم بود زود پر کشیلبخند کج...قطع شد
 پادشاه ھی کردم حس ی کھ بھ شھر نگاه منجایاز ا...ستادمی ابیپنجره اتاقم دست تو ج
 یصدا!!! ندارهی دلخوشچی اما ھرپاشھی داد کھ کل شھر زیابرقدرت بھم دست م



 483 

 بھ حاتی تفرنی وامیبازم ما برگشت.... درش آوردمبمی جیاز تو... بلند شدمی گوشامکیپ
 ی دغدغھ زندگی بی تونم چند روزی من نمیانگار... ھم شروع شدنای ایصطالح عالا

 !!!!کنم
 
 

 :ایآنال    
 :درو آروم پشت سرم بستم وصدام رو بلند کردم    
  خانوم؟؟؟ی ی؟؟کجایزھراخانوم....زھراجون-    
 دونستم کھ زھراخانوم اکثر اوقات یم.... از تصورم رفتم سمت راه پلھ ھایرویبھ پ    
 زنھ ی بدبخت می تو سر خدمتکارازشی با زبون تند وتای بره ی اتاقا بھ سر میتو

 مقدار آسوده تر وراحت کی چند روزه خدمتکارا نی ادیاما شا.... کنھی میوامر ونھ
چون خود بنده .... کردندیجانب زھراخانوم کار م  ازی اھی وکناشی نچیتر وبدون ھ

 یوارد سالن شدم وصدا... شده بودرشی دامن گی سختیضیاش گلوش گرفتھ ومرخد
 بھ زھراخانوم کھ دمیجھتش رو دنبال کردم ورس....دیچی تو سالن پی خلطیسرفھ ھا

 مفی زانو زد کھ کنیرو زم... کردی گذاشتھ بود ومحکم سرفھ منشی سیدستش رو رو
 : زدم وبا ترس صداش کردمکنارش زانو.... سمتشدمی ودونیرو پرت کردم رو زم

 ؟؟؟یزھراجون خوب...زھراخانوم-    
 رفتم عیسر.... کنھی دونستم داره اغراق میم... تکون دادی کرد کھ سریسرفھ م    

دستم رو گذاشتم پشت کمرش وصاف ... واسش آوردمی آبوانیتو آشپزخونھ ول
حالش بھتر ...دی کردم کھ ذره ذره سر کشکی رو بھ دھانش نزدوانیل...نشوندم

 کھ دی کشی کش دار مینفسا!!! زرد چوبھنھویرنگ بھ رو نداشت وشده بود ع....شد
 :گفتم
 وروزتون د؟؟؟حالی توجھی بگم زھراخانوم؟؟چرا بھ خودتون بیآخھ من بھتون چ-    

مگھ نگفتم کھ چند روز استراحت مطلق؟؟دکتر ...دی کھ روبھ راھدی کنی وادعا منھیا
 .و گفت رنی ھم ھمیبھرام

 از سر نمیا...شمیخوب م!! ندارهینگران.... ھمھنیا....سرفھ کھ....دوتا!!مادر.....نھ-    
 ....نیھم
 .... دھانش وسرفھ کردیدست مشت شدش رو گذاشت جلو    
 گھید....دی کنیسرفھ ھم م....دیتبم دار.... کھ بھ رختون نموندهد؟؟؟رنگینیخوب بب-    
 مواظب شتری بدیبا.... بھ خاطر سن وسالتونم کھ شدهی واضح تر؟؟شما حتنیاز

مجبورم ...دهی انجام مگھی دیکی شما رو یکارا... اتاقی تودیاصال شما بر...دیباش
 !!مرخصتون کنم

 ؟؟ی دربھ درم کنی خوای مادر؟؟میگی میچ-چشماش گرد شد    
 کھ نھیمنظورم ا....دی نکنھ مارو ترک کنی نبود کھ خدانیمنظورم ا...نھ-لبخند زدم    

 !!!لطفا....بھ خاطر من....دی استراحت کندیبا
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 از خدمتکارا رو صدا کردم تا یکی... شدی ومنطق واسش آوردم کھ راضلیانقدر دل    
 یچون سرم بھ شدت درد م.... کردم منم سرماخوردمیحس م...کمکش کنھ

 : از خدمتکارا صدام زدیکیخواستم برم تو اتاق کھ ...کرد
 .وم؟؟؟تلفن با شما کار دارندخان-    
 ھ؟؟یک- با اخم نگاش کردم    
 !!خانوم بزرگ ھستند-    
چند وقت ... خونھ مامانم بھ خانوم بزرگ شناختھ شده بودنیتو ا....گل از گلم شکفت    

 زی آمتی موفقیکی نی بار عمل کردند کھ خدارو شکر انی چندمی مامانم رو براشیپ
 یحاال م....شی از بھبودنانی مدت مراقبت واطمھی موند یوفقط م...بود وخطر رفع شد

 ای دنھی نیوھم...درددل کنم... حرف بزنمی نگرانچیھ یتونستم زود بھ زود باھاش ب
 : وتلفن رو ازش گرفتم وبردم دم گوشمدمیدو!!ارزش داشت

 !!! خانوم منیسالم مام-    
دردونھ ...سالم....کیعل-  کردی وگرمش مدی تابی بود کھ بھ دلم میصداش مثل آفتاب    

 !!مامان
راھم رو بھ سمت باال .... بودی کرد اما عادی سرفھ می زد وگھگاھینفس نفس م    

 .. گرفتمشیپ
 ؟؟ھمھیی دوتا شاسکول؟؟بابا؟؟اونیخوب چھ خبرا؟؟حال احواال؟؟خودت خوب-    

 روبھ راه؟؟
 .یریم....یدی م واسھ خودت گازی جورنیھم!!صبر کن منم حرف بزنم دختر-    
 جان؟؟.می شنویبا گوش جان م... بانویتی گدییخوب بفرما-    
 ی خوبھ؟؟مشکل؟؟دانشگاهیتو خودت چطور...میما کھ خوب... بال مامانیجونت ب-    

 ؟؟یندار
 .امیظھر م....رمیم....شمیصبح پام....شھیمثل ھم-    
  ومارو بھ سالمت آره؟؟؟ریتورو بھ خ!!دهی ور پری طرفا بکننی ایادینکنھ -    
 شتونی ھم پیتازگ.... کنمی جون؟؟من کھ ھرروز با شما اختالط میتی گھیچھ حرف-    

 .بودم
 یتو قبال حت...ی آنیچقدر تو ازم دور شد....ھیواسھ تو تازگ...شی ماه پشیآره ش-    

 ؟؟ی کنیزود وتازه فرض م... ماه روشیحاال ش...ی کردیدوروزم تحمل نم
 نی کھ ادمی وفراق کشیانقدر دور- صدام غم گرفت....بستم وولو شدم رو تختمدرو     

 وتازه زبونشم شھی جت از جلو چشمات رد منھویعمراھم کھ ع... واسم زود باشھدناید
 وفق شھی جون؟؟؟دارم خودم رو مثل ھمیتی کار کنم گیچ... کنھیواست دراز م

 !!ای دورنیعادت کردم بھ ا...دمیم
 ... منیالھ!! مامانی داریچھ دل پردرد-    
 مامــــــــــــــــــــــ ان؟؟؟-    
 .بزار حرفم رو بزنم....امانی مامان مامان؟ی چیچ....ااااااااااا-    
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بھ ... رو ندارمدنشیتحمل شن.... زنھیبھ دلم زخم م...دی گفتی مدی کھ داشتیحرف-    
 !!دی قربون صدقھ ھا نرنی ازگھیلطفا د.... ماماندهی داره عذابم متونیی جدایاندازه کاف

 ی داد چی داشت من رو زجر مینجوری مامان ھمیزخم دور.... شدمی شاکیحساب    
 کھ یی ھایدور.... رو متحمل شدمیادی زیای بشھ؟؟من دورشھی ھمی برانکھیبرسھ بھ ا

 ری تشیبغض کرده بودم وسرم کم وب.... نشاطم رو سرکوب کردی واقعی بھ معنادیشا
 ....دی کشیم

 ؟؟یدی جواب نم؟؟چرای جان؟؟مامان؟؟خوبیآن-    
 .حالم خوبھ... ماماننجامیا- کردمینی فنیف    
 ھق ھقاتو ی دلم کباب بشھ صدای مامان؟؟آره؟؟الھی کنی مھی گریدار-بغض کرد    

 .نشنوم
-  شکنجھ دادنمی شد برایری گذشتھ زنجادیبازم ... شدریسراز واشکام دیبغضم ترک    

 مامان؟؟
 جان مامان؟؟-    
 فھمم کھ تو ی میوقت.... کنمی خواد خودمو خالیدلم م... گرفتھیلیدلم خ....مامان-    

 ای دننی ادی خوادکھ قیدلم م...خستھ شدم....مامان....شھیحالم بدتر م....یھم بغض کرد
 خلوت نیعادتم شده ا....ستی نچکسیھ.... کنم از خداھم تنھا ترمیحس م....رو بزنم

مامان بھ خدا .... تموم بشھی ھمھ دشوارنیکھ زودتر ا...واد خیدلم م.... وتاررهیت
 .دمیبر

 بھ خدا دتیبارھا گفتم کھ ام....دهی بعیاز تو کھ دختر من... حرفا رو نزن ماماننیا-    
 ینجوریدلت غم راه نده؟؟مامان جان توکھ اصال ا شد بھ ینگفتم؟؟نگفتم ھر چ..باشھ
  انقدر دل نازک وزودرنج شده؟؟چرا انقدر دلش پره؟؟؟ھوی...چرا دختر من...ینبود
 ی من رو طوالنی ھای رحم تر ازون بود کھ بخواد عمر خوشیروزگار ب-    
ش ھنوزم دارم باھا...اما من....ختیزھرشو بھم ر....فقط ھرچقدر کھ خواست....کنھ

 !!! جنگمیم
 . گردن روزگار بدبختمی ندازی مشھی میھمھ ما ھر چ-    
 . شده استلی روز گار ذلنی ھمنایچون موسبب ھمھ ا-    
بھ ھمھ ... بھ مصلحتریبھ تقد...ی بھتر باشھ کھ بھ خودت واونچھ کھ انجام داددیشا-    

 .... مامان جانی باز داشتھ باشدی دھی نایا
ومن تنھا ... کردیانقدر کھ سر دردم داشت اود م!!وگفت....گفت....مامان بازم گفت    

 پودر ی کھ موسبب اصلی ھمون کسشی رفت پیباق....دمی ھاشو فھمی از دلدارییبخشا
 خاطرم رو ترک ی وقت لحظھ اچی کھ خواستم فراموشش کنم اما ھیکس...شدن دلم بود

 دستام نیسرم رو ب... رو پرت کردم رو تختیوش کردم وگیاز مامان خدافظ....نکرد
 ی چھارسال دورنیتو ا...اوردندی بھ ذھنم ھجوم مانھیخاطرات وحش...گرفتم وفشردم

 یداد م.... رفتھ بودمامی کھ باتییھمونجا.... رفتم بام تھرانیھر بعدازظھر م
اما بعد ... ودپرس بودمریتا چند وقت گوشھ گ.... زدمی متاری کردم وگی مھیگر....زدم
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 کمک بھ یلی شدم کھ اونا خشی باحال دختر شپی اکھی پامو گذاشتم تو دانشگاه با نکھیا
 شی پشھیقلبم ھم... کردندیاما ھر چقدرم کھ حواسم رو پرت م... درمونم بودندیدرد ب

 یزیبارھا خواستم بھش زنگ بزنم اما چ... شدمی دلتنگش مشتریھر دم ب.... بودامیت
 یبھ جا....بھ نبودش...عادت کرده بودم... جلوم سد شدی فراموشون ھمای غرور ھیشب
 !!وبھ ھمھ...شی تکرار نشدنیبھ حرفا...شیخال
 برداشتم وبدون آب رفتم ی قرص سرماخوردگھی کنار تخت ی عسلیاز تو    
 نیکم کم چشمام سنگ...دمی طرف شوتھیلباسام رو در آوردم وھر کدوم رو ...باال
 . خوابم بردی کدمی ونفھمدمی کش تخت درازیرو...شد
 

 یھرچ...دی کشرونی کھ گرفتارش بودم بینی من رو از خواب سنگمیآالرم گوش    
 دادم کھ واسم خواب کی وفابرھی بھ اصطالح پای دوستانیفحش بود تو دلم بھ ا

 می کھ امشب شام برمی دانشگاه قرار گذاشتھ بودیامروز تو... نذاشتندیوزندگ
 دمید... قبول کردمدی ونددهی کھ نشندممنم کھ انقدر خستھ ودرمونھ وفلک زده بو...رونیب

چون اکثرمواقع من تو ...انگار بھشون شارژر وصل شده باشھ....دندباالی پرییھویچھ 
 ی مدی وبایستیاما حاال موندم تو رودروا... خوندمی نشستم ودرس میخونھ م

 بسھ ھر چقدر کھ... کنمی آزاد میریوگوشھ گ نھی قرنتنیخودم رو از...بھتر....رفتم
از ... زدی دل دل مدنشی باری وبرایھوا ابر.... رو از جمع واجتماع دور گرفتمخودم

 ی مانتوھی...رفتم سر کمد لباسام...ی کردن مراحل الزامیسرجام بلند شدم وبعد ط
د وتا  سھ رب بوناشیاز آرنج آست... رنگ برداشتم کھ پارچش طرح ترنج بودیعناب

 ھم برداشتم کھ سرش مثل مدل مانتوم ترنج کار یب شال عناھی...ومدیباالتر از زانوم م
 ی دستفی کھی...ی مشکی پاشنھ پنج سانتی دم پا گشاد وکفشای شلوار مشکھی...شده بود

حوصلھ ... نشستمی صندلی روشی آرازی میکوچولوھم ست مانتوم برداشتم وجلو
 براق اکتفا یگلبھ- ی ورژلب صورتملی رھیپس بھ ... کردن رو نداشتمشیآرا

 از ھمون یکی نایآر!!!ی کرده بود از بس کھ اس داد خواب نمونچارمی بنایآر...ردمک
 زی خواھر برام عزھیاما مثل ... شده بودمی بود کھ از دستش عاصپی شر اکیدخترا

 رو نمی ماشچیسوئ...ند بھ دردم خوردیلینھ تنھا اون بلکھ ھمشون خ...بود
 تخت دراز یرو... اتاق زھراخانومدم رفتم...قراربود من برم دنبالشون...برداشتم

 ... خوندی بود وداشت کتاب مدهیکش
 زھراجونم؟؟؟-    
 .اتویجانم مادر؟؟ب-  نگام کردنکشی عیاز باال    
 : وگفتدی فھمپمیاز سروت... شدمکیرفتم داخل ودو سھ قدم بھ تختش نزد    
  وورجک؟؟یری میباز کجا دار-    
اطالع بدم واز ...شھیاومدم طبق روال ھم...رونی شام بمیبا دوستام قراره بر-    

 .حضورتان مرخص شوم
  جان؟؟یفقط آن....برو مادر بھ سالمت- کتابش رو بست وگذاشت کنار    
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 جانم؟؟؟-    
 خونھ من ھزار دفعھ یایتا تو ب....درست برون.... رحم کنتیبھ جوون...تورو خدا-    

 .سکتھ کردم
من از ھمھ جون معاف ...دی نداره کھ دلنگرون باشیلزوم....خدا نکنھ زھراخانوم-    
 !!!تر

 .برو مراقبم باش.... پارهشی نسوزون آتشیبرو آت- دیخند    
 .خدافظ....چشم-    
 .بھ سالمت-    
 ی ام وھی... عوض شده بودنمیماش... گرفتمشی پنگی رو بھ سمت پارکرمیمس    
تا !!الفاتحھ...وولکسھ کھ... گرفتھ بودم کھ اونم از صدقھ سر بابام بوددیسف٥٥٠ام

 یابونای خنی خواستم تو ای اون ابوقراضھ میبعد من باچ...فرمونش از جا دراومد
نشستم پشت فرمون . بودی صورت حتمون کنم؟؟مرگم در ای رون تھران رانندگیخرک

 ندند بھ خارج ری مردا کم بشھ انقدر گیرو!! در حد اعالیرانندگ...رونی بوزدم از در
بارون نم نم ... سوزونندی ھم میتروخشک رو بھ پا... خانومانگیوداخل شدن بھ پارک

 ی نوام تونستی زد اما تنھا من می مادی حرفا رو داشت فریلیبارون خ... گرفتدنیبار
 بودم دم در دهیرس...دمی از اعماق وجودم کشیآھ...غصھ ھاش رو بشنوم ودرک کنم

 کھیالکردار چھ ت.... جلوی تو ونشست صندلدیدوتا بوق زدم کھ پر...نایخونھ آر
 پاش ری مثل فرش زگھیپسرا کھ د...رهیمن کھ دخترم دلم واسش غش وضعف م!!ھیا
و  کھ عقب شونھ کرده بود ودو الخ از دمواج ی قھوه ای وموھای آبیچشما...وفتندیم

 بود با شال بنفش وشلوار دهی پوشی سوسنی مانتو کتھی... صورتشیطرف تو
 :بھ روم لبخند زد وگفت... ترکوندی تو چھرش داشت مطنتیش...دیسف
 .دمی از تخت خوابت درونیمن تورو ب!!چھ عجب-    
 !! شدهبتی نصیپس چھ سعادت-دنده رو جابھ جا کردم وراه افتادم    
 . شدبمونی سعادت نصنی وامیردینم-    
 .یاری رو حتما بھ جا بی شکر حق تعالدیپس با-    
 .میری جشن بگدیبا.... جھان رخ دادهرممکنی غبی از عجایکیچراکھ نھ؟؟-    
 .ی جلوه بدتی خاصی خرفت تنبل بھی خواد من رو ینم!!خوب حاال-    
 .ی چشمات رو بھ روش باز کندیبا....زمی تلخھ عزقتیحق-    
 ...دی خندزیدستم رو بلند کردم تا بکوبم تو سرش کھ دستاش رو محافظ کرد ور    
 .شمیپرس م.... جنبھینزن بابا ب-    
 مگھ نھ؟؟...یستی بلد نختنی جز کرم ریتو کار-دمی فرمون رو چسبیدو دست    
 . رو کردمای ریب... بودهیھرچ... کرده باشمادی نمادمی ی اگھیکار د-    
 !!! توامی تواضع وروراستنیمن کشتھ مرده ا-    
 دوستانھ قتی اعترافات حقنیاز تو ا...یخجالتم نده آن....من مطلق بھ ھمتونم-    
 !!دهیبع
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 دنی کوبیعنیباتو حرف زدن ... کنھی تو رد جواب موبیمخ مع... بگمیمن ھرچ-    
 !!ی بریفقط سر م!!!آب تو ھاون

 !!ودل-صداشو پر عشوه کرد    
 .دهی رو بھ من مشی باباغوریپز چشما.... بامینی بنیشیب-    
 .اسودیحسود ھرگز ن-    
من کھ انقدر درد دارم کھ بھ حالش ... کنھ؟؟ھھی باشھ بھ تو حسودیتا ک-    

 !! کھ توش گمھیحسود...بسوزم
 یباز رفت...یخی امشبھ رو بھی خدا ؟؟تورویآن- گرفتی ھمدردیصداش رنگ وبو    
 از دلت؟؟تو ف
اما بھش محل سگم ... کشھی مشی وقتھ داره من رو بھ آتیلیدل؟؟خ-پوزخند زدم    
 ھی!!! امشبھ رو عشقھھی...یخیبھ قول تو ب) زدمیلبخند تصنع...(شده رسمم...دمینم

 ...امشب شب عشقھ
ضبط رو ... زد وھمراه من شروع کرد بھ خوندن ودست زدنیلبخند پت وپھن    

 ودورنم آتش غصھ ی شادیظاھرم شاه بانو... آھنگ رو آوردمنیروشن کردم وھم
دارم مثل راز بقا ...می عمر وزندگی بقایبرا.... کنمی مشی وقتھ کھ مخفیلیخ....وجھنم
 دنبال میرفت....وقت از دستم در نره ھی دارم کھ ی رو با چنگ ودندون نگھ ممیزندگ

 یمن کال با آدما...رهی تی قھوه ای سبز خوشرنگ وموھای با چشمایدختر....مارال
 تی با شخصیلی آروم وخی دخترنایمارال برخالف آر... دارمینیاھل کوک وفاز ھمنش

 اهسال دوم دانشگ... دادی کرد وبلعکس آرامش می نمکونی کنفاروی دننایومثل آر...بود
 ی از دانشگاھایکی ی گفت کھ سال اول رو تویم... کھ مارال بھمون اضافھ شدمیبود

 ینشست صندل....رانیمعتبر خارج کشور خونده وبھ خاطر شغل پدرش برگشتند ا
 ... سالم کردیعقب وبھ آروم

 صدات دنی مارو از شنشتری نموره بھیبابا ... خدا بھت کھ حنجره دادهیمارال-نایآر    
 !! کنضیمستف
 .یشی دلکش من مست می از صدایادیز!!بسھ...گھینھ د-دیمارال خند    
 .تھ آسمون سوراخ شد!!! تو دختریای میچھ قپ-نایآر    
 ؟؟؟ی جا بکارنی تا صب مارو ھمیخوای مای وفتمی راه بدیزاریم-فرمون رو فشردم    
 . سوزونھ المصبی معدم داره مدی اسوفتیراه ب...ادیمن از کشت وزرع خوشم نم-    
 .رونی رو بفرست بنیاز اول ھم.... بدهرتیخدا خ-دنده رو جابھ جا کردم    
 ی مغی کرد وجی آھنگا رو عقب جلو منایتو طول راه آر...راه افتادم    
 ومدرن نگھ داشتم کی رستوران شھی یجلو...اعصاب نذاشتھ بود واسمون....دیکش

 داخل کھ ھمھ می عشوه خالص رفتلوی کمی وبا ننیی پامیدی پرنیاز ماش....وپارک کردم
 زی مھیپشت !!دشونی چاکیشاین وزی ھیا اون پسرامخصوص...نگاھا برگشت سمت ما

 با دقت تمام چشماش رو دورواطراف نای وآرمیچھارنفره کنار پنجره رستوران نشست
 : گردوند کھ گفتمیم
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 !!ی گردونی می جغد دارنی چتھ؟؟عیھو-    
 ادیننمون ب...میپس فردا مدرک گرفت...می باشندمونی بھ فکر آنجای از ھمدیبابا با-    

 ره؟؟یمارو بگ
 .میدی تاحاال آدم ندمی چقدر ما عھد بوقینجوری کنند ایفکر م.... کن دخترشیدرو-    
 !!!گھی دمیدی جا ندھیخوب -    
 .ینھ تو دنبالش بگرد...ادی بختت خودش بینی بشدیدخترجان تو با!!نوچ-    
 نزد ی زنگ سرکارھی جنگل سبز شد منگاھمی نشریز...مرده شورش رو ببرند-    

 ...دربره
 . زارهی کھ دم خونھ ھمھ کپش رو مھی وصلھ شوور شترنیا-    
  المصب؟؟؟زارهی میپس ک-    
 !!!هللا واعلم-    
 !!!خدا زودتر فرجش رو برسونھ-    
سکوتش ... کھ بھ جمع ما اضافھ شدیاز ھمون وقت... تو خودش بودیلیمارال خ    

واسمون ....می بوددهیحال آدم ساکت وتوخود ند تابھ یانگار...برامون تعجب آور بود
 کاغذ گذاشت رو کھی تھیبعدم ...گارسون اومد وسفارش گرفت... داشتیتازگ

 !! شمارهھی... گارسون انداختمبھ ی بھ کاغذ ونگاھینگاھ...چشمام گرد شد...زیم
 ھ؟؟؟ی چنیا-    
 . دادند گفتند بھتون برسونمزھای از میکی-    
 ی اشاره کرد کھ پشتش چندتا پسر جوون نشستھ بودند وبا خنده ھایزیبھ م    

 وپر عشوه یلبخند حرص... نداختندی کردند وابرو باال میچندششون مارو برانداز م
 کھ اونا ھم بشنوند ی جورھی... تو ھواختمی کردم ورزی رزی بھشون زدم وکاغذ رو ریا

 : نکنھ بھ گارسونھ گفتمجادی ایومزاحمت
 . کھ قلم بشھدندی نمجای بیپا... ندارنداقتی کھ لییکسا....بھشون بگوبرو -    
 افھی خم کرد ورفت سمتشون وحرفم رو براشون بازگو کرد کھ قیگارسونھ سر    

 ی دوختم کھ داشت منای رفتم ونگاھم رو بھ آریچشم غره ا...ھاشون درھم رفت
 :دمیبھش توپ....دیترک
 ده؟؟؟ی چھ مرگتھ ورپرگھیتو د-    
 .ی عرصھ ھستنی تو ایسابقھ دار خوب....واری بھ ددی لواشک چسبنیع-    
 ؟؟یدست کم گرفت....گھی دمینیما ا- بھ گردنم دادمیلبخند زدم وقر    
 ریھنوز نتونستم تورو از صدر جدول بھ ز...یتو کھ خواه ناخواه دستھ باال ھست-    

 .بکشم
 !!! پنبھ دانھندیشتر در خواب ب-    

  کنم؟؟ی تو قلدریاگھ من ننشستم جا...نیحاال بب-    
 !!یمونده تا گنده بش... موچولیتو ھنوز نوچھ ا-    
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حاال خوب واکن ... نشوننمی خط انیا!! خانومینی بی رو ھم ممیحاال کلھ گندگ-    
 .ی رو سانسور نکنیزیچشماتو چ

 !!!چشم حتما-    
 یلی دخترا خھی بقیجا....با اشتھا شروع کردمغذامون رو گذاشتند جلومون کھ نسبتا     
 ی نمی وقت پشت خالچی مشغلھ ھاشون بودند وگرنھ ھریھمشون درگ... بودیخال

 از رولت کمی... غذام بودمیوسطا....دی خندی گفت وواسھ خودش می منایآر....کردند
 بردم دمی خندی منای آرجانی وجوش وھجنب رو بھ چنگال گرفتم وھمونطور کھ بھ

 .... کردخی وتنم دیسمت دھنم کھ حس کردم رنگ از رخم پر
 یلیخ... کرده باشندی روم خالخی سطل آب ھیانگار کھ ... کرددنی شروع بھ لرزدستام

 ی شد بھم ھشدار می مداشی ھم کھ پیوقت بود کھ از شرش فارغ بودم اما ھرازگاھ
 استفاده کرد امیاز نبود ت...ذاشت نی چھارسال واسم زندگنیتو ا... عذابم دادیلیخ...داد

 ی کاراش واسم عادنی انکھی دونم چرا با اینم...وھرچقدر خواست مزاحمم شد
 زیم... شدی مرمی دامن گمی وعظبی عجی ترسدنشی شده بود اما با ھربار دیعیوطب

حس نفرت وتنفر ... بھم زل زده بودیروبھ روم نشستھ بود وبا لبخند پر از وحشت
 کھ ابچنگالم رو گذاشتم تو بشق...ومدیچشمام داشت از حدقھ درم... زدیتوشون موج م

 : گفتنایآر
 ؟؟یدی بھ خودت گرخ؟چرای شده آنیچ-

 ی نگاه منطوری ای داری چ؟؟بھی شده آنیزیچ- دستش رو گذاشت رو دستممارال
 ؟؟یکن

 ومارال خواستند نایآر...دی لرزیدست مشت شدم م... رو بھ بشقاب دوختمنگاھم
 : آروم گفتمی نورون ولیبرگردند کھ با حالت

 .دی باشیعاد...دیبرنگرد!!نھ-
 م؟؟ی برنگرد؟؟چرای آنھیمگھ ک-مارال

 .ستی نزی جاگھی موندن دنجایا...میبر...دیفقط آھستھ بلند ش-
 ؟؟ی جون بھ لبمون کنی خوای مای شده ی چیگی؟؟میاووووف آن-نایآر
عقب رو ...دی بلند بشیعیآروم وطب..دی بکنگمی رو کھ میفقط کار... کنمیمن حساب م-

 .میدی حس کنھ کھ ازش ترسدینبا...رونی بدی بری عادیلی وخدینگاه نکن
 .ی کنی نگرانمون می داریآن-مارال

 .االی...دیبلند ش...بھی عجدی نداشتھ باشیاگھ االن دلھره ونگران-
لرزون ... رو لبام نشوندمی مصنوعیآروم بلند شدم ولبخند... بودزی می بھ رونگاھم

 :گفتم
 .می ھم بزنی دورھی میبر...دی فرمودلیشام رو کھ م...میبھتره بر-

 پول رو حساب عی وسررشیرفتم سمت پذ... تکون دادندی گنگ سرنای وآرمارال
 وذکرم خروج ازن  رفتم وتنھا فکری اراده تند تند میب...قدمام دست خودم نبود...کردم

تو با گذشتھ ...ستی نیچی زدم کھ ھی مبیبھ خودم نھ... بودییرستوران کذا
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 خودی بیزای چنی ازدینبا...یدی ومشقت کشی سختیلی روزا خنی ایبرا....یمتفاوت
 .آرامشت رو حفظ کن...یی حرفانی تر ازیتو قو...ی وھراس داشتھ باشی بترسیوالک

 :نشستم پشت فرمون وپر استرس گفتم.... تو حال افتضاحم نداشتیری بازم تاثاما
 !!!می بردینی بشاالی-

 راه یادیبا سرعت نسبتا ز.. زدمینفس نفس م.... نشست عقب ومارال ھم جلونایآر
 :مارال با ترس گفت....افتادم

حداقل ...ی افتاده؟؟تو کھ واسھ ما قلب نذاشتی خدا بگو چھ اتفاقی محض رضاایآنال-
 .می باشانی شده کھ تو جریو چبگ
 شی پی حادیلیحتما مسئلھ خ...ی رنگ دادریی کھ تو تغنطوریا!!راستم-نایآر

 !! شده تا سکتھ نکردمی بگو چیآن...اومده
 ی چوب مامویداره زاغ س.... پھن کردهمی رو زندگشویبازم سا- وار گفتمزمزمھ

 !!!یشگیبازم کابوس ھم....زنھ
 وآب دمی چسبیفرمون رو دو دست...دی چکی ممیشونی از پعرق...ومدی دنبالم مداشت

 : دنده گذاشتم وگفتمی رودیدستم رو با ترد...دھنم رو فرو فرستادم
 د؟؟؟یبچھ ھا؟؟تا حاال تختھ گاز رو تجربھ کرد-

 !!!نــــــــــــــــــــھ- با ھراس داد زدندھردوشون
 !!!!دی کنیاالن تجربھ م- متقابال بلند گفتمومنم
 ھوھو کشان بھ پرواز نی پدال گاز فشردم کھ ماشی رو فرستادم رو پنج وپامو رودنده

 کھ قلبشون رو تو چارهی برسھ بھ اون دوتا بیچ... بودمدهیخودمم ترس...در اومد
وجدانم داد ...نامرد پابھ پام شده بود...ومدیھنوزم دنبالمون م... کردندیدھنشون حس م

 :زد
 !!!یدی ھمتون رو بھ کشتن می ترسو؟؟تو کھ دارشعوریب-
 !! بھش دامن نزنگھیتو د.... مضطرب ھستمیبھ اندازه کاف...تو خفھ شو-
  گنجھ؟؟یاصال عواقبش تو عقلت م....ی کنی می با جونتون بازیتو دار-
 !!! گنجھی پست فطرت تو عقلم منی ازییفقط وفقط رھا...االن!!نھ-

 کوچھ نی وازابونی بھ خابونی خنیط ازفق....رمی کنم وکجا می کار می دونستم چینم
اما من ... بھ جھنمنیتختھ شدن ماش.... بھ درکمشیجر.... دادمی مراژیبھ اون کوچھ و

 بزرگراه یتو...دی بھ ذھنم رسیفکر.... راحت بشمثی خبطانی شنی از دست ادیبا
 بزرگراه یپس وسطا...ومدی اونم بھ پام مشد ی مشتریسرعتم ھر چقدر کھ ب...بودم

 ی مریداشت تو ابرا س... نبودنی رو زمگھی دنیماش... سرعتم رو روکر دمتینھا
 از ی ناشیبھ خاطر صداھا... شده بودنیگوشام سنگ...دمشیی پای جلو منھیاز آ...کرد

 نطوری وقت اچیھ.... شده بودمونھید... ماورا بنفش کنار گوشمیغای وجنیموتور ماش
 کھ یینای محابا از ماشیب... وسرعتم رو کم کردمی فرعھی تو دمیچیپ...نرونده بودم

با !!ونقشم گرفت... رو بوق بود برگشتم عقبزی رھی ودستشون ومدندیداشتند بھ سمتم م
 تی ورضای از سر راحتیلبخند!!ھمون سرعت نور ردمون کرد ورفت بھ قبرستون
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 و کایالست غی وجنی ماشرکافی تیصدا..... ود زغیرو لبام نقش بست کھ مارال ج
 ی دونم چھ اتفاقینم... فرو رفتشھی تو شانھی کھ پرتم کرد جلو وسرم وحشعی فجیتکون
 رفت تو چشمام نی ماشھی ی برگشتم بھ طرف جلو کھ نور چراغایفقط وقت...افتاد

نگرفتن  ی اصللی ودلدی باری میبارون شالق...وبعدم حس درد ودر ھم رفتن دل ورودم
کمربندم باعث شد کھ سرم از ... رفتیاھیچشمام س... لغزنده بودنی زمنیترمزم ھم

 مارال ادیتازه ...دی ترکیاما بازم داشت م...وسط دو شقھ نشھ ومن رو سرجام نگھ داره
خودش رو ...دمی دی رو خشک شده گوشھ صندلنایبا واھمھ برگشتم وآر... افتادمنایوآر

 ورنگش مثل دی لرزیم...د زی مرونی از حدقھ بداشت جمع کرده بود وچشماش
 : گفتمھیتکونش دادم وبا گر...بغض کردم!!گچ

 بگو بفھمم زنده ی چھی ی مرگ آننایآر.... توروخدای؟؟آری؟؟خوبی آبجنای؟؟آریآر-
 !!یا

 !!بچسب....رو....مارال رو..خوبم...خ....من...م....م- لکنت گفتبا
 ھی تکی صندلیمارال سرش رو بھ پشت...برگشتم جلو... ھزار چندان شدمارال؟؟؟ترسم

شونش رو ... کرده بودسیاشکام صرتم رو خ...قدرت تکلم نداشتم...داده وچشماش بستھ
 یسرش رو بھ طرفم برگردوند ولبخند ب.... صدا اسمش رو خوندمیتکون دادم وب

و خودش غرق کرده وصورتش رو ت ومدی خون مشیشونی پیاز زخم رو... زدیرمق
مثل بارون ...حالم از دستم خارج شد...تموم بند بند وجودم از ھم گسستھ شد...بود
 خواست یدلم م...نیی پادمی با خشونت پرنیاز ماش!! کرده بودم وپر تالطم شده انیطغ

 تصادف کرده ی النترا مشکھیبا ... خودم رو سبک کنمدمی کھ مییبا فحشا
 تیجمع.... کاپوتشیرفتم زدم رو... رو کال برده بودنی ماشیکھ جلو یطور...بودم
 :داد زدم...ومدی آھنگ بلند ازتوش میصدا... دورمون رو گرفتھ بودندیانبوھ

 !!!!نیی پاایگفتم ب.... حسابت رو راست کنمنیی پاای بیاگھ مرد-
 ی سوز رو لمس نمنی ازیزی سرد اما تن داغ من چی کرده بود وھوا قدرسمی خبارون

 تونستم چھرش رو ینم... اومدرونی مرد از در کنار راننده بھیقامت بلند ...کرد
دستش رو بھ طرفم گرفت ... زد وقادر بھ نظاره کردنش نبودمینور تو چشمام م...نمیبب

 :وگفت
 ؟؟یطلب باباتم دار....نیی پای رو آوردنی ماشختی ریچھ خبرتھ خانوم؟؟تو زد-
 وسط؟؟؟کور یای می دونی خر سر منی مال باباتھ کھ عابونیمگھ خ!!!بلھ کھ دارم-

 اد؟؟؟ی داره منی ماشیدی ندیبود
  جواب پس بدم؟؟ی بھ شما کھ مقصردیبعد من با.... مانی تو الیشما اومد-
 خودتم یابوی.... رو ھوای رو کمپلت فرستادنمی نازننی ماشدیزد!!!!انسان....آدم...آقا-

 شھیشما مردا ادعاتون م.... سرعتم متعادل بودمن....کھ ھمش تو سپرش خالصھ شده
 اون ؟؟بعدی سر دوست من آوردیی چھ بالنیبرو بب...نی تو عرصھ رانندگمیکھ حک

 ؟؟ین رجز بخوی کنیوقت دھن گالتو وا م
 . بکشھکی باری کار بھ جاھادینزار!!!دیخانوم محترم احترام خودتون رو نگھ دار-
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 رو زن بلند ؟؟دستی بکنی چھ غلطی خوای م خوام بدونم اگھ بخواد بکشھ تویم-
 ؟؟یکن
 کھ چقدر توپش دی شد فھمیم... شدادهی ازش پگھی مرد دھی سمت راننده باز شد ودر
 .... بودعیاز حالت در بستنش ضا...پره

 ارزش رو نی واسش ادی ھم نباھیبق....ستی قائل نی نفر واسھ خودش احترامھی یوقت-
 وخودت رو تبرئھ یاری دربی بازطھی سلی خوای بازم مای یدیفھم...قائل بدونند

 ؟؟؟یکن
 تو گلوم ھوی دراومدم یصدا!!!... کلشیوھ....ستادنشیا....طرز حرف زدنش...صداش
 یچونم از زور بغض واشک م.... گفتن اسمش بند اومده بودیزبونم برا...خفھ شد

 : اراده زمزمھ کردمیب....دیلرز
 مگھ نھ مماخو؟؟؟!!!یاری بھ زبونت نمقتی جز حقیزیچ....تو-

 کرد وتمام وجود من معطوفش دای قدم تلو تلو جلو اومد کھ چھرش ووضوح پدو
 تر وجذاب کلیخوش ھ...قدبلندتر.... فراموش شده منامیت...چقدر فرق کرده بود...شد

 ی خودم رو کنترل میلیخ... شدی قطرات بارون گم منیاشکام ماب!!!شھیتر از ھم
وابراز احساسات ...ندم  وخودم رو لورمشی حصار آغوشم نگیھ توکردم ک

 لحظات نی مثل بکگراند ادی رسی بھ گوشم منشی کھ از تو ماشی آھنگیصدا...نکنم
 .... ونالھ زدمختمیبود کھ مدت ھا بھ انتظارش شب وروز اشک ر

  تب ِ دستھ توئھ دوباره رو تنمکنمی ِ تنھ تو حس می بودوباره
 !تم چھ کنم؟ عاشقیدونینم

 ! کنم؟چھ
  توی بزارم جاشھی و نمی تو کسی من و چشای چشادوباره

 ! تو؟ی بھ پارسھی میک
 ! ِ تو؟ی جاادی میک

 ی روبرومتو
 زمیری و بھم منمی بی متورو

 زمی عزگھی دنمی بی نمیزیچ
 ی روبرومتو
 زمی و بھ پات بری خوام ھمھ چیم

 ی روبرومتو
  بھونھ دارمیوونگی واسھ دی روبرومتو
 ی روبرومتو
  دارموونھید. دل ِھی ینی بیم

 ی روبرومتو
  تنھات بزارمگھی تونم دینم
 .ی روبرومتو
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  خوبھ حاال کھ دارم توروی نرو ھمھ چیی جاگھی ِچشام دی جلواز
 کنمی فراموش مدارم
  روھمھ
  از ھمھ راحت بشھالمی بودن تو برام عادت بشھ بزار خبزار
  واسھ منی کسگھی دآخھ
  تومثل

 شھینم
 ) وپازل باندی رھبریعل- یتو روبروم(

 ریازش دلگ... نزنمادی تا اسمش رو فردمی گزیلبم رو م... ھقم تو گلوم خفھ شد بودھق
 یچیھ.... کردشھی قلبم ری بود کھ خودکامھ توی از سر احساسیری دلگنیاما ا...بودم

نخواستم .. دورختمی ھا رو ریتوسر نیوھمھ ا....تینھ شکا...نھ گلھ کردم... گفتمینم
 ومن رو از عالم دی گوشم رو خراشنای آرغی جیصدا... حس رو خراب کنھنی ایزیچ

 ... بودھوشی بنای کھ تو بغل آردمیبرگشتم عقب ومارال رو د...دی کشرونیخودم ب
 

مارال ... شستندیتو دلم رخت م... رفتمی رو رژه ممارستانی بیاز استرس راھرو    
 ی بھ جراحازیخوشبختانھ ن... شدی منھی اتاق دکتر داشت معای وقت بود کھ تویلیخ

 دق رونی بنی بود اما واسھ ھمون فنقل زخم داشتند مارو ای جراحت جزئھینداشت و
 واری بھ دنھی نداختم کھ دست بھ سی مامی بھ تیھ گشتم ونگای برمیھرازگاھ... دادندیم

 ھیوالحق واالنصاف کھ ...احسان ھمراھش بود... پوزخند رو لباشھی داده بود وھیتک
 احسان بده کھ ریباز خدا خ... ھالک شدختی کھ انقدر اشک رنایآر...پارچھ آقا بود
 حال من الاص... کردی بت سرگردان فقط نگاه مھی کھ در نقش امیت...آرومش کرد

مگھ تا االن مھم بوده؟؟در باز شد ودکتر از اتاق !!بھ درک....ھھ...براش مھم نبود
 :دمی ونگرون پرسستادمی جلوش ادمیدو... اومدرونیب

  دکتر؟؟حالش خوبھ؟؟ی شد آقایچ-    
 : بھ ھممون انداخت وگفتیدکتر نگاھ    
 د؟؟یشما خانوادش ھست-    
 نایبا ا....میشیمی صمیدوستا...ھی صندلی کھ رویمن واون خانوم-پوزخند زدم    

 .میتصادف کرد
آدما !!!نی اگندی ودرخت مواریاکثر مواقع بھ در ود- بلند شدامی اعتراض تیصدا    

 .اسم دارند
 شماھم نشون داد کھ یرانندگ... زنمی درحد شانش حرف میمن در مورد ھرکس-    

 .دی بھره بردی آدمیشما چقدر از خلق وخو
 اما رو دی لرزیقلبم م... کھ با فخر بھش نگاه کردمستادیاومد کنارم ا    
 :دیغر...اوردمینم
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 فرق کرده زای چیلیخ... نکن کوتاھش کنمیکار!!! دراز شدهیزبونتم کھ ده فرسنگ-    
 !!!خانوم محترم

 فرق ی عوض شده اما رفتار تو ذره ازای چیلیخ!!!آره- شدم تو صورتشرهیخ    
 . دونم کھ اضافھ شده باشھی مدی شعورتم بعزانیبھ م... موندهیھمونطور عال...نکرده

 ھیباز مال من صدالبتھ شکر کھ ھنوز ....ی ازش ارث نبردیذره ا.... کھ تویزیچ-    
 !!!یتو کھ ازش محروم...ھھ... رو کنار گذاشتھ بودم واسھ روز مباداشیمقدار

 .فھیخودش صدتا رو حر!! زبون درازھگی داره بھ من می کنیبب-    
چون شکستت ...یوفتی کھ با بزرگ تر وقدرتر از خودت در نیری بگادی دیپس با-    
 !!!ھیحتم
 ورجز ی واسش موعظھ کنیایبعد ب...ی رو خوب بشناسفتیبھتره اول حر-    

 !!یبخون
لح رو مطمئن باش کھ اول اون پرچم ص.... کردمیی خوب شناسایلی رو خفمیحر-    

 !!نھی شی کنھ وتو اوج قدرت فرو میاونھ کھ بھ مغلوب شدنش اعتراف م!!ارهیباال م
 !!!واسھ من فلسفھ نباف کھ گوشم پره!!خوبھ خوبھ-    
 نجایا!!!زی عزیآقا...خانوم محترم-  دکتر بھ جنگ وجدل ما خاتمھ دادیصدا    

 تیلطفا رعا!!دی خونی می واسھ ھم کردی کھ شما دارستی جنگ ندونیم...مارستانھیب
 .دیکن

 .میمتوجھ شد!! دکتریبلھ آقا- گفتی عصبامیت    
 بھ تو ایدی سفشی رنیا...رونی راحت بھش گفت کھ پاتو از ماجرا بکش بیلیخ    

 یلبخند حرص... کردممی تنظتی اومده بود کھ شکای سربازششی پقھیچند دق...ومدهین
 :زدم وگفتم

 نیاز ھم.... وکالستلیِ کھ سروسرش با وکیکس....ه شازدی درافتادیبا بد کس-    
 عزتت ینطوری وای بری نمیچون نفع...یبھتره پاپس بکش...یاالن دادگاه رو باخت

 !! تلف نکنھودهیوقتت رو ب...شھیغرورت بھتر حفظ م)پوزخند زدم(و
چون قراره .... خورهیبھ دردخودت م... نگھ داربتی خردمندانت رو تو جحینصا-    

 !!می بچرخیحساب
 ؟؟؟یوفتی بامن دربی خوای م؟؟پسیجد-    
  کھ از مقابلھ باھات بترسم؟؟ی باشیتو ک-    
 !!! وکاسھ چھ کنم چھ کنم ھاشھی سھمت میمونیآخرش پش-    
 !!!ی ھاتو رو کردییشگویزود پ... موندهزییھنوز تا آخر پا-    
 !!! شودیبرگردانده نم.... گرفتھ شدهمیتصم-    
 !!ستیس بھ طور حتم قطعپ-    
 !!!میپس بچرخ تا بچرخ-    
 !نی تو زمی بره وبا پوز برجی چرخونمت کھ سرت گیانقدر م-    
 . کردن از سرت بپرهی مالم تا قلدریاول پوزه تورو بھ خاک م-    
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 !! خانوم کوچولوشھیواست گرون تموم م....ستی نبیآرزو بر جوانان ع-    
 وآروم ھولش داد امی تنھیاحسان اومد وسط ودستش رو گذاشت تخت س    

 دیآروم باش!!!!ی ھی ھیھ- ما دوتا در نوسان بودی صورتانینگاھش ب...عقب
دوستانھ ھم ...متی مالکمی...دی کردزی تریزود شمش...واسھ نبرد!! پوالد زرهانیجنگجو

 . حلش کردشھیم
 !! دارهی بھتری سازگارایبا بعض...جدال وجنگاما انگار زبون - پوزخند زدامیت    
 ی اگھیاز در د... اوقاتی گاھدیوبا.... کنمی میھر کار...من واسھ گرفتن حقم-    

 .وارد شد
البتھ اگھ تا اون موقع !!!تو دادگاه... مادارید-انگشت اشارش رو گرفت سمتم وگفت    

 .یستی وپاش وایقسر نرفتھ باش
بھتره حرف خودت .... کھ در برمرینھ بزش....رهیدل من ش...دمستایمن تا آخرش وا-    

 !!!مرده وقولش...ی فرو کنیرو تو گوشت حساب
 قیتو چھرش دق... مرد با عجلھ اومد طرفمونھی زد کھ یپوزخند صدادار    
 تا آسمون نیھمشون از زم...ومدیآرش بود کھ ھراسون بھ سمتمون م!!وشناختم...شدم

 از جاش بلند شد نایآر.... بھم انداخت کھ رو برگردوندمجی گینگاھ...فرق کرده بودند
 :دیچی تو گوشم پفشی ضعیصدا...واومد طرفم

 ؟؟ی کردی جروبحث ماروی نی با ای داشتیچ-    
 ی وآرش داشتند صحبت مامیت... بھ طرفشون انداختمیپوزخند زدم ونگاھ    

اووووووووف ...دی کشی بود وتند تند تو موھاش دست می عصبان بھ شدتامیت...کردند
 دلباختھ اش نطوری داشت کھ من ای دونم چینم!!!شمی عصبانی تب وخونیعاشق ھم

 ... بھم زدی سقلمھ انایآر...شدم
 ؟؟؟ی عمو؟؟باز کجا رفتیھ-    
 !!!مثل سابق... خوندی میداشت کر-بھ روش نگاه کردم    
 ش؟؟؟ی شناسیم....تومثل سابق؟؟مگھ -    
 ست؟؟؟یصاحب دلم رو نشناسم؟؟؟مسخره ن....گھیحاال د-  زدمیلبخند تلخ    
 نی ایعنی...یعنی- بھ منی بھ اونور ونگاھینگاھ...چشماش گرد شد    

 ھمونھ؟؟؟....ھمون
 یچھ تصورات...دی لبش رو گزنای تکون دادم کھ آریتنھا سر....بغض کردم    

 زیگرچھ چ... با جار وجنجال باشھدارمونی دنی کردم کھ اولیاصال گمون نم....داشتم
 شی ننی وقت نشد کھ زھر اچیھ...می از دنده چپ بلند شدشھی ھمامیمن وت... نبودیبیعج
 ھی کنانیمن عھد کرده بودم با خودم کھ ا!!کنھ رو مھار کنم کھ دردسر درست نیلعنت

 ھستم کھ بخوام با رینقدر ازش دلگا!!! تونمینم...امیھا رو کنار بزارم اما درمورد ت
در اتاق باز شد ومارال اومد ...رمی رو ازش بگی ھمھ سختنی ایچک ولگدام تالف

 رو غلش بریرفتم جلو وز... چسب زخم بزرگ زده بودندھی شیشونی پیرو...رونیب
 :دمیپرس... رفتی مجیسرش گ...گرفتم
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 ؟؟ی آبج؟؟؟آرهی خوبیمارال-    
 .دی کھ شما انقدر دلھره دارستی نی خاصزیچ!!!آره خوبم- زدیلبخند کم حال    
بعد ...وفتھی پس منھی بااون حال ببیاخھ تو رو ھرک!!! ھای ماری زنی میحرف-نایآر    

 م؟؟؟ی نترسی خوایچطور م
بھت !!! مات شدھوی کھ دی دی دونم چینم....نگاه مارال برگشت سمت اون سھ تا    

 نبود یبی عجزی بھ اون طرف کردم اما چینگاھ... کردی نگاه مرهی خرهیزده داشت خ
 ... حد شوکھ شده بودنیکھ تا ا

 ؟؟ی غرق شد؟؟؟کجای شده ماریزیچ-    
 ؟؟ی گفتی چیچ...ھان-تازه بھ خودش اومد    
 .ی خونھ استراحت کنمیبھتره بر....ستیمارال تو واقعا حالت خوب ن-    
 . بھ آرامش واستراحت دارمازین...آره فکر کنم...آره-    
 ی درب وداغون منی با ھمون ماشدیبا... بھ اون سمت کرد وراه افتادیقینگاه عم    

 !!!ومدهی وسالم بھ ما نی درست حسابنی ماشھیاصال ....اه!!!بردمشون خونھ
 

 ... چشمامو گرد کردمستادکھیمارال جلوم ا    
 !!قت دادگاھھ تو؟؟برو کنار االن وی کنیچرا سد معبر م-    
 یچیھنوز ھ...نیی پاای بطونیجان من از خرش...یآن- زدیتو نگاھش تمنا موج م    

 .می برگردایب....نشده
 می بعد بزنمی دادگاه مسخره ماست کھ درخواست بدم؟؟مگھی رو برگردی چیچ-    

 ؟؟ی راحتنی ھمرش؟؟بھیز
 . مسخره اسیری مسئلھ ساده وقت داداگاه رو بگھی تو سر نکھیا-    
 دیبا...می داریما حق...می کھ ازش ساده عبور کنستی مسئلھ ساده نھی نی؟؟ایمار-    

 .میریازوشون بگ
 موضوع رو کھ نی؟؟ای بندی کنھ رو دستمال می رو کھ درد نمی چرا سریآن-    

 .می با مذاکره حل کنشھیم
ما ...رندی گردن بگ خودشون رو بھی خوان خطایاونا نم...نھ مارال- شدیلحنم جد    

چندروزه کھ ...نھیدر واقع اونا باعث شدند کھ سر تو ضرب بب!! اما اونا نھمیقبول کرد
 از ھمون قایدق.... حالت تھوع ھانی؟؟ای در اون درنی وای قانونی پزشکریدرگ
 م؟؟ییای کھ کنار بیگیبعد تو م...شبھ
بھ خدا جز دردسر ...تمومش کن...ستمی نی سر منھ کھ من راضھی قضنیاگھ ا-    

 نجاھای خوام پامون بھ ای اگھ بھ خاطر منھ کھ نمیآن... برامون ندارهیچیومکافات ھ
 .باز بشھ

 تا پا پس بکشم ی تو گوش من ورد بخونیتو ھرچقدرم کھ بخوا...گوش کن مارال-    
 میی بخوا ما بھ واسطھ شغلمون چھیپا...ی کنی کنھ وفقط خودت رو خستھ میافاقھ نم

 ی کھ ادعایی من واون آقانی کھ بھی جنگنیا!! واما درمورد دادگاهشھی باز ممییچھ نخوا
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 یاعالن داده ومن تا آخرش م.... کشھی مدکیقدرت وغرور رو با خودش 
 تا انقدر دمی من اون متکبر مغرور رو شکست میول....دردسراشم بھ جھنم...ستمیا

 !!!سرم بکوبھ من قدعلم نکنھ وقدرتش رو تو یبرا
 ی خوایتو م... خلق شدندنطوریاونا ا... مرداست کھ قدرتمند باشندزهی غرنی ایآن-    

 ؟؟ی بشنھی بھ سنھی متولد شده سی شکلنی مرد کھ از اول اھیبا
 !!!ستھی تونھ مردانھ وای زن ھم مھی... کارو بکنم تا نشون بدمنی خوام ایم!!!آره-    
 شی پیکنارش زدم وراھم رو بھ سمت داخل ساختمون بزرگ دادگستر    

 ی از پلھ ھا باال معی سریی اعتنا با قدم ھایمارال بارھا صدام زد اما من ب...گرفتم
 نی خواست باد ای می پرونده اما انگاریبھ عنوان شاھد اومده بود وفرد اصل...رفتم
 یچی خام ھالی خھی جز نیا  ھم نگزه امای دردسر بخوابھ وکک کسی بھیقض
من مدرک ... کرده بودتی ھم متقابال شکاامیت... اومده بود واسمھیحکم احضار...نبود
 شی پا پی با چھ مدرکامی تنکھی جلوه بدم اما ای داشتم تا اونا رو طرف اصلیخوب

 کھ انسالی مرد مھی واحسان وامیپشت در ت... باالدمیرس. کردی مجیمن رو گ...گذاشتھ
نگاھم رو گردوندم تا ... کردی بود وباھاش صحبت مستادهی باشھ الی خورد وکیم بھش

 .... کنم کھداشیپ
 درستھ؟؟...دمیپس بھ موقع رس-    
 مدرکش رو ی من کھ بھ تازگی وھم دانشگاھلیوک....یسیطاھا رئ...برگشتم طرفش    

 ی وکفشایب کم حال آراھنی با پیکت وشلوار خوش دوخت سورمھ ا...اخذ کرده بود
 قھوه ی چشمای بن روی رنکی عھی... سامسونت ھم بھ دستشفی کھی وی ورنیمشک

 ی شونھ وژل مشلختھ  روشی روشن قھوه ای رنگش گذاشتھ بود وموھایا
 : زدم وگفتمیلبخند...زد
 !!! وقت شناس ومنظمشھیمثل ھم....بلھ-    
نظر لطف شماست خانوم - چشماش جابھ جا کرد ولبخند زدی رو رونکشیع    

 وقت دادگاه االنھ؟؟...یاعتماد
 !!گھی دقھیتا چند دق-    
 !! مدافعلیخانوم وک...بھ بھ- از پشتم دراومدامی خشن تی آشنا وقدریصدا    
 بشینگاه عج.... شده بودری نظی واقعا بیتو اون کت وشلوار مشک...برگشتم طرفش    

 : گرفتم وگفتمی جدیحالت... من وطاھا درنوسان بودنیب
 نی بغالتون شمارو انھی آدمی شااید؟؟ی کنری کھ ھمھ رو غافلگدیشما عادت دار-    

 !!طرف کشونده
 تی موفقیفقط اومدم تا براتون آرزو!!نھ-حالت تمسخر بھ خودش گرفت    
 . تونم در حقتون بکنمی کھ مھیحداقل لطف...کنم
چون حتما ....دی خودتون نگھ داریالطافتون رو برا...یمتشکرم ول- زدمپوزخند     

 )بھ در اشاره کردم.(میری گی وما اونجا حقمون رو مشھی ما مبی نصتیموفق
 .دی دارنانی بھ خودتون اطمیلیخ- دی ابروش باال پری تاھی    
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 بھ زبون قتی جز حقیزیمن چ) زدمیحیلبخند مل...( ندارمیچون تو صراحتش شک-    
 ! مونھی کاله میب... رسھ وسر ناحقی بھ حق دارش مشھیھم...حقم...ارمینم

 کھ واضحند واز قبل ییزای چیبھتره کھ وقتتون رو برا- بھم زدیکیستریلبخند ھ    
 .دیتلف نکن...معلوم

 زی وھمھ چنندی بیکھ فقط خودشون رو م... با افراد متکبر ومغروریھم صحبت-    
 ی جز اونکھ شما قاضستی ھم واضح نیزیچ...اتالف وقتھ...گشتشون انریوکس رو ز

 یھمھ چ... دادگاهیتو!!ممنون از عرض ادبتون...در ھرحال...دی باشدهیرو خر
 .دیپس لطفا عجلھ نکن...شھیمشخص م

شب درازست وقلندر - زنان گفتشخندیخواستم از کنارش عبور کنم کھ ر    
 !! چرخھیزبونت خوب م...داریب

خودت ...ی بری من می بھ حرفایاون وقتھ کھ پ...پس تا آخرشب صبر کن-    
حرف ... کنھیداره ازم دفاع م...زبون منم...ستایپس تا آخرش وا...یشروعش کرد

 !! زنھیناروا نم
 نی ونگاھم رو بھ زمستادمی روبھ رو اواریکنار د... رفتم یبھش چشم غره ا    

 چیھ... دونستمی ھمھ زخم زبون ولج رو نمنی الیدل... کرده بودمی عصبامیت...دوختم
 ی تودارامونی دنی بود؟؟اولی چھ اقبالنی اما امیومدیکدوم از دو طرف کوتاه نم

 ...ستادی اومد کنارم ااھاشھ؟؟طی می اولشھ آخرش چنیا....دادگاه
 حالتون خوبھ؟؟-    
 ... تکون دادمیتنھا سر    
 با آرامش تو دادگاه از دی کنھ تا نتونی خواد شمارو عصبیم!!فھی فن حرنیا-    

 .دیخودتون دفاع کن
 رجزا خودم رو نیمن با ا....دهی رو دھی قضی روھیفقط ... ندارهیری من تاثیرو-    
 .فقط فکش رو خستھ کرد... بازمینم

 . دارهنی تحسی مقاوم شما واقعا جاھی روحنیا-    
 :تو دلم گفتم    
 یی ھابیچھ نھ... من چطور شد مقاومھی روحنی کھ ای دونی میتو چ!!ومآره مقا-    

 نی تا شد ادی دار شد ومشقت کشحھیچقدر جر...چقدر شکنجھ اش دادم..بھش زدم
 !!دهی آب دھیروح
 ھی تکواریمارال اومده بود باال وکنارم بھ د.. زمزمھ کردمیتنھا در جوابش ممنون    

 مدرک اعال ھی تونست ی خودش منیھود بود وامش... رفتی مجیسرش گ...زده بود
 از امیت...ستادمی جدال انی اما من تا آخر اھی نا مرددمی شاای ی انصافی بنکھیبا ا...باشھ

نوبتمون ... کنمزی خواستم کھ با احساسم ستی من نمنھوگر...اول زنگ جنگ رو زد
 ھی منطقھ دفاعنجایا... فرستادم ورفتم داخلرلبی زیطبق گفتھ زھراخانوم صلوات...شد
ھرچند کھ من مقصر !!شھی از گود خارج مروزی پی کھ کامی آقا تنییحاال ب!!!منھ

 !!!چرخھ ی می انگشت کی رودانی ومی گوی تا بفھمدمیتورو شکست م...باشم
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 یلیخ... بودمیعصب... بھمدمی ودرو محکم کوبنینشستم تو ماش...کفرم در اومده بود    
 :زدم رو فرمون وداد زدم...دمی مکیخون خونم رو م!!!ادی زیلیخ

 .یلعنت!!!َاھھھھھھھھھ-    
 .... رو گذاشتم رو فرمون کھ طاھا اومد ونشست بغل دستممیشونیپ    
 .یختیباز کھ بھم ر...آروم باش دختر-    
 ...لحنم طلبکارانھ بود... شدمرهیسر بلند کردم وبھش خ    
چھ ... خونسرد باشم؟؟ھھدیوضع واوضاع قمر در عقرب با نی باشم؟؟با ادینبا-    

 . طاھای دارییانتظارا
 ...اما...ی بشی کھ عصبدمیبھت حق م-    
 . وجود ندارهی اما واگریپس جا....یدی بھم حق می دار؟؟ھان؟؟خودتمیاما چ-    
 وگرنھ یاری وکم نی شده مقاومت کنی ھرجوردی کھ تو باطھی شرانیاتفاقا تو ا-    

 .کالت پس معرکس
 ھی شھی می تونم خودم رو نبازم؟؟ھرچی شاخ ودم می غول بنی ایآخھ مگھ با کارا-    
 م؟؟آدمیستی ای خراب شده منتظر منیچند وقتھ کھ ما پشت در ا.... کنھی رو مگھی دزیچ

 شھ؟ی می جور مواقع چھ حالنیتو ا
 ؟؟ی شدمونیپش-    
 .ی از مجبوری ترم ولیمن االن از ھر موقع راض!!! طاھای زنی م؟؟حرفیچ-    
 ی راھھی...اما.... طول بکشھنای ازشتری بیلی تونھ خی منوال منیا...ی آنالنیبب-    

 .ی دونم قبول کنی مدیکھ بع....ارهی مخمسھ دربنی تونھ تورو ازیھست کھ م
با لحن .... بودراحت تر...می زدیبھ اسم صدا م....می شده بودیباھم خودمون    

 :دمی پرسیمشکوک
 ؟؟یچھ راھ-    
 .کنار بکشھ... از دو طرفیکی....نکھیا- شدقیتو چشمام دق    
 ... از جانب منکیستری ھیچند لحظھ سکوت وبعد قھقھ ا....چشمام گرد شد    
 ت؟؟؟ی ورضا؟؟مایچ-    
 رو مالقات ی قاضدیوگرنھ بازم با.... ماجرانی دادن بھ اسلھی فی براھیتنھا راھ-    
 .یکن

 ی کنی سرھم می داری معلوم ھست چچیطاھا ھ- شدمیخندم رو خوردم وجد    
 ری غبای گفت تقرشھی میعنی...مییای کھ کنار بمیی حرفانی سرتق تر ازامی وت؟؟منیگیوم

 !!!ممکنھ
 . ممکن شدن واسش وجود دارهیپس ھنوز جا...بای تقریگیخودت م-    
 . شناسمیمن اونو م...ستی دست بردار نامیت...امیمن کنار ب-    
 .دی وباھم توافق کنی با مذاکره حلش کنی تونیم-    
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 .شھینم.... اگھ نخواد نشھامیم؟؟تیمگھ قرارداد ژنوه کھ باھم توافق کن-    
 خواد شکست رو ی کھ میمعلوم شد طرف...یپس خودت بھ باختت اعتراف کرد-    
 .امینھ ت...یی تورهیبپذ

 .محالھ کھ اعالن صلح کنم.... کھ من کنار بکشمنھیتو خوابش بب-پوزخند زدم    
 کنده بشھ ھی بده وقال قضتی ورضاادیوادارش کن تا اون ب....پس وادارش کن-    

 گھیمطمئنم کھ د. کنھدای ھا خاتمھ پای برو بنی کھ حاال حاال ھا ادمی نمنیتضم....وگرنھ
 . واست نموندهیحوصلھ ا

 . محاکمھ بزارمزی منی ای ندارم کھ پای حال وحسگھیواقعا د....نھ-    
 ی تونی کار می چنی ببنیبش...از االن بھ فکر چاره باش.... خبیلیخ-    
 .ستی نجھی نتیمطمئنم کھ ب...یبکن
 باشھ کھ پاپس ی نفرنی تونم ضمانت کنم کھ حتما اون اولینم...امھی تفمیحر-    

 !!! نرمش کردشھی وادارش کرد اما مشھی ونمھی کلومھی سرتق ویلیخ...بکشھ
 چند نیا...شھی می آخرش چمینیبب... با چنگ ودندون بجنگی تونی کھ مییتا جا-    

 !!خدا بزرگھ...امھی انیدادگاھم کھ بعد ا...ھی رسملیروزه ھم کھ تعط
ده بود کھ  رو جور کری مدارکامیت... دادگاه بودشیتموم فکر وذکرم پ...راه افتادم    

کف دستم رو کھ بو نکرده بودم .. شدی کردم چی فکر میچ...دی رسیعقل جنم بھش نم
 زد کھ ھراس بھ ی حرف میاز اول ھم طور... رو سوار کردهیی ھالھی چھ حنیبفھمم ا

 رو بردم نیماش... کارش وراه افتادم سمت خونھحلطاھا رو رسوندم م...دلم چنگ زد
 رومون بود ومن شی پیلیچند روز تعط.... خوب از آب دراومدیلی کھ خیصافکار

 ھا برش ی صندلنیاز ب... بلند شدمی زنگ گوشیصدا... کار کنمیمونده بودم کھ چ
 : اتصال رو برقرار کردم... بودنایآر...داشتم وبھ صفحھ اش نگاه کردم

 ؟؟؟ی فرستادگنالی ورا سنی ای گم کرد؟؟شمارهی شده خالھ قزیچ-    
 .زونمیمن کھ ھمش بھت آو...ی نباف آنی وریشر-    
 .ی کنیخوبھ خودتم اعتراف م-    
 ؟؟ی کاره ایچ-    
 . سرکارشتریوب...کاریب...عالف-    
آخھ ...ی کشی عذاب می دارنطوریا...ستی عقل تو مخت نیوقت!!گھی دیخل-    

 ؟؟ی بود واسھ خودت پختی چھ آشگھی دنیدخترجان آبت کم بود نونت کم بود ا
 . سوزن بھ تخم چشم من نزنگھیتو د...یاوووف آر-    
 چرا انقدر گمیدارم بھت م... بھ جون چشم تووفتمی با سوزن بستمی نماریمن کھ ب-    

  بود؟؟ی چای لج ولج بازنی اغھی؟؟صیبچگانھ عمل کرد
 رو امیودم خواستم تبھ قول خ....تصورات بچگانھ... بھ قول تودی دونم؟؟شایچھ م-    

 .سرکوب کنم
 تو ی ندازی خودت رو می الکنجوری ھمدهی میکلت بو قورمھ سبز...گھی دیجوون-    

 .حچل
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 منحرف ی بود؟؟از موضوع اصلیکارت چ...حتیبسھ نص.... خوب حاالیلیخ-    
 .یشد
 برنامھ دبش ھیراستش ...آره آره!!!ھـــــــــــــــــان- اومده باشھادشیانگار تازه     

 !!!ھی چی بگیعمرا اگھ بتون...التی واسھ تعطمیختیوبکر ر
 ... خوان برنیخوب معلومھ کجا م...چقدر سخت!!یزک    
  ھان؟؟؟دی شمال پناھنده بشدی بردیی خوایالبد م-    
  ھلنا لو داده ھان؟؟؟؟حتمای دونستیتو از کجا م....اااااااااا-وا رفت    
 ی کنند وتو خمارری کھ خلق خدا واسھ دونستنش گستی غورس نثای مسئلھ فنیھمچ-    

 . لو برهای...بمونند
 .ھی ھا؟؟جمع کامال خودمونگھی دیایم!!آال-    
 . بعدیباشھ سر...یحسش رو ندارم آر-    
 می بروفتھی شانسا بھمون بنی ازی کگھی دسی بعد؟؟معلوم نی سری چیچ...دھھ-    

 .یای بدیبا...ی حس نداری خوردی اضافزیچ....یتیصفا س
  نھ؟؟ای امی بی کھ من رو اجبار کنی باشیمگھ تو ک-    
 دادگاه وکش مکشا نیاعصابت رو بھ خاطر ا... بھ نفع خودتھگمی میخره من ھرچ-    

 کھ ینیتو خونھ بش... اسختھی فھمم چقدر االن ذھنت آشفتھ وبھم ریم...یداغون کرد
 تو حال ایشھ؟؟ی مری غافلھ ختم بھ خنی واشھیل م جمبشھ؟؟جادوی ازت دوا می؟؟دردیچ

 بھ شتری وبی کنیفقط خود رو حبس م...شھ؟؟نھی وذھنت رھا می کنی مدای پیبھتر
 اما ستمی نیمن کس خاص...ی زنی وخستھ کننده لطمھ میروح وروانت با افکار تکرار

 ی میضی فھیھم تو ...لھی جمعمون تکمیتوکھ باش...دهی جمع کامل مزه مھیمسافرت با 
 .ای برهی تن بمنی؟؟ایآن...دهی فاز مشتری ھم بیبر

 سرسخت ی دود ودم ومشغلھ ھانیاز... گفتی وچرتم نمھودهی بنیھمچ...ساکت شدم    
خستھ وکالفھ ...نیاز...ی نواختکی نیاز... کھ خواب وخوراک رو ازم گرفتھ بودیذھن

 بکنھ ومن رو آماده یانی کمک شامی قوا وروحدی تونست بھ تجدی سفر منیا...بودم
 ...تر

 ؟؟ی؟؟مردیالوووو؟؟آن-    
 .رمیمیتا تورو دق ندم نم...اتمی حدیھنوز درق....نھ-    
 ؟؟ی رو گفتمتی شد؟؟تصمیچ... جون منلی عزرائی دونم تو شدیم-    
 ؟؟یآر-    
 لمی میگی کھ می خودتھ چون تو انقدر ضدحاللی بھ مگمی اصال نمنیبب-  وسطدیپر    

 .یای بدیبا...ی راه دارھیپس فقط ...امی ننھیا
 .گھی دی گفتم؟؟گفتم آریمگھ چ... راه رو انتخاب کردمنیمنم ھم-    
مرگ !!یھـــــــــــــــــ-دی شد فھمی مغشی ھمراه با جیاز صدا...ذوق زده شد    
 نا؟؟یآر

 !!!بھ مرگ تو-    
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 ی درستمی تصمیلی جان تو خیول.... بھ نفع خودتھیقبول کرد.... خوب حاالیلیخ-    
 .یگرفت
 د؟؟یوفتی راه میک...ی از ذوق مرگیرینم...حاال -    
 نره باز خواب ادتی... دم در خونھ ما باششیساعت ش...فردا صبح خروس خون-    

 .یبمون
 .نھ مجبورم فردا از تخت خوابم دل بکنم- کردمیخنده کوتاھ    
 .نمتی بیپس فردا م-    
 .فعال-    
 ھیراه خوب...ستی نیبرنامھ بد.... کنارمی رو قطع کردم وانداختمش رو صندلیگوش    
 !!! گذرهیوقتمونم بھ بطالت نم...میری ھم می سفرھی... ھمھ دردسرنی ازیی جدایبرا
 

بھ جلد قرآن بوسھ زدم ورو بھ زھراخانوم ... آب وقرآن رد شدمریاز ز    
 :تم زدم وگفیزی آمطنتیلبخند ش...ستادمیا

 دیحالل کن...دی کشی از دست من نفس راحت می چند روزھیزھراجون -    
 ... گفتم وکی دعوت حق رو لبدی؟؟شایدیخدا رو چھ د...گھید

 بھ ی اول راھھی چرت وپرتا چنیا....زبونتو گاز بکن دختر-زھراخانوم اخم کرد    
 .ی برگردی وبھ سالمتیانشاءهللا بر...شگون نداره مادر...ارهی ن؟؟خدایاریزبونت م

 ... ماچ محکم کردمھیبغلش کردم وگونھ گوشت آلودش رو     
 دیسفت وسخت بچسب... ھادیری وقت شل نگھیتو نبود من ...دیمواظب خودتون باش-    

 .دی خوب خوب شده باشدیبرگشتم با...بھ درمانتون
  کم دارم؟؟یچ... سالھ امستی االن مثل جوون بنیھم-    
 ینیھمھ ماش... شما رو داشتھ باشنددی ذره از امھی جوونا یکاشک!!بھ خدا-دمیخند    
 !!جوونم نسل شما ھا... عرضھ شدندیوب

 !!!بروخدا بھ ھمراھت....زیبرو ووروجک زبون نر-    
 باال آورد کھ یدست...درو باز کردم وواسش دست تکون دادم...نیرفتم سمت ماش    

 قھی بلوز ھی رشی زانوم بود وزی تا روی لیم سرھھیلباسم ...نشستم پشت فرمون
 ھیکفشامم ساده بود وھمھ موھام رو تو ...ی شلوار گرم کن چسبون لھی وی سفیاسک

ھوا داشت روبھ ... فرق کجمیشونی پیرو  خورده اشھی جمع کرده بودم ویکاله بافتن
 خط ھی شممیآرا....شھی سردترم میانزل- رشتی رفت وبھ طور حتم طرفای میسرد

 راه نای انایدوتا بوق زدم وبھ سمت خونھ آر... بودیچشم ورژ لب مات صورت
 رو گذاشتم رو چشمام می دودنکیع... خلوتشی کم وبابونایسرصبح بود وخ...افتادم

 تو دمیچیپ.... گرفتمی جلف سبقت می پسرانی داد ازی میآخ کھ چھ حال...وژست گرفتم
چراغ دادم کھ ...دمی زود رسنی باما فاصلھ نداشت واسھ ھمیلی خنایخونھ آر...کوچھ 

 : گفتنای شدم کھ آرادهیتوقف کردم وپ....ھمشون برگشتند سمتم
 . مدافعمونم اومدلیخانوم نازدار وک-    
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 : گفتمی سالم کلھی جمع وبعد گفتن نیرفتم ب    
 دارم از ؟؟منی زنی ور میکنی درگاراژتو وا می الکھیچ...ی دونی نمیچیتوکھ ھ-    

 ؟؟ی فھمی جنگم میدارم م... کنمیحقم دفاع م
 . خواھر جنگندهی نباشدونیپس خستھ م- شونمیھلنا زد رو    
 !!ی کام باشنیریش-بھ روش لبخند زدم    
 : سرد وخشکش گفتافھی با قایمیک    
 سبز شد ازبس کھ رپامونی واسھ بعد؟؟زدی ھا رو بزاری کبری صغرنی اشھیم-    
 .میدیظار کشانت

 :تارا جلو اومد وگفت    
 وفتمی زودتر راه بیھرچ.... نشدهکی تا ترافمیبھتره بر... موافقمیمی با کیی جوراھی-    

 .بھ نفعمونھ
 دیوفتیپس راه ب!!بر منکرش لعنت-دستامو از ھم باز کردم وشونھ باال انداختم    

 است؟؟ی چطوری بندمیتقس...فقط...گھید
 باتو انای ومارال وتیمن وپاپ-  زد وسگش رو بغل گرفتی لبخند پت وپھننایآر    

 . تارانی تو ماشھیبق...میا
 ؟؟یاری پسرت رو بی خوایتو م- دیابروم باال پر    
 یدق م...رهی گی چندروز ازم دور باشھ بھونھ منیپسرم ا!!معلومھ- کردیاخم لوس    
 .کنھ
 .شت دایزیدراون صورت چھ سرنوشت غم انگ-    
 ی پسر خوب وحرف گوش کندهیقول م-دست سگش رو گرفت وتکونش داد    

 .رهیخالھ ھارو ھم گاز نگ....باشھ
 کھ می نداریشاوندی خوچی ھاپوخشگلھ ھنیما با ا... نکنیھمزاد پندار!!او او او-انایت    
 . خالھمیشد
 ی کھ تو سپر دفاعنطوریا.... نکنھ آشنابشھیبی غرگمی م؟؟دارمیتان!!نوچ-نایآر    

 .شھی حساس مشتری بیگرفت
 اسالم رو ی روانیضای مریھمھ ...ایخدا-فرناز دستاوسرش رو بھ آسمون بلند کرد    

 . نباشندگرانی دی شفا بده کھ موسبب آزار وسختیبھ حق عل
 : جبغ زدنای کھ آرمی گفتی بلندنی آمیھمھ جمع الھ    
 .دیی دعانی ا محتاج اجابتشتریخودتون از ھمھ ب-    
 . کنھی متیمارو ھم کفا...واسھ تو جواب بده- مارال    
 : اشاره کردم وگفتمنای رنگ آردیبھ سگ پشمالووسف    
 . حساسمنمی ماشیزی رو تمیلیمن خ...فقط خواھشا حواست بھ اعمال پسرت باشھ-    
 .زارهی می روش اثر منفدی ندریانقدر بھش گ... ھم با ادبھیلیپسر من خ-    
 . کنھیول نم....رهی گی پاچھ می واقعیآره بھ معنا- پوزخند زدایمیک    
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مامان من انقدر من رو لوس نکرده بود ...رهی گی ملشمیاووووو چھ تحو-دی خندانایت    
 .ودوستم نداشت

 ؟؟ی کنی مسھی سگ مقاھیخودت رو با !!خاک برسرت-ھلنا زد تو سرش    
 مورد نیدر ا...شده زبانزد خاص وعام...بھ پسرش ی عالقھ آرزانیواال م-انایت    

 . قدمھشی سرومر گنده پنای امور خود آریوگرنھ در باق...عرض فرمودم
 . شدم؟؟غروبیبر- چشم غره رفت کھ فرناز وتارا داد زدندنایآر    
 بھ یھرچ...می وراه افتادمی نشستی بندمیھمھ طبق تقس...میباالخره عزم رفتن کرد    

 ی تر مظی وھوا مرطوب ومھ غلدی باری بارون نم نم ممی رفتی مشیسمت شمال پ
لباس وکفش بھش پوشونده بود وناز ... با سگش مشغول بودی کھ حسابنایآر...شد

 جز می نداشتیتوقف... ومھر داشتحبت بھش می بچھ واقعھیمثل ... کردیونوازشش م
 ی بعد کلنای وآراانیت...می خوردنی ماشی ناھارو تویحت...ی موارد اضطراریبرا

اما مارال کھ جلو نسشتھ بود ھنوزم چشماش ...سروکلھ زدن ھم رفتند تو عالم خواب
 ... صداش از تو عالم پر مشغلم دراومدمدنیبا شن...دیی پایداشت جاده رو م

 ؟؟ی کار کنی چی خوایم-    
 . ندارمی کھ قصدھ؟؟منیمنظورت چ-    
 .ی دونی دونم کھ منظورم رو بھتر از خودم میم...یخودت رو نزن بھ اون راه آن-    
 . خوام انجام بدمی نمیکار خاص-دمی کشینفس آه مانند    
 ؟؟؟ی روال سرسام آور رو حاال حاالھا کش بدنی ای خوای میعنی-    
 . کنار بکشمدهیغرورم اجازه نم-    
 ی مری خودت رو درگشتری کار بنیتو با ا... کردهانی طغجایغرورت ب-    
 . قابل حلھی مسئلھ ساده کھ بھ راحتھی ریدرگ...یکن

 نی ادیبا...محال ممکن بود... حل بشھی بھ راحتنکھیباور ا... ما دوطرفیاما برا-    
 .می کردیکارو م

 گھی وطرف دشھی از دوطرف تبرئھ میکی کھ نھی بشھ؟؟فوق ایآخرش کھ چ-    
  کارش؟؟ی پرهی مشھیمجرم؟؟بعدم با دادن حق وحسابش حل وفسخ م

 اگھ دادگاه بھ نفعم تموم یحت... حق وحقوقاتم موندمی کھ پارمی گیحداقل آروم م-    
 .نشھ
 .در اون صورت فقط اتالف وقت بوده-    
 !!دیشا-    
 .حتما.... نھدیشا-    
 .شھی می آخرش چمینی ببدیبا... کھ شدهھیکار-    
 ؟؟یآن-    
 ھوووووم؟؟-    
 کارو نی فقط از سر لجاجت اایھ؟؟ی نبود کھ طرف مقابلت کای ستیبرات مھم ن-    
 ؟؟یکرد
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 بوده کھ خودم رو ی دوم من چلیواقعا دل...رفتم تو فکر...دنده رو جابھ جا کردم    
 باھاش قانع کردم؟؟

 سوال من جواب نداشت؟؟-    
ومم برام  دلیاما خود منم ھنوزم دل...ادی بھ نظرت ابلھانھ بدی؟؟شای ماری دونیم-    

 .ستیواضح ن
 ؟؟ی گرفتمی رو ھوا تصمیعنی-    
 امی کھ نسبت بھ تی بھ خاطر حسدمیشا) شدفیصدام ضع....(دیشا... دونمینم-    

 ...دارم
 گھ؟؟ی بھت میحست چ-    
 ی بدم اما شدم مثل دختر بچھ اصی تونم درست تشخینم....صداش پر از ابھاماتھ-    

 ی سختی خواستم تالفدیشا...ھی اما خودشم قربانارهی خواد لج کنھ وحرص دربیکھ م
تو خودت شاھد ... بشمکی حداقل باھاش شرای... بزنمامی سر تی چھارسال رو تونیا

 اون یوقت...دمی وبھ دوش کشدمی جون خرھ رو بی کھ من چقدر مشقت ودشواریبود
خودمو ...مزار بزن... خواست بغلش کنمیدلم م...دمی ھمھ مدت دنی رو بعد اامیشب ت

 باھام سرد مارستانیتو ب... شدرمی انتقام دامن گھی شبی حسیسبک کنم اما از طرف
 اعمال ناو...ھی بازطھی باشم کھ کارش سلی عادای ی دختر کولھیانگار کھ براش ...بود

 نی نامھ رو امضا کردم واتی شکای کدمیاصال نفھم...ختی رشمیوحاالتش باروت تو آت
 ...دمیوشا... بچگانم موجبش شدمی تصمدیشا... شدچمی پاپری واگریھاگ
 کھ خودت از ی کارت وجود داره؟؟ھدفنی ھم تو اگھی ھدف دھی کھ یقبول دار-    

 .ی رسی بھش می اما ھرروز داریوجودش غافل
 ؟؟ی دونیتو م-    
 .اوھوم-    
 ھ؟؟یبگو دردم چ...خوب-    
 شدن کی دوباره نزدی شد برایونھ ا دادگاه بھنیا...ی از دستش بدی خوایتو نم-    
تاحاال بھش فکر ... ماجرانیبازم بھ خاطر ھم...ینی بیتو اکثر اوقات اون رو م...شما
 بھ یحت...شینی ببی شده تا بعد مدتی شده؟؟بھونھ اکی بھت نزدامی کھ چقدر تیکرد

 .ھی دوستداشتنصددرصد  توی کھ برایبیرغ...بیچشم رغ
 شیاز چندماه پ... گفتی نمھودهیمارال ب... کھ خودم تو بھتش بودمیرفتم تو خلسھ ا    

 انگار تو دنشیوھربار با د... جلو چشمامھامی اوقات تشتری اومد بشیکھ اون تصادف پ
 یبی رفتن بھ دادگاه شوق عجی داد اما برای حس بھم دست منی ادینبا...ادیدلم زلزلھ م

درصد ... داشتمی شد اما انگار ھدفیبتمون م نوادی نسبتا زیمدت ھرچند کھ بعد...داشتم
 ی کھ کدمیاصال نفھم... گرفتی از وجود من رو میمیصحتش کم بود اما بخش عظ

