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 نوشته عاطفه ثابت قدم| دخترونه منیرمان زندگ
 
 ساخته شدهtelegram.me/donyayroman کانال توسط کانالنیا
  

 .کردی گنداشغاالحالموبدمي بورفتمی مادهی روپرخونهی بودداشتم مسنیی پاسرم
  هانی عادت نکردم به اچرامن
 ن نگاه کردم خودمویمی قدي به بلندکردم به کوچه تنگ وخونه هاسرمو

   که توفکربودمنی شهرتهران بود همنی ترنییخونه ماتوپا 
   ودربازکردمدوبرداشتمیبموکلی جلودرخونه دست کردم توجدمیرس
  که پاگذاشتم توخونهنیهم

  می نداراچراماپولی چشم هاموباغم فراوان بستم خداشستی لباس ماطی که توحدمیمامانو د 
 می بخریی لباس شونی ماشهی که

   مامان چشم هاموبازکردم جوابوسالمشودادميباصدا
  طرفش نشستم جلوتشت لباس هاورفتم

  منويقوربونت بشم توچرالباس ها_ 
   مگه من مردميشوریم
  شورمی ندارم مي که کار؟مني که بشوري سرکارخونه ايریوامادرتوم_ 

  فداتشم
 رکردی داخل غذاتوبدم باباتم دمی پاشوبرپاشو

  
  

 ادیت صداش نم کجاسيمهد_
  خوابهی ومخورهی غذاشومشهیکه م9 ساعترهی تومدرسه مشیمادرخسته بودبچم انرژ_ 
  گفتممیرفتیهمونطورکه به طرف پله هام 
 امی من دست هاموبشورموبیمامان تاشماغذاروگرم کن_ 
 باشه مادر_ 
   جلوم کردمي به غذایدست هاموشستم رفتم سرسفره نشستم نگاه 
 ه دلم ازتدمی اه کشهیو
  ؟يپسرم دوست ندار_ 

  درست کنم؟گهیزدی چهی برم
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  کهیدونینه مامان جان من املتودوست دارم م_ 
  مامان که تنفردارم ازبس املت خوردمیی تودلم گفتم کجایول 
 ؟یکنیپس بخورمادربه فدات چرانگاه م_ 
  چشمزمیچشم عز_ 
 . وپهن کنمارمی غذاموخوردم تشکرکردم ورفتم که تشکموبنکهیبعدا 
 . کردمی بودم وفکرمدهیسرجام درازکش 

   نگهباندپدرمنی چرابامیری چرامافقکه
  
   دوچرخه روداشته باشههی ي ارزودبرادرمی باشم چراباي موتورکیدپیچرامن با  

 سالشه19 که یدرحال
 دهیوتوعمرش دوچرخه ند 
  فکرهاخوابم بردنیباا 
  پسرم پاشومادرنمازت قضایرعلیام_ 
 ها شهیم
   بوداطی که توحرفتمی میی به طرف دستشودمیمالی که چشم هامومیدرحال 
 .اخخخخخخ که چه سرده هوا 

  شمال شهريری دوره ازجنوب شهرمیلیساعت راهه خ2نجاتارستورانی که برم طرف رستوران چون ازابعدنمازحاضرشدم
  ماواوناستيزهای هاوچنی تفاوته بچه

 گهی فرهنگ هاوخونه دنی هست بافاصلهی دنهیانگار 
  کردمیسالم) رستورانهینگهبان شبانه روز( مونی  به مش سلرمی بگلی رفتم موتورو تحودمی رسیوقت

  الحمدهللا؟نیسالم عموجون خوب_ 
 سالم پسرم اره باباخوبم_ 
 خداروشکر_ 
  پسرمیزنده باش_ 
  خب بااجازه_ 
 تعجب ی باجمله اش کمی تکون دادم ولي سردمیازپرسنل د یکی ك نکی پارکرفتمی رستوران گذشتم وداشتم ميازورود 

 کردم
  کارت داشتی جناب موسیرعلیام_ 

   دارهي کردم چه کارتعجب
  چه کارم داره؟یدونینم_ 
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 اددفترمی بنی اومدبگينه واالفقط گفت محمد_ 
 باشه ممنون_ 
  تکان دادودورشد منم راه رفته برگشتم ورفتم داخل ساختمانيسر 