 یعمارت...دی مخم سوت کشدنشیبا د... شمالیتو دل جنگال.. مارالیالی بھ ومیدیرس
باھم فاصلھ   ھم دور واطراف بود اماگھی دیالیچندتا و...بود واسھ خودش

 الی وی والمپاکی تارکیھوا تار... شد ورفت در رو باز کردادهیمارال پ...داشت



 507 

 یمارال م...انتھا نداشت...المصب... رو بردم داخلنیماش... زدیداشت چشمک م
بزرگ ... توش نرفتھی وقتھ کھ کسیلی خونھ ارث پدربزرگشھ وخنیگفت کھ ا

 رو از صندوقا در لمونی وباروبندمی شدهادیھممون پ... خونھ ارواحھیودرندشت وشب
 شد یچھ سفر...شیچھارسال پ.. سفرمون بھ شمال افتادمنی آخرادی...میآورد

 رو سفت بغل کرد ی پاپنایآر... بودی توش نقش اصلامی کھ تیسفر...واسمون
 :وپراضطراب گفت

  امنھ؟؟ھووووم؟؟نجای ای؟؟مطمئنیمار-    
 ؟؟ی زنی مھیچھ حرف...آره بابا-مارال کمر راست کرد    
 .اسرافھ بھ خدا... بزرگھیادی زای...؟؟ترسناکھی دونیم...ھی جورھی...آخھ-نایآر    
ناخناش رو مثل چنگال گرفت کنار صورتش وآروم ... ترسناک گرفتی چھره اانایت    

 ثھیمحل اقامت ارواح خب...آره- رفتی قدم برداشت کھ اون عقب منایآروم بھ سمت آر
 بھ جون موجودات وفادار ورگ وفتندی خونھ سرگردانند ومیکھ نصفھ شب تو...وجنا
 )دی کرد ودندوناش رو محکم بھم کوبشغر...( وزهی انگی رو برمشونی ھاریوخو
چشماشو بست وخودش رو جمع ...دی کشغی جنای برداشت کھ آرزیبھ سمتش خ    
 :تارا با خنده گفت....کرد
 یرو پسرش اثر منف...نھی بی مامان ترسو شب کابوس منیا...ی تانالی خیب-    

 .زارهیم
 ودستش رو گذاشت تخت نایمارال رفت کنار آر... تکون دادی وسردی بلند خندانایت    

 رنگ بھ نطوری کھ لولو خور خوره نداره کھ انجای تو دختر؟؟ای ترسی میاز چ-پشتش
 شدن کی جرات نزدی مثل ما روحیباوجود گروه اف چھاردھ...یرنگ شد

 . کنھیدفاع م ؟؟ازتی ترسی میازچ...تازه پسرتم کھ ھست...نداره
 یلیپسرم خ...ستی بلد نیپرخاشگر...فھی روحش لطیپاپ...نھ- بغض کردنایآر    

 .آرومھ
هللا خونشون ماشا... کمکای لوس کردنا بنی ایبھ جا!! خوب مادر نمونھیلیخ-فرناز    

 خی... کشھی کھ تا صبح طول مایب... المصبستی دوتا نیکی...رو بار زدن آوردن
 .میزد
شما ... باشم تا بخوابھی کنار پاپدیمن با-دی تندش رو بھ سمت داخل کشی قدمانایآر    

 .دیستادی کنار واکاری جماعت بھی...گھی ددیاریب
دچار کمبود محبت ..زارهی میرو پسرت اثر منف... وقتھی یشما کار نکن-ایمیک    

 !!ــــشیچ....شھیم
 
 

چندتا از بارا .... کرد کھ گفتم ھرآن ممکنھ از کوره دربرهی آنچنان جلز پلز مایمیک    
 از صداقت ی کمنایحرف آر...رو برداشتم وراه افتادم بھ سمت داخل عمارت

 بھ محض ورود محکم سرفھ کھیطور...بزرگ وخاک گرفتھ... کیخونھ تار...نداشت
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 از قرون وسطا ی گفتیم....میی کجامیدیھممارال لوسترا رو روشن کرد وتازه ف...کردم
 :مارال برگشت طرفمون وبا خنده گفت... توش نبودهی ور کسنیبھ ا
 بھ ژکای ھتل پنج ستاره ومندییای بدی چشاتون چھارتا شده؟؟نکنھ توقع داشتھ؟؟چرایچ-    

 .دی کردی تعجب مدینبا... توش نبودهی وقتھ کسیلیخط باشند؟؟گفتم کھ خ
  از سکنھ اس؟؟ی خالنجای جان چند قرنھ ایمار-    
 . فوت کردشیپدربزرگم کھ ده سال پ...هللا واعلم- شونھ باال انداخت    
ھ  آدم بیده سالھ کھ رنگ ورو...امرزهیخدا پدرتو ب...اووووو-دی کشیفرناز سوت    

 .دهیخودش ند
 !! متروکھھیمارو ورداشتھ آورده تو - زد وزمزمھ کردی پوزخندایمیک    
 تشیشخص..دست خودش نبود...دختره نمک نشناس...از حرفش لجم گرفت    

 لیوسا... شدی اوقات واقعا اعصاب خورد کن می شکل گرفتھ بود اما بعضینطوریا
 : گوشھ وگفتمھیرو گذاشتم 

 دی قی چندروزمیی خوایما م... ستارهشی ھتل شای باشھ یمیونھ قد خھی خواد یم-    
امشبھ ...میدی وبھش سروسامون ممی کنیخودمون علمش م...می رو بزنیدود ودم شلوغ

 زی رو ترتمنجای خرت وپرت ھم ای سرھی دی خرمیریفردا ھم م...دی سر کنی جورھیرو 
 .می کنیم

 : زد وگفتنای بھ آری اثانھی لبخند خبانایت    
 .شھی نمیزیچ....می مدارا کنثھی شب رو با ارواح خبھیحاال -    
آھستھ آھستھ اومد ... نگاه کرد وآب دھنش رو قورت دادانای با وحشت بھ تنایآر    

 :وپشت سرمن پناه گرفت ولرزون گفت
  خواھش بکنم؟؟ھی ازت شھی مزمیعز... جونیآن-    
 . نشھشتری دونھ بھیاز -    
 امشب کنار تو بخوابم؟؟...شھیم-    
 شب ھیبزار ...اکنیح... داره دختر؟؟قباحتی چگھید- وبرگشتم طرفشدمیاز جام پر    

 .استغفرهللا...بگذره بعد
 کنارت نکھی کار کنم؟؟؟جز ای خوام چی منحرف مگھ من میذھن منف-    

 .نیھم...بخوابم
  باھام؟؟ای...یکنارم بخواب-    
 .ینوبرشو آورد.... توی داریچھ ذھن مسموم-ازک کردپشت چشم ن    
 کنم کھ ی میریشگی وپییشگوی انسان ھا رو پی برخدی واھداف پلقیحقا...رینخ-    

 .موجب بروز حادثھ نشھ
 . ھم از تو بھترهیلیخ... خوابمی می مارشی پرمیاصال م....خاک تو اون سرت-    
 رو بساز بعد برو یکی ؟؟دخلیچندتا چندتا آر...خاک عالم...یھــــــــــــــ-فرناز    
 !!ی شبھ چندتا باھم؟؟چھ جھشھی...یبعد
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 ی سرھیاصال ھمتون سروتھ از !!اه- زدغی وجنی زمدی پاشو کوبنایآر    
 دیفقط بلد...دی کنی کدومتون منو درک نمچیھ... بافیمنف...منحرف...مسموم...دیساخت

 .دی مثل من رو آزار بدنوای دختر بھی ودیزیکرم بر
 خوب یلیخ-دی وشونھ ھاش رو از پشت سر گرفت وآروم مالکشیمارال رفت نزد    
 ؟؟ی کنی می پاتی رو سرت وقاطی ندازی صداتو مھویچرا ....یآر

 یمگھ شماھا واسھ آدم اعصاب درست درمونم م- بغ کرد ورو برگردوندنایآر    
 د؟؟؟یزار
 دیبا... کنھ کھ در مورد شما شک دارمیسان ھا صدق م مورد در جھت اننیا-انایت    

 . بپرسمدیاز مرجع تقل
 .چون واقعا نامعلومھ... سوال بپرسھیپس درمورد خلقت خودتم -نایآر    
 نی بھ انجای؟؟ای ھول کردنطوری ایتو االن از چ-دستم رو زدم بھ کمرم    

 . وخودمونمیخودمون...یباحال
ھشت تا ...ی گندگنیوسط جنگل بھ ا....گھی دنیھم- شدزونی لب ولوچھ اش آونایآر    

 کس چی وھقھی جان مال قرت عتی ماردی کھ ببخشیتو خونھ ا...بدون مرد...دخترجوون
  کھ وحشت نداره؟؟ھان؟؟گھی میمیکدوم عقل سل....توش نبوده تـــــــــــا امشب

 گروه کھ ھینھ ...میش بای عرضھ دست وپا چلفتی جماعت بھی کھ ما ھیاون مال وقت-    
 وشھامت ری شمیماشاهللا ھممون دل دار.... رو کتف بستھ بھ زانو درآوردندایآپاچ

 خی بھ ما سی احدالناسچی ھمی کھ باھمیتا وقت...بعدم...ادی بزن کھ جوردربیحرف...رستم
 !!! مالھی پسرت رو بخوابون داره چشماشو موبر...خاطرت جمع... زنھینم

 باال نوی عروسک انیع... زدی وداشت نق منیی سرش افتاده بود پاچارهیسگ ب    
 : وگفتدیمارال خند... آوردهری گیاسباب باز... کردی منییپا

 رو روشن نھی شومنیمنم ا...دینی بچالروی وسادیزودباش....گھیبسھ د... خوب یلیخ-    
 ی بررسھیاتاقا رو ... طبقھ باالدیشماھم بر...می تا صبح منجمد بشمی نبندلیکنم قند

 .دیزودباش...می کنی وتنبلی کھ خرفت بازنجای امیومدین...گھی ددیدست بجنبون...دیکن
 مخصوصش وخودش دست ی جای رو گذاشت روی پاپنایآر...میھمھ بھ تکاپو افتاد    

 از اتاقا رو باز کردم ورفتم یکیدر ... طبقھ باالمی رو بردالیوسا...بھ کار شد
دست بردم ... لرز کردمکھیطور...سردم بود بدجور...اتاق ساکت وغرق ظلمات...داخل

 موقع نخواست با ساز چیھ!!شانسو برو...یزک... برق اما المپھ روشن نشدزیسمت پر
 بھ دردمون می نموره شانس تو چنتھ دارھیما موافق بزنھ دلمون خوش باشھ ماھم 

کف ....رفتم وسط اتاق!!!ی ای ایا... خدا ازمون محرومش کردهیانگار...بخوره
 بودم وتو دهی ترسشییخدا... لرزوندی کرد ودلم رو می وترق توورق مرقاژی قشیچوب
 : گفتمی منمذھ
 لی ھمش تخنایا...نھ نھ...یوا...رون؟؟ی بپره بیزی چیروح...ی جنھینکنھ االن -    

 ...جن وانس کجا بود؟؟استغفرهللا... استھودهیب
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 بھ ھوا غممی تازه جچی از پشت سرم دراومد منو سھ متر پروند ھی کھ ناگھانییصدا    
اون از من ...دمی اش ددهی رو با چھره ترسنایبا ھول وھراس برگشتم عقب کھ آر...رفت

ھ  ونشستم لب تخت کرونینفسم رو محکم فوت کردم ب... کپ کرده بودشتریب
 :دمیبھش توپ... صدا دادیـــــــــــژیق

 .دی چھ طرزش بود؟؟زھرم ترکنیا-    
 .ی ھول کردشتریتو کھ از منم ب-    
 خوش آھنگ بلند نی رو چننشی نازنی از پشت سرت صداییھوی یواال ھرک-    
 . حرفھیلی خیتو سکتھ ناقص نکن...کنھ
 مگھ نھ؟؟؟..ی ترسیتو ھم م-    
 بترسم اون وقت؟؟ دی بایاز چ-    
 ... بھ سرتاسر اتاق انداختیاومد تو ونگاھ    
 ترس نداره؟؟... متروکھ نیبھ نظرت ا...یعنی-    
 !!نھ-    
 .یگیدروغ م-    
 ھول کنم ودلم ی کھ از ھرچستمی دروغ بگم؟؟من کھ مثل تو ترسو نینھ واسھ چ-    
 .زهی بریھر
 یادی زیکمیبھ نظرم ...ی اساسی زھره ترکوندشی پقھی چند دقنی فکر کنم ھمیول-    

 .ی کنیمبالغھ م
 اجل معلق پشت ای نفر مثل جن ھیمخصوصا اگھ ....ھیاتی حکمشیاون ...خوب-    

 .سرت ظاھر بشھ
 ... چندش بھ کف انداختینگاھ    
 سوسکم داره؟؟...نجایا-    
 یھمھ چ!!یر پدر مادر دایاونم چھ سوسکا...آره- زدمیلبخند بدجنسانھ ا    

 .تنوع داره...م وش...مارمولک...مار...سوسک...داره
 . رو دوست ندارمنجایمن ا...غلط کردم اومدم...می برگردای بیآن-    
 یخوش م...مییای بدی بایگفت...ی کردخیتو خودت مارو سر س...اااااااا؟؟نھ بابا-    

 !!یشیاز دودودم ومشغلھ خالص م...گذره
 .کف دستم رو کھ بونکرده بودم.... انقدر محشرهنجای دونستم ایآقا من چھ م-    
 .می انجای االتمیتا آخر تعط...میحاال کھ اومد-    
 !!! نھیوا-    
 خورد ی بھ توقی کھ ھر تقمیمگھ ما مسخره ومضحکھ ا.... نھ ندارهیوا...دھھ-    

از ھمھ تندتر بود  تو کھ شیآت...بعدشم....میتا آخرشم ھست...میم؟؟اومدی برمیجمع کن
 .خانوم

 باغ نیتو ا...ی کوفتی روزانیمن تا آخر ا...مییای خوردم گفتم بی اضافزیآقا چ-    
 . کنمی بمونم کھ دق میسگ
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 محل نی تونند ای کھ سرکار خانوم نمستیبھ ما مربوط ن... مشکل خودتھگھیاون د-    
 .ندیرو تحمل بفرما

  کنند؟؟؟ستی مارو سر بھ نی نصفھ شبانی؟؟؟نیآن-    
 بده؟؟بعدشم مگھ ری ھا گقھی بھ ما عتادی میک....آخھ دخترجان- کردمیخنده بلند    

 . ھاینی بی ترسناک ملمی فیلیاد؟؟خی بھ زبونت می ورنی نداره کھ ھمچکری دروپنجایا
 . ندارهی درست حسابکری مشخصھ کھ دروپنجای ابتیاز ھ-    
 نکره یلیصدات خ.... کنمی فک پلمپش مامی خودم مای دھنتو بکش پی زای؟؟یآر-    

راه باز جاده ...ی ونق بزنی تا آخر بھ جونمون زھر کنی خوایاگھ م....وگوش خراشھ
  شد؟؟رفھمیش...ی ومثل ما دم نزنی وفق بشطی تا آخر با شرادیوگرنھ با...دراز

 .نبودم...ی جانیتاحاال ھمچ...من....آخھ-    
 روال ثابت ھی شھی کھ ھمشھینم... واستشھی تجربھ مھی...یخوب حاال کھ ھست-    

 سخت رو تجربھ ی تازه وگاھیزای چدی اوقات بایگاھ...یری بگشیوآسوده رو پ
 اتاق من یامشبم تو...ی فھمی رو بھتر متی زندگینیریاون وقت قدروش...یکن

 یریمینم... رو سخت بگذرونب شھی...شھی بھ قصر ملی تبدنجایفردا صبح ا...بخواب
 !!کھ
 یلیخ- اتاق اشاره کردرونی کج کرد وبا شصتش بھ بی سری با ناچارنایآر    

 کمی.... باالارمی رو بلمونی وسارمیپس من م...ستی نی بددهیا...فک کنم...باشھ...خوب
 .می رو جابدالیجا باز کن وسا

 بلندش یرفتم سمت پنجره وپرده ھا...رونی رو زمزمھ کرد ورفت بیزی چیرلبیز    
 مخوف وآکنده از ی بھ فضای شد وکمدهی اتاق تابینور مھتاب بھ تو...رو کنار زدم

 مھتاب با نیا... رو لبام نشستی اراده لبخندیب...دی بخشییظلمات اتاق نور وروشنا
 ی درک مشی رو کم وبنایآر... زدی میش بخرویچھره قشنگش داشت بھم لبخند ن

 بھ الالش گذاشتھ ی لی لیپدرومادرش حساب!!ی ھم نازنازیلیتک دختر وخ...کردم
 کھ انگار خودم تو فقز وتنگ گمی می طورھیحاال ...ھھ... بوددهی ندیبودند وچندان سخت

 م بھ جونی اگھی دیزای وطمع چازمی نی بایمن از مال دن....نھ... بزرگ شدمیدست
داشتم وقدرشون رو ... کم بھره بردمیلیمن از حضور پدرومادرم کنارم خ...افتاده

 شھی کھ ھمیکی... گاهھی تکھی... نفرھی داشتن ی براصیحر.... شدمصیحر...ندونستم
 من رو از ی کوه محکم وپابرجا گھگاھنیبابا بود اما ا... کوهھیاستوار مثل ...پشتم باشھ

 ازیدنش ن کھ من واقعا بھ بوی زمانی کرد ولی مرابیحضور مملو از ابھت وآرمش س
 ما یالیو...رهی کرد نبود کھ دستم رو بگی داشت منو ھالک مشیداشتم وعطش تشنگ

 از ما بودند ونور المپاشون داشت از ادی با فاصلھ نسبتا زیدی زیالھایو....تک نبود
حس ... داشتمکھ مترویالی ونی بھ ایحس خوب.... زدی شاخ وبرگ درختا سوسو منیب

 ری از قفس تنگ ونفس گی ودوریحس آزاد...حس آرامش... جنگلنی انی بییرھا
 !!!یزندگ
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 بھ سرتاسر خونھ نی با تحسی رو پاک کردم ونگاھمیشونی لباسم عرق پنیبا سر آست    
 دایواقعا بھ قصر پرنسسا شباھت پ....اورانیرو دست زد بھ کاخ ن!! شدیچ...انداختم

 اومد کنارم انایت.... مختومھ اعالم شدمونیرزکایبعد از ظھر بود کھ کار تم...کرده بود
 : کرد گفتی پاک میستمال کھ دستاشو با دیودرحال

 . باز کردهییرنگ ورو!!! داشتی ھمھ کاریچ-    
 گرد ھی نھ دهی آدم بھ خودش دی نھ رنگ وروشی از ده سال پچارهیآره خونھ ب-    

 . سادهیریگ
 م؟؟یمگھ ماھم آدم-    
 کھ تو گوشمون خوندند وشناسنامھ نطوریواال ا- شدمرهی خبا خنده بھ روش    

 .می بھ نام انسان ھستیگفتند ما موجودات...گرفتند
 . موجود ناشناختھ در من گنجانده نشدهنی ازیی خلق وخوچیاما ھ-    
 . کنندی ھمھ بھ عقل وھوشمون شک منھیواسھ ھم-    
 . مطابقت ندارهزادی اصال با مشخصات آدمنندی بیچون م-    
 !!!! حرف حساب جواب ندارهیا-    
  بوده؟؟ھودهیکدوم حرفم ب....من ھمھ حرفام حسابھ-    
 ....دیزدم تو سرش کھ خند    
 تو کھ ھمش یحرفا..... کنھیھمھ رو مثل خودش خر فرض م...وانھیآدم خر د-    

  خوره؟؟؟ی میکجاش بھ حساب...کشکھ
 صی رو از حرف چرت تشخی بوسھ کھ حرف حسابی عقل خودت رو مگھیاون د-    
 !!! ققنوسشمی وقتا میبعض.... ھاگمی چرتم نمنیمن ھمچ...یبد

 . مثال زدنتنی خدا لعنتت کنھ با ایا... رفتیتن ققنوس بدبخت تو گور بندر-    
  کار کنم؟؟؟یخوب چ...ومدی نشخوانمی بھ پی اگھیمورد د-    
 رسوالی بزرگ رو زیات کھ اسم داشمندا وعلما قراضھ شخوانی تو ھمون پیا-    

 ؟؟ی کار کردی؟؟چیراست...نبره
 ی میبھ ھرک... کار کردم؟؟خجالت بکش دختری چی چیعنی- چشماش گرد شد    
 ی غلطھی کھ حتما یسی نوی مصشی شخص شخیشونی ورو پی چسبونی می چھی یرس

 .کرده
 پشت ینطوری بعد واسھ من ھممی رو بفرماشمی من فرماستایوا... خوب بابایلیخ-    

 ؟؟ی کار کردیخواستگارت چ... بود کھ با اون پسرهنیمنظورم ا...سر ھم قطار کن
 ی کھ گالب بھ روت شکوفھ ماریاسم اون نکبت چلمن رو جلو من ن!!!اه اه اه-    
 کار کردم؟؟دکش ی باھاش چیفکر کرد....مرده شورش رو ببرند پسره پپھ....کنم

 .ش کاریکردم رفت پ
از دست ... اورده زده بھ چاکری کرده تا فرصت گیاون زرنگ...یتو دکش نکرد-    

 .خودش رو نجات داده..ی ھستیتی ھوی تو چھ موجود بدهیاونم فھم...تو راحت باشھ
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 گوشھ چشم نشون دادم کھ ذوق مرگ شده ھی بود کھ بھش یاز خداشم م-    
بعد .... تونست تنبنش رو باال بکشھینم...ومدی منیی زانوھاش پایشلوارش تا جا...بود

ھمون انگشتش ... دادی بافت وانگشتش رو تو ھوا تکون می واسھ من فلسفھ مومدیم
 . کردم تو چشمشیرو فرو م

رفت ... مغز خر خورده بود اومد بھ تو پا دادیکیبعد ده سال ... خوب حاالیلیخ-    
 .بخت رو بھ رخش نکش بدتشیتو ھم انقدر خر!!  کارشیپ

 من رو ببره خونھ ادی بانو برسھ وبانای تی نشده کھ بھ گرد پادای پیھنوز کس-    
 !!نھی نشده ادای پی کسنکھی الیبدون دل...بخت
 جادی تو خودش اگھی اوزون ده تا سوراخ دھیال... جونم اعتماد بھ نفس کاذبیعنی-    
از توشون ... ھم محل بدهاینی بھ زمکمی!! خواھرینی بیچقدر خودت رو تو ابرا م...کرد

 . کردنی گلچشھیم
 تی شد ومنم رضادای درخورم پیکی دیشا)بھم چشمک زد..(شھی می چنمیحاال بب-    
 .دادم
 : باال انداختم وتو دلم با پوزخند گفتمییابرو    
 !!!چھ پرمدعا...ـــــــــــــشیا-    
 یدوده ادب ونزاکت دور م از محمیوگرنھ داشت...بھتر شد کھ بھ بحث خاتمھ داد    
 ی بشری بنچیحوصلھ ھ... خاموش بودروزیاز پر... بلند شدمی زنگ گوشیصدا...میشد

اسم طاھا داشت ...بھ صفحھ اش نگاه کردم... خواستم خودم باشم وخودمیرو نداشتم وم
 بھش بستم ھیدرو با تک... اتاقمیورفتم تو جامو عوض کردم... شدیخاموش روشن م

 ...وجواب دادم
 الووووو؟؟-    
 : بلند بودی وکمدی لرزیم...دیچی نگران ومضطرب طاھا تو گوشم پیصدا    
 ؟؟آره؟؟؟ی؟؟خودتیالو؟؟آنال-    
  شده؟؟؟یزیچ...آره خودمم طاھا-نشستم لب تخت    
 باھات کار ی کھ ممکنھ کسی دونی؟؟نمی رو جواب ندادتی تو؟؟؟چرا گوشییکجا-    

 ؟؟ی مالحظھ ایداشتھ باشھ؟؟چرا انقدر ب
طاھا رمز اول - وخونسردانھ بودلکسیر... من بر خالف اون کامال آرومیصدا    

 مورد رو نیاما تو ا... دو طرفھیآرامش وخونسرد... وموفقی منطقیبحث وگفت وگو
 .ی کنی بھم گوشزد مشھیخودت کھ ھم...ی گرفتدهیناد
 ی رو مقشی عمی نفس ھای کرد وتنھا صدااریرو اختچند لحظھ سکوت     
 بھ خودش گرفتھ ی خونسردی کرده ورنگ وخودای پیصداش وولوم کم...دمیشن
 ....بود
 تونم یحاال نم... کنمی حرف رو ذکر منی اشھی کھ ھمیمن!!حق باتوئھ....آره-    

 . کنمتشی خودم نگھ دارم ورعاشیحرمتش رو پ
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 یعصب...گھی دیتو ھم از نژاد آدم...شھی می عصبی گاھشی تو زندگیھرکس-    
 .یشیم

 .ی کنی کھ درکم منیممنون از-    
 حد نیحاال چرا تا ا... تونم بفھممی کنم کھ می رو ھرروز تجربھ مطتیشرا-    

 . ھم پرده گوش من روی گلو خودت رو منھدم کرد؟؟ھمینورون
 ؟؟ییکجا...االن-    
 نیخواستم تو ا... گرفتھ شھر خستھ شدمیاز فضا...با چندتا از دوستام اومدم شمال-    

 . عوض کنم وھوا بھ مخم برسھیی حال وھواھی یلیدو سھ روز تعط
 حالت خوبھ؟؟-    
 ی پا افتاده رو نمشی پی سواالنی الی دلھ؟؟واقعای حرفست؟؟چھیاز صدام معلوم ن-    

 .دونم
 .توقع نداشتھ باش کھ منم آروم باشم...ی کنی رو خاموش متی کھ گوشیوقت-    
 چطور؟؟-    
 در ی باتو در ھر موقعدیمن با....باھات سروکار دارم....لتمیمن وک...دخترخوب-    

 ی ھستی عصبی حسابدمیاون روزم کھ د... کنمیریگیارتباط باشم تا کارات رو پ
بعدم کھ ....وفتھی واست بی نکرده اتفاقینگرانت شدم کھ نکنھ خدا...یوتمرکز ندار

 اوپراتور حالم بھم یانقدر کھ از صدا...ھھ... خاموش بودتیگوش...باھات تماس گرفتم
 . خورهیم

اما من بچھ !!درست...ی ھستلمیوک....ی نگران من باشی کھ جنابعالنمی بی نمیلیدل-    
 ھم وجود یدیباشھ وبا مراقب رفت وآمدم ی کھ بھ پا داشتھ باشم وکسستمیدوسالھ ن

 .نداره
 ی احترامی قصد بای...یمن منظور....سوتفاھم نشھ....نھ نھ-ھول کرد    

 !!!نیھم...فقط نگران شده بودم...فقط...نداشتم
 بھ شی اطالع رسانی اندازه مسر برانی باشھ کھ تو تا ای کھ موضوع مھمدوارمیام-    

 !! فورس ماژورهیلیلومھ کھ خمع... پاسخ موندهی کھ بییاز تماسا!!یمن ھست
 باشھ کھ شما بھ من ی مسئلھ حاددیفقط با...یعنی- گرفتیصداش حالت غم وناراحت    

 د؟؟ی وحال واحوال کردن رو بدیافتخار ھم صحبت
 دکی رو ی حد اصرار ودلواپسنیتا ا... سادهی گفت وگوھی کنم کھ یگمون نم-    

 گم؟؟؟یدرست نم...بکشھ
 . بشھھودهی بیزای چلی ومفی کھ حستیوقت کاه وعلف ن...نی شما متشیفرما!!بلھ-    
 !!!کامال موافقم-    
 ی با طعنھ حرف می جورھی... اعصاب داغون وحال بدش بودیایصداش گو    
 ی مورد کھ فقط می بی ھای حرفا ونگراننیگوشم از.... نداشتیتیاما برام اھم...زد

 ی جزء پررنگم پره وبرام حالت تکرارھی  امثال طاھایخواد نشون بده کھ من برا



 515 

آب !!بھتر... کنھی وخرم نمشھینم  دست وپام باھاش شلگھید!! کردهدای نواخت پکیو
 ... شدمدهید

 ؟؟ی کنی کاری؟؟تونستی کار کردی چامیت...با-    
روش ...گمی می چھیطاھا؟؟- دمی تو موھام کشی فرستادم ودسترونینفسم رو محکم ب    

 .حرف نزن
 ارم؟؟ی بی مدافع حرفلی من جرات دارم رو حرف خانوم وک؟؟مگھیچ-    
تو ...گمی میدارم جد...اوه طاھا؟؟سربھ سرم نذار- گفتم... خنده داشتھیحرفش تھ ما    

 !! لقبم رو بھ رخم نکش لطفانی ایکی
 ؟؟یچھ حرف...خوب بفرما-    
 . رو خط قرمز بکشمیکن تی بھ رضای راضای رو وادار امی تمی بتوننکھیدور ا-    
 ؟ی کنی می شوخی؟؟؟داریچ-صداش پر از تعجب شد    
 ھ؟؟؟ی وسط چھ وصلھ انی ایشوخ... کنمی صحبت می االن گفتم دارم جدنیھم-    
 . باشمدهی حرف رو از جانب تو شننی کنم کھ ایباور نم....نھ-    
 . کنم کھ درست باشھی کھ من گرفتم وفکر مھیمی تصمنیا-    
 ھ؟؟ی چلتیدل-    
 . تونمینم....من...ستی نی کار شدننیا...لم؟؟مشخصھیدل-    
 .ی آنالدهی ازتو بعنی؟؟ای خودت رو باختیعنیآخھ چرا؟؟-    
 کنم ی فکر میھرچ... اماستی نی تھ دلم راضیی جوراھی ورمیخودمم دارم کلنجا م-    

اگھ بگھ نھ !!ھی جدیلی خامیت...م رو ندارامی کھ من واقعا قدرت با مقابلھ با تنمی بیم
واالنم قصد ...دمی وپافشار بودنش مثل ندتی کھ من بھ قاطعھی تنھا کسامیت.... نھیعنی

 . رو بکنمھی بدم وقال قضتیبھ نظرم بھتره کھ خودم رضا...نداره کھ پا پس بکشھ
 .ی کنینی اول عقب نشدی نبا؟؟توی آنالی فھمیم....ی کارو بکننی ادیتو نبا-دادزد    
 ی ھستلی وکھیتو فقط در درجھ ...ی من مداخلھ کنماتی تصمی توی تونیتو نم-    

 ھیاصال چ...ی بدریی خودم گرفتم رو تغتی کھ من وبا صالحیمی تصمی تونینم!!وتمام
 ؟؟ی زنی ساز مخالف می با من دارای؟؟یکھ تو کاسھ داغ تر از آش شد

 حرف نیدارم ا... دارم کھیلیمن دل... خوامیمن عذر م... منیآن-صداش آروم شد    
 . دونمی نمزیجا... کردنش رویومخف... زنمیرو م

  سرمون اومده؟؟؟یی شده طاھا؟؟باز چھ بالی؟؟چیچ-    
 
 

 لیتو من رو وک...نیبب...تو ...یآن- داشتدی کرد وتو گفتنش تردیمن من م        
  درستھ؟؟ی دونیخودت م

 خوب؟؟-         
 رو بھ نفعش ی خواد از حق وحقوق موکلش دفاع کنھ وھمھ چی ملی وکھی...و-         

  کھ؟؟یقبول دار...تموم کنھ
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 !!!طاھا لطفا برو سر اصل مطلب-         
 کرده یمن خواستم کھ بھ تو کمک.... کارو کردمنی من بھ خاطر تو ایآنال-         

 . بوددهی پشتش نخوابینھ ا فتچیباور کن کھ ھ... دوستانھلی وکھیبھ عنوان ...باشم
 ؟؟ی کنری گنی سکتھ کامل زمھی منو با ی خوای مای شده ی چیگیطاھا م-         
 .اری حرفا رو بھ زبونت ننی اگھید-         
 !!!!یدقم داد....گھیخوب پس بگو د-         
 ....تماس گرفتم و....امیمن با ت... منایآنال-         
 : گفتمرتی وحغیبا ج        
 ؟؟؟ی کار کردی چ؟؟؟تویچــــــــــــــــــــــــ -         
 ...من.... کارو کردمنی باور کن من بھ خاطر تو ایآن-         
 طاھا؟؟چھ ی کار کردیبگو چ...طفره نرو... وتبرئھ زودهحیھنوز واسھ توج-         

 ؟؟؟یختی تو سرم ریخاک
 اش رو واسھ تو نھی زمی جورھیخواستم  یم... زنگ زدمامیمن بھ ت...من-         

 کنم کھ ی سالم خودم رو معرفھیزنگ زدم وبعد ... برهشیفراھم کنم تا کارا بھتر پ
 بارم کرد کھ کنترلم رو ی وری شری وکلستی بده نتیدستم رو خوند وگفتش کھ رضا

 واونم یی زنھ توی لھ لھ متی رضای برامھ کھ اول از ھیاز دست دادم وگفتم کھ کس
 واز حالتون معلومھ کھ چقدر از کردتون مثل دیتی مستحق رضاشتریگفتش کھ شما ب

 . وبعدم قطع کردمدی کشکی باری بودم کھ کار بھ جاھایعصب...دیمونی پشیچ
 :دمی ران پام وچشمام رو با دست پوشوندم ونالیآرنجم رو گذاشتم رو        
 ؟؟اصالی کارو انجام دادنی مشورت من ا طاھا طاھا طاھا؟؟تو چرا بدونیوا-         

 ؟؟؟یفکر عواقبش رو کرده بود
 ختمی رزمی عمل احمقانم ھنی دونم با ایوم... من متوجھ کار اشتباھم شدمایآنال-         

 ..و... کنمی مھلکھ واعتراف منی اشی آتیتو
خودم  تونم ی بھتر میلیصداتو نشنوم خ... نگویچیھ!!ساکت شو طاھا-داد زدم        

 یمیآخھ تو با چھ عقل سل...وکارم ساختھ اس!!!رو قانع کنم کھ با کلھ رفتم تو مرداب
 ؟؟ی کارو کردنیا

 ...سی رو راست ورھیخودم قض... کنمیجبران م...دمی محی من تو ضایآنال-         
 ی رو ماست مالھی قضی چطوری خوای؟؟میچھ جبران!!ھیکاف.... طاھاھیکاف-         

 لمونی رو وکیمارو باش ک...ھھ!!!! بھ ماجرا گندی فقط گند زد؟؟؟طاھایکن
 کردم یچون فکر م... کردمنانی کمت اطمی تو وسابقھ کاریطاھا من رو....میکرد

 کار ادیز... بستن منمانی انمیب یاما م... دارهمانی شناسھ وبھت ایاستاد تورو م
 ... نبودیدرست

 .دم رو دوباره بھت ثابت کنم لطفا بھم فرصت بده تا خوایآنال-         
 خراب شده نیمن اومدم تو ا...ارمیطاھا لطفا بزار آرامشم رو دوباره بھ دست ب-         

 شتری کارات بنی با اگھیتو د.... راحت کنمی مشکالت کوفتنی وبند ادیتا خودم رو از ق
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 ای بدبختنی بھ حال ای فکرھیبزار خودم !!! خونھی طورنی نزن کھ ھمشیبھ دلم آت
 .یشیخستھ م!!نکن ریتو خودت رو درگ...بکنم

 کنھ قطع کردم ودوباره ی خداحافظای بھش اجازه بدم تا جوابم رو بده نکھیبدون ا        
 زد تو حالم ودوباره یکیاز ھرطرف خواستم آروم بشم ... رو خاموشمیگوش
م رو انداختم انگشتم رو تو موھام فرو بردم وسر... آوردادمی رو امیریرواگیھاگ

 جز بھ ی باال زده ومن چاره اشتری بامی تیلب کار طاھا حس جنگ طنیحاال با ا!!نییپا
 !!!! مجادلھ ندارمنیادامھ ا
        

از ... حرف بزنمیکی داشتم کھ با ازی برگشتھ بودم اما نمیلکسیتازه بھ حالت ر        
 ی غافلم ونممی خودمم از حالت واقعیحت...ھھ!! کسلدمیخستھ وشا... اومدمرونیاتاقم ب

 سرنوشت ساز ی ھایاز باز... وزماننیاز زم...آره خستھ ام...دونم کھ چھ مرگمھ
 آدم با فھم وشعور ھی تونند درکت کنند وتنھا ظاھر یم کھ نییاز آدما...ومسخره اش

 ی از احساس تو رو متوجھ نمیزی کھ پشیدر حال...رندی گیرو بھ خودشون م
 کھ واقعا دمی وددمیبارھا وبارھا جوانب رو سنج.... فکر کردمیلی خشبی داز....شند
 رو ھیقض پس ھمون بھتر کھ عقب بکشم وقال.... مقابلھ وکش مکش ندارمی برایتوان
 ی می بازبالی داشتند والاطی حیھمھ تو...نگاھم رفت سمت اتاق مارال....بکنم

 حضورش انگری کھ بومدی اتاق مارال می آھنگ از توتی الیوصدا....کردند
پس رفتم سمت اتاق وپشتش ... کنمزیحوصلھ نداشتم بپر بپر وجست وخ...بود

 کی تونھی با یھ شلوار چسب براق مشکی... انداختمی نگاه اجمالھی افمیبھ ق...ستادمیا
 باال سرم بستھ یموھامم آبشار....ی مشکی بندی کم حال وکفشایبلند وگشاد صورت

 : لبام آوردی آرومش لبخند روی بھ در زدم کھ صدایتقھ ا...بودم
 !!!بفرما داخل-         
  کاسو؟؟؟ی مارستمیمزاحم کھ ن-چفت درو باز کردم وسرم رو بردم تو        
 : زد وگفتیمیلبخند مال        
 وتبار لیھمھ از ا..می شناسی بھ نام مزاحم نمیفرد.... خونھ وجمعنیما تو ا-         

 !!!مراحمند
 رو ورقھ نی زمیپھنھ ...رفتم داخل ودرو بستم... گرفتیشتریلبخندم رنگ ب        

 خوند وعشق ی مکیمارال گراف... قلم پر کرده بوداهی با سی طراحیھا
 ... دادم ونشستم لب تختی تختش رو کناری رویورقھ ھا....یطراح
 .یبود بالی وال؟؟عاشقی کنی بازھی با بقی خواینم...تو-مارال        
 تا بھ دلت ی فازش رو داشتھ باشدی بای ھر کاریبرا- دمی کشیقینفس عم        
 دارم کھ بخوام ی چھ حسگھی کنم دی خودم رو بھ زور تحمل می کھ حتیاما من...بچسبھ

  بزارم؟؟؟زای جور چنی ایپا
 .ی اھی پاشھی ھم؟؟توکھیتو چرا نرفت-دمینگاھم کرد کھ پرس        
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 جماعت عجوج مجوج نیحوصلھ سروکلھ زدن با ا...بھ قول خودت فازش نبود-         
 .شمیآروم م.... کنھی ممی بھتر حالم رو ترسیطراح....رو ندارم

 کنھ ی مری حس وحالت تو کجا سی دونیخوش بھ حالت کھ م-پوزخند زدم        
 .یودت بچرخ کھ دور خیستی نجیمثل من سرگردون وگ....وسروتھش واست مشخصھ

 ؟؟؟ی کھ از حکمتش خبر نداری واسھ خودت پختیچرا؟؟باز چھ آش-         
 نداره و مثل شھاب سنگ نازل ی کھ تمومی ھمھ بدبختنیمن موندم تو حکمت ا-         

 جھان نبود کھ نی تو ای اگھیخلقت د.... دونمیاصال من نم!! رو سر من فلک زدهشھیم
  ندازه؟؟ی می وبلندی کنھ ومن رو تو پستی مشیخدا تموم آزموناشو رو من آزما

 کھ تو انقدر میاری درنمییما کھ سر از کار اون باال...انقدر نالھ نزن دخترجان-         
 .ی کنی متی ازش شکایدار

 جی آدم گھی!! منشھی کھ تموم بشھ اوضاعش میوقت... دارهیآدمم آستانھ تحمل-         
 .ادیه بھ سرش م داری دونھ چیومنگ کھ خودشم نم

 یری رو بگیی ھمھ بلبشونی ای جلوی تونستیم....ستی نریخود کرده را تدب-         
 !!ی کشش بدنجای مثل آدامش تا انکھینھ ا..ی مختومھ اعالم کنعیوسر

 .ی زنی بھم سرکوفت میتوھم دار...ی کشی بھ رخم میتو ھم دار-         
 کھ خودت از سر لجاجت بھ ھیاشتباھ... جانی آنستی سرکوفت وسرزنش ننایا-         

 کاسھ چھ کنم چھ کنم ی راه چاره داره کھ تو دارھی یزیحاال ھم ھرچ...یراھش کرد
 .ی شکنیتو سرت م

 آره؟؟؟...تھیالبد اون راھم رضا-پوزخند زدم        
 .دونی منمی ای گونیا!!بسم هللا...ی سراغ داری اگھیچاره د-         
 زدنشون دی تخت انداختم ومشغول دی روی ھای طراحیرو بھ رونگاھم         

 : گفتمدی سقوط کرده وناامیبا لحن...شدم
 ھمھ امی طاھا زنگ زده بھ تشبید....دمیواقعا بر..خودمم کالفم...یراستش مار-         

 دونھ کھ فاتحھ خونده ینم..ھھ...تازه اسمشم گذاشتھ کمک بھ من.... بھمختھی رو ریچ
 . کردمی بھ تجربھ کمش اعتماد مدینبا...یچتو ھمھ 
  طاھا رو؟؟ای ی دونیتو االن خودت رو مقصر م-         
 . منمیطرف اصل....خوب معلومھ-         
بخشش ....گھی کارش دی بده بره پتی؟؟رضایریپس چرا انقدر با خودت درگ-         

 .می دادگاه رو بردیعنی میما اول بخشش...از بزرگانھ
 بھ نی دونستم کھ ایحرفاش رو تمام وکمال قبول داشتم وم... کج کردمیسر        
 ی نمتی رو جز رضایچی فروکش کرده بود وحاال ھشمیآت... شده بودمیراض....نفعمھ

بھ نظرم ... مردھی ریتصو...دی بدجور من رو بھ خودش کشیکی ای نقاشنیاز ب...خواستم
 بھ مارال نگاه یگوشھ چشم...ذھنم وتازه جا افتاد  خورد تویآشنا اومد وناگاه جرقھ ا

 : گفتمطنتیکردم وبا ش
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 ری گیکی شیگلوت پ...ی زنی والم تا کام حرف نمیپس بگو چرا ھمش تو لک-         
 کرده ھان؟

 ابروم رو دادم ی تاھی... شدرهی وبھم خدی کشیدست از نقاش...رنگ بھ رنگ شد        
 :کھ با پتھ تتھ گفت

 ؟؟ی زنی حرفا رو منی کھ اھیمنظورت چ...من-         
 نامھ رو نخونده لمی کن کھ فی بازلمی فگھی ننھ مرده دھیبرو واسھ !!!برو-         

 !!من کھ خودم کارگردانم...باشھ
 کالمت رو ؟؟نقلی کنی سرھم می داری معلوم ھست چھ؟؟اصالی فازت چیآن-         

 .رو ندارم ھا ھی حاشنیمن حوصلھ ا...بگو
 : رو باال آوردم وگرفتم کنار صورتم وگفتمیطراح        
 . رازت آشکارنیدستت رو شد وا!!! خانوم خانومایرسوا شد-         
 : گفتزتری انداخت وغم انگی پر از غم بھ نقاشینگاھ        
  ذھنت راز نقش زده؟؟ی رو تویزیچھ چ...نیخوب؟؟ا-         
 ومحترم کھ باشند؟؟ صی شخص شخنیا-         
حالتش ... رو دوباره برداشت وتند تند شروع کرد بھ قلم زدنشیتختھ شاس        
 ی صفحھ مداد می روضی وبا غدی کشی نملکسیمثل قبل ر... بودیعصب

 رو کنار گذاشتم وآروم ینقاش... زدی ودل مختندی ری گونش میاشکاش رو...دیکش
 :صداش زدم

  بارون گرفت؟؟ی رعدوبرق زدھوی ؟؟چرای جونم خوبیمارال؟؟مار-         
 : داشت آروم باشھ گفتی کھ سعیاشکاش رو پس زد ودرحال        
 .ی مھربون شدنطوری کھ تو استی نیزیچ....خوبم....من-         
 شھینم...یچونی نکن منو بپیسع.... دھد از سر درونیرنگ رخساره نشان م-         

 الزمھ کھ خود طرف مقابلت یی وقتاھی...یکھ ھمش تو سنگ صبور ومھربون باش
 .شنونھ حرفا ودرددالت باشھ

 براش ی جالبفیچون درد اصال تعر... زخم دلی بگیبھتر.....درددل؟؟ھھ-         
 . ونخواھد بودستین

 : نگاه کرد ولرزون گفتیبا حرص بھ نقاش        
دوست ) شدی ناگفتنیلحنش پر از غصھ ھا(ره بد و خاطھیجز ....اونم-         
 تازه بھ ی دادورنگریی تغی من رو بھ کلیزندگ... کھیخاطره ا...ستی نیچیھ...یداشتن

 .شھینم.... حذفش کنم امامی شد از نقاشی میکاشک.... زدمیبوم زندگ
 نی کل زمگھی کلمھ دھی کھ با یطور.... بودی داغون وقروقاطیلیحالش خ        

سکوت کردم وبھ ناخنام .... شدی وبدتر از اوضاع االنش مختی ریوزمان رو بھم م
 وخلوت یی تنھادیشا... ھق ھق ی شدم وگھگاھی رو منشی فنی فیصدا.... شدمرهیخ
 ضجھ یصدا...رونی رفتم بحرف یاز جام بلند شدم وب... تونست آرومش کنھیم

 بھ سرم خورد ی توپدیشا...نیی پا گرفتم برممیتصم... کردی مشی رشیزدناش دلم رو ر
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 شیھوا کم وب...ادی گرفتھ خوشم نمی حال وھوانیاز... اولشیوحال منم برگشت سرجا
   ھم موجود باشھ؟؟ی بوده کھ بار دومی صاف وآفتابی شمال کیھوا... بودیابر
 
 

 : داد زدانایت... کردندی می بازبالی والاطیدخترا داشتند تو ح        
 .می کنی دست بازھی ایبدو ب...یآن-         
 . باشمی تماشاچدمی محیترج....دیشما خوش باش-         
 ست آوانس ھی حاال سر ایب.... باشدی موجود نمینازکش...اری ناز نیآن!!نوچ-ھلنا        

 .مییایباھم کنار م
 !!بدون درخواست آوانس....دمیبخوام انجامش م... تعارف ندارمی کاریمن تو-         
 . ھادهی م؟؟حالی بشاری ی خوای نمیمطمئن-فرناز        
 ندارم کھ بخوام یاالنم حال....شھی نمی ھر گروھبی کھ نصھی شدن من سعادتاری-         

 ی متی مارو ھم کفادی رو ببرضشیھم شماھا ف...باھاش خوش بگذرونم وبپر بپر کنم
 .کنھ

 . ترسم ببازمیخوب بگو م!!ـــــــــــشیچ-تارا        
 بھ من دی کار داریچ...گھی ددیولم کن... ترسم باخت بدمیم!!آره خانوم جان-         

 کھ دمار از دی بھ کار خلق خدا نداشتھ باشی کاردی بکنتونویل؟؟بازیگی زدیشد
 .ارمیروزگارتون درم

 یارجدا خودد....سی پنجھ بھ گی باشد با اعالن جنگی می مساوی آندیتھد-نایآر        
 .دییفرما

درسش رو ...دیری بگادی بچھ نیاز..دی ومذکورات رو خواستنیقوان!!نیآفر-         
 . گرفتھادیخوب 
شماھم اگھ ....قشنگ تو ذھنم نقش بستھ... تجربھ کردمیمن بھ صورت عمل-نایآر        

 رو تونیفقط من جون وسالمت.... در خدمت شماستی آندیری بگادی خوب دیی خوایم
 . کنمیضمانت نم

 بلند قھقھ زد وکف دستش رو نایھمھ دستاشون رو تکون دادن ونھ نھ گفتند کھ آر        
زبونش رو ...ستادی دوپاش ای اومد کنارم ورویپاپ...باال آورد کھ محکم زدم بھش

 دمی پوست نرم وپشمالوش دست کشیبغلش کردم ورو...درآورد ودمش رو تکون داد
 :با خنده داد زدم...وتنم مور مور شد

 در برابر اصل یاصال فتو کپ.... پسرت چھ مردم دوستھنیا....نایآر!! جانیا-         
 . واقعا از تو متولد شدهیانگار... زنھی بھ تو مو نملشیشکل وشما...تو

 .ینظر لطف شماست خانوم اعتماد-نایآر        
 . کنمی نمی بھ ھرکسفای لطفا وتعرنیمن از-         
 .یتو ھم از نژاد گوش دراز!!یشعوری بیلیخ- زدغی جنایآر        
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 ی کردی تو فکر مم؟؟نکنھی افتاده من چتیتازه دوزار!!ی عقبایاووووو از دن-         
 من آدمم؟؟

 !! چھرت غلط اندازهشییخدا-نایآر        
 !!!گول ظاھر رو نخور کھ کالت پس معرکس.... باشنی باطن بشھیھم-         

 .می کنیترش م!! انقدر تواضع بھ خرج ندهیآنال-ھلنا        
 .دی دارفی جنبھ تشری مشکل شماست بگھیخوب اون د-         
 .بچھ ھا توپھ در رفت!!! شانسی بترکیا- تارا بلند شد کھ داد زدیصدا        
  شد؟؟یچ-ھلنا        
 حروم ی انرژیادی زیکمی... بودسی سرویلی خسمونیسرو... بابایچیھ-تارا        
 .رونیرفت ب...کردم

 . داشتھ باشھی ھمکارکنای کھ با بازھی تماشاچفھی؟؟وظیآن-انایت        
 ؟؟یدی رو واسم شرح منای ایخوب؟؟بھ من چھ کھ دار-         
 .یاری توپ رو میریم...ی بری مفیشما تشر...زمیکامال واضحھ عز-         
  حوصلھ داره؟؟یک... بابا؟؟بروی نکرددایاوووو از من عالف تر پ-         
 .ی داریتی خاصھی می تکون بده بفھمھیتن لشت رو !!گھی برو دیآن-ھلنا        
 .گھیآقا اعتماد بھ نفس مارو نفرست بھ فنا د-         
 ازت نھی استفاده بھھیحداقل ...ی کنی نمیتو کھ باز...اریپس پاشو برو ب-         

 .ی داری تو ھم وجود خارجمیحس کن..میببر
 برند ی منای وحالش رو افیک... راه افتادم سمت دریاز جام بلند شدم وبا بدعنق        

 :وجدانم گفت...می رو بکنشونی حمالدیبعد ما با
 فقط ی کبک کز کردنی گوشھ عھی یخودت نشست...خوب تو ھم برو حال کن-         
 .ی کنی می تو اون مخ پوچت حالجاتویبدبخت

 گرفتھ ی چند وقت بود اللمونھی....اه... از تو نظر خواست؟؟بتمرگ سرجاتیک-         
 ی می کبری واسھ من صغری دارھیحاال چ....دمی کشی نفس راحت مھی من یبود
 ؟؟یباف

 شدم ی قاطی من تو خلقت تو اضافیاصال انگار.... کن ومشاوره بدهی وخوبایب-         
 نھ؟؟

 ی وسر من رو درجا می زریفقط م....ی کھ نداری استفاده اچیھ!!قایدق-         
 . باشی سرجات بچھ خوبنیبش...ی رو ترور نکنتتیپس ھمون بھتر کھ شخص...یبر

 یم!!ھربار کھ خواست کمکم کنھ زدم تو پرش... سوختیدلم بھ حالش م        
 چھ واسھ وجداناشون ارزش ھیبق- زنھیدونستم کھ االن داره با خودش غر م

 ندازند کھ دلمون خوش باشھ ی گوشھ چشم بھ ما مھیحداقل ...زارندیحرمت م...قائلند
 ی کھ فقط رامیووجدان افتد  عقلی آدم بھی ری؟؟گی چنی ایول...میستی ثمر نیب

 نویا....ایخدا... زنھ تو پروبالمونی مشھی می چنده؟؟ھرچلویاصال وجدان ک...خودش
 . وجدان رو بدونھتیف شفا بده کھ قدر وعافبزار اول ص
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 ... در حقم شده اما مثمر ثمر واقع نشدادی دعاھا زنیاز        
دھھ پس توپھ کدوم .... بھ دور واطراف انداختمی رفتم ونگاھرونیاز در ب        

 یدوال شده بودم والبھ ال... گشتمی دنبال توپ می حوصلگی بست؟؟؟بای کھ نھیقبرستون
سرجام صاف ... زدهبشیواقعا مونده بودم کھ توپھ کجا غ... کردمیبوتھ ھا رو کاوش م

 بھ اون ی ومثل منگال وسط سرم رو خاروندم ونگاھرم دستم رو زدم بھ کمھی وستادمیا
 یتا خواستم برم صدا....طرف انداختم کھ چشمم بھ جمال گرد وقشنگش روشن شد

 می قلبستی سرجام پروند باعث ایو ده متر کھ از کنار گوشم بلند شد ومن ریبوق
وتوانم  حس کردم تمام جون... پام ترمز کردی جلوقایبا ھول وھراس برگشتم ودق...شد

 ی منیی وقلبم مثل گنجشکا باال پادی لرزیپاھام م....دی کشرونی بدنم بیرو از تو
فشارم ...نی زمی خورد وزانوھام تا شد وافتادم رویدندونام از زور ترس بھ ھم م...شد

در سمت راننده باز شد ... نداشتم کھ سرش ھوارشمیرمق.... کرده بودخیافتاده وتنم 
 نیبنابرا... بودختھی وموھام دورم رنییسرم پا... کنارمداخت خودش رو انمھیوسراس

 انداز شد انگار بھ قلبم شوک نیصداش کھ تو گوشم طن...میدی دی کدوم ھم رو نمچیھ
 : وصل کردندیبرق

  کھ نشد؟؟تونیطور... خوامیمن عذر م..خانوم؟؟خانوم حالتون خوبھ؟؟من-         
 رهی بھت زدش خی چشمایسرم رو آھستھ ونرم بھ طرفش برگردوندم وتو        

 : کرد وگفتیمیاخم مال...اشک از شدت وحشت وواھمھ تو چشمام جمع شده بود...شدم
  درمونگاه؟؟میبر....ی خوای؟م خوبھ؟؟آره؟؟ده؟؟حالتیبھت صدمھ نرس-         
 چشم امی بار با تمام احساسم بھ تنی اولیبرا... نگاھم رو ازش نگرفتمیلحظھ ا        

 : احسان بلند شدیصدا...دوختھ بودم ونگاه اونم
 م؟؟ی ناکارش کردمی زدامیت-         
 نیم؟؟؟ا آدم بکشی دوست داشتیلیخ-  داد زدشھی تر ونگران تر از ھمی عصبامیت        
 ؟؟ی بود زدیچھ زر
 . نکنفی کث؟؟خونتوی چسبونی آمپر مخودیچرا ب!! خوب برادر منیلیخ-         
 ادی بھ زبونت می کھ چھ وری فھمی م؟؟؟اصالی زاری احمق میمگھ تو-         

 رون؟؟؟ی بی کنیوشوتش م
 نکرده صدمھ یخدا...بابا اشتباه کردم!!! ھامی کردیریعجب گ-         

 ما بندگان یای شخص محترمھ وارد نشده کھ بھ بدبختنی کھ بھ ایزیچ...یضرب...یا
  افزون شود؟؟یخاط

 ی من رو جرنی ازشتریفقط بروتو تا ب....یتو الزم نکرده نگران باش-         
 !!االی....ینکرد

 ست؟؟ی از دست بنده ساختھ نیکار-         
 ی تونی کھ مھی کمکنیبزرگ تر.... جا حضور نحست رو ببرنیتو فقط از-         

 .یبکن
  مصرفم؟؟ی انقدر بیعنی-         
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 کھ ییالی برد کھ احسان قھقھ زنان رفت سمت ھمون وورشی بھ سمتش امیت        
 برگشت حالم بھ حالت ی نشستھ بودم وبرانیمن ھنوز رو زم... ما بودیالی وکینزد
 ی منی وبا الفاظ آرامش بخش بھ خودم تسکدمی کشی مقی عمی نفس ھایعیطب

 بی ھام افتاد حالم رو عجونھ شی گرم روھی الھی نکھیچند لحظھ بعد حس ا...دادم
 اوردمی باال نی کرد اما خشکی ملمی داشت مست وپاتامی عطر تیبو...متحول کرد

نگاه بھش ....کتش دورم بود.. دور نگھ دارمدنشی کردم کھ خودم رو از بو کشیوسع
 ابروھاش نی کھ بیاخم... حرکت من رو سرپا کردھیبازوھام رو گرفت وبا ...کردم
 اوردی درمی بازتی ظرفی قلبم داشت بکھیطور.... کردیجذابش م  از حدشیبود ب

 : لب گفتریز...می ھمبیانگار نھ انگار کھ من واون رغ... رفتیوغش وضعف م
 .یانداختم دورت منجمد نش...یدی لرزی میداشت... سردت بودنکھیمثل ا-         
 لج یوبرگشتم بھ ھمون آن... سر جنگ دارمامی افتاد کھ من با تادمیانگار تازه         

 :دستاش رو با کتش پس زدم وگفتم... دنده قبلھیباز وسرتق و
 قرار رشی کھ من تحت تاثستی اون قدرا سرد ومنجمد کننده ننجای ایھوا-         

 من رو یداشت...یبھتره کھ چشمات رو باز کن... کشمی نمقتمیو وکت عتمنت ت...رمیبگ
 !!!ی فرستادی می باقاریبھ د

 .دمتیند....ی سبز شدنی ماشی جلوییھوی...من متوجھت نشدم-         
 کلی وھبتی ھنی تو منو با ایعنی؟؟ی کھ رو کنی نداشتنیبھونھ مسخره تر از-         

 ؟؟یدیند
 ھم یاز عذرخواھ...یدی رو شنلمی حتما دلی نداشتھ باشییاگھ مشکل شنوا-         

 . کنمی نمقھیمضا
 .ی کنی کھ عذر خواھفتھیوظ!!یچھ کار بزرگ... وقتھی ینیضرب نب!!یآخ-         
من شما رو ... بودیگفتم کھ از عمد نبوده واتفاق... کنمی نمیمنم ازش شونھ خال-         

 .دمیند
 . خبر ندارهھی بقتی از دل ونی بشری بنچیھ-چشمامو تنگ کردم        

 ؟؟یتی نھ؟؟چھیمنظورت چ-         
 ست؟؟ی نی بوده وپشتش فتنھ ای اتفاق تصادفھی نیا.... کھیمطمئمن-         
 ؟؟ی زنی مھی بھم کنای کھ دارھیھدفت چ...ینی آدم بدبھیواقعا ...تو-         
 تو جلد آدم می رجطانی شیوسوسھ ھا....دیشا- رو لبام نشستیلبخند خصمانھ ا        

 .ی بوددهی واسم دیینشانت فرو رفتھ وهللا اعلم کھ چھ خوابا
 تاز کھیھمون دختر ..یشی وقت عوض نمچیھ-دیکالفھ تو موھاش دست کش        

 . خواد نزاع کنھی تونھ متوجھ بشھ وفقط می رو نمیچیوزبون درازکھ ھ
 ی ورفتار منم فرقشھی زبون کوتاه نمنی وقت اچیھ.... امثال تویبرا- زدمپوزخند        

 . کنھینم
 .ی موعظھ کنیخوب بلد... مدافعتلی وکیمثل ھمون آقا-پوزخند زد        
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واز حق موکلش دفاع ....لی وکیآقا...اسمش روشھ...دهیاون کارش رو انجام م-         
 . کنھیم

 نبود کھ شونی کشتھ تر از ا؟؟کاریدی سفشی وری خون رجزایدفاع - پوزخند زد        
 بنده رو جلب کنھ؟؟اما فقط ادعاش بود کھ من رو جلب کرد تی واسطھ بشھ تا رضاادیب

 .کھ سرکوب شد
اما ....شھی کھ دوکلوم حرف مردونھ حالھی آدم حسابھیاون فکر کرد کھ طرفش -         

 ی احدچی رحم وسنگدلھ کھ جز خودش ھی آدم بھیکف دستش رو بو نکرده بود کھ اون 
 رو بر وفق مراد خودش خاتمھ ی کنھ وھمھ چی خواد حکم رانیوفقط م...نھی بیرو نم

 .بده
 تموم میبغض کردم وآستانھ تحمل وبردبار... گرفتیشتری بیاخمش رنگ ونمو        

 ی از دقدلی ھمھ پرده پوشنی از ادی کشی مری گرفت وتیقلبم درد م...شده بود
 :نگاھم رو پر از درد کردم وگفتم... ھاش وشکوه ھاشھیازگال...ھاش

 وآزار گرانیکھ رنجور کردن د... فھمھی ذره نمھی دونست کھ اون ینم-         
 داره کھ یتقاص... جراحتانی زنھ وھر کدوم ازی وتنھا زخم مستیدادنشون لذتبخش ن

 .خانمان سوزه
 راه عی ناموزون وسریی نھفتھ بھ سرتاپاش انداختم وبا قدمای پر از معناھاینگاھ        

 متعجب ی نگاھایھمھ ...خودم رو پرت کردم تو با دو رفتم داخل...الیافتادم سمت و
 ی اتاقم وپرت گونھ نشستم رویرفتم تو... دادی مکررشون آزارم میوسواال

 امونم ھیگر....م وصورتم رو با دستام پوشوندم ران ھایآرنجام رو گذاشتم رو...تخت
 امیاز ت... کنندی صورتم سرسره بازیگذاشتم اشکام آزاد ورھا رو.... بوددهیرو بر

 :دمی کھ معترضانھ بود رو از پشت در شننای آریصدا... بودمریدلگ
 ی چمی بفھمدیگی ھم نمیچی معلوم ھست شماھا چھ مرگتونھ؟؟ھچیھ!! بابایا-         

 !!!لعنت.... اوضاعنیلعنت بھ ا....اه...شده
 کم عذاب ی مدت دورنیتو ا... داخلادی تونست بی نمیدر اتاق قفل بود وکس        
 ی مشی شد وقلبم تو آتی مدهی کشریھربار روحم بھ زنج...دمی نکشیوسخت

 نسبت بھ من نداره حالم رو صدھزار برابر بدتر ی مھرچی ھامی تنکھیتصور ا...سوخت
 نطوریشواھد ا....ھ طرفھ نباشھ امای عشق نیآرزوم بود کھ ا.... کردیوداغون تر م

 یچی ھامی تی برای دختر ساده وعادھیجز در مقام .... کھ مندهینشون م
 !!!یچیھ....ستمین

       
 ی بھ ملکھ بودن بھم دست مھی شبیحس... شدمادهی پنیبا ناز وکرشمھ از ماش        

 ی نگاه مرهی خرهی وزنندشون بھم خزی ھیا نگاھا کھ پسرا بیمخصوصا موقع....داد
 : با سگ قالده بستش اومد کنارم وآھستھ گفتنایآر...کردند
تنوع از ما ...یمنیتضم....در انواع واقسام رنگ ھا.... گورخردینسل جد-         

 !!انتخاب از شما
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 :دی بھش زدم کھ آھستھ خندیسقلمھ ا        
 تو نیریھمھ بھ عقل ش...گھی دردتی بگادی نمی کھ کسی کنی کارا رو منیھم-         

 . بردندیپ
 خودم ی رو رویمن اسم پاپ... عقل تو سالم وبدون نقص باشھیواال اگھ ذره ا-         

 .زارمیم
 .دندی رسکوی نجھی نتنیھمھ بھ ا....پس برو شناسنامت رو عوض کن-         
 !!!ترکمنستانھسنگ پا ... المصبستیاعتماد بھ نفس ن-         
 . تلخ بودهشھیگرچھ ھم...یری رو بپذقتی حقدیبا... کھ ھستینیھم-         
 شی خفن اومد جلومون وبا نپی پسر با تھی کھ میستادی ای در کافھ سنتیجلو        

 : گفتدشیچاک
 د؟؟یراه گم کرد....خانوما-         
 : دوشش جابھ جا کرد وگفتی رو روفشیھلنا ک        
 . ھادیسد معبر....میاتفاقا راه رو درست اومد!!!رینخ-         
 . داخلدیکھ اجازه بدم بر.... تونمیاما من نم... خوام خانومای عذر میلیخ-         
 ای داخل؟؟می برمی کھ نتونمی دوسرویچرا اون وقت؟؟مگھ ما د-چشمامو تنگ کردم        

 ؟؟ی نکرده مجرم فراریخدا
 خودش رو داره ومنم نیقانون وقوان...یھر مکان....یوتفاھم نشھ ولس....نھ-         

 .مامورم ومعذور
 نھیا... خلق خداھیمثل بق...می ھم مشتر؟؟مای چیعنی ھا ی کبری صغرنیا-ایمیک        

 عشقتون ی وھرکدی قدم رنجھ فرموددی رو خواستی ھرک؟؟کھی مداریحقوق مشتر
 ؟؟؟ی ھردینکش

 دستھ ھیمن اجازه ندارم کھ ...بھتون گفتم...خانوم محترم- کردیاخم مسخره ا        
در ضمن .... دارهتیواسھ من مسئول.... بفرسم داخلیی آقاچیخانوم محترم رو بدون ھ

 .دی تابلو رو بخونی روستیبد ن
 ی الزامیحفظ حجاب وشئونات اسالم...(نگاھمون رفت سمت تابلو کنار در        

بھ خودم .... جملھ بودنی ما کامال متضاد مفھوم اپیر وتظاھ... گفتیراستم م)است
 کھ یمانتو جلو باز بدون دکمھ طرح گورخر....ی مشکی سارافونری زھی...نگاه کردم

شلوار تنگ .... مخمل بودی ومشکدی رسی منمی سری اش تا زقھی تا آرنج بود وناشیآست
 بھ یی طاللید پھن است دستبنھی...ی مشکیلی پاشنھ بلند اکلی با کفشایوچسبون مشک

موھام رو سشوار کرده بودم وبر خالف خواب موھام پف داده بودم وسرشون ...دستم
 سرم ی انداختھ بودم روینطوری ھمی مشکری شال حرھی...فر درشت بود

 می مشکدی سفھی بودم وسادهی کشیخط چشم ماھرانھ ا....تمام وکمال....شممیوآرا
 ھی کننده کھ مژھام رو پرپشت کرده بود ومی حجملیر... با ستم داشتیکی شیھارمون

 بھمون ی بھ طور صددرصدای می بشخی دونستم کھ ممکنھ توبیم...رژلب براق قرمز
 نای دونستم ھمھ ای نده اما مزهحق داشت کھ بھمون اجا... نکردمی بدند اما توجھریگ
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موعظھ ھا رو  حرفا ونی نشون بدند قانون مدارند دارند انکھیفلسفھ اس وفقط محض ا
 : گفتنیواسھ ھم... آشنا داشتنجایھلنا ا... چسبونندیبھم م

 مکان نی ومقررات انی قوانتی حرف از حفظ ورعادیشما کھ دار... محترمیآقا-         
 .انندیدر جر)نیمخفف افش(یآقا اف...نجایخود صاحب ا...دی زنیمقدس وطاھر رو م

 ره؟؟صاحبی زنم کھ شما تو گوشتون نمی حرف میمگھ من دارم ترک!!دھھ-         
 . بھ شما بدمی حکمنی تونم ھمچیمن نم.... باشھانی ھم در جری اگھ افی منم وحتنجایا

 داغ ی عرضھ ھا کھ تنوری بنیاز... جنبوندمی خودم دست مدیبا..چاره نبود        
 : گفتمیحی ابروم رو باال انداختم وبا لبخند ملی تاھی قدم جلو رفتم وھی....شھینم

 خانوم محترم ی سرھیآخھ درستھ کھ با ..... ھای زنی ساز مخالف میدار-         
 ؟؟؟یری وسخت بگی طور نزاع کننیا...فھیوشر

 ی دستھ خانوم گران قدر وگرامھی نداره کھ یواسھ منم فرق!!قانون قانونھ-         
 .ستمی نای جوره ھم کوتاه بچی ھستم وھنمی بھ قواندیمن مق!!ری ووزری سفای...باشند

 الگو قرار دیشما رو با!!ی اھیچھ فرد مسئول وپا.... بھ شمانیآفر!!نطوریکھ ا-         
مگھ .... دارهی راه وچاھیاما ھرچ...ی شناسفھی ھمھ وظنی از ارندی بگادیبدند تا ھمھ 

 نھ؟؟
 منظور؟؟؟- ابروش رو باال داد وژست گرفتی تاھی        
 اما در حال حاضر تنھا روش ھی بدیلی دونستم کار خیم...فمی کیردم تودست ب        

 نو در آوردم وگرفتم جلو یچھارتا تراول پنجاھ....نھی آدما ھمنجورینرم کردن ا
 :صورتم وگفتم

 مگھ نھ؟؟...وپول درآوردن سخت...ادهی زیدخل وخرج زندگ-         
 :ال رو تکون دادم وگفتمپو..چشماش پروژکتور زد...دست وپاش شل شد        
 انھ؟؟؟ی در جریاف....حاال-         
 :مرموزانھ نگام کرد وچونش رو خاروند وگفت        
اونم در مورد نحوه ....دمی شنی از افی وسفارش عادکی اشاره کوچھی...من فقط-         

 . حرفا بودنیاداره واز
 سفارش مخصوص ی؟؟افیحاال چ- ھم در آوردمگھی تراول دھیپوزخند زدم و        
من انگشت بپرونم صد ...ی دونی زنگ دم ودستگاھش رو تختھ کنم؟؟مھی با ایکرده 

 .نفر افتادن جلو پام
 سفارش یاف..معلومھ-بشی زد وفرو کرد تو جی ولبخند چندشدیتراوال رو قاپ        

 .دلتون تکون نخورهگفت کھ حواسم ھمھ جانبھ باشھ آب تو .... کردژهی ویلیخ
 بھ نون ونوا ی دونھ چجوریم...خوب راه وروشش رو بلده...یاف-         
 کافھ رزرو شده نی ای جانیبھتر... کردهی ادهی خوب وپسنداریسفارش بس...برسھ

 مگھ نھ؟؟؟...گھید
 ...از جلو راھم کنار رفت ودستش رو بھ طرف داخل دراز کرد        
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 دیی کنم بفرمایخواھش م... شماستاری کافھ در اختنی ایا جنیبھتر...بلھ-         
 .دییبفرما...داخل

 عشوه خالص راه افتادم لوی پر از تمسخر وطعنھ بھش انداختم وبا سھ کینگاھ        
 : بھم زدی اومد بغل دستم وچشمکانایت.. رفتیواون جلو بھ عنوان راھنما م

 . جوره رام بشو نبودچی ھاروی!!! ناقالیخوب کارتو بلد-         
مثل ... ندارهی مزاج ودودره کھ کاری دم دمی آدمانیرام کردن ا-پوزخند زدم        

 .آب خوردنھ
 .رهیحناق بگ....حرومش بشھ... تو حلقشیختی کھ ری اون پولفی حیول-         
 : خونسرد گفتمیخصمانھ نگاش کردم وبا لحن        
 ازش دوا کنھ وبھ ی ارزش واعتبار دردی بی کاغذاھکی کنم کھ اون تیفکر نم-         

 .ادیکارش ب
 . بو داره؟؟؟حرفاتی چیعنی-چشماش گرد شد        
من کھ مغز خر نخوردم پولم رو حروم ... کنلی تحلھیخوب حرف رو تجز-         

 . کنمیی آدمانیچن
 ...اون پوال...یعنی-         
 : گفتمانھثیانگشتم رو گذاشتم رو لباش وخب        
بزار ضدحالش رو واسھ ... رو خراب نکنشی ھا وعروسیخوش!!!ــــــــــشیھ-         

 .بعد
 

 ی وسردی بھش نگاه کردم کھ لبش رو گزی خاصی وبا حالتدمیانگشتم رو کش        
 دورتا دور کی بزرگ وکوچیقایآالچ... داشتی وباحالیکی شیفضا....تکون داد
تق تق کنون وبا ... با فواره آب وسطکی حوضچھ کوچھی شده بود ودهیمحوطھ چ

 نداختم کھ ی بھ اطرافم موناز  پر از تکبری ونگاھمی رفتیھزارتا کرشمھ دنبالش م
 بھم دست داد وتنم ی حالی وبی چند لحظھ حس کرختیبرا... جا خشک شدھینگاھم 

 داشت شیعصببا نگاه ... باور کنمنمی بی رو کھ با چشم میزی تونستم چینم....ست شد
 : دلم گفتمی باختم کھ تویداشتم خودم رو م... دادیدر جا قورتم م

تو صاحب .... اعدامت کنھادی خواد بی دست وپات شل شد؟؟نم؟؟چرایچتھ آن-         
 کھ قبال وتو یطور.. باشیقو...ای نکنطی خیبھ اون چھ مربوط؟؟آن...ی خودتاریاخت
 تو دلشھ رو جار ی ھرچدیبا...ی با حضورش بجنگدیحاال کھ اومده با...ی بودابشیغ

 !!!محکم...یمحکم باش آن... اومدن زودهوتاهھنوز واسھ ک... رسوا بشھدیبا...بزنھ
 یتیبھ شخص...می اصلتیدوباره برگشتم بھ شخص... کردمروی قوا وندیانگار تجد        

 کرد تا بتونھ یم نفر رو کنکاش ھی نگاه یوداشت تو... وتکبرهیکھ پر از غرور جوان
با سقلمھ ... بکشھرونی وپر از ابھام رو کشف کنھ وبدهیچی پی معماھانی اقیسر وحقا

 : گفتنای ھول برگشتم عقب کھ آریبا کم... برگشتمم کھ بھ پھلوم خورد بھ خودیا
  رفت؟؟ی واقعیای از دنادتی کھ ی غرق شدیباز تو کدوم عالم بشر-         
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 خوش حالم اما دنشیچقدر از د... بھ اون طرف انداختمییمعنا نگاه پر از مین        
 ناراحت کننده از خودش ی کنھ ورفتارایکامال متضاد احساسات من عمل م...اون

 : زدم وتو دلم گفتمی حال تلخنیلبخند محو ودر ع...دهیبروز م
 نگاه نی دونھ کھ اگھ ای نمنوی کس اچیھ....شھی من تو اون نگاه خالصھ میایدن-         

 .شھی نابود ممی واقعیای ودنشمی مرونیمن و...من رو نخواد
 وونمی نسبت بھ من نداره دی حس وعالقھ اچی ھامی تنکھیتصور ا...بغض کردم        

 بکشم وزار بزنم اما غی خواست برم سر قلھ غاف واز تھ دل جیدلم م... کردیم
 یکف دستم داشت سوراخ م... شدمی برنده مزی ستنی تو ادیمن با...مقاومت کردم

 :آب دھنم رو با بغضم قورت دادم وگفتم...شد
 !!ی مھم نالی خیب..گھی دی جاھی رفت ھویذھنم ...ستی نی خاصزیچ-         
 ھی قی آالچیرو...فوق العاده بود...ستادی بزرگ وبکر اقی آالچھی یپسره جلو        

 نیدخترا رفتند روش نشستند ومنم ھم...درخت مجنون سر فرود آورده بود
 زونی از تخت آویکی از پاھام وجمع واون یکیمنتھا من جلو نشستم و...طور
 دونستم در شرف ی ومم کردی خودم حس می نگاھش رو تماما روینیسنگ....بود

پسره با لبخند ....منھتا االن اون من رو چزوند از االن نوبت !!فورانھ اما چھ بھتر
 : رو بھ من گفتضشیعر

 ست؟؟ی نی اگھی دیامر-         
 گرفتم ی موھام رو بھ بازی وچندتا از تارھای پشتیدست راستم رو گذاشتم رو        

 :وبا عشوه گفتم
 ....ی آقادی رو ادا کنیزبانی منی در حق ما ددی بھتون نگفتھ کھ بایاف-         
 . ھستمدیام- وپر شتابعیسر        
 ی آقاد؟؟ازی ما بذاراری کامل رو در اختسی سرودینگفتند کھ با....دیآقا ام...بلھ-         

 . ندونھفشونی وظدهی مثل شما بعیمتشخص
 .می ھستاشی ودعوتیما نوکر آقا اف...ارمی االن واستون منیھم-         
 یحت....گھی سمت دھی بھ روش زدم کھ خوش خوشان رفت ییلبخند دندون نما        

 :تارا گفت...پلک زدنامم با ناز بود
 . پدسگدهی پول بھ دماغش خورده دم تکون میچھ بو!!ـــــــــــشیچ-         
 حال تشی خاصی بی کاغذاکھیبزار با ت...وللش-بھ روش نگاه کردم وگفتم        

 !!!بعدا ضدحالش باحال تره...کنھ
 : کھ اخم کردم وبھش تشر زدمدی کشیی بلند باالنیتارا ھ        

 ؟؟ی کشی منی کھ ھی خر رام کنی خوایمگھ م...مرض-         
 کھ خلق خدا رو سرکار ھی چھ کارنیا...بدبخت گناه داره...یثی چقدر تو خبیآن-         

 ؟؟یزاریم
 ی دلم رو خنک منیی پاادی می چطورختشی رنکھیفکر ا-  کردمیزیخنده ر        

 . من نفرت دارماتی بشرنیازبس از...کنھ
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 .رونی ندازه بی مپای مارو با تادی االن منیمطمئن باش کھ ھم-فرناز        
 خواد ازش ی ومدهی رو از دست نمی فرصتنی ھمچی پسرچیھ...ادینم!!نوچ-         

 . ماسھیھش نم بیزیچ!! ثمرهی شازده بنی ایاما تالشا... استفاده رو ببرهتینھا
 .سی نیکاراش عاد...دی فھمنوی اشھیم...ی کرده آنزی دندون تیاما بدجور-ھلنا        
 کھ تو ذھن مسمومش داره وفتھ؟؟معلومھی نمی کھ دوزارمی من ببویفکر کرد-         

بھ ...می کھ دم بھ تلھ بدمیستی نیی ما کساایاما من ... کنھ ودام پھن کردهی مینقشھ حالج
 .میشی نمدهی سوراخ گزھیچندبار از ...می امتحان پس دادیاندازه کاف

 . ھادهی تو کار دستت می چراغ سبزانیاما ا-         
 خوام با یم... دارمی اگھی کارا ھدف دنیاز...خودم ھمھ جانبھ حواسم ھست-         

 . راه برمیکی پاشنھ ھا رو اعصاب نیا
 عالم بند وبساط ھی وچندتا از خدمھ ھا با دیانداختم کھ ام بھ ھمشون ی کلینگاھ        
 رو ی رو بھ خودم گرفتم ولبخندیدوباره ھمون حالت پر از عشوه شتر...اومدند

خدمھ ھا ... ھمھ رو جلومون پھن کردندونی گرفتھ تا قلی واستکان نعلبکیاز قور...لبام
 : کردم کھ رو بھم گفتگاهبھش ن... مونددیرفتند و ام

  بانو؟؟؟دی نداری اگھیعرض د-         
تو خدمات شما ...زای جور چنی وازیی چاختنیر...فقط !!ممنون...نھ-         

 !!! گفت کاملھی فرست؟؟چونین
 : نشست لبھ تخت وگفتیی در کمال پررودیام        
 ھم ژهی خدمات ونیا...دی اژهی کھ شما وییازون جا... اماستی ما نسینھ تو سرو-         

 .شھیواستون لحاظ م
 !!!!یمرســـــــــــ-         
 ینگاھ...ختی ری میی چای طرح سنتی رو برداشت وتو تک تک استکنایقور        

لبخند ...رونی کرد بی زد وبا ھر چشم غره فوت میبا حرص پک م... انداختمامیبھ ت
استکانا رو ... فارغ شده بودیی چاختنی نگاه کردم کھ تازه از ردی زدم وبھ امیحیمل
 یآورد باال وگرفت جلو... داد اما مال منی دخترا قرار می وبعدم جلوی نعلبکیتو

 تیزی کارت وھی رنگ شبدی کارت سفھی عالوه بر استکان ی نعلبکیتو...صورتم
 زدم وکارت رو از توش یشخندین... زدی نگاه کردم کھ چشمکی باال چشمدیبھ ام...بود

 بغل کارت رو بردم... از جاش بلند شددیام... انداختمی پشت وروش نگاھبرداشتم وبھ
کارت رو مچالھ کردم ونامحسوس انداختمش تو ... شدمرهیدستم وبا لبخند بھ روش خ

 :با آرامش گفتم...دیباغچھ پشت سرم کھ لبخندش ماس
 ادیز....بازخورد رفتار خوبم رو ھم.... دارمادی کاغذ پاره ھا زنیمن از-         

 !!!خستھ کننده اس... شدهیواسم تکرار...مالحظھ کردم
 : رفتھ گفتلیآروم وتحل        
 . خورد ھایبھ درد م-         
 .ستمی نی اثری بی دواھانی بھ دردش داره کھ فعال من محتاج چنیبستگ-         
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 دی راھش رو کشدانھی تکون داد وناامیسر...دیلبخند زدم کھ منظورم رو فھم        
 رو کنار گوشم زی آروم وری خنده ھای کردم کھ صدابی رفتنش رو تعقریمس....ورفت

 :گفتم...دی خندی کھ داشت بھم مدمیسر برگردوندم ومارال رو د...دمیشن
  زده بھ سرت؟؟؟؟نکنھی خندی می چتھ؟؟بھ چگھیتو د-         
 اون شماره ایبا چھ ھزار آرزو ورو... خندمی مچارهی بدیبھ آبکش شدن اون ام-         

 !!رو گذاشت وداد بھ تو
 یحالم ازشون بھم م... دوسھ روزه وھوس باز نفرت دارمی مھمونانیمن از-         
 .خوره

 ھمھ عشوه وکرشمھ نیپس ا- موندی ازش باقیخندش رو خورد وتنھا لبخند محو        
 ش؟؟ی بزاری تو خماری بود؟؟خواستیچ

 نفر ھیخمار کردن ... من بمونھ؟؟قصدمی باشھ کھ تو خماریسگ ک-پوزخند زدم        
 . اسگھید

 ؟؟ی کنشونیروان پر)چشمک زد(ی خواستینگو کھ م-         
 !!!قایدق-بشکن زدم        
 !! کھ کارت فقط عذاب دادنھ؟؟ی اومدیتو کھ از کدوم جھان-         
 ھمھ عذاب نی تقاص انکھی ای شدم برالھیمنم وس.... دارهیتقاص...یھر عذاب-         

 .دهی نمنی ھم از درد من رو تسکیزی پشزای چنیا...ھرچند...رمیرو ازش بگ
  یاری بھ دستش بی تونی م؟؟توی برداری قدمی خوایچرا نم....حاالکھ اومده-         

 
 خودش داری خردیبا.... نداشتھ باشھداری برم کھ خری نمیمن دلم رو بھ بازار-         

 !!! از دستش خونھگرمیچون ج.... حاصل کنمنانی اطمدیبا... جر ومنتم رو بکشھادیب
 نقش ی وصلھ پاره بشھ وھمھ چنی کال ادیزاره؟؟شای مشیپا پ... کھ اونیمطمئن-         
 .برآب

 ... وگرنھشھیحرف من ثابت م...اگھ من رو بخواد -         
  تو دلش نباشھ؟؟یچیواقعا اگھ من رو نخواد؟؟اگھ ھ...مکث کردم وخفھ شدم        
 . بگو؟؟ادامشویدی رو کشزتی پرھوی ؟؟چرایوگرنھ چ-         
ھمون ... کھ من رو نخوادیکس... کنمی از قلبم اخراجش مشھی ھمیوگرنھ برا-         

 !!! من محو بشھ وبره رد کارشیبھتر کھ از گردونھ زندگ
اگھ واقعا خواھان من ... نداشتمیشی زدم وتوش تشونانیحرفم رو با تحکم واطم        

 ھی فقط ھیکاف.... غرورش رو بشکنھیحت... بکنھیباشھ حاضره بھ خاطرم ھرکار
 کھ ازونطرف بلند شد نگاھم رو بھ سمتش ییصدا...خودم تا آخر باھاشم...اشاره بکنھ

با حرص وغضب پا ...رشی شد ورفت سمت پذدن ازجاش بلتی با عصبانامیت...کشوند
 رتیبا ح.... دارهی گام برمکاری وپیانگار کھ بھ قصد جنگ طلب... رفتی ومدی کوبیم

 خوش یصدا.... کردم کھ اونم بھ اندازه من مبھوت مونده بودی بھ مارال نگاھیوشگفت
 : من رو سھ متر از جا پروندنایحال آر
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 ؟؟یراتو آوردپاسو!! دمت گرم ھلنیوا-         
 !! نباشھشھینم... از ملزوماتھیکی...فمھی تو کشھیھم-         
 ی کنی کھ قمپز در م؟؟انقدری چند مرده حالجنمیرو کن بب!! خبیلیخ-فرناز        

 !!!ی زنی فقط الف مای یھست
 . تونھ فاتح باشھی نمی مثل من باشھ کسی سرسختفی حریتا وقت-         
 !!ی خونیخوب رجز م-انایت        
 .قتھی حقنیع-         
 .مینی بیحاال م-         
 تونستم ینم... تمرکز نداشتم...می کرد وشروع کردمی ھمھ تقسنیپاسورا رو ب        

دل تو دلم ... گشتی وبر مامی رفت سمت تی کنم ومدام میذھنم رو معطوف باز
 نی بود کھ داشت کف زمی چامی وخشم تانی ھمھ طغنی الی خواستم بدونم دلیم...نبود

 کردم وسط ی پرت می ھدف کارتی بارھرب!! کردیرو با ھر قدمش گود وسوراخ م
 ی و فکر مدمی کشی منمیی لب پای کارت رو روزیلبھ ت... بودجایکھ کامال ب

 امیت... مانع شدمی بود کھ کنار بکشم وانصراف بدم اما بازم لجاجت وسرتقزیجا...کردم
 خونش ی زدیکارد م... شده بودرغضبیمثل م... شدمخی سرجام سداشدیور پکھ از د

طرز وحالتش قلبم ... ونگاھش رو بھ من دوختدی تو موھاش کشیدست...مدویدرنم
 نینگاھم رو بھ زم.... کردم کھ گاف ندمیووجودم رو بھ لرزه انداخت اما سع

 دی کھ امدمیاصال نفھم...نھ بزشی نگاه بھ جونم آتنی انی ازشترینخواستم کھ ب...دوختم
 : اومد سر وقتم ودر گوشم وز وز کردیک

  باتو داره؟؟ی شناسھ؟؟چھ صنمیتورو م....اروی نیا-         
 . دونمی حد واندازه رو نمی بتیمی صمنی ایمعن-         
 . کنھی تا قشنگ حس راحتمیشی میمی زود صمیلی خامونیما کال با مشتر-         
 بمونھ من یحد وحدودا بھ قوت خودش باق... لطفادی مورد رو از ما معاف کننیا-         

 .راحت ترم
 خواست ی داره کھ می آقا با شما چھ نسبتنید؟؟ای لطفا بھ من جواب بدشھیم-         

 . خواست ھمونجا چالم کنھیِخفتم کنھ؟؟م
 :چشمامو تنگ کردم وموشکافانھ گفتم... خورد تو مغزمیجرقھ ا        
  شده؟؟یمگھ چ-         
 واسم ی طورنی گرانقدرش رو ازم داشت کھ ایانگار طلب خون بابا!!یچیھ-         

 .دی کشیخط ونشون م
 نی زده تو پروبالت کھ ایبگو چھ جور!! توپت ازش پرهیلیخ....نکھیمثل ا-         
 .ی خونشو بمکی خوایطور م
 یی بالھیتا االن کاسھ صبرش سر اومده بود و... من بودی جایھرک- پوزخند زد        

 . کردیسرش نازل م
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 تا ری از سقیقشنگ ودق... رو کھ توقع داشتم گرفتھ باشمی کنم جوابیفکر نم-         
 . گردهیبھ گمونم اصل ماجرا بھ من بر م.... رو شرح بدهھی قضازیپ

 !!حدست درستھ-         
 ؟؟واقعا؟؟؟یچ-با تعجب برگشتم سمتش        
 . شدمی مزیبھ خاطر سرکار خانوم داشتم حلق آو....بلھ واقعا-         
  بھ زور متوسل بشم؟؟ای شده ی چیگیم-         
 . آماده اسفتیحر... جلوتو نگرفتھیکس...ی تونیاگھ م-         
 پس بھتره با من....یصد شقھ شد... من خودم دست بھ کار بشمنکھیتا قبل از-         

 گرون تموم یلیخ... وگرنھی نشچی وپاپی بھ دو نکنیکیوامثال من کال 
 .منتظرم...بگو...شھیم

 !!! دختری پر دل وجراتیلیخ-         
 . خوادیجرات نم... کھی جوجھ فوکلی سرھیحرف زدن با -پوزخند زدم        
 !!یبلبل زبونم ھست-دیخند        
 .زود باش زبون باز کن...مزه نپرون-         
 :صداشو آھستھ وآروم کرد ودم گوشم پچ پچ کنان گفت        
 کھ نخام رو کالف کنم وپامو دی کشیاومده بود برام خط ونشون م-         

 لقمھ بردارم اقتمی گفت کھ قد ارزش ولیم... کنھی وقلمش مادیوگرنھ خودش م....جمع
 وگرنھ دھنم رو رونی گفت کھ تفش کنم بیم.. چسبھیمن وامثالم نم وصلھ ھا بھ نیوا

نکنھ ....دی کشی رو بھ رخم مدرتشق... دادی داشت جولون میادیز....دهیجر م
  کنھ؟؟ی می بازنی حد فردنی بھت داره کھ تا اینظر...طرف
 یلیخ... درجا ذوب شدیکارخونھ قندساز... کردندی قند تو دلم آب ملوی کلویک        

صورتم گر گرفتھ بود ولبخند گستاخانھ داشت رو ... داشتم کھ نخندمیخودم رو نگھ م
 : گفتمواشیمثل خودش نرم و... کردمی کامل دکش مدیحاال با.... شدی مانیلبام نما
 باشند کھ رفھمی شدی باگرانی ودستی مربوط نھی بھ بقگرانی دیمسائل خصوص-         
 نداره واما درمورد سخنان ی در پی مردم عواقب خوبی کردن تو کار وزندگیسرکش

 زهی آوشھی ھمی برادیالزم بھ ذکره کھ حرف حساب جواب نداره وبا!!!اون شازده غول
 قارقار کالغ چرب یضمن من از صدا در....ی وخوب تو کتت فرو کنیگوشت کن

 بھ ھمون دیوگرنھ با... دور وبرم پرسھ نزنھگھی ددمی محیپس ترج.... متنفرماشیزبون
 ...غول راستگو متوسل بشم

با خصم بھش نگاه کردم کھ چشماش شده بود اندازه در قابلمھ وخشک شده         
 :دمی وخشم کردم وغرنھیحالت صورتم رو پر از ک...بود

 ... وگرنھی کنی ازم دوردمی محیترج...ای مخ؟؟؟روی بری خواینم-         
با ...دی باریمنقبض شده بود واز چشماش خون مفکش .... بھم انداختینگاه بد        

 نیھدفم ھم....آخ کھ دلم خنک شد...رشی پر از عجلھ وشتاب برگشت سمت پذییقدما
 دمیھنوزم بھ اون درجھ اعتماد نرس...ستی نیاما ھنوزم کاف!!!امیسنجش ت...بود
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 دیبھ ام...دلم روشن بود!!!انھی داره ی اقھ واقعا بھ من عالامی کھ تستمیومطمئن ن
 بھ ی اانھی نگاه مخفمین... معماھا واسم مثل روز آشکار وروشن بشھنی کھ تموم ایروز

 بار با نیاما ا...یبرگشتم سر باز..... وچشماش بستھنییسرش پا...اون طرف انداختم
 ... بوددهی توش خوابی کھ حکمتیلبخند

 .نھ خوی خروس م؟؟کبکتی شده آنیچ-فرناز        
 . بارش بدجور بھ دلم نشستھنیاما آواز ا... آواز خوانھشھیکبک من ھم-         
 . باشھری ھست خیھرچ-         
 .نیفقط صبر کن وبب...شھی وشرش بعدا معلوم ومفھوم مریخ-         
 یھلنا کارتاش رو جمع کرد وتارا تو...میدی کشی دست از بازقھیبعد چند دق        

وجود آرش داشت ... کردی رو داشت تحمل می بدطیمارال شرا...ختی رییاستکانا چا
بغض .... کنھی میھنوزم برام مشخص نبود کھ چرا مارال ازش دور... دادیآزارش م

 بھ آرش ینگاھ... واضح بودش اشک آلود وچونھ لرزونیاز چشما...داشت
ص  از چھره محزونش کامال مشخنی نداشت وایحالت مطلوب وجالب....انداختم

 : گوشش بردم وگفتمکیسرم رو آھستھ نزد....بود
 چرا چشمات پر اشکھ؟؟... گلم بشمی من قربون آبجیالھ-         
 .ی آنسی نیزیچ- کردینی فینیف        
 ی من رو ھمدرد خودت نم؟؟مگھیزی ریچرا تو خودت م... ھستیوقت-         

 ؟؟یدون
 ؟؟ی جر منم بکشی خوایتو خودت کم غم وغصھ وبال گردنتھ کھ م-         
سخت .... شدمقی شفقیرف... غم وغصھ ھانیمن با ا- زدمیلبخند تلخ        
 . چشمیمال تو ھم رو....اما بھشون عادت کردم.... زنندیزخم م....ھست

 . تونھ من رو بفھمھی نمی احدچیھ....ستی کس قادر بھ درک من نچیھ-         
قبول داشتھ باش کھ ....ی زنی حرف رو منی ادهی وآب ددهی درد کشھی بھ یوقت-         

 آدم نفھم ھیچون تو اون رو با تمام دونستناش ....بھش بر بخوره واز دستت دلش بشکنھ
 .ی کنیفرض م

 تا آسمون نیمعضالت تو با من زم.... ندارم امایقصد....ری تو بھ خودت نگیآن-         
 ؟؟ی؟؟چی بدونی خوای رو میچ... کنھیفرق م
 ی خوای میھرچ...من رو سنگ صبورت بدون-بغض کردم وعاجزانھ گفتم        

اما بھم نگو .... کشھ بار من کنی کھ عشقت می ھرچییھر ناسزا... یھر فحش...بگو
 خواھر یمن جا...مارال....ی کنی اغراق می دونم داریچون م!!! نشدهیچیکھ ھ

بگو ھم ...شمی آتی آب روارنگ انمی بی حال ووضع منی تو رو تو ایوقت...نداشتت
چون ھر لحظھ .... فھممیمن حالت رو م!!!خودت رو سبک کن ھم من رو خالص

 .تمی حکانھیا
 شی گذشتھ رو پی داره کھ پایلیچھ دل... مختومھ اعالم شدهی ھمھ چیوقت-         

 بکشم؟؟
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 ی خودت رو بھ خاطرش میپس چرا دار....اگھ گذشتھ....اگھ تموم شده-         
 ؟؟یسوزون
 من بھ خاطر اون یتو فکر کرد....دهیآزارم م....چون خطور خاطرات گذشتھ-         

 زنم کھ چرا اون اشتباھات یمن دارم بھ حال خودم زار م... کنم؟؟نھی مھیمرد دارم گر
 . سوزمی رو کردم وحاال دارم توش محانھیوق

 یاشک رو...دی چکی ومدی جوشیاشکاش م... شدرهی تو چشمام خی لحظاتیبرا        
 : خفھ شده گفتییگونش رو پس زد وبا صدا

 .یببخش آن!! گردمیاالن برم....من-         
 عی تند وسریی وغم بھش نگاه کردم کھ بلند شد وبا قدمارتی پر از حیبا نگاھ        

 یطراح... از کافھ بود ومحو شدی تو نقطھ کوربایتقر....ی بھداشتسیرفت سمت سرو
 اتفاق افتاده کھ مارال نشونی بی نداشتم کھ چیآگاھ...ش متعلق بھ آرش بوداون روز

طرز نگاھش من رو بھ ....رهیف کردنش طفره می تعرری واز ززارهیروش سرپوش م
 نکھی ا؟؟جزی کار کردیگذشتھ تو با ماھا چ... خودم انداختری سرنوشت وتقدادی

 بھ در ی شب بازمھی ومثل عروسک خی خودت گرفتی وسرگرمیھممون رو بھ باز
 رو باھام ی بدی گذشتم اما بازرتی من از سر تقصی کردی؟؟ھرکاری کوبی مواریود

 امی بھ تیگوشھ چشم... کشھی ودار اعدام مری کھ من رو بھ زنجیباز....یدشروع کر
 یعنی...قلبم فشرده شد...دیتا متوجھم شد سر برگردوند وبا احسان خند... کردمینظر
 چپ ی نگاه پرآه وسوز خودشھ وبھ کوچھ علنی نداره کھ مخاطب ایتیار براش اھمانگ

من رو باش ... نبودهیچی ھخزعبالت واتی مشت چرندھی گفتھ جز یھرچ.... زنھیم
 رهیبا حرص بھ روبھ روم خ...اما ھمش کشک بود...کھ فکر کردم حسمون متقابلھ

مگھ از اولم آدم حسابم کرد ...اصال...بھ جھنم... شدیکف دستام داشت سوراخ م...شدم
 ..... کھ دلم رو خوش کنم؟؟اصالدیکھ حاال بکنھ؟؟مگھ من رو د

با ترس ووھم از جام .... کردخی بلند ومخوف مارال مو بھ تنم سیغای جیصدا        
ھمھ بھ تکاپو ... گفتی مھی رو با گرییزای زد ونامفھوم چی مغیج....بلند شدم

 قطع ھویصداش ... کردندی کرد ودخترا وحشت زده بھم نگاه می پارس میپاپ...ادندافت
 دستش رو نایآر... تو قسمت کنج کافھدی قوا دومآرش با تما...شتریشد واسترس وترس ب

 : گفتی و با نگراننشی سیگذاشت رو
 . خودت بھمون رحم کنای شده؟؟خدای چیعنی-         
 ی مدنی ودلش باریھوا ابر....دی لرزیاس والبتھ سرما ملبام از زور ھول وھر        

نگاھم رو بھ ... غرش آسمون ونعره بلند آرش لرزه بھ اندامم انداختیصدا...خواست
 ی صورتش مشت می شده بود وتوزی گالودیآرش با ام....ھمون نقطھ دوختم

ھمھ از جاشون پا شدند ....پرخاش؟؟عمراآرش و... رو نداشتمیزی چنیانتظار چن....زد
 تا بتونند اونا رو از ھم جدا ختنی فضا شلوغ شد وھمھ مثل موروملخ ریوبھ کل

 دلم دعا یتو... آروم قرار نداشتنمیقلبم تو س... کرده بودخی بودم ودستام دهیترس....کنند
 بردارم ھمھ حواسا رفتھ بود سمت آرش کھ دست.. بشھری ختم بھ خی کردم ھمھ چیم
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 یزھرم بھ معنا.... دھنم رو گرفتی نفر از پشت جلوھی رفتم کھ یعقب عقب م....نبود
تا اومدم بھ خودم بجنبم من رو .... حد گشادنی درجا منفجر شد وچشمام تا آخریواقع

 ی خفھ ومسخره اغیتنھا ج... باغ پر از درخت بودھی کافھ کھ ی قسمت عقبیکشوند تو
 دندی چکی صورتم می مجال رویاشکام ب...شت حالم ندابھ یازم در اومد کھ درمون
صداش ... دست وباز بزنمنکھی کنم جز ای تونستم کارینم....وتنم کرخت ولمس بود

 : رو ھزار برار کردمی سرم ضربھ زد وتریمثل پتک رو
 کھ جونت تو ی دونیم...ای فرستمت اون دنیانقدر جفتک نزن وگرنھ زودتر م-         

  شد؟؟؟رفھمیش....رهی من گیدستا
 رذل نی دست انکھی خواست خودم رو خالص کنم تا ایدلم م...اشھدم رو خوندم        

 رو صدا امی دلم تیچشمامو بستم وتو... صفت بھم بخوره وخفم کنھوونیکثافت ح
 کھ با وجود ییمثل ھمون موقع ھا... باشھمی ناجشھی خواست مثل ھمیدلم م....زدم

 ینم.... باشھبانمی وپشتی ھست کھ حامیکی نکھیاس ااحس... داشتمیاحساس پشت گرم
 ی ومدی کشیمن رو مثل بالنسبت گوسفند دنبال خودش م....رمیشد گازش بگ

 دمی کشی منیپاھامو رو زم... خوردهیانگار نھ انگار کھ تو شناسنامھ ما اسم آدم....برد
 !!!! مثمر ثمر واقع نشد...اما
 

 :امیت        
 مشیھمھ باھم گرفت.... نبودای جوره کنار بچیآرش ھ....بود دهینفسم بر        

 حد واندازش ی بتی از عصبانیظاھر نا مرتب وآشفتھ اش حاک... عقبمشیوکشوند
 :داد زد....بود

 !!!نامردم اگھ بھ درک نفرستمت....ی کشمت آشغال عوضیم-         
 اقتیل!! ال قباھی پسره یستی حرفا ننیاھل ا-پسره با جسارت تمام گفت        

 !!!ھیادی واسھ تو زای کارا وقلدرنیا...یندار
 یفقط پ...ی دونی الدنگ کھ حد وحدودت رو نمکھی مرتادهیواسھ تو ز-         
 !!!یھوسات
 یسوزت م...ی دوتا تور کنی عرضھ ندارینی بی منکھیھ؟؟ازیچ....ھان-         

 من رو سننھ؟؟....ی شکار کنی تونی کھ نمیتو خاک برسر... جھنمره؟؟بھیگ
در ... نشونمیمادرت رو بھ عزات م!!! پست فطرتیعوض-آرش عربده زد        

 !!!ی چیعنی بشھ چشم داشتن بھ ناموس مردم تی کنم تا حالی رو تختھ منجایا
 ی جماعت قرتھی با ی کردی کھ تنھا ولش نمھی ناموس چی دونستیتو اگھ م-         
 .یدی تفت میور وزر الک!!یی جانی ھمچادیپاشھ ب
قدرتمون کفاف نگھ داشتنش رو نداد ودوباره بھ جونش .... بردورشیبھ سمتش         

 مشیدیدوباره کش...دمی فھمی نمیزی چی مبھم آرشیاز حرفا... شده بودمجیگ...افتاد
 : نورون گفتمیعقب وبا حالت
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ه کھ خوتو واسھ خاطرش ارزش دار!!دهی کارا از تو بعنیا....تمومش کن آرش-         
 ؟؟ی کنفیکث

 جونشو بھ حلقش دیبا....شمیآروم نم!!!ی تونم لعنتی نمامیت... تونمینم-         
 . تونم از خطاش بگذرمینم...ارمیب

آخر !!ستی راھش ننیا... رجز بخونھیدی بھش جرات مشتری کارا بنیبا ا-         
 !!!عاقبت نداره بفھم

 !!!یوفتی در میی الواتانی کھ با ھمچنیی پایاریآرش شان خودت رو م-احسان        
 دوست یھر غلط...دی بود؟؟؟چھ زودتھ کشنی ھمرتتیھ؟؟غیچ- پسره پوزخند زد        

 با پخ پخ کردنا وترسوندنات من ی خوایتو م....میاما من از کارام راض.. بکنیدار
 ؟؟آره؟؟یرو ارشاد کن

 : دستم رو باال آوردم وداد زدمپشت        
 دلم ازت پر ھست کھ با چندتا چک یبھ اندازه کاف!!رتی غیخفھ شو نکبت ب-         
 !!ارمی سرت دربشوی تالفگھیولگد د
 !!ی داری ضرب وشتم خوبیلیخ... سوزهی می قبلیھنوز جا-         
 ؟؟ی دوباره مزش رو بچشی خوایم-         
 !!!ا پس بکشھ پینامرده ھرک-         
 !!!ییدھنتو ببند تا جرش ندادم ھرزه ھرجا-         
 !!!ی کنی موعظھ می کنیغلط م...یتو کھ جربزه ندار-         
 گھیتو د- ومن رو آروم ھول داد عقبنمی دستاش رو گذاشت تخت سزیکامب        

 اروی... شوالی خیتو ب...می مکافات داریبھ اندازه کاف!!امی علم نکن تشی آتنی ازشتریب
 ؟؟ی فھمینم...ھیروان

 ملتھب خشمم داشت من شیآت... دستم رو بھ کمرم زدمھی ودمی تو موھام کشیدست        
با ترس ... نبودایآنال... بھ دورم انداختم امای ونگاھدمیدور خودم چرخ... سوزوندیرو م

 کھ بھ ذھنم یردلم از تصو... بھ دورم انداختم اما بازم نبودیولرز وموشکافانھ نگاھ
 یپاھام ب...دی چکیعرق از سروکولم م.... شدین وتھش خالیی پاختیھجوم آورد ر

 ی من رو بھ اعماق وقھر اون باغ پر از دار ودرخت میحس...گدار دل بھ جنگل زدند
 شد وتا بھ خودم ی میباغ بھ جنگل منتھ.. پاھام خالصھ شده بودیتمام توانم تو....دیکش

 دور واطرافم نگاه ھ وبستادمیوسط جنگل ا.... درختا گم شده بودمنیاومدم ب
انعکاسش عظمت ... زدمی کجا برم؟؟کدوم طرف؟؟با ھمھ وجود صداش مایخدا...کردم

 ی نمومدی سرش مییاگھ بال... سوختمیاز درون م... شکستیسکوت رو در ھم م
مثل ...نگل اومد کھ از طرف چپ جیغی جیصدا...تونستم خودم رو تبرئھ کنم وبخششم

پاھام راه .... شدقی بھم تزریدی جدیرویانگار کھ ن....د نشون بود کھ واسم نازل شھی
 ی کھ میی بھ جادمی رسنکھی تا ادمی کشی میی درختا النیاز ب....رو بلد بودند

آنچنان موھاش ... پھن کرده بودھی ساای آنالی زندگیبازم وجود نحسش رو....خواستم
 از ھم گسستھ ره کردم بند بند وجود من دای داد کھ حس میش م وتکوندی کشیرو م
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 صورتش یمشتم رو تو... عربدم کل جنگل رو لرزوندیصدا...اوردمیتاب ن...شھیم
 وپشتش رو چسبوندم بھ درخت واز دمی اش رو چسبقھی... شدنیفرود بردم کھ پخش زم

با زانوش زد تو شکمم کھ بھ جلو خم ... زدمیچپ وراست بھ صورتش مشت م
 یظی رو پاک کرد وپوزخند غلشینیخون ب نشیبا سر آست...ھولم داد عقب....شدم
 داد ومشتم محکم خورد بھ یجا خال... وبھ سمتش حملھ ور شدمدمییدندون سا....زد

 :با تمسخر گفت... وبرگشتم سمتشدمیمچم رو چسب...دردم اومد....درخت
 .طی وخیشیسوسک م....ادیبھ تو نم....ای بازنی فردنیا...رگرد ور دل مامانتب-         
 .ی خوندن آشغال عوضیھنوز زوده واسھ کر.... بشمارزییجوجھ رو آخر پا-         
از االن ... اسانیچھ حاجت بھ ب... کھ نھان اسیزیچ- کردیخنده مستانھ ا        

زوده کھ مادرتو بھ عزات ھنوز ....برو جوجھ...برو!!شھی میمعلومھ چ
 . چسبھی وصلھ ھا بھ تو نمنیا....برو.بنشونم
 جنبھ ی میادی رو صاف کنم کھ دھن گشادش زوونی حھی حساب دیاول با-         

 . زنھیوچونھ م
 نی من با ایخورده حسابا...ی نیباتو کار....فلنگو ببند...گمیدارم بھت االن م-         

 .دختره اس
 با ھم قد وقواره خودت شاخ بھ شاخ ؟؟چرای کشی مفھی ضعھیزورتو بھ سر -         

 ؟؟ی ترسی؟؟میشینم
بھتره ...ی کھ من ازش ھول بردارم؟؟توکھ رنگ دوزاری ھستی چخوی ریتو-         

 . کنمی ملکوت میھمھ رو مثل آب خوردن راھ....من برام فرق نداره...یپا پس بکش
 ی دونیکھ آدما رو ھم نوع گوسفند م...یانقدر رذل وکثافت دونم کھ یم-         
 ھستن کھ حساب تموم کارات رو باھات صاف یی کسانکھیغافل از...ی کنی میوقربون

 .کنند
 ؟؟تو؟؟یمثال ک-پوزخند زد        
 .ی امتحان کنی تونیم-         
 ....وگرنھ...یچی بھ چاک کھ ھی سوپرمن؟؟اگھ زدنیبب-         
 فی اراجنی کھ گوشش ازیکی رو بزار واسھ تی آبکیدایتھد- وسط کالمشدمیپر        

 !!!قتی زنم جز حقی نمیحرف....من مرد عملم...پر نباشھ
 نیطرف من ا.... دم شازدهیدارم بھت ھشدار م...خودتو رو نخود آش نکن-         

 !!!ی سپر کردنھی سیخودیب...دختره اس
 .ی کنھیبا من تسو...ی داریبھتره اگھ حساب-         
 چرا اون وقت؟؟؟-         
 !!! منمتیچون طرف اصل-دمیغر        
 .ی شدی قاطنکھی ازیشی ممونیپش-  تکون دادی ابروش رو داد باال وسری تاھی        
 کھ ییتو...یری سگ صفت رو ول کنم وپاچھ بگی کھ توھی من وقتیمونیپش-         

 !!! سگ بھت شرف دارهیحت
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 !!!ی زنی ور میادیز- شدیعصب        
 !!!ی مزه اش رو بچشی تونیم....ستمیمیپاشم وا-         
چشم تو چشمم شد وبھ سمتم حملھ ....ومدی خونم در نمی زدیکارد م        

 بشھ با من درافتادن شی دادم تا حالی نشونش می ضرب شصتدیبا...وقتش بود....کرد
 شکمش ضربھ یبا پام تو.... کھ نعره زدچوندمیمشتش رو گرفتم وپ.... دارهیچھ عواقب

 در آورد وبھ سمتم ی ضامن داریاقو چبشی جیاز تو....زدم کھ بھ عقب رونده شد
حرارت .... بودنھیچشماش پر از نفرت وک...دستاش رو گرفتم وبردم باال سرم....دیدو

ز ا...بھ ساق پاش زدم کھ با عجز ودرد شل شد... کردمیداغ نفس ھاش رو حس م
 تو دستام قشوی...چاقو رو ازش گرفتم وانداختم اون طرف....فرصت استفاده کردم

 صورتش فرو یمشتام با قدرت وشتاب تو...نی کف زمخوابوندمشگرفتم و
 رمق یتن لش وب.. ھم بھش ندادمدنیخواست عقب بکشھ اما مجال نفس کش...ومدندیم

 در ضیبا غ....دمش بھ درخت وچسبونچوندمیدستاش رو بردم پشت وپ... باالدمیرو کش
 :دمیگوشش غر

 متیپاتو از گل!!! ندازم جلو سگی کشم می مخی بھ سگرتویج...گھیدفعھ د-         
 ی چنی شو تا ببیتو فقط آفتاب.... تا لھش نکردمیبھتره جمعش کن...ی درازتر کردیلیخ

 ی کس وکار نشده کھ ھر آشغالیھنوز اون قدر ب..ی کھ سگ زوزه بزنارمیبھ روزت م
 .گمشو!!!چون من ھنوز زنده ام... پھن کنھشی زندگی نحسش رو روھیسا

 یھر دو طرف نفس نفس م...بھم نگاه کرد....نی زمیپرتش کردم رو        
 ی پوست حس مری وحرکت داغ وپر از شتاب خونم رو زدی پریرگ گردنم م....میزد

از جاش بھ زحمت برخاست وانگشت ... شدی محرارت وگرما از بدنم بلند...کردم
 :عقب گرد کرد وگفت...اشارش رو بھ سمتم گرفت

 اضافھ ستمی نره کھ تو ھم بھ لادتی....ھنوز تموم نشده... پروندهنیا-         
خونم رو ...شھی مدای سروکلش پیبزود...دی باشرتونیھردوتون منتظر تقد...یشد
 !!منتظر باش.... کنمی مھیبام رو کامال تسوومن ھمھ حسا...زمی ری خونتو میختیر

چشمام رو بستم ونفسم رو ....دی وانبوه درختا گم شد واز نظر نا پدیاھی سیتو        
بارون نم نم ... شکم باز شده بودی تا روراھنمی پیدکمھ ھا...رونیمحکم فوت کردم ب
 ی سرک مرونی دھنم بھ بی وبخار از توومدی فرود منی زمیوقطره قطره رو

 ی رو بھ خودم نسبت ماری بھ تمام عوانھید ھی کھ لقب یتا حد!!!داغ بودم....دیکش
 یدست تو موھام فرو بردم وبا قدرت م....حالم از دستم در رفتھ بود...دادم
 .... شدی کنده مشھی کھ داشت از ریطور...دمشونیکش
 
 

 ھی داده وھیھ درخت تکپشتش رو ب...چشمام رو از ھم باز کردم وبرگشتم عقب        
 دندی لغزی صورتش می گدار رویاشکاش ب.... دراز بودیکی شکم جمع ویپاش تو

آروم وآھستھ .... وحشت کرده بودی واقعیبھ معنا... شدی منیی اش تند تند باال پانھیوس
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درخشش چشماش دلم ... نامعلوم بھ من دوختھ نقطینگاھش رو از رو...رفتم کنارش
 یصدام بھ ھر تالش... خم شدند وکنارش نشستماری اختیزانوھام ب.... لرزوندیرو م

 : حنجرم در اومدیبود از تو
 ... کھییخوبھ؟؟؟بال...حالت-         
 دوشم ی بال ھست کھ رویحضورش بھ اندازه کاف- وسط حرفمدی پریبا طلبکار        

 . کنھینیسنگ
 ری غیصداش با بغض... شدمرهی خنی زم بھظی غلی وبا اخمدمی کشیقینفس عم        

 :قابل وصف ھمراه شد
 آروم یصداش کم( ؟؟ی کردیاصال بھ توچھ مربوط کھ خودت رو قاط...اصال-         

 جوابت ی چی دار؟؟توقعی پرسی داره کھ متیمگھ حال من بدبخت برات اھم)شد
 ن؟؟ی؟؟خوب؟؟بھتریباشھ؟؟عال

 یمی دوست قدھیبھ عنوان ... کمک بودھی قصد من تنھا- شدمرهیتو چشماش خ        
 . محاکمھ کردن وھوار شدن سرمن وجود ندارهی برایلیدل!!!یوخانوادگ

 !!ونخواھم داشت...ندارم... نداشتمھی وترحم بقی بھ دلسوزیازیمن ن-         
 کنھ کھ آزارت بده ی مدای جرات پیی سروپای کھ ھر آشغال بی ندارازی؟؟نیجد-         

 یی بودم چھ بالدهی فکر نفوذ کرد کھ اگھ من نرسنی بھ مخ آکبندت اچی کنھ؟؟ھتتیواذ
  شد؟؟ی مرتیدامن گ
 با جسارت تمام نمی بھ سنھیس...از سرجاش با حرص بلند شد کھ منم بھ پا شدم        

 منت رو ی سرھی داشت کھ بار یشتریتحملش برام سھولت ب... کھ بودیھرچ-ستادیا
 . وسرکوفت بشنوم بشملی دوشم تحمیرو

 فی اراجی سرھی رو با کمی ھنوز اونقدر بدبخت نشدم کھ اجر کار نوونھ؟؟منید-         
 رو بھ اسم منت وسرکوفت رد نای ذھن مسموم توئھ کھ انیا... ببرمنیبھ اسم منت از ب

 . کنھیم
  العلما؟؟؟می علھی چدییپس بفرما-         
 از افراد ناآگاه ی سرھی کھ نھی ای کردن وموعظھ کردن برالوپارهی ھمھ گنیا-         

 خودشون رو داشتھ ی ھواشتری اطالع چشم وگوششون رو باز کنند وبیوب
 چرت وپرتا گوش فرا دھند بھ نی کنند وبھ اینی بشی رو پندهی مقدار آھی نکھیا......باشند

 !نفعشونھ
 برام ی قراره چھ اتفاقگھی دقھیدق ندارم کھ چشم بستھ بگم تا دو بیمن علم غ-         

محتاج سخنان گھربار !!ھی چی دونم ضرر ونفعم تویمن خودم عاقل وبالغم وم!!وفتھیب
 .ستمی از علما ھم نیبعض

 کھ سیوبدک ن... از درکش عاجزندھی کھ بقشونھی حالیزی چھی...ھمون علما-         
 .ی مقدار تو ذھنت درموردش سرچ کنھی وی اوقات بھشون گوش بدیبعض
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بھ .... کنمی نمیشگی ھمیحتای مکرر ونصیایمن ذھن خودم رو مختل قضا-         
خدا ... خلق خداھی خوره تا بقی بھ درد خود صاحبش مشتری پند واندرزا بنینظرم ا

 . حوالھ کنھگھی جا دھی رو شونیروز
 خواد کھ طرف مقابلش یم.... صاحب سخننیا- صدام بھ حالت آرامش در اومد        

 ارزش وسکھ ی خودش رو بی ھرکس وناکسشیتا پ...شان ومنزلت خودش رو بدونھ
 .ستندین...دندیچون اصال اونچھ کھ نشون م... پول جلوه ندهھی

 ی کھ داشت خشکم میبرق.... قبل شدی ھاھیرنگ نگاھش متضاد ثان        
 رد وبدل کنھ اما تنھا با نگاھش داشت ید جوابانتظار داشتم کھ بازم بخوا....کرد
 قدم بھ سمتش برداشتم ھی اراده یب...کنترل کارام دست خودم نبود.... کردی مرمیتسخ

 ھم یرو مشت کردم وچشم رو دستام... برابر شددی چشماش چندیکھ بھت تو
 روبستم راھنمی پیدکمھ ھا...دمی کشقیپشتم رو بھش کردم وچندتا نفس عم....فشردم
 :وگفتم

 علم ی تازه اشی نشدند وآتبتمونی متوجھ غھیتا بق...بھتره-         
 .ستی صالح ننجایا...موندن ...میبرگرد...نشده

 ام؟؟یت-آروم بود... قدم برداشتم کھ صداش متوقفم کردھی        
لبم  خالف اونچھ کھ قی کردم کھ کاری خودم رو مھار میلیخ....دی لرزیدستام م        

 کرد یمن من... رو بھ طرفش کردم ومنتظر شدممرخمین... انجام ندمدهیبھم فرمان م
 :وگفت
 یلی کھ خ؟؟تویچرا کمکم کرد.... خواستم بپرسمیم..راستش...خوب-         

 .یستی من نگاردی بادگھید....وقتھ
 ای خوام ریچون نم....گمینم- حال زدمی بیبرگشتم طرفش ولبخند        

 دلش ی ذاشتم ھر غلطیم... تونستم انجام بدمی بود کھ میتنھا واکنش...شمبعد!!بشھ
 بخواد بکنھ؟؟

 کرد ودوباره بھم چشم ی بازیبا ناخن ھاش کم... رو لباش نشستیلبخند        
 !!!یبھ خاطر ھمھ چ.... بگم ممنوندیبا....شھیمثل ھم-دوخت
بھ روالش عادت ... وستی بود کھ مدتش محدود نی افھی بگم وظدیبا....دیشا-         
 ی از عادتانمیا... دونمی ومحافظ تو مگاریخودم رو باد...انگار تا آخر عمرم...کردم

 .گھیمزخرف منھ د
 عادتھ ھیچرا مزخرف؟؟-  گفتشیشگیبا ناز وادا اطوار اومد کنارم وبا لحن ھم        

 خانوم متشخص ھی یبرا کردن ییجان فدا....شھی نمی ھرکسبینابھ کھ نص
 !!! حضرت واالھیریسعادت کم نظ...بایوز

 :گفتم... تمام راه افتادم کھ اونم ھم پام راه افتادیقدم بھ قدم با آرامش وخونسرد        
 !!! بشھتی کھ حد ومرزش رعایبھ شرط....ھی خوبزیتواضع ھم چ-         
 .ارمیم بھ زبون نقتی جز حقیمن حرف...بھ قول خودت-         
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 ی الھھ از آسمون افتاده مصاحبت مھی با ی کھ بنده خاطنھی اقتیحق...یعنی-         
 کنم؟؟؟
 . کردهدای نزول پی حق تعالی ھمتا ھم از سمت وسوی قسمت واتفاق بنیوا-         
 !!! لحظات تاپ رو دونستنیقدر ا...دیپس با-         
 !!!ی خوریوبعدش مدام افسوس م!!!شھی تکرار نمگھیچون د-دی کشیقینفس عم        
 ؟؟ی کنی فکر نمنطوریتو ا...حسرت باره.... تلف بشھھودهی کھ بی اھیھر ثان-         
 نی ازیلیخ...ری چندسال اخیتو...ومن!!!چرا- گرفتیصداش حالت تلخ        
 یآرزو م... رو بھ باد سپردم وھر دم وھر لحظھ افسوسش رو خوردمیی طالیفرصتا
بغض ...( گشتم وی روز بھ عقب برمھی ی بود ومن فقط برای زماننیماش....اشکردم ک

 !!!فراموشش کن)کرد
 ی کنھ وفقط خودت رو ذره ذره آب می رو عوض نمیزیچ...افسوس گذشتھ-         

 .شھی ازت دوا نمیدرکل درد....یکن
 یی سرنوشت وگذشتھ نحس وکذانی ای تونم باعث وبانی وقت نمچیھ...اما من-         

 یچون اون بود کھ من رو تو.... کسم باشھنیزتری وعزنی اگھ بھتریحت...رو ببخشم
 !!! گذشتی مالحظھ از ھمھ چی وشکنجھ قرار داد وخودش بی سختیتنگنا

 صدا اشک ی فشرد ونرم وبیلباشو روھم م... نگاه کردمیبھش با اخم کم حال        
 : در آوردم وگرفتم جلوشی دستمال کاغذھی شلوارم بی جیاز تو....ختی ریم

اشکاتو نثارش ... نداره کھ تومتیتا اون حد ارزش وق... رحمی چرخھ بنیا!!ایب-         
 !!!ی کنیم

 ...وفقط بھ سرعت قدمام افزودم...نگاھش نکردم        
 :ایآنال        
 رو خوب ھی قضیمن ک.... عالم ابھاماتی خدا سرگردون وتوشھیمثل ھم        

 بھ امی تیوقت... بارش باشھ؟؟واالنی دومنی درک وھضم کردم کھ ایودرست حساب
 امی ھمھ دنامیت... دربست بھ حضور گرانقدرم اھدا کردنارویکمکم اومد انگار دن

 دست خودم نبود وگرنھ بونم چرخش وگفتار زمی عصبطیامشب بھ خاطر شرا...بود
شد ھمون ... منی لحظھ ھای شد ناجشھی مثل ھمامیت... کردمی برخورد نمباھاش تند

 یاھای رویتو... بودمی زندگی مھره اصلامیت... کردمی مششی ستاشھی کھ ھمیقھرمان
 ترکم گھی موندگار باشھ ودشمی کردم کھ پی ودعا مدمی کشیدخترونم عکسش رو م

 برام مقدور شی دورتی ظرفھگی از قبل دلبستھ اش شدم دشی کھ بالچون حا....نکنھ
 کھ چقدر ازم فاصلھ دمیبھ خودم کھ برگشتم د... شکنمی دونم کھ می ومستین

 ی جنگل من رو بھ وحشت وھراس منیا... وخودم رو بھش رسوندمدمیدو...گرفتھ
 امی تعصب تکھ  کردمیآرزو م... محسوس بودامی وجراتم کنار تینداخت وتنھا دلگرم

 مھراد برام یدای تھدگھی دامیبا ت... باشھ کھ من بھش دارمینسبت بھ من از سر احساس
 ییوھمھ پر از گرما... کنمی رو لمس نمی ترسگھید...ستی ومخوف نزیکابوس برانگ

 ... وآرامش بخشریدلپذ
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 دور قای از محوطھ آالچیلیخ... تا صورتمم رو بشورمستادی ای آب خورھیکنار         
دوباره راه ... منتظرمونندرونی گفت کھ احسان بھش اس داده وگفتھ کھ بامیت...نبود
 : گفتی تر کرد وجدکی خودش رو بھم نزدامی کھ تمیافتاد

 !!! من قدم بردارکینزد-         
 ؟؟یچ- گفتمجیبا حالت گ        
مگھ ...ینچیلئوناردو داو- رونی شد ونفسش رو با حرص فوت کرد بیعصب        
 . کنار من باشگمی؟؟مییناشنوا
 . طرف تر راه برمنی خواد ایدلم م... خودم رو دارماریچرا اون وقت؟؟من اخت-         
کسر شانت ... کنار من قدم بردارگمیبھت م... بھ دو نکنیکیبامن ...یآنال-         

 شھ؟؟یم
  گوش بدم؟؟؟ی بھ حرف جنابعالدیچرا با-         
 .گمی کھ دارم بھت ممھی حالی چھی خوام وین صالحتو مچون م-         
خودم صالح ... دونھ سالمش رو تو کلم دارمھیخودم ...خداوند رو سپاس-         

 .دمی مصیوضررم رو تشخ
مطمئن باش واست ... مونھیدختره سرتق لجوج؟؟نگاه اون پسره دور از تو نم-         
 ؟؟ینجون تو ذھنت بگی تونی نمنویا... کشھینقشھ م
چون اصال ....رهی کنھ چپ برم راست برم تو کتم نمی بھم امر ونھیکی نکھیا-         

 . نشدمیزی برنامھ ری طورنیا
 دونم االن چھ یم... خورمیمن ھم جنس خودم رو نشناسم بھ درد الجرز م-         

 .شھی می تو اون ذھن مسمومش داره حالجیدیافکار پل
 ی من تا االن خالفش تصور میچقدر تو باھوش... نی؟؟آفریگی میچ-         
 . مرحلھ بعدازیصد امت!!کردم

 کی وپاش دعوت حق رو لبردستی کرد تا زی داشت خودش رو کنترل میلیخ        
 از دینگاه ام...دی شد فھمیاز صورت سرخش م... نکنممی تسلنینگم وجان بھ جان آفر

 لج ولج امیوست داشتم مثل سابق با تد.... من رو مورد ھدف گرفتھ بودیھزار فرسخ
 نھی رو تو وجود من نھادنیخدا ا.... کردشد ی نمیکار...گھی بودم دضیمر... کنمیباز

 : گفتتی با حرص وعصبانامیت....کرده بود
  دروازه؟؟آره؟؟نی در انیا!!گھی دی تو گوشت فرو کنی خوایحاال نم-         
 ؟؟؟یای بوبی کھ بھ چشمم معی پرسیچرا م....ی دونی خودت میوقت-         
 کی آنچنان دستش رو دور کمرم حلقھ زد ومن رو چسبوند بھ خودش کھ نزدھوی        

ھنوزم اعمالش !!دردم گرفت... بشم کھ من رو نگھ داشترپامیبود ھم سطح خاک ز
 گوشم زمزمھ وار ؟؟دریدی رو بھبود نبخشنی چرا اخالق گند اایخدا.... اسانھیوحش
 :گفت

 رو باز رتتیبھتره چشم بص..... خانوم خانومانیھمھ رو مثل خودت نب-         
 .ینی ببشونیھمھ رو با چھره واقع...یکن
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 می رو قاتی عمره چھره واقعھیتو کھ -  نزدم وتو دلم غرولند کردمیحرف        
 خورده ھاش کھ بھ بی ازون فریکیمنم !!!یھمھ رو بھ غلط انداخت...یکرد

 !!!  نازندیاشتباھشون م
 

 دربھ در شی کھ سال ھاست در پیحس.... بھم دست داده بودیبیحس آرامش عج        
لبخند ... نشدافتی ازش یچی وخاطره ھادگاری گردم اما جز چندتا یمثل آواره ھا م

 ی مدتی شونش وچشمام رو برای اراده سرم رو گذاشتم رویب.... لبام نشستیرو
 یفشارش رو رو... فرستادمی مرونی وبم کردیر تنش م ھام رو پر از عطھیر....بستم

 لو ششی خودت بھم صبر با عزت بده کھ خودم رو پایخدا.... کردشتریکمرم ب
 ازش ی قدممی ھولم داد عقب کھ بھ خودم اومدم ونی در خروج کمیایکینزد....ندم

 : جلوم وداد زددی دونای آررونی از در رفتم بنکھیبھ محض ا....فاصلھ گرفتم
 مالحظھ حال مارو چی؟؟ھی گم وگور شدی معلوم ھست تو کدوم قبرستونچیھ-         

 چشممون بھ جمال شھزاده روشن ؟؟تای آدم حسابمون کرد؟؟؟اصالیکرد
 !!! رفتدی کھ آخر راھش رو کشمی رو مالقات کردلیھزاربار عزرائ...شد

 .بزار منم از خودم دفاع کنم!!یوفتیاالن پس م... نفس بکشقھی دقھیبابا -         
 تو ی؟؟؟آنی ھممون رو جون بھ لب کردنکھی؟؟؟ای دفاع کنی از چی خوایم-         
 ھ؟؟ی چھی؟؟قضی بودم؟؟آره؟؟کجای کھ چقدر دلواپست شدیمتوجھ
 ماجرا رو واست ازی پرتای اوت بده بھ ذھن وفکت من خودم سمی تاقھیتو چند دق-         
 !!! ندارهی ھمھ حنجره سوراخ کردن وآشوبگرنی اگھید...دمیشرح م
 :احسان داد زد...بارون شدت گرفتھ بود        
 دی خدا حوائجتون رو برآورده کنھ؟؟بجنبدیی خواید؟؟مید چرا خشک شد-         

 !!! گرفتندگوری واسھ من فستادندیوا...گھید
پس پشت .... بودیکی رمونیمس....می واستارت زدنامونی تو ماشمیدی دویھمگ        

 ی مرکافی داد وتی مراژی وی بارونیاحسان تو اون ھوا...می رفتیسرھم م
 :ھلنا با خنده گفت....دیکش

 !!! زنھی خل می نگی بگنیانا؟؟ھمچی مخش تاب نداره احاروی نیا-         
نزنم ....حرف دھنت رو بفھم ھا!!یھـــــــــــــــو-دی با خشم بھش توپنایآر        

 .لتت کنمآسفا
 نی داد کھ ھمچری بھ تو گیک- شدلی بھ عقب متمایھلنا دستاشو سپر کرد وکم        
 ؟؟ی گرفتیرتیگارد غ
اول حرفتو تو دھنت مزه مزه کن بعد بشوت ....خالصھ گفتھ باشم ھا-نایآر        

اول خودت رو نگاه کن ...ینی بی می کھ ھمھ رو بھ چشم خل وچلیوبیتو مع!!رونیب
 !!!بعد

 نوک ی بھ سر من بدبخت داریدی با تو بود کھ پریک!ی داریبابا تو قاط-ھلنا        
 !! کن پاچمو بابا؟؟ولی زنیم
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 : گفتمضی عری ولبخندطنتی نگاه کردم وبا شنای بھ آرنھی آیاز تو        
 . اومده ھانیریعلفھ بھ دھنش ش!!بروبچ-         
 لوتیگ!! کوبھی منشیپس بگو چرا سنگ آق احسان رو بھ س!!ھـــــــــــــان-ھلنا        

  کرده؟ریگ
 : بھ پتھ تتھ افتادنایآر        
 ی بار من مدیاز کجا سرھم بافت... روفی اراجنی ھست اد؟؟معلومیگی میچ-         

 گھ؟؟ی ھمداصال مارو چھ بھ....دو قطب متضاد....من واحسان؟؟عمرا...د؟؟یکن
 . کنھی رو ھم مثل خودش خر فرض مھیبق....آدم خر-         
 ...  وهللا اگھ؟؟بھی آنھی چھ حرفنیا-         
 ور میما بچھ کالغ...یاگھ تو کالغ!!قسم دروغ نخور- وسط حرفشدیھلنا پر        
 !! نکنکتھی واسم غلط غولوط دگھیتو د.... رو از برمنایمن ھمھ ا... نزنیاضاف

  کنم؟؟؟می رو قایزی کھ من از شما چدی ابھی شما غرھ؟؟مگھی حرفا چنیا-نایآر        
 !!! کنھی رو معلوم میگذر زمان ھمھ چ....ھیکاف!! خبیلیخ... خبیلیخ-گفتم        
 .می حکیایآنال... از استادیسخن-ھلنا        
 .گمشو بابا-دمیخند        
 ساکت بود وجز یلیمارال خ....می تو سر وکلھ ھم زدمی راه بودی کھ تویتا زمان        

چون ....می نشدلھیماھم بھش پ... حس وحالش رو نداشتیانگار!! نگفتیچیچند کلمھ ھ
 رو بھ ی عواقب چندان جالبدنیچی نداره وبھ پروپاش پی مساعدتی وضعمی دونستیم

 آھنگ ودست وسوت داشت بھ ی کھ صدامی بودالیو یکای نزدبایتقر....ھمراه نداره
 : زد وگفتیھلنا بشکن...دی رسیگوشمون م

 . من رو گرفتھیچھ قر!!! جـــــــــــــانیا-         
 . کنھیواسمون دردسر درست م....بگو ولت کنھ-         
 یم.... کردمی رو خنثمی درونی از بس خودم وانرژدمی ولم کنھ؟؟ترکی چیچ-         

 . کنملھیخوام برم تخ
پسرا آھنگ ....ھی واسھ خاطر چاھوی ھمھ ھنی امیدی تازه فھمدیچی کھ پنیماش        

احسان دستاشو .... رفتی بود کھ مثل فنر از کمر در می بارون قرریگذاشتھ بودند وز
 : زدغی جنایآر....دی چکیاز سر موھاش آب م...نی جلو ماشدیاز ھم باز کرد ودو

 !!!مواظب باش-         
ھنوز .... متوقف شدی با تکون محکمنیپامو با قدرت رو ترمزمز فشردم کھ ماش        

دستش رو گرفت واز .... رو باز کردنای ودر طرف آردیاحسان دو...تو شوک بودم
 یسامان از دور بھ ھلنا اشاره کرد کھ ھلنا.... وپرتش کرد وسطرونی بدشی کشنیماش

 واحترام تیآرش در کمال شخص...ششی پرفت  از خدا خواستھ جفتک زناندی بددیند
 کھ دی نکشیطول.... ترکوندی چشماشون داشت میعشق تو....از مارال درخواست کرد

 وتنھا ومعصوم با بی غری راھم رفتند وسط ومن مثل دختربچھ ھامھی نیقای رفیھمھ 
شالم رو با حرص ....دنی رقصی ومدنی خندی کردم کھ میحسرت بھشون نگاه م



 545 

جمعشون ...دی چکی شده بود وازشون آب مسیموھام خ....نیوانداختم تو ماش درآوردم
ھرم داغ ... رو گرفتھ بودند دادم باالدمی دی کھ جلوھی دوشم وبقیکردم وانداختم رو
 ی کارنجایمن کھ ا... رو برداشتم ودرارو قفل کردمفمیک... کردمینفسام رو حس م

 ی ھادهی آدم ندــــــــشیچ!! ودلم آب بشھکنم  منگال نگاهنی عستمی وادیفقط با...ندارم
 ی می اوکی از بس روتون فشار آورده کھ بھ تعارف ھر ننھ مرده ایدگیترش...بدبخت

 ی خوردم وتو روغن جلز پلز میتنھا حرص م!! سنگ قبرتون رو بشورمیا...دید
 سرخوششون بھ ھزار مکافات تیاز وسط جمع... گل شده بودشی کم وبنیزم...کردم

 باز الیدر و..... وسطومدمی متی پارازنی داد عی میچھ حال!!جان.... شدمدر
قدمام رو آھستھ ....فمی در اومد وحواسم رفت سمت کمی اس ام اس گوشیصدا....بود

شتر با صاحب وبار وکال بساطش .... آغازفمی کی جست وجو رو تواتیکردم وعمل
 یامکی از پغی باال اما دردمشیکش دیبھ ھزار شوق وام....شھی من گم منی خرجنی ایتو

 رو پرت کردم می کار؟؟گوشی خوام چی مغیتبل... فلک زدهی نوایزد پرسش حال من ب
حس کردم گونھ ھام از .... چند لحظھ تو شوک بودمیبرا....سرجاش وسر بلند کردم

لبم رو ... رو شاھد باشمیکی لحظھ رمانتنیتوقع نداشتم ھمچ....زور خجالت سرخ شد
 پر یی بودند گرفتم وبا قدماگھی عالم دھی رو از آرش ومارال کھ کال تو وروم دمیگز

 خندم رو گرفتھ یبھ زور جلو... رفتمرونی باطی از حرانھیعجلھ وسر بھ ز
 باغ ونخ یاصال تو... رھا کنم ی افکار پوچ وواھنی کردم ذھنم رو ازی میسع....بودم

 افتاد اون فمیک....ھول شدم.... شددهیکش  موجودات ناشناختھ نبودم کھ دستم از عقبنیا
 اون ھمھ ی کھ تودمی کشی خفھ اغیج... چرخش برگشتم عقبھیطرف وخودم با 

   کر کننده گم شدیسروصدا
 
 

 رو لباش یکی زل زدم کھ لبخند شامی از حدقھ در اومده بھ صورت تییبا چشما        
 :دمی سر تکون دادم وبا اخم توپیتند...داشت
 بھ اسم عقل یزیمگھ نھ؟؟اصال چ....ی مشکل داریزادی آدمیتو کال با رفتارا-         

 تو کلھ تو شکل گرفتھ؟؟
 ؟؟ی کردی مثل متھما فرار میچرا داشت- دستش رو دور کمرم حلقھ کرد        
 ؟؟ی کنی می کھ فوضولشھیبھ تو مربوط م-         
 ی ھا دوری جور بزم وشادنیھ محالھ از دونم کیم... کھ ازت دارمیبا شناخت-         

 .یکن
 !!ی کردیشاھکار ھنر...ی شناسیخوب خوش بھ حالت من رو م-         
 نیاز بس کھ ا... قدرت شناخت تو رو ندارهی بشرچیچون ھ....خودمم آگاھم-         

 . ومبھمھدهیچی پاتی کشمیس
چون قادر بھ درکش .... رو بفھمھای حور وپرستمی تونھ سی نمی انسانچیھ-         

 .ستین



 546 

 .می منحرف شدیبھ نظرم از مبحث اصل-         
 ی داد ومنم اعتراضی عروسک تو دستاش تکون مھیآروم آروم داشت مثل         
 : پکر گفتمیبا حالت... شدی از رو لباش محو نمیلبخند لحظھ ا...نداشتم
 جماعت سرخوش وآزار نیبھتره از... بودن بھت دست بدهیادی حس زیوقت-         

 .ی کنیدھنده دور
 چرا آزار دھنده؟-         
 .ی کنجکاویادیز-         
 . پرسمی کھ مستی مورد نیب-         
 ی من کنکاش مدی افکار وعقای حد تونیتا ا... کھ تونمی بی نمیو منم مورد-         

 .یکن
 . ندارهیتیبرام اھم...ی بگی خوایاگھ نم-اخم کرد        
 ؟؟ی کرده بودممی جنیچرا س....اگھ نداشت-         
 لیبھ نظرم ھر کدوم دل.... اود کردهیادی زتیتو رگ فوضول.... بارنیا-         

 . دارهیشتری منفعت بیلیخ...میخودمون رو محفوظ نگھ دار
 . دارمدناتی پرسنیمنم در مقابل اصول د...حس االن تو رو-         
 کھ ستیانصاف ن... جمعنیاما تو ا... کنھیمعذبت م....ھی مزخرفیلیحس خ-         

 . تک بمونھیکس
تک نفره .... کھستیواقعا عادالنھ ن-ثانھی خبیطنتایلبخندش پر شد از ش        

 ؟؟یستیموافق ن... نبرندیضی بزم فنیاز....ھا
 غیوج کرای با گرومب گرومب اسپی مات نگاش کرد کھ آھنگ بعدھیچند ثان        

 حرکت ھی دستم رو گرفت وبا امیت....بنده خدا گلوش جر خورد....خواننده شروع شد
حواسم رو ....تعادل نداشتم... خوردمیداشتم ال م... تو بغلشدیدور خودم چرخوند وکش

 ی شالقانھیبارش تاز....تناسب برقرار کردم  حرکاتمنی ور وبنی ادمی دنگھ کششیش
تو اون سوز وسرما ... افزودی مشییبای داده بود وبھ جذبھ وزژهیبارون بھ فضا جلوه و

 کردم کھ قلبم داغ کرده یحس م.... تو وجودم رخنھ کرده بودیری نظی بیاحساس گرم
 ی وتاب مچی تو ھوا پسمی خیموھا....شھی سوزه وشعلھ ور میوداره از ھرم احساس م

 چرخش ھیدا کرد وبا  من رو از خودش جامیت... زدیخورد وقطرات بارون رو پس م
 ینگاھش تو...دی آغوش پر از گرما وعطوفتش کشی دوباره تویماھرانھ وحرفھ ا

 از ادمی....ومدیقلبم داشت از جاش درم....چشمام مات ومبھوت گره خورد وقفل شد
 رولبام نشوندم وانگشتم رو ی پر از ناز وعشوه ابخندل.... افتادامی وافسونگرایاغوا گر

ھرم داغ نفساش تو ... چونش بھ حرکت در آوردمی تا جایشونیپکنار صورتش از 
 لحظھ کپ ھی....ومدیسرش نرم وآھستھ داشت جلو م.... شدیصورتم پخش م

 ھ دونستم چیاعمالم تحت کنترل وفرمانم نبود ونم.. کنم؟؟ی کار میمن دارم چ...کردم
 صورتم آروم یموھام رو از تو... کردمیلرزش تنم رو حس م...وفتھی داره میاتفاق
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 ی ب؟؟چشمامیاری سرم می داری تازه ای چھ بالایخدا....کنار زد وبرد پشت گوشم
 : زدیوجدانم مدام داد م...اراده روھم رفتند

 ی چھ غلطی معلوم ھست دارچیھ....د بکش کنار المصب.....یتمومش کن آن-         
نذار ھوسش بھ تو !!!ای بھ خودت بیآن....یشیرسوا م...ادی گندش باال ب؟؟اگھی کنیم

 .ی مردانگزهی مرد با غرھی؟؟ی فھمیم!! مردهھیاون ...غلبھ کنھ
چشمام رو با ھول .... کرد کھ وجودم بھ رعشھ افتادیآسمون آنچنان غرش        

گر گرفتھ ...دمی کشرونیوواھمھ باز کردم وخودم رو از تو آغوش وسوسھ کنندش ب
 تو قی عمیحس!! حکمت نبودیب... رعدوبرقنیا... شدمرهیبھ آسمون خ!!بودم وتنم داغ

حواسش بھم ھست تا من رو از .... ھستدا ھنوزم خنکھیا...قلبم روزنھ نور باز کرد
 کھ خودم باعث ی من وھوسنی بود بی غرش تفرقھ انیا...غفلت ھاوحماقتام دور کنھ

پشتش رو بھ من کرده بود وچنگاش رو ... نگاه کردمامیبھ ت!!خودم... بودمشیوبان
 یب....دی چرخی دور خودش مختھی اسب افسار گسھیمثل ...توموھاش فرو برده بود

 ینگاھ... رفتند داخلی ومدندی دویھمھ م... بھ عقب انداختمینگاھ....وقرار بود تاب
 :پکر وگرفتھ گفت...دیمنظورم رو فھم.... انداختمامیمردد بھ ت

 !!امیاالن م....منم!!تو برو داخل-         
 :با خودم زمزمھ کردم... وقدم بھ قدم ازم فاصلھ گرفتبشیدستاشو برد تو ج        
 انی درونت رو بی حرفای خوای نم؟؟؟چرایشونی حد پرنیچرا تا ا-         

 شیقدم پ... زاره کھ توی غرور جلوتو گرفتھ ونمیخی رفتھ بود کھ کوه ادمی...؟؟ھھیکن
 !! کنمیمجنونت م... عاشقم باشکمیفقط ...کمی...امیت!!یبزار

 ی پروای قطرات بیاشکام تو... قلبم ولبامو روھم فشردمیدستم رو گذاشتم رو        
 نکھیا!!سختھ...دمی کشالی رو بھ سمت داخل وعمی سریگام ھا... شدیبارون گم م

قلبت خودش رو واسش مثل .... بھ خندش بستھ باشھتیشاد... نفساش بند باشھھینفسات 
 ی رحمانھ ای بشی ندونھ کھ چھ آتیحت... واونزنھ بواری بھ درودشی روان پروانھی دھی

 ... سوزنتتی وجودت علم کرده وداره میرو تو
بھ خاطر درون داغ وملتھب تو ... زدمیاز سرما داشتم سگ لرز م...رفتم داخل        

بھ ... کنمیودم اما حاال کامال حسش م متوجھ سرما وسوزش نبیلی خرونیمحوطھ ب
 ی جمع پلھ ھا رو با دو طھی اعتنا بھ بقیب...دهی شده بودم موش آب کشی واقعیمعنا

منجمد !!یاو....دمی قدرت ھرچھ تمام تر بھم کوبا رفتم تو اتاقم ودرو برجھیکردم وش
مثل غرور ...مثل حالتاش...امیمثل لحن ت!!چقدر سرد بود...شدم رفت
 سوزن داغ ھی افکار داره مثل نی وقتھ ایلیخ... تکون دادمنیسرمو بھ طرف!!واحساسش

 رنگ رو در آوردم وانداختم ی دراور حولھ صورتی کشویاز تو...رهیتو قلبم فرو م
 ھی دختر رپر رو داشت با ھیسبز برداشتم کھ روش طرح -ی بلوز آبھی... سرمیور

سشوار گرفتم ... حمامی رو از تنم کندم وانداختم توسمی خیلباسا...چسب یشلوار مشک
 زد واسھ ی موھام رو باد میوقت!! دادی میچھ حال... بلندم رو خشک کردمیوموھا
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اعتماد بھ نفسم دوباره قلمبھ !! جھانمییبای کردم ملکھ زی گرفتم وفکر میخودم ژست م
 :ابرو باال انداختم وگفتم...شد

 خودش رو حلوا حلوا دیبا... چشمھ از جمال من رو داشتھی اگھ ییبایکھ زمل-         
 !! کردیم

 . کردجادی رو ھم ای اوزون سوراخ دھمھیال!!!زرشــــــــــــک-دیوجدانم خند        
 ؟؟ی کرد کھ ور زدی از تو نظر سنجیکس-         
 . کنمی سکوت نمفتھی گاه در مقابل افراد خودشچیمن ھ-         
االنم اگھ سرجات !!بعد خودتو جلو بنداز...ھر وقت گفتن خاک انداز-         
 ؟؟یملتفت!! بندم اون در گاراژ روی مامیخودم م...ینتمرگ
 انھی وصلح جوزی راه مسالمت آم؟؟ازی چسبونیچرا آمپر م!! منزی عزیلیخ-         

 !! حل وفسخش کردشھیھم م
 .شھی گرم بلند میفقط صدات از جا...شھی نمتی حالزای چنیتو کھ ا-         
 گذاشتم نی تل پر نگھی دوشم وی روختمی ریموھام رو باز وآبشار        
 رژ ھی بھ مژه ھام زدم وی معمولملی رھی... روح وکسل بودی بیادیصورتم ز...روش

 صداش ی ممتد وبعدم نغمھ ی قدم ھایصدا...دمی لبام کشی خوش رنگ رویصورت
 : انداز شدنیقلبم رو از جا کند وتو گوشم کن

 ؟؟یی؟؟کجایآن....ا؟؟یآنال-         
 شده ورد نیا... زد اما بعد برگشتشی وقت مخفف اسمم رو صدا مچیھ        
 :صدام رو بلند کردم... زدی خوش آھنگ صدام میبا ھمون نوا!!زبونش
 !!! اتاقنیتو ا...نجامیمن ا-         
مثل آبشار ازش آب !!انی چھار چوب در نمای شد وقامتش توچوندهی پرهیستگد        

 :صداش پکر بود...دی چکیم
 ستم؟؟یکھ ن....مزاحم-         
 شھیھم!!مزاحم کھ لقبتھ-  برداشتم ورفتم طرفشی جالباسیحولھ رو از رو        

 اجر کمکات دی بایی جاھاھی...ی ھستیاری ازمندی مواقع کھ ننجوریاما نھ تو ا...یھست
 انھ؟؟ی یریرو بگ
 ی بھم لطف می داری بگی خوایم...یعنی- کھ گفتدمیچیحولھ رو دورش پ        

 ؟؟یکن
 ی کرده بود وچشماش روکمیاخم کم حال... شدمرهی خیبھ صورتش لحظھ ا        

 :آروم گفتم... زدم ونگاھم رو بھ لباش دوختم وحولھ رو مرتب کردمیلبخند...تنگ
 تونھ بھ عنوان جبران ی منیاما بھ نظرم ا... تصور کنی دارلیھرجور م-         

 یمگھ تو کم بھ من لطف کرد...بعدشم... دارهیبازم بھ خودت وافکارت بستگ...باشھ
 . بودمضی مستفشھیھم... الطافتھیاز سا)پوزخند زدم(؟؟

 !!!نیشب-...نخواستم تو صورتش نگاه کنم...بھ تختم اشاره کردم        
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 ی مشکوک نگام می مدتی کھ براامی دراور وبدون اعتنا بھ تنھی آیرفتم پا        
 ی خواستم خودم رو مشغول نشون بدم ووانمود کنم کھ حضورش معذبم نمیم...کرد

 کرد وگذاشتھ بودمش ی گشت وگذار مششی دنگھ پشیکنھ اما ھمھ ھوش وحواسم ش
حولھ ... باز کرد وبھ جلو خم شدھم  ازیکمپاھاشو ...نشست لبھ تخت...نی ذره بریز

 :دیچیصداش تو اتاق پ... سرش بود وپشتش بھ منیرو
 !!ی فرق کردیلیخ-         
 از چھ نظر؟؟-         
 !ی قرار بددتی دھی کھ زاویاز ھر نظر-         
 !!راشی ازون متغیکیماھا ھم ....دهی مریی رو تغزای چیلیخ...گذر زمان-         
 !! محسوسھریی تغنیکامال ا-         
 !!ی رو حس کردنیخدا روشکر شما ا-         
 منظور؟؟-         
 حق داره بھ شما مردا بگھ باال چشمتون یمگھ کس!! منظوریب-پوزخند زدم        

 ی منھی بھ سیری تقصی بدبخت آخرم سنگ بی بھ سروکلھ ما زنادی پریابروئھ؟؟م
 .دیزن

 !! توپت پرهیلیخ- گفتبا خنده         
 دندونام با یا ز ال!!!(ـــــــــــــشی باشھ؟؟چدینبا- بھش نگاه کردمنھیاز تو آ        

 !!!دی احساسیب...ھمتون از دم) نشونھ زمزمھ کردمکھیحرص طور
 بھ مژه ملی بار رنی ھزارمیبرا... بر اتاق حکم فرما شدی خاموشی مدتیبرا        
دستمال ...دمی پوستم کشی رو روملی از رکمی... شدی کھ داشت ازجا کنده مدمیھام کش

 پوستم ی از روملی شده راهی تا رد سدمی چشمم کشریمرطوب برداشتم ومحتاطانھ ز
 امی صورتم انداختم ونگاھم بھ سمت تی اجزاتک  موشکافانھ بھ تکینظر....پاک بشھ

 ی گرفتھ بود وبو مشینی بی رو جلوحولھ...دیاز تعجب ابروھام باال پر... شددهیکش
 ییبا صدا....سرش رو بلند نکرد...ستادمی رفتم وکنارش انی پاورچنیپاورچ....دیکش
 :دمی رفتھ پرسلیتحل

 ا؟؟ی آی ھستی مشغول انجام چھ کارقایاالن دق...تو-         
 ییعطر خوشبو- ...راھنشی پیحولھ رو ول کرد ودست برد سمت دکمھ ھا        

 !!یدار
 وقت خدا نکنھ عقده ھی... بدم تو ھم استفاده کنی خوایم!!قابل نداره-با خنده گفتم        

 !!!نشھ رو دلت بمونھ
شناسنامم ھمراه ...رمی ھرجا مدیبا... صورتنیدرا... ممنونیلیخ!!نھ-دیخند        
 !!!ادی نشی پی سوظنای ی وقت سوتفاھمھیباشھ 

 حرکت از تنش کند کھ انگار برق ازم ھیھ فارغ شد با از باز کردن دکمھ ھاش ک        
 : دوختم وگفتمنی ونگاھم رو بھ کف زمدمیلبم رو گز...رد شد
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 ستادهی خانوم متشخص اھی نجایا... محترمیخجالت بکش آقا!!! هللاــــــــــــــــای-         
 !!! واسھ خودتیری می کنی می طورنیھا کھ ھم

 .شھی نمیچی صورت ھنیدر ا... نگاھشون رو جمع کننددیخانوم محترم با-         
 شونھ ی نگاه کردم کھ حولھ رو انداخت روی بھش گوشھ چشمضیبا غ        

 ...وبازوھاش
 ی کوبوندی اثریمھر ب...ی رو ترکوندنیسنگ پا قزو!!!روتو برم من-         
 !!!روش

 دنشیبا د...رم اشنا اومد بھ نظرشیزنج....نیی زد وسرش رو انداخت پایلبخند        
با تمام .... داشتبی ھمھ فراز ونشیشب تولدش کھ چ....خاطرات اون شب زنده شد

با فاصلھ نسبتا کم ازش .... لبام نقش گرفتی رویلبخند... بھم خوش گذشتریتفاس
 ی کنار سرش رو خشک میداشت موھا...دمی آه مانند کشینفس....نشستم لب تخت

 یلی صورتش بود وخیموھاش شلختھ وتو!!! دوختمبھش نامحسوس چشم...کرد
 خفتناک یصدا... کردی جذابش میلی ھم کھ گذاشتھ بود خیشیتھ ر...بانمکش کرده بود

 :مھراد تو گوشم اکو شد
 ...!!دی باشرتونیمنتظر تقد....زمی ریخونت رو م....یختیخونم رو ر-         
 الخ مو از ھیاما اگھ ...بھ درک....خودم بھ جھنم... کرد وبھ رعشھ افتادخیتنم         
 تھ دلم رو ارهی بھ سرش بیی بخواد بالنکھیتصور ا... کنمی کم بشھ من دق مامیسر ت

 افتاده بود فی رذل کثنی کھ بھ دست ای زبونی بریاز تقد...دمی ترسیم... کردی میخال
 آروم ولرزونم بھ زحمت از حنجره یصدا!!هدی برامون دییا چھ خوابمی دونستیونم

 :خارج شد
 ؟؟یستینگران ن....تو...ام؟؟یت-         
از چھ -... شدرهی کم حال بھم خی موھاش برداشت وبا اخمدنیدست از خشک        
 بابت؟؟
بھ خون ...اون االن-... دادمیدستام تو ھم گره کرده بود وخودم رو جلو عقب م        

 کھ کارش فقط رم کردن وحملھ ی گاو شاخ دار زخمھیشده مثل ....اسھردومون تشنھ 
 رو ی وزندگرهیممکنھ خواب وخوراک آسوده رو از تو ھم بگ...با اتفاق امشب...کردنھ

 ؟؟یتی اھمی نسبت بھش بحد نیواقعا تا ا...بھت حروم کنھ
 دم ی خواست بکنھ وکسی شھر ھرتھ کھ ھر غلطای قانونھ یمگھ مملکت ب-         

 . راست راست بچرخھ وانگشت تو ھوا تکون بدهشھی کھ نمنطورینزنھ؟؟ا
 شاخ ودم اگھ بخواد یاون غول ب!!شیپس تو ھنوز نشناخت- زدمیپوزخند محو        

 شی حالگھیقانون ومملکت وانصاف وعدل وھزار کوفت وزھرمار د... بکنھیغلط
 !! زنھیب م گدار بھ آی وبنھی بی رو مدشیوفقط اھداف پل...شھینم

 !!! باالترمرمیاز شاه ووز...یی آدمانی چنیمن جلو -         
 یھمھ جا گلستان م...ی بودری تو شاه ووز؟؟اگھیجد- بھ سرتاپاش انداختمینگاھ        

 !! بودنددهی وخالفکارا تو زندونا صف کشومدی ھمھ معضالت بھ وجود ننی اگھید...شد
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 مثل یقی استعدادھا وافراد النیواقعا چن- نگام کرد خندهی کمدی وشانانیبا اطم        
 !!ومدهی کاشف بھ عملشون نی کھ ھنوز کسفندیح...من

 کھ یوقت-...دمی کششی پرونیاز سرجام بلند شدم وراھم رو بھ سمت ب        
 شاه ی کھ تو بشی بھ حال روزیوا...بتی بھ جون رغی کنیسوقصد م...تو

 .شھیکل دودمان بھ فنا فرستاده م!!ریووز
چشمام از حدقھ بھ ... شددهی بھ در نمونده بود کھ موھام از پشت کشیچند قدم        

 امیتو بغل ت... رو نگھ دارممی وتا اومدم تعادل کوفتدمی بلند کشینی شد وھدهی شوترونیب
 تنم یکی نزد ھمھنیاز ا... شدرهی سرم وتو صورتم خریدستش رو گذاشت ز....ولو شدم

آب دھنم رو قورت دادم کھ انگشت اشارش رو تکون !!عتگر گرفتھ بود وخونم سر
 :داد وگفت

 شکل نی مگھ بھ بھتررهی گیصورت نم... بھ عھده من گذاشتھ بشھی کاریوقت-         
 !!ممکن
 رو بسازند ستیتند....ی بشر بشیفتگی اعتماد بھ نفس وخودشی الگودیتو با-         

 !!!بزارند وسط سازمان ملل متحد
 !! مثل من بودندیقیافراد ال.... ھمایافراد مھم دن-         
 ؟؟ی ھم بشی جمھوراستی ردی کاندی بری خواینکنھ م!!یاوھوک-         
 امیمخصوصا اگھ اون شخص ت!!ی خانوم اعتمادستی ممکن نری غیزی چچیھ-         

 .باشھ
 رکردنی زیحت....ستی ندی از تو بعی کارچی کھ ھدمی رسجھی نتنیبھ ا!!!بلھ بلھ-         
 !! شامل من فلک زدهیبانی رغای کردن افراد یوملکوت
 ؟؟ی کارات بردارنی دست از سر ای خوایتو نم-سگرمھ ھاش تو ھم گره خورد        
 ازش شھینم.... منھھی خصلت ذاتنیا- گفتمحی ملیبا لبخند...جا خوش کرده بودم        

 !!جدا بشم
 .ارمی دونم چطور تورو سر عقل بی من م؟؟خوبیجد-         
 اگھ نخوام؟؟-         
 !! خودتھیعواقبش پا-         
 .....انگشت!!من پشتم بھ کوه قافھ ھا-         
-  نافذش زل زدمی لبام کھ خفھ شدم وتنھا تو چشمایانگشتش رو گذاشت رو        

 ی انگشتم می رو روی نفرونیلی مستیارتش ب....م اگھ بخوام بشھگفت!!!ـــــــــــشیھ
 !!! دونم ارزشش رو دارهیچون م...دمی کشیچرخونم ومثل آب خوردن سر م

 تونستم حرف ینم... قدرت تکلم رو ازم گرفتھ بودندیانگار...دیانگشتش رو کش        
 ینگاھش حرفا.... درک وفھم کردمشی وعمقی واقعیمسخ شدن رو بھ معنا...بزنم

 انی سر وراز ھا رو آشکار وعنی تمام اقی حقادی کھ شاییحرفا... داشتادینھفتھ ز
 !!کنھ
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چند لحظھ تو شوک وماتش ... فشردنشی بھ خودم اومدم کھ من رو بھ سیزمان        

 رونی بدمیاز تو بغلش جھ... تو سرم بھ صدا دراومدیاری ناقوس ھوشنکھیبودم تا ا
 کردم کھ بند ی تنم حس می رو تویفیلرزش خف... دوختمنیونگاھم رو ازش بھ کف زم

 وحرارتم کھ اوردی درمی بازوونھی دطرف قلبم ازون... لرزوندیبند وجودم رو م
 :رفتم سمت در وگفتم... رفتیھرلحظھ باال م

 !!!ایبعدا ب...تو ھم...نیی پارمیمن م-         
 اومدن از خر نییپا... اوقاتیبعض-...راه متوقف کردصداش من رو وسط         

 ؟؟ی کنی فکر نمنطوریتو ا!!نھیری برد شھیبھ منزلھ ...طونیش
 اکتفا یخشک وخال)دیشا( انداختم وتنھا بھ گفتن ی نگاھمی کم حال بھش نیبا اخم        
 حد نیا بود؟؟چرا تا ی کارش چنی ایمعن.... قبل بودقھی چند دقشیفکر وذکرم پ...کردم

محکم من رو بغل کرد؟؟افکار رنگا رنگ دخترانم ھنوزم دست از سرم برنداشتھ 
 ھی قلبش ی اون گوشھ موشھ ھادیشا....ستی نسرد احساس وی بنی ھمچدیشا....بود
 ....دیشا... واسھ من رزرو کردهییجا

 وپوچ کھ ی افکار واھنیکالفم کردند ا... ھمھ حدس وگماننیخستھ شدم از....اه        
 رو قتی حقنیری کھ طعم ششھی میک... کنھیمثل خوره افتاده بھ جونم ورھام نم

 نایا... زدندیھمھ دورھم نشستھ بودند وقھقھ م...نییبچشم؟؟آروم وآھستھ رفتم طبقھ پا
 یتی ھاشون واسشون اھمیچارگی وبی بدبختاصال.... خوشندیچھ الک!!رو باش

 : زد بھم وگفتیفرناز سقلمھ ا... مبل ولو شدمی حوصلھ ودمغ رفتم ورویب....نداره
 ؟؟ی غرق شده زانو غم بغل گرفتاتیکشت....ی لکھ؟؟تویچ-         
 !!ستی نیزیچ-... جابھ جا شدمکمیسرجام         
 !!!ی دونیھست وما رو محرم نم!!نوچ-         
 ش؟؟یری سی کار داریمن رو چ...ای واسھ سحاب جونت باتویتو برو ناز خرک-         
 !!! کشھی نازشو نمیخانوم غم باد گرفتھ کس.....پس بگو-         
 عقده نازکش وجر کش ھیمن کھ مثل بق....دندی نازم رو کشیبھ اندازه کاف-         
کمبود .... کف پامختنی مل مل کنم صدنفر رھی کھ ختھیاونقدر دوروبرم ر...ندارم

 !!محبت کھ ندارم
 ی شد وحتی زنونھ قلمبھ می وافاده ھاسی فنی اوقات ای؟؟گاھاز شما چھ پنھون        
پا رو پا انداختم وخودم رو زدم بھ در ... کردی ھم رحم نمکای فابرقیبھ رف

تارا ومارال رفتند ...فرنازم ابروھاشو رو باال انداخت وخودش رو جمع کرد!!!ینفھم
 لی مشدیفھ کھ نمخورش دل ضع... بزارندبار یزی چھی شام ی آشپزخونھ تا برایتو
 برد ھیبھ منزلھ ( شدی تو سرم اکو مامیجملھ آخر ت... بردمیتو افکارم بھ سر م...میکن
 فھ؟؟مھمی مثل غلبھ کردن بر حرطی شرانی تو اینی عقب نشیعنی؟ی چیعنی!!)نھیریش
 ی رو مھیض وقال قدمی متی نباشھ رضالشی بخواد چھ مطابق مامیمن کھ چھ ت...ستین

 نگاھم رو ی متوالی قدمایصدا.... خورهیحالم از دادگاه وخواھان وخوانده بھم م..کنم
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 اومد وکنارم نیی از پلھ ھا پای با متانت وآرومامیت...دیبھ سمت راه پلھ کش
 دونم ینم... پا انداختیدستش رو از پشتم رد کرد وگذاشت لبھ مبل وپا رو....نشست

زمزمھ ... کردی گونھ ھام داشت ذوبم میحس داغ...دمی کشیچرا ازش خجالت م
 :کردم

 !!ارمی بیی چارمیم-         
 انداختم تو عیخودم رو سر... حرف رفتم سمت آشپزخونھیاز سرجام بلند شدم وب        

 : مارال چشمام رو از ھم گشودیصدا... دادم وچشم بستمھی سرد تکواریوپشتم رو بھ د
 ؟؟؟ی شددی سرخ وسف؟؟چرای شده آنیچ-         
 طونکینکنھ ش... دھد از سر درونیرنگ رخساره نشان م- زدیتارا چشمک        

 ....گولش زده و
 اون یجلو!!ببند بابا- دادم وسرم رو شالق گونھ تو ھوا تکون دادممینی بھ بینیچ        

 .دی سازی معھی غول شاھی یچیشما از ھ.... تا کار دستت ندادهریذھن منحرفتو بگ
انسان جائز !!بگو بابا....میستی گانھ نیماھم کھ ب....ستیدروغ کھ حناق ن-تارا        

 .الخطاست
 مرتکب نشدم کھ بخوام واسھ شما ییخطا-... رو برداشتمینیرفتم سمت گاز وس        

  داشتھ باشم؟؟؟ی شخصمیحق ندارم حر...بعدشم...شرح بدم
 شده باما در یزی بود کھ اگھ چنی امنظور تارا!! جانیسو تفاھم نشھ آن-مارال        

 !!می نداری مخفیزیماکھ از ھم چ... بزارونیم
 : داغ ولب دوز رو برداشتم وگفتمیی چاوانی دوتا لی حاوینیس        
 !!دی نکنری وپوچ درگچی ھیخودتون رو برا-         
 :بھشون پشت کردم کھ مارال گفت        
 !! زنھیتوش عاطفھ موج م... بودمدهی ندیی بامعنانی بھ ای وپوچچیتا حاال ھ-         
 :دمی رخم رو بھ سمتش کردم ونالمین        
 !!!شھی نمشی حالیچی کھ ھی کسیتا حروم نشھ پا....کاش کھ دو طرفھ باشھ-         
 کھ امی تی رو گذاشتم جلوینیس.... وبھ جمع ملحق شدمرونیاز آشپز خونھ رفتم ب        

 کی رونزدیی چایوانای از لیکی نکردم ونشستم سرجام وییآروم تشکر کرد اما اعتنا
 بھ طرفش ی روحی حالت خشک وبای... کردمی نگاھش رو حس مینیسنگ...لبام بردم

 گلوش بیآب دھانش رو قورت داد کھ س....ودسر برگردوندم کھ جاخوردنش مشھود ب
 ابروھاش گره خورد ونگاھش رو ازم بھ روبھ روش نی بیمتقابال اخم... شدنییباال پا

 ی وتنم رو می کنی ملی کھ ھربار تو با نگاھت بھم تحمیلمس کن سرد...دوخت
 کشم وبھ رو ی مدکی رو یچھ حس.... نگاهنیلمس کن کھ من در برابر ا....یلرزون

 یچی وار خواھانتھ وتو ھوانھی رو کھ دی نگاھی روحی وبیحس کن سرد...ارمیمن
 : پا رو پا انداخت وگفتزیمارال وتارا ھم اومدند نشستند کھ کامب...ی دونیش نماز

 ؟یدیآرش جان؟؟برادر من؟؟آخھ چرا انقدر خودت رو آزار م-         
 : زد وبھ مارال اشاره کردی چشمکزیآرش مبھوت نگاھش کرد کھ کامب        



 554 

 دونم چرا ازش ینم ینوک زبونتھ ول.... ھای بگیزی چھی ی خوای میھ-         
 !!!ی کنیصرف نظر م

 ری انداخت کھ دخترک زی نگاھمی رو لباش جا داد وبھ مارال نیآرش لبخند گرم        
 بی نوازشگر نصی حس گرمانیکاش ا... شدی داشت آب مرهی خرهیاون ھمھ نگاه خ

 : تعلل کرد وگفتیآرش کم.... کردی با حرارتش من رو ذوب مامیکاش ت... شدیمن م
 دونم یم!! بھ شماھا بدھکارمی شرح حال درست وحسابھیمن .... کنمیفکر م-         
 !! شده باشھجادی براتون ابھام ادیکھ شا
 بھ سمت دیمخمون دود کرد ھور ودود کش...کاش ابھام بود آرش جان-سامان        

 !!عرش روانھ شد
 : دست اون دست کرد وگفتنی ایآرش کم        
 شده بود وروش پرده انداختھ بودم اما گذر ی وقتھ کھ مخفیلیخ....مسئلھ نیا-         

 . کنممشی قانی ازشی تونم بیزمان از آشکارش کرد ومنم نم
 !! سر اصل مطلبمیبھتره بر...بھ نظرم-سورنا        
 : وشروع کرددی کشیقیآرش نفس عم        
 من ومارال می دانشگاه ثبت نام کردی وتوسی پارمی کھ رفتشیحدود چھارسال پ-         

 کھ بھ مارال یعالقھ ا.... گذشتعی سریلی خیھمھ چ....می دانشگاه آشنا شدیباھم تو
بھ .... واصال وصف نداشتیی بود در حد ماورا فضایاحساس.... نبودی کردم عاددایپ

ل  بود کھ خانواده مارانی الشمیدل.... نگفتمیچیھ  کسچیخواست خود مارال من بھ ھ
پس .... اعمال وکردار مارالی رونطوری رسم ورسومات حساس بودند وھمی رویلیخ

با خانوادم صحبت کردم ....می بشھ وبعد خبرش رو بھ ھمھ اطالع بدی کھ رسممیخواست
 نی بنی اا رفت امی مشی خوب پیلی خیھمھ چ...می مراسم معارفھ ھم برگزار کردھیو

 گفت شکرآب شھی بامن برقرار نکرد ومیبرادر مارال چندان رابطھ جالب ودلچسب
 زد کھ ی فھموند وچشمک ھشدار می مخالفتش رو بھم ممی مستقریبھ طور غ....بود
 ی ماجرا افتاد ھرچنی اانی کھ در جریاتفاق... وصلت جفت وجور بشھنی خواد اینم

برادر مارال اومد سروقتم وباھام .... منحل شدی چھ پنبھ کرد وھممیرو کھ نخ کرده بود
 ی وراحتی آزادنطوری وھمدی خونم رو وسط کشی کرد وپادمیتھد.... شدقھی بھ قھی

 کنھ وفاتحھ مع یگفت کھ اگھ ازش دل نکنم ونرم رد کارم نفلم م....مارال
 فت کھ گیھرچ.. تونستم کنار بکشم وبحث وجدلمون باال گرفتیاما من نم!!الصلوات

 تی اون وضعی تویحفظ آرامش وخونسرد... دادملشینم چندتا گذاشتم روش وتحوم
مارال برام گفتھ بود کھ برادرش نسبت بھ تمام مردا سوظن ....برام محال ممکن بود

 کھ بنده دهی ھم فھمی گرفتھ ووقتی روانیماری بھی نامزدش انتیداره وبھ خاطر خ
اون شب کھ ازم جدا شد من ... شدساس نسبت بھم حی دارم حسابفیروانشناس تشر

تمام .... مھره سوختھھی ایبازنده ... بازنده بھم دست داده بودھیحس .... داغون شدمیلیخ
 ومدیروز بعد مارال ن.... ذاشت آسوده خاطر باشمی بھم حاکم بود ونمیمدت حس بد
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وھمھ  رس دالی خیب... نگران کرد ودلھره بھم دست دادیلی من رو خنیوھم....دانشگاه
 .... ورفتم سمت خونھ اش امارونی زدم بیچ

 : وادامھ داددیپوست لبش رو جو.... شدرهی خنیحرفش رو خورد وبھ زم        
 ی تابوت رو وارد اورژانس مھی روبھ رو شدم کھ ی با جماعتدمی رسیاما وقت-         
 رنگ دیفھ سف اون مالری زی کنکھیحس ا...تمام تاروپود وجودم ازھم پاره شد....کردند
 ی مارال کھ زار مدنی جلو وبا ددمیدو...دی کشی مشمی کشھ آتی نفس نمگھی وددهیخواب

 شدم رهی ومبھم بھش خجیگ.... دونستمی تر از زندگنیریش  پوش بود مرگ رواهیزد وس
 ی نگاه غم بارختی ری صدا اشک میبھ مارال کھ داشت ب....(کھ نگاھم کرد و

 ای کرده واز دنی قلبستیگفت کھ مادرش ا) شدشی رشیانداخت کھ تنم ر
 ن کھ دوتا جنازه دفدمیاما د... شرکت کردمنیھمراھشون رفتم وتو مراسم تدف....رفتھ

مرگ دوتا .... تصادف شب قبلش کشتھ شده بودی برادر مارال بود کھ تویکیشد واون 
ال وبھش  پدر مارشیبعد مراسم رفتم پ... افراد واقعا کمر شکن بودنیزتریاز عز

سرم داد زد ....از شدت بھت وشوک خشک شده بودم.... گوشمی گفتم کھ زد توتیتسل
 ما ی زندگی کھ قدم نحست رو تویتو بود....ی مرگ ھمسر وپسر منیکھ تو باعث بان

 شب ی گفت کھ برادر مارال بھ خاطر دعوایم.... بالھا سرما نازل شدنی وایگذاشت
 ستی خبر انیصادف کرد وھمسرشم بھ خاطر اگذشتھ بامن مشروب خورده بوده وت

 یوپدرش نامزد...اوردمیسر درنم... بھ روزم اومدهی دونستم کھ چینم.... کردیقلب
 نی ومنطق آوردم کھ الیھزارتا دل... شدیباورم نم.... ھم منعدنیبھم زد واز د مارو

مارال وپدرش برگشتند ... ثمر بود چون چندروز بعدیارتباط منھدم نشھ اما تالشم ب
وخواستم کھ ... بار ھم مارال رو مالقات نکردمھی ی وازون زمان تا االن من حترانیا
 عذاب سوختم یسپرده بشھ اما نشد وتنھا تو ی بمونھ وبھ فراموشی مخفھی قضنیا

گار آب شده بود  ودربھ در دنبالش گشتم اما انرانیواسھ چند وقت برگشتم ا!!!وساختم
 . نیورفتھ بود تو زم

 ی داشت برفضا حکم رانی سرسام آوریمھر سکوت رو لباش زده شد وخاموش        
 یمارال چھ زجر... رو تحمل کردهییبتایآرش چھ مص.... دادی کرد وجوالن میم

 باعث ی دونستم چینم.... بودی عادری غی لباش برام امری خاموششھیھم....دهیکش
 ی توی وقت درداچی وھرهیگوشھ گ.... وساکتھی حد واندازه منذونین تا اشده کھ او

 : آروم گفتییآرش با صدا....دهیدلش رو بروز نم
 موھبت بزرگھ کھ قرعھ اش بھ ھی.... من دوباره تونستم بھ مارالم برسمنکھیا-         

 !!!ارمیازش سردرم... اتفاقا حکمت داشت کھ حاالنیاسم من افتاد وھمھ ا
 تو دلم یقی عمیحس شاد.... انداخت ولبخند زدامی بھ من وتینگاه قدرشناسانھ ا        

 ماجراھا ببرم اما مارال بھ نی ازیاگر خودم نتونستم نفع...خوش حالم... کردینورافشان
 ی وسط چنیاما خودم ا... اریوآرش بھ وصال ...دیعشقش رس

 ی ھمشون رو بزنم وبدی قدی بایعنی!!احساسم....آرزو ھام....ندمیآ....میشم؟؟زندگیم
 یدختر....نھ امکان نداره کھ من.... تباه وحروم بشھ؟؟نھی بشم؟؟بزارم ھمھ چالشیخ
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اجازه بده کھ .... کشھیوتا بھ اھدافش نرسھ کنار نم.... سرتق ولجوجھتی نھایکھ ب
 ندشی قسمت آیچی ھی دستمال کھنھ دور انداختھ بشھ وجز تباھھیسرنوشتش مثل 

 نی تمام ایاون طور کھ تو.... کنمی خوام بنا می رو اون طور کھ ممیمن زندگ....نشھ
 شکل نی کردم تا بھ بھترنیی وباال پای ذھنم حالجی نقشھ اش رو توی زندگیسال ھا

 !!!رسم بشھ
       

 
 پلو رو سید...  وھمھ اومدند وپشتش نشستندمیدی شام رو بھ کمک دخترا چزیم        
مردمک ....زی فرد جمع رفتم سر منی اپن برداشتم وطبق معمول بھ عنوان آخریاز رو

 رو دادم دست سید... کردمدای پی خالی جاھی امی گردوندم وکنار تنانھی بزیچشمام رو ر
 داشت شامش رو یی اعتنای در کمال بامیت.... ونشستمرفتم  مثال چندشی وبا حالتایمیک
 پیری تی طورنیوسا مراسم شام شاھانھ داره کھ ا رسیانگار با رئ...یزک... خوردیم

 نی کار کنھ کھ بھ ھمچی دل وامونده رو چنی خدا بگم ایا.... گرفتھختشی بھ ریجد
 می دستشی تو پر مقداھیدست بردم سمت ظرف ساالد وازش !!! دل بستھی اوونھید
 : بشنوه با خودم نجوا کردمامی تکھیطور....ختمیر

 یجاشون رو رو....می شدنی شده کھ با غرورالسلطنھ ھا ھم نشی اجبارقیتوف-         
 !!!ـــــشی ای وافاده اسیف... جلوس فرمودندرغضبی منیتخت ملوکانھ گرفتند ع

 زی حرفام دستش رو جلو دھنش گرفت وردنی کنار دستم بود کھ با شنانایت        
و لبام جا دادم  ریضیلبخند عر....فکر کرد طرف مخاطبم اونھ...خوب شد...دیخند

 :وگفتم
 !!! مگھ؟؟واالگمیدروغ م....مرض-         
 با حرص بھ ساالدش امیت... گشتمی برنج مسیدنبال د...سرجام راست شدم        

 کھ خودت رو دستھ باال یتا تو باش!!حقتھ.... بردی دھنش فرو می زد وتویچنگال م
نھ مثل تو ....تو جمع ما کالس مالس بھ اندازه... کھ بخوره تو حالتیریوباکالس نگ
 خشک شد وآنچنان برق زد کھ گفتم چندتا ج برنسی دیچشمام رو!!ی کنیکھ افراط م

لحنم رو .... داشتیشتری بی بھش دسترسامی وتدی رسیاما دستم بھش نم...چشم کور شد
 :ملوس ومظلوم کردم وگفتم

 ؟؟یزیواسم بر پلو کمی شھیم-         
 جفت دست عطا ھی یکی...خدا خودش بھ ھمھ بندھاش-  گفتی سرد وجدیلیخ        
 !! خورندیمردم دارند شام م...ی جابھ جا بشکمی ینی بیضرب نم...فرموده
 کھ لبخند رونی دادم بینفسم رو با صدا ومحکم....دمی مکیخون خونم رو م        

 یاحسان روبھ رو....دارم برات....ان؟؟باشھ؟؟ھی بری فازش رو میدار.... زدیمحو
 : عشوه خالص مصرف کردم وگفتملویصد ک.... نشستھ بودامیت

 آقا احسان؟؟؟-         
 :لبخند زدم وگفتم.... زدی مرونیشاخاش داشت ب....بھم با تعجب نگاه کرد        
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 !!ستی نی اگھ زحمتد؟؟البتھیزی خورده پلو برھی برام دی کنیلطف م-         
از جاش بلندشد ... رو باز کرددشی چاکشیاحسان لقمھ اش رو قورت داد ون        
 :وگفت
 !! کھمی حرفا رو ندارنی؟؟اینھ بابا چھ زحمت-         
 .می کرددیقطع ام...ھیما کھ از بق!!... واقعایمرس-         
احسان خم ...واسش پشت چشم نازک کردم.... دادی داشت درستھ قورتم منایآر        
 : رو برداره کھ گفتسیشد تا د
 ....ما نوکر-         
ھمھ .... پر از ترس وواھمھ احسان قفل شدی چشمای توامی خون گرفتھ تیچشما        

 خودمم دست وپام رو گم یحت.... کردندیدست بھ دھن وبا اضطراب داشتند نگامون م
احسان آب دھنش رو ...دهیوز م از خودش بری چھ واکنشامی دونستم تینم...کرده بودم

 :وگفت قورت داد وآروم برگشت سرجاش ونشست
 !!! نداشتیشخص بھ خصوص... دربستیما نوکر ھمگ-         
 !!ی نبودنیاگھ داشت کھ تو االن رو زم-دی غرامیت        
 نظر دی برده بودم کھ تجدی پجھی نتنیبھ ا....بلھ-احسان سرش رو تکون داد        
 .کردم

اشتھام کور !!امی تیری نمیا... وبھ بشقاب چشم دوختمدمی کشینفس آسوده ا        
 گھید... شکم صاحاب مرده شدنی ابی شام بار استرس وھول ووحشت نصیبھ جا...شد
 شد کھ چشمام از کاسھ در ی از پلو تو بشقابم خالی بارھویره؟؟ی منیی از گلوم پایچ

 نگاش کردم کھ رتیبا ح.... کردی ملھی تخرفم ظی رو توزی داشت کل مامیت....اومد
 :قاشق چنگالش رو تو دستاش فشرد وپوزخند زد

 ی خوای؟؟می ارزش جلوه بدی کھ واسش خودت رو بی خوای نمگھی دزیچ-         
 !! کھ مھارت توئھیعشوه اومدن کھ واسھ ھرکس وناکس!!تعارف نکن...بگو

 فرستادمش اما ی متی ابداری کردم وبھ دی خواست ھمونجا دفنش میدلم م        
 : باال انداختم وقاشقم رو بردم سمت دھنمیشونھ ا... بودیی اعتنای راه بنیبھتر

 !!!بعد خودتو جلو بنداز بابابزرگ...ھروقت گفتن خاک انداز-         
 کھ حرفش نگاھم رو بھ سمتش دمی دھنم فرو بردم وجوی قاشق رو تویمحتوا        

 کھ چرا خودم رو دی آروم بود کھ قلبم لرزی بھ قدرشیرخالف چند لحظھ پب...دیکش
 : کردمکیکوچ

خودت ...ی گرفتی نگاھم جا نمی وقت توچیھ.... بودنیی قدر پانیاگھ ارزشت ا-         
 !!ی فھمی رو نمنایکھ ا

 با غذاش لی میاخم کرد وب.... زدی پتک منمی تاب وقرار بھ قفسھ سیقلبم ب        
 دهی کشی دونھ ھای تویدی کشف جدی بود وانگارنییسرش پا... کردی می بازیباز

 ی حرفش چنی ازافتمی دونستم درک ودرینم.. حد غرق بودنیبرنج کرده بود کھ تا ا
 کھ یاتیفکر کردم واصال حواسم بھ چرند  تا آخر غذام فقطنیواسھ ھم... باشھدیبا
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 ینیری وشییبساط شام کھ جمع شد ھمھ بھ صرف چا...... کرد نبودیاحسان بلغور م
 رو آورد ووسط تارشی گنشی ماشیاحسان رفت واز تو...می سالن دور ھم نشستیتو

 :نشست
 !!دی بھتون بده حالشو ببریی صفاھی خواد یگل سرسبدتون م-         
 ھی ھم بھ گل شب نمورهھیتو کھ !!ی خامت سرکنالی خنی تو ھمزارمیم-سامان        

 !!یستین
 انسان ھا قی تونند حقایھنوز نم... ناشناختھ استشونی کھ ھویموجودات-احسان        
 . رو بروز ندهتتی اصلنی ازشتریپس لطفا ب...نندیرو بب

 می کردی مشیھمراھ!! وماندگاریمیقد... آھنگ شاد شروع کردھیاحسان با         
 رو تاری ھم خوند وگگھیچندتا آھنگ د.... بودی کھ داشت واقعا عالیلذت....می خوندیوم
 : انداختامی بغل تیتو

 مھمونا نشستھ نی دھن بخون عھیخوب تو ھم ...فکم شکست....دھنم کف کرد-         
 . بھ جماعت برسونی سودھی!!یتو کھ نقش چغندر ندار... کنھیبروبر نگام م

 با شینجوریھم... جوش نزنیلیتو خ-بھ جا کرد دستش جای رو توتاری گامیت        
 .چسب دوقلو اجزات رو بھم چسبوندم

 !!ی کنی رو مخ من آکروبات بازی بلد؟؟فقطیزاریخوب مگھ تو م-احسان        
 : دلم گفتمیتو        
 !!حرف حساب جواب نداره-         
 :دمی شد وتوپزی لبرکاسھ صبرم... کردی نگاه متاری ساکت واخمو فقط بھ گامیت        
 ھم ی عملچی ھیسھ ساعتھ خلق خدا رو سرکار گذاشت!!گھید خوب بخون د-         

 !!یدیانجام نم
 !!ی واسم مجوز صادر کنی مونده جنابعالنیھم- نگام کردیگوشھ چشم        
 ھم ی خوای بخون نمی خوایم...می کشینازتم نم...ستندیجماعت عالف توکھ ن-         
 .می دی رو از دست نمی مھمزیچ!!نخون

 : کرد ولبخند زدمی رو تنظتاریگ        
 ی ھرجمعبی سعادتا کم نصنیگرچھ از.... خونمی مدی کنی اصرار میلیچون خ-         

 .شھیم
 :با خنده گفتم        
 !!از خدا خواستھ...میچقدرم کھ بھ دست وپات افتاد...آره-         
 : نگام کرد وگفتیبا حالت خاص وپر مھر        
 !! واسھ منھیافتخار... خودشنیا-         
 وجز دمی رو نچشنشیری وقتھ کھ طعم شیلیخ...نگاھش روحم رو نوازش کرد        

 کرد کھ ھنوزم دوارمی امامیاما ت.... نوام نشدی دل بنی ابی نصیزی چی وسردیتلخ
 شھیم.. کرددای نجات پی برای تو دل بن بست راھشھیم... ھستیچاھ.... ھستیراھ

 شب نیآخر.... کردی عاشقانھ زندگم ھنوزشھیم... وشکنجھ رھا شدیاز داالن سخت
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 اما زندی کھ مثل خواھر برادر واسم عزییکنار کسا... نحو گذروندمنیسفرم رو بھ بھتر
 ومنم شھی منھدم می کھ بدون اون صفحھ شطرنجم بھ کلمی شده مھره شاه زندگشونیکی

  بود پر از آرامش وطراوتینیبا تمام احساس شروع کرد کھ صداش طن...شمینابود م
 ....دمی روح زخم دیبرا

  خواد بگم دوست دارمی وقتھ دلم میلیخ        
 بگم دوست دارم        
  من بخون کھ من تورو دارمیاز تو چشما        
 فقط تو رو دارم        
 ارمی تو کم میب        
  غم و اشک تو چشماتبنمین        
  لرزه دستاتی داره منمینب        
  نفسھاتی ترسو تونمینب        
  دوست دارمنیبب        
 منم مثلھ تو با خودم تنھام        
 امیمنم خستم از تموم دن        
  گذره ھمھ شبھامیمنم سخت م        
  دوست دارمنیبب        
 ی بندیاتو م کھ چشمیدوست دارم وقت        
 ی خندی مای دننی ایبا من بھ دردا        
 ی از غمات دل کندی شم بگیآروم م        
  دوست دارممی بھ ھم بگایب        
  قشنگتویدوست دارم من اون چشما        
  آھنگتونی خونم ایدارم واست م        
  بگو از دل تنگتوی خوای میھر چ        
 ... دوست دارممیگ بھ ھم بایب        
 ...آره دوست دارم        

 )دوستت دارم-بابک جھانبخش        (
 

 یچیھ...اصال... زنمی مجی چرخم وگیفقط دارم دور خودم م!!!خدا خدا خدا        
 دست یاز استرس جا...ی بھ پا کرده بود جنجالی تو دلم آشوبینگران!!ستیسرجاش ن
 ی ننھ بزرگا غرولند منی وجدانم عی گرفتھ بودم وھی رو باھم عوضشونییوپام وکارا

 :کرد
 تو ی خوایم....شھیکھ خر وشتر وسگ با بار وصاحابشون گم م....تو اتاق تو-         

 ؟؟ی نشرونیسرگردون وح
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 تو ھم ی گرفتارم؟؟ھینی بیبابا نم!!ای شدیشیری سری واگری ھاگنیاووووف تو ا-         
 .زیکرم بر
 نی ھمچینی بی می وسرچ کنی سر بھ باالخونھ بزنھی اگھ ؟خودتم؟یکرم چ-         

 .گمی نمراهیب
دست از سر کچل ما !!می اصال تو عالم وحکنیتو واقع ب....بابا تو راستگو-         

 .می برسمونیبردار بزار بھ کار وبدبخت
 رونیتازه از حموم ب... مغزم نشست یزانوھاش رو بغل کرد وگوشھ موشھ ھا        

 کھ ھشت سالھ منتظروچشم انتظارش بودم ی لحظھ ایاومده بودم وداشتم خودم رو برا
 دی شدی بود اما جالبھ کھ بھ خاطر خواب آلودگیخی روز تارنیواسم ا... کردمیآماده م

 خاک برسر چلمن یا... عقب افتادمقمی دقیزی رامھ از برنشمی از سفر چندروز پیناش
 بعد برگشتمون امی سرجاش باشھ؟؟من وتیکی نیھھ اکدوم کارم روبھ را....من کنند

 وختم صلوات دی نفس راحت کشھی ما ی بھ جای کھ قاضمی دادتی ورضامیھردو رفت
 ی مخنده  وبھ لبامشدی چشمام رد می وگرمش مدام از جلومانھیلبخند صم...اعالم کرد
 در ی پیالشکا وسوا...پکر بود... نداشتی وسط طاھا چندان چھره خوبنینشوند اما ا

 تی چطور رضاامی کھ تدیازم پرس.... بودبی واسم عجامی تتی در مورد رضاشیپ
 کرد کھ پشتش یادعا م... بخوادلی از خودش بپرسھ ودلدیداد؟؟ومنم بھش گفتم کھ با

 چندان با عقل واونچھ امی مصمم وثابت قدم مثل تد فرھی تی و رضادهی خوابی اھیقض
سرم رو .... بافھی از حد منفشی نداره کھ منم گفتم ذھنت بی کنھ ھمخونیکھ تظاھر م

 ھی تا یوا!!!عصر٦...بھ ساعت نگاه کردم... دور بشمی افکار واھنیتکون دادم تا از
 زانوم یو کوتاه تا رراھنی پھی کمد لباسام یاز تو... رسندی مگھیساعت د

 قھیپوشند و ی شونھ ھام رو می اما رونی بود وبدون آستیاسیرنگش ...برداشتم
 کمربند ھی بھ باال ھمھ منجاق وسنگ کار شده بود ودور کمرش نمی سریاز ز....داشت

 یسانت٥ ساده با پاشنھ یاسی جفت کفش ھی.... گل رز بودھی شد کھ قفلش یساده بستھ م
 ومدی دم دستم می وھرچشمی آرازی می صندلی انداختم رووخودم ر...برداشتم وپا کردم

 غروب بود یدم دما... کنمی کار می دونستم دارم چینم... زدمیبھ صورتم م
 ی از نشستنم نگذشتھ بود کھ تقھ ایلیخ... شدی افق محو می کشان توازهی خمدیوخورش

کجا  ی چدی پرسیاز بس کھ ھ... کردچارمیامروز زھراخانوم ب...بھ در خورد
 ی اھیعوا وروح عشق دیایبا حرص بلند شدم ومثل داش لوت...کالفھ شدم....باشھ

 :دمیبازش کردم وتوپ... رفتم سمت درکارگرانھیپ
 ... ھردیزھراخانوم خودتون مختار-         
 ی تونستم حرفی خورد اما نمیلبام تکون م... گرفتمیزبونم بند اومد واللمون        

 جانیپر ھ...خوش حال.... کردی کھ داشت غوغا مدمی شنی قلبم رو میصدا....بزنم
 کی ریتصو.... کردمی مدای پی بھتردی دھی شد وبعد ھر ثانینگاھم تار م!!ومضطرب

 ی عسلیچشما... رقم خوردمی صفحھ زندگیو شده بود وتیقی حاال حقنیری شیایرو
 کرد وکمرشکن ی مینی دوشم سنگی بار روھیرنگ وبھ اشک نشستھ اش مثل 
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 زد ی می کھ بھ زردینزارتن زار و... شده بودنددی کھ کم پشت وسفییموھا...بود
خنده ھا ... کردی می رو واسم تداعی کودکزی کھ برام خاطرات مھرانگیولبخند

 ی وصف مادر ونوازشایوبعدش آغوش پر از عشق ومحبت ب  بچگانھیطنتایوش
 : گفتن وندا کردنیوتنھا برا...صدام بھ زحمت از حنجرم در اومد...عاشقانھ اش

 مامان؟؟..ما.....م...م-         
 یھنوزم تو.... بازوان مامانمنی حرکتم بی نفسام گم بود وتن لرزون وبنیصدام ب        

 کشنده بھ اتمام ی ھا وفراق ھای دورنی کھ برگشتھ باشھ وتمام ادی گنجیباورم نم
 زار ی واقعیدستام رو دورش حلقھ زدم وبھ معنا.... باشھدهیرس
 کھ تمام رنج وشکنجھ ھا یبغض... گلوم حبسھیسالھ تو٨ کھ یبغض...شکستم....زدم

 ی مادی کنھ واز تمام وجود بھ رعشھ دراومدم فری مدادی چندسالھ رو بنی ایوجفاھا
 : پر از بغض وخش دار گفتیی کرد وبا صدایموھام رو نوازش م....کشھ

 نکن ھیگر....زمی نکن عزھیگر.... دخترم بشمی من فدایجون دل مامان؟؟الھ-         
 .تاب اشکاتو ندارم

 دختر بچھ داشتم مثل ھیمثل ... زدمی دادم وھق میسرم رو بھ شونش فشار م        
 : ھق ھقم گفتمنیھمون ب...ختمی ریابر بھار اشک م

 نیتک دخترت تو ا... ھمھ سالنی کھ ایبود...کجا...؟؟یمان...ما-         
 ییواسم الال.....؟؟یموھام رو ناز کن.... کھیکجا بود...محبوس بود؟؟...زندون

تاب .... تحملگھید....مامان.... پات بزارم؟؟ی کھ سرم رو رویکجا بود.....؟؟یبخون
 !!!مامانم!! نروگھیمامان د.... رو ندارمتیدور

 : وبا ھمون لحن گرم وعوامانھ اش گفتدیمامان پشتم رو مال        
 !! زارمی تنھاش نمگھید...شمیم دور نماز تکدخ.... وقتچی ھگھید-         
با اخم سر ... ومحکم مامان نگرانم کردی خلطیسرفھ ھا...لبخند رو لبام نشست        

 :با ترس گفتم... کردی سرفھ میداشت متوال... شدمریاز شونش برداشتم وبھش خ
 ؟؟؟مامان؟؟ی روبھ راھ؟؟مامانی شدی؟چیمامان؟؟مامان-         
 شد رهیبا لبخند بھم خ.... کھ کم کم خوب شددی کشقی عمیون داد ونفساسرشو تک        
 :وگفت
 !!بادمجون بم آفت نداره.... نشده مامانیطور-         
 !!ی گونھ مواد افزودنچی بدون ھدیشما کھ اصل اصلشم ھست!!معلومھ-         
  استقبال اون سھ تا بابا غول؟؟می بری خواینم- وزد تخت پشتمدیخند        
 شھیچرا کھ نھ؟؟اونا کھ ھم!!ی مامی رو خوب اومدیکی نیا-لبخندم رنگ گرفت        

 .رندی گیمورد توجھ واستقبال داغ من قرار م
 یتھ دلم رنگ شاد....می شدری سمت راه پلھ ھا وبا وقار ومتانت سرازمیراه افتاد        

 ی وسرمستیا تھ قلبم؟؟کل وجودم سرشار از سرخوشچر.... دادی نشون میداشت خود
 انیقامت بابام کھ نما...دی گنجیتو پوستم نم... تونستم باورش کنمی بود کھ نمی وصفیب

 :فت زد وگینیریلبخند ش...شد
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 !! انداختھی نادر چھ گلیپرنسس کوچولو!!بھ-         
 رهی ذخیدارم از فضا....لھی تکمششیگنجا.... فوران کرده نادر کروزیاز شاد-         

 .وفتمی نبی ربی وسط راه بھ رھوی برم ی منھیاستفاده بھ
 ی ممتیبھتر از روز اول خدمتت تقد... وسالمحی رو صحتی گفتم مامیدید-         
 کنم؟؟

 !!یمرده وقولش دد- بغلش ودستام رو دور گردنش حلقھ زدمدمی جھش پرھیبا         
 .کھ از پسش بر اومدم....خوش حالم.... بھ عھدم کردمیپس وفا-         
 د؟؟ییایمگھ قرار بوده کھ ن-         
نسبت بھ ... قول رو دادمنی کھ بھت ایروز...راستش-صداش رنگ غم گرفت        

 زد کھ مبادا خالفش بھ عمل ی ترس بھ دلم چنگ منی اشھیھم... مشکوک بودمندهیآ
 .ادیب

 خوام خاطرات گس گذشتھ بھم حملھ ور بشھ ی نمگھید....چشمام رو بستم        
 :دمی کشقینفس عم...وآزارم بده

 . ارزش کنھی طور بشھ وقول شما رو بنی خواست کھ ای خدا ھم نمیاما انگار-         
 اھمیکھ رو س....خوش حالم وشاکرش- دادیبغض پنھونش داشت خود نشون م        
 !!!خوش حالم...گرفت ازم نمویتیخوش حالم کھ گ...نکرد

 غصھ دینبا.... درست شدهی کھ ھمھ چ؟؟حاالیدد- گفتمی وبغضدمیپشتش رو مال        
 !!!گذشت....ییگذشت بابا....میگذشتھ رو بخور

 ...  زد وسرشو تکون داد وپلک زدیلبخند...من رو از خودش جدا کرد        
 

 رو شینادرخان نور چشم!!باز دوباره ھمون آش وھمون کاسھ....گھیبلھ د-         
  چند؟؟لوی کرده مارو کتیروئ

 جذاب پی با اون تنیآبت... اومدم وبھ پشت سرش نگاه کردمنییاز بغل بابا پا        
 یپختھ تر وکارکشتھ تر بھ نظر م...فرق کرده بود... کردی موونمی داشت دشیورسم

 ...آروم آروم رفتم سمتش... بھ خودش داشتدهیوگرم چش مرد سرد ھی وظاھر دیرس
 ؟؟یای میشی پا میواسھ چ....ی نداردنی وچشم دی سوزیتو کھ م-         
 واسم ی بھ نامت زدند کھ دارای ی رو صاحاب شدمیمگھ تو خونھ پدر!!یزک-         

  پاره؟؟شی آتی کشیشاخ وشونھ م
پس الزمھ کھ از سرورت !! سکونت منھمحل...ی جنابعالیخونھ پدر!!رینخ-         

 !!یریاذن ورود بگ
 م؟؟ی چھ کنمی عظبتی مصنی شد؟؟حاال با ای چیدید!!دیآخ آخ ببخش-         
 یشرخر کمتر زندگ... راه باز جاده درازای می رو نگاه کنگھی ھمدمینیبش!!یچیھ-         

 !!بھتر
 بی سی گونھیحس ...ی کنی مفی تکلنیی تو واسھ من تعیوقت-خندش گرفتھ بود        

 !!دهی بھم دست مینیزم
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 !!!ــــــــــــــــزمی عزی کنی رو احساس متیواقع-خندم گرفت        
 وطعم گندش وجود ی لعنتقتی حقنیکاش ا- وپشت گردنش رو ماساژ داددیخند        
 !! ضدحالھیلیخ...نداشتند
 : در اومد ولبخند بھ لب گفتی با لباس پر ابھت خلباننی از پشت آبتنیآدر        
 . زاده اسیاغیذاتا ... خان داداشمی باھاش جفت وجور بشدیبا-         
 جذاب شده ی بھ قدرنیآدر... شده بودمرهی از حدقھ در اومده بھش خیبا چشما        

خلبان و... بودمای عشق ھواپشھیھم!!می بود عظیبود کھ چشم برداشتن ازش معضل
 : خم شدیکالھش رو برداشت وکم!!یوخلبان
 برادرتون رو بھ یبھ سالمت.... وقتھی یقورتمون ند.... خانومی آبجمیاراتمند-         

 د؟؟یجا آورد
 !!چاپلوس- بھ اطراف تکون دادم وپشت چشم نازک کردمیسر        
 یخوار وپاچھ یبھ صورت چاپلوس...میعرض ارادت ھم بکن!!دھھ-نیآدر        

 .شھیبرگشت زده م
 .شھیجزوش محسوب م...قتھی حقی از ھمون سرشاخھ ھانمیا- با خنده گفتنیآبت        
 بھم یبیحس عج... گردوندمنشونی شدم ونگاه پر از افتخارم رو بنھیدست بھ س        

 من تو مدارج یداداشا... شدی ممی کھ باعث سرافرازیحس افتخار وفخر...دست داد
 دیزھراخانوم با اسپند از راه رس... ھر خانواده بودی باعث خرسندنیباال بودند وا

 :ودور سر ھممون چرخوند
 !!! کورلیبخ....بترکھ چشم حسود.... وسھ دونھیاسپند س....اسپند دونھ دونھ-         
بابا دستش رو تو ھوا تکون داد ... ھام وسرفھ ام گرفتھی ریدودش رفت تو        
 :وگفت
 .دی کنمی شھر تقسنیی پادیگوسفند رو ھم ببر...دستتون درد نکنھ زھرا خانوم-         
 . وبرکتھری پر خشھیقدمتون انشاءهللا مثل ھم!!چشم آقا- زھراخانوم        
 !!انشاءهللا-بابا لبخند زد        
 .شام آمادست...نآقا در ضم-         
 : وبا شوق گفتدی مثل پسر بچھ ھا پرنیآدر        
 م؟؟یزھرا خانوم؟؟سھ فنجونم دار-         
 !! خودمونھکیمخصوص آقا کوچ-دیزھرا خانوم خند        
 دلتون آب دمیبھتون نم...مال خودمھ!! جونمیا-دی دستاشو بھم زد ومالنیآدر        

 !!بشھ
 یقد بابا بزرگت سن دار....خجالت بکش- نشان تاسف تکون داد بھی سرنیآبت        

 !! آقای کنی ورجھ وورجھ منقدریکھ ا
 : رفت طبقھ باال گفتی کھ منی دستھ چمدونش رو گرفت ودر ھمون حنیآدر        
  چنده؟؟لویسن وسال ک!! بھ دلھیجوون-         
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 رو از تو معاف یکی نی فھم وشعور بھ عقلھ کھ خدا انطوریوھم- داد زدنمیآبت        
 .کرده

 : دادادی رو با فرنی طبقھ باال بود کھ متقابال جواب آبتنیآدر        
 !! خوب ازش بھره ببر خردمندیتو کھ دار-         
 .... خندش با بستن در مخلوط شدیوصدا        

 
 می گردھم اومدقی آالچیاغ ورو بی تومونیبعد شام مثل منوال سابق زندگ        

 گرما وحرارت بھ قلب خستھ ورنجورم نیا!!! داغ داغیوبساط بگو وبخندمون حساب
 دورم باز ی تازه روبھ افق ھای شد کھ پنجره ای وباعث مدی بخشی مینیری شیگرم

 بھ روال سابق یھمھ چ....آره... رو بچشمیکنم ودوباره طعم لذت بخش زندگان
 گھید...خنده ھامون...حرفامون.... ھامونینیش ب نش....خانوادم....میزندگ....برگشت

 ساختمون رنگ ی بھ بنای شادی نداره وحاال پرتوھایی زندون جانیغم تو ا
 نیبابت ا... پاش ودست اون دور گردنمیدستم رو....کنار مامان نشستھ بودم....زده

 ی ازت دور باشھ تازه معنایوقت... کردمیھر لحظھ خدا رو شکر م نعمت بزرگ
 دندی خندی گفتند ومی وبابا باھم منیآدر...ی کنی حضورش رو لمس میوجود وگرما

 گفت ی نمیچیھ.... بردمی رو مفشی کرد ومنم کیومامان موھام رو ناز ونوازش م
 از داخل خونھ اومد ر آشفتھ وپکی با ظاھرنیآبت....دی کشی موھام میودستش رو رو

 با بلوز ی کاربنی آبیشلوار راحت.... نقش بستمیشونی رو پی اخمدنشیبا د...سمت ما
 شونھ مامان یسرم رو از رو.. داشتبی غربی عجی کھ روش طرحادیجذب سف

 : وگفتستادی اقی آالچی جلونیآبت... انداختمی نگاھمیبرداشتم وبھش ن
 . کار دارم؟؟باھاتیایچند لحظھ ب....شھی؟؟میآن-         
 یی صفاھی می نشستیبعد مدت ھا دور ھم!! باباجونایب-بابا ھمراه خندش گفت        

 !! باباایب....میببر
شما راحت ....چشم بابا- رو لباش نداشتی لبخند زد کھ دوومی زورکنیآبت        

 .امیمنم االن م...دیباش
وانھ شدم کھ  تکون دادم ودنبالش ریبا چشم بھم اشاره کرد کھ مظلومانھ سر        

 لباسم رو عوض کردم نیواسھ ھم...ھوا سرد بود... شدی باغ ختم می بھ وسطارشیمس
 بلند سبز نی بلوز آستھی شلوار چسبون سبز خوشرنگ با ھی کوتاه راھنی اون پیوبھ جا
 شونی حد پرنی رو تا انی آبتی دونستم چینم...دورم  وشنلمم انداختمدمی پوشیپستھ ا

 درخت بزرگ وتنومند از حرکت ھیکنار .... کنھی داره غوغا م قدماشیکرده کھ حت
 وآروم کشی کوتاه رفتم نزدیبعد مدت...دستش رو مشت کرد وزد بھ درخت...ستادیا

 :گفتم
 کھ ادتی...نجای امی اومدنی ھمی برا؟؟مای بزنی سردرگمنی ازی حرفی خواینم-         

 نرفتھ؟؟
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 یبرا!!مشرف....ی ای نکرده ناراضیی خداایاگھ بھتون برخورده - پوزخند زد        
 ام؟؟ی تو طال وجواھر بشی مھم بودم کھ پیک

 تا بھت ومدمینم...ی من نداشتشی پیشک نکن کھ اگھ ارزش-  زدمیلبخند آروم        
 .رمی برسونم ودستتو بگیاری

 وتعارفھ ی پرونی میزی چھی یدار- دی انداخت کھ چشماش درخشی نگاھمیبھم ن        
 ؟؟ی زنی قلبت ممی از صمی دارای

کھ ... خورندی کھ بھ درد ھم منجاھاستیخواھر وبرادر ا-شونھ باال انداختم        
 .ی فکر کنلتھی کھ باب می ھرچی تونیتو م... ھم باشندریدستگ

 جفت وجور یلیبا ھم خ....ای اما تازگی راحت بودنی تو با آدرشھیھم-         
 .می فھمیبھتر ھم رو م...میشد

 کھ درد زخمات رو حس کرده ی دردودل کنیی با کسادی باشھیھم-         
 کھ آخر قصھ یینھ کسا.... خونندیحرفاتو نگفتھ از تو چشمات م....درکت کنند....باشند

 . مردای زن بود یلی لگندیتازه م
 وقت چیھ!!یواقعا بزرگ شد..... کنمی م؟؟حسیآن-  زد وآھستھ گفتیلبخند تلخ        

 .ی بودومدهیبھ چشمم عاقل وبالغ ن... اندازهنیتا ا
 ومدم؟؟نکنھی می چدییپس بفرما- ابروم رفت باالی تاھی شدم ونھیدست بھ س        

  احمق عقب مونده؟؟ای ی فرض کردیبالنسبت من رو گوش مخمل
 .ی زاد گرفتی آدمافھی قی بگم؟؟تازگدی بایمن چ...ی دونی خودت میوقت-         
 ماورا بنفشم از دھان یغای کھ جشھی حوالھ بازوش کردم وبرخالف ھمیمشت        

 کھ یحس... بھم دست دادیحس خوب...دمی ھمراھش خندرونی شد بیمبارک شوت م
 ی میادی وزی موجود اضافھی خودم رو شھیھم... شدیباعث غرور وافتخار بھ خودم م

 رو درک وفھم کنم ھی بتونم بقکھ نمی بی میدونستم اما حاال خودم رو در درجھ ا
 کھ یی جراحت ھانیاز ا....رمی بگی زندگبی ھا وفراز ونشی سختیودستشون رو تو

چند لحظھ سکوت بود ...پختھ شدم... درس گرفتمیلیبھ جسم وروحم خورده خ
 : وگفتمدمی کشیقینفس عم!!وسکوت

 مارو تا دم سحر ی خوای مای ی درمونت بزنی درد بنی از ایحرف...ی خواینم-         
 ؟؟ی بکارنجایھم

 دای پیبیتنفر عج....گرانیاز عالف کردن وسرکار گذاشتن د-  وسرد شدیجد        
 .کردم

 خوام یاما نم... کھ حرفاتو بشنومدمی محیپس ترج-منم لحن خودش رو گرفتم        
 !!ی ھراسچی ھیب...ی حرفاتو بگی خوام درکمال راحتیفقط م... کھ معذبمیحس کن
 ستادهیاما من ھنوز ا...نیسرخورد ونشست زم....پشتش رو زد بھ درخت        

 ....دی نالیم.... ھمراه شدمی وعظعی فجیصداش با غم...بودم
 سروگوشم نقدری کھ ایمن....گلھ دارم....زارمیاز ھمھ عالم وآدم ب....خستھ شدم-         

 ھی.... حسھی.... نفرھی.... نقطھ اسھیحاال فقط معطوف ...دی جنبیھمھ جا م
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 شده کھ خودم مسبب رمی دستگیھمھ چ.... دونم کھ حقمھیم...دمیتاوانش رو م....اشتباه
کھ ... کردممی فرد زندگنیبا ارزشمند تر... ی وتعقل کارر فکیب....امیمونی پشنیتمام ا

 . فاصلھ افتادنمونیوب.... وگرفتھ شدی ازم دل چرکشھی ھمیبرا
بغض کرده ... ابروھام نقش بستنی کم حال بیزانوم نشستم واخم ھی یآروم رو        

 خواست غرورش ینم....غرور داشت...بھ ھرحال مرد بود.... تونست بشکنھیبود ونم
 ینفسا.... زدی دل دل مدنی واسھ باری آب وھواش بدجوری لھ کنھ اما انگاررپایرو ز

 : گفتمھی وبعد چند ثاندمی دھن کشیرو تو نمییلب پا...دی کشی می سوزناکقیعم
 خواد ی دل تنگت میھرچ... نذارمی رزق وروزیب.... سفره دلت نشستمیپا-         

 .انسان بھ انجام خطا جائزه...بگو...یدل دار...یتو ھم آدم...بگو
 یم...ی کنلشی تحلھی تجزی تونی دونم کھ میچون م...گمیحرفامو بھت م....اگھ-         

 .ی داریم کھ تو دلت نگھ م دونیوم...شی بفھمیتون
 ؟؟ی داریدیتو در موردش شک وترد- زدمیلبخند پر درد        
 !! عنوانچیبھ ھ-         
 . راحت باشھی از ھر جنبھ االتیپس خ-         
 : وگفتدی کشیقینفس عم        
 یبرا....ستیکم ن...ھھ....چھارسال شده....نھ...سھ سالھ کھ روش پرده انداختم-         

 ی بنیا... ھام بھ شماره افتاده بودندھی ثانیحت... منی برانطوریوھم.. عمرهھیخودش 
 برو می از زندگشھی ھمی شروع شد کھ گفت برایاز زمان... ھا وکند گذشتنایقرار

 وچطور دمی کشی کھ من اون لحظھ چیاگھ بدون... نشویاب وقت آفتچی ھگھیود...رونیب
حق داشت کھ ....حق داشت... اعتماد بودیبھم ب...ین کی مھیبھ حالم خون گر...شکستم

 کھ ھر روز وشبش رو با یکس... شک داشتھ باشھی مزاجی آدم دم دمنینسبت بھ ھمچ
 شوتش یبا اردنگ  کنھ وبعد دو روزی بخواد وارد قلبش میھرک... کنھی نفر سر مھی
 اون مالک قلب من شھیبرخالف ھم...اومد وموندگار شد....اما الناز...رونی کنھ بیم

 شی دور تموم عنیوبھ خاطر ھم... کھ سخت تونستم تو دلش جا باز کنمیمن...شد
 خواست ی انگار الناز نمیول...سختم بود اما عادت کردم...دمی خط قرمز کشھیونوشام 

 ی تنم می ھمھ سردنی وقتا از ایگاھ... پسرا مشکوک بودھبھ ھم....باور کنھ
 تودار بودنش آدم رو نیھم... نبودتی تموم واقعنی داد اما ای احساس جلوه میب...دیلرز

 اول فقط ظاھرش جذبم کرد اما بعد نکتھ مھم تر از چھره اش بھ دیشا... کردیجذب م
بھش عادت ... بودھ بچگانی عاقالنھ وگھگاھی کھ گھگاھیرفتار...دلم نشست

شده بود ...دمیش کی نفس مدنشی دوباره ددی شدم با امیھر وقت ازش دور م...کردم
 ...اما...بھونھ واسھ دوباره متولد شدن

 
 

 ھی گوربھ گور شده کیلی لنیپس بگو ا....نمی سی وحبس نفسام توی طوالنیمکث        
کمتر ... چندسال واقعا متحول شدنی تو انیآبت!! زنھی واسش بال بال مچارهی بنیکھ ا
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 خوش ی باشھ کھ فقط پی پسر ھموننی کردم کھ ایباور نم... رفتی می تللیللی یپ
 ...ددوباره بھ حرف اوم... بودیگذرون
بردمش ... رستورانھی می شام بری برامی خواستیم...رونی بمیاون روز رفت-         

 نیجانش!!ی ھستی معرفتیعجب ب-  دلم گفتمیتو....( رفتمی باخودت مشھی کھ ھمییجا
 ازش رفتم تو ی فاصلھ زمانیبا کم...امیگفتم برو داخل تا منم پارک کنم وب)...نخواستم

رفتم ...ومدی خونم در نمی زدیکارد م...نشستھ  جماعت پسرھی زی کھ سر مدمیود
 جا بود؟؟گفت کھ پسرعمھ ھاشند کھ باھاشون ی قحط؟مگھی نشستنجایوگفتم کھ چرا ا

اول بھ شدت مخالفت کردم کھ مزاحمشون ...نمی وازم خواست کھ منم بشھیمی صمیلیخ
 ھم بعدا دختر چندتا... فاصلھ نشستمی وبا کمدمی کشی صندلھی... اما چاره نداشتمنمینش

 کھ بحث ییتا جا...دی خندی گفت ومی نرفت اما الناز منیی از گلوم پایچیھ...اومدن
از ... کھ من طاقتم طاق شدی از پسر عمھ ھاش رفت تو فازیکی... منحرف شدیلیخ

 وبھ من نگاه یستی نی کسچیھ جز من مال ھ گفت کی زد ومیتصاحب الناز حرف م
پس عروسش ... داد زدم کھ الناز صاحاب دارهش آخر وسرمیزدم بھ س... کردیم

 نی با ماشیی جاھیتا ...رونی بمیدست الناز رو گرفتم وزد...ختی بھم ریھمھ چ!!نکن
 وصدامون می کردیجروبحث م... خلوت بود...دعوامون شد... کھ گفت بزن کنارمیرفت

 جلو وحاال چطور سرم ر...ی گفت کھ آبروم رو بردی مھیالناز با گر...باال بود
 من مثل ھمون دوست ؟؟مگھی کردی چھ غلطیدیروشون بلند کنم؟؟تو اصال فھم

 کھ سرم دعوا می من اسباب بازی فکر کرد؟؟تویشی مالکم معی کھ سرتمیی ھرجایدخترا
 ی ذاشت حرفی بھ فنا؟؟نمیرست فی وآبروم رو مثل آب خوردن می کنیم

 فی رو در مقابل دخترا توصام رفتاریکی یکی... بھم بدگمان شده بودیبدجور...بزنم
 کرده کھ بھم اعتماد رهی خوش گذرونم وگناه کبھی گفت کھ من فقط ی کرد ومیم

 کھ شرع وعرف برام ی ورق برگشتم بھ دورانھی ودار مثل ری گنیتو ھم...کرده
 رو کردم حانھی کار وقنی دونم چرا اینم...حالم دست خودم نبود... نداشتیتیاھم

 گوشم وداد زد از یزد تو.... خراب شدی ھمھ چی واقعیبھ معنا...اونجا..دمشیوبوس
 وبا ابونیزد بھ دل خ... زدم رو تموم اسناد ومدارکشدییمھر تا... چشمام گمشویجلو
 گفتند کھ ی ھاشون مھیھمسا... نداشتم ازشی خبرچی ھگھیازون موقع د... رفتیتاکس

 وبھ دمی چرخیدور خودم م... شده بودموونھید... خاموش بودشمیازون جا رفتند وگوش
 !!!واقعا نبود...اما نبود... ورو کردمری نشون ازش ھمھ جا رو زھیدنبال 
چشماش بستھ وسرش رو بھ ... کردمی باز بھش نگاه میمات ومبھوت وبا دھن        

 ھمھ اتفاق افتاد نیا!! دل غافلیا...بھ گوشام شک کردم... داده بودھیتکدرخت 
 : ادامھ دادنیآبت....وشصتمم خبردار نشد؟؟عجبا

 ی از فرودگاه برممی داشتیوقت... امشبنی گذشت تا ھمیکیچھارسال تو تار-         
رفتم سمتش اما محلم نداد ورو .... بھم دادندامویانگار دن...دمشی دمیگشت

 یلی خی وسرد بھم گفت کھ ھمھ چیجد... وھرجور بود متوقفش کردمدیدو...برگردوند
 یری وتقصی ھات خواستیتو فقط من رو واسھ خوش...وقتھ کھ تموم شده
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التماسش کردم کھ بھم فرصت بده تا خودم رو ...یچون شده بود صفت ذات...ینداشت
 بازم گفت نھ یول...ومدی رغبت بھ نظر نیاول مخالفت کرد اما کم کم ب....ثابت کنم

 داغون نی ازشترینذار ب....کمکم کن...یدست بھ دامن تو شدم آن....حاال....وخورد شدم
 .بشم

 .ی کردمشیقا....جالبھ کھ از من!! ھمھ اتفاقیچ-سکوتم رو شکستم        
 ...اام.... فروکش کنھششیخواستم آت-         
 باھات داشتھ ی رفتارنی کھ چنیدی م؟؟حقیدیبھ الناز حق م- وسط حرفشدمیپر        
 باشھ؟؟
 . خوب بودیوگرنھ ھمھ چ...چون خطاکار خود منم....کامال!!آره...خوب-         
  کنھ؟؟یروی پدشی کھ از عقایدیپس حق م-         
 اون فرد سابق گھیمن د... شدندیمی وقتھ کھنھ وقدیلی اون خدید؟؟عقایعقا-         

 .بھ خاطر اون... فرق کردهیلیمن خ....من!! مردهنیاون آبت...ستمین
 ذھن الناز جا ی امروزت رو توتی شخصدیتو با!! جاستنیونکتھ ھم-         
 .یخودت رو ثابت کن....ی رو از ذھنش پاک کننی اون آبتدیبا...یبنداز

 .نھی من رو ببی حتستی جوره حاضر نچی کھ ھی؟؟وقتیاما چطور- دینال        
الناز !!نیھم..یاری دربی جتلمن بازیکمی دیفقط با!!اون بامن-چشمک زدم        

با دوتا حرکت ...رهی گی قرار مریاما از شما چھ پنھون؟؟زود تحت تاث...درستھ محکمھ
خودت نرمش ...مخصوصا ذھن اون کھ االن آماده آماده اس.... حلھینیفرد
 ی چنکھیا... شاپی کافی توزارمی مرار قھی...من واسھ فردا... بروشمیپس بق....یکرد

 ادا ی خواھرگاهی رودر جانمید...من دستم بستھ اس...ی وچطور برش گردونیکار کن
 . جنگ توئھنیا... کنم امایم

 .شمی مرهیمن چ...امیاز پسش برم-دستاشو مشت کرد وبا تحکم گفت        
 !!!ی فاتح باشی تونیم....ی قوھی روحنیبا ا-         
 !!ھستم- گوشھ لبش نشستیلبخند        
        

 نظر ری رو زنی مدت من آبتنیتو ا... گذرهی از برگشت خانوادم میدو ھفتھ ا        
 گفت برف اومده ی مای چھ خبر؟؟دمی پرسی فکر بود وھربار ازش میمدام تو...داشتم

 مرتبھ حرف نیبا الناز چند... وقت نشدچی موقع ھنیاما ا!!گمی سرموقعش مایتا کمر 
 حتشی شاھده دھنم کف کرد از بس کھ نصخودش خدا!!ی چھ تلفنیچھ حضور...زدم

از ھمون !!سرتق.... نبودای جوره کنار بچیھ... ثابت قدم بودینامرد بدجور!!کردم
 نی اریآدم قحط بود گ!!نی خاک برسرت آبتـــــــشیچ.... جور مزخرف بودنیاولش ھم

 دایپ خودم واست!! افتضاحتقھی سلنی کارت کنھ با ای خدا بگم چی؟؟ایبوشوک افتاد
اما آخرش با دخالت خانواده ھا !! کھ تویصبر ندار... مثل پنجھ آفتابیکی کردم یم
 اون دی دوی طرف منیاز... شدی رو پا بند نمنیآبت... تموم شدی بھ خوشھی قضنیا

 رو ی خاستگاریقرار مدارا! کردی بھ ھمھ محبت م زد وبعد پنج سالیداد م...طرف
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 ریمامان ھم رنگ وروش جا افتاده وآب ز!!) ...رآمدکا...عیسر...کوتاه(گذاشتھ بودند
آرش ... کردی بھم ادا مشی دوری روزانی وددی رسیبھ خودش م...پوستش رفتھ بود

آرش ...ایتالی ماه عسلشون رفتند ای ساده گرفتند وبرای مراسم عروسھیومارال ھم 
 اومده  زد تو سرش کھ ھوو سرشیواحسان مدام م... وار عاشق مارال بودوونھید

 اونشب مدام کنارم امیت.... بودییبلبشو...ختی ری ازون ور گولھ گولھ اشک منایوآر
 ی بی داداشانکھیبا ا... تعصبش بودمنیعاشق ا... خوردی جم نمشمی لحظھ از پھیبود و

 ی سالن نشستھ بودم وبا لب تابم کار میتو... مواظبم بودامیتبخار خودمم بودند اما 
 صفحھ برداشتم وبھش یچشم از رو... نزدی کنارم اما حرفنشست  اومدنیکردم کھ آدر

 ....نگاه کردم
 ی دلم واست تنگ شده بود اومدیلینجا؟؟خی ای اومدی پاشدی چی براقایاالن دق-         

 ؟؟ی کنلیحضورت رو بھم تحم
 !!نیھم...نجایاومدم نشستم ا.... ندارم کھیبا تو کار-دستش رو تو ھوا تکون داد        
 .نی اونور بشم؟؟برویمگھ کمبود جا ومکان دار-         
  ننھ غرغرو؟؟یدی مری گنمیتورو سننھ؟؟بھ ا....نمی بشنجای ادهیعشقم کش-         
 . جنگل سبز بشھرتیز....نجایاصال بتمرگ ھم-         
 : بعد دوباره صداش در اومدقھی شدم کھ چند دقرهی ختوریدوباره تو صفحھ مان        
 .ی کنی میبررس....ی دارقی دقیلی؟؟خی داریقاتیکار تحق....گمیم-         
 : گفتمی بھش نگاه کردم وجدیبا حالت خاص        
ودت  تو چھ مربوط اصغر؟؟سرت تو الک خ؟؟بھیتو فوضول من وکارام-         

 .باشھ
از ... خوبھ کھ آدمیلیھ؟؟خی چی دونیخوب م- ... کردی می بازیبا انگشتاش باز        

 رسمشھ نیخوب بھ ھر حال ا...خانوادش باخبر باشھ... وانیحال واحوال اطراف
 مگھ نھ؟؟....گھید

 شده تو زبون د یچ....؟؟دومای دونی میاوال مگھ تو خودت رو جزو آدم-         
 خودت رو ی واسھ چ؟؟بازی بعد صد سال حال واحوال بپرسی خوای میرآورد

 ؟؟ی کردنیریش
 یلی دلدیحتما با...گرانی شدن از حال دای جویمگھ برا...دھھ-         

 ...ینجوریباشھ؟؟ھم
 ھ؟؟یبگو دردومرضت چ.... نکنای رو سن؟؟منیآدر-دمیبھش توپ        
 وبعد چند لحظھ درنگ سرش رو  دست دست کردکمی...دی روش ندشی پیراھ        

 :دی گوشم آورد وآھستھ پرسکینزد
 ؟؟یتو دست وبالت ندار...یخبر مبر...نا...ی وسارنیعمھ نسر...از-         
با خنده کنترل شدم بھ روش نگاه کردم کھ ...دی شد وابروھام باال پردهی چاکشمین        

لب تابم رو خاموش ... سرجاش صاف شد ومعصومانھ نگاھش رو بھم دوختعیسر
 :کردم وگفتم



 570 

 بلھ؟؟... بودلھیحال من وس!! ھندوستان کردهادی تورو یپس بگو چ...خوب-         
 حال خواھر دنی پرسیعنی...نھ...من...خو.ھ؟؟ی چھ حرفنیا- بھ پتھ تتھ افتاد        

 باخبر دیبا...لندیخوب اونا ھم فام..اما خوب...مھی مادرزادفھی از جونم کھ وظزتریعز
 مگھ نھ؟؟....گھیبود د

 یچرا خودتون زحمت نم...یخوب شما کھ انقدر بھ فکر اقوام وخانواده ھست-         
 ی وھم حالدی شنوی مبارکشون رو بھ گوش جان میھم صدا... کھستی ند؟؟بدیکش

 .ی ترکونی چند نشان رو درجا مری تھیبا ...یدیپرس
شما ... امورنی تو اشھیھم...آخھ- شدرهی وبھ انگشتاش خنییسرش رو انداخت پا        

مگھ ...دی برسونیزی چیاری...یکمک...ھی ودیری دست ما جوونا رو بگدیبا...بزرگترا
 ست؟؟ی ننطوریا

 گرفتھ یری وسربھ زتیآنچنان رنگ معصوم...ادی تا خندم در ندمی گزیلبم رو م        
 وچشم وگوش ری بچھ سربھ زنی کنھ کھ چقدر ای نشناسش فکر میبود کھ ھرک

دل پاکش بھ ... ھستی اما ھرچھی مار ھفت خطھی شونی ندارند کھ ایاما آگاھ...پاکھ
 : رفتھ گفتلی مکار نگام کرد وتحلیباھا ومثل رویباال چشم....دی ارزی منایھمھ ا

 ؟؟ی زنی رو پس ممیاریدست -         
 ی کار می چنمیبب!!امون از دست تو- فرستادم واز جام بلند شدمرونینفسم رو ب        

 .تونم بکنم
 . من روت حساب مدام العمر باز کردم ھایآن- با داد گفت        
 رسونم ی بھت میاری ھی مورد نیاما در ا!!!یتو غلط کرد-از پلھ ھا باال رفتم        

 !!یا نکرد رو ادنتی ودیی چشم وروی بینگ
 !!ی کنم خواھریجبران م.... فدات بشھنی آبتیالھ- گفتیبا شادمان        
 .شھی کھ عمل کنھ؟؟حاال بھ وقتش معلوم مھیک-         
 خونھ جال نی تو ای حسابیرنگ خوشبخت...با آرامش وارد اتاقم شدم ودرو بستم        

دش وروال سابق وپر از  خوری ومسلی ری افتاده بود تویھمھ چ... کرده بوددایپ
 رمی بگنای از ساری حالھی...می ورفتم سمت گوشزی میلب تابم رو گذاشتم رو!!آرامش

 ی ھایکی ونزدرانی برگشتھ بود انای ساربا  کھشدی وقت میلیعمھ خ....ستیبد ن
 تو کشورش ی خواد آخر عمری گفت میم... وموندگار شددی خونھ خرھیخودمون 

 باھاش دی کھ باھیقتی داد اما حقی افکار آزارم منیگرچھ ا.... دفن بشھنجایبمونھ وھم
 !!!کنار اومد

        
 یچھ خاطره بد....می شدادهی وپمی پارک کردنای در خونھ الناز ای رو جلونیماش        

 زده بودم تا الناز قشنگ پی تیحساب... بودیتم امشبم کال نبات... جا دارمنیاز
 ھم ھمراھمون نای وسارنیھمھ نسر..ادی وحساب کار دستش بنھیخواھرشوھرش رو بب

 :د زی لب غر مریمامان مدام ز..بودند
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 نھویدلش کھ ع.... بچھ سر عقل اومده باشھنی خوره ایمن کھ چشمم آب نم-         
شبش بند وبساطش رو ...ادی میکیامروز صبح ...درش چھار طاق بازه...کاروانسرا

  بار دومش باشھ؟؟نی سرعقل اومد ایک....رهی کنھ میجمع م
 !!ی اعتماد دارنی چقدر تو بھ آبتیمام- رفتم کنارش وبا لبخند گفتم        
 مخش بھ کجا خورده کھ ستی بگم مامان جان؟؟معلوم نیچ-  گفتیبا اوقات تلخ        

 زدن ثمر داشتھ واری ھمھ بھ در ودنیخدا کنھ ا...دهی دی عشقا رو دائمنی از ھمیکی
 .ھباش

 دونھ یخدا م!!یدی رو ندنیشما کھ حال آبت...ھی دفعھ واقعنیمن کھ مطمئنم ا-         
 .چقدر بال بال زد

 یخودم م!!ھی بھ چی چی خواد بھ من بگیتو نم... نکنشیاز پشت!!خوبھ خوبھ-         
 .نمیب

 ی خوای میناسالمت!!ی اوقات تلخالی خی امشب رو بھی... قربونت بشمیالھ-         
استارتش ...می عمر باھم سروکار داشتھ باشھیقراره ...ی کنتیعروس ارشدت رو روئ

 . ازوناشھ ھانیا!! بزنزیرو مسالمت آم
قلمش ... درازتر کنھمشی شد؟؟بخواد پاشو از گلی چیچ-بھم با غضب نگاه کرد        

  نشونمش سرجاش کھ جرات نداشتھ باشھیم...ازوناشھ کھ ھست!!چھ غلطا... کنمیم
 .ازوناشھ ھا)ادامو درآورد....(ـــــــشیچ. کنھتی پسرم رو اذای اجازه من آب بخوره یب

حرص .... رو از رو بستھ بودری اولش شمشنیمامانم از ھم...خندم گرفتھ بود        
 حد لجش دراومده نی کھ تا ادهی از الناز دی دونم چینم...ومدی خورد ودنبالمون میم

 رو بھ صدا درآورد فونی مضطرب آی با ظاھرنیآبت...میستادی در ایجلو....بود
 : گفتوشم کھ در گستادمیکنارش ا...ومنتظر شد

 بشھ وگرنھ از ریامشب عاقبتمون ختم بھ خ... مامانی کج خلقنی با ادوارمیام-         
 . کنمی مدی قطع امیزندگ

 . کنھی نمی بھ ضرر بچش کاری مادرچیھ!!نگران نباش-         
  ھم راه انداخت بھ مصلحتھ؟؟ی کشسی وگسی اگھ گیعنی- با استرس نگام کرد        
 کھ بخواد ھمھ ستی فوالد زره نای طھیمامان کھ سل!!نترس-  زدمیلبخند گشاد        

 رو از دستان مبارک تو یمطمئن باش کھ من شام عروس... رو بھ ھم بپاشونھیچ
 . کنمیصرف م

 زد وبا طعنھ ی باز شد کھ مامان پوزخند صداداری مانندیکیری تیدر با صدا        
 :گفت

 می رفتی خواستند میم...باالخره لطف فرمودند درو باز کردن!!چھ عجب-         
 .گھید

 ری وسط راه گدیشا-  گفتی ومھربون وبھ شوخنی خوش بشھیبابا مثل ھم        
  خانوم جان؟؟ی کنیچرا زود قضاوت م...کردند
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 وغرور رفت سی درو ھول داد واول مامان با فنی نگفت کھ آبتیزیمامان چ        
 : وگفتکمونی اومد نزدنیآدر...داخل وبعدم بابا با خنده

 آماده یمامان بدجور!! بشھری بکن فقط امشب ختم بھ خی نذرھی نیآبت-         
 . زنھی میخطر...نبرده

 : وبا عجلھ گفت دستش رو گذاشت پشت کمراموننیآبت        
برو ... سوزن بھ تخم چشمم نزنگھیتو د...ھیبحران... دونمی رو مطیخودم شرا-         

 !!تو
 .... درو از پشت سر بستنی داخل کھ آبتمیرفت        

       
 :امیت        
 برانداز تی رو با حساسپمی تنھی آیگره کراواتم رو محکم کردم وبا اخم سابقم تو        
 دینگاھم چرخ...می ازش راضشھی گفت مثل ھمشھیدر واقع م..نھ!خوبھ....کردم

 یلیخ.... ھوا گوشھ لبم جا خوش کردیلبخند ب... دراور گذاشتھ بودمزی میرو...سمتش
 خوش قول باشم اما باز ھم غرور سرسخت نتوقتھ کھ قصد دارم تو رسوندن اما

 ی منیبرا... بزنم امانشی وجنگم تا بتونم زمکاری درحال پشھیھم...شھیمردونھ مانعم م
 رو برداشتم واز اتاق رفتم نمی ماشچیسوئ...ھی رشد کردم کار دشوارنطوریکھ از اول ا

 رو دور د وظرف اسپندی جلو دویمامان با سروصورت درست کرده اش تند...رونیب
 :س شد خونھ منعکی فضای صداش توی از اون طرف سالن اصلایسرم گردوند کھ آر

 زنھ کھ ی نکرده بھ سرش میحدس وگمان خدا....ری نگلشی تحویلیمادرجان خ-         
 !!ھیعجب آش دھن سوز

 : گفتای لب زمزمھ کرد وخطاب بھ آرری رو زیمامان ذکر        
خوش قدوباال ....دوتا پسر دارم شاخ شمشاد... مامان جانستی کم نلیحسود وبخ-         

 ی خوایبعد م.... ندارهدنی دی؟بترکھ چشماشون کھ سو چشم نخورند؟ی خوایم
 شورشون بال یفقط با اون چشما....نندی تونند شماھارو ببیچشمتون نزنند؟؟اونا کھ نم

 !! فرستند سمت جون شماھایم
 : زدم وبا خنده گفتمیچشمک        
 از من شتری بایآر...دوران رو بورس بودنم گذشتھ... شدمریحاال مامان من کھ پ-         

 .دیری بگدهینا عادالنھ اس کھ اون رو ناد....تو چشمھ
برو خودت رو بچھ حساب - شد وچھرش رو تو ھم بردنھی دست بھ سایآر        

 !! زارهی بغلم مری زیھندونھ الک...کن
 رو کھ قتیحق...دهی منھ کھ بھ تو رسراثیم....قتھی گفتم عند حقیھرچ!!نھ واال-         

 . کنممی تونم قاینم
 ستبر کرد نھی وسکی کتش رو بھم نزدیلبھ ھا... زدیزی برانگنی لبخند تحسایآر        
 :وگفت
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زود !! مثل امثال ما کم شده داشمپی خوشتیآدما... دوراننیتو ا!!گھیآره د-         
 . تو چشممییایم

 ی چھیحاال من ... بھ خرج بدهی فروتنکمی!! جنبھ تر از تو نوبره واالیب-دمیخند        
 .پروندم
 ....زونی شد وصورتش آوی خالکی الستنھویبادش ع        
 ی حال کنم بعد بزنی الکی دادلمی چاخان پاخان تحوای آر؟؟مرگی الف زدیعنی-         

 تو حالم؟؟
 تو یچقدر کمبود اعتماد بھ نفس دار-... شونشیزدم رو...کشیرفتم نزد        

 یاز وقت!!ای دل نازک شدیلی خایتازگ... باشھفی انقدر ضعدیش من کھ نبادادا!!پسر
 .ی شوور کرده تو ھم تو لکتایآرم

حس ... کم حال کردی رفت تو ھم واخمافشیق... عوض شدای آریرنگ ورو        
 ری کرد وگوشھ گی موضوع بق مھی کھ سر اشیدرست مثل بچگ....کردم بغض کرده

 ی وبرازهی عزیلی کھ واسم خیخواھر....تک خواھرمھ یامشب شب عروس... شدیم
دعوا ...دندبزرگ ش... اومدندای باشھ باھم بھ دنیھرچ!!زتری عزایآر

 ستمی نباشم کمترم نشتریب!! نداشتم نھی من نقشگمینم... کردنھیگر...دنیخند....کردند
 رو یی ھم تنھاای شد آرمانی اری درگتای آرمیاز وقت.... کنھی فرق میلی خای آریاما برا

 اون گھید!!دی وتوجھ شدرهی قرار بگگرانی دنیمدام دوست داره مورد تحس....حس کرد
 گره یداشت بھ انگشتا... کردمکیسرم رو بھ صورتش نزد...ستیپسر سابق ن

 :آھستھ گفتم... دادی کرد وبغضش رو قورت میخوردش نگاه م
بچھ ننھ ....ستی مرد نگھیھ کھ د کنھیاگھ قرار باشھ کھ کھ مرد بغض کنھ وگر-         

 !!اس
 ی احساس ندارند؟؟اونستند؟؟مگھیمگھ مردا آدم ن-  شدرهی سرخ خیبھم با چشما        

 !!ستی نیچیکھ احساس نداره جز سنگ سرد ھ
 :گفتم!! بھ حرفاش فکریاخم کردم ولحظات        
 کھ تا ابد وردل تو شھینم....رهیسروسامون بگ.... ازدواج کنھدی باالخره باتایآرم-         

 غصھ دیپس من با....یری می زاری می روزھیتو ھم !!بمونھ وکل کل کنھ
 یشب عروس... چرا؟؟بس کن پسری ناراحتگھی خوشبختھ کھ دیاگھ بدون...بخورم؟؟نھ

 .یریشگون نداره زانو غم بغل بگ
 می من شدنیسوار ماش...زدم بھ بازوش کھ بابا فرمان حرکت رو صادر کرد        

آخر ... گرفتی ور واون ور تماس منی دستش بود وبا ایبابا مدام گوش...میوراه افتاد
 : رو کوبوند رو پاش وغرولند کنان گفتیگوش

 نیھم!! نھیگفت... ما شد؟؟چقدر گفتم صبر کن خانوم جانبی داماد بود نصنمیا-         
 !!خوبھ الھ بلھ

 : عقب مشتش رو گرفت جلو دھنش وگفتیمامان از صندل        
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 مرد؟؟خجالت بکش جلو یاری کھ بھ زبونت مھیچھ حرف!!اع اع اع-         
 کھ ستیخانواده دار ن... کھ ھستستی کم داره؟؟آقا نیدامادم مگھ چ....پسرات
 ی؟؟می خواستی می چگھید.... کھ ھستستی وسربھ راه نتیمودب وبا شخص....ھست

 د؟؟ی رسی از راه می اھزاده شادیم بمونھ بترشھ کھ شـــــــــاذاشتم دخترکم رو دست
 . شدی مدای بھترم واسھ دختر من پنیاز- تکون دادیبابا کالفھ سر        
 کھ حاال یچرا قبول کرد...ی بودیخوب پدرمن شما کھ ناراض-مداخلھ کردم        

 !! کھمیدی ندیادری وابیع.... پارچھ آقاستھی ؟؟واقعایپشت سر بنده خدا بد بگ
 . زود بودیلیوگرنھ ھنوز خ.... قبول کردمتایبھ خاطر آرم-بابا پکر گفت        
 دونم کھ دل کندن از تک دخترت واست یم!!نی شاھیاری میبھونھ الک- مامان        
 بمی شکرت داماد خوب نصای کرد کھ خدای بود کھ داشت بپر بپر میوگرنھ ک...سختھ
  خورم؟؟ی می بھ چھ دردگھی تورو نشناسم د؟؟منیکرد

 دخترت رو ازت جدا ی خواینم...نیدستت رو شد آقا شاھ- بشکن زد وگفتایآر        
 .کنند

 کھ بدونم یاما وقت!! سختھیواسھ ھرپدر- گفتومدی کھ از تھ چاه مییبابا با صدا        
 !!یی سر تنھایفدا... کنمی منی دخترم رو تضمیخوشبخت

 خاک کھ تو دم از ریمگھ من رفتم ز!!نیخجالت بکش شاھ- مامان با بغض گفت        
 ؟؟ی زنی می درمونی وبییتنھا

 .ی کنی رو حس متای آرمی خالی خودتم جایاما حت... خانومم؟؟نھھیچھ حرف- بابا        
 : من وبا دعوا گفتی تو بازویکی وای بابا زد توسر آرھوی شد کھ ی دونم چینم        
 تھ دی بارندی تو خونھ گنده کردم کھ ھنوز آدم نشدند زن بگریدوتا نره خر پ-         

 ی بچھ ھاشون رو سروسامون مکیھمھ از بزرگ بھ کوچ... رو شوھر بدممیتغار
 . بچھ بزرگ کردنمنی خاک برسر من نکنند با ایا!!ما برعکسھ...دند

 کره ؟؟کلی آوردری خور بدبخت گیپدر من توسر!! بابایا- مبھوت گفتایآر        
بابا !! تو کلھ من بخت برگشتھی زنی میگردیبازم برم...ی زنی رو دور منیزم
 من بعدا رونی اومدنمون ھولم داد گفت اول تو برو بای خودش موقع بھ دنتایآرم

 . خانوما مقدم ترندوگرنھ!!من اسکلم باور کردم اودم شدم بزرگھ...امیم
چخ چخ .... کنھی میواسھ من چرب زبون!!یخفھ خون پدرصلوات-بابا داد زد        
 !!نزن

 ...خندم رو بھ زحمت کنترل کردم کھ بابا مچم رو گرفت        
 ییبو!! خودتھی کپدشیعقا....ھی شازده ھم داداش جنابعالنیا...حاال بخند!!آره-         
 . کھ باباشم نبردهیاز من

 سرمون؟؟ما ادی کھ بال بمیریخوب مگھ بده؟؟زن بگ-ن جواب داد می بھ جاایآر        
 !! رو عشقھیمجرد...می رو نداراشی وبدبختی وارالیحوصلھ ع

 : گفتزی آمحتیبابا انگشتاش رو جمع وشکل غنچھ کرد ونص        
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 ی نگاه کنمونیتو دوران مجرد!!ھم من....شھی ھمسر مناسب کامل مھیمرد با -         
 . من رو جمع کردیمادرت اومد سروتھ زندگ... بودمتی تو عصر جاھلینی بیم

 ... منی زد بھ پشت صندلایآر        
 سر تی خوام تو عصر جاھلیم.... خوام ناقص بمونمیاصال من م!!آقاجان من-         

 .دی وصلھ زن گرفتن رو از من بکننیا!!گھی ددیولم کن...کنم
 :دی دندوناش غریواز المامان با حرص زد تو سرش         
 ھی شبکمی یکاشک!!جواب سرباال بده.... رو حرف بابات حرف بزنیحاال ھ-         

 .ی شدیداداشت م
 خودش از نین؟؟ای؟؟ایک- پشت سرش رو مالوند وبا دست بھ من اشاره کردایآر        

 .ھی باخودم چفمی دونم تکلیحداقل م!!صد مرتبھ بھ من...من داغون تره
 : وگفتمدمی کشی دلم آھی بھش انداختم وتویقی نگاه عمنھی آیتنھا از تو        
 وسرگردون جی پر از ابھامت گیای دنیحداقل تو...یگی رو واقعا راست منیا-         

 !!!ھی بھ چی چی دونی ومیستین
 
 

 شی عروس بوق بوق کنان بھ سمت باغ تاالر پنی دنبال ماششگاهیاز دم در آرا        
 رو با بندبند یمنم شادمان...اوردی خانوادم من رو بھ وجد می شاددنید...می رفتیم

 کردنش با زمان حال اسی وقی ناب بچگیخطور لحظھ ھا.... کردمیوجودم لمس م
 ی چشم پوششی وخرسندی شد از خوش حالیم رو بھ ھمراه داشت اما نیبی عجیدلتنگ
 مانی دست تو دست اتایآرم... شدمادهی پارک کردم وپنگی پارکی رو تونمیماش....کرد

جلو .... دست وھلھلھ گوش فلک رو کر کردی شد کھ صداادهی پنی از ماشواشیآروم و
 : ودر گوشش زمزمھ کردمدمیرفتم وگونش رو بوس

 .ی شدی خودت خانومی براگھید....مبارکت باشھ خواھر کوچولو-         
االنھ ... رو زخمم نمک نپاشگھیتو د...امیبس کن ت-ت گفی با بغض سختتایآرم        

 . وحوض پر کناریبعد آب ب...بترکم ھا
 کم ای بلندی تو پستدینبا....ی باشمانی کوه پشت اھی مثل دیتو از االن با-         

 !!ھی ھر کسری تقدنیا...یاریب
 صورت غم زدم لبخند نشوندم یعقب گرد کردم ورو...ازش فاصلھ گرفتم        

 زد یبھ زور دو کلمھ حرف م.... بودیروآرومی پسر سربھ زمانیا....وچشمک زدم
 راست باال واری کھ از دتایخود آرم... کردمیتعجب م...ومدیوصداش از حنجره درنم

 شده؟؟اما حس بشی نصی بخاریب دمی وشای ساکتنی بھ ای رفت حاال چطور ھمسریم
 داد کھ خواھرم ی پسر بود بھ قلبم آرامش خاطر منینگاه ا ی کھ توینانیاطم

 باشھ شی خونبیانگار کھ رغ... نگاه کردمانی بھ ای با حالت خاصایآر!!خوشبختھ
 ی باال آورد وجددکنونیانگشت اشارش رو تھد... رو ازش غارت کردهیوجواھر

 :گفت
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نازک تر بھش از گل ....آب تو دل خواھرم تکون بخوره... خوامیفقط م-         
 ادتی... کنمی چک مدئویھمھ عمرت رو واسھ و...ارمیدمار از روزگارت درم....یبگ

  نھ؟؟ای یملتفت.... دنگ جمع کنشیپس حواستو ش... پشتشندلی اھینره کھ خواھر من 
 یمتیآدم کھ با عشقش نا مال- باال داده نگاھش کرد ولبخند زدی تا ابروھی با مانیا        

 مورد کامال صدق نیدرمورد خواھر شما ھم ا....دهیرو تخم چشماش جا م.... کنھینم
 !!ای جمع آقا آرالتیخ... کنھیم

 ی نمیمتیآدم کھ با عشقش نامال....( شد وحرفاش تو سرم اکویتھ دلم خال        
 چھ ھی وبقای آنالنیمن ب.... بھم ھجوم آوردیحس بد...)..دهیرو تخم چشمش جا م....کنھ
 از خودم برنجونم نکھی فرق سرم جا بدم نھ ای اون رو رودی قائل شدم؟؟من بایضیتبع

 محابا بھ سمتم حملھ ور یعطش جنگ وجدل ب نمشی بیھربار کھ م....وبرونم
 ی رغبتی ھمھ بنیبسھ ا...ی سردنی تموم اھی زدم کھ کافبیھربار بھ خودم نھ...شھیم

 ی ھرچقدر کھ از احساسم دورھیکاف....یخی غرور یی ھمھ خودنمانیبسھ ا....نیدروغ
 اعتراف یحاال وقتشھ کھ بھ ھمھ چ... کھ تظاھر کردمیبسھ ھرچ....کردم

 گرفتند کھ ما شی رو پی بھ سمت محوطھ داخلیعروس وداماد راه سنگ!!وقتشھ...کنم
بھ محض ورود ھمھ شروع بھ دست زدن وھلھلھ ....می رفتیھم پشت سرشون م

 میاز خانواده مادر... کردمی سالم ملی بھ اقوام وفامی مصنوعی سر ولبخندبا....کردند
 ی گرگ صفت رو میرتای غی اون بھمھ  جرمیاما خانواده پدر... کم اومده بودندیلیخ

 ی افتخارنیھمچ.... وحاالدمی کدومشون رو ندچی بھ چھارسالھ کھ ھکینزد...دندیکش
 با اخم ایآر...میستادی سکو ایرو!!نکبتا.... ھمشونی از شکل وروزارمیب!! نشدهبمینص

 : گوشش بردم وگفتمکیسرمو نزد... کردی نگاه ممانیوتخم بھ ا
 .گھی دشی خوردیم!! مردری شی رو از بدبخت گرفتتیآرامش وامن-         
ولم .... ندارمگھی رو دیکیحال وحوصلھ تو -با پشت دستش پسم زد ودمق گفت        

 !!کن لطفا
 !! شازدهستی جنگ ندونی کھ منجایا...یاووووو تو کھ با ھمھ سرجنگ دار-         
انگار کھ ...ی طورنی با ھمھ اشھی کھ ھم؟؟تویپس خودت چ- نگام کردتیبا جد        

 کس برات چیھ....ی دارنھی دارند وازشون کیھمھ خلق خدا از بدو تولد با تو پدرکشتگ
پوزخند ....( بستھری کھ ھمھ رو بھ رگبار تھیسردغرور تو سالح .... کنھی نمیفرق
 .ستی نیرتی بھت وحی جاده؟؟پسیرس  از تو بھ من ارثیمگھ نگفت)زد

 :اخم کردم وگفتم...دی دوخت وپوست لبش رو جوستینگاھش رو بھ پ        
 ...یمن با ھر کس...ی کنیتو اشتباه م-         
 راه ی کھ حرفم بی دونیخودتم م!!خودت رو تبرئھ نکن- وسط حرفمدیپر        

 .ی کن اصالح بشیسع...ستین
پس ....ی من رو نداردیتو کھ د.... کنھی آدم کالھشم قاضستی وقتا بدنیگاھ-         

 ؟؟ی کنی حکم صادر میچرا الک
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 ی کنی رو در درونت حالجیتو ھرچ!! کھ تو قلبتھھیزی ھرچیایرفتار تو گو-         
 کمیخودتم ...ستی نزیچندان دوستانھ ومسالمت آم...رفتار وبرخوردتو...یدیبروز م

 ؟؟ی از خودت ساختیری کھ تو در برابر ھرکس چھ تصونیبب...قضاوت کن
 م؟؟ی شکلیتو ذھن تو چ-         
 !! ندارهی وواضحی خارجتیھو-         
 دھن ی رو تونشیی زد ولب پایضی نگاش کردم ولبخند عریگوشھ چشم        

 ....دیکش
چقدر من خوش ...ھھ.... شدمرهیفکم رو جابھ جا کردم وبھ جلو خ!! بزمچھپسره
 ی کدمی بودم کھ نفھمشونمیانقدر غرق افکار پر!!شیچ...تی ھوی انسان بھی!!بختم

جلو رفتم ... اومدند ورفتندی ونوبت دادن کادوھا شدونصفدنیعروس وداماد رقص
 ساعت ھی وتای آرمی برادیف طال سفی ظرسی سروھی....دمیون رو بوس جفتشیورو

 تشکر ھی ومدی کھ می واز ھرکسستادمی عقب تر ای کمتایکنار آرم...مانی ای براکیش
نگاه !! بسشونھنمیپس ھم.... پاره کردن نبودمکھیاھل تعارف ت... کردمیساده م

با ...دی سرم رو باال کشی دخترفی ظری گشت کھ صدای منیسرگردونم رو زم
 دستام مشت شد ونگاھم دنشیبا د....دمی نگاھم رو باال کشورده در ھم گره خییابروھا

وتنھا ...ینھ سالم...ینھ لبخند!!ی بت سنگھیمثل ...ی احساسی وبیپر از حس سرد
 رنگ وبراقش براندازم ی آبی کنھ؟؟با چشمای کار می چنجای مبھم کھ ایسوال
موھاش رو ...بود  تنشی بھ رنگ مشکپوری بلند گدهی وپوشی اندامراھنی پھی....کرد
 زد وروبھ ی اانھیلبخند انتقام جو... داشتیحی ملشی شونھ ھاش ولو کرده وآرایرو
 : گفتتایآرم

 مثل ی دختر خوشگلقی واقعا الشونی مثل ایاقتی با لیآقا....زمی عزگمی مکیتبر-
 !!حتیاز من بھ تو نص...قدرش رو بدون!!توئھ
 خواست یدلم م...نگاھش رو بھ من دوخت کھ پوزخند زدم... رفتھ بودنی اش از بلھجھ

 کھ ستیاصال برام مھم ن...موھاش رو بھ دم اسب ببندم ودورتا دور شھر بگردونمش
 شیھد.... فروکش کنھشی آتنی خوام ایوفقط م!! کار مربوط بھ افراد جاھل واحمقھنیا

 کردم تا ی گرمیبلعکس با اونا سالم واحوالپرس...درو کھ داد پدرومادرش جلو اومدن
 تو چشماش یقیحس نفرت عم!! طور شدنیوھم... ارزش ندارهیزیبدونھ برام پش

لباس ... بھ خودش گرفتیدینگاھم رنگ جد.... شدانی نماایقامت آنال... کردیفوران م
 نینگ پر تاج ھی تنش بود وموھاش رو از وسط سر فر درشت داده بود ویپف دار نبات

بامن ست ... کردی مثالش می کھ داشت بی کم حال وکاملشیآرا....رو سرش بود
 ی وکفشاییطال- ی وکراوات نباتی مشکراھنی براق با پیمنم کت وشلوار نبات...بود
نگاه اشک بار ... اراده لبخند زدمیآب دھنم رو قورت دادم وب.... داشتمی مشکیورن

 : گفتیتا رو بغل گرفت وبا خوش حالی آرمایآنال... شددهیفلور بھ سمتش کش
 ی شکارچمانیالبتھ آقا ا....نندی در کمایلیخ!!ایتنھا تو کوچھ نر....ای قشنگ تر از پریا-

 !! شده پرنسس امشبدشی بوده کھ صیقھار
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 : رو بھ خودش فشرد وگفتتای ھم آرممانیا...نیی لبخند زد وسرش رو انداخت پاتایآرم
 .دیلطف دار!!نوم خای آندیخجالتمون ند-
  مگھ؟؟گمیدروغ م....تعارف کھ باھاتون ندارم-

ناخودآگاه ھمراه اخمم .... رو بھم دوخت وچند لحظھ مات نگام کردزشی آمطنتی شنگاه
 : گفتمانی رو لبام نشست کھ ابروھاش رو باال فرستاد کھ ایلبخند

 .شھی طور کھ نمنیا....امیحاال ما ھم موقع شما از خجالتتون درم-
 بخوره یزی چی مغزش بھ سنگی کھ کدوم نره غولستیاوووو حاال معلوم ن-دی خندایآنال

 !!! ببره خونھ بخترهی بگگھی من روھزارسال دادیب
 خبر یاز ھمھ چ...دنی خندزی بھم نگاه کردند وریواشکی نامحسوس وتای وآرمایآر

 تنم ینگار توا.... کردم داغ شدمیحس م....رونی بدندی زبونم کشریاز ز....داشتند
نفسم رو ....گرمم شده بود... علم کرده بودند کھ من رو توش زنده زنده بسوزونندیشیآت

 دم گوش ایآنال... گره کراوات رو شل کردمی کمم وبا انگشت اشاررونیمحکم دادم ب
 نی کھ ایریحس کم نظ... خندهری رو پچ پچ کرد کھ ھردوشون زدند زیزی چتایآرم

 فلور یصدا... نداختی مثل من رو بھ تب وتاب میخنده ھا داشت ھر دلباختھ ا
بھش با غضب نگاه کردم ... تر کردی انداخت واعصاب مخططم رو خط خطتیپراز
 :ناز گفت کھ با

 براش شھیھم..... مثل شمای وبا کماالتزدردونھی جان؟؟خانوم عزیچرا کھ نھ آن-
 وقت ورد ید و اسمتون ھر وقت وب آل ھست کھ غش وضعف کنندهی ایسایک

 .زبونشون باشند
 وھمون جا بھ کمربند رمی گلوش رو بگخی خواست بیدلم م... با لبخند نگاه کردبھم

ھنوز وقتش .... لرزوندی از شدت خشم وغضب تموم تنم رو میفیلرزش خف....ببندمش
ھ تموم برنامھ  دختر گند بزنھ بنی انکھی رو بگم نھ ای خواستم خودم ھمھ چیم....نبود

 شد وبا تکبر بھ کیچرخوند ودو قدم بھم نزد  ھمھنی نگاھش رو بایآنال!! منیھا
 : فلور انداخت وگفتیسرتاپا

 من ای شده باشھ یگمون نکنم کھ از شما سوال.... ممنونم امادی وتمجفی تعرنیاز-
 . داده باشمییافتخار آشنا

ب کھ انگار چھ شخص مھم  بھ قبقی ابروھاش رو باال انداخت وچنان بادفلور
لبخند ژکوندش ھنوز رو لب ....میدی وما محل سگم بھش نمستادهی جلومون ایومشھور

 ...بود
چون ...حتما معرف حضورتون ھستند!!یمیدختر استاد فراز حک....فلور ھستم....فلور-
 . باشھدهی امشب بھ گوشتون نرسی ممکنھ کھ آوازه مھمون افتخارریغ

 بھم نگاه کرد ی اھی باال فرستاد وچند ثانرتی ابروش رو از شدت بھت وحی تاھی ایآنال
 ری ختم بھ خی کردم کھ ھمھ چیخداخدا م... وبھ کف سالن دوختممیکھ ازش چشم دزد

 لی تحلیی چشماشو تنگ کرد وبا صدای کمیآن... رو نسوزونھیدی جدشیبشھ وفلور آت
 :رفتھ گفت
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 ؟؟یمیاستاد حک....دیگفت-
 !!بلھ-ر گفت با کبفلور

 دم؟؟؟ی امشب؟؟درست شنیومھمون افتخار-
 !!!کامال-

 باال ی دوباره برگشت بھ ھمون دختر با شروشور گذشتھ کھ از سروکول ھرکسایآنال
 : خونسرد گفتیلیخ... کرده بودی رفت وھمھ رو عاصیم
 رو ی ھر احدالناسدیمگھ من با!!خوب خوشا بھ حال وسعادت شماباباتون استاده-

 .دمی ھم بھ عمرم نشنی اسمنی اوالدش رو بدونم؟؟ھمچخچھی وتاربشناسم
 ی تونست چی چند لحظھ دست وپاش رو گم کرده بود ونمیبرا... جاخوردی حسابفلور
 ایاما آر.. نشھانی تا خندم نمادمی لبام کشیانگشتم رو رو...بھ پتھ تتھ افتاده بود....بگھ
 ...دندی خندی واضح متای وآرممانیوا

 . نشدهبتونیافتخارش نص...حتما...خوب-فلور
 .دی مفتخر شدیبلھ اما شما حساب-

 چطور؟؟-دی باال پرابروش
 .شمی ھم کالم نمی بشریچون من با ھر بن-  پشت چشم نازک کردایآنال

 دای درحد شما پیبھ نظرم کس!!دیچقدر شما متواضع-  زدیکیستری پوزخند ھفلور
 .شھینم

 اس؟؟خداروشکر حداقل انیچھ حاجت بھ ب... استانیع کھ یزیچ- ھم باخنده گفتایآنال
 .دی شدرفھمی مورد رو شھی نیا
 د؟؟یشما باھمھ انقدر راحت-
حتما در ....ھی بدونم کھ چطور آدمیوقت... کنمیمن با ھرکس درحدوحدودش رفتار م-

 دونی کم داره ومی انسان واقعھی از یشان واندازش برخورد دارم تا متوجھ بشھ کھ چ
 . نشدهیھنوز خال

 با دونی منیمن از جنگ وجدل تو ا- گرفتی خاصی کرد ورنگ وبوریی فلور تغلحن
 تازه ی کشش ندارم کھ جنگگھید....زخم برداشتم.... جماعت کودن ونفھم خستھ شدمھی

 از دورو یچی بچشند کھ ھیی رو اونایروزی پنیری مزه شزارمیم...ادیبھ وجود ب
 . فھمندیبرشون نم

 وبا تموم یسی بزنھ اما بھ انگلی دھن باز کرد کھ حرفایآنال...ھ جوش اومد بخونم
 : فقط خودش بشنوه گفتمکھی شدم وطورکی نزدی بھش کمیحرص وغضبم وبھ آروم

 ی میدرست مثل امثال شکست خورده تو کھ خودشون رو راس ومالک ھمھ چ-
 . تا سرت رو از تنت جدا نکردمیری اون زبونت رو بگیبھتره کھ جلو...نندیب

 ولھش ی دل من رو شکستیبھ راحت...ادی بر میاز تو کھ ھرکار-  زدپوزخند
 !!یای شکل ممکن برمنی بھ بھترنمیحتما از پس ا...یکرد

 :دمی دندونام غری الاز
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 کھ از تو وچھره ی شدی کرد عاشق کسنی دل وامونده تو بود کھ بھت تلقریتقص-
 .متنفره وازت زارهیمنفورت ب

 احساس ی دونستم چھ آدم بیاگھ از ھمون شب اول م!! وھزار دردسرھیکور-
 . کردمی تو نمیھرگز دل وروحم رو قربون...ی ھستیومغرور

 طلسم وجادوم ی اومدیاما بدون کھ اگھ پاشد...نی لرزشم بشیپا....یخربزه خورد-
 ی ووقفھ بندازی چوب الچرخم بزاریاما اگھ بخوا... اثر ندارهیزی من پشی رویبکن

 . کنمی ماهیبدون روزگارت رو س... منیتو زندگ
بسھ ھرچقدر کھ ...بسھ ھرچقدر کھ پاسوزت شدم-... زدندی تو نور برق ماشکاش

 نزاکت خوش ی دختر بنیتو ھم با ا...دمی وقتھ بریلیاز تو خ...ی جلوم دادریخوار وحق
 .ی من رو نداشتاقتیل...باش

امشب ھم بھ ...ی نداشتشمی پی کھ از اولشم ارزشی نداشت تو بوداقتیل کھ یاون-
 !!یپس خوش اومد... خواھرمی عروسیعنوان مھمون اومد

 بھ فضا یتی شد ورقصنده ھا نور الکی تارستی دست اشاره کردم کھ پبا
 یبھ قدر...ستی وپرت کردم تو پدمی رو گرفتم ودنبال خودم کشایدست آنال...دندیبخش

 وبا آھنگ دمی آغوشم کشیبا خشونت تو...ودم کھ کنترل کارام دستم نبود بیعصب
 کردم کھ االن چقدر یحس م... شد شروع کردم بھ رقصی کھ داشت نواختھ میمیمال

آرامش کم .... دادمھیچشمامو بستم وسمت چپ سرم رو بھ سرش تک...رهیمبھوت ومتح
بھ قلبم الھام ... شدمیداشتم آروم م... گرفتی وخصم رو می قراری بیکم داشت جا

 :دیچی تو گوشم پیصداش بھ نرم!! دختره وبسنی اشی شد کھ تنھا مھروعطوفت پیم
  تو؟؟ی کنی منیچرا ھمچ...رندی درگماتی ممیباز کھ س-

 مگھ چطورم؟- تو صدام نمو داشتخشم
 زی کھ با ھمھ سرستی تو مشکل دارای شدم ییانگار کھ من مرتکب خطا- بودآروم

 .یوجنگ دار
 .خوبھ....حالم-  تر گفتمآروم

 نی بھ ازیچ...ستمی نبھیمنم کھ باھات غر...دروغ کھ شاخ ودم نداره- بودمطمئن
 .... زنھ کھ عصـی م؟؟زاری کنمی قای خوای رو میواضح

 . خوامی مزی چھیفقط ازت ....؟؟یآن!!باشھ....باشھ- وسط حرفشدمیپر
 ؟؟یخوب؟؟چ-

 یم...لطفا.... کنمدای پنیبزار تسک...آروم بشم...بزار-... تمنا بودھیمثل ....دی لرزصدام
 !! فروکش کنھی لعنتشی آتنیخوام ا

 یم-  بودمیصداش نرم ومال... شونمی کردم سرش رو گذاشت روحس
 دی نباگھیامشب کھ د... وبسدهی مشیفقط سکوت بھت آسا... موقع ھانجوریا....شناسمت

 !!پس قبول...ی ومثل آب جوش قل قل کنیحرص وجوش بزن
 اتی تاحاال نتونستھ بود اخالقی احدچیھ...خوب رگ خوابم افتاده دستت-... زدملبخند

 .من رو کشف کنھ
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 خانوم رو دست یبعدم آن....ارهی الخلقھ سردر نمبی افراد عجستمی کس از سچیھ-دیخند
 !!ھیلی وواسھ خودش ارهیبھ وقتش ھمھ رو کت بستھ بھ زانو در م!!ریکم نگ

 . دونمیم!! محضھقتی دونم کھ ھمش حقیم....دهیبھ اثبات رس-
حس قفل شدن ... شدقی بلند کردم کھ سرش رو از رو شونم برداشت وتو چشمام دقسر

 ختھی اسب افسار گسھی نداخت ومثل ینگاھش با نگاھم قلبم رو بھ جنب وجوش م
 کرد ی خشکم می تو اون تارکبرق چشماش...دی کوبی مواریخودش رو بھ در ود

غافل بودم از .... بودعی وسرھ خونم سرعت گرفتانیجر...نفسام تند شده بود!!ومبھوت
 بودم کھ یوتنھا مسخ نگاھ....وفتھی خودمون داره می برای حتای کھ دورمون یاتفاقات

با روشن شدن المپا نا خودآگاه با !!می زندگیشده بود ھمھ وجودم وتک تک واژه ھا
 کھ بھ ی برسھ بھ آنی کردم چرتی خودم حیحت... خشونت پرتش کردم عقبیکم

 توزانش نھی فلور با نگاه کدنید... تعادلش رو حفظ کردزیاز لبھ م زحمت وگرفتن
از ... داشتمبی عجیھول وھراس.... کردی ممی نداخت وعصبی مخم خط میبدجور رو

 تو یدست.... حروم بشھی دختر بھ ھم بپاشھ وھمھ چنی بھ واسطھ ادی کھ شای اندهیآ
 جامم یتو.... شدی منییباال پا  مدامنمیس....یدنی نوشزیموھام فرو بردم ورفتم سمت م

 چشمام ظاھر ی کابوس مخوف جلوھیمثل .... ومزه مزه کردمختمی کم ریلی مقدار خھی
 رو رمی وناراحت مس بلندییبا گام ھا....دی کشی مشی ترس بھ دلم خی شد وچنگاالیم

 !!! دیشا....ارهی آزاد حالم رو سرجاش میھوا...دمی محوطھ تاالر کشرونیبھ سمت ب
 

 :ایآنال
 امی تیرفتارا... دلم آشوب بھ پا کردی کھ تویحس.... نداختی بھ دلم چنگ می بدحس

 حد تند تا کرد؟؟چرا بعد اون ھمھ نی تا اھویآخھ چرا ...آخھ...برام قابل ھضم نبود
 ببندم تی ناراحتی تونم چشمامو روینم....آرامش خشمش رو بروز داد؟؟تحمل ندارم

 ی بشم کھ ھر دم داره زبانھ می اقھ تونم منکر عشق وعالینم....عشق من
 ی گرفتم وتویدستم رو از لبھ صندل!! کشھی میرانی تو من رو ھم بھ ویداغون...کشھ

 باھاشون یمی کھ خانواده استاد حکدمی شنالجونیاز ل.... خوش کردمگوشھ دنج جا
 وارتباط ی دوستامی فرانسھ با تیتو... وچندسالھ دارند ودخترشونمنیرفاقت چند

 فیلرزش خف.... بھ وجودم بزنندی کاری وزخمقی عمی بود تا نفرتی کافنیھم....تھداش
 ھم گره کردم وانگشتام رو با ی سردم رو تویدستا.... شدی مشتری تنم ھرلحظھ بیتو

اھل ...یدنی نوشزیاز جا بلند شدم ورفتم سمت م...گلوم خشک شده بود....قدرت فشردم
 آب بھ ھی شبیزینگاھم رو گردوندم تا چ...م کھ اصال نبودزای جور چنیمشروب وا

 منحرف کرد وپس ری دستم رو از مسیدست بردم سمتش کھ دست...چشمم خورد
 پارچ برام آب ھی یاز تو.... بودنیآبت.... واضطراب نگاھش کردمی قراریبا ب....زد
 : گفتنی توھم گره خورده وسرسنگی وبا سگرمھ ھاختیر
 !! آبھنیا.....آب نبود-
 ... رو بھ سمتم گرفت کھ آروم دست بردم وگرفتموانیل
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  کوفت کنم؟؟ی من اون کاره ام کھ بخوام زھرماریتصور کرد-
 .ی کنیکارو نم نیا....یاگھ عاقل باش-
 .... برسھ کھیچ.... کنھی بھ ذھنم خطورم نمیحت-

الناز .... داشتی بھ خاطر رفتار الناز قاطنیآبت...دمی آب رو سرکشوانی زدم ولپوزخند
 اومدن رد ی دعوت امشب رو ھم برای داشت وحتنی با آبتی رفتار سردریبا تمام تفاس

 آوردم نیی رو پاوانیل.... گرفتی دنده چپ وپاچھ ھمھ رو می افتاد رونمیآبت....کرد
 یدلم م...زارمی اقبال بنیاز....زار بزنم... کنمھی گرواست خیدلم م...وبھش چشم دوختم
 اتی حنی اما تحمل استیموعدش ن... رو بھ خدا بدم وبرممی زندگیخواد ورقھ امتحان
 ... نگاه کردمیبھش گوشھ چشم.... صدام زدنیآبت....مزخرف رو ندارم

  غرق شده؟؟اتی کشتی واسھ چگھی شده؟؟تو دیچ-
 .طوفان ھمشون رو خراب کرد- نگھ داشتمی رو مخفبغضم
 خوش خوشانت دی باگھیتو کھ د-... شلوارشبیدستاشو برد تو ج... تر شدظی غلاخمش

 .ی طور زانو غم بغل گرفتنی ایدرد من رو کھ ندار...باشھ
 ی الادی مای ی وسنگی بدبخت؟؟ھرچھی دوغ؟؟چھی کشک؟؟چھیچھ خوش- زدمپوزخند
ھنوز تو ... اما منی بری مشی رو پتی عادی زندگیتو دار... پامشی پایچرخم 

 .حکمتاش موندم
 ؟؟ھان؟؟ی نالی وزمان منی بھ سرت نازل شده کھ از زمییباز چھ بال-

 .جز ھمون روال سخت وناھموار سابق!ستی نی خاصزیچ-... نگاھش کردمنیغمگ
گوشھ تاالر ...می قبلی تفاوت رد شدم ورفتم سرجایاز کنارش ب... وحوصلھ نداشتمحال

نشستم وپاھامو رو ھم ... گرفتمی قرار مدی منطقھ دنج کھ کمتر در معرض دھیو
 چند لحظھ ی وبرادندی رقصدی کھ عاشقونھ مییبھ زوجا.... خوردمیغبطھ م....انداختم

اما من .... بردندی مادی رو از ی لعنتیایدن نیکوتاه وگذرا ھم کھ شده غم وغصھ ا
سر انگشتم .... قلب وامونده انداخت جلو پامنی کھ اشمی غرق می منجالبی تو؟؟دارمیچ

 رو ی کارچیدل ودماغ ھ... چرخوندمی ومدمی کشی موانی شکل لی ارهی لبھ دایرو رو
اون وقت .... ومن رو دعوت بھ رقص کنھادی دوباره بامی خواست تیدلم م....نداشتم

 اون آغوش پر از گرما وعطر یھنوزم تو خمار... خواستمی نمای از دنیچی ھگھید
 عشقم رو واسم پر ی تونھ جای کره گردون نمنی تو ایزی چچیھ... کنندشموونھید

 اعصابم خدشھ ی پاشنھ بلند روی تق تق کفشای تند ادکلن وصدایبو...کنھ
 کوتاه راھنی پھی... انداختمی نگاھوضعشبھ سرو...دمیاخمام رو تو ھم کش....انداخت

 فر گھیموھاش د.... تنش سنگ کار شده بودمی کھ قسمت نیچسب بھ رنگ سبز لجن
 کرد کھ چندبار رنگ زده ی مطیخ.... شونھ ھاش انداختھ بودینداشت ولخت رو

 رو حدس زد شی شد چھره واقعی بود کھ نمظی غلی ھم بھ قدرششیآرا....وسوزونده
 سبز ذوق یاز چشما.... شدهی مخفی ونقاشکاپی ھمھ منی پشت اییالی چھ گودزکھ

 انتقام سرکوفت یتلخ.... ازش نداشتمیمنم دست کم....ختی ری وحسد منھیومنفورش ک
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پوزخند زد وابروھاش رو باال .... زدی زبونم داشت حالم رو بھم میشدم رو
 ....فرستاد

 !!وفتادهی گستاخ وپر جسارت نی جفت چشمانی وقتھ کھ چشمام تو ایلیخ-
 !!پس چھ بھتر.... دوبارتم نبودمداریمشتاق د- حرص وتنفر گفتمبا

 ی خنکشخندیبا تمسخر ون... دادی بھ سرتا پام انداخت وخودش رو تکون آرومینگاھ
 :گفت

 !!یخوشگل کرد...ی بھم زدیپیریچھ ت-
 کور بشھ لھی حسود وبخیتا چشم ھرچ... توینھ بھ خشگل- ... جام بلند شدم وسرد گفتماز
 بھ من چھ؟؟...ی نداردنیتاب د!! کف پاموفتھیب

 گذاشتم کھ شیپشتم رو بھش کردم ود قدم پا پ... نازک کردم ورومو گرفتمی چشمپشت
 شعلھ نمونی بیممکن بود ھر آن دعوا ومرافھ ا... دور بشمسی ابلنیبرم واز

 ... کردخکوبیصداش من رو سرجام م...بکشھ
 . مثل روز برام روشن بودی ھمھ چاز اولش ھم-

 ھ؟؟یمنظورت چ-... سر برگدوندم ونگاھش کردمطرفش
 سرخ عی داد کھ مای مشروب رو تو دستش تکونوانیل... ناز وادا اطوار اومد طرفمبا

 ... خوردیرنگ توش دور
 .ارهی باال بطی کھ بعدا خدهیانجامش نم.... تبحر ندارهی کارھیتو .... کھیکس-

 شما چھ مانھی جملھ حکنی شد؟؟بعد ایچ- ....کمر زدم وچشمامو تنگ کردم رو بھ دستم
  داشت؟؟؟ینکتھ حکمتانھ ا

 ؟؟ی بھشون شک دارای مشکل دار شدند انایگوشات اح-
 در گوشم اسمم رو پچ دمی بابام رو شنی من مثل ھمون روز اول کھ صدایگوشا...نھ-

 ای کھ از دھن بعضیاتی وچرندفیمن بھ اراج... کنندیپچ کرد سالمند ومثل رادار کار م
 . نبردندی از درستیی مشکوکم کھ بورونی بشندیشوت م

حق داره کھ بھ عالم وآدم ... ودروغ باشھیبکاری کھ خودش اھل فریکس....یحق دار-
 .شک کنھ

 روش یکھ عقل بشر... رو بلغور کنای وری چرنی ای طورھی!!گمی خودت میبرا-
 !!نھ مھر نامعتبر...زنھ بدییمھر تا

 !!! بفھمھوانی حی زنم کھ بنی حرف می بھ بعد طورنیاز-
 !! خشگلی خودت کار کنیپس بھتر رو لھجھ مادرزاد-
 ی زارند کار میکھ ھمھ خلق خدا رو سرکار م.... مثل توی زبون افرادیحتما رو-

 .کنم
  حضرت؟؟ای علی کنی می اعصاب من رو متالشی کھ داری بگی خوای میبگو چ-

 رو بھ اجرا کی رمانتشی نماھی...امیتو وت...ی زماننکھیا- انداختی مشروبش نگاھبھ
 کھ ھمھ دروغ قشنگتون رو باور دی کردفای خوب ایلینقشاتون رو خ!!نیآفر...دیکرد
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 لنگھ وبا عقل ومنطق جور ی کار می جاھی دونستم یگرچھ کھ من از اولم م...کردند
 .ستین

احسنت بھ تو - نگاھش کردمشھی تفاوت تر از ھمیب کف براش زدم ودوتا
 ی ربطچیاز اولشم بھ تو وامثالت ھ...امی من وتیزندگ...اما بھ نظرم...نیآفر!!شتنیان

 . وسطدی انداختیادی زنبینداشت کھ خودتون رو مثل ز
 !!واقعا...واقعا برات متاسفم.... سوزهیدلم برات م-
 . تو منجالبیتو دلت بھ حال خودت بسوزه کھ تا خرخره رفت-
 قی تمام حقای کھ رویمنجالب پر از دروغ....یی کرده توری کھ تو منجالب گیاون-

 .دور واطرافت پرده انداختھ
 ی مزینگاھم ھنوز تند وت... کردملی سرم رو بھ طرف چپ متمای کردم وکماخم

 ...دشییپا
 ؟؟ی زنی حرف می داری چق؟؟ازیحقا-

من برات !! ندارهبیاما ع.... شدهی چینی ببی تونی نمیحت!!نیبب- زدی مشھودپوزخند
 !!ی عقب موندای چقدر از دنی کنم تا بفھمی مانی رو واضح بیھمھ چ

 راست رفت ھی گذاشت در کوزه آبش رو دیبا...ی بگی کھ تو بخوایقتیاون حق-
 .ستی نیچیھ... ابلھانھاتیجز نظر!!باال

 زت؟؟؟یھتل بودن دل معشوقھ عز...یحت-
 ی مھیوجدانم بھم روح...خودم رو نباختم!!خی کوه یشد بھ سرد... کردخی آن ھی تنم
 ... حرفاش رو باور کنمدینبا...داد

 رو امی ترآبی زی خوای می نداردنی دونم کھ چشم دیم...تھی دونم از سوز وحسودیم-
 شھی ری خوای کھ مقتھیاز حسادت عم...ی کنی بلغور مایخولی مالیدار...ی من بزنشیپ

 .یواساس ھمھ رو فاتحھ بخون
 ؟؟بازمی گرفتھ رو چامی تی قلب پر از غرور وسنگیتو...جاتو...ی کسنکھیا-

 است؟؟یخولیمال
 داره تو ی چایخدا.... شدمی شدم وتو عالم پر از ابھامات غرق می مجی گشتری آن بھر

 ... نزدم کھ ادامھ دادیحرف...شھ؟ی داره باورم م؟؟چرای کنیگوشم وز وز م
 نیا... ھمھ پس زدننیپس ا.... بودی چرا باھات سرده؟؟اگھ عالقھ ایاصال فکر کرد-

 یلی خیحت...ی داشتییاگھ جا.... داره؟؟اگھ دوستت داشتیی چھ معنای محلیھمھ ب
چرا گذاشت ورفت؟؟اصال بھ ذھنت خطور کرد کھ اون ....کمرنگ

 ؟؟آره؟؟ اومدیاشد وبھ عنوان مھمون افتخار پی چیبرا...فلور...دختر
 ی گوشم مثل ناقوس میحرفاش داشت تو... کرددنی وپام شروع بھ لرزدست

اشکام .... کردی مرتی من مغانانھیداشت با افکار خوش ب...دیچیپ
 :دی کشادیوجدانم فر...چرا؟؟زنگ ھشدارم بھ صدا دراومد....واقعا...دیجوش

 خواست آبروت رو ی کھ میدی گوش می کسی بھ حرفایدار!!دختره احمق-
 شیمنی اھری بھ حرفای رو نداره وبھ خونت تشنھ اس؟؟داردنتی کھ چشم دیببره؟؟کس
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بدون ھمش ...امھیاون فقط قصدش خراب کردنھ ت... اسف باره؟؟واقعایدیگوش م
 .ارباشیھوش...ی آنارباشیھوش...دروغ محض!!دروغھ

 یناخونا...دستامو مشت کردم...راومده بودچھارستون بدنم بھ رعشھ د...دمی لرزیم
فلور نگاھش رو ...نگاھم بھ پشت سر مھال افتاد... رفتیبلندم تو گوشت دستم فرو م
آب دھنم رو .... رفتامی کھ تی ھمون سمتقایدق!! باغیازم گرفت وبا ناز رفت تو

 :قورت دادم ولرزون وترسون گفتم
 ذھنم خراب ی رو تواممی تری تصوی خوای کھ میدی پلسی ابلھی!!یطانی شھی....تو-

 .یکن
 ....اما... ندارمیھرچند کھ ازت دل خوش...من!! نباشنیانقدر نسبت بھ من بدب-

 ودل ی تونھ رنگ خوبی وقت نمچیھ... مثل توثی خبطانی شھی- وسط حرفشدمیپر
 !! وقتچیھ....رهی بھ خودش بگیرحم

 شھی م؟؟اونمی رو چینیشواھد عاما مدارک و...ی حرفا رو بزننی ایحق دار!!آره-
 انکار کرد؟؟

 ؟؟؟یچ-
 یداشت پخش م...لمی فھی... توش کاوش کرد داد دستمنکھی رو درآورد وبعد اشیگوش
 .... بردم وگرفتمشیدستام رو پ.... کردمقینگاھم رو ورش ثابت ودق....شد

 !!نی خودت ببیحاال باچشما-
 وفلور تو آغوش امیت!!!اهی کابوس سھی.... کابوس بودھیانگار ... کردمی نمباور

 کینزد.. سرش رو جلو بردامیت...نمی بی بگو دارم خواب مایخدا!!چقدر عاشقانھ....ھم
 ی رو زمزمھ میمعلوم بود داره حرف... خوردیلباش تکون م..... ترکیونزد

 استوپ شده لمی فی ناباورم رویچشما...دندی گونم چکی محابا رویاشکام ب....کنھ
 خراب دوقدم پرت شدم یبا حال!!!نبود.... لباشون نبودنی بی فاصلھ اگھید...خشک بود

 یاز شدت لرزش دستم گوش.... پشتم گرفتم ونشستم روشیدستم رو از صندل...عقب
 کھ یمن.... کھ عاشقت شدمیمن...امی؟؟تی کارو کردنیچرا بامن ا...امیت....نیافتاد زم

 ھرشب وھر یایتوکھ رو... خواستمینم کس جز تو رو چی کھ ھیمن....دوستت دارم
بزن تو دھن مھال وبگو ... سپر کن بگو ھمش دروغھنھی بازم سایب....ایب...یروزم بود

 کھ نھی نزار تو ذھنم بشامیت!!بگو حرفات باطلھ... تو قلبم جا ندارهای کس جز آنالچیکھ ھ
 وفشار بدم تا رمی خود کثافتش رو بگی گلوخی خواست بیم دلم....توھم!!تو ھم آره

 : گفتی شد وبا شادنھیدست بھ س.... بپرهرونیچشماش از کاسھ ب
  ھنوزم نھ؟؟ایحاال باورت شد -

 .... آروم بھ طرفش سر برگردوندمآروم
 ی واعتراف مادیم.... منامیت...من مطمئنم!! کنھی کارو نمنیا....امیت!!ھیھمش ساختگ-

 !! من رو نگرفتھی جایکنھ کھ کس
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 یای وروالی خنیبھ ھم... حرفا؟آرهنی واامی؟؟تیچ- زدیوصدا دار ظی غلپوزخند
 ھیاونم مثل بق... منافع خودش استفاده کردی فقط از تو براامیت...بچگانھ وخامت باش

 .حاال تو بشنو وباور نکن!! خودشم قبول ندارهیاونقدر مغروره کھ حت....مردا بود
نجوا ...گوشام رو با دو دست گرفتم وچشم بستم... تکون دادمنی با اشک بھ طرفسرمو
 :کردم

تو امثالت توش مھارت !!رنگی ونبیھمش فر....دروغھ.... برونجایاز....گمشو-
 !!!بـــــــــ ــــــــــــرو...دروغگوآ...دیدار

 ....دمی شنشی آھستھ اش رو کم وبیصدا
دنبال اون دختره ...ی نداردن؟؟باوری بود مانند دی کدنیاما شن...رمیمن م....باشھ-

 !!یافتی ویدی جواب سواالت رو ددیشا...برو
سرم رو بلند کردم ودستام رو از .... جمعنی وبعدم محو شدنش بشیطانی قھقھ شیصدا
 یب... شدی چشمام رد می از جلوی لعنتلمی اون فیصحنھ ھا.... گوشام برداشتمیرو

 اراده از یب....ستی نیچی دروغ حاشا ھھی حتما جز!!امی تینبود... معرفتیمرام وب
 ی داشت از دور کنترل وکار خارج مم زدم وقلبینفس نفس م...جام بلند شدم

 ی تودمیدو.... شدلی سرعت تبدی بھ دوکھییتا جا... شدیقدمام ھر لحظھ تند تر م....شد
 امیبا نگاھم از ھر طرف سراغ ت.... گرفتمی عالم دار ودرخت سراغ مھیوسط ....باغ

نزار ...نزار کھ عشقت پر بکشھ... بھم ثابت بشھ دروغھ؟؟بزارییکجا..... گرفتمیرو م
 تفکر چی ھیمن رو ب... کھ از روبھ روم اومدیفی نازک وظرغی جیصدا!!رمیبم

 جلو نی پاورچنیقدمام رو آھستھ کردم وپاورچ...دی بھ سمت خودش کشیوتعقل
 رفتم صدا بلندتر ورساتر وقلبم یتر م جلویھرچ.... بلند شدی خنده زنیصدا...رفتم

 .... رو آروم کنار زدم وود کھ جلوم بیبوتھ بزرگ... شدیکوبنده تر م
 ی مشت شدم میدستا...خرد شدم.... شکستمینگیری ششھی کردم کھ مثل شاحساس

 ی کھ مییھمونا.... مھالیایخولی خورد رو تموم اون مالدییمھر تا!!تموم شد...دیلرز
اما االن باورم شد ...منکرش بودم.... ندارهقتی گفتم حقی کھ مییھمونا...گفتم دروغھ

واشکام ... شدیدندونام داشت خورد م...اشتم رو دیفقط حکم دستمال کاغذ....کھ من
 ی سرش رو روامیوت....امیفلور افتاده بود ر دست ت.... نداشتانی بود کھ پایلیس

 کھ بھ یتصور وحشتناک... رفتی مسھی ریعوضگردنش خم کرده بود واون دختره 
 مد اوامینگاه ت.... کردندی تنم فرو می بود کھ توی کرد مثل سوزن داغیذھنم خطور م

 شوکھ شده ی رو نداشت وحسابدنمی انگار انتظار دکھیطور... من ثابت موندیباال ورو
 قدم یصدا... تند ازون جا دور شدمیی بھش رفتم وبا گام ھایچشم غره عصب....بود

دامن رو تو دستام گرفتم وشروع کردم بھ ...رمیھاش بلندش باعث سرعت بگ
 فشردم ی ھم میلبام رو رو..... دادی مه رسا ولرزون اسمم رو عربدیبا صدا...دنیدو

 پام ری لحظھ دامنم رفت زھیدر ....نمی ذاشتند جلو رو ببیاشکام نم...تا ھق ھقم بلند نشھ
 نکھیقبل از.... ودستام رو سپر کردمدمی کشی خفھ اغیج....دی کشنییومن رو بھ سمت پا

 نییسرم پا....دمستایسرجام ا...دی شد ومن رو باال کشدهی برسم بازوم کشنیبھ زم



 587 

 اعتنا نی تفاوت وکوچک تریب... صورتم پنھون شدکھیطور... بودختھیوموھام دورم ر
کھ دنبالم اومد وبازوم رو  جلو نرفتھ بودم یلیخ.... شدمی تند راھییدوباره با قدما

 ...گرفت
 .... باھاتدی باایآنال-

 کھ یلی سیصدا...دست راستم سوخت وگزگز کرد.... بھ طرف چپ برگشتصورتش
 درخت پر ی بلند بود کھ پرنده ھا رو از روی صورتش زدم بھ قدریبرگشتم وتو

 :سرش داد زدم... شدرهی گونش وبا بھت تو چشمام خیدستش رو گذاشت رو...داد
 کھ با امیواقعا متاسفم ت...متاسفم... ندارمی حرفچیھ.... مثل تویی دورویمن با آدما-

 !!!نداشتم...از تو انتظار نداشتم!!ی کارو کردنیا...من
 
 
 

 بھ تاسف تکون دادم وقبل ازونکھ بغضم منفجر بشھ یسر...چند قدم عقب رفتم        
 دھنم وبھ ی رو جلوگمی دست باال گرفتم ودست دھی دامنم رو با عی فجیالبیومنجر بھ س
 ھم با ی کھ پلکامو رودیچیصداش تو گوشم پ.... کردمدنی شروع بھ دونگیسمت پارک

 بھ یبد زخم....امیبھ تو ت....لعنت!!لعنت بھ ھمتون... گرفتمنییقدرت فشردم وسرمو پا
غش رو برام تازه  گذشتھ فراموش شدم ودای رویدینمک پاش...یروحم زد

 ی من لطمھ ایتو بھ وجود خاک...بھ خدا سپردمت عشق من!! گذرمیازت نم....یکرد
  دارحھی جریروحم وجسمم رو طور...تو غرورم .... موندگار بشھخی کھ تو تاریزد

 یتوکھ م...ی زدی می کھ دم از دورییتو... تونمینم... تونم ببخشمتی کھ نمیکرد
با ھمون ....ی فاصلھ ھست؟؟چطور تونستھی شھی ھمنتونی وبی از دخترا متنفریگفت

 واستارت زدم وپامو رو پدال گاز نمیسرووضع نشستم پشت فرمون ماش
 دمی کشی مغیج.... کردواز از جا کنده شد وپری اانھی با حرکت وحشنیماش....فشردم

 چراغ قرمز رو رد کردم.... ثمر بودی زدم اما بیاشکام رو پس م.... زدمیوضجھ م
 بست ونورش رو میبھ رگبار بوق وفحاش.... شدداشی از طرف راستم پینیکھ ماش

 ی کدمی کھ نفھمدمی زجر وعذاب کشیبھ قدر.... اعتنا رد شدمیب...انداخت تو چشمم
 رو با قدرت ھول دادم یدر ورود.... تودمی دوھیبا نالھ ومو....داخل  خونھ ورفتمدمیرس

 ....اومد بھ استقبالم یورفتم تو کھ زھراخانوم با نگران
 شده؟؟چرا ی؟؟چی جان؟؟مادر چرا انقدر زود برگشتیآن!!خاک عالم بر سرم-         

 .با توام.... گوش بدها؟؟بھمی؟؟آنالیزی ری گولھ گولھ اشک میدار
دستام رو ...شمی آرازی می صندلیخودم رو انداختم رو...دمیدر اتاقم رو بھم کوب        

دوباره خرد .... دادمھی وسرم رو بھشون تکزی می گذاشتم رونھیبھ حالت دست بھ س
 اجازه دادم کھ حانھی احساس وقھی ومی تصمھی.... اشتباهھیدوباره واسھ خاطر ....شدم

 تنگا یزی زخم وجراحت از ستی بشھ وبعدم با کلیباز  واسبابچھیروح وغرورم باز
سر بلند .... شده بودرمیگ کھ دامن یتنگ وتن بھ تن بھ خودم برگرده وشماتت وسرزنش
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نور مھتاب کماکان فضا رو روشن کرده ... بھ خودم چشم دوختمنھیکردم وتو آ
 زم بھ روی چامیت!! ومتورمسی صورتم پخش وچشمام سرخ وخی توملمیر....بود

 عشق ونفرت نیب!!ادیبدم م....ادیم..ازت بدم.... مروت نامردیرت؟؟بی غی بیآورد
 یاحساسم رو دور م....یاشقانھ رو انتخاب کرد بود وتو نفرت عیفاصلھ کم

 ییکھ اگھ تو قلبت جا....می سفره خونھ بودی کھ تویھمون شب....قسم خوردم....زمیر
 نیادامھ دادن بھ ا.... دونمیم.... بدمقرمز از قلبم اخراجت کنم وبھت کارت...نداشتم

 خوام تو من ی نمگھیاما د.... زھردنیسخت ودشواره مثل چش... بدون حضور تویباز
 دمتیعاشقانھ پرست..یزیدورم بر. یداغونم کن.... وبعدمی عشقت بکشریرو بھ زنج

مثل تو ..... مثل تو وغرورتامی تشمیسنگ م!!! شکنمیوحاال تورو م
 !!! تو وقلبتومثل....ووجودت

        
کبر  از تزیولبر.... روحی چھره سرد وبنیبا ا... دخترنی کنھ؟؟ای باور میک        

 یبراش مھم نبود وروح... گرفتی می بھ شوخاروی باشھ کھ کل دنیھمون....وغرور
 ی براش باقیچی کولھ بار خاطره از اون دوران ھھیاما حاال جز .... داشتفیلط

 لبخند رو لباش بمونھ ینیریموقع نخواست ش چیھ....نمونده؟؟روزگار بد باھاش تا کرد
 یازت انتقام م!! مروتیروزگار نامرد وب.... محو وپاکش کردشھیوواسھ ھم

 ی رقصم وھلھلھ می مالم وباال سرت می کھ چطور پوزت رو بھ خاک منیبب....رمیگ
 کھ چطور تقاص نیبب... ومواجم ومنت کشمری جی بنده بی کنم کھ بشی میکار...کنم

 عذاب ی ھفتھ توھی.... ونکبت بار ونحس گذشتیی ھفتھ ازون شب کذاھی!!رمی گیم
 از ی وشدم کوھدمی کشی نابودطھی رو بھ حامیعکسا وخاطرات ت....سوختم وساختم

 ی کشھ ومن رو بھ خودم می مری قلبم فرو کرد ھر آن تی توامی کھ تیزخم خنجر!!خی
 یلیبابا خ.... براش حاصل نشدی اجھیتاما ن....اس ام اس داد....بارھا زنگ زد....چھیپ

 کرد ی مفی شده بود ومدام از اون وخانوادش تعرقی شفقی دوست ورفیمیبا استاد حک
 یریکبیا...بره گمشھ... ندارهیتی برام اھمگھید!!بھ جھنم... سوختمی مشی آتیومن تو

 نم کرد ومیطاھا ازم خواستگار... از اومدن مھمونا بودی زنگ حاکیصدا!!!تھیعفر
 بود یار خوش دوخت زغال سنگ کت وشلوھیلباسم ... کنھشیبھش اجازه دادم کھ رسم

 ھی تنھا شمی سرم بستم وآرایموھام رو ھم باال... بودمدهی پوشی تاب مشکھی رشیکھ ز
طاھا ...نییاز اتاق خارج شدم وبا آرامش ومتانت رفتم پا.... ورژ لب کم حال بودھیسا

 کھیدرحال...دی حس کردم رنگش پردنمیبا د... بودتظرم دم در منیبا دستھ گل رزسرخ
 ی نقره اکیکت وشلوار ش... از خودم بروز ندادمیجانی ھای گونھ احساسات چیمن ھ

 کرد اما نھ ی داشت کھ واقعا جذابش می مشکی وکراوات نقره ای مشکراھنیبراق با پ
 کردم یآرزو م شھیھم.... کردری گلوم رو اسیریبغض سخت ونفس گ!!امیبھ اندازه ت

دستام رو ... رو نخواستنی رحم ای لباس جلوم حاضر بشھ اما زمونھ بنی تو اامیت
عادت کردم ...بغضم رو قورت دادم وقامت راست کردم...ستادمیمشت کردم وجلوش ا

 :گل رو بھ سمتم گرفت وزمزمھ کرد....کھ باھاش بجنگم وسرکوبش کنم
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 !!ھی قلبم کیھبانواومدم بھ ھمھ ثابت کنم کھ شا...امشب اومدم کھ مالکت بشم-         
 : زدم وگل رو از دستش گرفتم وگفتمیپوزخند محو        
 .ی بھ بن بست نخوردوارمیام-         
 گرفتم درستھ شی رو کھ پی دونم کھ راھیچون م!! خورمینم-... ستبر کردنھیس        

 .ستی راه نمھی نقیوھمسفرم رف
 یی راھنمایرو بھ داخل سالن اصل زدم کھ بابا مھمونا یبالجبار لبخند سرد        

عمھ ... باھم خوب شده بودندی والناز کھ بھ تازگنیآبت...ھمھ بودند...کرد
 شد ی میپدر طاھا چندسال.بابا ومامان ومادر وخواھر طاھا....نی وآدرنایسار....نینسر

 ھا بودند کھ خودشون رو مالک ی افاده انکھ فوت کرده بود ومادروخواھرشم ازو
 یم!!دنی کردند کھ انگار جادوگر دی نگام میطور... دونستندیوصاحب کل جھان م

 بودند ومادرش ھراز چوندهی خودشون رو پیچون حساب...دونستم بھ خاطر حجابمھ
 زد ی گردوند وبا بادبزنش خودش رو باد می کرد پوزش رو میچند لحظھ کھ نگاھم م

 چیپوزخند زدم ومنم با تکبر پاھامو روھم انداختم وبھ موھام پ....گفت ی ذکر ملبریوز
مادر طاھا ... دوشمی روختمی محل موھام رو ریب... چشم غره رفتنیوتاب دادم کھ آبت

 : من بشنوم زمزمھ کردکھی گوش پسرش بود وطورکیسرش رو نزد
خاک ...شھی نمشیل حایزی کھ چمونی وانی د؟؟ازی دختره کھ تو پسند کردنمیا-         

 .ی وناز واطوار خرش شدیبرسرت کھ با چندتا عشوه خرک
 : گفتی مادرش زد وھشداریطاھا با پشت دست بھ پا        
  نذاربی عیکی نیبھ خاطر من رو ا....لطفا!!مامان-         
بابا ...دی بود خودش رو محکم باد زد وعقب کشنیمیمادر طاھا کھ اسمشم س        

 : زد وگفتیلبخند مصنوع
 . سر اصل مطلبمیبر...خوب بھتره-         
 :مادر طاھا باد بزنش رو گذاشت کنار وگفت        
 .اصل مطلب کھ دست شماست-         
 جوونا نی اندهی ما بزرگتراست کھ واسھ آفھیبھ ھرحال وظ...دی داراریاخت- بابا        

 .می باال بزننیآست
خودشون خودسر باال ...میواال ما کھ باال نزد-... ابروھاش رو باال فرستادنیمیس        

 . زنند تو دھنمونیم...می حرف بزنمیماھم کھ جرات ندار...زدند
ما ...دیمامان؟؟؟لطفا درمورد اصل مطلب صحبت کن-..دیطاھا با خشم غر        

 .می دونیخودمون صالحمون رو م
 من صالحت رو یعنی-... چشم غره بھ پسرش نگاه کرد گارد گرفت وبانیمیس        

 ؟؟ی باال زدنی خودت آستگھ؟؟کھی خوام دینم
 : آروم گفتمی گذاشتم وبا لحنشیپا پ        
 وجوانب دهیحتما عقلشم کش....پسرتون اگھ من رو انتخاب کرده...زیخانوم عز-         

دستم رو ...(دیپس انقدر حرص نخور...میوگرنھ ما دنبالشون نفرستاد...دهیرو سنج
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 سن نیتو ا...مخصوصا واسھ شما...ستی اصال خوب ننجایواسھ ا) قلبمیگذاشتم رو
 .وسال

 : گفتی وسط وبا دماغ عمل کردش تو دماغدیخواھر طاھا پر        
 یداداش منم بعض... ھم بھتر وسالم ترهی امروزیمامان من از ھمھ جوونا-         

 . کنھی می زنھ کھ کاری تو سرش مطونی شای خوره ی مییھ جااوقات سرش ب
 : گفتمفی کش دار وظری اشاره کردم وبا لحنشینیبا انگشت اشاره بھ ب        
 !! ھمون موقع تو چشممھ؟؟ازی کجا عمل کردتوینیب....زمی خوام عزیعذر م-         
 ور ی کمشینیسرجاش صاف نشست وبھ ب....چھره اش از ھم باز شد        

 ...چارهیاعتماد بھ نفس گرفت ب....رفت
 . عمل کردمکایآمر... کھ عمل نکردمنجایمن ا...یمن؟؟وا-         
 ی وھمھ دارند با تعجب نگام مھی نداشت کھ مراسم رسمتیاصال واسم اھم        

 : دادم وگفتمھی کھ روش نشستھ بودم تکیبھ دستھ سمت راست مبل تک نفره ا...کنند
چون واقعا افتضاح ... خوردهی ھا مییپس مدرکش بھ درد ھمونجا!!آھان-         

 .انحراف بھ راست داره!!شده
 بلند کرد ودستش رو جلو دھنش گذاشت ینی وھدیرنگ از رخسارش پر        

 کھ چھرش گداختھ شده بود نیمیرو بھ س...رونی بدی پریچشماش داشت از حدقھ م...
 :دی کشغیکرد وج

 مامــــــــــــــــــــــ ـــــان؟؟؟؟؟-         
 : گفتتیبا عصبان... ھول ودستپاچھنیمیس        
 ی بی بنده اچیھ!!اول خودت رو نگاه کن دختر جان... خداستبی عیگل ب-         

 . نشدهدهی ونقص آفربیع
 خوب اگھ- ... چونم ولبامو غنچھ کردمریدست راستم رو مشت کردم وگذاشتم ز        

  جـــــــــــــــون؟؟نیمیمگھ نھ س)چشمک زدم...(رهی من رو بگومدیداشتم کھ پسرت نم
 ی مفی دارند خوار وخفنطوری کھ ادمی دی می داد وقتی میآخ کھ حال        

بابا با مشت زد !!ادیخوشم م... کنمری رو تحقگرانی کھ دادیخوشم م...ادیخوشم م....شند
 :دی مبل وغریرو

 .اری بیی چاا؟؟برویآنال-         
 . نزنمدی سفای من دست بھ س؟؟کھی واسھ چدیپس کلفت گرفت-رو بھش کردم        
 ی بھش انداختم وبلند شدم رفتم تویبا جسارت نگاه پر از گناھ...جاخورد        

 ی کھ بھ طور مکرر از مھمونا معذرت مدمی شنیصداشو م....آشپزخونھ
کف دو دستم رو گذاشتم رو ... وبا نگاھم ھمھ رو مرخص کردموارد شدم....خواست

 ی کھ صدادمی کشقیمچشمامو بستم وچندتا نفس ع...اپن وآرنجام رو صاف کردم
 ... از پشت سرم بلند شدنی آبتنیخشمگ
  دختره احمق؟؟ھی چھ رفتارنی معلوم ھست چھ مرگتھ؟؟اچیھ-         
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صداشو ... بردارموانی لیی چای تا برانتیکاب نگاھش کنم رفتم سمت نکھیبدون ا        
 : بلند کردیکم

 کھ خفھ خون دمی نکشرونی ھنوز از تو حلقومت بستم؟؟زبونتویمگھ با تو ن-         
 .یگرفت

 ی زبون من رو بکشی کھ بخوای باشیتو ک-..ینی تو سدمی برداشتم وچوانارویل        
 !!شکشتیزبون من پ... شلوارتو باال بکشرون؟؟تویب

  کنھ؟؟ی کار می چنجایھ؟؟ای کاروی نیا- بودی عصبشیصداش کم وب        
 !!خواستگار- خونسرد گفتمیلیخ        
 ھ؟؟یگفتم ک...ھینگفتم چ-         
 کرد منم اجازه دادم خدمت یازم خواستگار.... من بودهی وھم دانشگاھلیوک-         

 من رو بازخواست ستیتو الزم ن....دادهباباھم اجازشو ... کنھشیخانواده برسھ رسم
 .یکن

 ی صندلی ھاھی شدن پادهی کشیاز صدا...ستادمی گاز ای رو برداشتم وجلوینیس        
 ...پکر ودمغ بود...پشتم بھش بود.. نشستدمیوتکون تکون خوردنش فھم

 جواب تو؟؟...و-         
 !!اونش بھ خودم مربوطھ- رخم رو بھ طرفش کردممین        
 . فھممیاصال نم.... فھممینم-رونینفسش رو کالفھ فوت کرد ب        
 .ی فھمی نمیچی وجود نداره کھ تو ھیمسئلھ مبھم-         
 ؟؟ی فھمیم...یی کرده خود توجی کھ من رو گیمسئلھ ا-         
 یی چاختنی کردم ومشغول راریسکوت اخت.... کھ فرق کردمیدیپس باالخره فھم        

 :شدم کھ ادامھ داد
 ی شدی نمیاصال راض... گھی دیکی یانگار شد...ی کردریی تغیلیتو خ-         

 . رفتی جو نمھیکال با خواستگار جماعت آبت تو...و
 !! کھ حاال رفتھینی بیم-         
 یایتو آنال...یستیتو خواھر من ن...ی متحول شدیلیتو خ!!نھ خواھر من-         

 کھ یاون دختر....ی ھفتھ اس فرق کردھی..ی ورق برگشتھیمثل ...یستی نیشگیھم
 چرا؟؟...ستی نگھی دمشی شناختیھممون م

 ی ومسائل من کنجکاوی زندگی توی کھ ھرکسادیخوشم نم- مقدمھ گفتمیب        
 .وکاوش کنھ

 حرفو نی کھ تو استمی نبھیمن ھرکس وغر- باالبردی وصداشو کمزی میزد رو        
 .یاریبھ زبونت م

 تونم ی ھم نممی افراد زندگنی ترکی بھ نزدی تجربھ کسب کردم کھ حتایتازگ-         
 ومنطق لی دلی پایدوستم ندارم کھ خالھ خان باج... داشتھ باشمنانی با اعتماد واطمیدید

 !! خودم وبسی فقط بھ خودم مربوطھ وخدانایا... من باشندروزیتحوالت امروز ود
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 کھ صداش شی پشت صندلدمیرس...رونی خواستم برم بیم... رو برداشتمینیس        
 :متوقفم کرد

 ی چامیت...نطورهیپس اگھ ا...یروش پرده انداخت...ی رو گم کردتیتو خود واقع-         
 شھ؟؟یم

 : گفتمنھی وبا بغض وکدمییدندون سا        
 براش یزی کھ پشی کسیاحساس وغرورم رو پا...من!! اون مشخصھفیتکل-         

 !! بھ ھمھ بگونویا.... کنمیمھم نباشم تباه وحروم نم
 زی می رو گذاشتم رویی حامل چاینیس... سالنی رو ادامھ دادم ورفتم تورمیمس        

 نیمی س جسورم تو صورت وبرافروختھیبا نگاه ھا...وبا تکبر وغرور نشستم سرجام
 شی داد وای فحش مرلبی زد ودخترش زیتند تند خودش رو باد م... شدمرهی خی اھیثان
ھردم ھم !!دهیزار ونزار ورنگ پر... نداشتره بھ چھیی گفت وطاھا ھم رنگ ورویم

بابا با ... بعد چند لحظھ اومد وکنار الناز نشستنیآبت... کردی رو پاک مشیشونیعرق پ
 : اما آھستھ گفتی عصبانییصدا

 انھ؟؟ی دی رسی بھ تفاھم مدینی ببدیصحبت کن... آقا طاھا برو تو اتاقتا؟؟بایآنال-         
 ی مودبانھ وبا ھزار عذر خواھیلی بلند شدم وراه افتادم کھ طاھا خی حرفچی ھیب        

 ھی...ی بت ساختھیتو از من ....ی کھ چھ بھ روزم آوردامی تنیبب...بھ دنبالم روانھ شد
 یتو اون دختر شاد وشنگول رو بھ نابود... از ھرگونھ احساسی وعاریسنگ

در اتاقم رو باز کردم !! گذرمی وقت نمچیھ ازت...امی بخشمت تینم...یکشوند
 :وبرگشتم طرفش کھ پشت سرم بود وسرد گفتم

 !! داخلایب-         
دستامو بردم پشت ...ستادمی پنجره ایجلو...اول رفتم تو کھ پشت سرم درو بست        

 خاطرات نمی بیھرجا رو کھ م...نگاھم رو بھ ماه دوختم...وتوھم گره کردم
 وفراموشت ی از حافظم پاک بشستیانگار کھ قرار ن!!جلو چشمامھ.... توریتصو...تو

 بھت فروختم کھ روحم واحساسم ی ترزمی ھھآخھ چ...ی ھستیانگار کھ جدا نشدن...کنم
خطاب ... تکون دادم تا فکرش از ذھنم پر بکشھنیسرمو بھ طرف...؟؟ی کردیرو قربون

 :بھ طاھا کھ تا االن ساکت بود گفتم
 من مشکل ادوبای مادر وخواھرتون چندان از من خوششون نمنکھیمثل ا-         
 گم؟؟یدرست م...دارند

 ...اما...نھ اما...نھ-دی لرزیصداش م        
 بھ پتھ نکھینھ ا...ینی وساکت نشی صحبت کندی تو با کھھی موقع؟؟االنیاما چ-         

 .یوفتیتتھ ب
 رو مثل کالف بھم ھی زد ونصف قضامی اشاره داشتم کھ با تماسش بھ تیبھ موقع        

 ...دیچیپ
 .زهی تند وتی داره اما زبونش کمیمامان قلب مھربون!!ریبھ دل نگ-گرفتھ گفت        
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 ھم از انتخابت یلــــــــیوخ... کنندی می سخنراننیری خوب وشیلیاتفاقا خ-         
 . کردتیحما

 ی آرزو داشت ومشھیھم....ستیمامان دست خودش ن!! نشوریدلگ... گفتم -         
 کھ یکس.... حرف مادرمی ازدواج ووصلت کنم اما من روگھی دیکیخواست کھ من با 

 .دش کردم حرف زدم وراوردهی نھ نشیمی تصمی روی احدچی وھونمیبھش مد
 میچرا؟؟حرف وتصم- کردی وسط اتاقم نگاه میداشت بھ قال...برگشتم طرفش        

 . مھم ترهیلیمادر کھ خ
 یچون م....یچون تو برام مھم تر بود- نگاه کردیبھم لحظھ ا        

 انجام یمن بھ خاطر تو حاضرم ھرکار....دوستت داشتم...عاشقت بودم....خواستمت
 . گذشتن از جونمیحت!!یھرکار...بدم

 ی حد مغرور وسرد نبودنیکاش تا ا...ی زدی حرفارو بھم منی کھ تو ایکاشک        
 یانگار ب...دهی پسر داره از خودش بروز منی کھ ایاحساسات...ی کردیوبھم ابراز م

 ی مدی اما بعشھی ملی وتاوری از تو بشنوم برام تفسی برام نداره ووقتیمفھوم...معناست
 .ی داشتھ باشی حسدونم کھ تو

نھ کمتر نھ ....رهی کھ ھستم بپذنطوری من رو ھمدیمادرت با- دمی کشیقینفس عم        
البتھ اگھ پسرش رو دوست داشتھ باشھ وبراش ... بھ خاطر تو ھم کھ شدهیحت!!شتریب

 . قائل باشھیارزش
عروسش رو !!معلومھ کھ داره- مدافع سرسخت گفتھیطاھا مثل         

 دیو خصلت وعقا...ی وفکر کنم متوجھ شدھی مذھبی کمھیاما مادر من !!طورنیھم...ھم
 .نطورمی ای رسھ ومنم کمی بھ بچھ ھاشون منیوالد

منم احمق وکودن ...ادی کرد کھ مادرش از حجابم خوشش نمیداشت متوجھم م        
 : رفتیبا ھرکلمھ صدام باالتر م...برگشتم!!وفتھی نمی کھ دوزارستمین

 شرکت کنم؟؟رفتار ی خانوادگیای تو مھموندی کھ من نباستی ننیمنظورت ا-         
  باھاش خو گرفتم رو کنار بزارم وآزاد نباشم؟؟ھووووم؟؟ی کھ از بچگییوعادتا
 لی رو بھت تحمیزی خوام کھ چیمن نم!! نکنی برداشتنینھ نھ ھمچ-ھول شد        

 .کنم
 من رو با جون ودل دی مادرتم بایواقعا خواھان مناگھ ... کھ ھستممینیمن ھم-         
 .ی کنی گذارھی مادرت سرمایوگرنھ بھتره رو ھمون آرزو...بخواد

 منم ومن ھم ی اصلره؟؟؟شخصی خواد زن بگیمگھ مادرم م-معترضانھ گفت        
 نیری شیای از سختیکی...نمیا...تورو با تمام وجودم قبول دارم ودوستت دارم

 . دونمی منیریطعمش رو ش....عشقھ
 دادکھ انگار کھ یانقدر مظلومانھ نشستھ بود وگوش م...بھش دوباره چشم دوختم        

نسبت بھ ... وجود ندارهی احساس ترحم ورحمچی آورده بودم اما درمن ھرشی گمیتی
 ....منھدم کردند... وجودم کشتندیھمش رو تو... کسچیھ
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خوب ...منتظر جوابت ھستم-  رو لباش نشوندیلبخند تلخ...داز سرجاش بلند ش        
 !!نمتی بی ھفتھ میط...فکرات رو بکن

 ھی بعد نیمیس...ستادمی بدرقشون ایدم در برا...رونی تکون دادم کھ رفت بیسر        
 زد یداشت محکم خودش رو باد م... از خانوادم اومد سمتمھی وکناشی پرنیخداحافظ

 بھ طرفش خم شدم وآھستھ یکم... تپل وگوشت آلود بودیکم... کردیوچپ چپ نگام م
 :وبا چشمک گفتم

 !! جوننیمی سی رو تناسب اندامت کار کنیلیبھتره کھ خ-         
 بھم ی تکون دادم کھ چشم غره اساسیبرگشتم سرجام وبھ نشان خدانگھدار سر        

 بابا بلند ادیا کھ فردرو پشت سرشون بستم ورفتم سمت راه پلھ ھ...رفت وخارج شد
 :شد

 ی نم؟؟خجالتی بود کھ تو از خودت نشون دادی چھ رفتار زشت وزننده انیا-         
 .ی من شدی وخجالت زدگی سرافکندگ؟؟باعثیکش

 علف نیاوناھم ھمچ!!آروم باش داداش-  کرد بابا رو آروم کنھی سعنیعمھ نسر        
 . نبودندینرم

 ی احترام مھموندیبا...نی باشند نسریھرچ- شدی آروم نمای سادگنیاما بابا بھ ھم        
نھ .. می داشتی می رفتار درستدی وبامی بودزبانیما م...میکھ رو فرشمونھ رو نگھ دار

 . ناجور کنندی کھ درموردمون فکرامی کنی باھاشون بدرفتارنکھیا
مگھ باتو -  کردمخکوبی رفتم کھ نعره بابا می تفاوت باال می وبلکسی ریلیخ        

 .نبودم؟؟واستا سرجات
 

از چشماش خون ...ستادیاومد ودم راه پلھ ھا ا.... نزدمیبرگشتم طرفش وحرف        
 اومد عی سریی سرشار از خشم نگام کرد وبا قدمای با حالتیلحظات...دی باریم

 : گفتدهی ترسییمامان با صدا....باال
 نادر؟؟؟-         
 ی اعتنا بھ مامان کھ خودش رو داشت بھ زحمت کنترل میب....ستادیبابا جلوم ا        

 ی کسچی ھگھید.... چشمام بابا زوم کردمی روحم رو تویخشک وب...نگاه سرد....کرد
 وآرزو اومد دیاون پسر بدبخت ھم کھ بھ ھزار ام!! خانوادمیحت....ستیبرام مھم ن
 نرده رو گشیزد وبا دست د دستش رو بھ کمر ھی اباب!! خودش رو دارهیسمتم کھ جا

 کرده شی قوی پنجھ ھاری کھ نرده رو اسی انداخت رو دستشوینیگرفت وسنگ
 :دیسکوت رو شکست وغر...بود

  نگاه گستاخانھ اس؟؟نیجواب سوال من ا-         
 یشگی از طرز نگاه ھمی دونم کھ شما چھ برداشتیمن نم....ھینگاه من معمول-         
 .دیمن دار
 حد سرکش وخودکامھ باشھ کھ جلو نی تا ادیدخترمن نبا- باال رفتیداش کمص        

 . کنھیافراد بزرگ تر از خودش بلبل زبون
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 . نزدمی شاخیلیومن حرف خ.... دارهی آدم آستانھ تحملھی-پوزخند زدم        
 ؟؟ی وشرم نداشتھ باشی کنتی از اشتباھت حمای تونیچطور م-         
 از خودم دفاع کردم نکھیاشتباه؟؟ا- ... گرفتیوولومم داشت اوج م        

  چون مھمونند؟؟می دلش خواست بارم کنھ وماھم دم نزنیخطاست؟؟بزارم ھرچ
 نبود کھ یازین....من تو اون جمع حضور داشتم-نشیبا نوک انگشتاش زد بھ س        

 .ی کنیتو زبون دراز
 از حقم دی کھ من بادی وپچ پچ کرددیتو گوشم خوند....یخودتون از بچگ...شما-         

 د؟؟یحاال خودتون قبولش ندار...دفاع کنم
 وھم سطح دونستن بزرگترا کھ کی کوچیعنی نیا.... دخترستی حق ننیا-         

 رو یکی نی داده بودم کھ اادیفکر کنم بھ شماھا احترام رو !! کاملی گستاخیعنیمعناش 
 .ی فرو کن تو کتتیخوب نتونست

 یم.... ھستی نداره کھ کی من فرقیبرا- ھوا تکون دادمیانگشت اشارم رو تو        
 رفتار ی دلم بخواد با ھرکسکھیمن طور...ی اگھی ھر ننھ قمر دایخواد پدرژپتو باشھ 

جوابش ... کھ مخالف من ساز بزنھیھرک....شھی ھم مربوط نمی احدچیبھ ھ.... کنمیم
 ...  کھینیھم...دمیرو م

 محکم صورتم بھ یلی وخی بود کھ برگشت ناگھاندهیحرفم ھنوز بھ انتھا نرس        
چشمام از حدقھ .... گونھ راستم برق رو ازم رد کردی رویعی فجیچپ وسوزش وداغ

 : والناز زمزمھ کرددندی کشینی ھنایمامان وعمھ وسار... زدرونیب
 !!!!یواااااااااااا-         
 برشون غلبھ شھیپلکامو روھم فشردم تا مثل ھم...بھ چشمام ھجوم آوردنداشکام         

 از یواشکی خودسر یاشکا...اما نتونستم.... حرفامنی تر ازیمن قو... بشمرهیکنم وچ
 شدم وذره ذره سرم رو بھ ھی گونھ تنبیدستم رو گذاشتم رو....دندی پلکام سرک کشیال

حس .... بشمرهیرو نداشتم کھ تو چشماش خ... بودنییپا اما...طرف بابا برگردوندم
 ادهیز.... کردی افتاد بھ جونم داشت من رو آب مانھی کھ مثل موری بدی ومعذبینیسنگ
 مثل پتک رو سرم دی کشی بابا کھ عربده منی خشمگیصدا!!یلیآره خ... کردمیرو

 :ومدیفرود م
 خونھ من یوتو....ی کنی میتو خونھ پدرت زندگ.... خونھ منیھنوز تو....تو-         
آرزو ...ی بکنی غلطنی کشھ ھمچیاگھ تو عشقت م... شکستھ بشھی حرمتستیقرار ن

 پدر ھی کنم کھ اسم ی ادبت می بھ بعد طورنیاز.... نداشتھ باشمی دخترنی کنم ھمچیم
 کشھ وبھش ی دختر نادونش داره عذاب مندهیآ  رحم رو روم بزارند کھ بھ خاطریب

 کھ واسم خطو ی قلدر شدیلی خیفکر کرد... راحتت گذاشتمیادیز...رهی گیسخت م
 گھی بھ بعد دنیاز...زمی دختر عزری رو سرت؟؟نخی ندازی وصداتو می کشینشون م

 بس نبود کھ جلو خانوادمم ی مھمونا سرافکنده کردیمن رو جلو...ستی خبرا ننیاز
 مشونیھ پاشون رو از گل ندادم کادیبھ بچھ ھام ...؟؟؟منی کنی پولم مھی سکھ یردا
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 بھ ای ی شدرفھمیش!!خامھ... فھمھینم...بسھ ھرچقدر گفتم کھ بچھ اس..دراز تر کنند
  متوسل بشم؟؟ی اگھی دوهیش

 نگاه یچشمامو نرم نرمک از ھم گشودم تو صورت برافروختھ اش لحظھ ا        
 :دستم رو از رو صورتم برداشتم وبا بغض نجوا کردم...کردم

 یبچگ....دی خوام کھ دختره کودنتون کھ ازش غافل شدیعذر م...بلھ نادرخان-         
 !!دیببخش.... کھ اسمم تو شناسنامتونھدیببخش...دیعفوش کن....کرد

 ی کردنی کھ زندگی زندگنیاز ا!!خستھ ام.... طبقھ باالدمیرومو ازش گرفتم ودو        
 ی کنھ وتو دامنمون نمی نمبمونی نصیزی ھا ولحظھ ھا چھیجز بطالت ثان!!ستین

 دمی اتاقم رو بھم کوب؟؟دری کنی تمومم میپس ک!!ایخدا...یاز ھمھ چ!!دمیبر....ندازه
 دیبا...دیبا... خواستم ضعف نشون بدمینم...دمی کشسترو چشمام د.... دادمھیوبھش تک

 خط قرمز  بگذرم وروشونزای چیلی خدازیبا... دارهینیاما غرامت سنگ...استوار بمونم
 ھیماه مثل ... چشم دوختمرونیپرده رو کنار زدم وبھ ب...رفتم لب پنجره....بکشم
اما ... کردی می صحنھ شب بازی رو توی قشنگی مشھور داشت سکانس ھاشھیھنرپ
 !!کھیتار...اھھیس....ھی خاکسترای دندمنیاز د

        
 

 رو کھ نشی ولنتاھی ھدی بھ الناز انداختم کھ با شادی احساسی نگاه بنھی آیاز تو        
 سنگ تموم لمیداداش زن ذل.... کردی گرفتھ بود برانداز وبھ بھ چھ چھ منیاز آبت

 ی وتابیچیبا ھر پ...لی پنزلی جعبھ بزرگ پر از خرت وپرت وخزنھی....گذاشتھ بود
 نی بھ ایشم وتوجھ اعتنا بای کردم کھ بیسع... کردی مد اوشتری داد حسادتم بیکھ م

 :دی پررونی اراده از دھنم بیب...درد وسوزش طاقت فرساش نکنم
 . بازتشتی نیلیخ!! خونھی میکبکت داره بلبل-         
 لبام ی بار رونی ھزارمیبا ھمون خنده بھم نگاه کرد کھ رژلبم رو برا        

- .. رو تمام وجود سرد منختی وشاد بود کھ آب داغ ری ھپیصداش بھ قدر....دمیکش
 ناراحت ودمغ نی عشقش اونم تو شب ولنتاھی از ھدیچرا نباشم خواھر شوور؟؟ک

 شھ؟؟یم
 شویخدا باعث بان.... ھم دارهی عالمنی ھمچیلیزن ذل....بلھ خوب-پوزخند زدم        

 . مردم رو فراھم کردهی بده اسباب شادریخ
لبخندش ...ا بود رو گذاشت رو تخت ازون خرت وپرتیکی کھ یکی شراھنیپ        

 ... دادی مشیلکسی وریتی اھمینشون از ب
 . داشتمی حس رو منیھم.... دادی شاخھ گل ھم بھم مھی اگھ یعشق من حت-         
 ی ارزشی بنی بھ ای اھی کس با ھدچیھ...ی کنی تعارف می دونم کھ داریم-         

 .شھیخوش حال نم
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 شاخھ گل کھ از منظر نیھم...ی لپ کلوم رو درک وفھم کنینتونست!!!ھید نھ د-         
 یچون م...استی دنھی ھدنیبھتر...از نظر من.... اومدهی ارزش وزپرتیمبارک شما ب

 .دهی رو بھش ممتی ارزش وقنی کھ تموم اھیدونم ھمراھش عشق
 کھ یبھ وسعت دوزخ.... درحد مرگی باخت عالھی.... کشندهیباز...عشق؟ھھ        

 رو نیھم.... محالیای روھی....استیعشق؟؟کدوم عشق؟؟عشق رو... خودم ساختمیبرا
 : غرولند کردمیرلبیز!!!بس

 ھی عشق وعاشقیاز ھرچ.... کردهادی رو زازداغشیچقدر پ....خدا شانس بده-         
 !!!زاریب....زارمیب.... خورهیحالم بھم م....نفرت دارم

 تخت گذاشت وپاھاشو یالنازآرنجاش رو صاف کرد ودستاشو دو طرفش رو        
 : گفتی باال داد وبا فخرفروشییابرو...روھم انداخت

 .نمی نشونش بده بباالی....ی کنی از من مخفتوی ھددیتو ھم نبا....خوب-         
 . کنھی متی مارو کفای گرفتیکیھم تو -دمی کشیداشتم مداد چشم م        
اونم .... کنممی عالقھ عشقم رو قای تونم نشونھ ھایمن کھ نم...خوب اونکھ بلھ-         
 . از خجالتم در اومدهیحساب

  اس؟؟؟؟عاشقانھیعملش چ-پوزخند زدم        
 دیشا.. کردرییلحنش تغ.( کھ شرح بدمزی نیازین....یدی ودیخودت شاھدش بود-         
 نگرفتھ لتی تحوی کھ کسرهی گینکنھ سوزت م...نمیبب!!).. حرصدمی شاایمزاح 

 ؟؟ی کنی می ھاتو سر من خالی عقده دلیودار
از تعجب ... کاتش دادم وبھ الناز نگاه کردمعیسر....بلند وپرسروصدا...دمیخند        

لحنم آکنده از ... رو برداشتمھی وسانھیدوباره برگشتم سمت آ....ومدیچشماش داشت درم
 ....رونی بندازمش بنمی بزنم واز تو سادشی خواست فری شد کھ دلم میانزجار
 یلیدلم خ....آره.... شناسمی رو بھ اسم عشق نمی کسگھی وقتھ کھ دیلیخ-         

 شده برام حسرت ای ری عشق ناب وبھی... برام شده عقدهزای چیلیخ....پره
 ھی... کنند کھ منیور مھمھ تص....نندی بی می اگھی من رو بھ چشم دایلیخ...وافسوس

رکب ....میزخم... دونندینم  کرده اماریی تغدشونید...آره....میبت سنگ
اصال .... شدمنطوری کھ من چرا ادیدی بفھمدی کدومتون نتونستچیھ....داغونم....خوردم
چون من ... نداشتمیتیچرا؟؟چون اھم.... تو چشمتون اومدم؟؟نھد؟؟اصالی بدوندیخواست

 ؟؟....چون...چون...دیرو آدم محسوب نکرد
آرنجام رو صاف کردم وسرم ...زی میکف دستام رو گذاشتم رو...سکوت کردم        

 باز ھم بھ توده دیبا....قی وعمیاپی پینفس ھا...ختی کھ موھام دورم رنییرو انداختم پا
 گھید....ی باشدی نباگھید....دهیعواطف واحساس از قلبم پر کش... گلوم غلبھ کنمیسنگ

 غمبار واندوھناک یالناز با حالت...سرم رو بلند کردم...ره بھ اسم بغض وجود ندایزیچ
 روز نی من رو بھ ای ترحم لعنتنیھم...زارمیمن از ترحم ب.... کردینگام م
بھ ....من ھمون سابق بودم.... گرفتی تو قلبم جا نمامی تیاگھ ترحم ومھربون...کشوند

 یلی وارزشش خشرف.... کردمیبھ درک کھ دق م....دمی پوسی مییجھنم کھ از تنھا
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 موندگارش شھی ھمی بود کھ رو غرور وقلبم کوبوندند وبرای داغنی از اشتریب
 ...کمرم رو صاف کردم ودستام رو مشت کردم....کردند
 بھ سرم یی گرمابھ وگلستانم بود اما بالقی رفیمان زھی.... شدهبھیعشق برام غر-         

 ی موجود سنگھیاون خواست کھ من بشم ... کنمی لعنتش مشھینازل کرد کھ ھم
 از آب می گلدنی کشرونی وبیروزی افتاده کھ رمز پمیحاال دوزار!!وبھتر....وسرد

بزنمشون ....مثل خودشون باھاشون رفتار کنم... مثل مردم ھفت رنگ باشمنکھیا....ھیچ
 .براشون دل بسوزونم...نکھیخوردشون کنم نھ ا...نیزم

 ی حد خنثنی بھ سرت اومده؟؟تو کھ تا ای چیآنال-... رفتلی الناز تحلیصدا        
 !!ینبود

واژه ... رو واسم مقدر کرده کھ سنگ باشمنی اریتقد... بشم النازنطوریخواستند ا-         
 . بدونم وروش مھر باطل بزنمی معنیاحساس رو ب

 خواست سرش رو ی من کھ دلم موونھیپس کجا رفت اون دوست خل وچل ود-         
 رفت ی از بس کھ دلم از دستش غش مواریبکنم؟؟دوست داشتم سرم رو بکوبم تو د

  بھ سرت اومد؟؟یچ...ی بودی احساسیلی گرفت؟؟تو کھ خیودرد م
 خوام ینم....زارمیاز ترحم ب...و نگاه پراشکش بستمچشمامو ر...اومد کنار دستم        

چشم ... کنندبمی احساسات بشر دوستانھ رو نصنی خوام اینم.... شامل حالم بشھگھید
 ....گشودم وتند وخشن نگاھش کردم

تو با ....ومدهی سرم نیچی ھیجز نامرد... بھ ترحم ومرحمتت ندارمیازین-         
 . ھم نفوذ نکنگرانی دی وبدبختبھ درد... کنفی عشقت کیکادوھا
 مرداب نی خوام تو اینم.... بزار کمکت کنمیآن-دست چپم رو گرفت وفشرد        
 .یخفھ بش
بزار خفھ شم -دمی کشادی وفرزی رو مدمی وکوبرونی بدمیدستم رو از دستش کش        

 !! من نشویقاط...بفھم الناز... خوامی نمیمنج.... خوامینم!وخالص
 شتابزده وبلند طول اتاق ییبھش تنھ زدم وبا گام ھا...موھام رو دادم پشت گوشم        
 رو فروکش می التھاب دروننی تونست ای موونیا....رونی کردم ورفتم بیرو ط

 وونی پرت شدم تو استی کھ حالش دست خودش نی آدمھیدرو ھول دادم ومثل ....کنھ
ھوا ... روش وچشمامو از درد روھم فشردمشتمدستم رو گذا....کھ پھلوم رفت تو نرده

عجلھ دارم !! داد کھ زودتری کرد وزمستون ھولش می داشت وداع مزییپا....سرد بود
 کھ یھمون دختر...منم.... روزگاریآھا.... شدیھرم داغ نفسام بھ بخار بدل م....ھا

 وحاال دارم خودم ر...؟؟ی چندلویک!!ی گفت زکیوبھت م... ذاشتیسربھ سرت م
 کھ ی زندگنیتاوان ا...رمی کنم کھ تقاصم رو ازت بگی مدهی آماده وورزی روزیبرا

 خواستم یم... دونستمی مامی رو ھمھ دنامی مثال تیمن ب....یعشقم رو نابود کرد
 کھ امیت...فقط بھ من....نھ....ی خواستم باورم کنھ اما باھامون بد کردیم....باورش کنم
 ی جنگم وطاھا مثل پروانھ دورم می کھ دارم مھھ ماھی کینزد....دیککشم نگز

 ھ؟چرای کبھی غرنی بشھ؟؟پس امیمگھ قرار نبود عشقم ھوامو داشتھ باشھ؟؟حام....چرخھ
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 کھ دورم رو گرفت باعث شد ی کشھ؟؟چرا؟؟گرمی کنھ وجرشو میداره جاشو پر م
 : گفتقی عمیطاھا کتش رو انداخت دورم وبا لبخند...برگردم عقب

 . ترسم خانومم گول سرما رو بخورهیم....ھوا سرده-         
  نشد؟؟می کھ من حالی اومدیتو ک-... بھ سرتاپاش انداختمینگاھ        
انقدر -  شلوارش وبھ دل آسمون چشم دوختبیدستاشو برد تو ج....اومد کنارم        

 .مدی االن خدمت رسنیھم...ی کھ متوجھ حضورم نشدی آسمون بودنی اییغرق خودنما
فرستادمشون پشت گوشم ومنم بھ .... ھوا چرخوندی موھام رد شد وتویباد از ال        

 :دیپرس... شدمرهیاسمون خ
 ؟؟ی محوش بودنطوری کھ ایدی آسمون دنی ای تویچ-         
 !!سرنوشتم رو-         
 سرنوشت؟؟؟-         
 .اوھوم-         
  نوشتھ شد؟؟نطوری کھ ای حال؟؟؟خوشی ایازش راض-         
 ی بدای... ھاشو بشمارمی دونم خوبینم- پوزخند رو لبام مھمون شدھی شبیلبخند        

 ؟؟؟یتوچ... دونمینم.... سوال مبھم بودهنی جواب اشھیھم... کھ بھ سرم آوردهییھا
 نکھیبا ا....آره.... رو جلب کردهتمیرضا- ...صداش آروم بود وآھستھ...مکث کرد        

ازش ... کرد اما میتی وھی سایمن وخواھرم رو ب....مادرم رو تنھا کرد...فتپدرم رو گر
 . امیراض

 بخشش یچطور جا... کرده باھاتیمتی حد نامالنی کھ تا ایچرا؟؟سرنوشت-         
 داره؟؟
بھم تورو ...اون... بھم داد کھ حسابم رو باھاش صاف کردی خوبھی...چون-         

 . سپاس گزارشم باشمدی تازه باری نظیب ھی ھدنیوبھ خاطر ا....داد
 از ی سھمچی طاھا کھ ھیبرا.... دلم سوختدمی شاای... تھ دلم رنگ گرفتیغم        

 کھ واقعا دمیبھ اثبات رس.... مدت بھم ثابت شدهنیعشقش تو ا...احساس من نداره
عشق من .... بھش ندارمی حس وعالقھ خاصچی کھ من ھدهیاما چھ فا....خواھان منھ

 رو نی بار سنگنی تحمل اگھید....د شکھیقلبم شکست وھزار ت....سرکوب شده
 یاما زبونم نم...ستی ننمونی بیچی بھش بگم کھ ھیکاشک...!!لھی تکمتشیظرف....نداره
 : ھا زمزمھ کردموونھیمثل د....قفل بود....دیچرخ

 . محدود وانگشت شمارشی ھایخوب کنھ تا ی جلوه مشتری بیلیخ... ھاشیبد-         
 مونھ اما ی میمن معتقدم کھ خوب... ھاستی ھا بھتر از بدی ظاھر خوبشھیھم-         

 .رهی مادی از یبد
 کھ بشھ واقعا یبھ شرط.... رو بھم بپاشھتی کھ بھت زخم نزنھ وزندگیبھ شرط-         

 .فراموشش کرد
 : وگفتدیدستاشو بھم مال... کرد تا بحث عوض بشھیتک خنده ا        
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 ی برای بھ غم وغصھ مجالدینبا... خوش وخرم گذرونددی امشبھ رو باھی...خوب-         
 .میری جشن بگدیبا... دادییقدرت نما

 . امشب گذشتی از شادشھینم...آره- زدمیپوزخند محو        
 م؟؟ی امشب کجا برندیخانوم بفرما-         

 :شونھ باال انداختم... کردی داشت نگام منھیدست بھ س....با تعجب نگاش کردم        
 . مدنظرم ندارمی خاصیجا.... دونمینم-         
 . مکان دبش وباحالھی میریامشب بھ انتخاب شما م!!گھینشد د-         
  بشھ؟؟یکھ چ-         
 !!تنھا....خودم وخودت....میری وجشن بگمیکھ باھم باش-         
 ... نگاه کردمی حوصلگیبھش با ب        
 . رو ندارمرونی موصلھ بم؟؟حوصلھیری جا جشن بگنی ھمشھینم-         
 بھ ی تکونھی امشب ھیحاال .... دل منم داشتھ باشیھوا...یناز نکن خانوم-         

 ؟؟ی قدر لحظھ ھا رو بدونی خواینم...ادی کھ بھ آسمون نمنیزم...خودت بده
 قائل تی رو دونست کھ من براش اھممیلحظھ ھا قدر من وشاد- ...تو دلم گفتم        
 بشم؟؟
 .تنھا نرو... باش؟؟بامای خانومیکجا رفت-...طاھا دستش رو تکون داد        
 ؟؟ی گفتیچ-...گنگ گفتم        
اما دوباره لبخند !!(یچیھ-حس کردم دمغ شد...اخماش توھم رفت        

 گھیبھ خدا محالھ د...ای امشب رو باھام راه بھی.. جان طاھایم؟؟آنیکجا بر....ینگفت)زد
امشب من بنده ...رهی تن بمنیا)زد رو گونش...(جان من...ادآی برمونی گی فرصتنیھمچ

 !! بفرمارابمیس دلباختھ رو مفتخر کن واز شراب نگاھت
 !!انقدر شکر نپاش... خبیلیخ-... زدمی اراده لبخند کم حالیب        
 برو آماده شو عشق من کھ ؟؟بدویدی؟؟دیدی خندوندمت؟؟دیدید-دیبلند خند        

 !!بدو بدو کھ وقت طالست...ی تو راھھ کھ خبر ندارییزایسورپرا
 شوکھ ی کمنیواسھ ھم...نجای اادی دونستم کھ امشب قراره بینم... کردرمیغافل گ        

کتش رو دادم بھش ...رونی رو برم بنی کھ باھاش شام ولنتامرفتیبالجبار پذ....شدم
خدا کنھ رفتھ باشھ کمک ...خدا کنھ کھ الناز تو اتاق نباشھ...ورفتم سمت اتاقم

 ھست یھرک!!ھی وچھیاصال ھم برام مھم نبود کھ ک...میامشب مھمونم داشت...مامان
بابا باھام  یمن رو سننھ؟؟از ھمون شب خواستگار...مھمون نادرخانھ...ھست

 وشب خوش ری بھ صبح بخدهی وخنده رسیصحبتامون از شوخ.... شدهنیسرسنگ
 اون یدلم برا.... باباستی وبدعنقایری وسرسخت گیتمامش امر ونھ!!!چی ھگریود

 خوام برگرده اما ھمھ بامن رفتار یم... وخوش اخالق تنگ شدهپیخوشت نادرکروز
چراغ خاموش والناز بار ....رفتم تو!!مثل خودم سرد وخشک.... دارندی اگھید

چراغ رو روشن ...دمی کشی از سر راحتینفس.... رو جمع کرده ورفتھ بودلشیوبند
 شلوار ھی.... زانوم بودیاال کھ تا بی کتیقھوه ا- مانتو کرمھی...کردم ورفتم سمت کمد
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 شال ھی... کار شده بودنیش تمام نگ کھ رویسانت٥ پاشنھ ی با کفشای شکالتیسوارکار
 رونی از شال بیموھام رو کم...ی کرمکی کوچی دستفی وکیطرح چروک قھوه ا

 ی تن خودم رو می نگاه حتنی ایسرد... انداختمنھی ونگاه آخرو بھ خودم تو آختمیر
 !! کشندی می چھیلرزونھ پس بق

 
 

 یگوشھ چشم...و صادر کردم مجوز ورود راتوی بھی بھ در خورد کھ با یتقھ ا        
 :طاھا سرش رو آورد داخل وگفت...بھ درگاه نگاه کردم

 خانومم آمادست؟؟-         
درو کامال باز کرد ودست ... تکون دادمیخودم رو بھ طرفش گردوندم وسر        

 کھ درو پشت سرم رونیمتکبرانھ وخرامان خرامان رفتم ب... درازرونیچپش رو بھ ب
 کھ مھمونا سر دی شد فھمی ماھوی وھی احوالپرسیاز صدا...بست واومد بغل دستم

 تازه نییچند پلھ رو کھ رفتم پا... شدمریرازشونھ بھ شونھ طاھا از راه پلھ س....دندیرس
 دنشیقلبم با د...دست خودم نبود... خونھ شدهنی امشب مھمون ای شد کھ کرمیدستگ

 ی متیچھره زار ونزارش از حال بدش حکا...ھ بدنم بھ رعشھ افتاد کدیآنچنان لرز
 ھی... آزاد شده بودی کھ کت تنگش براش کمی شده بود طورفیالغر وضع...کرد

 ینای ھاش باز بود وآستقھی کھ ی فندقراھنی وپی سوختھ با کت تک کرمی قھوه اشلوار
ھا دست چپم رو محکم گرفت طا.... شددهینگاھش نم نم بھ سمتم کش...کتش تا آرنج باال

بعد !!...شمی نممی سھیعشقمو با کس..یفقط مال من...تو-: لب زمزمھ کردریوفشرد وز
 : تو صورتش زوم بودم گفتمکھیل زدم ودرحایضی ماه لبخند عرکی

 ھووووم؟؟...  ھاشھتی از خاصنمیا...ھیی شب استثناھیامشب -         
دستھ گل .... نگاه کردمامی بھ تنھیبا ک... نثارم کردی زد وچشمکیکیلبخند ش        
 ی پنجھ ھاش مچالھ شد واز دستش افتاد روونیم... کھ دستش بودیسرخ

از ... گفتی لبام از خباثت وخصم قصھ میتبسم رو...گشی بھ دست دتارشمیگ...نیزم
 سرد جی کھ ھمونم بھ تدرموند ازش نیچی ھمسوزی نی کھ جز خاکستر وکنده ایعشق

 ھی شبزادیرفتارم بھ آدم...یقی حقی بھ معناسی ابلھیشده بودم ....شھیخاموش تر مو
 بود ی کھ برنده شدن من مساوی ایباز... بردمی لذت مجی مھی بازنیداشتم از...نبود

 برق شنگاھ...نیی پامیدیرس... رو لبام نشوندمی اثانھیلبخند خب.... واحساسمامیبا کشتن ت
 ی حالت خاص نگاھم مھیھمشون با .... اومده بودندنیخانواده عمو شاھ.... زدیم

بدتر از .... کرده باشندلی باره بھشون تحمھی یمی بود کھ شوک عظنیمثل ا...کردند
 دونستم کھ از طاھا یم... بھ پا بودیشی وآتدی باریاز چشماش خون م... بودامیھمھ ت

 :بابام صدام کرد....نھ ولت وپارش کنھ کھ بزود نداره وھر آن ممکن بیدلخوش
 .باھات کار دارم...نجای اایا؟؟بیآنال-         
 :دست طاھا رو ول کردم وبا ناز وکرشمھ گفتم        
 .امی توبرو تو باغ منم االن مزمیعز-         
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 . عشقمشھیاطاعت امر م-طاھا لبخند زد        
 با چھ امی نکردم کھ تیاصال توجھ....بابا زدم ورفتم سمت ییلبخند دندون نما        

 بلند وکوبندش ی گام ھایصدا... دنبال طاھا رفتیشونیوضع واوضاع نابسامان وپر
 خونھ ودستاشو تو یبابا من رو برد گوشھ موشھ ھا... دادی طبل میتو گوشم صدا

 یبگی مھربون من رنگ غریصورت بابا ی اخم رونیا... شلوارش فرو بردیبایج
 یچ!!اصال قابل ھضم نبود کھ نادر اخم تخم کنھ اما حاال کھ شده... داشتیگانگیوب

 : کردم کھ گفتیکار کنم؟؟منتظر نگاھش م
 ؟؟یری کجا میدار-         
 ... شدمنھیدست بھ س        
  بشم؟؟؟نھی کھ قرنتنھی جزو قواننمیچطور؟؟نکنھ ا-         
 .ی دارازی دونم نیچون م...م کنی مشی تو حتما عملیبرا..الزم باشھ-         
 ....پوزخند زدم        
 ازمی کھ نییزای داره؟؟چتی وتربمی بھ تعلازی اومده کھ دخترتون نادتونیتازه -         

 . افتادادتونی زود یلیخ...دی رسی نمیی شما بھ جانکارایبا ا... شدغیبود ازم در
 .تا بھ مقصد برسھ... کنھی مدای کش مکش ادامھ پنیانقدر ا!!تو نگران نباش-         
 .وفتھی نمیبیاتفاق عج...دیشما ھرچقدرم کھ آب رو تو ھاون بکوب-         
 . کنمی مجادیمن اون اتفاق رو ا-         
 ... کردمیپوف....کالفھ شدم        
 رو میبازگوش... اومدمروقتی ددیشا...طاھا منتظرمھ... شدهرمی دیلیپدر من خ-         

 .دیبھ رگبار نبند
 ...از حرفش تعجب کردم        
 . ندارهیفرق...بود ونبود شما.... بھترهنطوریاتفاقا ا... ندارهیبیع-         
 :خودم رو استوار وپر غرور گرفتم وگفتم... اشکام رو گرفتمیجلو        
 ؟ مصرف؟ی وبیحاال شدم موجود اضاف....من گل سرسبد بودم...قبال-         
ھمون بھتر کھ ... باشھ وبخواد ساز مخالف بزنھکی کھ از ما تفکیکس-         
 .خوش بگذره...نباشھ

 ....دمیی دوشم جابھ جا کردم ودندون سای رو روفمیک        
 انقضا خی با وجود موجودات تارتونیبزم وشاد!!دلتون شور نزنھ نادرخان-         

 .دی کردیادآوری جھان نی ایبودنم رو تو ھودهیممنون کھ ب...شھیگذشتھ خراب نم
 یھرچ...قلب؟؟بھتره بگم سنگ... شدی مبی وداشت تخردی کشی مریقلبم ت        

بودنش چھ ...ھھ...اعدام کردم وفرستادم بھ فنا...یاز ھرچ...یاز ھرک... بودیخوب
 ی کننده سر راھم مجی وگی لعنتی دوراھھی نکھی کرد جز ای ازم دوا میدرد

 چرخھ ستم نی منم ھمرنگ اخوام یم... دونمی رو مفمیحداقل تکل...نطوریذاشت؟؟ا
 یتو ب....تو جفا...تو ظلم... خوام باھاش پنجھ بھ پنجھ شم وروش رو کم کنمیم....بشم

 ھی از دیباالخره با...آره... استارت کارهی برایطعمھ خوب...طاھا!!یرونی وویرحم
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 حس حماقت وعذاب وجدان دینبا...بشھ ی عادت وروال عاددیبا... شروع کنمییجا
 وکم ومدیسوز م... انداختم ورفتم تو باغی بھ ھمگی روحینگاه سرد وب!! باشمھداشت

چشمامو تنگ کردم ونگاھم رو جست وجوگرانھ از ھر طرف .... سردم شدشیوب
 خودش جذب ی بھ مشاجره از اواسط باغ من رو بھ سمت وسوھی شبییصدا...گذروندم

 رفتم بھ وضوحش ی متر جلوی بھ طرفش روانھ شدم وھرچنی پاورچنیپاورچ...کرد
 طاھا رو چسبونده بود بھ امیت...آھستھ بوتھ رو کنار زدم... شدیاضافھ م

 غرش مانندش ھر ی کرد وصدای شده بود ومثل اژدھا دود مقھی بھ قھیباھاش ...درخت
ا گرفتم وگوشام پشت درخت ماو...اما طاھا بھ نظر خونسرد بود... گرفتیدم اوج م
 ...قی ودقزی تیرو حساب

 
 .با من شاخ بھ شاخ نشو شازده پسر-طاھا        
 کنم وشاخت رو بشکنم کھ زی تری باھات شمشی خوام حسابیاتفاقا م-امیت        
 .یدی من مانور می تو زندگی داریبدجور
اشتم کھ سر  بھ کارت ندی کارای ندارم ی ناسازگارای اختالف چیمن باتو ھ-         

 .یجنگ دار
 می دردسر وعذاب عظھیبھ ... ھمون اول؟؟؟ازی بھ کارم نداشتی؟؟کارینداشت-         

پاتو .... کنمی االن دارم بھت گوشزد میول...ی رو ازم گرفتشیخواب وآسا...یبدل شد
 !! پسرجونیستی لقمھ ھا ننیقد ا...رونی من بکش بیاز تو زندگ

 کھ ھمش ی کھ پر از دروغ وکلک بود؟؟اونی؟؟ھمونی تو؟؟کدوم زندگیزندگ-         
 ؟؟ی توقدش بود؟؟نکنھیی بود؟؟ھمون جھنم کذالمیوانمود وف

دستم رو ...لرزش صداش ازم پنھون نمود... فشردشتری طاھا رو بی گلوامیت        
 ... ومانتوم رو چنگ انداختمنمی سیگذاشتم رو

اما حاال ...پر از غرور بود.. مثال بودی قصھ بھی ی روز کھیھمون زندگ...آره-         
 ی از بخت واقبال من نگون بخت میچ...؟؟توی فھمیم... شدهلیبھ برزخ تبد

 ؟؟ی زنی حرف مفت می کھ داری دونی می؟؟چیدون
حاال ھم ...ی کھ خودت واسھ خودت علمش کردھیاتیح...سی نی نگون بختنیا-         

از کارا .... پوچتیاز ادعا... رو بھم گفتزای چیلی خایآنال...ی کشی جرش میدار
 بازم بگم؟؟... شدنانی اطمنی کھ حاصل ای اعتمادیاز ب... دروغتیوحرفا
 .خفھ شو تا دھنت رو گل نگرفتم وپلمپش نکردم-دیعربده کش        
 یای باھاش کنار بدیاما با....سختھ... نھ؟؟آرهی رو نداردنشیتحمل شن-         

 .شیریوبپذ
 .ی درک کنی تونی رو نمیچیتو ھ...ی دونی نمیچیتو ھ-         
 کھ خودت رو بھ آب ستی نیازی نگھید!!... بھتر از تویلی کنم خیم...چرا-         

 !! منھدیص...ایآنال...ی بھ جنب وجوش افتادری دیلیخ...ی بزنشیوآت
 !!ی رو نداراقتشیل... کشمی مرونیاز چنگت ب-         
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 ری دیلیخ! خامیای وروی بافالیبازم خ- رو لباش نشوندیظیطاھا پوزخند غل        
 ی کھ با حماقت ھاستمی قدرنشناس واحمق نایمثل بعض...من...یری مشی افتاد آقاادتی

 !!!مـــــــن....من تصاحبش کردم.... منمایمالک آنال... بفروشمھی رو بھ بقدمی صحانمیوق
چشمامو رو ھم ... باغ رو بھ لرزه در آوردانی وبنشھی سر داد رمای کھ تینعره ا        

 تو صورتش ی آنچنان مشتامیت... آخ طاھا پلکامو از ھم باز کردیفشردم کھ صدا
 برام کھیطور... دادیپشت سرھم فحش م... شدریکوبوند کھ گفتم صورتش خورد وخم

 وداد رونی بدمیاز پشت درخت پر...ز ندونستمی بودن رو جایتماشاچ...نامفھوم بود
 :زدم

   چھ خبره؟؟نجای معلوم ھست اچیھ-         
 

نگاھش ... مشت باال سرشی با دستااممیت...نیطاھا بھ پھلو افتاده بود رو زم        
 نگاه نی کھ تو ای سرخ ومتورم ودرخششیچشما... شدیتھ دلم خال...برگشت طرفم

دست بردم وچونش رو .... زانوم نشستمھی ی باال سر طاھا ورودمیدو.... بودابینا
چشم راستش ... بادمجون سبز شده بودراستش  چشمریز...گرفتم وسرش رو آوردم باال

 :دمیرو با درد وذره ذره باز کرد کھ پرس
 .نمی شو ببھو؟؟بلندی شد ی؟؟چیخوب-         
م رو بردم وسر انگشتم رو بھ دست...نھی بازوش رو گرفتم وکمکش کردم بشریز        

با .... افتاده بودی بھ طرفنکشیع... زدم کھ صورتش جمع شد ورو برگردوندیکبود
 آزار وپر تمنا داشت من یاون نگاه ب...ستادمی اامیخشم از جام بلند شدم ورخ بھ رخ ت

 :با حرص گفتم... کردمی میی اعتنادیبا رسوند اما نیرو بھ مرز جنون م
 ... چھنیا.. کنم تی شکایی تونم ازت بھ جرم ضرب وشتم وقدرتنمایمن م-         
 کھ متھم از خودش دندیاجازه م...تو ھمون دادگاه...یحت-...صداش گرفتھ بود        

 .وحقش دفاع کنھ
 . کنھی نمدیی رو تاعی وگزافھ ضااوهیداداگاه -         
 . داره کھ بزنھییم حرفااون.... متھم پرونده رو بشنوهی صحبتادیاما با-         
 جلوتر بردم تو چشماش زل یصورتم رو کم...دی بری داشت امونم رو میکالفگ        

 ... بودسیپلکاش کماکان خ...زدم
 ی نم؟؟چرای داری برنممی دست از سر من وزندگ؟؟چرای خوای از جونم میچ-         

  بره؟؟نیی آب خوش از گلوم پاھی یزار
 .ی ببری محض پتیم بھ واقع خوایچون م-         
  مزخرف تو؟؟فی دروغا واراجایت؟؟یواقع-پوزخند زدم        
 . بدمحی برات توضدیبا... کنمی خواھش مایآنال-         
 ؟؟ی بگی خوای می چگھید...دمیبھ چشمام د.... کھ الزمھ بودهیھرچ-         
 .تھمت نارواس...نایھمھ ا-         
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خندم رو خوردم .... جلو چشمام ظاھر شدطانیش....یبلند وطوالن...دمیخند        
 .... بھ خودم گرفتمثانھی خبیودوباره صورت

  مشھور وشاخ دارتھ؟؟؟ی ازون دروغانمیا-         
  بگم؟؟ی زاری المصب؟؟چرا نمی باور کنی خوایچرا نم-         
 ی چرت وپرتادنی شنیرا بی نھ حوصلھ ونھ گوشگھیچون من د-صدام باال رفت        

چون !!چھی کھ بشم بازستمی ھمون دختر احمق وساده گذشتھ نگھیچون من د...تو ندارم
 !!!نی کلباسھی ھمتون سروتھ دمیفھم

 ... کھ من اھلی دونیم...ی شناسیتو کھ من رو م-         
 یبسھ ھر چقدر کھ باز...بسھ!!امی تھیکاف-...دستم رو باال آوردم کھ ساکت شد        

 ھمھ نی اعتراف کنم کھ تو ادیمن با...دمی کردم وبخشیبسھ ھرچقدر چشم پوش..یکرد
 . ذره ھم تورو نشناختمھی...مدت

  چرا؟؟گھی دا؟؟تویآنال-....نجوا کرد        
 ندهی خوام آیمنم م... دارم؟؟منم آدممھی با بقیچرا من نھ؟؟مگھ من چھ فرق-         

 .بدون خاطرات نحس گذشتھ...تھ باشمداش
 ی زد ولبش رو محکم میتند تند پلک م... شدی منیی گلوش باال پابیس        

 عشق ثابتم قد ی کردم کھ جلودای جرات وجسارت رو پنی چطور ادمیاصال نفھم...دیگز
 !! سپر کردمنھیعلم وس
 رو از ندهی خوام آیم...با ھمھ آدماش...زمی خوام ھمھ خاطره ھا رو دور بریم-         

  نھ؟؟ھی خوبھ؟؟فکرینظرت چ...نو بسازم
 تکون خورد کھ انگشت اشارم گرفتم کنار صورتم ی گفتن حرفیلباش برا        

 : کردم وادامھ دادمیاخم متفکرانھ ا...وتکون دادم
ھر .... کردهدای وقتھ انقضا پیلی خی قرارداد من با جنابعالخیتار...در ضمن-         
 ی کردی خوب بازیلینقشتو خ...یپس بھتره کھ مرخص بش... دارهیانی پاھی یخدمت

 !!یپس اخراج... ندارمیاجی مرده احتی بھ نقشالممی فی من تویول
 :نجواکنان ولرزون گفت        
 .نزار تموم بشم... کارو نکننیبا من ا-         
 ی مغیوجدانم ج.... اراده رو لبام جا باز کردیبلبخند ... رو انداختم رو شونمفمیک        

 .. بستم وزمزمھ کردمسشیچشمامو رو نگاه خ... زدی وضجھ مدیکش
منم تموم ... ومشترکم مانور بدنددی جدی خواد خاطرات گذشتھ تو زندگیدلم نم-         

برو ....ی دنبالش بگردی خوایم.... وقتھ مردهیلیخ...ایاون آنال...شدم
 .خدا حافظ!!واسش فاتحھ ھم بفرست...قبرستون

 ی جون رفتم سمت طاھا کھ داشت نگاھم می بییرومو ازش برگردوندم وبا قدما        
 یلبامو روھم م.... از باغی اگھیدستش رو گرفتم وکشوندمش سمت د...کرد

 بود کھ گلوم رو بھ درد ی از شکستن بغضیری جلوگای کار دننیسخت تر...فشردم
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کنار استخر .... رفتمیفقط م...رمی دونستم کجا مینم... کردیآورده وداشت خفم م
 : گفتمی وبا لرزش واضحستادمیا

 .شھیحالت بھتر م...بھ صورتت آب بزن-         
منم ...ومدیگوشھ لبش پاره شده بود وخون م... زانو نشست لب استخرھی یرو        

 لب ری زیصورتش مچالھ شد واوووووف...دیگوشھ لبش دست کش...نشستم کنارش
 انداخت وپوزخند زی تمسخر امی زد نگاھی میبھ سر انگشتاش کھ بھ سرخ...گفت

 ...زد
 . بھ سرم نازل کردهیی خدا نشناس چھ بالنیبب-         
زخمش ...دستم رو گذاشتم طرف راست صورتش وبھ طرف خودم برگردوندم        

 :تو دلم گفتم... بوددیدبدجور تو 
 چیگرچھ ھ...یستی جلوش وای نتونستی عرضھ بودیبھ من چھ؟؟تو ب...خب-         

 . نشدهدای براش پیفی رو نداره وھنوز حرامیکس قدرت ت
 رو چوب امونی خش خش از پشت سرم بھم فھموند کھ داره زاغ سیاما صدا        

 :طاھا چشم وابروش رو باال انداخت ونامحسوس گفت... زنھیم
 .دهی میدبانیخود حاللزادش داره د-         
 : وبلند گفتمدمی کشیقینفس عم        
 گرم بخوره بلند نشھ نیسرش بھ زم... ندهری خشویخدا باعث بان!!نوچ نوچ نوچ-         

 !!!کھ انقدر آشوب بھ پا نکنھ
دست ... بسنده کردمی اما من تنھا بھ لبخند پوزخند ماننددی خندکانھری زریطاھا ز        

 : وخطاب بھ طاھا آھستھ گفتمفمی کیبردم تو
 .ی بریی جای تونیکھ نم...ی سروصورت زخمنیبا ا-         
 وبرنامھ امشب دیدخترجان من با ھزار ام... کھ شامم رو کنسل کنماریبھونھ ن-         

 )...دیگفت وروش دست کش یآخ...زخمش سوخت..(رو
 ...شھیزخمت بدتر م... بھ دھنت تحرک ندهیلیتو خ-         
 گاه بھ ی گاه وبی نگاه ھاینیسنگ... درآوردم وگذاشتم رو زخمشیدستمال کاغذ        

 ... محسوس بودیراحت
 . روش بذارریبگ...ادیداره خون م....االنم-         
 یحس بد... اسبھی نگاه برام غرنیا...اما...نگاھش برق زد... شدرهیتو چشمام خ        

چشمامو بھ .... حس نفرت آور تو قلبم رخنھ کنھنی انی ازشترینخواستم ب...بھم دست داد
نگاھشم بھ آب استخر دوخت کھ ... دوختم کھ دستمال رو گرفت وگذاشت رو زخمنیزم

 شی آالی آب زالل وبنیمثل ا... افتادمامی تیاد چشمای...ماه توش منعکس شده بود
 تیاما امشب حس معصوم... کردی موونھی حس قدرت وغرور من رو دشھیھم....بود

 قتیحق....دمی کھ بود دی بده؟؟ھرچحی انقدر مصره کھ برام توضی چیبرا!!شیوبخشا
 اش رو خوردم وطعمھ اش بندهی گول ظاھر فرنکھی تونھ باشھ؟؟جز ای میچ
 مرد ھی...مرد بود...امیت... خراب نبودامیذات ت...اما!!کثافتمثل ھمون مھراد ....دمش
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خداحافظ عشق ...آره....بھش گفتم خداحافظ.... ادعا مھر باطل زدنی ایاما رو!!یواقع
 متروکھ ی کشتم تو گوشھ انمی تو ساتویتموم خوب...خداحافظ ھمھ وجودم....من

 ادمی....عاشقت بودم...دوستت داشتم.... کردمن خروارھا خاک دفریوفراموش شده ز
اما تو ھمشون رو حروم ....دمی وانتظار کشختمی کھ چطور واست اشک ررهینم

 کھ تقاص ارمی سرت بییمنم قسم خوردم کھ بال...ی رو نابود کرداھامیرو...یکرد
 ی اگھ غرامتش بھ بھایحت....رهی اشکا وضجھ ھا وشکستنا رو ازت بگنیوتوان ھمھ ا

 طاھا یصدا!!!در ملع عام...وجون دادن خودم!!شھی ھمیبرا.... دست دادنت باشھزا
 ...من رو بھ خودم آورد

 .ی طورنی وقتھ ھمھو؟؟چندی ی رفت؟؟کجایآنا؟؟؟خوب-         
 .... کردم تا صدام صاف بشھیتک سرفھ ا... تکون دادمنیسرمو بھ طرف        
 .سی نیزیچ...خوبم....نھ-         

 ؟؟ی خانوممیبر-خم شد وتو صورتم زل زد        
 ... تکون دادمدیی بھ تایسر...دی خندیم... نگاش کردمیلحظھ ا        
 .میبر...باشھ-         
 : وگفتدیطاھا کتش رو پوش....منم پاشدم ومانتوم رو تکوندم...از جاش بلند شد        
 .رونی بارمی بنگیھم از پارک.... رو گرم کنمنیمن برم ھم ماش-         
طاھا با !! سردیلیخ...سرد بودم... از جانب من بودیجوابش تنھا تکون سر        

 من یلی می بنی در مقابل ایچھ ذوق وشوق!!چارهیب...نگی تند رفت سمت پارکییقدما
 مثل من داغون ؟؟آخرشی داستانش کردم؟؟کھ چنیچرا وارد ا...اصال...داره

خودم .... رو انتخاب کردنیا آره خودش...واست بشھ؟؟اما خودش خرونیبشھ؟؟و
 تو باغ تاری گینوا!خودم والسالم.... کلمھ خالصھ شدهنیھمھ تو ھم....جوابم رو دادم

 نظم زدن یقلبم شروع بھ ب...گوشام مثل رادار بھ دنبال منشاءش بودند... انداز شدنیطن
تار ی داده بود وگھیک بالکن تی بھ نرده ھاامیت... بالکن خشک شدیچشمام رو....کرد

 تونم ی کھ چرا نمدمی کشیعذاب م.... دادی صداش داشت رنجم میلحن ونوا.... زدیم
 ... توقع داشتھ باشمی عشق پاک وبھیمثل قبل نسبت بھش 

  گردم تو بارونیگم کردم چشماتوم        
  بسھ قھرگھید... شھرنیتو ا        
  دونم بد کردمیم        
 زهی ریاشک من م...زهییپا        
 زهی ری ھم می تو من غمھا رویب...شبھامو تنھامو        
  بازمیمن دارم م...آرومم کن بازم        
  ندازمی چشمامو رو عکست مھیبا گر        
 یبگو چھ جور...ی دورنیسختھ ا        
  عادت کرد؟؟تی بھ دورشھیم        
 ....آرومم کن بازم        
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 وبھ مانتوم نمیدستم رفت سمت قفسھ س... محابا بھ چشمام ھجوم آوردندیکام باش        
چشمامو بستم .... دادمی تکون منیسرمو بھ طرف...نفسام تند شده بود...چنگ انداخت

 گوشم ی پر بغض ولرزونش بازم تویرو برگردوندم کھ صدا...ولبامو روھم فشردم
 ...دیچیپ

 هقلب من چند روز... سوزهیم        
  دوزهی در می چشماشو رویکی... کاره ھر روزهنیا        
  تو دل داغونھی بوونھید        
 مونھی تو غم می دونھ بیآخھ م...ونھی نفر گرھی        
 ...آرومم کن بازم        
 ھیبا گر.... بازمیمن دارم م        
 ... ندازمیچشمامو رو عکست م        
 یبگو چھ جور....ی دورنیسختھ ا        
 عادت کرد؟؟....تی بھ دورشھیم        
 !!!بازم....کن....آرومم        

 !)آرومم کن بازم-میند        (
 ی کششگھیانگار صداش د.... گفتدهی بردهیقسمت آخر رو بر        
پلکامو روھم فشردم و ...نتونستم نگاش کنم...صورتش رو برگردوند سمتم....نداشت

 ھی فقط نیا.... ندارهیری من تاثیرو...زای جور چنیا! نھ...رگردوندمصورتم رو ب
 کھ ستی نیکس...امیت!!شھیھم مثل....ستی نامیحرف دل ت!! وبسنیھم...ھیآھنگ معمول

اخماش توھم ...با اومدن طاھا چشم باز کردم!!ستین... از احساس بزنھیحرف
بغضم رو قورت دادم وشتابزده .... کردی بھ بالکن انداخت ودندون قروچینگاھ...رفت
 :گفتم

 . شدهرید....گھی دمی؟؟بریستادیچرا وا-         
 :دیغر...دستش رو گذاشت پشت کمرم وبھ جلو ھولم داد        
 .زمی عزمیبر-         
تحمل .... شدمنی گفت با دو رفتم وسوار ماششھیازش سبقت گرفتم وبا عجلھ وم        

بسمھ ھرچقدر کھ پاسوزت .... وکمر شکن رو نداشتمنی سنگی نگاھانیا
از اول ...من وتو... نھگھی برگردم؟؟دی خوای دوباره بشکنم؟؟می خوایھ؟؟میچ...شدم

 یسرم رو بھ پشت...می باشدور پس ھمون بھتر کھ از ھم...میدو قطب متضاد بود
 کایالست غی جیصدا...طاھا راه افتاد.... دادم ورومو کردم سمت پنجرهھی تکیصندل

طاھا ....دمی کشقی نفس عمی دادم وبھ طور متوالنیی رو پاشھیش....گوشم روآزار داد
 :ضبطش رو خفھ کرد وگفت

 .سیظاھرا حالت خوب ن-         
 .سی نیزی چنیھمچ-         
 . انکار کنمنمی بی رو کھ میزی تونم چینم-         
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 مورد نیتو ا... تونم اونچھ کھ نظاره کردم رو انکار کنمیمنم نم!!مثل من...آره        
 !!میتفاھم دار

 . تر اومدهنیینمره چشمات پا... بروی چشم پزشکھی-         
 دی ترمزش شدیبھ قدر... کنار اتوبان توقف کردانھی ووحشی حرکت ناگھانھیبا         

صورتمو .... شدشھیاما کمربند داشتم کھ مانع برخوردم با ش...بود کھ بھ جلو پرت شدم
 : گفتمی عصبیبھ طرفش برگردوندم وکم

 ؟؟؟ی روانی ابو قراضھ رو بروننی ایستیچھ وضعشھ؟؟مگھ بلد ن-         
 ؟ کنم؟ادهی پمی رانندگی کھ تویذاری می من اعصاب وروانیمگھ برا...تو-داد زد        
 بھ من چھ؟؟...یزی ریکھ با دوکلوم اختالط بھم م....فھیاعصاب تو ضع-         
 نفر رو ھی کھ جواب یستیتو بلد ن-...دی بار عربده کشنیزد رو فرمونش وا        

  بادت ندادند؟؟ای؟؟یدرست بد
 ادمینھ -...صاف نشستم ومنم داد زدم... روبھش..سرجام...دیآمپر بھم چسب        
 ی بریواسھ من صداتو م....ی کنی عربده کشدی نبای فھمیھمونطور کھ تو نم...ندادن
 واقعا باورت شده کھ کس ایم؟؟ی باھم نداری نسبتچی رفتھ ما ھنوز ھادتیباال؟؟
 ؟؟ھان؟؟یوکارم
 یخودش رو پرت کرد رو صندل... دادیسرشو تکون.... کردی نگام مجیگنگ وگ        

نفس .... رو از رو صورت برداشتنکشی وعدی تو موھاش کشیدست... دادھیوبھش تک
 :آھستھ گفت.... زدینفس م
 .کارم درست نبود... شدمیعصب...ھوی... خوامیعذر م-         
 الک یور رفتم بھ ناخنا... دادمھی تکمی بھش انداختم وبھ صندلینگاه تند        

طاھا دستاشو گذاشتھ بود باال ... حاکم شدنی ماشی بر فضانی سنگیجو وسکوت...زدم
دوباره خودش ...دمی جوی خوردم وناخن میمنم حرص م...فرمون وچونشم روشون
 ...سر صحبت رو باز کرد

 .پودر شد!!نخور-         
 .ی نیالیخ!!بھ درک-         
 ؟؟؟یناراحت-         
 ؟؟یاز چ-         
 .از من-         
 ی کیفکر کرد...یش حالم کھ واسم صداتو باال برد ھم خویلیخ...نھ-         

 ؟؟ھوووم؟؟یھست
 .بھم حق بده-...صداش گرفتھ شد        
 چرا اون وقت؟؟-         
 یداره من رو بھ مرز جنون م...ندمونیاز آ.... دلشورهنیا...ی نگراننیا...چون-         

 .ھ جوشی وسرکھ مریتھ دلم مثل س... تونم خونسرد باشمینم...کشھ
 ؟؟ی نگرانیبابت چ-.. نگاه کردمیبھش گوشھ چشم        
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 :نگاھش بھ جلو بود کھ گفت...دوباره راه افتاد...دست برد واستارت زد        
 ؟؟ی کھ باھام رو راست باشیدیبھم قول م-         
 . باشھیتا سوالت چ-         
 ...آروم بمونھ کرد کھ صداش در ھمون حد یاما سع... شدیدوباره عصب        
 ھمھ مدت نیبعد ا....ی دونیکھ تو من رو محرم خودت نم....گھی دنیھم-         

 . کنھی کھ معذبم می کنی متی رو رعاییھنوز باھام حد ومرزا...ییآشنا
 . حد ومرزاس کھ حرمت رو نگھ داشتھنیھم-         
 ... کھنھیمنظورم ا.....بد برداشت نکن-         
 محدوده ھا نی ھمدمی محیاما ترج...ھی منظورت چشھی ممی دونم وحالیخوب م-         

 ی بھت داده باشم کھ تورو محرم ھرچی جواب قطعادی نمادمی...در ضمن... بمونھیباق
 .بدونم

 . خالص کنی سردرگمنی سوالم جواب بده ومن رو ازنیپس حداقل بھ ا-         
 .بگو...یستیول کن کھ ن....بپرس-... بودرونیچشمام بھ ب        
 ی اھی قضای یزیھنوزم چ...امی تو وتنیب- رفتھ وپرسگرانھ شدلیصداش تحل        

 ھست؟؟
 ؟؟ی بود کھ خودت رو کشتھ بودنیسوال مھمت ھم-پوزخند زدم        
 .لطفا....از جواب دادن بھش طفره نرو-         
 . جوابت رو قبال دادمفکر کنم- ... کردمیپوف محکم        
 رفتارت ییھوی چرا نکھی الیاما دل... حرفانی کھ تموم شده وازیگفت...آره-         

 .یباھاش مثل ورق برگشت رو نگفت
 نی باعث شده کھ تو تا ای دونم چینم... گذشتھ رو وسط نکشمی پادمی محیترج-         

 .یحد کنجکاو بش
با وجود ... زنھیھنوز لق م...ستیجاپام محکم ن... توشیھنوز پ... کنمیحس م-         

 .امی مثل تیفرد
 ھ؟گذشتھی سواال چنی ای برالتی دلگھید.... وقتھ کھ از چشم من افتادهیلیاون خ-         

 . مھم باشھدی ارزش نبای بیھا
 ... کنھ وجادی خلل ای زندگی گذشتھ ممکنھ کھ تونیھم...ایمھمھ آنال-         
 ی دنبالم چی امشب اومدنکھیطاھا؟؟ھدفت از-.. وسط حرفشدمیپر        

 بود؟؟ھووووم؟؟
 ھدف؟؟-         
 !!اوھوم-         
 . بھت خوش بگذرهنکھی تو وای وخوش حالیفقط شاد-         
 یموضوع..خرابش نکن...ھودهی مزخرف وبی بحثانیپس لطفا با ا.... خبیلیخ-         

 رو ھم از خودت دور ی افکار واھنیا...فراموشش کن...تموم شده...کھ تموم شده
 . ندارهیثمر...کن
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 ی خوام کلمھ ای نمگھید!! بود وبسقشی نفس عمیجوابم تنھا صدا        
فقط ...حوصلھ دھن بھ دھن وجواب نداشتم...خدارو شکر کھ شرش رو خوابوند...بشنوم

 ...شیقط آرامش وآساف.... خواستم بھ آرامش برسمیم
 

 شد ادهیطاھا پ... وبا کالس متوقف شدکی شیلی رستوران خھی ی جلونیماش        
 بھ چھره خندونش انداختم ورفتم ی شدم ونگاھادهیباناز پ....ودرو برام باز کرد

 خاطره نجایا.... شناخت ساده اسھینھ فراتر از .... آشناستیلیبرام خ....نجایا...داخل
قلبم !!یوتو ذھنم حکاک... باعث برام موندگار بشندامی کھ تیخاطرات....دارم یادی زیھا

 قیدندونام رو با قدرت رو ھم فشردم ونفس عم....فشرده شد وچشمام پر اشک
 بھم دست ی جز سردی حسچی ادکلن تند طاھا مشامم رو نوازش کرد اما ھیبو...دمیکش
 دو زی مھی... کھ نشستمدی رو برام جلو کشی وجلوتر از من صندلدیبا شوق دو...نداد

 ی دستم روھی...رونینگاھم رو دوختم ب...خودشم نشست روبھ روم...نفره کنار پنجره
 ... شدندی دراز بود وانگشتام بازوبستھ مزیم

 .شھیامشب واسمون موندگار م-         
 : زدم وبا تمسخر گفتمیپوزخند محو...رومو بھ طرفش کردم        

  سپرده بشھ؟؟ی بھ فراموششھیمگھ م... طورهنیحتما ھم-         
 : گفتی نگام کرد وبا خرسندنکشی عیاز باال...منو رو گرفت جلو صورتش        
 شھ؟؟توی باشھ؟؟آخھ می عادای باشم وبھم بد بگذره می کنار عشق زندگشھیمگھ م-         

 .بھم بگو
 زبونم مزه مزه ی لبخندم رو رویتلخ....م افتادامی تادی...صدام پر از درد شد        
 ...کردم

 . محالھیزی چنیھمچ!!...نھ-         
 . بودنددهی بار خانوم خانوما با نظر ما ھم عقھی!!چھ عجب- با خنده گفت        
 .مخالفت نداره....حرف حساب-         
 ی کھ فضا رو پر کرده بود زمزمھ وار ھمراھی شد وبا آھنگلی بھ سمتم مایکم        

 ...کرد
 یی توامیخوب معلومھ کھ تموم دن-         
 یی خوام توی می زندگنی کھ ازیاون        
  ھمھ کسمیخوب معلومھ عشق من        
 ... بھ تو برسمی روزھیآرزومھ         
 بھم چشمک کشی اومد جلو چشمام کھ با لبخند شامی لحظھ تھی.... کردخیتنم         

 : نجوا کردقی عمیوبا حس...اما بھ سرعت محو شد وطاھا دوباره برگشت...زد
 . دارممانی روز انیمن بھ ا....رسمی کھ بھت مکھیواون روز نزد-         
 !!یدواری بھ اومدنش امیلیخ- زدمیپوزخند گس....دیچیتو سرم صداش پ        
 . شنومی پاشو میصدا...چون دارم از دور-         
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 ؟؟...دی ونرسومدی وقت نچیواگر وسط راه منصرف شد وھ-         
آب دھنش رو ... ورنگ پس داددی لباش ماسی ولبخند رودیحس کردم رنگش پر        

 گردوند ودوباره برگشت سمت نگاه سرد زی میقورت داد ونگاه سرگردونش رو رو
 : زد کھ زبونش بھ کار افتادی تنھا با چشماش حرف میلحظات... احساس منیوب

با خودم عھد کردم ... منھیاون روز روز مرگ ونابود...تیبھ طور حتم وقاطع-         
فقط وتنھا بھ دو روز بستھ )با انگشتاش دو رو نشون داد( اتمی من بھ حدیکھ ام

 ... کھیوزور... وبھت برسمارمی کھ بھ دستت بیروز...اس
بھ ھزار زحمت ومشقت ...دی چرخیزبونش تو دھن نم...توان گفتنش رو نداشت        

 : گرفتھ وخفھ ادامھ دادییوبا صدا
 پاک کنم وبرم وبدون رتی ودفتر تقدی زندگی حضورم رو از توشھی ھمیبرا-         
 امیدن... خونم متوقف بشھ وتنم سردانیجر.... ودر ملع عام جون بدمرمیتو بم
 ی وقت فرا نمچیھ...روز دوم....اما مطمئن باش عشق من... خوام منم نباشمیم...نباشھ
 .رسھ

 کھ اصال روش یی غذاھی منو یاز تو... کردینیبا اومدن گارسون طاھا عقب نش        
 طاھا تو سرم یحرفا... شدمالشی خی ھوا گفتم وبی از رونطوریفکر نکرده بودم ھم

 یم...ی اندهی وآدی از ھر اممیتھ....چمی ھامی گفتم بدون تی مشھیمنم ھم.... شدیاکو م
 یاھایرو... زد بھ قلبمشھی شد؟؟خودش تیاما چ...یر بشی بنچی ھای امی تایگفتم 

 وبا خاک ختی فرو رکبارهی ساختم امی کھ با تی کھ داشتم وقصریدخترونھ وعاشقونھ ا
پر از عواطف ... وآرزو بودی کھ پر از خوش بختیقصر.... شدکسانی

 یطوفان ب!!آره....دمیھمشون روبھ جھنم کش...ھمشون رو دفن کردم وکشتم....ومحبت
 کرد رونیو... دور با ھزار عشق ساختھ بودمی افق ھای کھ برایی ھای ھمھ کشترحم

حسرت .... نذاشتی تو ساحلم باقیچی درھم شکستھ ھی از چوب ھایوجز پاره ا
 کھ چھ عاشقونھ وصادقانھ ییبھ زوجا)...تک واژه عشق-١٤یالآن( خوردمیوغبطھ م

 رو داره کھ در یعشق.... نشستھمن ی کھ جلویاما کس....دندی خندی گفتند ومیباھم م
 دمی کشیشعلھ وزبانھ م.... بودمشیمنم آت... فروزانھشی آتھی من یخیمقابل کوه وسرد 

نگاھم رفت سمت گوشھ دنج .... نموندهی ازش باقیچیاما االن جز خاکستر ھ
 حد گشاد شد وبھ تن وقلبم بھ رعشھ نیچشمام تا آخر....رستوران

دستاش ...ھمون غم ورنج کشنده.... ونم دارسی خیھمون چشما..نجا؟؟یا.تو..امیت.افتاد
 نی ای جلودیمن نبا...تمومش کن...بسھ.... گره خورده بود وبھم زل زدهزی میرو

پلکامو با وحشت ....رمی شدنم رو بپذری وتسخامیار آور کوتاه ببغض واحساس انزج
نفسام کشدار ...رومو کردم سمت پنجره....نییروھم فشردم و سرم رو انداختم پا

 :طاھا صدام زد.... شدهی وخفھ اری نفس گطیمح....ودشوار بود
 د؟؟حالتی پرھوی رنگت ؟؟چرای شدی جان چی حالت خوبھ؟؟آنزمی؟؟عزیآن-         
 .  بگویزی چھی یس؟؟آنیخوب ن

 



 613 

 طرف دمینگامو کش... کم حال کردیاخم...جا خورد....بھش با رعب نگاه کردم        
 اشتباه یعنی بود؟؟الی توھم وخیعنی...ایخدا... نبودامیت!!ستین...زیھمون م

 االتیحتما خ...رونی نھ اومد داخل ونھ رفت بی کسچیھ...نطورهیحتما ھم...دم؟؟آرهید
 مشکوک ممیالبد بھ عقل سل... کردگاه نزیطاھا برگشت وبھ م....داشتھورم 

دوباره سرد ... چند لحظھ مثل منگال نگاه کردی براری متحیبرگشت وبا حالت...شده
 :دمیپرس... شدمیوجد

 ؟؟یدی قورتم می دارنطوری کھ ایدی حاال من رو ندھ؟تایچ-         
 .ی نداریحال چندان مساعد... حالت سرجاشھ؟؟امشبی؟؟مطمئنیآن-         
انگار کھ .... وقت روبھ راه ومساعد نبودهچیاحوال من ھ...تو دلم پوزخند زدم        

 افراد نی من حروم مقدر شده وخدا من رو بی از اول برای وخوش اقبالیخوشبخت
 ...رومو کردم سمت پنجره... وجام انداختدیخوش شانس واقبالش ند

 !!!خوبم....نھ-         
 ..دمی بود اما شنواشیصداش گرچھ آھستھ و!!چی ھگری ودنیھم        
 دونم یم....ی زنیبا من راحت حرف دلت رو نم.... وقتچی دونم کھ تو ھیم-         

 یمی سوختھ وقدی مھره ھاشھیھنوزم م.... ندارهیبیاما ع.... امبھیکھ برات ھنوزم غر
 یعاشقت م....دندی میی بھ قلبم روشنادی امیھنوزم روزنھ ھا....ی کننیگزی جاتویزندگ
 .مثل خودم....کنم

 سر بدم تا ادی وفقط فریشگی ھمیبرم ھمون جا... خواست برم بام تھرانیدلم م        
دور از دغدغھ ...بھ سمت عرش.... بشھ وسبک بال پر بکشمی خالنھی ھمھ بغض وکنیا

 خوام پاک یم... ارزشی حرمت وبی بیدور از عشقا... مردمیاھوی وھینی زمیھا
 وقتھ کھ یلیخ... گرفتھیکی رو نفرت وتاردم وقتھ کھ وجویلی اما خشی آالیب...باشم

 تمام یلی میشام رو با ب!!!رهید.... برگشتی برارهید....تو قعر ظلمات....رفتم تو اغما
 افتادم کھ ی شبادی...م وناخنک زدم کردی بازی بازیتنھا باھاش کم....بھ اتمام رسوندم

 کھ ادمھی... گذشتخوش  وچقدر بھممی اومدی بعد شھربازامیبا ت... رستوراننیتو ھم
. بندهیپا...وفاداره.... مونھ ومتعھدهی ممانشی عھد وپیبھم آرامش خاطر داد کھ پا

 ادغام شد ی شب عروسری خندھامون با تصوریتصو....اما ماه پشت ابر نموند!!دهیمق..
 خنده ھامون یصدا... کردلی وانزجار تبدی رو بھ تلخنیریوھمھ اون لحظات ناب وش

 ی زدند حسادتم اود می کھ کنار ھم قدم میی زوجادنیبا د... دادیم داشت آزارم
 یاھای خام ورواالتیبازم خ!!آه... ذاشتمی رو جاشون مامی خودم وتی مدتیبرا...کرد

 ومنجر بھ سوختنم شھی بدل نمتیور ابلھانھ کھ بھ واقع ھمھ تصنیاز...خستم...محال
 کی کھی رفت وبا ی طاھا کدمی کردم کھ نفھمریانقدر تو عمق افکارم س....شھیم

 : کردم وگفتمی نگاھرتیبھش با ح.... کوچولو برگشتیشکالت
  وپاش؟؟ختی ھمھ رنیھ؟؟ای چگھی دنیا-         
بھ .... منحصر بھ فرد باشھدیپس با...ھیی شب خاص واستثناھیامشب -لبخند زد        

 !!قول خودت
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 : شده رو گرفت سمتم وگفتیچی ربان پیچاقو        
 نیا... امشبھی؟؟ی زنی بازم دست رد مای دلم؟؟زی عزیدیافتخارش رو بھم م-         

 !! منی نوا رو دلشاد گردان کھ خداوند زتو خشنود شود بانویب
نگاھم .... چاقو رو از دستش گرفتمی رغبتی زدم وبا بیح روی رمق وبیلبخند ب        

 نوشتھ ی قلب قرمز وژلھ اھی یحرف اول اسمامون تو... افتادکی بار بھ کنی اولیبرا
پس ... بودنییسرم پا!!نی والنتای نوشتھ بود ھپکیشده بود وگوشھ باال وسمت چپ ک

 ی چشمام محو نمی دم ھم از جلوھی امی تری وتصوادی...دی دیطاھا جوشش اشکام رو نم
 کھ بھ چشم یقی حقاای... پر تمنانیاون طن....اون آھنگ...تجسم اون نگاه ....شد

 یمنی اھریی رو باور کنم؟؟کدومشون دروغگند وکدوم راست؟؟صدادم؟؟کدومشونید
 :در گوشم زمزمھ کرد

 یم... حماقتھھیچون ... جونم؟؟نباشیھ؟؟دودلیچ...ھھ..یمبادا دوباره خام بش-         
جبران ... ودوباره دم بھ تلھ داد؟؟نھدی نفھماروی بازم احمق فرضت کنن؟؟بگند یخوا
 !ھی چی کھ بفھمن مجازات دل شکستھ چاری سرشون بییبال...کن

 وسط قلب ای کیچاقو رو با تمام حس انتقام ونفرتم فرو کردم وسط ک        
 نشون ینذاشتم اشکام خود.... شدیدندونام از خشم ونفرت داشت خورد م...سرخ
 رو کیک...ارندیمثل خانوادم کھ طردم کردند وبھ رو نم....وجدانم باھام قھر بود...بدند
 ... اومد جلوی قرمزی شکل ومخملی ارهیجعبھ دا.... زدی کھ طاھا دستدمیبر

 !! مبارکمونیشب عاشق-         
خم بھ ابرو .... پر از متلک وتمسخر انداختم وجعبھ رو گرفتمیبھ صورتش نگاھ        

 نی ھمدی ومن رو باشھی نمجادی تو رفتارم ایریی شده بود کھ تغرشیدستگ...اوردین
 کار نی کھ روش تماما نگکی دستبند پھن وشھی....درش رو باز کردم.... بخوادیطور

 : لبخند زنون گفتبھش نگاه کردم کھ...رز  بھ شکل گلزی رنھی سھیشده بود و
 . کنمیخواھش م....قابل شمارو نداشت-         
 : سرد وخشک گفتمیلیخ....فی پرتش کردم تو کیلی میدر جعبھ رو بستم وبا ب        
  کنم؟؟ی تشکر وقدرداندیمثال االن با-         
 .سی نیازین-         
 .ممنون-         
 ؟؟یچ-         
 ؟؟ی نبودنینتظر ھممگھ م...تشکر کردم-         
اما تشکر تو ... خورهی کس نمچیبھ درد ھ... اجبار باشھی کھ از رویتشکر-         

 !!لطفھ... اسھی من ھدیبرا
 !!یاری بھ تمام عوونھی دھیتو -         
 یزی چیوونگیمعلومھ کھ کارم جز د... تواموونھی کھ د؟؟معلومھیدیتازه فھم-         

 .ستمی بلد ننی جز ای وھنرسین
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 داره اما ھمھ قتی دونستم کھ عشقش رنگ حقیگرچھ م... شدیحرفاش باورم نم        
 می ورفتمی بلند شدزیاز سر م... ودروغ شدهاوهی برام نشمی تریقی حقیحت...حرفا

 یینای دادم وبھ ماشھی تکشھیسرم رو بھ ش... وطاھا راه افتادنی تو ماشمینشست...رونیب
 برونھ امی عادت داشتم تشھیھم.... کردمی نگاه مدند شی مکھ با سرعت از بغلمون رد

 امیت.... وتند تند آھنگ رد کنمزمیکخ بر... کنمادی آھنگ رو زیصدا...ومن شلوغ کنم
 ومغرور باشھ ومن ی جدامی تیحت... نھای....میبخند....میغر بزنھ وباھم کل کل کن

 ی کھ مییتا جا...اما...لحظاتم رو با عشق معطر کنم وخاطره بسازم....مسخره اش کنم
 اون بھم محبت وابراز عشق ی وبھ جارهی رو بگاممی تیجا... مردنیدونم قرار نبود ا

ومن !! پر شدامی تی خالیجا...اما کرد... رو پر کنھامی تی جایقرار نبود کھ کس...کنھ
تا آخر من روزه سکوت گرفتم وطاھا ... ندارمنای وماشابونی خنی بھ ای حسچی ھگھید
 براش ی ذھن خودش بود وموعوددهی کھ زائی اندهیاز آ.... حرف زدندهیاز آ زیکری

 درو باز کردم دیبا دستھ کل.... خونھدمی نصفھ شب بود کھ رسکیساعت .... نبودنییمع
رفتم داخل اتاقم ودرو ...نینرم وپاورچ... سروصدایب....ھمھ خواب بودند....ورفتم تو

 تخت ورفتم لب ی رو پرت کردم روفمیک...ت وظلمایکی مملو از تاریاتاق...بستم
 ی ازش عبور میی ماشنایوگھگاھ....کوچھ ساکت وخلوت....کنارش زدم....پنجره

 ھی وبھش تکنی ماشرونیراننده اش ب.... ثابت شدنی ماشھی ینگاھم گشت ورو...کرد
 ی متی اش از حال افتضاحش حکادهی وقامت خمدهی ژولیموھا...داده بود

کت نداشت ... قالب بودگشی دی از پاھاش پشت پایکی وبی جودستاش ت...کرد
 ستیقلبم ا...ذره ذره سرش رو باال آورد ونگام کرد... باال بودراھنشی پینایوآست
سرم رو باال گرفتم وپر ... کرده؟؟نفسام کشدار شدی کار می چنجای موقع انیتا ا....کرد

 فشرد ونگاھش رو روھم چشماشو... گونش برق زدی رویزیچ...غرور نگاھش کردم
 ھی کنار پنجره تکواریپرده رو انداختم وپشتم رو بھ د...بھ طرف راستش دوخت

 چند... کردمی رو حس ممیشونی پی شد وقطرات عرق روی منیی باال پانمیس....دادم
 ودور نی موتور ماشیوتختھ گاز وھوھو...نی بستھ شدن در ماشیلحظھ بعد صدا

خودم ...رفتھ بود.... ھاش بھم نخوردنی چکھیطور...زدم پرده رو آروم کنار...شدنش
وبعد بترکم ... بغض کنمدی باره؟؟االنی گی ام نمھیچرا گر....رو پرت کردم رو تخت

بروز ... کدومشونچیاما ھ...تم وناسزا بگموبعدم بھ خودم لعنت بفرس....وھق ھق کنم
 ی وبیکھ با سنگدل  بتھی.... شدملی تبدی بت سنگھی واقعا بھ یانگار....نکردند
بغضم تو گلوم خشک ... لرزه یم.... کشھی مریقلبم ت.... شده وخو گرفتھنی اجیاحساس

 !!یکال خنث....ی خنثامیدن...یخودم خنث!!یخنث.... اثریب... تحرکیب...شده
     

 ھیاما ...دمی کشیانگار انتظار اومدنش رو م... اراده رو در خشک بودیچشمام ب        
 یھر گورستون....سی برام مھم نگھی گفتم اصال بھ من چھ؟؟دی مومدمیآن کھ بھ خودم م

 از دوستاشو تمام وکمال یکیرستوران ... بودنیاونشب تولد آدر... خواد باشھیم
 ی والناز منی آبتی از شب عروسیدو ھفتھ ا...وش تختیم ر گلھ آدھیرزرو کرد و



 616 

 حس چیاما من ھ.... خوش گذشتیلی ھمھ خدی وتمجفی وتعرتیبنا بھ روا....گذره
 ی موجود سرد وخشک وبھی... رو در خودم وحرکاتم لمس نکردمیشور وشعف وشاد

 ی گوش میواشکی چرت دوروبراش فیروح کھ گوشھ سالن کز کرده بود وبھ اراج
 لی از دماغ فتھیمن عفر...ی وقپسیمن پر ف...آره!! کدوم روچیھ...دمینشن....داد

 یول... خوان زر زر کنندی میھرچ...نامیمن ھمھ ا...آره... جمھورسیمن رئ....افتاده
 ی قرار بود فردانیآدر.... خوامم برگردمی نمیعنی....ستمی قابل برگشت نگھیمن د

 یالبتھ با نگاھ....ھمھ بودند... بودافتاده قیکاراش بھ تعو...ھمون شب برگرده آلمان
 یحاال طور... صدر جدول بودندی ولودگی کھ تو مسخره بازییپسرا...ھھ...متضاد

معلومھ اونا ھم طرفدار ...شونمی کنند کھ انگار قاتل ودشمن خونینگام م
چرا؟؟چون ... ھم حضور داشتندمی دانشگاھیدوستا !!...ھیعیطب...داداششونند

جرعھ ...وتکشون من بودم... از پسرا شده بود عاشق ومعشوقیکی با ھرکدومشون
آرش ... فرستادمی ونگاھم رو بھ ھر طرف مدمی کشیجرعھ آب پرتغالم رو سر م

نشستند ...اومدند سمتم کھ رومو کردم سمت پنجره....ومارال توجھم رو جلب کردند
 : پرشوقش گفتیرم ومارال با صدا کنای ھای صندلیرو

 کن یزی امشب ناپرھھی؟؟یری گی خودت رو دور می گوشھ نشستھی ھیاوووو چ-         
 .با ما خوش باش

 .دمی محی ترجی الکی ھای خوشنی رو بھ انجایمن ا...دیشما تونخ خودتون باش-         
 ...مارال بازومو گرفت وتکون داد        
 ...یتک وتنھا م... کشم ھایناز ومنتت رو نم....اریناز ن-         
 بھ دستش انداختم کھ آروم وذره ذره ی نگاھمین... نگاھم خشکش کردیسرد        

 : گفتمیبھ آروم... وجمعش کرددیکش
 بھش امی خوام با خوشینم... نشدهمالیشرف وحرمتش پا...یی تک وتنھانیھم-         

 .ب باد نبرهتو ھم کالتو سفت بچس....گند بزنم
 لکسی قرار وپر از دلشوره اش رو بھ آرش خونسرد وریمارال نگاه ب        
 بھ شونم زد ی سر تکون داد کھ مارال دستنانی بھش کرد وبا اطمیآرش نظر...دوخت
 :وگفت
 .ی دونی میکیاما تو ھمھ رو ... دارهیی جایزیھرچ-         
 دی بوسمیآرش پشت دست مارال رو مال... رو پچ پچ کردیزیودر گوش آرش چ        

دووم .... رو نداشتمدنشیتحمل د... بھش زد کھ قلبم فشرده شدیولبخند پر از عشق
مارال رفت اما ... خوادی می واراده قونی بھرنج واقعا دل پوالدطی شرانیآوردن تو ا

 نانھیزبیده وت شلی بھ جلو مای وکمزیرومدستاش گره کرده و...آرش سرجاش موند
 دوشم ی نگاه رونی بار سنگنی تحمل ای برامییبایصبر وشک....تحت نظرم گرفتھ بود

 : گفتیآرش بھ آروم...اما تا خواستم لب از لب باز کنم... شدزیلبر
 !واقعا جالبھ-         
  براتون جالبھ؟؟یچ... خوامیعذر م-..سرد نگاش کردم        
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 نجای حد خونسرد انیتا ا... کھنیا-...گشتاشو تو ھم قفل کرد واندیدستاشو بھم کوب        
 !!لکسیر...راحت...سی نالتمی خنی وعینشست

 کھ بھ جنب وجوش وفتادهی نی چطور باشم؟؟اتفاق خاصدیمثال با-دیابروم باال پر        
 .وفتمیب

 .می تفاوتیاما ما نسبت بھش ب... محسوسھشھیاتفاق کھ حضورش ھم-         
 ؟؟ی کنی با خانومت خوشی بری خوایشما نم-         
 . بودی نشست وفقط تماشا چکجای دی وقتا بایبعض- دادھی تکی صندلیبھ پشت        
داشتم از ھمھ خلق خدا قطع ...دی رسجھی نتنی بھ ایکی!!چھ عجب- ...پوزخند زدم        

 . کردمی مدیام
 ...تم وبھ پنجره چشم دوخدمیناخنام رو جو        
  چند وقتھ فرق کرده؟؟نیحواست ھست کھ چقدر رفتارت تو ا-         
 ... سر برگردوندمی حوصلگیبھ طرفش با ب        
  کار کنم؟؟ی چدی با؟؟مثالیخوب کھ چ-         
 .ی رو از خودت روندایلیخ-         
 کھ بخوان باھام ستنیاصال اونا در حد وشان من ن...چھ بھتر!!بھ جھنم-         
 !!ــــــــشیچ...بپرند

 .... درستھ کھ؟؟آخھی بستیچرا چشماتو رو ھمھ چ-         
 حرفا نیمن گوشم از...نیھ؟؟ببیحرف حسابت چ-.... شدملی بھ سمتش مایکم        

 ھی ھمش نایاما ا... کردنحتمینص...روضھ خوندن... در گوشم وز وز کردنایلیخ...پره
 !! خردمندانھحی نصادی زاری اسمشم مدیماھا بھم بافت کھ شفھیمشت اراج

 ری بھ مسمتیبرگردون...میاری کھ تو رو بھ خودت بنھی ای برافی اراجنیا-         
 .یاصل

 خوام یآقا نم... راه وجاده برم تا برسم بھ خراب شدهنی خواد تو ایمن دلم م-         
 .دیاز سر کچل من برداردست ..میاز خودم راض... کھ ھستنمیمن ھم...برگردم
 . غرور نابجا کورت کردهنیا... بر باد ندهتویزندگ-         
 .خودم مختارم.... کنمی زندگای چطور باشم گھی بھ من نمیکس-         
 .... بگھیاونم مونده بود چ... سکوت کردیلحظات        
  آورده؟؟راشی بھ سر اسییچھ بال...ی غرور لعنتنی ھمی دونیم-         
 . بھ دونستنش ندارمیعالقھ ا-         
 ؟؟ی حسابش کردی موجود اخراجھی کھ تی فرد زندگنی ترکی بھ سر نزدیحت-         
 ی وبھ پشتدمی عقلم کشی دندوناینوک زبونم رو رو... زدمیپوزخند صدا دار        
 ... دادمھی تکیصندل

 یونی وپادر مدیسطھ بش کرده کھ وارتونیپس خود پست فطرتش اج-         
 آره؟؟...دیکن
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بچھ کھ .... ندارمھی بھ حکم وفرمان بقیازیمن ن-...اخماش تو ھم رفت        
 . داداشم بکنمی برایخودم خواستم کھ کار...ستمین

 مھربون تر از ھی دایشما چرا شد...خودش کھ زبون داره اندازه فرش قرمز-         
 .ھھ...دی کنی متیمادر؟؟معلومھ کھ ازش حما

صداش ... غم ودرد بھ خودش گرفتنیرنگ سنگ...طرز نگاش...لحن صداش        
 ... کرددنیشروع بھ لرز

 یچون دارم عذاب م.... رنجاشو ندارمدنی وشندنیتحمل د...گھیچون د-         
 . تفاوت باشمی تونم نسبت بھش بیچون نم...کشم

 ی بگری بازھیاون ... داداشید شریبدجور جوگ-... کردمیخنده کوتاھ        
پاتو بکش ... رو خوردمبشیمنم فر... کنندمشی تقدی اسکارو دو دستزهی جادیبا!!رهینظ

 .ادیبھت نم...کنار
 مسخره شی نمانی ازیجزو... حال وروز داغونشمیعنی- شدی عصبیکم        

 اس؟؟آره؟؟
نھ ...اوردمی ن اما بھ رودیحس کردم رنگم پر.... کرد وسست شدخیتنم         

 ... خواد من رو گول بزنھیم... نشدهیطور...بابا
فلور با نامزدش ...یدی سوتفاھم بود؟؟تو کھ دھی کھ ھمش یھنوز قانع نشد- آرش        

 ؟؟ی کنی مقاومت مھ؟؟چرای کارا چنی ای معنگھید...نی آبتیاومد عروس
 وصف بھ خانواده دکتر ی بی بود وبابا عالقھ انی آبتیشب عروس...آره!نامزد        

 دعوت کرد کھ اوناھم از خدا نی آبتی اونا رو ھم واسھ عروسنیبنابرا.. کرددایپ
 ابی مرد جوون بھ عنوان نامزد شرفھیفلور ھمراه ...خواستھ پاشدند ھلک ھلک اومدند

 تونستم ی سست شد اما نمکمی دمی عقادیشا...کردم یباور نم.. کردیشد وبھ ھمھ معرف
 !! خودم رونطوریھم...خشم رو ببامیت

 ؟؟ی بھم برسونی خوای رو میچ-         
 !!یی اعتنایب..وتو...دهی غرورشو منیداره تقاص ا...امی تنکھیا-         
 یعنی... حرفانیھ؟؟ای چ؟؟منظورتیگی می داریچ-..گنگ وزمزمھ وار گفتم        

 ؟؟یچ
 قبل تر یلیخ...شدیقدرت گفتنش رو داشت وغرورش مانع نم...امی اگھ تیعنی-         

 دینشد وکارش بھ مرز جنون رس)پکر ودمغ شد(یول.. گفتی رو می بھت ھمھ چنایاز
 .شی بشناسدهیبع...شینی اگھ ببکھیطور...وحالش بدتر از مجنونھ

 ...از کجا معلوم کھ... ھزار تا نقاب دارهامی تیول-         
 . ینی رو ببشیبھتره کھ خود واقع...الخره نقابشو برداشتھ باامیت-         
 ھ؟؟ی چ؟؟مدرکتی ثابت کنی خوایچطور م....بلفرض کھ من قبول کردم-         
 کنم حرفامو بھ خودت یمن اجبارت نم...ینی بھ چشم ببی تونیخودت م-         
 . کامال اشتباھھدتی بدم تا بھت ثابت بشھ کھ دبشوی تونم ترتی میاگھ بخوا...یبقبولون
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آرش تو ....یموندم سردوراھ... در سدد خوردشدنم چشم دوختمیبھ انگشتا        
 کردم؟؟کنجکاو بودم بدونم مدرکش یاشتباھ...حرفاش مصمم بود ونکنھ کھ من

 : سر بلند کردم وگفتمنیواسھ ھم... ول کن نبودمیاما دودل...ھیچ
 .ھی بقمثل...یگی بھم دروغ میتو ھم دار-         
 ...ی تونیگفتم کھ م-         
 .ھیمدرکتم مثل حرفا وکاراتون آبک-         
 .ینی ببی تونیم-         
 ی ازم دوا نمی دند ودردی ارزش کھ فقط وقتم رو ھدر می بیزای چدنید-         

 . ندارهیثمر...کنند
 ؟؟آره؟؟ی منجالب غرق بشنی تو ای خوایپس م-         
 .بشھ... خواد بشھی میھرچ...ستی مھم نیچی ھگھید- گرفتمرومو ازش        
 : فرو برد وگفتبشیدستاشو تو ج....از سرجاش بلند شد        
 رفتار وبرخورد تو ضربھ نی ازی اگھی کس دچیھ...امیپس بدون جز خودت وت-         

 ووضع رو یزی ری مشی تو آتزمی ھی دستی دستیبدون کھ خودت دار...نھی بینم
 .ی کنی تر ممیوخ

ذھنم بھ کار .... حرف بھم انداخت ورو برگردوندیآرش نگاه آخرو با کل        
 ممیتصم... تو سرم بندازی فکرھیخودت ...ای کار نکنم؟؟خدای کار کنم؟؟چیچ...افتاد

پس چھ بھتر ...امی وخورد شدن تدنیواسھ د... زدمیمن کھ دست بھ ھر کار...رو گرفتم
 ... باشم؟؟از سرجام بلند شدماھد رو شکارمی پ تونم ثمرهی کھ منیاز

 آرش؟؟؟-         
 :گردن راست کردم وگفتم...دو قدم دورتر نشده بود کھ بھ طرفم رو برگردوند        
 ...اما...سی دونم چندان مثمر ثمر نیگرچھ م-         
 !!ستی از لطفم نیخال- رو کامل کردھی دونستم ادامش چیآرش حرفم رو کھ نم        
 !!ممکنھ-         

 
 

 تاب یدر گوش مارال کھ ب... رو لباش نشوندتیلبخند کم حال اما از سر رضا        
 رو دور انگشت چشیسوئ... رو پچ پچ کرد واومد طرفمیزی کرد چینگاھمون م

انقدر کھ غرق ... نکردندی اصال بھ من توجھھی وبقنیآدر...گردوند وبھ در اشاره کرد
 بعدش حیچون اصال از توض...نکردم  بھتر جلب توجھیول...بودندجشن وبزمشون 

در .... بودی مشکیوتای توھی آرش نیماش...رونی بمیاز در رستوران زد...ادیخوشم نم
با نفرت نگام .... گرفتھ وخستھیبا چھره ا... بودستادهیکمال تعجب احسان ھم کنارش ا

 :دیآرش ازش پرس...کرد
 ؟؟ی کنی کار می چنجایتو ا-         
 ام؟؟ی مالقات تی بری خوایمگھ نم-احسان        
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 . نشدند برو داخلبتتیاحسان لطفا تا متوجھ غ- آرش        
 خوام باھات یمن م...ستمیبھ جھنم کھ بفھمند ن-.. چسبوندریاحسان آمپ        

 ؟؟یدیفھم...امیب
تو !!ممیمن تسل... خبلھیخ...باشھ-آرش کف دستاش رو بھ نشان آروم آورد باال        

لط فا ...فقط...ایب...باشھ...یاوردی سر خودت وما نییفقط آرامشت رو حفظ کن تا بال
 .امشب فرق داره!!شلوغش نکن

 :پوزخند زد وگفت... نگام کردیاحسان با دندون قروچ        
 آرش الزمھ؟؟... بدتر بشھامیحال ت... ترسم امشبیم-         
 .لطفا مراعات کن!!فک بستھ...نی تو ماشنیاحسان بش.. الزمھ.. لھب- دیآرش غر        
خشم فوران کردش ...دیآرش درو زد کھ احسان نشست جلو ودرو محکم بھم کوب        

 تو دھنم رو ی خودم رو کنترل کردم تا حرفایلیخ...تو تک تک حرکاتش نقش داشت
 تو یتموم راه ھراس....نشستم عقب وآرش ھم پشت فرمون... صورتش تف نکنمیتو

 ی منتھی ترسم کھ بھ مکانی کردم ومیط  بارھاروی مسنیا....دلم غوغا بھ پا کرده بود
 بھ ھمون رمونیومس... کنھیوخاطراتش من رو زجرکش م...سیبشھ کھ چندان جالب ن

آرش ... شدمادهیبا ترس ولرز پ.... کرددای خاتمھ پمارستانی بیعنی...محل زجرآور
 ی تند الکل وسرم حالم رو بدتر میبو... وارد شدمشیخل ومنم با تشوواحسان رفتند دا

 با نی باال اما بھ محض ورودمون خانواده عمو شاھمی دونم کھ چند طبقھ رفتینم....کرد
 با وضع سخت تای کرد وآرمی مھی گرالیخالھ ل... شدداشونی آشفتھ از دور پیحال

 ی چندان اوضاع روحنمی آبتیشب عروس... کرد مامانشو آروم کنھی می سعشیباردار
آرش حالم رو ...دمی کشیاز روشون خجالت م...ھول شدم... نداشتندی مساعدیروان
 از مکالمشون یزیچ... وخودش واحسان جلو رفتندی عقب رفتگھیھولم داد تو ...دیفھم
  کردی وحرفش کھ تھ دلم رو خالالی خالھ لی ھاھی کھ گردمینفھم

 ...ایحالش چطوره؟بھتر شده - آرش        
فقط داره مثل شمع ذره ذره جلو ...ستی اصال خوب ناممیحال ت...نھ- الیخالھ ل        

غمخوار ... دونھی کھ دردمو فقط خودش مگھیم!!ھی دردش چگھی ونمشھیچشمام آب م
 !! خوامی نمیاضاف

 رفتنشون رو دنبال ریمس...رونی کھ رفتند ومن اومدم بدی طول نکشیلیخ        
 احسان وآرش بھ نینگاه مضطربم ب.. بھ جونم چنگ انداختیاحساس بد....کردم

 : زد وگفتیاحسان پوزخند تلخ...نوسان افتاد
 ؟؟یستادیچرا وا...برو...نی شاھکارت رو ببھیبرو بق.... اول کاره؟؟تازهییکجا-         
 :آرش ھشدار گونھ گفت        
 !!!ناحسا-         
 :آرش گفت... لب گفت وروشو برگردوندری زیشیاحسان چ        
ھم ... کشھیھم خودش رو م...وگرنھ... حضورت رو احساس کنھدینبا...فقط-         
 !!تورو
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 ؟؟؟ی ترسونیبچھ م-         
 !!یکھ بعدش شوکھ نش...دمیفقط دارم تذکرات الزم رو بھت م...نھ-         
 ادامھ ی برایپاھام رمق...سمت راست.. راھرویانتھا...نشون داداتاقش رو بھم         

 گرفتم وآھستھ واریدستم رو از د... بردمی ومدمی کشیدادن نداشتند وفقط دنبال خودم م
نفسام تند ...دی کوبی منمی وار خودش رو بھ قفسھ سوانھیقلبم د...آھستھ قدم برداشتم

 توش یواشکی... باز بودمھیاقش ندر ات... رفتی ضعف مبھ  کھ رویوکش دار وحال
 یچی ودروغ ھشونی پرالی خھیانگار جز ... کابوس مخوف بودھیانگار ...دمیسرک کش

 دهی خمیبا پشت... بھ روزت اومده؟؟لبھ تخت نشستھ بودیچ...امیت... تونست باشھینم
آب شده ... تنش ودکمھ ھاش بازمارستانیلباس ب...سی وخدهی رنگ پریوصورت

 کھ جنون یمثل افراد....  کھ بلند شده بودیشی وتو صورت وردهیموھاش ژول...بود
 ری دفعھ زد زھی... کردی بھ اطراف نگاه مدهی درشت وترسییدارند با چشما

 وبھ مانتوم نمی سیدستم رفت رو... کردخی مستانھ اش مو بھ تنم سیقھقھ ھا...خنده
خندش نم نم تھ ... وچشمام پر از وھم ووحشتد سنگ شنمینفسم تو س...چنگ انداخت

 یزانوھام داشت تا م... گلوم رو فشردیبغض سخت...نیی وسرش رو انداخت پادیکش
 ی لب ونامفھوم تکرار مریومدام ز... ھق ھق مردونش وجودم رو شکستیصدا...شد

 :کرد
 با تیخوشبخت... معرفتیب...ی بودمی کھ ھمھ زندگ؟؟توی بھ روزم آوردیچ-         

 اون پسره بود؟؟
 واشکام کھ دیبغضم ترک...دوباره خورد شدم...شکستم...پلکامو رو ھم گذاشتم        

 مشت وارمی دیدست رو... کردنددایمدت ھا بود خشک شده بودند راه خودشون رو پ
 یصدامو خفھ کردم وب.. دادمھی رو بھ مشتم تکمیشونی زانو زدم وپنی زمیرو...شد

اصال چرا من ...ایخدا....لعنت بھ من ووجودم...لعنت بھ من...ا کردمصدا اشکام رو رھ
 کف زمی بدم؟؟آخرشم خودم بشکنم وبرای عذاب بکشم ای کھ یرو خلق کرد

 ... اما نگاھش نکردمدمی آرش رو شنیصدا...نیزم
ُتا مـرز اوردز پ...ھیچند روزه بستر-          ِ فشارش رفتھ بود رو پنج ... رفتشیَ

 . باشھای دننی بھش رحم کرد کھ عمرش بھ ایلیخخدا ..شیوش
 بودند کھ بھ یھمشون مثل شالق...دمی احسان رو از پشت سرم شنھی گریصدا        

 ... زدندیسروتنم م
 حال ن؟؟خوشی بھ سرش آوردی کھ تو وقضاوتات چیدی راحت شد؟؟دالتیخ-         

 مھم دی تو کھ نبا؟؟ھان؟؟واسھی چرا ساکت؟؟پسی خواستی رو نمنیمگھ ھم...باش
 .باشھ

احسان تو بغلش دل دل ... کرد آرومش کنھ اما چندان موفق نبودی میآرش سع        
سرم ...وفتادمیداشتم پس م... کردی ونالھ مختی ری زد ومثل ابر بھار اشک میم

دو قدم بھ زور ... بغلم رو گرفت وبلندم کردریآرش ز... رفتی مجی کرد وگیھوھو م
 ...کلفت وخشن... شدد از تو اتاق بلنامی تیه رفتم کھ صدارا
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 ... پشت دره؟؟با توامیک-         
دستم رو از ...می کار کنی چمی دونستینم... مننطوریھم...آرش ھول شده بود        

 خونسرد یصدا...شدی منیی باال پانمیس... شدمی مخفواری وپشت ددمی کشرونیدستش ب
 ...دمیآرش رو شن

 .نمتیاومده بودم بب... جانامیمنم ت-         
 ؟؟ی گردی میدنبال کس-دیآرش پرس... ساکت موندامیت        
 س؟؟ی ھمراتون نی اگھیکس د- رو دلم خدشھ انداختامی پر غم تینوا        
 .ومدی ھمراھمون نی اگھیکس د...میفقط من واحسان...نھ-         
 دوست ن؟؟ھان؟؟راستمیچرا خارج از ساعت مالقات اومد-...دوباره خشن شد        

 دلش شاد دی بھش گزارش بددی بردینی رو ببامی من وبدبختدیاومد...آدم بدتر از دشمنشھ
 بشھ؟؟آره؟؟

 .... دارم کھیمگھ من با تو مشکل...امینھ نھ ت-آرش بھ پتھ تتھ افتاد        
 .دنمی دانی خوام بینم...برو...از ھمتون متنفرم...دی برنجایاز- نعره زدامیت        
 از پشت در امیت...دیچی شدن وپودر شدن در کھ تو کل راھرو پدهی کوبیوصدا        

 :دی کشی مادیفر
 ومدین....شدی ومسکنم مومدی مدیبا... داشتمازیبھش ن... کھ محتاج بودمیکس-         

 داره تو دیبگ...رهیمی داره مامی تدی بھش بگدیبر...آره...دی مژده شدکیوحاال واسش پ
 !!بـــــرو...ستی بھ بقاش نیدی امگھید...دیبگ... زنھ تا خفھ بشھیمرداب دست وپا م

 ی میاحسان کھ داشت خودکش... ھمانامی ھمان وھق ھق زدن من وتھیوگر        
 ی گرفتھ بود ومموھاشو تو دستاش... نشستھ بود وبھ جلو خمیرو صندل...کرد
 امیپرستار ودکتر بھ سمت اتاق ت... دادم وسرخوردمھی تکواریپشتم رو بھ د...دیکش

 شد زمان رو بھ ی میکاشک....مایت....ھجوم بردند وبعد چند لحظھ صداش قطع شد
بھت ....امیت!!فقط من رو ببخش....امیت... معافمدنتی اما از دنجامیمن ا...عقب برگردوند

در حقت ...ی کھ ھمھ اعتبار واعتمادم بودییبھ تو... شدمنیبھت بدب...تھمت ناروا زدم
 !!عفوم کن...امیت...جفا وظلم کردم

 وراه می خارج شدمارستانی دگرگون وداغون از بیبھ اصرار آرش با حال        
 شدند ی مریزاشکام از گوشھ چشمم سرا... دادمھی تکنی ماششھیسرم رو بھ ش....میافتاد
 خورد ورو یاحسان ساکت شده بود اما بغضش رو م... راه افتاده بودیلیوس
 : زمزمھ کردری لب دلخور ودلگریز...اوردینم
 

 !!کاش.... دونستی کرد کھ قدرشو می حروم میکی یعشقشو پا...امیکاش ت-         
 ...ازه تر حالم رو بدتر کرد وداغ دلم رو تشدی کھ از ضبط پخش میآھنگ        
  تو بازم چشم بھ راھمدنیواسھ د        
  گاھمھی شده تکواریبازم کنج د        
 داری نوشتم واسھ روز دی شعرھی        



 623 

 تاری وبخونم با گیای بدیکھ شا        
  ترک خوردناشوی کھ صدایدل        
  شده عاشق تودهی شنای دنھی        
 رو کوه غرورم کھ رو بھ سقوطھ        
  آرزوتھنی ھمدارمیقدم برم        
  گم ونا مشخصیشدم مثل راھ        
 کھ از انتظار عبور تو خستس        
  سد راه غروب دلم شوایب        
  از نوشمی رگ وررندیبزار جون بگ        
  نبودت کنارمیداره رد پا        
 ونھ تحمل ندارم سوزیمنو م        
  تو باشھھی کھ شبی اھیبھ ھر سا        
 نزار دل ببندم دلم مبتالشھ        
  ترک خوردناشوی کھ صدایدل        
  شده عاشق تودهی شنای دنھی        
 رو کوه غرورم کھ رو بھ سقوطھ        
  آرزوتھنی ھمدارمیقدم برم        
  گم ونامشخصیشدم مثل راھ        
 کھ از انتظار عبور تو خستس        
  سد راه غروب دلم شوایب        
  از نوشمی رگ وررندیبزار جون بگ        

 )سقوط- رادریام        (
 : گفتمیظی رو پاک کردم وبا بغض غلرمی ناپذیری سیبا پشت دستم اشکا        
 .امینم...ب ا شما..خونھ...ببر...آرش؟؟منو....آقا-         
 ؟یمطمئن- ... نگام کردنھیاز تو آ        
 ...جوابشو با سر دادم        
 ؟؟...یی کجادندیخوب اگھ ازم پرس-         
 .خوب نبوده....حالم....دیگ...ب-         
 شھ؟؟ی ناراحت نمنیآدر-         
 .نگا کنم...تو چشماشون...رو ندارم-... شدمرهیبھ ناخنام خ        
 : گفتزشی زبون تند وتاحسان با        
 ...امی کھ تدهی فا؟؟آره؟؟چھی؟؟نادمی وجدان گرفتھ؟؟عذابیچ-         
 ...آرش با عربده اش احسان رو ساکت کرد        
 ؟؟ی خفھ ششھیاحسان م-         
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امر ...خفھ....الل)زد رو دھنش...(من... حضرتایبلھ عل- تکون دادیاحسان سر        
 .میاری بھ زبونمون بی حرفمیت ندارما کھ جرا...امر شماس

احسان تا ھم دم ... خواستم خودشون رو با حرفاشون آروم کنندیم... نگفتمیزیچ        
دلم ... وحال امشبش بودامی تشی ومتلک بھم انداخت اما من تمام حواسم پھیدر خونھ کنا

 یھودگیحس ب.... کردمیاحساس ندامت م...... خواست خودم رو خالص کنمیم
 یھر تقاص....ییھر بھا....ایخدا... خودمم شدهریگ  دامنشی آتنیحاال ا....ھھ...وحقارت

 !! رو رو بھ راه کنیاما خودت ھمھ چ...دمیپس م....باشھ
       

حال وھوام ...با بند بند وجودم... شدی حس میبھ راحت.... کردمی لمس مموییتنھا        
با ھربار پلک زدن ... حرکت نداشتندی برایکششپاھام !!عیافتضاح وفج....نھ...بد بود

اجبارم کرد ...طاھا ھم برام تموم شد... کردندی شستند ونوازش میاشکام گونم رو م
 یبراش ھمھ چ... خالص بشھی سردرگمنیفش رو بدونھ وازیکھ جوابش رو بدم تا تکل

 امیت خودمو ی زندگنکھیا... مرتکب شدمی چھ حماقت وقضاوت غلطنکھیا...رو گفتم
حال اونم .... کردمی مروتی بامی درحق تنکھیا...دمی وظلم کشی رحمی بیرو بھ تنگنا

 از جلو م لحظھ ھھی از اشکش سی صورت خریتصو...مثل من دگرگون وآشفتھ بود
 یکھ ھربار مثل پتک تو سرم م... شدیحرفاش مدام تو سرم اکو م.... رفتیچشمام نم

 ...دیکوب
 ن؟؟یمتاسفم؟؟ھم-         
 ی کنھ؟؟زمان بھ عقب برمی دوا میچھ درد....تاسف خوردن تو بھ حال من-         
 ؟؟یشی عاشقم ماتویگرده 
 ... ندارمیی دونستم تو قلبت جایاز اولم م-         
 !!امھیقلب تو تمامش وقف ت...یخواستم خودم رو کنج قلبت جا بدم ول-         
 از حدش بھت شتری بیچرا گذاشت.... من سخت عاشقتمی دونستیتو کھ م-         

 وابستھ بشم؟؟؟
 ...ی کردرونمیو....ی کردی رحمیدر حق منم ب...تو-         
 لی رو بھت تحمی زوری زندگھی خوام ینم...ی کنم بھ پام بمونیاجبارت نم-         

 ....کنم
 .... طرفھ بودھیاز اولش ... عشقنیا-         
 ....ھی چفمیتکل... دونمیحاال م...من باھات اتمام حجت کردم....یبرو آن-         
 !! دروغ محضھی....ھھ....یدلمو زد....تو...گمیبھ خانوادم م-         
ومردونھ ....رفتمی کھ شکست رو پذیمثل من.... داشتنش بجنگ عشق منیبرا-         

 .رمی متیاز زندگ
 !!یخوشبخت بش....برو.... محال منیآرزو....خداحافظ-         
 کی کوچیاما من حت.... خواستیاون واقعا من رو م... من سوختیطاھا بھ پا        

 یچ...من.... حقش نبودنیچرا خودم رو گول بزنم؟؟؟اما ا... بھش نداشتمی حسنیتر
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 یرانگا... بود وسردیھوا ابر.... وامیبا ت....شیبا طاھا وزندگ...کار کردم؟؟با خودم
 کرد ی کم کم غروب مدیخورش...دنی اشک وباریاھو.... داشتھی گریاونم دلش ھوا

 کردم انمی کھ بھ اطرافی ھایھمھ ناحق... نبودالممی خنی شد اما من عی مکیوداشت تار
 از یلی موقعم منجر بھ خیغرور ب...آره...احساسم نابجا بود... شدیواسم مرور م

 یاگھ بھ ھرچ....اگھ انگشت اتھام بھ سمتم دراز بشھ....اگھ شماتتم کنند... شدایخراب
 ... بدمدی کھ باھیتقاص وتاوان!!بھا وغرامت کارامھ...محکوم بشم

گفتم ...ومدی زنونھ از توش می خنده ھایصدا... کنار دستم زد رو ترمزینیماش        
مھم ....ارهی خواد بی ممییاگھ بال...رهی مرهی گیخودش ردشو م... محل باشمیب
 : انداز شدنی کھ از ھمھ برام آشناتر بود تو گوشم طنییصدا!!سین

 . باما بد بگذرونکمی باال ای عجلھ؟؟بنی خانوم خشگلھ؟؟کجا با ایآھا-         
 مدت نیچون تو ا... زدهیزی االن حتما چنی دونستم آبتیم...رومو کردم طرفش        
صدام از زور بغض ... ندارهی برادرنیم د باھام سرد بود کھ انگار نسبت بھیبھ قدر

 ...دی لرزیم
 . تو حال خودم باشمدیبزار...دیخوش بگذرون...شما-         
 سرش یچون دستشو گذاشت رو... رفتجیظاھرا سرش گ... شدادهی پنیاز ماش        

 : زدغی جی کھ الناز با نگراننیودو قدم تلو خوران عقب گرد کرد وخورد بھ ماش
 .سیتو حالت خوب ن.... جمع کنن؟؟حواستویآبت-         
 : رمق گفتی صورتشو مچالھ کرد وبنیآبت        
 .زمینگرانم نباش عز....خوبم...نھ-         
جلوم ... رو نداشتیگرچھ حال خوب.... بھ تاسف تکون دادم کھ اومد سمتمیسر        

 ...ستادیوا
 ؟؟ی کنی مریچتھ االن تو ھپروت س...ی نزن لبگھید....تو کھ قرار بود-         
 رم؟؟یمگھ باس از تو اجازه بگ...اونش بھ خودم مربوطھ-         
 برسھ کھ یچ.... خودم رو ندارمیحوصلھ درد ورنجا...من-اشک آلود گفتم        
 . بھ دو کنمیکیبا تو ...بخوام

الجبار بھش زل زدم ب....ازش رو برگردوندم کھ بازومو گرفت وبھ عقب روند        
 اخماش توھم گره ی حواسیتو ھمون عالم ب.... تونستم مانع سد اشکام بشمیاما نم

 رونی رفتش از حنجره بلی تحلیصدا...خورد وپرسشگرانھ تو چشمام رو کاوش کرد
 ....اومد

 ؟؟ی کنی مھی گریدار... شده؟؟چرایچ-         
 .تسی نیطور-دمی رو چشمام کشنمیبا سر آست        
  تو؟؟ھیآبغورت چ...ستیاگھ ن-         
 .رمیول کن بزار بھ درد خودم بم...نیآبت-دستشو از بازوم پس زدم        
 یی؟؟بالی کھ چی حال وروزت تنھا باشنیبزارم با ا-دوباره برم گردوند عقب        

 بگو چتھ؟؟.... مرگت ھسھی کھ شصتم باخبره تو ؟؟منیاریسر خودت ب
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 ن؟؟یآبت-         
 .دارمی دست از سرت بر نمیتا نگ-         
 درست حرف زارهینھ م.... ول کردن دارهالینھ خ...ی لعنتیگرفتگ....نیا        

 :گلوم رو فشار دادم وبھ زحمت گفتم....بزنم
 ؟؟ی کردیازم مخف...؟؟چرایچرا بھم نگفت-         
 ....حالش دگرگون شد... افتادشی بعد دوزاریول...اولش شوکھ ومبھوت موند        
 .ی کردی می دوردنشیخودت ھربار از شن....برات مھم نبود...چون-         
 گذاشت شھی حال وروز افتاده؟؟اسم تو رو ھم منی حقم نبود بدونم کھ بھ ایول-         

 برادر؟؟
کھ  ی نشدای جوی تو حتیول.... از دوستامیکیچندبار گفتم کھ دارم مالقات -         

فقط خودت ...یدیفقط خودت رو د.... شدهری گنی ھست وچرا زمیطرف ک
  بود کھ نکردم؟؟یکار....یبود

پوزخند .... ازش شرم وخجالت دارمیبھ اندازه کاف.... دوختمابونیچشمامو بھ خ        
 : گفتزیآم

 آره؟؟!!عذاب وجدان....ھیپس بگو دردت چ-         
 . فرض کننطوریا...تو-         
 .نمی بی می بصردیدارم با د....ستی فرض نگھی کھ دنیا-         
 انگشت نیآبت.... چشم دوختمدمی توھم تنی وبھ انگشتانییسرم رو انداختم پا        

 ھمراھم شھی نگاه مھربون ھمنیا.... چونم وسرم رو آورد باالریاشارش رو گذاشت ز
 ....پشتم بوده....بوده

مرتکب خطا ...یھر انسان)...رد واشکام رو پاک کردشصتش رو آو!!(یھ-         
 .ی جبران داریھنوزم جا برا.....شھیم

 شھ؟؟یم-         
 ؟؟ی رفتیکجا م...ھی شدنیزیچرا کھ نھ؟؟ھرچ-لبخند زد        
 .دور وجدا باشم.... ودغدغھ ھاشنی زمنیاز... کھیی جاھی-         
 .می با ھم باشوخدهی تا ھیفرصت خوب!!ایب...ھیکی رمونیپس مس-         
الناز اومد وھمراھم نشست ...دستشو گذاشت پشت کمرم وھولم داد بھ جلو        
 تونست ی مدی کھ شایتضاد....سرد وگرم...دستامو تو دستاش گرفت.... عقبیصندل

 صدا وخفھ اشکام رو ی زد ومن بی ومحبت باھام حرف میبا دل رحم....آرومم کنھ
 دونست االن یم... کردی وفھم مکخوب حالم رو در... کردمیم گونم آزاد رھا یرو

 کردم کھ بھ حرفاش گوش بسپارم اما تموم وجودم سمت یھرکار م...ھی چطورطمیشرا
 ونحس ونکبت بار یی زمستون بود ودو ھفتھ ازون شب کذایوسطا...دی کشی پر مامیت

 ھیضجھ ومو....امیداری کار کنم؟؟شب بیچ...ستمیگذشت ومن فقط بھ حال خودم گر
مامان ...ھمھ رو نگران کرده بود..و...لب بھ غذا نزدنام... زدنامواری وددر بھ....ھام

 زد تا زبون من رو باز کنھ اما افاقھ نکرد ومن الم تا یطفلکم کھ خودش رو بھ ھر در
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 یوقت... دادی کرد وسر تکون می نگام می جلو گھگدارنھی از آنیآبت....کام حرف نزدم
 یحسش م...آرامش... شدمادهی پی بھ ھمھ چتیم اھیب...میبھ خودم اومدم بام بود

 ی رو مرمیمس...دمی گردند بھ ھر ور سرک کشی میزی چی کھ پییمثل آدما....کنم
 دوستانشون بھ راه پیبازم اک...گھی طرف دھی نذاشت ومن رو برد نیدونستم اما آبت

 : گفتکار آشیبا بغض....دخترا دورم کردند.... جلومدی دوشونی وپررونی حنایآر...بود
  خل؟؟وونھی دی سر خودت آوردییچھ بال-         
 با انایت... آن بغلم کرد ومن بغضم رو شکستمھیبا اشک نظاره اش کردم کھ         

 :حالت مغموم اومد جلو ودر گوشم زمزمھ کرد
 .ی تو ناراحت باشرهی گیدلمون م... اشکارونی ازینر-         
اگھ ... بشھیحقمھ ھرچ.....ایحقمھ ت- ... گفتمھی گرنیتو ھمون حال وح        

 .رمیمی کنم میدق م...زمینر
خدا نکنھ کھ ...زبونت رو گاز بکن... حرفارونی اینگو آن-فرناز دستم رو گرفت        

 . بشھنیھمچ
 . خالص بشمنھحای وقی ھمھ حماقت ھانی بار اریبکنھ کھ من از ز...بکنھ فرناز-         
 ... ماھمیحت...یستیتو کھ تنھا ن...ی کنھ آنی اشتباه میھرکس-ھلنا        
حماقت محضھ ....ستی اشتباه ننیا-... کندم وبھ ھلنا چشم دوختمنایخودمو از آر        

 ی کھ چدی نگفترم؟؟چرای کھ دارم کدوم طرف مدیشماھا چرا؟؟چرا نگفت...کھ من کردم
 ؟اد؟یداره بھ روزم م

 کدوممون رو قبول چیحرف ھ... تو گوشات پنبھ بودیتو انگار-ایمیک        
 . خودت بودی فقط رایرا....ینداشت

 ی کاش خدا عزلم رو میا-.... تپھ سنگ وزانوھام رو بغل کردمینشستم رو        
 تونم جلو شماھا ی نمیمن حت...ادی بھ بار نبتی ھمھ مصنی رفتم تا ایکاش م....فرستاد

 . بشمرهی تونم تو چشماتون خینم....سربلند کنم
 کھ از ما شرم ی کار کردیمگھ تو چ-تارا جلوم زانو زد وبا ترحم نگام کرد        

 ؟؟ینگاه دار
بھ ...ستادمی پدر مادرم وای نکردم؟؟جلو رویکار...ارمی احمق بھ تمام عھیمن -         

 نیبھ تمام خلق هللا بدب....تم چسبوندم وگفتم کھ خواسیشماھا ھر انگ واھانت
 کھ اممی نکردم؟؟تمی وسھل انگاری بوده کھ من ابلھ از سر نادونی کاری چگھید....شدم
 لھ رپامی فلک زده رو زیدل اون طاھا... داختمحال وروز ان....نیبھ ا....من

خستم بھ ...رسوالی اعتبارم رفت ز؟؟تمومی بشنوی خوای می چگھید...کردم
 !!خستم....خدا

 یاز کور.... کھ تو دلم وگلوم تلنبار شدهیی رنجش ھانیاز ھمھ ا...گفتم        
 من نخواستم کھ یول.... خودم ثابت شدی کھ براییقتای حقیلی گرفتن خدهیاز ناد...چشمام

 در ی بازبمی کرد دارم ننھ من غری فکر مدی دی من رو می ھرکسدیشا...بشھ باور
اما اصال ....رمی بشھ ومورد رحم وعفو قرار بگآب  جماعت بھ حالمنی تا دل اارمیم
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 زای چیلی خیرونی گفتم کھ مسبب وی رو میتیداشتم حکا.... نبودنطوریا
 گوشھ کز کردم وبھ بزم وسرور ھی شد تنھا یدلم کھ خال... بوددهیوخودشم بر....بود

 قلبم ھوداره ب....ھیالجات خ...امیت... خوردمی کردم وافسوس وحسرت میبچھ ھا نگاه م
 کھ شی آتی شراره ھانی تونھ جز تو من رو ازی کس نمچی کھ ھییکجا.... زنھیخار م

 اراده وناخوداگاه یب... سوزونھ نجات بدهی کشھ ومن رو تو خودش میداره زبونھ م
 ومن رو رندی دونستند کھ کجا میم....پاھام راه رو ازبر بودند...بلند شدم وراه افتادم

بندکفشاتو بھم بستم ....نجای امی داشتی مشاجره اام؟؟چھی تادتھی...ری بخادشی... بردندیم
 یحالم بدشد ومن رو برد... کوهنیی پایوفتی وبی بود تو قل بخورکیونزد

ازت ....چی نکردم ھنی دیاما ادا!!بازم... شدمونتیبازم مد...مارستانیب
 ی موھق ھقام سکوت کوه ر یصدا...لعنت!!لعنت بھ من....ھھ...سربرگردوندم

 یحت... بودنطوریو واقعا ھم ھم...تنھام.... کس رو ندارمچی کردم ھیحس م...شکست
بھ ...دمیرس... بود نظرش رو ازم برگردوندهرمی دستگشھی کھ ھمیی کردم خدایحس م
 ادیبھ ...ختمی زار وضجھ زدم واشک رنجای امیی کھ تو تموم مدت تنھاییھمونجا
چشمام .... سستم وکریپ...روح خستھ ومجروح ادیبھ ... دل شکستمادیبھ ....نبودت

 خواب ی انگاریول...دمیپلکامو با دو مشتم مال.... زدی مرونیداشت از حدقھ ب
اما با ... دوباره داشتیھر قدمم شوق...آروم آروم جلو رفتم... بوددهینفسام بر...نبود

  گرفتیندم رنگ تلخ شکستھ مشروب لبخی ھاشھی وشگاری سی تھ موندھادنید
 بھ ی زد وشادی بھ دل نمی چندان چنگطی شرانی ایمرخص شده بود ول...ومحوشد

 ی منی زمینگاھم رو...دی پاشیرو زخم تازه من نمک م... وبلعکساوردیارمغان نم
 : وخفش بلند شدی بغضیگشت کھ صدا

 .  خوامیمھمون نم... برونجایاز-         
 

پشت .... نزنمی تا حرفدمیلبم رو گز....دی لرزی مھیچونم از زور بغض وگر        
عربده ....نی مشروب دستش رو زد زمشھیش... زانو زدم ونشستمیسرش با فاصلھ کم

 ...دیکش
 !!برو.... گورتو گم کنشھ؟گفتمی نمتیزبون آدم حال-         
 ودلھره تو ی ودلواپسنیی پاختی ریتھ دلم ھر.. وخون فواره زددیدستش رو بر        

 متورم وسرخش ی رو با چشماسمی خیچشما...خودش رو گردوند طرفم.دیوجودم دو
 رو رھا یھمھ چ...دی گونم چکیرو...اشکام...انگار خشک شده بود...قفل کردم

 دمی دی قطرات تموم نشدننیا... کردمز رو بافمیدر ک...خودمو انداختم کنارش...کردم
 اطی محض احتفمی تو کیزی چھی...یباند...ی چسبشھیھم..ردند کیرو تار م

تو ...ادی سرم مییحتما بال...یوونگی خودم بزنم بھ در دی دونستم وقتیچون م....داشتم
از شدت سرماش تنم لرز ...دستش رو گرفتم.. کردمیچھره محزون ومغمومش نگاه نم

 ینوا.... عطر تنشیبو... کردمی منی فنی وفدمیچی پیباند رو دور دستش م....کرد
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 پر یای خودم درنکھیبا ا... آرامشم بودھی قلب تپندش بازم مایوغوغا....نامنظم نفساش
 ... اومدرونیصدام از حنجرم بھ زحمت ب... بودمیتالطم وطوفان

 دونمیمنو ببخش م)..بغضم رو فرو فرستادم....( کردمیمنو ببخش اگھ بچگ-         
 یدونیم...دمی ندیچی وھیاگھ شکست...دمیببخش اگھ از تو برمنو ...اشتباه کردم

 ... گناه مننی ببخش دوباره اایب... بسھ ، غروره چشممو غمت شکستھیوونگیھ؟؟دیچ
 ... دستش رو نوازش کردم وقطره اشکم رو از روش پاکیآروم رو        
 ...ی مھربونمایاگھ مثلھ قد...یتونیاگھ ھنوز م...منو ببخش-         
 بود ولرزش میوتنھا ھق ھق گر....دی نداشت وواقعا بریصدام کشش...خفھ شدم        

ھرآن منتظر بودم کھ جوابم ... شدی سپری سوزناکیلحظاتمون با خاموش...شونھ ھام
 بار کمرشکن خالص ورھا نی ومن رو ازدمیبشنوم کھ بگھ بخش...رو بشنوم

 ...اما...کنھ
 ؟؟یببخشم کھ دوباره خوردم کن-         
دستش رو با تشر از دستم ... زدی نمگھیقلبم د....با ھراس وواھمھ نگاش کردم        

 ...صداش اوج گرفت... نمناکش بھم زل زددبانی وبا درونی بدیکش
 ؟؟ی لھم کن؟؟آره؟؟ی بشماررمی؟؟حقی کنرمیببخشم کھ دوباره تحق-         
 گرفت ورو سرمون فرود دنشیبارون آروم آروم بار...دیلرز یلبام م        

 ...قدرت تکلم نداشتم....اومد
 ...من...امیت...ت-         
 کھ حالت ی ومثل افرادشینی بیانگشتش رو گرفت جلو...ختی بھم ریحساب        

 : دارند گفتیروان
 نمی وزمیدی ھرچقدر کھ تو چرخھیکاف!!ساکت شو.. نگویچیھ...ـــــشیھ-         

 .ھیکاف....یزد
مثل ...از جاش بلند شد....ومدیھق ھقم بند نم...دستم رو گرفتم جلو دھنم        

 :دیخم شد طرفم وغر... شدرهی وبھم خدی بھ دور خودش چرخیرزخمیش
 کلت بھ سنگ ای بھ رحم اومده؟؟؟؟آره؟دلتی بھ حالم سوختھ کھ اومدھ؟؟دلتیچ-         

 ؟؟وتوی کردم منو ببخش؟؟التماستی ازت خواستم بھم فرصت بدیادتھ؟؟وقتیخورده؟؟
 رومھ شی کھ االن پینی توان جلوه کردم؟؟ای جلوت بادتھ؟؟چطوری...یدیفقط بھم خند

 ؟؟ھان؟؟ی رو بشنوم کھ حرفای اون موقع نبودھ؟؟چرایک
 وتاب خوردم چی بھم داد کھ مثل شالق تو ھوا پیشونم رو گرفت وتکون محکم        

 یپابھ پام اشک م... تو صورتم کھ کنارشون زدم ختیموھام ر... پھلو افتادموبھ
 :ادامھ داد...دی چکی خورد ومیاشکاش مثل بلور از رو صورتش سر م...ختیر

 حادثھ نحس کھ ھی... اتفاق بودھی ھمش یپس بزار بگم کھ اون شب لعنت-         
 رفت می وقت بود کھ از زندگیلیخ...من ازون دختر نفرت داشتم... بھمختی رمویزندگ

خواست ...دست وپاشو جمع کرد.... خوندیاون شب اومد وکر...دی نرسییچون بھ جا
خواستم ثواب ... ھاش وبھ عقب پرت شدنھ اون پاشریدامنش رفت ز...از جلوم رد بشھ
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 یی دست وپای کھ چطور بدی خندیم...یدیاز پشت گرفتمش کھ تو سر رس....کرده باشم
 ؟؟ھمھی شنوی؟؟مینی بیم... کھ بھش محکوم شدمیی شد تھمت ناروانایھ اوھم...کرده

 !!نیھم... بودنیماجرا ھم
 کھ من یزیچ...ن؟؟ھھیھمش ھم...نییپلکامو روھم فشردم وسرم رو انداختم پا        

 :نعره زد... نشدمدنشی وقت حاضر بھ شنچیھ
 !!نیببگفتم منو ....نی کن منو بب؟؟وایچرا چشماتو بست-         
دست برد تو ...بالجبار نگاش کردم.... چونم فشرده شد وسرم رو آورد باالھوی        

 ختیر....دی لرزیدستاش م...دی کشرونی عالم بستھ قرص بھی شلوارش ویبایج
 ..بھشون نگاه کردم...جلوم

 تو گندیم...دندی رو بھ خوردم منای کھ بھ زور ایانقدر داغونم کرد....نییب-         
 کمپ ترکت می ببردیبا....ی بشی بسترشگاهی تو آسادی باگندیم...ی ایروان

 بود نیا... وکاراتی لعنتیتو!!تو....ی رو تو بھ سرم آوردنای ان؟؟ھمھیبب....میبد
 وبھ روم تف ی پاھات بشکنریز... وغرورم رویای بام؟؟کھی بود دستمزد خوبنیحقم؟؟ا

 بھت ی ترزمی کار کردم؟؟چھ ھیمن باھات چ ؟؟مگھی انصافی انقدر بیعنی؟؟یبنداز
  انصاف؟؟ھان؟یفروختم ب

 !!یلیخ... بودی شاکیلیخ....سرم رو بلند کردم        
بزار ...منو ببخش....امیت....چشمامو بستم...من....خطا کردم...من...امیت-گفتم        

 .بزار از نو بسازم...جبران کنم
 ی با من کردی کار؟؟توی جبران کنی خوای رو می؟چیجبران کن-پوزخند زد        
 دونستم کھ محل دادن بھ تو یاز اولشم م... واست نموندهیشی راه پس وپچیکھ ھ

منم رفتم ....مرد...ی رو کشتای اون آنالیگفت.. نمکدون شکوندنشھیعاقبتش م...وامثالت
 یبرا...کردممنم فراموشش ... رو کشتمامی تونمنم ا...واسش فاتحھ خوندم...قبرستون

 !!تیابد
 رحم رو ی بامی تنیا...افتادم بھ دست وپاش...حالت سجده شدم اما سرم بلند بود        

 ...ضجھ زدم... چون وچرا عاشقش بودمی شناختم اما بینم
 ھی امیت... خراب بشھی نزار ھمھ چامیت...وضعو بدتر نکن... کارونی نکن اامیت-         

 . کنمیالتماست م... کنمی خواھش مامیت... غلط کردمدونمیم...گھیمھلت د
 کار ی تو چیمنم التماست کردم ول...رهی ھم دیلیوخ.... خراب شدهیھمھ چ-         

 ؟؟یکرد
 .نزار....امیت...ت-دل دل زدم        
مکافات دل .... بکشای دننیمکافاتت رو تو ھم....یبھ خود کن...یھرچھ کن-         

 !!بکش..سوختھ من رو بکش
 کار یاصال مھم نبود کھ دارم چ... از آبمسیاصال برام مھم نبود کھ خ...ورفت        

 ی رو قربوننایتموم ا... کنندی فکر وقضاوت می درموردم چھیمھم نبود کھ بق... کنمیم
 :وجدانم بھم الھام کرد... وبخشش کردمامیت
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حاال کھ از ھمھ .... فرصت از دستت بپره؟؟برو دنبالشی خوای؟؟میچرا نشست-         
 !!برو...ی گذشتیچ

 وبا دی غریآسمون م... ودنبالش راه افتادمدمیمثل جت پر...از جام بلند شدم        
داشت اون رو ھردم ... تند وشتابزدهامی تیقدما... زدی اش تو سرم مانھی تازیشالقا

 :سمش رو نالھ زدمبا عجز ا... کردیازم دورتر م
 .ستای کنم وایخواھش م...امیت-         
 .برو!ایدنبالم ن-دیعربده کش        
 . تو ھم بھ حرفام گوش بدهامیت-         
 . نموندهیحرف...برو... بوده تموم شدهیھرچ-         
 . حرفامو بزنمدیمنم با...ستایوا...امینھ ت-         
 .ی خواستم از خودم دفاع کنم تو منو محکوم بھ سکوت کردیوقت-         
 . بودجایحکمم ب-         
 ی میوقت... کھ نکردمی بھ جرمیمتھمم کرد....ی روز انداختنیتو من رو بھ ا-         

 .یخواستم نبود
 . برویبعد ھرجا خواست... حرفامو بشنوستایوا.... کنمیالتماست م-         
 ری خوام دوباره تحقینم... ندارهدهی فاگھید!برو...یده واسھ ھمھ چ شری دگھید-         

 .بشم
 ختمی ری واشک مکردمیمن عاجزانھ تقاضا م...ھمھ نگاھا برگشتھ بود سمتمون        

پاھام کشش نداشتند کھ دنبالش بدوند اما ... کردی بھ سرعت گام ھاش اضافھ مامیوت
 اعتراف ی خواستم بھ ھمھ چیم... دادی مروی من رو ببخشھ بھم ندی شانکھیفکر ا

 گره نی تا ھمھ اارمی از تھ قلبم بھ زبون بدی کھ بایفحر...اومد تو دھنم!یبھ ھمھ چ...کنم
 ابونی رفت کھ بھ خشیانقدر پ...ابونیرفت سمت خ... بشندشی کور از ھم گشایھا

 امیت...دی باری وار موانھیبارون ھنوزم د... اون طرف پارک بودنشیماش...دیرس
 غیج...د سرش وتلو خوری کھ دستش رو گذاشت رودی رسابونی خیبھ وسطا....دیدو
 :دمیکش

 !!ــــــــــــــــامیت-         
 رو ادامھ داد کھ من ھم بھ جلو گام رشیھمونطور تلو خوران مس        

آب از سرموھام ... کنمکسرهی تونم بھش برسم وکارو یم...فاصلھ اش کمھ...برداشتم
 کھ افتاد ی گفتن اسمش تکون خورد اما رگبار بوق ونور وحشتناکیلبام برا...دیچک یم

 کی الستغی جیصدا...ونمتو چشمم باعث شد کھ بھ طرف راستم سر برگرد
نفسام وضربان قلبم بھ ...چھی پیتو وجودم م.. .لرزش...ھراس...جھیسرگ...درد...و

 نیزانوھام تا شد وتن سست وکرختم کف زم... شنومیصداشون رو م...شماره افتاده
 ...پھن شد

 
 :امیت        
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 ازھم گسستھ می چند لحظھ وجود خاکیحس کردم برا... گره خوردنھینفسم تو س        
تو ... رو بھ پشت سر دوختمدمی ترسیچشما... شدکھیوقلبم ھزاران ت...ختیشد وفرو ر
 یوب... سمند بودھی کھ بھش زد ینیماش...د شد شمریونفساش رو م... زدیخون غلط م

 یانگار برا... کردمیومبھوت وناباورانھ نگاش م مات...وقفھ فلنگو بست وزد بھ چاک
اسمش رو ... حرکت شدیکامال ب...چندلحظھ کال از کار افتادم وروح از تنم جدا شد

 وبھ  باز بودمھیچشماش ھنوز ن...کنارش زانو زدم... باال سرشدمینعره زدم ودو
 وسطح رتنش ھرآن سردت...دمشی بغلم کشیدستام رو بردم وتو...دی کشی نفس میسخت
 نمی تونستم کلمات رو کنار ھم بچینم...زبونم بند اومده بود... شدی کمتر مشیاریھوش

 :وتنھا نجوا کردم
 !!تنھام نزار-         
 بغضم رو یجلو... باال آورد کھ تو دستم گرفتم وفشردمیدست راستش رو کم        
 راھنمی پی بھ جلوگشیبا دست د...اشکام تو بارون گم بود...رھاش کردم...نگرفتم

 ی خواست حرفیم... خوردیلباش داشت تکون م...دی لرزیم...چنگ انداخت
وجودم  فشردم ویلبامو رو ھم م... نگامو نگرفتمی بردم ولنیی پایسرم رو کم...بزنھ

 جانکاه ی مھمون شد وبا دردیلباش بھ لبخند کم حال...دی لرزیاز زور ھق ھق م
 :نجواگونھ گفت

 .دارم...دوست-         
 یتنش سرد وب...دی کشی نفس نمگھید... افتادنییوچشماشو کامل بست وسرش پا        

صداش تو گوشم منعکس ... کردی باور نمدی دی رو کھ میزیچشمام چ...روح
سرم رو بھ طرف آسمون بلند کردم واز اعماق ... برام دشوار بوددنینفس کش...شد

 ...دمی کشادیوجود ترک خوردم فر
 !!!نــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــھ-         
آسمون رعدوبرق زد ... شکستی ضجھ ھام بود کھ سکوت رو میو تنھا صدا        
 : کردمیھ ممدام زمزم... فشردمنمی رو بھ سیومن آن
 ی نزار بیآن.... پاشویآن...ی منو ببخشدی کھ باییتو...تنھام نزار...ی آندارشویب-         

 !!پاشو...پاشو عشق من...چشماتو باز کن... پاشوایآنال...کس بشم
 نیخون رو زم... دوستاش فضا رو خفت آور کرده بودیونای وشغی جیصدا        

 وضع نی من بود وحاال بھ ای تحرک کھ ھمھ زندگی جسم بھی شد ویجار
 وفقط بھ دی کشینفس نم...ی مرده متحرک افتاد باال سر آنھی مثل نیآبت...کشوندمش

 :دیاحسان داد کش...خواھرش زل زده بود
  تماشا کھ از دست بره؟؟دیستادیوا... زنگ بزنھ اورژانسیکی-         
 ...نی رو گرفت وخوابوندش کف زمای انالنبض... وجلوم زانو زددیسورنا دو        
 .زنده بمونھ..دعا کن... کندیلیخ... زنھیکند م-         
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 ی بھ بودنش کنارم اعتبارگھیانگار کھ د... حرفش انگار حکم اعدام من بودنیا        
 آن بھم حملھ آورد وخوابوندم کف ھی نیآبت... تموم نشھیی جدانیانگار کھ قراره ا...سین

 :دی کشیعربده م... ومشتاش رو حوالھ صورتم کردنمینشست رو س...ابونیخ
 کھ ی بودی لعنتیتو...یتو اون رو بھ اغما فرستاد...یتو خواھرم رو کشت-         

 یتو...ی رو براش حروم کردشی کھ زندگیتو بود...ی رو بھ باد دادشیزندگ
 یم...ی باورش کنی کھ نخواستیتو بود...یاون رو زجرکش کرد...مغرور
 !!! ـــــتــــــــــــــــــــپسره کثافـ... مکمیخونتو م... کشونمتیبھ جھنم م...کشتمت
 نی آبتگھی دی من رو از پشت گرفتھ بودند ونصفینصف... رو ازم جدا کردننیآبت        

 اورد اما مانعش ورشیبھ سمتم ... جلو دارش نبودیچیبرافروختھ رو کھ ھ
چشمم بھ ... داغونم کرده اما مھم نبودی دونستم کھ حسابیم.. سوختیصورتم م...شدند

 خانمان سوز یحس عذاب... زدی مشیآت  بستش من رویچشما... افتادای آنالکریپ
 ی نگاه معصوم وبنیبھ ا...عادت ندارم... کردیوجونسوز داشت من رو سقط م

 ی میھرچ... شورهیپاشو دوباره با ھمون جسارت خ...یپاشو آن...شرارت عادت ندارم
 تو زیکامب... وتنھا بگم دوست دارمری دل سھی... خوام نگام کنمی بگو ومن فقط میخوا

 :دی زد داد کشی زد وخودش رو می کھ زار منی آبتتصور
 ؟؟ی فھمی زندس میعنی زنھ؟؟ی ھنوز نبضش مینی بینم...نیخفھ شو آبت-         
 براند کارد سوارش ی تا روستادندیھمھ کنار ا... آمبوالنس اومدری آژیصدا        

 ناشونیھمھ نشستند تو ماش... نشده باشھری کردم دیدعا دعا م...کردند وبردنش داخل
 بود رونینگاھم بھ ب... وارد شده بودیمیبھم شوک عظ...می شدمارستانیوروانھ ب

 بار دوره نی ھزارمی خاطره ھامو براتنھاو..دمی دی ونھ مدمی شنی نھ میچیوھ
 ی منی سوخت واز بی از وجودم میمیبا ھربار فکر کردن ن...کردم
نزار از دستش ... مشت خاک بدل بشھھینزار بھ ...ری ازم نگمویزندگ...ایخدا...رفت

 ھنوز کامال متوقف نشده بود کھ درو باز کردم وخودمو نی ماشمارستانی بیجلو...بدم
تا پرستار ودکتر دورش رو احاطھ کرده چند..دمیدنبال تختش دو...نییاانداختم پ

زانوھام رو ... نشستموسانھیبردنش اتاق عمل ومن پشت در بستھ سر خوردم وم...بودند
حالم ..دنی محابا لغزی مجال وبیاشکام ب...جمع کردم وصورتمو با دستام پوشوندم

 زد بھ ی میوانگی فکر دربا ھربار تصور اون لحظھ مرگبا...خوب نبود اصال
دستام رو تو ... پشت سر کھ آرش جلومو گرفتواری بھ ددمی کوبیسرم رو م...سرم

 : وگفتدیدستاش کش
وگرنھ حتما ...ی بھ خودت مسلط باش؟؟بھترهی کنی کار می معلوم ھس چچیھ-         

 .یاری سرخودت میی بالھی
 :دمینال        
 برام داره؟؟بھتره ھم اون تموم ی چھ سودمی زندگگھید...ادی سرش بییاگھ بال-         

 .ھم من...بشھ
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 چھ چارهی بی اون زندگامیت... بودوسی مدیاما نبا...سی دونم حالت خوب نیم-         
 ھی یزندگ...می کھ مرتکب خطا شدمیی ماھانی بشھ؟؟ای قربوندی کرده کھ بایگناھ

 . جبرانیفرصتھ برا
 فرصت نیا...من احمق نادون...ی عوضیومن لعنت-دوباره صورتمو پوشوندم        

 .رمی برم بمدی باگھید...رو از عشقم گرفتم
 گرده ی برنمیچی کارا ھنیبا ا... کنم آروم باشی خواھش مامیت-         

 .ی کشی کھ رنج مییچون فقط تو... خوادی نمنوی ھم اایمطمئن باش انال..سرجاش
  نکنم؟؟ھی حال وروزم گرنی کار کنم اگھ بھ ایپس چ-         
 ھردوتون بگذره وبھتون ریدعا کن خدا از سر تقص...فقط براش دعا کن-         

 .شھیدرست م...امیدعا کن ت..فرصت بده
 تونست چشماشو باز ی نمھی خانومش کھ از گرشیزد سر شونم ورفت پ        

 نداخت ینفرتش آدم رو بھ وحشت م... ترسوندی رو می اگھی ھرکس دنینگاه آبت...کنھ
 وقفھ ی ھا بھیساعتا وثان...گذشت... ترسمیوازحقم نم... دونستمی رو حقم منیاما من ا

دکتر درو باز کرد وھمھ بھ سمتش ھجوم   کھیتا زمان... رد شدشخندیگذشت وبا ن
 یماسک رو از رو... وپدر سورنا بودمارستانی بسیرئ...یدکتر جبار...میبرد

 :دمی پرسی مشھودیبا نگران... دادنییصورتش پا
  شد؟؟یچ... دکتریآقا-         
مردد بود ...از حالتش ترس بھ دلم چنگ زد... انداختیدکتر بھ ھمھ نگاھ        

 :اما باالخره زبون باز کرد وگرفتھ گفت....بگھ
 .رفتھ تو کما...اما متاسفانھ... زنمی حرفو منیکھ ا...متاسفم-         
 سرم وتلو یدستم رو گذاشتم رو... رفتجیسرم گ... رو سرم آوار شدایدن        
چشمام داشت ...وفتمی بغلم رو گرفت ونذاشت بریسحاب کنار دستم بود کھ ز..خوردم

 :دکتر ادامھ داد... وتنم سست ولرزوندی چرخیم
 می انجام دادنی تونستیماھرکار... بھ سرش وارد شدهیدی شدیلیضربھ خ-         

 . مقدر کردهی خدا چمینی وببمینتظر بمون مدیبا... ما کماستصیومتاسفانھ تشخ
 ی ومخوردی سر ممیشونی پیعرق از رو...دیرنگ از رخسار ھمھ پر        

بلند ... خندهری زدم زکیستری بلند وھھوی... از دستم خارج شدمیحالت عصب...دیچک
ھمھ با وحشت ...ی دوران چند ھفتھ انیمخصوصا تو ا... شدمنطوریچندبار ا...بلند
داره دور سرم ...ایدن...واری بھ دمبھ عقب رونده شدم وخورد... کردندی نگام مرتیوح

 تو سرم بھ طور ای آنالیصدا! حسیو ب...تنم سرده... کنھی می بازیچرخ چرخ عباس
 ...دیچی پیمکرر م

 .... کنمیخواھش م.... کنمیالتماست م...منو ببخش...دوست دارم-         
 وچشمام رفت نیسرم خورد بھ زم... شد ودرد گرفتسمت راست بدنم کوفتھ        
 !!روھم
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 ی گفتم ودستم رو گذاشتم رویآخ... کردی رفت ودرد می مجیسرم گ        
 پلکامو باز کردم یکم کم ال... زدینور المپ چشمام رو م! داغیلیخ....داغم...میشونیپ

دم وسرم بھم وصل  بودهی دراز کشمارستانی تخت بیرو...تا بھ نور عادت کنم
 ھی افتاد؟؟آرزو کردم کھ ھمش جز یچھ اتفاق... شدیدوباره لحظات واسم تداع...بود

آه چھ ...دی کشریسرجام نشستم کھ دوباره سرم ت.... نباشھیچیکابوس مخوف وتلخ ھ
سوزن ... بودکی تارکیھنوزم ھوا تار...بھ دورم نگاه کردم!ھیحس بد ونفرت آور

با عجلھ کفشام ....جاش کبود شده بود...رونی بدمی از دستم کشیسرم رو با اندک درد
 دمیدو... کردی منی وتضمدییظاھر آشفتم حال بدم رو تا...رونی ورفتم بدمیوشرو پ

 باشھ الی کردم کھ ھمھ اون حادثھ دروغ وخیخدا خدا م....ژهی ویسمت مراقبت ھا
دروغ ... کھ نھدمی در جمع بودند فھمی کھ جلویتی جمعدنی با دیول

 ی نادر زار وضجھ معمو  زد وتو بغلی خودش رو چنگ مایمامان آنال...یتیگ...نبوده
 رهی خودش رو بگی کرد جلوی میسع.. نبودی کردنفیوضع عمو نادر ھم تعر...زد

 : باعث شد برگردم عقبنی آبتنھی پر کیصدا... تونستیاما نم
 . رو ببرفشیک..ینی بی میتقاص وانتقامت رو دار..خوش حال باش-         
 . ندارهی خوش حالھی بقیناراحت- اخم کردم        
 رو فراھم ی واسھ تو اسباب شاددی بای؟؟ولیجد-چشم تو چشمم شد...اومد جلو        

 .کنھ
  از چھ بابت؟؟یشاد-         
 بھ ی کسی ومعلوم نمارستانی گوشھ بی دونمو فرستادھی یکی خواھر نکھیا-         
 .ادیھوش ب
 ی میی آرزونی خواھرت ھمچی برادیچرا با... طور بشھنی خواستم اینم...من-         

 کردم؟؟
من ... دلت خنک بشھی خواستی کھ فقط می آدم پست وخودخواھھیچون تو -         

  راحت شد؟؟آره؟؟التیحاال خ...ی انھی وکی ادهیچون از بس عق... شناسمیتورو م
 .ی زنی منانیحرفات رو با اطم-..نییسرم رو انداختم پا        
 ! منونیبب... ھستنطورمیچون ھم-         
 : رو تکون داد وگفتدشیانگشت تھد... نگاش کردمیباال چشم        
اون وقتھ کھ منم ...ادی بھ ھوش نای... بدتر بشھیفقط حال آن... خوامیاز خدا م-         

 وواسش خواب ی از خواھرم گرفت ھمونطور کھتویزندگ... کنمی حساب مھیباھات تسو
 ی مایبھ خاک س... کنمی مرونشیبرات و...رمی گیازت م...یوخوراک حروم کرد

 !!نی وببستایوا...نشونمت
 : باال انداختم وغم زده گفتمیشونھ ھام رو کم.. زدمیلبخند کم حال وتلخ        
 یتو بھ جا...یردوست دا...ھیجیمرگ تدر...سی نی من زندگی براگھی دیزندگ-         
 . ندارهتیبرام اھم..ری ازم بگلیعزرائ
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 ی منجرهی وار بھ در وپوانھیبارون ھنوزم خودش رو د...از کنارش رد شدم        
 تخت دراز بھ دراز افتاده ی با سروصورت کبود روایآنال...شھیرفتم پشت ش...دیکوب

 کھ بھش وصل ینگام افتاد بھ دم ودستگاھ... کردی نمی حرکتنیبود وکوچک تر
ضربان قلبش بھ قلب من ...مھی وسقطعھ  چندتانی زنده بودنش بھ ھمیانگار...بودن

 یقلب من صدھا برار بدتر م... زنھی کردم ھربار کھ میحس م...اتصال داشت
تحمل ..چشمامو بستم ورو برگردوندم... کردرمیدوباره بغض اس!! اصال متوقفھای...زنھ

 زدم مارستانی وبا سرعت از بارمینتونستم دووم ب!! سختیلیخ... واسم سختھدنشید
ھم .. ھمدرد منیبا ھمھ وجود پر از سوز وآھت ببار کھ بش...ببار...بارون...رونیب

 وچشماش دهی تخت دراز کشی رومی زندگیببار کھ دلخوش...زبون وسنگ صبورم
 یری وسونیگر...ببار کھ حکابت چشم منھ... فرو بستھای دننی ھمھ ایرو
 ذاشتم ی مبونای عرض خی پرتاب گونم رویقدما... خلوت خلوتابونیخ...ریناپذ

 نامطلوب تی وضعھی... کنمفشی بود کھ بخوام تعری تر ازونمیحالم وخ... رفتمیوجلو م
 ی مینیسرتاسر وجودم پر بود از کلمات ناگفتھ کھ رو قلبم وتو گلوم سنگ...وناشناختھ
 افتمی کھ مدت ھاست بھش دست ی اجھی بھ نتدمیرس...آره... ذاشت آزاد باشمیکرد ونم

 ی کھ عشق برام کلمھ ایمن...عاشقم... کنم تا باورم بشھلی خودم تحمبھ اما نخواستم
تک ..سرم بھ آسمون بلند کردم!!شیی وجانفدای معنا بود اما حاال شدم قربونیچرت وب

 ی مادیفر... کھ قدرت گفتنش رو نداشتم بھ زبون اومدندییتک واژه ھا
 !!ادیفر....دمیشک

چرا ....ی پناه ھمھ اگندی کھ مییتو....یی کھ اون باالییتو....با توام!!یآھا-         
 ی مقامششی کس پچی کھ جز خودش ھیھمون بنده ا...امیت...؟؟منمیدیجوابم رو نم

 ی صدامو؟؟می شنویم.... دندهھیھمون غد و...ھمون مغرور متکبر...آره من...نداشت
 ی ھاتو بھ مرادشون م؟؟بندهیی درمون درداگندینم ؟؟مگھی حالمو؟؟پس چرا ساکتینیب

 بنده ھات چطور دارند ینی بی؟؟نمی کنی وبھمون نگاه می چرا فقط نشست؟؟پسیرسون
 ی تکون تکون می شب بازمھی مروت مثل عروسک خیتو دست روزگار ب

 روونیدارم و...شتھ رسم؟؟آب از سرم گذی کھ دارم بھ آخر خط مینی بیخورند؟؟نم
 دستم رو ت؟؟چرایپس کو اون رحمتت؟؟کو مھربون...ینی الرحمن الراحمگندیشم؟؟میم
 من رو بھ گور ن؟؟دارندی کھ چقدر کاری دونی دردا وزخمامو نم؟؟مگھیری گینم

 من رو از رحمتت ؟؟یستی بندھات نازی کنند؟؟کو دوا ومرھمش؟؟ مگھ قبلھ نیواصل م
حقتھ با ...خطاکارم... کردماهگن...یحق دار...؟؟آره؟؟باشھی گردوند؟؟رویمعاف کرد

 دفعھ ھیفقط ... خوامی ازت می چھیاما فقط ... وقطع رابطھی قھر کنتیمن بنده خاط
 ومن رو باال ری دستم رو بگگھی بار دھی.. در حق من بکنتوییخدا...گھید

ر دلت ھرکا...ھرجا دلت خواست بفرس....الی خیاصال من رو ب...اصال...بکش
 ی بزرگگھی بار دھی...یول...اری بیاری سرم بی خوایم ییھر بال...خواست بکن

 روز نی کھ بھ خاطر اشتباه من بھ اینزار کس.... بشھشینزار اون دختر طور....کن
نزار خانوادش بھ عزاش ... بھ دل ھمھ بمونھشینزار داغ جوون....افتاده از دست بره
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 شویزندگ...ری بگمویدگزن... کنمیدارم معاملھ م...؟؟نزاری شنویم!! خدایا...نندیبش
 !!نکن... رو رد نکنازمیدست ن... نندازنیرومو زم..جونشو بده...ریجونمو بگ....بده

 بھ میشونیپ....سجده کردم...با التماس وتمنا بھ خاک نشستم....زانوھام خم شد        
 کھ با تمام یامیت...ستھ بود نشری شاه ووزی کھ اون باال باالھا جایامیت...دیخاک رس

 ارهی معجزه وطلسمش دووم بینتونست جلو... عشق شدریمغرور ولجوج بودنش تسخ
 ی لطف الھنی اری ومن زدی کشی سرم می رو رودستش بارون... شدری درگایلیومثل خ

 فرستادم بھ وجود یلعنت م...دی لرزیدستام مشت بود وم...فقط بھ حال خودم زار زدم
 یک!عذاب شد... کھ تجربھ نشدییبھ اشتباھات مکررم وتجربھ ھا...گناھم پر از یخاک

فقط التماسش ...یاز ھمھ چ.. کردم؟توبھی بشم؟کدهی کشنجای کرد کھ بھ ایفکرشو م
پاک ... کھ دست بھ ھزار غلط زدمیبرگردونھ بھ من... نکنھدی رو ناامدمیکردم کھ ام

حساب تخلفام از دستم ... دونمیم...گنھ کارم... شامل حالم کنھشویبشم وخدا خوب
 ھی یفدا!!دمیم....دندم نرم...چشمم کور...دمی باشھ می ھرچمشویاما جر...خارجھ
 .زارمی واس خاطرش جونم رو گرو مدارم  کھ االنی زندگیتارمو
        

 
 وستھی پییبا گامھا....کتم رو مرتب کردم ودستھ گل سرخ رو تو دستم جابھ جا        

سھ ماھھ کھ شده ...ھر روز کارم شده بود مالقات... گذاشتممارستانیوآروم پا بھ داخل ب
 بستھ ی روز بھ مالقات چشماھی رفت اگھ ی نمیچیدست ودلم بھ ھ...میھمھ کاروزندگ

 ومن رو اوردی مادمیاشتباھامو بھ ... کردی دلم رو تازه مغ دادیشا...ومدمی نمایآنال
 کردم ی تصور منکھیھم... خوش بوددنشی کرد اما بازم دلم بھ دی زده مخجالت

 دوباره رنگ نکھیھم... بودی از فروغ وسرزندگییایچشماشو باز کنھ وکنارش باشم دن
 ی بھ خودم مروز  ھرنیواسھ ھم... دادی دوباره میروی بھم قوه وننمیچشماشو بب

 خواستم ینم...دوباره باشگامو ازسر گرفتم...دمی پوشی مکی وشزی تمیلباسا...دمیرس
 رو رمیمس...نھی شاخ ودم ترسناک رو ببی غول بھی کنھ ی کھ خانومم چشم باز میوقت

 باعث شد برگردم ی دکتر جباری گرفتم کھ صداشی پژهی ویبھ سمت بخش مراقبت ھا
 ...ونگاش کنم

 !سالم رزمنده در راه عشق-         
 !!سالم-         
 مشھور مارستانیتو کل ب... وقت شناس وسرموقعشھیمثل ھم.. سالمکیعل-         

 .یزبانزد خاص وعام...یشد
 حال ووضع قسمتم نی باعث شد کھ ادنامی جنبری دنیھم.. زدمیلبخند تلخ        

 !خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد...بشھ
 جا واسھ گھید...می گلخونھ ھم باز کردھی..  ھمھ گل آوردن تو مانیپسرجان با ا-         

 .می ندارضیمر
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دوست ندارم - .. کردی موونھیعطرش آدم رو د...دمی وبو کشمینیگال رو بردم دم ب        
 براش ببرم کھ خوش حالش یزی خوام چیم... خانوممشی برم پیدست خال

 .د درآوریوونگیمنم از د... باز کردم؟؟چشماشویدیخدارو چھ د...دیشا...کنھ
 .ییتوکل کن بھ خود باال... انشاءهللاکنھیباز م-... شدنھیدست بھ س        
سھ ماھھ کھ نگام ...یسھ ماھھ چشماتو بست... دوختمشھینگاھمو بھ ش        
 ی میی پروای واالن دارم بھ حد ومرز جنون وبدمیسھ ماھھ صداتو نشن...ینکرد
 :دمیآب دھنم رو قورت دادم وپرس...رسم

  کرده؟؟یرییحالش چطوره؟؟تغ-         
 ... رو بھ بھبودهشیاتیاما عالئم ح...ادی زیلیخ...نھ-         
 اد؟؟ی روزا بھوش منی گفت کھ ھمشھی میعنی- نگاه کردمیدواریبھ دکتر با ام        
 نانمی کھ اطمی وبا حالتدی کششی پروفسورشی بھ ریدست... کردیاخم کم حال        

 :نداشت گفت
 احتمال داره بھ ی بزنم کھ کی تونم حرفی ممکنھ اما در مورد کما نمیزیھر چ-         
 .ادیھوش ب
 حالش دیگیآخھ چرا؟؟شما کھ م- سرد وخاموش شدکبارهی دمیکوه نورو پر از ام        
 .بھتره

 کی تونل سراسر تارھی جان تو کما رو بھ امی تی ولشمیمنکرشم نم...بلھ-         
 نی قراره ازی دونھ کھ کی کس نمچی وھستیض کن کھ سروتھش معلوم نوظلمات فر

 .می کنی کارمی تونینم.. مورد بستھ اسنیماھم دستمون تو ا...تونل خارج شد
 ی حدودیحت- زدیاز چھرم زار م.. نگاش کردمیقیبا اضطراب ودلشوره عم        
  گفت؟؟شھیھم نم

از دست من ..گفتم...ستمی کھ نشگوی وپریپسرم فالگ-.. نگام کردیضیبا لبخند عر        
 .خارجھ
 نیا... بودنددهی کھ روش با قرمز خط کشدمی شفاف کششھیدوباره نگاھمو بھ ش        

 شکل نی ابلھانھ من بھ ای بھ خاطر حماقتا وکارھادیتو نبا...یحقت نبود آن
 نیھم...اما!نھ تو... من بودمدیش کی مجازاتش رو بھ دوش مدی کھ بایکس...یومدیدرم
چھ ساده دارم بھ باختم ... بازمی دارم مهچھ ساد... روھم حکم شکنجھ دارهیپلکا

بسھ ھرچقدر کھ خودم رو ... پاشویآن... شدممی تسلشتی وچھ ساده پشمیمعترف م
 غشیازم در...پاشو...محتاج تو ونگاھت...محتاجم...ھرشب با عطرت آروم کردم

 رتی ودفتر تقدتی زندگیمردونھ از تو...رمیم... کنشی بھم ھدگھی بار دھیفقط ...نکن
 ی وتنھا بھونھ زندگھی دونم مرگم در اون صورت حتمی منکھیبا ا...شمی ومحو ماکپ

 رنگ دنی بار دھی ارزه بھ یم...یی جھنم وتنھایول...دمی رو از دست ممیوھم زبون
 فاتحھ ھی کردنم تنھا ادیوار خاک و خرھی ری تار موت کھ من برم زھی یفدا...نگاھت

 ھی رو بھش تکمیشونی وپشھی زدم تو شرو  مشتمی نشد کھ کمیاصال حال...باشھ
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 نیا... گونم جاخوش کردی ھوا رویواصال حواسم بھ اشک خودسر نبود کھ ب....دادم
 ...ارنیکم نم...انیباھام راه م...روزا چھ راحت اشکام شدند ھمدردم

 واسھ غم ودرد تو یی جاگھید... مثل تو داشتندیکس...ضامیھر کدوم از مر...اگھ-         
بلند ... بخورهنیزم... ھست کھ پابھ پاشون جلو برهیکیچون ... موندیدلشون نم

 . قطره اشک باشھھی وحاالت بمونھ وسھمش تنھا طیکنارشون تو ھمھ شرا...بشھ
 :گرفتھ ودمغ گفتم... ابروھام گره بستنی بیاخم از رو گونم پاکش کردم وعیسر        
 . نباشھامی خوام دنیم...نباشھ...جون منھ... منھیایدن...سی نضیاون مر-         
 . دل واموندهنیامان از- فرستاد ونجوا کردرونیدکتر نفسش رو آه مانند ب        
 ؟؟یچی نسخھ بپھی دل منم نی واسھ اشھیدکتر؟؟نم-گفتم        

 نفر نیوگرنھ اول... واسش اختراع نشدهی دوا درمونچی کھ ھھیتنھا درد...متاسفم-         
 . نباشملی کردم کھ االن انقدر زن ذلی مماریخودم رو ت

 ندارم کھ یحال...اما زود رختش رو بست ورفت... کنج لبام نشستی حالیتبسم ب        
 وپر از ابھامم سر کنم واسم قابل تحمل جیپس تو عالم گ...خوش باشم...باھاش بخندم

نھ ... نزدمیچی لب بھ ھگھی دنکھیبا ا... رفتی مجیسرم داشت گ...چشمامو بستم....تره
 مزمن ی ھاجھی اما بازم سردردا وسر گیچینھ ھ...یسگ نھ عرق..نھ مشروب...گاریس
مو  صاف شدن دستگاه ضربان چشمایصدا... کنده شدن نداشتالی شده بود وخچمیپاپ

اون خط شکستھ ... زنھ؟؟چرا صافھ؟؟پسیچرا نم...با ترس ووحشت از ھم باز کرد
 رو کھ یاق تونستم اتفی جوره نمچیھ...قفل کردم...کجا رفت؟؟تموم تنم سست ولمس شد

بھ دکتر نگاه ... بدنم باعث شد بھ خودم بلرزمیسرد... کنملیاالن افتاد رو تجزه تحل
 بھ ینگاھ... بھ دستگاهینگاھ...ستادی وای آن تو اتاق وباال سردیکردم کھ دو

دستگاه شوک رو ...دمی شنی نمیچیجز ھوھو ھ...گوشام گرفتھ بود!وبھ من...پرستار
دستم ...نیدستھ گل از دستم رھا شد وافتاد رو زم....دندیکش بردند باال سرش وپرده رو

 پرده سبز رنگ در ھی جز یزیچ.. بشھنی گرفتم تا مانع افتادنم کف زمواریرو از د
 کھ واسھ یمن... وتارم از جلو چشمام کنار رفتیپرده اشک... نبوددمیمعرض د

َلھ لھ م... تب وتابمیب... صداتی نوادنیواسھ شن...دنتیواسھ بخش...دنتید  یَ
 نیپاشو بب... باز کن؟؟چشماتوی پروازت عجلھ داریچرا انقدر برا...زنم

 ی جلو چشمام مانور ملمی فھی مثل شری پرده تصاویبھ جا...پاشو...کنارتم
ھمھ وابستھ بھ جون ...اتیوونگید... ھاتھیگر...خنده ھات...حرفات...اتیلجباز...داد
قسم خوردم ... پرمیمنم باھات م...یاگھ بر...ئھ من بستھ بھ قلب تویھمھ زندگ....منھ

آشفتھ  ی شد کھ دکتر با ظاھری دونم چقدر سپرینم!قسم خوردم... تنھات نزارمگھید
تا چشمم .. پاھاش کفاف وکشش راه رفتن رو نداشتنیانگار...رونی اومد بدهیورنگ پر

 ھی بھ زور از دامص...دو قدم جلو رفتم... شدنیی گلوش باال پابی وسدیبھم افتاد لب گز
 ... شددهی دمرونیروزنھ بھ ب

 شد؟؟...یچ-         
 .ی آماده کنیطی ھر شرایبرا..خودت رو..دیبا...تو...امیت-..مردد بود        
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 ھ؟؟یمنظورتون چ-         
  بگم؟؟یچھ جور...آخ...نھیمنظورم ا-         
 یضعف وعجز داشت خودش رو بھ رخم م...دی بھ صورتش کشیدست        

 :داد زدم... کردیدست دست م...دیکش
  حرفا؟؟نی ای چیعنی-         
دست گذاشت رو شونم ...سمتماومد ... گردوندنی زمیدکتر نگاھش رو رو        

 :وآھستھ گفت
 .  آروم بمونھدی بانجای؟ای وبلوا بھ پا نکنیخودت رو کنترل کن...یدیقول م-         

 
 من دی کھ داردیی شمانیفقط ا...من آرومم- ..دمی فھمی نمیچیھ...حالم دگرگون بود        

 .دی کشیرو از استرس م
 حتما نیا...ی ولارمی حرف رو بھ زبون بنیمن دوست ندارم ا...امی تنیبب-         

 !!فقط متاسفم...امیمتاسفم ت...میما توش مداخلھ ندار...ھیحکمت ومصلحت خداوند
 متاسفم؟حالت ی چیعنی گفت؟؟ی داشت میچ...حرفاش برام قابل ھضم نبود        

 ... شدیلرزش صداش بھ وضوح حس م...دیگنگ ومبھوتم رو د
 کھیبھ طور... کردهدای کاھش پی عادری بدنش بھ طور غیعیبحالت عالئم ط -         

 ... کھستی نیدیام...می دستگاھا رو ازش جدا کندیبا
 :تو صورتش نعره زدم... باالدمشی تو دستام گرفتم وکشقشوی اراده یب        
 رو بھ بھبوده؟؟حالش شیاتی عالئم حی گفتی کھ میمگھ خودتو نبود-         

 من رو دق مرگ ی خوای برگشتھ؟؟متی راھی چھ؟؟ھان؟؟حاالیبھتره؟؟نشونھ خوب
 ؟؟یکن

 مسلط دیتو با...آرامش رو حفظ کن... جانامیآروم باش ت- گفتیدکتر با خونسرد        
 .زمی رو بھم برتی روحطی خوام کھ شرایمن نم..یبمون

 آروم باشم؟؟ھمھ عمر من داره پرپر ی خوایچطور م-  فشارش دادمواریبھ د        
 اعتبار چی من ھنکھی ایعنی؟ی چیعنی ی فھمیم... تونم بکنمی نمی غلطچی ومن ھشھیم

 ای من آنالیعنی... ندارمدی دارمانی کھ تو وامثالت انقدر بھش ایی اون باالشی پییورو
 نی خواد کھ من ازی خدا نمیعنی... ھام کشک بودھیو ھمھ اون ضجھ میعنی...رو کشتم

 ؟؟آره؟؟ی فھمیم... ندارمی اگھی فرصت دیعنی... خالص بشمیعذاب وجدان لعنت
 ...آروم دھن باز کرد... سوختی کھ حنجرم درد گرفتھ بود ومیبر خالف من        
 می کدوم دست خدا رو نخوندچیما بندھاش ھ...دهی خوابیحتما توش حکمت..امیت-         

 کھ ییوفقط تو...ادیاون دختر بھ ھوش نم.. کارانیبا ا...ھی چ مصلحتشمی دونینم..
 .ینی بیلطمھ م
شونھ ھام از زور ھق ... بغضمریزدم ز... مجالم ندادھیگر... رو ول کردمقشی        
 :تو ھمون حال گفتم...ختمی ری پسربچھ اشک مھیمثل ...دی لرزیھق م
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دکتر بگو ... کنھی چشماشو باز نمگھینگو کھ د...دهی پر کشدمیدکتر نگو ام-         
بگو ... وجود ندارهیبگو تاسف....نمی بیبگو دارم کابوس م...دکتر توروخدا... بودیشوخ

 !!دکتر...حالش االن بھتره
اسف بار وسوزناک نگام کرد کھ حس ... رو از رو صورتش برداشتنکشیع        
 کھ کاھنده وجود من یتو غم... بدونھکی کنھ وخودش رو شری خواد ھمدردیکردم م

ترحم ... خوامیاما نم... کردی سوزوند وخاکستر میبود وداشت من رو با خودش م
 ... ندارهیبامن ھمخون

 .ی واسھ وداع نداشتھ باشی فرصت دوباره ادیشا...نشیبرو بب-         
انقدر ھول ... تو پاھام ورفتم داخلختمی قدرت برام مونده بود ریھرچ...دمیدو        

 ھم نی ازونکھ بخوام با زمشیاما پ... خوردمی وسکندردمی پام رو ندیدم کھ جلوبو
بھ زور نگھم داشتند تا لباس مخصوص رو ...سطح بشم دست وپام رو جمع کردم

از زور ...نمی رو ببیی تونستم جایداشت ونم چشمام سوزش...رفتم داخل اتاقش...بپوشم
 وکنار تختش دمیرو جلو کش یصندل... شدی پلکام از ھم باز نمی الھیگر

 یلبام رو برا.. لبخند زدم نیغمگ...ضربان قلبش شروع کرد بھ نامنظم زدن...نشستم
 بھ ی نذاشت کھ کلمھ ای بغض سفت وسنگنی ای خورد ولیزیحرف زدن تکون ناچ

 ی قطره ھانیا...رومو کردم سمت دستگاه ضربان وبھش نگاه کردم...ماریزبون ب
 کھ آسوده وراحت زارندینم...شندی مریخودسر وسرکش از چشمام سراز...یلعنت

 زل دشیبا کف دستم صورتم رو پاک کردم وبھ صورت معصوم وسف...باشم
آب ...د ومعمول بویرعادی کرد واسم غی موونمی کھ داشت دی وآرامشتیمظلوم...زدم

 :دھنم رو قورت دادم وبھ زحمت گفتم
 ...ی خوای می خانومم؟؟تاکیانتظارم بزار چشم ی خوای میتاک-         
 .... کردم تا تنفسم آزاد بشھیمکث... خود بستھ شدیراه گلوم بھ خود        
 امی مدمیمن ھنوزم با ھمھ عشق وام... بستت رو ندارمی طاقت چشماگھی؟؟دیآن-         

تمام ومن بھ ...ینگام کن...ی کھ پلکاتو باز کنی لحظھ ادی بھ امنمی شیوکنارت م
 ی ازم می خواب طوالننی کھ قبل ازی بود؟؟تویآن... محض اعتراف کنمیقتایحق

 رو ایکار دن...ی ولی رو از نو بسازیچ ھمھ...ی بھت فرصت بدم جبران کنیخواست
دارم با ...من سھل انگار...من نادون...من ابلھ...من احمق... منمنیا...؟؟حاالینی بیم

 ومھلت دوباره بودن رو بھم ایب..ی کنم برگردی کھ رو دلمھ التماست میتموم داغ
 ماھھ ھ توئھ کھ سیتو دستا....جون من...مرگ من...یآن.... دونم مقصرمیم...بده

 ی خوای دوستت دارم؟؟چرا نمی فھمیچرا نم...وونھید... نکردهی حرکتنیکوچک تر
 یول...باشھ... رو بھ حد اعال برسونم؟؟باشھیوونگی دی خوای؟؟میچشمات روباز کن

 . بدهی اغما تمومنیتوھم بھ ا
لبخند سرشار از درد ...قلبش دوباره نامنظم زد...دست سردش رو تو دستم گرفتم        

 :دمیملتمسانھ نال...واندوه رو لبام نشست



 642 

 ی بازم میول...ی شنوی دونم صدامو میم..نجامی ای دونی دونم کھ میم...ایآنال-         
چرا ...ی شنویاگھ م..یآن... رو وجودمیزی برشی بچگونت آتی با رفتارایخوا

 دکترا نی ایپاشو ثابت کن ھمھ حرفا) شدشیھق ھقم قاط..(ی؟؟آنیچشماتو باز کن
 من ی دونند کھ آنی نمنایا... ازت جدا کنندرو  دستگاھادی باگندیدارند بھم م...غلطھ

 ی حاجی رو تنھا بزاره وحاجوونشی دشی روان پرنی کھ اسیقرار ن...موندگاره
 ی کردنی زندگگھی من دی زندگیاگھ تو نباش... بھ مرگ خودم قسمیان...مکھ

بسھ ھر چقدر کھ تو فراق ھم ...یآن... کنندی مقی بھم تزریجی کھ تدرھیزھر..سین
من خردوستت دارم اما نخواستم بھ خاطر ..میدی چشییبسھ ھر چقدر زھر تنھا...میسوخت

پاشو بگو ختم ...لھ شدن غرورم بھت بگم وفقط دلت رو شکوندم
 غیپاشو بازم تو صورتم ج...یمحتاجتم آن... زارمیتنھات نم...بگو..پاشو...ھییجدا

 یول...بکن وبگو دیعشقت کش... دلت خواستیھرچ...شلوغ پلوغ کن...بخند...بکش
 دوباره صدات دق دنی شنینزار تو حسرت وخمار.. نکنیابد سکوت لبھات رو نیا

 ھست کھ یکی ھنوز نجایا... بھ خدا بگو برت گردونھیآن...نجاتم بده..یآن...رمیکنم وبم
 ی رو بھ پات میھمھ ھست... کھ سھلھایدن...تو پاشو...عاشقونھ دوست داره

 .کن چشماتو باز...فقط...زمیر
 : گوشش لرزون نجوا کردم رو چشمام ودردمیدست کش        
 واسھ گذشتن واسھ شکستن واسھ نبودن        

 
 ترسھیکنار اونکھ ھمش م        
  از حرف رفتنترسھیھمش م        
  باھات بھ جنگھخوادیاونکھ نم        
 واسھ غرورش دل شکستش        
 دل گرفتش دل صبورش        
 ھی گریِدل دل چشمام برا        
 ھی گرینو نگاھت ھوام        
  اخر قصھشھی میبگو چ        

 
  غم و قصھای مونمیبا تو م        
 چشماتو واکن منو نگاه کن        
 حالم خرابھ برام دعا کن        
  از حالو روزمیخبر ندار        
  دو روزمیکیمھمونھ قلبت         
  منو صدا کنمایمثھ قد        
 حالم خرابھ برام دعا کن        
  از حالو روزمیخبر ندار        



 643 

  دو روزمیکیمھمونھ قلبت         
 ضجھ ھام یصدا... وگذاشتم رو چشمامدمی پشت دستش رو بوسمینرم ومال        

بھ خدا خورد شدم وبھ ...شکستم... کردی روح اتاق رو متشنج می گرفتھ وبیفضا
تحملم ...دمیبر... امانی وبنی بار سنگنیاز...کمرم خم شکست... شدممی تقسکھیھزار ت

لرزش ... گفتیاحساسم بھم دروغ نم... کردمدی تحمل رو سفی من رویول... دارهیحد
با ... خورهیداره تکون م...شھیپوستش داره گرم م..وحرکت انگشتاش رو لمس کردم

ه اشکش از گوشھ قطر... بھ صورتش چشم دوختمجانمینگاه لرزون وترسون وپر از ھ
رو صورتش خم شدم وصداش ...از جام بلند شدم.دیچشم سر خورد ورو بالشت چک

 :زدم
 !!باز کن خالصم کن... قشنگتویباز کن چشا. ؟یخانومم؟؟آن-         
 تونستند یچشمام رو چشماش خشک شده بود ونم... فشردمیدستش رو بھ نرم        

پلکاش تکون ... بدندریی وھدفشون رو تغریمس... آنھی...ھی ثانھی... لحظھھی
 ضربان قلب گستاخ وناآرومم رو بھ سھولت یصدا..نفسام تند وکشدار شده بود...خورد

 بخوان نکھیاشکام رو قبل از...خت ندای کھ چطور وجودم رو بھ لرزه مدمی شنیم
 یچی ھگھی دنھیبب...نھ...نھی خوام اشک شوقم رو ببینم... کردمی بشند پاک میجار

 :لرزون وپر استرس نداش کردم...ستی مھم نایبرام جز آنال
  من؟؟یایآنال-         
 کردم وتند تند کیانگشتاش رو بھ لبام نزد... از ھم باز شدواشیپلکاش نرم و        
 اشکام اریاخت... حالش تو نگام ثابت شدی خمار وبیچشما... بھشون بوسھ زدمیومتوال

وھزار ...ھزار بار سپاسش رو گفتم...خدارو شکر کردمتو دلم ھزار بار ...خارج بود
تا اخر ...ستی راه نمھی نقیخدا رف...ھنوزم باھامھ...ھ کردم کھ نیبار احساس خوشبخت

 کرد کھ با شصتم پاکش کردم وبھ روش دای پانی از چشمش جریقطره بلور!خط باھاتھ
 :زمزمھ کردم... بودرهی بھم خنکھی کنھ جز ای تونست حرکتینم...لبخند زدم

 .مبارک باشھ...یسفر خوب بود؟؟برگشتت بھ سالمت...زمی عزریصبحت بخ-         
 نیآخر... کم قدرت بود اما فشار دادیلی وخزیناچ... رمقیدستم رو ھرچند ب        

 :بوسھ رو پشت دستش زدم وگفتم
 ! گردمیبرم-         
دستامو از ھم ...ستادمیرفتھ بود کھ وسط اتاق ا باال نمی دونم اما انقدر آدرنالینم        

 :دمی کشادی فریباز کردم واز سر خوش حال
 !! ـــــــــــــــماعاشقتـــــــــــــــیخدا-         
دکتر نگاه پر از سوال ... تو اتاقختندی رھی بھ سھ صدم ثانیپرستارا ودکتر جبار        

لبخند ھنوزم رو لبام ... سمتش گرفتموپرسش رو بھم دوخت کھ انگشت اشارم رو بھ
 :نفس زنون گفتم... کردی مینینقش آفر

 رو نقش برآب قتی دقیصای دارم کھ ھمھ تشخی حامھی خدا باھامھ؟؟من یدید-         
 ؟؟ی فھمیم... من برگشتھی بود؟؟آن؟دروغیدی کھ خدا برش گردوند؟؟دیدید...کرده
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تو ...ای سمت تخت آنالدیدو...نش باز مونددھ... شده بودرهی ومات بھم خریمتح        
 روزمندانھیپ... با دقت وموشکافانھ نگاه کرد وبھ سمتم برگشتیصورتش لحظات

 :آروم وخرسند گفت... کنج لباش نشستیتبسم شاد... ومشتم رو باال آوردمدمیخند
 .ی موھبت رو بھ ھمھ عالم بدنی اینیری شدیپس با-         
 ی زحمت ھوایدکترب...غالمشونم...چاکر ھمھ ھستم-  گذاشتمنمی سیدستم رو رو        

 . برگشتمی جلی اقھیدو دق...خانوم مارو داشتھ باش
 ی نمری جھان وعالم سنی ای توگھید... گرفتمشی رو پرونی راه بعی سرییبا قدما        
لند زدم بلند ب.. از دستم خا رج بودیحالم بھ کل..مارستانی تو محوطھ آزاد بدمیدو...کردم

 دی از عیزیچ... دارهیدی رنگ وحال جددمیامروز خورش!...ھیچھ حس خوب.. خندهریز
 بود اما من تازه حس وحال نوشدن رو بھ خودم نی فروردواخر انکھیبا ا...دمینفھم

چقدر پر ...دمی کھ از کنارم گذشت رو شنیرمردی پفی سالخورده وضعیصدا...گرفتم
 ..غصھ بود

 .رهی رو از جوونا نگای شادنیخدا ا-         
 کره نی کھ رو امی آدمنی وخوش اقبالترنیخوشبخت تر...نیومن االن شادتر...آره        

 دای جھان پنیاصال تو ا...من... کس رو دارمنیمن بھتر... کنھی می زندگیخاک
جعبھ جعبھ .... سابقش بودمی کھ مشتری عالیلی خی قنادھیراه افتادم سمت !!شمینم

 رو دی رسی کھ فکر مییتو تموم شھر وھرجا  رو پر کردم وبردمنیعقب ماشصندوق 
با ...ی خواست برم ولیدلم م... دونستم تا االن ھمھ باخبر شدندیم... دادمینیریش

 نبود کھ ادمی.. شانسنیلعنت بھ ا... فکر بھ ذھنم دوباره اوقاتم بھ تلخ شدنیاومدن ا
 ی اگھ نزاره آنا داره؟؟امیتیمگھ اھم...ی ولنیمخصوصا آبت...ھمشون بھ خونم تشنھ اند

 ی نگرانم ممی وچنان کنھ؟؟افکار واھنیاگھ باھام بد تاکنھ؟؟اگھ بخواد چن...نمیرو بب
من دستم .. خودت جور کنشمیبق...ی کردسی رو کھ راست ورنی اایخدا...کرد

 داشتم تا خود بعد از ظھر... رو ھم باز کنیکی نیا...یی کھ گره گشاییتو...کوتاھھ
 رو یی نای وبی کرختنی ای کرد ولی داشت ھالکم میخستگ... کردمی پخش مینیریش

داخل شدم ... رو از ھم بازی کردم ودر اصلیپلھ ھا رو ط...رفتم خونھ...دوس دارم
از ھمون موقع کھ زدم تو ...مامان رو بھ قبلھ نشستھ بود وچادر بھ سر....وبا پشتم بستم

 جعبھ ھی... کردی مھیردست بھ دعا شده بود وھرشب گ ومشروب مامان گاریفاز س
از سر جاش بلند شد ودر ... در برگشت طرفمیبا صدا... ھم واسھ خونھ آوردمینیریش

 :دیبا بغض ودلھره پرس... صورتم وجعبھ در نوسان بود اومد سمتمنی نگاش بکھیحال
 برگشت؟؟-         
دستاش رو بھ ... شدسیگونش از اشک خ...وتنھا سرم رو تکون دادم ولبخند زدم        

 ی خاصی سحر وجادوھی مامانم یمطمئنم دعا... لب ذکر گفتریآسمون بلند کرد وز
 ! تونھ رازش رو بفھمھی کس نمچیداره کھ ھ

        
 :ایآنال        
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ش شاھده کھ چطور ازون زندون خدا خود... شدمادهی پی بھ آرومیاز تاکس        
 روم شدت تشیبابا حساس... فلنگو بستمرونی وحزونیوھفت خوان رستمش گذشتم وگر

 داشت واصال ی مستبدش بھ زور نگھ مھی ساری گفت داشت من رو زشھیگرفتھ بود وم
تموم تنم بھ خاطر ...شھی وپژمرده مھ پوسی داره میی کھ تک دخترش تو تنھادی دینم

 جا موندن ھیاز ... تونستم راه برمی میاز تصادفکرخت ولمس بود ول یضربات ناش
زود جوش ...گچ دست وپام رو تازه باز کردم...زارمی کار نکردن بچیوھ

ھوا ... شدی ممی ھام داشت ترمھی ضربھ بھ سرم وارد شده بود وبخنیشتریب...خورد
 پس چرا ی داد ولی اومدن تابستون پر شور وحرارت رو مدی ونوفت ری میروبھ گرم

 سرسبز ی وپارکاابونای خنی بھ ای حس وحالچی بستند وسردند؟؟چرا ھخیمن ودستام 
 ونشاط دوبارم فقط با ی تموم منبع انرژستم؟چونی شاد نھیوقشنگ ندارم؟؟چرا مثل بق

 گذره سرم ی دوماه منکھی با اوزھن...خودم جواب خودم رو دادم...ھھ...شھی فعال مامیت
 ی گوشھ اتاق مدیدرواقع با...رونی بومدمی مدینبا... زنمی ولنگ مرهیم جی گیگھگدار

دل ...خوب منم آدمم!..َاه...ختمی ری زھراخانوم رو تو حلقم مپوی آبزی وفقط سوپادمیکپ
 ش از بس کھ سرکوبدیطاقتم ترک... پوسھ تو اون کنج زندونی ترکھ ومیم...دارم
دستامو از ھم باز ...ستادمیلب کوه ا... بھ منظقھ امن وپر آرامشمدمیرس!ھیکاف...کردم

 رفتھ بود کھ ادمی... انداختامی تادی من رو اسی عطر یبو...دمی کشقیکردم ونفس عم
 نیاما بازم ا... زنھی نماسی گھید...شھی ادکلن تلخ معطر مھی با امی وقتھ تن تیلیخ
 :ستاده بود برام اس فرنیآبت...ھنی شی بھ مشامم محھیرا

 .میدر خدمت بود... حاالی؟؟بودی شدمی جییھویکجا -         
 مزخرفش دور ی گند وپر دغدغھ وآدمانی زمنی کھ ازیی جاھی-فرستادم        

 !دمی نمیزحمت اضاف...دست شماھم درد نکنھ...باشم
 دوست دارند بھ مخشون فشار یبزار ھرچ... رو خاموش کردممیوگوش        

 بود یچھ شب نحس... ھا ھنوزم بودشھیخورده ش..بھ کنار دستم نگاه کردم...ارندیب
 ی خار بھ قلبم متی خالیجا...دهیاما بدتر از ھمھ نبودت کنارم آزارم م!!وگذشت

 فقط ؟؟نکنھی وواقعا رفتی وفا شدینکنھ ب!یومدی نی ولگردمی برمی گفتادمھی...زنھ
 یلی خای بییکجا...دمی کشیسوز بود؟؟خودم رو بغل گرفتم وآه پریمحض دلخوش

 رفتند پاک کردم وبھ دل آسمون ی ور اونور منی باد اریاشکام رو کھ با مس...تنھام
 یصورت!قشنگھ... کردی مدای پشیھوا کم کمک رو بھ غروب گرا...چشم دوختم

 :کردم نجوا...یونارنج
 !ی دادی وبازم نجاتم می بودیکاشک... معنا ندارهیچیھ... توی کھ باممی تییکجا-         
 اتاقم گذاشتھ بود ی عسلزی کھ برام رو میی ھمراه کادونی افتاد کھ شب ولنتاادمی        

لحظھ بھ لحظھ بودن با تورو دوره -زمزمھ کردم... شعر با خط خودش نوشتھ بودھی
 رو گھید... کردمھیتنھا نشستم وعکساتو غرق گر...من خدارو ھم خستھ کردم...کردم
 !گردمیگم بگو برمبھ مر
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 کھ از پشت سرم اومد ومتوقف شد باعث شد با ترس برگردم یی قدمایصدا        
بازم دلم ...چشمام بازم در مقابل نگاھش کم آورد...دمی گفتم ودرجا خشکینیھ...عقب

 ینم....ستیکم ن...دمی دی میلبخندش رو بعد پنج ماه دور! جنبھ شد واشکام لوسیب
با ...آب دھنم رو قورت دادم وچشمامو بستم...فتادم حماقت احمقانم ادایدونم اما دوباره 

 :لکنت گفتم
ھر ..دعوام کن...سرزنشم کن... خواد بزن تو سرمی دلت میھرچ...امیت...یت-         

 ینی عذاب وجدان رو دلم سنگنی نزار ایول...یول... بکنی خوای می مجازاتای ھیتنب
 ؟؟کنارمیشی مھربون م؟؟بازمی بخشیم...ام؟؟منویت....مینزار بازم از ھم دور بش...کنھ

 ...امی؟؟تی مونیم
 گرد شدم بھ یوتنھا با چشما... تموم حرفام تو دھنم خشک شدشیبا حرکت ناگھان        
 شدم ومنم چشمامو رو ھم رهی خی بستھ ومملو از آرامشش لحظھ ایچشما
دستاش ... شوک رفتم وبرگشتمتو... رو از دست بدمری نظی لذت بنینخواستم ا...بستم

 حس کھیطور...د ومحکم فشردیرو دور کمرم غالب کرد ومن رو تو آغوشش کش
 یدست راستم رو بردم وال... شکنھی مکیری تکیریکردم تک تک استخونام داره ت
بعد چند لحظھ سرش رو ... بھ سر شونش چنگ زدمگمیموھاش فرو کردم وبا دست د

 بانینگاھش من رو گر... از صورتم نگھش داشتیت وبا فاصلھ چند ساندیعقب کش
سمت ... سرمی ودستش رو گذاشت رودی بغلش کشرو با خشونت من... کردرشیگ

 : گفتمیبھ سخت...راست صورتم رو بھ شونش فشردم
 ام؟؟یت-         
 جون دلم؟؟-         
 ی برمینگفت...مگھ- اشک شوقم رو پاک کردم...لبخند رو لبام نشست        

 د؟؟ی چرا انقدر برگشتت طول کش؟؟پسیگرد
 می کنی زندگمی تونی بھ ھردومون اثبات بشھ بدون ھم نمنکھی ایبرا...الزم بود-         

 !شھیوبھمون حروم م
 امم؟؟یت-         
 جونم خانومم؟؟-         
  محکوم بشم؟تیقراره بھ دور... بازمای ی بخشیم...من رو-         
 کھ بھ دلم شمی آروم می کسشی کھ پنطورهی عشق من اتیھ؟؟خاصی چی دونیم-         

  رو بھ گذشتھ بفروشم؟؟می آرامش زندگدیحاال چرا با.. زدشیآت
 !امی مجازاتم تقیاما من ال-         
 دل من یول... خوش بھ حالت بشھکنمی ول نمینجوریمن تورو ھم...اونکھ آره-         

 !رفتھی پذینجوریتورو ھم
  جبران کنم؟؟یچجور-         
با من -  متفاوت نجوا کردی بھ خودش فشرد وبا حس وحالشتریمن رو ب        
 .نیفقط ھم!بمون
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 ام؟؟یت.اممیتا آخرش کنارتم ت...اومدم کھ بمونم...تیتا ابد-         
 جونم؟؟-         
 .دوستت دارم-         
 نو؟ی ای فھمیم...وونتمید...عاشقتم...دوستت ندارم...من-         
 ؟؟ی چقدر دوستم داری بگینھ تا وقت-دمی پرسطنتیبا ش        
 موقع نخواه حدومرزش رو معلوم چی؟ھوووم؟ھیتو خدا رو اندازه کرد-         

خودم از ...ی درصدم فکر رفتن از کنارم بکنھیتو ...؟اگھیآن...وجود نداره...چون...کنم
 .نیی کنم پای باال پرت منیھم

 خوام دوباره بھش ینم... کمرم رو شکستھ وادبم کردهی بھ اندازه کافتیدور-         
 .مجبور بشم

 آروم جونم؟-         
 جون دلم؟-         
 ؟؟یآماده ا-         
خودم رو ازش کندم وتو صورت سراسر خندش چشم ... کردمیاخم کم حال        
 ؟؟یواسھ چ- دوختم
 جعبھ کوچولو مخمل قرمز ھی شرتشی سوبی جیدست برد واز تو        

 حلقھ معرکھ ھی...دیمخم سوت کش...جلوم زانو زد ودرش رو باز کرد...دراورد
دستامو محافظ ...دندی درخشی پر کرده بودندومیادی زی ھانیومحشر کھ روش رو نگ

 ... شدداریاشک تو چشمام پد...دمی کشینیدھن باز شدم کردم وھ
 ام؟؟یت-         
 خواستم حکم تصاحبم رو واست رو کنم وازت تقاضا ی وقت بود کھ میلیخ-         

 ؟ی کنی ازدواج م؟؟بامنیآن...یکنم کھ تاآخر عمر پابھ پام بمون
بپرم بغلش ... کنمھیگر...بخندم... نشون بدمی چھ عکس العملدی دونستم باینم        

بود کھ گل از  یتنھا حرکتم تکون سر... مثل اسکل قشنگا نگاش کنمای...وببوسمش
 :گلش شکوفت وگفت

 ؟؟ی گفتیچ...دمینشن-         
 !آره-  رمق گفتمیآروم وب        
 . مفھوم ونارسا بود؟؟نای گفتیچ- دستش رو برد پشت گوش وچشماشو تنگ کرد        
 !آره-بلند تر گفتم        
 ! بگوخانوممگھی بار دھی- داد زدامیت        
 !!آره...آره عشق من...آره- دمیمنم داد کش        
 ی زد ومیقھقھ م...من رو برد تو آسمون وچرخوند... لحظھ رفتم تو ھواھیدر         

 زی کھ پاھامو دورش حلقھ زدم وبازوھامو دور گردنش آوستادیسرجاش ا...دیخند
 رو یاگھ بگم کھ خوشبخت...سرش رو دوباره جلو آورد ولباشو رو لبام گذاشت...کردم

 من ھیبعد چند ثان...شھی فکم داره جابھ جا ممحس کرد...کامال لمس کردم اغراق نبود
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چشماشو ... کردکیدستم رو بھ لباش نزد... وحلقھ رو تو دستم کردنیرو گذاشت زم
 در می دادم تا گری ھم فشار می متبسم رو رویومن تنھا لبا...بست وبھ حلقھ بوسھ زد

 کرد حلقھ  دستش رو دور کمرمامیت...وغروب شده بود زد ی مشیھوا گرگ وم...ادین
 :وگفت
 ! عشقممیپس بزن بر... شب عمرمون بشھنیزتری خاطره انگدیامشب با-         
 وھمونطور کھ دمی ھام کشھی ادکلنش رو تو ریبو...سرم رو گذاشتم رو شونش        

 .میبر!ھمھ لحظام خاطره اس...باتو- دادم گفتمی پس مرونیبھ ب
بھ ... کردی دم ھم دستم رو رھا نمھی.... کوهنیی سمت پامیدوشادوش ھم رفت        

 رو طبق نشیماش... زدی بھ پشت دستم بوسھ مقھی فشرد ودم بھ دقی می وگرمینرم
درو برام ... کھ دلم غنج رفتکی شی مشکسی جنسھی.. عوض کرده بودیشگیروال ھم

دستم رو گذاشت روپاش ...راه افتاد...باز کرد کھ نشستم وخودشم نشست پشت فرمون
 کھ تو ذھنم بود رو بھ زبون یسوال..کی بھ ترافمیخورد...ودستش رو گذاشت روش

 ...آوردم
 رفتم بام؟... منی دونستیاز کجا م...ام؟؟تویت-         
ھر روز ...روزوشب نداشتم! بساطھنیھم...یعاشق کھ باش-دی کشینفس آه مانند        

 شد کھ یامروز شانس... رفتمی کردم ومی وبھ پنجره اتاقت نگاه ممومدیبھ ھرروز م
 راه تیدنبال تاکس...ی زدم کجا بریمنم حدس م...رونی بی از خونھ زددمید

 ! رو بشھ کھ شداست دل وامونده ونی خواستم ھمھ ایم...افتادم
  آره؟؟ی زدی روچوب مامیپس زاغ س-         
 !ی ھمھ چی افشای فرصتھ برانیگفتم بھتر... زدیدلم شورت رو م...نھ-دیخند        
 یشگی رستوران ھمیشب شام رو تو... دوختمرونیلبخند زدم ونگامو بھ ب        
 وتحمل دهی چقدر زجرکشنکھی گفت وای فرانسھ می برام از خاطرات توامیت...میگذروند

 ی ازون بت سنگنکھیاز.. رو شکوندم وخودم رو جا کردمنشی کھ تمام قواننیاز...کرده
 چطور چلو امی تدمی کھ اصال نفھمدمی وخندگفت اونقدر برام... ساختمی آدم عاطفھی

دل درد ... وبھ زور نوشابھ وماست قورت دادیعی بھ چھ طرز فجشویکباب سلطان
 رونی بمیاز رستوران کھ اومد... گفت خدا بھم رحم کنھی ومدی خندیبھم م...گرفتھ بودم

 جا مکتین ھی ی رو برداشت وروتارشی گامیت... بودایکیون نزد پارک کھ ھمھی میرفت
 ... کردی رو کوک متارشی کھ داشت گامیسرم رو گذاشتم رو شونھ ت...میخوش کرد

  من؟؟یان-         
 جونم؟؟-         
 . خوردمی قسمھی-         
 ؟؟یی آقایچ- بھش نگاه کردم        
 یچکسیواسھ ھ...کھ جز تو-دی کشتاری گیلبخند زد وانگشتاش رو رو        
 ! تویفقط وفقط برا...نخونم
 ... کردمی مفیومن تنھا حض وک...وشروع کرد بھ نواختن وخوندن        
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  نفر ھمھ رو بھ خاطرتو پس زدهھی ینی ببھیحس خوب        
 ھیواسھ رسوندن خودش بھ تو ھمھ راھو نفس نفس زده حس خوب        
  نفر واسھ انتخاب تو مصممھھی ینی ببھیحس خوب        
 ھی وبھت بگھ موندش کنار تو مسلمھ حس خوبرهیدستتو بگ        
  بھ تو وابستھ ترمشھی ازت از ھمرمی لحظھ کھ دلگنیتوھم        
 بھ سرم... زد بھ سرمی نمیاگھ حس خوب تو بھ من نبود فکر عاشق        
 ی بده تا دوباره حس کنم کنارمی زندگزهیدلم انگ        
 !یالک...ی قرارمی بگو کھ بی الکریبھ دروغم شده دستامو بگ        
  نفرھمھ رو بھ خاطر تو پس زدهھی ینی ببھیحس خوب        
 واسھ رسوندن خودش بھ تو ھمھ راھو نفس نفس زده        
  نفر واسھ انتخاب تو مصممھھی ینی ببھیحس خوب        
 ھی وبھت بگھ موندش کنار تو مسلمھ حس خوبرهیدستتو بگ        

  منو عاشقونھ کردی با نگاش لحظھ ھاشھی کھ ھمیاون تو بود        
  تورو بھونھ کردی منم کھ تو تموم لحظھ ھام واسھ عاشقنیا        
  من ندادادی رو ی تفاوتیھرگز اون نگاه مھربون تو ب        
  قلب من تورو نخواد؟؟شھیمگھ م...تو بودنمھ با ازیمن پراز ن        

 )یلیشادمھر عق-ھیحس خوب        (
 :دستش رو گرفتم وگفتم...آھنگش کھ تموم شد        
 ! قرارتمیب-         
 وبا دمیخند...دی لحظھ حس کردم رنگ از چھره اش پرھی...چشماش گرد شد        

 :ھمون خنده گل وگشاد گفتم
 ! یواقع-         

 
سرم رو ... ومن رو تو آغوشش فشرددی کشیقینفس عم... راحت شدالشیخ        

 یچی ھاممی باتی بگم؟؟وقتیچ!وبازم آرامش....آرامش...آرامش...گذاشتم رو شونش
 میختیبماند کھ بعد ازون آھنگ چقدر کرم ر!ری نظی حس بنی تونھ باھام باشھ جز اینم

بماند کھ بازم ... والفرارمی کات دادگھی دق وسط دوتا عاشمیرفت...می کردیومردم آزار
بماند کھ دم نزد ...دمی رو چقدر چزوندم وبھش خندامیبماند کھ ت...از درخت باال رفتم

 آورد وچسبوندم بھ رمیبماند کھ گ! وعاشقتماتمیوونگی دوونھید-وفقط گفت
 زبماند کھ چقدر ا...دی من رو بوسی وبا چھ حرارتنمیدستاشو گذاشت طرف...درخت

تاپھ وفقط مال .... لنگھ ندارهای حرف زد وبماند کھ عشق من تو دنندهی آینقشھ ھا
وبابا منتظر ... دونستم کھ االن حکم قتلم صادر شدهیآخرشب شده بود وم!خودمھ

 یبھش حق م... اونور تر از در خونھ نگھ داشتیکمی امیت... کنھشیینشستھ تا اجرا
 بشھ ومن رو تحت فشار نی حساس تر ازبا خواست بایچون نم... کنھاطیدادم احت
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 ادهی خواستم پینم... کردی دست ودلبازامی شکست از بس کھ تیدستام داشت م...بزاره
 ...بھ روش نگاه کردم وبا عشوه لبخند زدم... چاره نبودیشم ول
 !یمرس...یامی بود تیامشب عال-         
 اشھ؟؟ بد بشھیمگھ م... گذرهیباتو ھر زمان خوش م-         
 بھ دلم یترس...المپا ھنوز روشن بود.... خونھ دوختمینگاھمو بھ نما        

 با امیت... داشبورد گردوندمی ھدفم رو روی ونگاه بدمیلبم رو گز...دیلبخندم ماس...افتاد
 ...دی رفتھ پرسلی تحلییصدا

  شده خانومم؟؟یزیچ-         
 جونم؟-گنگ نگاش کردم        
 !یلونی وسرونی شده؟؟حیگفتم طور... بالیجونت ب-         
 .سی نیزینھ چ...ھان؟؟نھ-         
  منم آره؟؟؟بایآن-دلخور شد        
  آره؟؟یچ-         
 ؟؟ی کنی میاز منم مخف...دی رنگت نپری دونم تو الکیم-         
 ! حرفو نزننیا...امینھ نھ ت-         
  کرده؟؟شونی خانوم من رو مضطرب وپری چیگی نم؟؟چرایپس چ-         
 ام؟یت-خودمو کامل برگردوندم طرفش        
 جانم؟-         
 ییکارگاه لباسشو... تو دلمیانگار... ترسمیمن م...من- گفتمشیبا اکراه وتشو        

 .راه انداختند
 ؟؟ی با وجود منم دلھره داریزم؟؟حتی کنھ عزی نگرانت میچ-اخم کرد        

دوباره تورو ازم ... بخوادیکس...نکھیا...امیبھ خاطر توئھ ت..میدلنگرون...نھ-         
 .رهیبگ

چونم رو ...نھی وازش رو گردوندم تا جوشش اشکام رو نبدمیپوست لبم رو جو        
 بھ یخودش رو کم... شدرهیتو چشمام خ...گرفت وصورتم رو برگردوند سمت خودش

 :ت کرد وزمزمھ وار گفلیسمتم متما
 کھ اشیدن...رهی بخواد تورو ازم بگیھرک... نرهادتی وقت چی ھنویا-         
 بخواد چوب ال چرخم بزاره وعشقمو ازم یھرک... کشمی مشیخودش رو بھ آت...سھلھ

 نیھم! کشمشی می علیبھ وال... کنمی بھ کامش حروم وتلخ مشویزندگ...رهیبگ
 ! وبسیتو فقط مال من... زنمیتو شھر جار م...روزا

 ... بابام اگھ بفھمھ نـیول-         
 . نترسیچیاز ھ... کنمیحلش م...نگران نباش!ــــــسیھ- دھنم رو گرفتیجلو        
 ! بابا افتاده رو دنده چپیول-دستش رو کنار زدم        
  غمت نباشھ خوبھ؟؟گھی دنده راست دارمشیخوب من م-         
 !ه دنده ولجبازھی ھم یلیخ-         
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 مسئلھ مردونس خودم جفت ھی نیا...شما دلت شور نزنھ...خانومم! بابایا-         
 . کنمیوجورش م

 ! منی بانودیبھ آقاتون اعتماد کن-  وچشماشو باز وبستھ کردنشی سیزد رو        
 ! داشتمشھیھم-         
 !کارت درستھ-         
 ام؟؟یت-         
 جان دلم؟؟-         
 ! برونآروم-         
 !چشم-         
 ام؟؟یت-         
 جان دلم؟-         
 ! کناطیاحت-         
 ! چشم وچالمیبازم بھ رو-         
 ام؟؟یت-         
 بلھ خانومم؟؟-         
 ستم؟ی جونت نگھید-         
 جونم؟؟...ی منیتو کھ ھمھ زندگ- وپشت گردنش رو ماساژ داددیخند        
 !مراقب خودت باش!...حاال شد- زدمیلبخند گل وگشاد        
 .نطوریتو ھم ھم-         
 ام؟؟یت-         
 فدات امیت- با دو دستش زد رو فرمون وبا خنده گفتامیت        

 شتریب٦٠سرعتم از ... بندمیکمربندم م....چشم... منویکشت...جانم؟؟بگو...بشھ
مراقب ... زنمیبا تلفن حرف نم.... زنمیمسافر نم...دمی نمراژیو...شھینم

 !چاکر شما ھم ھستم...مواظب ھستم...ھستم
شب ...کارم راحت شد!یخوبھ تموم تذکرات رو از بر- وگفتمدمیبھ روش خند        

 .زمی عزریبخ
 .ی خانومریشب تو ھم بخ-         
  براشیراھ... آدم مجبور باشھی وقتیول... خواد برمی دلم نمیوا        

 : بھ حرف اومدیوجدانم بعد سال وماھ...ستین
فقط ... نگاه بھ اون انگشتت بکنھی... خوان بدزدنش کھینم!شیری سگھیبرو د-         

 !نترس بدبخت...مال توئھ
 . کار کنم؟؟سختھی چیول...نمی خوشبخت ترامیمن با ت... حرفونینگو ا-         
 صبر سحر یاندک...شھیکامل مال تو م... بزارگری دندون رو جگھی دکمیتو -         

 .کسینزد
 !رهی خدا دھنتو طال بگیا-         
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 رو بھ صدا فونیرفتم دم در وآ...نیی پادمی پرنیاز ماش... ذوق مرگ شدیطفل        
 ذوق مرگانھ دست تکون دادم وبوس فرستادم کھ امیمثل دختر بچھ ھا واسھ ت...دراوردم

در کھ باز شد آروم ... لباش برد وجوابم رو دادکینزدانگشتش رو ...چراغ زد
 نگھ امیخودت منو واسھ ت...ایخدا...شدنم رفت  بعد داخلامیودزدکانھ رفتم تو کھ ت

حاال ...مرحلھ اول خوب بود..خوب...دمیتو سالن سرک کش...با ترس ولرز رفتم تو!دار
 ...اریالشو باال ن...اواشی..اواشی

  رو آوردند؟؟فشونیوم تشر خانیبھ سالمت-         
برگشتم ...خودم رو نباختم... پشت سرم حاضر شدقایبابا دق!دیی گاوم زایوا        

 ...ستادمیطرفش وخبردار وا
 !سالم-         
 ... ابروھاش نقش بستھ بودنیاخم ب...ستادیجلوم ا        
 یفرار م.. ورونی بیریم...سرخود...بدون اجازه پدرت وبزرگ ترت...حاال-         

 ی کنی مدمی راحت خرالیبا خ)پوزخند زد..( ویی کجایگی کس نمچیبھ ھ... ویکن
 آره؟؟..میوماھم بوق

 :اعتماد بھ نفسم رو جمع کردم وآروم گفتم... دوختمنیینگاھمو بھ پا        
 . خودم رو دارماریاخت... دختر بالغمھی...بابا؟؟من-         
 .. نرفتھ کھادتیس؟؟ی نظر پدرت مھم نیعنی- شدیعصب        
 باال تونیسا...دی نرفتھ کھ ھنوزم شما سرپرستمادمی!یینھ بابا-بھش چشم دوختم        

 ...یسرمھ ول
 چون مستقلم آره؟؟... کنمی دلم خواست می من ھر غلطیول-حرفم رو کات داد        
دوماه ...سھ ماه تو اون خراب شده...ستمیمن کھ برده ن... منھھی حق قانوننیبابا ا-         

  بخورم؟یی ھواھیحق نداشتم کھ ...گوشھ اتاقم حبس
 ی اگھ تو خونھ می تو حتیول...تونھی حق قانونی ھمھ چدی کنیشما جوونا فکر م-         

 .ی بریی بدون اجازه من جایحق نداشت..یدیپوس
 ؟؟ی چیعنیآخھ ...آخھ- داغ کردم        
 ! کھ گفتمینی ھمیعنی-         
 ترک برداره یی کھ دق کنھ؟؟از تنھاسی دخترتون اصال براتون مھم نینی-         

 وجبران گذشتھ دی رو در حقم ادا کنی حق پدرنطوری ادی خوایوافسرده بشھ؟؟واقعا م
 باشھ؟؟
 تونھ جلوت ی ھم نمی وکسی کنی می خوایازت غافل شدم کھ ھرکار م-         

 .ستھیبا
 ی متی من رواذدی دارنطوری اس؟؟شمای نی بھ منزلھ گرفتن آزادنیبھ نظرتون ا-         

 .دی کنی ھم واسم منع وحروم مموی قبلی ھای وشاددیکن
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 قرار وبھ ی بیبا حالت...دمی نشنیجواب....پشتش رو بھم کرد ورفت سمت مبال        
چھ احساس ... خوردچی خاموش سالن منعکس شد وپی صداش کردم کھ تو فضایبلند

 ! کردمییخوش صدا
 بابا؟؟-         
 نگام قی دقی پاھاشو روھم انداخت ولحظاتلکسیر... مبل تک نفرهینشست رو        

 ... رفتیقلبم داشت از جاش در م...چشم تو چشم...کرد
  آره؟؟ی خوای می آزادیگفت!باشھ-         
 . ندارمی اگھی دیتقاضا-         
 اری وصاحب اختی نده وراحت وآسوده ول بگردری بھت گی کسیا خویم-         

 ؟؟یباش
 . ھاھی مانی تو ایزی چھی-         
 !منم خالص کن...پس بھ خواستگار فردا شبت جواب مثبت بده-         
 :دمی کشغیاز شدت بھت وتعجب ج..رونیشاخامون از کلم زد ب        
 جــــــــــــــــــــــــ ان؟؟-         
 کھ کر میھزاربار چک کرد...ی اومدای بھ دنی تورو وقت؟؟مایمگھ کر....کوفت-         

 ! مشکل از مخ نداشتتھنمی بیحاال م...یوکور نباش
 . فھممیمن نم...؟منی چیعنی..ی....م..د-..دی چرخیزبونم تو دھنم نم        
 بھ مخت فشار یلی خسی نیازین-راه افتاد سمت راه پلھ...از سرجاش بلند شد        

 ! شدمیحسود... کردهزتی عزیلیخواستگارت خ...فرداشب آماده باش...یاریب
 .ستی نباشھ کمتر نشتری من باقتیل-با حرص گفتم        
 :تو ھمون حال گفت...  گرفتشیبابا راه صعود از پلھ ھا رو پ        
اشتم واست جالب  دھ؟؟انتظاری خواستگار خوش بخت کنی ای بپرسی خواینم-         

 .باشھ
 اس کھ ھی نام ونشان مثل بقی خر بکیحتما -... فرستادمرونینفسم رو کالفھ ب        

 . دارهی عاشقیادعا
 ؟؟یمطمئن-دی باال داده نگام کرد وبا تعجب پرسی تا ابروھیبا ...ستادیاز حرکت ا        
 ...گھیآره د- شونھ ھامو باال انداختم        
 . کردهتی بوده کھ جونشو مھرادی زیلیادعاش خ...یول-         
 ؟؟یچ- بھ باال نگاه کردمرتیبا ح        
 میزندگ... بخواد ازم جدا بشھیگفت اگھ آن...شازده اسلحھ گذاشت جلوم...بلھ-         

 . بره حالشو ببرهدمیجونمو بھش م...سی قابل تحمل نگھید
 بھ ما؟؟جلل ی انداختھی کگھی دنیا؟ایاخد... بھ دورو اطرافم انداختمینگاھ        
 : وگفتدیبابا خند...ی مخش تاب داشتھ اساساروی...خالق

 ادی خواد زینم...ی نشون داداقی خودتو ازبس اشتیکشت... خبلھیخ... خبلھیخ-         
 . دختر ناقص بھ مردم بندازمادی فشار نیلی خگمیبھت م...یفکر کن
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 دونستم چشمام یم... محالھ بھ بابام نگاه کردمی بدبخت ھمھنی کھ منو ایبا حالت        
 ...بابا لبخند زد! کنھی شاخش حمل میخودش ھزارتا حرف رو رو

 !روزگار...ھھ...دمی ونفھمیزود بزرگ شد-         
 د؟؟ی بگشھیبابا؟؟م-         
 امروز باھام قرار نتیعموشاھ... ازت بلند شدیحرارت!!چھ عجب-         
بھ بھونھ قدم ...یوفتی پس بی ھوا برت نداره وھول نشھوینخواستم بھت بگم کھ ...داشت

 سر اومد ھی اممیت... کردی خواستگارامیتورو واسھ ت...نتی خونھ عمو شاھمی رفتیزن
 یازی ننایپس سکھ وا...نھی تامی مادر از نظیگفتم آن...رفتی رو پذطیوھمھ شرا

اسلحھ اش رو گذاشت جلو روم وگفت ... خواد کھ در حدش باشھی میزیچ...نداره
 ی خانوم عادالی ولنیاما واسھ شاھ...میمن ومامانت درجا موند... کشششیجونم پ

 !ریقرار شد فردا شب خدمت برسند جھت امر خ!رونی زد بعیبعدم سر...بود
 وونھید...برق از کلم رد شد...دیروحم پر کش...مردم...اگھ بگم غش کردم        

 ھنگ ھوی یانگار... بابا موندمیتو شوک حرفا!سیاغراق نبوده ون...خل شدم...شدم
عقب ... گفت ورفت تو اتاقشی چی افتاد چی استارت تازه دوزاری رھیکردم وبعد 
 وصورتم درھم دمی کھ لبم رو گزل مبھیپام با قدرت خورد بھ پا...عقب رفتم

 ی بررسگھی بار دھی بابا رو یپشت پام رو ماساژ دادم وحرفا... مبلی رودمیکپ...رفت
 ی ھمھ خوش بختنیحاال منو ا... کم کم شل شدشمین... کردملی تحلھیوتجز
 !واقعا محالھ....محالھ!محالھ
       

 چشم ھی یعیبھ سر... بھ سرعت برق وباد از جلو چشمام اومد ورد شدیھمھ چ        
ھمھ ...دی کردم رسی ممی ترساھامی با مداد رواالتمی خی ھا تو کھ مدتیبھم زدن روز

 نیری خواب شھی گفتم کھ برام مثل امیبارھا بھ ت... شدسی راست وریکارا دو ھفتھ ا
 تی ما با واقعی لبام جوابم رو داد کھ زندگی بوسھ روھی  ھر بار باامی وتھیوباورنکردن

 ری نظی خلسھ بنیدوست داشتم تا ابد تو ا..سی نانی وبنشھی ریبنا شده ومثل خواب ب
باور ... بھ خودم چشم دوختمنھی آیتو...امی نرونی وقت ازش بچیغوطھ ور باشم وھ

 بھ دوش ییرو تنھا ی ومشقت زندگی باشھ کھ بار سختی دختر ھموننی کردم کھ اینم
امروز روز ...اما تموم شد...دهی رو بھ خودش دیادی زی وقلبش جراحت ھادیکش
 لولو بھ لیشده بودم تبد!تی ابدیبرا...میشی مال ھم مامیامروز من وت! منھیوشبختخ

 گل رز خوشگل ھی سرم شکل یموھام چند درجھ روشن تر شده بود وباال...ھلو
 شونم انداختھ بودوتورم ی فر درشت داده بود وروو رکھی تھی درست شده ویعیوطب
 لی تکمشمیآرا... موھام وفرق کجی رونی تاج پر نگھی کردوی رو جارو منی زمیرو
 ی شونھ ھام وتا جای داشت ودو تا بند نسبتا کلفت روی باز ھفتقھیلباسم ... بودحیومل

 محو ی ھارح طنشیی کھ پادی سفری تنھ کامال کار شده بود ودامنش حرمیکمرم ن
اومد جلوم ...دی سرم کشی رنگم رو رودیالناز کل کشان اومد سمتم وشنل سف...داشت

 ...دی وپشتم رو مالدی منو تو بغلش کشھویچند لحظھ نگام کرد و...تادسیا
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 وونھ؟؟ی دی کنی کار میچ-         
مبارکت باشھ احمق ...دی رسقشھیباالخره خواھر خلم بھ اونچھ ال...خوش حالم-         

 !کلھ شق
 ده؟؟یمدل جد!ابراز احساس خواھرنت تو حلقت-         
 ! خودمھیاکتشاف-دیخند        
 !ی حسابیشرمنده کرد-         
 .یای از خجالتم در بدیبا-         
 معاملھ انصافانھ شییخدا...امیمنم از خجالتت درم...یتو ھروقت منو عمھ کرد-         

 !ھیا
 !ارهیکم نم...روتو برم من-         
الناز ... شدمرهی بھ در خبی غربی حس عجھی کھ بلند شد با فونی زنگ آیصدا        

 :با خنده گفت
 ایب! ھول وغش ورت داشتھنطوری تو استیآقا گرگھ کھ ن!نترس بابا شوھرتھ-         

 .شندی رو سرمون آوار مامیشنلتو گره بدم االن م
 گلوم زد وکالھم ری خشگل زیونی گره پاپھیالناز .. تنھ داشتمیشنلم حالت کت ن        

 باال داد ی کاله رو کمیواشکی... اومده بودیبھ عنوان ھمراھ...دیرو آروم رو سرم کش
 : دادم وگفتممینی بھ بینی گفت کھ چیودک

 !گمشو-         
در کھ باز شد ... نکنھ سروتھ نشمی وقت خداھی ودستم رو گرفت کھ دیخند        

 ری کاروان رو اجھی امیت... بردی داشت من رو باخودش ماھوی از انفجار وھیموج
 نی دارن کھ ای خدا کاروبدبختی بنده ھانیا...خندم گرفت... کنندمیھکرده بود کھ ھمرا

 : در گوشم پچ پچ کردنازال... من ھمھ رو روونھ کردهوونھید
 !من کارم تمومھ... دلبرانھ خودتھی بھ بعدش حقھ ھانجایاز-         
امل  کدرسمی باال دادم تا دست کم دیکالھم رو کم...دی خزنیورفت وتو بغل آبت        

 از یھمھ چ... دستھ گل بھ دست جلوم ظاھر شدمی نگاه شاھزاده زندگنیتو اول...باشھ
 وخوش دوخت کیکت وشلوار ش...امی فقط من بودم وتیانگار...محو شد... رفتادمی

 ی وکفشایدود-ی راه راه زغال سنگوکروات ی دودراھنی براق با پیزغال سنگ
 کھ رو یشیموھاشو داده بود باال ودوسھ الخ تو صورتش وتھ ر...ی مشکیورن

دامنم ... کردیمات نگام م... کردن من رو داشتوونھیصورتش نشستھ بود فقط حکم د
 چشم یاما لحظھ ا.. شدمری دست گرفتم وآروم وباوقار از پلھ ھا سرازیرو تو

ھرم داغ نفساش ...ستادی اھنی سنھیس...میدیبھم رس...دوسھ تا پلھ اومد باال...برنداشتم
 شنل برد وپشت گردنم غالب ریدستش رو از ز... کردمی کشدارش رو حس میوصدا

 کھ رو لبام نشست بھ ھمھ یچشماشو بست وگرم...دیسرم رو بھ سمت خوش کش...کرد
 کھ انگار ی جورھی... خواستمیم گھی جور دھی رو امیمن امروز ت... شدقیوجودم تزر
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 یبھ خاطرش از ھمھ چ...عاشقش بودم...نھ نھ...چون دوستش..سی نایتو دن
 : سرشار از عشق نجوا کردیبوسھ اش رو از لبام گرفت ودر گوشم با لحن...گذشتم
 خانوم ی کردروونمیو... کنمیوونگی خوام دیم.... آخرمیامروز زدم بھ س-         

 ! عشق منرمی گیخسارتشو ازت م...کوچولو
 حرکت دستاشو برد ھی با امیت...نی تو ماشمینی وبشمیدستور داد کھ بر بردار لمیف        

 ... گردنش کردمزی دستم رو آوھی ودمی کشغیج... زانوھام وبلندم کردریز
 !ی شدوونھی پاک دی راسی راسنکھی مثل اامیت-         
 ...دی وخنددی بوسعیگونم رو سر        
 ...تازه اولشھ!نداشتھ باشپس توقع ...ی ام کردوونھیگفتم د-         
 ... کھ صورتش جمع شددمی رو گرفتم وکششینیب        
 .منم برات دارم...میپس بچرخ تا بچرخ-دمیخند        
 سی نیخواستن حرف کم.ی فقط تورو خواستم آنای دننیاز- با عشق زمزمھ کرد        

 !عروس خانوم من
 ... دادمھیدوتا دستامو دور گردنش حلقھ کردم وکنار سرم رو بھ سرش تک        
 !ییمنم تورو خواستم آقا... دونمیم-         
 ناز شده بود کھ ی بھ قدرنیماش... نشستماطیدر جلو رو برام باز کرد کھ با احت        
بوق بوق کنان ... نشست پشت فرمون واستارت زدامیت...رمی خواست گازش بگیدلم م

 دستم رو تو محاصره امیت... از ما دنبلمون روونھ شدندیروی ھم بھ پھیحرکت کرد وبق
 قی دقیلیتمام ژستا رو خ...ھی آتلمیرفت.. کردیول نم  لحظھ ھمھیدستش گرفتھ بود و

 کھ می حس گرفتیانقدر واقع... دھن عکسبرداره باز موندکھیطور...می اجرا کردکیوش
 میدی شده بود کھ رسکی تاربایھوا تقر...حتم داشتم... شدندی میعال...میخودمونم موند

 وونیجلوپامون ح...دچھ شو!اووووف تو چلھ تابستون ووسط باغ خنک...باغ تاالر
حاال بھ ھمھ ...می کردی کردن وبا تک تک مھمونا سالم واحوالپرسی رو قربونچارهیب

دلم بھ ... شکستھ وسرافکنده بودیلی خامی تیخالھ شھال...می مال ھمامیثابت شد من وت
 کردم ی حس مایلی خیحسادت تو چشما... حقش نبودیریکبیاون دختر ا..حالش سوخت

 گونم رو رو بھ بوسھ ای بعضی جلوی داد وحتی بھ خودش فشار مشتری منو بامیکھ ت
 ارقامش م؟؟آماری دعوت کرد نفرونیلیمگھ چند م...پاھام کوفتھ شد... کردیمھمون م

بابا شناسنامھ ... اومد ونفس زنون نشستری تاخیعاقد با اندک...از دستم خارج بود
 شد وبعد سھ بار بلھ رو ی جارطبھخ... سفره عقدی پامی نشستامیھامون رو داد ومن وت

 ی باکگھید...می رسما مال ھم شدامی ومن وتمیحلقھ دست ھم کرد...دیگفتم کھ باغ ترک
 ھم یھرچ..میما مال ھم...رندی رو ازم بگامی کھ تستی تو دلم نیھراس...یینبود از جدا

 مشت ھی کھ بعد گرفتن می امضا زدی دفتر دستک حاجی عالم توھی! خواد بشھ بشھیم
 امیت... کادوھاشون رو دادندکیمھمونا اومدن وبعد گفتن تبر...ولق تپل رفع زحمت کرد

کمرم ...کی ساعت وانگشتر شھی امیتھ بود ومن واسھ ت کامل گرفسی سروھیواسھ من 
 کردم کھ ی بھ مھمونا نگاه می حوصلگیبا ب...خشک شد ازبس خم وراست شدم
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 باھم دستھ امیمن وت...شم ناخودآگاه شل شدیون... پروژکتور زدکی کدنیچشمام با د
لبخند جذابش .. نگاه کردمامیبا لذت بھ ت... شددهی دوسھ جمع برکی وبا میچاقو رو گرفت

بردم سمت ... گذاشتم وبھ چنگال گرفتمی دستشی پی رو توکمی... کردیقند تو دلم آب م
واسش ...خودم  بازش کرد اما چنگالم برگشت خورد ورفت تو دھنی کھ کمامیدھن ت

 رو بھ کیک...گھی دفعھ دھی... رفتسھی تنھا رامیوت...دمیزبونم رو درآوردم وباال پر
 دمی کھ با ترس چنگالو عقب کشدی کرد وزودتر قاپی بار زرنگنینش بردم کھ اسمت دھ

پشت ... رو خورد وانگشت اشارش رو بھ طرفم تکون دادکیخوشمزه ک...دمیلب گز
 منم بی نصکیمنتظر شدم تا چنگال حامل ک...دمچشم نازک کردم وناز آور

 ... وابروھامو باال انداختمدمیبدجنسانھ خند...بشھ
 )من اوضام حادتره عشق من...ی اوونھیاگھ تو د...ستایوا!دارم برات(-         

 شد وچشمام اندازه دهی رو لبام مالکی عالم خامھ وکھیتو افکارم شناور بودم کھ         
 وخامھ کیبھ عقب خمم کرد وک... بغلم کرد ومن رو بھ خودش چسبوندامیت...در قابلمھ

 ... کھ دلم غنج رفتدیسی ولدی لبام رو محکم وبا ولع بوسیرو
 حس کردم بند بند ستون کھیطور... کردی کمرم مدام اضافھ میبھ فشار دستش رو    
 ونگاه درخشندش دی آروم سرش رو عقب کشامیت...شھی فقراتم داره از ھم گسستھ مریفق

 جمع لبخند جفتمون رو قی دست وتشویصدا... صورتم گردوندی تموم اجزایرو رو
 ...دپررنگ تر کر

 !) ندارهدهی بار فاھی....دوباره....دوباره(-    
 ...!)االیعروس دومادو ببوس (-    
 ... خصمانھ ابرو باال انداختامیت    
 . کنندیبدجور دارند اصرار م-    
 !می رو شاد کننای دل امی خوای میماھم کھ ھ-    
دست من ... کننیم ی دارند خودزننیبب...می نکنعشونی ضام؟؟حاالی کار کنیچ-    

 !دلھ...سین
ارکستر کھ شروع کرد ھمھ ... لبام جا دادی طعم بوسھ اش رو روینیریوباز ھم ش    

 جنبھ ھا ی بی خوردن وحال بعضیجفت جفت تو بغل ھم وول م... وسطختنیباھم ر
 میدی رقصی بھ قدرامیمن وت!بماند... رفتند باال ویفقط م...ھم کھ اصال سرجاش نبود

 داغ کرده یلی موتورش خیانگار... کردمی میکھ تو پاھام احساس ضعف وسست
دستاش رو از ...نطوری ھماممیت... زدمینفس نفس م...می مبل ولو شدیجفتمون رو...بود

 ی ضربان کوبنده قلبش رو میصدا...پشت کمرم عبور داد ودورش حلقھ زد
ن با غش غش خنده وجام بھ  زدم کھ احسای مدی رو دستی وسط پیرقصنده ھا...دمیشن

اومد .. زدی منگ میبدجور... خوردهیادی زیکمی کھ دمیفھم...موندست اومد طرف
 ... کردی اخم کم حالامیت...ستادی اامیوکنار ت

 ؟؟ی جنبھ شدی اومد برتیباز تو گ-    
 !ھی بھ چیاما کماکان حواسش بود چ... رفتیحال بھ حال م    
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 ...رهیاز دست م...میحالشو نبر! امشب شب عشقھھی...داداش-    
 خوب امیمشروب واسھ ت...دی کششیترس بھ دلم خ.. گرفتامیجام رو بھ سمت ت    

 ... کنھیحالش رو بد م...ستین
 .یبھ سالمت! باشکیری ششیبرو باال تو سرمست... داداشایب-    
روشو از احسان گرفت اما .. کردم مرددهیحس م... موندرهی چند لحظھ بھش خامیت    

 ...جام جلو اومده رو با کف دستش عقب داد...وبھ صورت من دوخت
 !!نھ-    
 ؟؟یاری م؟؟نازی کردیختی رنیچرا ا!دھھ- احسان با بھت گفت    
 ! زنمی نمای کوفتنی لب بھ اگھیمن د-    
 .ی امشب رو از دست بدی مستفھیح...امی ومحتاط بودن تی سالمتالی خیب-    
 : بھم زد وگفتی لبخند عاشقانھ اامیت    
تو !شترهی خانومم از شراب کھنھ ھم بی چشمایمست...من امشب نخورده مستم-    

 !واسھ ما بسھ..فازش رو ببر
 رو با بند بند یشاد... دادی مای روھی شبی بھم حسامیاز لفظ کلمھ خانومم از زبون ت    

 رو بھ رشی تکون داد ومسیداخت وسر باال انییاحسان ابرو.. کردمیوجودم حس م
 کنم یالبتھ گمون نم... مخ ھم رو زده بودندیی جوراھی گفت کھ شھیم...دی کشنایسمت آر

 یتازگ... جون بود اشاره کردالی لشی کھ پتای بھ آرمامیت!اشھ ھم تو اون باال خونھ بیمخ
 ... اومده بودایبچش بھ دن

 ی کرد وقتیدل آدم غش م...ا گذاشتھ بودند دختر ناز وتپل مپل کھ اسمش رو آوھی    
 آوا رو تو بغل ی وصفی با ذوق بامیت...شمونی اومدن پای وآرمانی واتایآرم..دشی دیم

دلم ضعف ... کرد از خندهی زد کھ آوا غش می منشیی لب پایگرفت وانگشتش رو رو
 : گفتمانی کھ ادی گونش رو آروم بوسی روامیت...دمشی دی می رفت وقتیم

 !خدا قسمت کنھ...امی تی ھوس کردیلیخ-    
 : آوا رو تکون داد وآروم گفتامیت    
 .ی کنی تنھا تو تجربھ نمشویخوش... کنھیانشاءهللا م-    
 !گھی دیدی باباشدنت رو بھمون مدی نوگھی ماه دھیپس تا -  بھم چشمک زدتایآرم    
 . تو نوبتزارمیچراکھ نھ؟؟م...اگھ خدا بخواد-دی خندامیت    
 رفتھ ادامھ لی حالت تحلھی با امیت...حس کردم گونھ ھام گل انداخت...دمیلبم رو گز    
 ...داد
 ! بھ نوبتایآس...ارهیحاال وقت بس-    
 . خوادی میبدو کھ آوا ھم باز...امیزودباش ت-ایآر    
 ھمھ بھ نسل دیام... باشھی؟؟ھرچیشیچرا خودت دست بھ کار نم- شدی جدامیت    
 .دهیجد
 ... شلوارش فرو برد وپوزخند زدبی جی دستش رو توایآر    
 .سی نیچون بھش اعتبار... مسئلھ صعب الحل صرف نظر کنندنیپس بھتره از-    



 659 

 ...ای با آرنج زد تو پھلو آرمانیا    
 کھ بھت زن یستی تحمل نرقابلیانقدراھم غ!اووو خودتو لوس نکن پسر-    
 ! اعتماد بھ نفسی بیدایز...ندند
 کھ ستمی وسعادت ناقتیمثل شما با ل) نگاه کردمانی واامیبا چشم بھ ت...(من-ایآر    

 ھی تونھ کنار من ی نمیکس... بشھسی قرارم نیعنی... بشھبمی نصی افتخاراتنیھمچ
اونا نسلتون رو ... ھستنھیبق...دی جدا کنیکیبھتره راھشو از من ! آل بسازهدهی ایزندگ

 !ادامھ بدند منقرض نشھ
 با تایآرم...روشو ازمون گرفت وخودش رو از جمع کند... شدریحس کردم دلگ    

 ... چرخوندنمونی نگاھش رو بینگران
 !گھی پرت وپال مدهی میپسره کلش بو قورمھ سبز-    
ران دو...سی نیزیچ- شدرهی اوا خزهی مزهی بھ صورت ولبخند رامیت    

 ! سرجاشادیعقلش م..بگذره...جھالتشھ
 .شھی مدی خواد بگذره داداش؟؟موھاش داره مث دندوناش سفی میپس ک-    
 ! فقط خودشیرا...رهیحرف تو کتش نم..ینی بیفعال کھ م-    
 ! ازماھا سر بزنھیکار...ی عملھی دیبا...شھی کھ نمینجوریا- مانیا    
 ... نگاه انداختمانی بھ ای حس دلسوزھی با امیت    
 ایآر...بھ زور اجبار کنم اصالح بشھ؟؟نھ... اشتباھھھی ذھنش بستھ ومعطوف یوقت-    

 اگھ خودمونم یوگرنھ ما حت.. جانمانی برسھ کھ مطلوبھ ای اجھی خودش بھ نتدیبا
 !شھی عوض نمیزیچ...میبکش
 بلکھ میار دست رو دست بزسیدرست ن... باال بزننی خودت واسش آستامیت-تایآرم    

 !درست بشھ
 گذشتھ ی بھ خاطر غلطاگھیخودش م..دی جان کھ پوستایانقدر براش باال زدم آرم-    
 !حال رو ول کرده احمق! گذشتھی پاسھی نوی رو میھمھ چ..ادی بامن راه نمیکس
 ... کردمی خواھرنش رو درک می ھایدلواپس... انداختنشی بھ طرفی نگاھتایآرم    
 !ی کارت کنھ پسره ابلھ کھ خواب وخوراکمون رو حروم کردی خدا بگم چیا-    
نصفھ ٣ ی ورقص بھ راه بود تا ساعتایکوبیبازم پا...میشام رو کھ صرف کرد    

 ستادنی ای وفشار نایاز فرط خستگ....میوفتادی پس ممیھممون داشت...شب
 نیآدر...میختیھم ر رو نای وسارنی وعقد آدری عروسیھمون شب قرار مدارا...نداشتم

 کشون کم کم متفرق شد روسکاروان ع...دیکھ آب شد از بس عرق کرد وخجالت کش
 وداع جانانھ ھیبا مامان وبابا قبلش ... جدا شدرشی رفت ومسی بھ راھینیوھر ماش

 یکل مھمونا دستشون دستمال کاغذ...کردم کھ دبھ دبھ اشک سوغات واسمون داشت
 کرد کھ دل ی محتی داد ونصی بھم تذکر میپرغصھ وسوزمامانم با چنان لحن ...بود

 مامانم ھیاما بدتر از نالھ ومو...شدی آب منی زمی وھستھ مرکزهکو...چیسنگ کھ ھ
 موقع غربت نگاه پدر رو چیھ... زد بھ قلبمشھی بھ اشک نشستھ بابا بود کھ تیچشما
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 تو آغوش پدرانھ بابام اشکام رو روون شتریوب... مامان حس نکردمی چشمایتو
 ...کردم

 ھی عشقمون ونھی بھ اصالح آشایخونھ ... خاموش کردنگی پارکی رو تونی ماشامیت    
دستش رو بھ طرفم ... اومد ودرو برام باز کردامیت... طبقھ بودشی شیخونھ آپارتمان
 :گرفت وگفت

 بنده رو با نور رانھیونھ حق خدییبفرما! ملکھ قلب مندیبھ منزلتون خوش اومد-    
 !دی کننیحضورتون مز

 میدر آسانسور باز شد ورفت... اومدمنیی دستش قفل کردم ومحتاطانھ پایدستم رو تو    
 ...  کھدی نکشیطول... رو فشار دادشی شدی کلامیداخل کھ ت

 )طبقھ ششم(-    
 امیت... واحد بودھی طبقھ فقط یتو...دمی رو دیکی رنگ وشیجلو روم در قھوه ا    

 ... کردی مبی چشمام تکون داد کھ نگاھم جھتش رو تعقی رو جلودیدستھ کل
 !ی خانومی خواد بچرخونیفقط م... افتتاحش کن االید -    
 سھی رزی رفتم کھ ریازش با حالت طلبکارانھ گرفتم وچشم غره خنده دار    

 درو پشت امیت...دمی دمرونی بی از سر راحتینفس...درو باز کردم وداخل شدم...رفت
 ی رنگ آببی وترکونی با دکوراسکی خونھ شھی...سرم بست وچراغا رو روشن کرد

 کی کھ از قصر ھزارومیدی چیاقیاشتبا آنچنان شوق و...ییدوطالیبژ وسف...ی اروزهیف
 یبھ دورتا دورم با ذوق کودکانھ ا...ستادمی اییرایرفتم وسط پذ...شب ھم خشگل تر شد

 !رهی نظیب...نظر کردم
 نی ومردونھ دو طرفم بدنم رو احاطھ کرد واز زمی قویمحو تماشا بودم کھ دستا    
 گذاشتم وپاھامو تو ھوا امی تی دستایدستامو رو... شوک بھم وارد کردندیانگار...کند

 نمی تا زمگرفتمی مشگونیمچش رو ن... چرخوندمی ھوا میداشت تو...تکون دادم
 خونھ ی خنده ھاش رو تونی طنامی وتادم دی سر مینی ماورا زمغیمن ج...بزاره

 ... کردیمنعکس م
 ام؟؟یت... ترسمیم..ـــــــــــــــام؟؟ی تمیوفتیباھم م...نمیسنگ...نی بزارم زمیروان-    
 !نی دوستت دارم تا بزارمت زمی بگدیبا-    
 !وونھیدوستت دارم د... خبلھیخ... خبلھیخ-    
 !!داد بزن...نھ-دی کشادیفر    
 !بھ خدا دوستت دارم...دوستت دارم-دمی کشی زرشکغیج    
 دندوناش آروم ی واز الدی گوشم رو آھستھ بوسریز... کم کم سرجاش متوقف شدامیت    

 :وزمزمھ وارگفت
چون من االن سلطان ... خوامی نمیچی رحم ھی دار بنی از خدا واگھید-    

 ! تو دستامھیھمھ چ...جھانم
 گاز گرفت یواشکیاللھ گوشم رو ... گونش گذاشتمیدستم رو بردم پشت سر ورو    

 راه امیت...لبام بھ خنده باز شد...شونھ ھامو جمع کردم وسرمو خم ... شدشیکھ تنم ر
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 بودند کھ با سھ تا پلھ بھ سالن کی راھرو نسبتا بارھی یافتاد سمت اتاق خوابا کھ انتھا
 در اتاق خودمون رو امیت... داشتندلی استی نقره ایھا ه شدند ونردی متصل میاصل

 بھ دور از تصور یکمی رفت کھ ی جلو موستھی آروم وپیھمھ چ...ھول داد وداخل شد
 من ی شد وچشمانییتشک تخت با افتادنم روش باال پا... پرتم کرد رو تختیوناگھان

 تخت نشستم وتنھا یرو... ودرو بستدی قاه قاه خندامیت... زدی مرونیداشت از حدقھ ب
بعدم کراوات رو از دور ...بھش زل زدم کھ کتش رو درآورد وانداخت اون طرف

 ...سرمو مثل منگال کج کردم...گردن باز کرد
 .شمی مشکوک ممتی واقعا دارم بھ عقل سلگھیمن د-    
 .ی رو کمپلت اوراق کرد؟؟ھمھی واسم گذاشتیمگھ تو عقل وھوش-    
 ...آرنجام رو صاف کردم ودستامو دو طرف بدنم گذاشتم...ھامو رو ھم انداختمپا    
مثل دختر !(ھی رسملیباالخونھ تعط)دمیبھ سرم کوب...(داسیاز وجناتت کامل پ!بلھ-    
 !ی شب اولی دادی سکتم میداشت) گفتمغوآی جغیج

ن دکمھ ھاش از باز کرد...دی حال خندی خستھ وخواب آلودش نگام کرد وبیبا چشما    
 ...فارغ شد ودر آورد

 .سی درش نیریپس تدب... منی بانودیخودتون کرد... خسارتم باشھیگفتم منتظر بق-    
 ... شدمنھیاخم کردم ودست بھ س    
 ھ؟؟ی ومدلوهی چھ شنیا...یستیاصال خسارت گرفتن رو بلد ن-    
 !! روزشھدوبھیاز نوع جد-    
 .سیاصنم جالب ن-    
 اوضاع افتمی کھ جذبش شده بود رو ھم درآورد وتازه دریدی سفیرکاب    
 ...ابروھاشو باال انداخت!پسھ
 .انقدر بھت خوش بگذره! بزارخانوممگریدندون رو ج...شھیجالب م...شھیجالب م-    
نگاھم موشکافانھ تمام سوراخ سنبھ ... کردمی می ذھنم نقشھ فرارم رو حالجیتو    
دستاش از ... جلومو مث سد گرفتامی کھ تدمیازجام مث فنر پر...دیی پای اتاق رو میھا

 ... رفتمی ومن عقب مومدی قدم جلو مھی قدم ھی... دادیھم باز وبھم مجوز عبور نم
 ی خوای مینجوریھم... نگرفتمیکجا خانومم؟؟من کھ ھنوزم از شما حق وحساب-    

 . کار کوچولو دارمھیمن باتو ... حاال؟؟باشیخسارتمو بد
 زد ودستاشو دو طرف مھیروم خ!بھ پشت افتادم رو تخت وھمون آش وھمون کاسھ    

 دور ریزنج... رفتی منیی باال پاجانشی از شدت نفساش وھنشیس...سرم گذاشت
 موقع بازش چیھ... شده بودرشی جزء جدا ناپذیانگار... مشتم گرفتمیگردنش رو تو

 با شھی من ھمی مرد زندگیعنی نیا... کردی سرمست متی نھای من رو بنی کرد واینم
سرش رو تو فاصلھ ...دمی سرش رو بھ سمت خودم کشریبا کمک زنج! منھادیمن و

 گردنم رو ری صورتم چوخوند وزینگاھشو تو... از صورتم متوقف کردیکم
 گمیدست د... کرد اما دوستش داشتمی پوستم تنم رو مور مور می روی داغنیا...دیبوس
 ... شونش جا گرفتیرو
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تورو من ...نھی شیتو رنگ چشمات بھ دل م...نھیریچقدر دوست داشتن تو ش-    
 ! منیعاشقتم حوا!..رهیمی کھ آدم واسھ حوا مییدوست دارم تا اونجا

 ؟؟یمگھ تو آدم-  کردمیخنده آروم    
 ! توام وتو تموم وجود گم شده منوونھیمن د...نھ-تک خنده کرد    
 خلسھ ی من رو توامیپلکامو روھم بستم کھ ت... زدی مشمیخاکستر چشماش داشت آت    

 بود امیوفقط عشق صادقانھ ت... خبر بودمیاز ھردوعالم غافل وب... فرو بردی اگھید
 پی رفت سمت زامیدست ت... کردی مینیکھ داشت تو تک تک لحظھ ھام خاطره آفر

 بوسھ رو خراب نی خواستم لذت وطعم اینم...دم نکریمخالفت... بغلم بودریلباسم کھ ز
 ! مانعم باشھیچی خواستم ھینم...کنم
     
 ی زندگھی مدت طعم نی گذشت ومن تو ای از ازدواجمون میحدود دوسھ ماھ    

 ی نمدیشا... شدی مشتری بودم وھر لحظھ عطش عشقم بدهی رو چشیدرست وحساب
 ی چطوریی لباسشوای خوره ی میاصال بھ چھ درد...ھی چشیی وکاراھیدونستم قابلمھ چ

بسھ ھرچقدر خوردم ...ادم اما کم کم موتورم گرم شد وبھ کار افتی کنیکار م
 یماه عسلمون بھ قدر!ی توپ قل قلھی شمی بھ خودم تحرک بدم دارم مکمی..دمیوکپ

 می شد کھ برگشتی ھفتھ نمھی..میخستھ راه بود...میخوش گذشت کھ دوست نداشتم برگرد
کبکم داشت ... شدمفیاگھ بگم خرک! خدایوا... لندنمی رفتامی تشنھادیبھ پ...تھران

 لحظھ ھم برام بد بگذره وثبت ھی نذاشت امیت... اغراق نکردمند خویخروس م
 شارژش ی نکردم وحسابی والبتھ منم نمک نشناسدی رو کشیخودش جر ھمھ چ...بشھ

 !میبگذر...کردم
با ..دمی جوشی وسکھ مریمثل س...دل تو دلم نبود... رفتمی خونھ رژه وقدم رو میتو    
 وقت تا چی کرده؟؟ھریچرا انقدر د.. بار ساعت رو نگاه کردمنی صدمی وبرایشونیپر

 وپوچ وبھ مراتب نگران کننده بھ ذھنم ھجوم یافکار واھ...ومدی نمری موقع دنیا
 مبل وناخنام ینشستم رو... دادی جواب نمشمیگوش.. زدمی اما من پسشون ماوردندیم

 نیچرا روز بھ ا... ودوباره پا شدمرمی سرجام آروم قرار بگمیاما نتونست...دمیرو جو
 ..امروز کارا برعکسھ.. تو؟؟ی کردری دیمھم
درو زدم ... دلھره رو گرفتیلبخند جا...خودش بود...دمی کھ زنگ خورد دوفونیآ    

مثل ...دی شد ودلم پر کشانی درگاه نمایچند لحظھ بعد قامتش تو...ستادمیومنتظرش ا
لبخند دندون ... کم حالی صورتراھنی با پی کت وشلوار خوش دوخت خاکسترشھیھم
 ... زدیینما
 !سالم خانوم خانوما-    
 ...وفقط نفس زنان سرتا پاش رو برانداز کردم    
 .. کردی از سر شوخیاخم    
 برام تنگ ؟؟دلتیری بگشوی؟؟خستگی حال آقاتو بپرسی خواینم-    

 ؟؟زمی؟عزیشده؟؟آن
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 ھام ھی ریچشمامو رو ھم بستم وعطر لباسش رو تو... بازوھام شدریاس    
 اما شدی میاشکام داشت جار...یچقدر سختھ چشم بھ راھ...چقدر سختھ انتظار...دمیکش

 :دی ونگرون پرسدیپشتم رو مال... مات مونده بودامیت...جلوشون سد شدم
  شده؟؟ی حالت خوبھ؟چایآنال-    
 ؟؟یبھ فکر منم ھست...تو- بغض آلود وآروم گفتم    
 ؟؟ی زنی می حرفنیچرا ھمچ...ی تو شب وروز منیآن-    
 .ی منو نداریاصال ھوا...آخھ تو-    
 !اوووووف... احمقانھ بھ سرت زده کھی خانومم؟؟نکنھ فکرایگیچرا پرت وپال م-    
  شدم؟؟ی موونھی کھ داشتم دی اومدریچرا انقدر د-    
 ...گرم ومھربون من رو تو آغوشش فشرد... اومدریصداش از اوج بھ ز    
 ! دردونھ شدمزی حد واست عزنیپس بگو چرا تا ا-    
 .شھیھم!یزی واسم عزشھیتو ھم-    
 ... رفتمی بعد شرکت مدی اومد کھ باشی کار مھم پھیامروز ...ببخش خانومم-    
  خاموش بود؟؟تیچرا گوش-    
 ھمون موقع کھ سرکار خانوم تماس گرفتن از دستم افتاد میگوش.... قشنگھاتمینگران-    

 ریتقص...یببخش خانوم...رمیھرجا ھم رفتم نتونستم باھات تماس بگ.. شدکھیصدت
 .االن فقط الشش دستمھ!منھ
 !اممی تیستیفقط تو ن... منینگران-    
 ... کردم ویمکث...اوردی بود کھ بھ زبون نمی از پرسشیسکوتش حاک    
 !بھ بچھ تو شکمم رحم کن...ی کنیحداقل بھ من رحم نم-    
من رو از خودش جدا کرد ... کشھی نفس نمگھی دامی لحظھ حس کردم تھی یبرا    

 ... کردیباور نم...ومبھوت بھم چشم دوخت
  خوبھ؟؟؟؟حالتیآن-    
 ...لبخند زدم وبا کف دست اشکام رو پاک کردم    
 !اصال....نھ-    
 .فھی من قلبم ضعی؟؟آنی زاری سرکارم مای ی کنی میشوخ...یدار- زدیلبخند گنگ    
 !امی باشن بابا تی انقدر واقعای ھمھ شوخیکاشک-    
از حالت ...دیپشت گردنش رو ماساژ داد ودور خودش چرخ...دھنش افتاد کف سالن    

خندش کم کم عرض وطول گرفت ...ستادیروبھ روم ا... وگنگش خندم گرفتجیگ
امروز صبح ...کمرم رو گرفت وبلندم کرد وتو ھوا چرخوند... صورتش پھن شدیورو

 مزه پدرومادر بودن رو امیوت معلوم شد کھ قراره من... رو گرفتمشمی آزماجھینت
 ... از لبام گرفت ومحکم تو بغلش فشردیبوسھ ا... گذاشتنی من رو زمامیت...میبچش
 کره ی آدم رونیمن واقعا خوشبخت تر...ی آنی بھم داداروی دنھی ھدنیبھتر...تو-    
 !نمیزم
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 وانصافا خوش رتای مرغ درست کردم وباالغنی تھ چیبھ ھزار سخت...دمیناھارو کش    
 ی وی تی نشست جلوامیعصر بود کھ ت...خودم حض کردم...رنگ ولعاب شده بود

 بردم ی اسفنجکی با ککسی کافھ مینی سھی...نمیوازم خواست کھ برم وکنارش بش
 ... کردی نگاه می اخم بھ نواربا امیت... مبل نشستمی وخودم روزی میوگذاشتم رو

 !من در خدمتم...خوب-    
 !خدمت از ماست-    
  تو نخ اون ماسماسک؟ی شده تو رفتیچ- ..دمیخند    
 . برات بگمدی داره کھ بایتیخودش حکا... ماسماسکنیھم-    
 ؟؟ی چتیحکا- دیابروم باال پر    
 . رذل بدصفتوونی حھی... براشفھینھ ح... آدمھی از تیحکا-    
 ؟؟ی زنی حرف می چام؟ازیت-...خندم نم نم محو شد    
 کھ خواب وخوراک یاز کس- شدی ونفرت لمس منھی از کیی صداش رگھ ھایتو    

 .شو پس دادول خودش تقاص...دی خندشمونیرو واسمون حروم کرد وبھ ر
 .ی کنی دلنگرونم میدار...ی؟؟داریامیت-    
 ی از روشیچون باعث بان...زمی نداره عزیی جای دلنگرونگھید-مھربون نگام کرد    
 . محو شدهنیزم
 ی کسشی ودرھمم رو برد پشونی شدنشون ذھن پریخطور خاطرات بھ ذھنم وتداع    

 ..مشکوک نگاش کردم... عذابمھیکھ شده بود سا
 ...منظورت...من-    
 !مھراده...آره- کردی دستشیپ    
 ھی مبل تکی تحرک بھ پشتیبا اومدن اسمش انگار قبض روح شدم وجسمم ب    
من رو تو آغوشش اسر کرد ودستام رو تو محاصره ... واومد کنارمدی خزامیت...داد

 ... تا گرم بشمدیپشت دستم رو مال....دستاش گرفت
  خوبھ؟؟؟حالتی شده خانومم؟؟آنیچ جان؟؟ی؟؟آنیآن-    
 .ستمی اصال خوب نامینھ ت...نھ-    
 ؟یدی ترسی رنگت مث ماست شد؟؟از چییھویآخھ چرا؟؟چرا -    
 ..شھی مکی تارایدن...شھی رو سرم آوار مای دنیانگار...ادیھروقت اسمش م-    
 !آروم باش...زمیآروم باش عز-    
 ی ملی ومفیھمھ آرامشم رو ح...ادی مادمی یوقت... کھ سرم آوردییبالھا-    
مگھ . در حق مخالفاشون نکردندنیقوم الظالم... کھ اون در حقم کردیکار...کنھ
  بھش فروختم کھ باھام سرجنگ داشت؟؟ی ترزمیچھ ھ...من
 .یارزش نداره کھ ازش خوف داشتھ باش...ی بود آنی وروانماری آدم بھی...اون-    
 ام؟؟یت-بغضم گرفت    

 جانم؟؟-    
  محو بشھ؟؟مونی از زندگی قراره بھ کلیک-    
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 . محو شدهنی زمیاز رو... االننیھم-دیموھام رو نوازش کرد وآھستھ بوس    
 ...خودمو ازش کندم وتو صورتش چشم گردوندم    
 ...یعنی؟؟ی چیعنی-    
 ی وجودخارجگھید... توھی کھ بشھ کابوس وسایمھراد...بھ درک واصل شد-    

 ! خروارھا خاک دفنھریاالن ز...نداره
 ھیفقط مثل ...ایمحزون باشم ...افسوس بخورم...قھقھ بزنم... دونستم بخندمینم    

 امیت... کھ بھم کرد فکر کنمیی وبھ عاقبت نکبت بار مھراد وجفاھانمی بشنجایمجسمھ ھم
 :ادامھ داد

 موضوع از چھ نمیرفتم بب... تماس گرفتند واحضارم کردنیامروز از آگاھ-    
اوناھم ردشو زدند ... کرده بودمتیاز مھراد شکا...تالشام کارساز بوده..قراره؟ظاھرا

 جاپاشو محکم کنھ یری داشتھ با گروگان گی گفتند سعیم...زشی وگربیوافتادن بھ تعق
 خوره وفاتحھ ی مری کنھ اما تیفرار م...رد بھ سنگ خورشیکھ کلھ پا نشھ اما ت

چند روز قبل از کشتھ شدنش واسم ... توئھیبرا..نوار ضبط شده ھم...نیا!االخالص
 . کنھی از سواالتو روشن میلی خدنشیشن...فرستاده

 خشدار وپراز وھم مھراد ی شد وصداینوار پل... ضبط گذاشتیرفت ونوارو تو    
 ...دیچیتو خونھ پ

 شرم رو شھیھم وواسھ رمی می کردیفکر م!..ھیدنی دافتیاالن ق... دونمیم...ھھ-    
 وزمان رو بھم نیشده زم...قسم خوردم.. باطلالی خیزھ... کنم؟؟نوچیازت کم م

ھمشو ...یختی رو بھم رمی کھ زندگییازتو...از تو...رمیبدوزم اما تقاص وتاوانم رو بگ
 رو نایقسم خورده بودم کھ ھمھ ا...نیی بره پاگلوم  آب خوش ازینزاشت...ی کشوندشیآت

 ...ارمیسرت درب
 

 خوام قصھ یم... کنمی مفیبرات تعر... زنمی حرف می دارم ازچیگیحتما م    
 یروز...پس خوب گوش کن... رو آبزهی ری رو می قصھ کھ ھمھ چھی...بگم

خوش بودن .... سادهی زندگھی دغدغھ با یب...شادوخرم.. خانواده بودنھی یروزگار
 ی افتاد تولدارشدن کردن کھ وسوسھ وھوس پوی مشونویوداشتن صاف وساده زندگ

 کم نداشتن اما بابا یچیاونا ھ... مخش چپونده بودیاونم برادرزنش تو...سر پدرخانواده
 جھش بلند داشتھ ھی خواست یم... ھس بشھینی بھتر ازشیبھادر خواست کھ زندگ

 ...شھی می دونست آخر عاقبتش بھ مرگش منتھیاما نم...باشھ
 داشت وچرخش ی خونگلی مغازه وساھیقبل اون ... شدکیبا نادر ھم دست وشر    

اما تاقبل از ... کردی خداروشکر میباھرچ... نداشتھی ھم بھ بقیکار...دی چرخیم
 از اموال ی کھ نادر بھ بھادر انگ دزدی خوب بود تا روزیھمھ چ...شراکتش با نادر
 یما ھمھ چا... داشتمونی بھش اشتریب  کھ از جفت چشاشیبھ کس...کارخونھ رو زد

گلھ داشت کھ چرا نادر بھش ...بھادر زخم خورد... بھم ورابطشون شکرآب شدختیر
 خواست روشو کم کنھ وپوزش رو بھ خاک بمالھ وثابت کنھ بدون یم...تھمت زده
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 تالش کرد کھ شوھرش رو قانع کنھ یلی خدیناھ... برسھتی تونھ بھ موفقیکمک اونم م
 کس خبر نداشت چینھ ھ...دینھ ناھ...بود بھ جون بھادر بشھ اما خوره افتاده الی خیتا ب

 بھ جرم قاچاق ی کھ کتف بستھ بردنش آگاھی کنھ تا روزی کار میکھ بھادر داره چ
 ... ازش گرفتھ بودنلوی کلویک..مواد مخدر

 یمدام م...شتری شد صدالبتھ بچشی کھ پاپی از بابتش گرفتھ بود اما بدبختیادیپول ز    
 کردن یاما ھمشون پشتش رو خال.. جنبوننی مشیر... کنندی کمکم مقامیگفت رف

اما بھادر بھ ... کردی وواسھ شوھرش دعا مدی کشی میادی زجر زدیناھ...وفلنگو بستن
 چیمھراد ھ... فکرانھ اش ازپا دراومد ومردیب  فرار از زندون وعملیایخاطر رو

مادرش مدام برادرش رو ... نبردادی مادرش رو از یوقت نالھ ھا واشکاوتو سرزدنا
 شی پدری داغ بدی دی نادرو میمھرادھفت سالھ ھروقت کھ شاد... کردی منینفر

قسم ...نھی شد از بغض کی شد وقلبش پرمی مشت مکشی کوچیدستا... دادیآزارش م
 ... باشھرهی اشتباه کبنی کھ تاوان ھمھ اارهی سر خانواده نادر بیی بود کھ بالردهخو
 داشت کھ با ضربھ ی نبود کھ بھ نادر وغرورش نفوذ کنھ اما نقطھ ضعفی راھچیھ    

 زیدختر عز... نادرو خورد کنھستی تونست ھمھ وجود وھست نیزدن بھ اون م
 ی میزمان گذشت ومھراد نقشھ ھاشو حالج...گذشت... کردشزیدردونھ وعز

 دختر ھی...فرصت بود نیبھتر... شھر درندشت موندنیدختر نادر تنھا تو ا...کرد
 خواد ی مشوییتنھا... وساده اسرهی گی قرار مری کھ زود تحت تاثینوجوون واحساس

 معاوضھ یشگی عذاب ھمھی با شویی کھ قراره تنھایپس منم شدم ھمون کس...جبران کنھ
با تموم ... کشکھنای دونست ھمھ اینم... کرد عاشقش شدمیفکر م)دی خندیطانیش...(کنھ

 لرزه واون ترس ی مدی مثل بدمی دی می بردم وقتیلذت م... شکستمششی وسادگیاحمق
 ی خواست از چنگم دربره اما نمیم.... کردیبدجور مستم م..اوووووف...تو چشماش

 ...تونست
 طعمھ ی کھ اون پسره مزاحم پاشو گذاشت تو زندگی خوب بود تا روزیھمھ چ    
 لی یلی خیاما انگار...خستم کرده بود...دیچی پیواسم شاخ شده بود وبھ پروپام م...من

 ی لبھ پرت شدیاز رو... شمالدی رفتادتھی...اونم شد جزو نقشم...وقلچماق بود
 باھاش یک...رو واسھ مھال جور کرد؟؟من لمی اون فیک... ھولت داد؟؟منین؟؟کییپا

 روونھی وتوی زندگیک...ام؟منی کاسھ بود واسھ خراب کردن تھیدستش تو 
تک واژه ( سر من بودریھمش ز..آره... بھت زد؟؟مـــــــــننی با ماشیک....کرد؟من

 نمی جنازتو ببعیوتش...یری خواستم بمیم...ینمرد... کنمیوافتخار م)...١٤یآنال-عشق
 خواستم کمر ھمتون یمن م...دی منو کشتیتو وبابات بابا...خاکت تف بندازم وبھ

 یم...رمی خواستم تقاص دل مادرم کھ گوشھ خونھ دق کرد ومرد رو بگیم...بشکنھ
 ی مجھینقشم داشت بھ نت!ری دیلیخ... بودریاما د...آخر عاقبت نداره...گفت نکن

 بشھ ومن بھ ھدفم برسم شیک...ه تھ پرتگاوفتھی بود ھولش بدم تا بیکاف...دیرس
 تو خوابت امی جھنمم برم م اگھیحت...فکر نکن کارم تموم شده...سیبسم ن...دمیورس

 .مطمئن باش... کنمی حروم متویزندگ! کابوستشمیوم
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 زمزمھ یگرفت جلو صورتش وبا پوزخند مشھود... با حرص نوارو در اوردامیت    
 :کرد
 !برو بھ درک..یبا خودت بھ گور برد... پوچتمیآرزوھا-    
 دور تو یشتھ ھاگذ... وبا نفرت لگدش کرد وخورد شدرپاشینوارو انداخت ز    

 :پرسوز ودرد گفتم...دمی کشیآھ... کھ نکردمییچھ حماقتا..دندی کشیافکارم سرک م
 !یچھ سرنوشت شوم-    
 ! خواستنطوریخودش ا- بودی عصبامیاما ت    
 . ھم اجبارش نکرده بودیکس-    
 . تونست قانع وسربھ راھش کنھی ھم نمیکس... نخواست راھشو عوض کنھیوقت-    
 . شدمی می قرباندیمن با...اشتباه بھادرو انداخت گردن من واقبالم..ھھ-پوزخند زدم    
 رو نوازش میدستامو تو دستاش گرفت وگونھ اشک.. پام زانو زدی اومد وجلوامیت    
 ....کرد
 رو راحت ایلیاون با مرگش خ...شھی اون وخطاھاش نمیقربان... کسچی ھگھید-    
 .کرد
 .دمی کھ بھ تو رسینھ من...خودش بود...ص داد کھ تقایکس-    
 ... رو لباش نشوندیی لبخند دندون نماامیت    
 .سی حکمت نی کار خدا بچیھ...نیپس بب-    
 ...اشکام رو پاک کردم وبھ خندش جواب دادم    
 !وبس... عشق بودنیتو ھم... وصالحشریتنھا خ-    
 !پس خدارو شکر- بار باز وبستھ کردھیچشماشو     

 : بعدچھارسال
با دو انگشت ... سوختیچشمام از زور مطالعھ م.. کردمی کتابو بستم وپوفیال

 دادم کھ ی نمدونی تو تنم رخنھ کرده بود اما بھش میخستگ...چشمامو ماساژ دادم
از  آروم پچ پچ وخنده ی دادم کھ صدایبھ خودم کش وقوس...خودش رو بھ رخ بکشھ

 ..بود  خونھامیامروز ت...دیتو آشپزخونھ بھ گوشم رس
 تو یدزدک...دمی رو بھ ھمون سمت کشرمی مسنی سرجام بلند شدم وآروم وپاورچاز

 ستادهی وازی کنار مطونمی شیپسر کوچولو...نی وآروامیت... زدمدیآشپزخونھ رو د
 ی تا صدادمیلبم رو گز...پس از حضورم خبر نداشتن...پشتشون بھ من بود...بودند

 ...خندم بلند نشھ
 پدر نیبازا... زدندی کھ درست کرده بودم ناخنک میزی ھوس انگکی بھ کداشتن

 رو گرفتم کھ اخ آخ واعتراضشون نی وآروامیگوش ت...دنیوپسر چشم من رو دور د
 :با خنده گفتم...ستادمی آشپزخونھ وایبھ خروجدورشون دادم ورو...بلند شد

  گل کرده خواستن کار مامان رو خراب کنن آره؟؟شونیطونیباز پدروپسر رگ ش-
 . لحظھ مجال بدهھی زمیعز...یول کن آن- مچم رو گرفت وبا درد نالھ زدامیت

 ... کردم ومثل ناظما اخم کردمکی بھ صورتش نزدصورتمو
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 ؟؟یب کن کارمو خراشتریمجال بدم ب-
 !!مامان... ول کنیمام...درد داره...یمام...ی آیآ- زدی دست وپا منیآرو

 .... شدملی بھ سمتش مایکم... کمرم بودی تا جاقدش
 .یستی نری تقصی ساکت ووروجک کھ بیکیتو -
 ...گفتم....بابا بچھ ھوس کرده بود- امیت

 زونھ؟؟ی بچھ کھ آب از لب ولوچھ اش آوی باباایبچھ ھوس کرده - رو کات دادمحرفش
 !انصافا ھم دلم ضعف رفت- زدی لبخند عرضامیت

 ...دی کھ صورتش مچالھ شد وتو ھمون حال خندچوندمی پشتری رو بگوشش
 ! خواستمیبگو خودم م... بچم نندازی رو بھ پای ھمھ چیپس ھ-

 یمامان نم...می فقط نگا کنمی گفت برییبابا...مامان - با زبون بچگانش گفتنیآرو
 !ادیمامان دردم م...آخ...فھمھ

 ادمی از یھمھ چ...نیحواسم رفت سمت گوش سرخ آرو... کردھی گریومصنوع
گوشش رو ول کردم وآروم روشو نوازش .. دادمچی پیبدجور! خدایوا...رفت
 نادم ی با ھول وترس دو قدم ازم فاصلھ گرفت وبا صورتھی از ترس تنبنیآرو...کردم

 ...دمی کشیقینفس عم...ستادیروبھ روم ا
 ... تای کردی صبر مشدینم!موش موشک شکمو-

 ی خفھ اغیاز درد ج... شددهیدستام رفت پشت وتوھم تن... لحظھ اتفاق افتادھی در
 یاز درد رو... شونمی سرش رو برد دم گوشم وچونش رو گذاشت روامیت...دمیکش

 ... شدمیم نیی وباال پاستادمیمینوک پام وا
 !ول کن دستامو شکست.... تشن زورت ده برابر منھام؟؟غولی تی وایوا-
 خودتونھ ھیبازخورد وپاسخ تنب- زمزمھ کردیروزی بھ پھی شبی آروم وحسیی صدابا

 ...وفتھی در بامی با تیگفتم ھر ک!یخانوم
  کھ زنتم؟؟ی با منیحت- دمی کھ نالچوندی پشتری بیوکم

 !دمی مفیتازه دارم تخف-
 بعدش انقدر ختی ری کرم مکمی... بودنطوری ھمشھیھم... کنھی متمی دونستم داره اذیم

 یمصنوع... دردم گرفتھ بودیبدجور... موندم توشی کرد کھ خودم مینازونوازش م
 : زدمغی التماس جی بار معترضانھ ھمراه با چاشننی کردم واھیگر

 ــــــــــــــــام؟؟یت-
با خنده ...و گاز گرفت کھ سرم رو از صورتش فاصلھ دادماللھ گوشم ر...دی خندوتنھا
 :گفتم

 !!گھیول کن د...یولم کن روان-
 !نوچ-
 !!شھیول کن داره لھ م...گھی نکن دام؟لجیت-

 !مامان برف...برف....یمامان...ییبابا- ...دی پرنیی باال پای خوش حالغی با جنیآرو
 :میھم زمان گفت...می کپ کردامی وتمن
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 برف؟؟-
 پنجره رونی بھ بشی خشگل خاکستری تکون داد وبا چشمانیی سرشو بھ باال پانیآرو

 برف آروم ی بلوریدونھ ھا... گفتیراست م...نگاه انداخت وبا انگشت اشاره کرد
 کھ رنگ شدی میادیمدت ز... پھن شده بوددی تور سفنی زمی ورودنی باریوآھستھ م

 :فت گان کنی شادنیآرو...می بوددهی برف رو ندیورو
 !!!ی برف بازمیبر...ی برف بازمیبر-
 رو کی از ککھی تھی.. نگاش کردمضیمچم رو ماساژ دادم وبا غ... دستامو ول کردامیت

 دیانگشتمو تھد...دی حبس شد واون تنھا خندنھیبرداشت وگذاشت تو دھنش کھ نفسم تو س
 ...کنان تکون دادم

 !تو فقط صبر کن...دارم برات-
 !می صبرانھ در انتظاریھمچنان ب-دی رو قورت داد ودستاشو بھم مالکیک

 با شلوار گرم قھوه یتی کاپشن خوش دوخت کبرھی... رو تنش کردمنی آروی گرمالباس
 ورفتم تا چوندمیشال گردنشم دور گردنش پ...یتی کبری کوچولوی بوتامی سوختھ ونیا

 داشت خودش رو ندهی آی جلوامیت..در اتاق خوابمون رو باز کردم...خودم آماده بشم
 بافت مردانھ ھی با ی وشلوار کتون مشکیک کوتاه مشیپالتو... کردیبرانداز م

چشمش کھ بھ من ...ی مردانھ واکس زده مشکی بوتزھامی پالتوش ونری از زیخاکستر
با لذت نگاش ... زد وبا چشمکش دلم درجا ضعف رفتی لبخند جذابنھی آیافتاد از تو

 ...مینی کردم کھ از کنارم رد شد وبا انگشت زد نوک بیم
 ! وقتھی یغش نکن-
 ! غش وضعف کنمفتھی خودشی جنبھ نشدم کھ واسھ تویھنوز اونقدر ب...نگران نباش-

 !دنی بھ حساب نشنزارمیم- تکون دادیدست..ییرای بود وسط پذدهیرس
 وفتھ؟؟ی میچھ اتفاق...یبشنو- بلند کردمصدامو
بماند -  بار باز وبستھ کردھیچشماشو ...لبخندش ھنوز رو لباش بود... طرفمبرگشت

 ! بعدیبرا
 یشلوار ل...ی چرم سورمھ ای کمد پالتویاز تو... مکش رو ادامھ ندادمکش

 ی دو رنگ رو برداشتم وبھ کسرنی ازیبی وشال ترکیفندق-ی قھوه ایچکمھ ھا...نیج
 خط چشم ساده ھی فقط شمیآرا...ومدی خوشم نمادیخودم از لفت دادن ز...دمی پوشھیاز ثان

 دآبی بھ صورتم سرخاب سفیلی خومدیم خوشش نامیت... بودیورژ لب کم حال صورت
 ...رهی مادشونی شھیھم...دستکشا رو ھم برداشتم...بمالم

 نی وآروامیتموم مدت ت... راه افتادکای السترقاژی باقامی شدم کھ تنی سوار ماشی آرومبھ
 ادهی نگھ داشت وپستی پیجا..  کردمیومن فقط نگاه م خوندن یباھم آھنگ م

 ھمھ ی ھوا دلم برای بوفتادی مپایچشمم کھ بھ اک... کردنیمردم داشتند کوالک م...میشد
 ... کنمی حس مشونوی خالیحاال جا...یھـــــــــ... شدی تنگ مطونیاون جمع شروش

احسان ... وھزارتا کار ومشغلھ داشتنی ھرکدومشون رفتھ بودن سرخونھ زندگاما
 ناز دختروپسر بھ اسم ی دوقلوھی ی سقف وآرش باباھی ری باالخره باھم رفتن زنایوآر
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 دنمونیاما زود بھ زود بھ د... رفتند آلماننمی وآدرنایسار...آراد وآرال شد
 شد کھ نی پسر بھ اسم آرمھی صاحب نمیآبت...نیآبت...آھان... بگم؟؟ی از کگھید...ومدنیم

ھر کدوم از ...خالصھ بگم...شھیسرجاش بند نم... کنھی ورو مریخونھ رو ز....خدا
 یریعجب کار خ...می خودمونیول... من خودشو چسبوندن تا حداقل نترشنیدوستا
 !دم خودم گرم...کردم
 وسرم بھ عقب دمی کشغیج... کھ خورد تو صورتم منو از جا پروندی برفگولھ
 نگاه کردم کھ غش خنده بود وکف دستش رو بھ امیان بھ تبا حرص ونفس زن...رفت

 ... زدنیکف دست آرو
 !باماباش... وقت خانوم خانوماھی یغرق نش-
 !!ی خون منو بھ جوش اوردگھیتو د-
 ! چند مرده حالجھی زخمری خانوم شنمی شروع کن بباالی...اوھوک-

 ... برات؟؟دارمی کنی ممسخره
 راست خورد ی بعدیکیاما ... دادی درست کردم وانداختم طرفش کھ جا خالی برفگولھ
دلم از خنده درد گرفتھ بود وموھام تو ...می نداختی مینوبت...شیشونیتو پ

 ... زده وقرمزخی ودستام مینیونوک ب...دی چکیازشون آب م...صورتم
چقدر لذت !ھینیریچھ حس ش... سمتم کھ دستامو باز کردم وتو بغلم فشردمشدی دونیآرو

 اممیت... آرامش بخشی گرماھی کردم جز ی حس نمیچیتو اون سوز وسرما ھ...بخشھ
 ..با عجلھ گفت... سمتموندیدو
 !رمی عکس بگنی بشنیبش-

 ... مانوپاد رو آورد وگرفت جلومونامیت... رو برفمی نشستیی تاھرسھ
 !!ــــــــــبی سدیحاال بگ-

 دی بھ صفر رسمریتا...دیدستاشو از ھم باز کرد وبلند خند... جلومون نشستھ بودنیآرو
 ... فلش زد وعکس رو ثبت کردنیودورب

 ... رو با تو نوشتممیعاشقانھ ھا(
 ... ھا را با تو ماندگار کردملحظھ
 .... را بھ نام تو ثبت کردممیوزندگ
 ... عشقت را برسرم ببارباران
 !)رانھبا ت...با طراوت...آرام

 )) ـانــــــــــیپــــــــــــا
  واژه عشقتک
 ایکاربر انجمن نودھشت/١٤یآنال:سندهینو

 ٢١/١٠/١٣٩٤: اتمامخیتار
 ... قشنگتونی بھ نگاھامیتقد
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