 کردمی سالم میرلبی زای دادمی سرتکان مهی خودمون رفتم وتوراه برابقي موسوي اقااهمونی تیری  اتاق مدبه
  کنمافتی به درزدم ومنتظرم شدم اجازه وروددريتقه ا 
 دییبفرما_ 
  کنمی مموحفظی خونسردی ولرمیگی چکارم داره استرس منکهیبافکرا  
  ادی ازش خوشم میی جوراهی

   داره ك شخص مقابلي اغروروجذبه
   بهش احترام بذارهکنهیوادارم

  ي ازش حساب ببروناخودآگاه
  سالم کردممی ظاهريوارداتاق شدم وباهمون خونسرد 
 د؟ی داشتيسالم جناب بامن کار_ 
 ي محمديداقاینیدبشییبفرما_ 
  شدشتریاضطرابم ب 
 

  نگاهم ب چهرش افتاد احساس ضعف کردمی وقتسرموبلندکردم
 ي جدیلی بود وتوکارخیتوچهره اش غرورخاص 

  اواخرنی بودم ك ای ازپرسنلیکی توفکر
  واخراج شدخی توبي سهل انگارهیبخاطر

  به خودم اومدمباصداش
 ي محمديداقاینیشیچرانم_ 
 ازغروروجذبش خوشم نکی است سرپام ك مغرورخان هم افتخارتوجه دادند بااقهی چنددقینی ب اطراف انداختم ینگاه 
  ازشترسمی میی جوراي بازم یادولیم
 بله،بله چشم_ 
  دوباره ب اطراف انداختمی اجمالینگاه 
  اتاق بزرگ درواقع دوتآتاقهی
   بودي سرمه ای رنگ اتاق طوسبی به اتاق کارکه اتاق استراحت بود ترککترنسبتی اتاق کارودرسمت راست اتاق کوچهی 
  دادهی تکشی نشستم ومنتظر به اوچشم دوختم به صندلزکارشی مبل جلومي رورشی خرنگاهیز
 یستی نکی باهات دارم امروز پي اگهی چون کارديایامروزخواستم ب_
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  ومات گفتمباتعجب

  بدمدانجامی بايچه کار_ 
         

                                                                                  
 ي دارنامهیگواه_ 
 شهی می چندماههیبله _ 
 ی راننده ام باشخوامیخوبه امروزم_ 
 شترشدیتعجبم ب 

   بلندنشدمی مدل باالاونم شاسنی تابحال ماشی نامه گرفتم ولی گواهدرسته
  دارهیسال سن براخودش زندگــــــــــ30با...  کجا باالشهرکجاای شهرنیی خودم گفتم ما پاشیپ

 ،قدبلندشونه4 نگاه بهش انداختم ي
 کردیشترمی بتشی بود وغرورش  جذابافهی سوخته خوش قي ابرووموقهوه ا،چشمی گندمپوست

  هاشـــــهیبسه تموم م_ 
 بلــــــــــه؟؟؟_ 
  بودطنتی شیکمی چهرش ي هاهیته ما 
  کجاست،هواستیچیه_ 
 ی بادرمومدگی گرفتم کمنیی سرموپایباشرمندگ 
   
  کنمی رانندگتونمی نمکی مدل باال نشدم اونم، بادنده اوتوماتنی راستش  من تاحاالسوارماشیبله ول_
 امی تابيارجلوورودی وبنی ساعت بعدماشکی ،چیی سونی ا،یتونی مینی پس باهرماشی بلدباشیاگ رانندگ _ 
   
  
  کنمی نگاش مضی غکمیبا 

 نامموی نرونده،من گواهيزی جزموتورچنی اگهی؟؟نم... شده بایعجبــــــــــا؟؟؟چ
 .... بودی مدل باال سوارشدم صمندتاکسنی گرفتم فوق فوق ماشکانیباپ
  ؟؟....ي باالسوارشدرسمندمدلی غنی ماشي بده هیچ
 .. گرفتنامهی گواهکانی عمه من بودباپپ
  

 کنهی داره نگام منمیبی مامی خودم مبه
  شده؟؟؟يزیچ_
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 ... نه رانکمی من پنکهی وای راستش جسارته کارم چی نشده وليزین چ!بلــــــــــه؟؟_ 
  ك بهترهیازرانندگ هستمیعجب شغل... شغلهي براخودش کمی پواال

 حرفموقطع کرد 
 ی   نگران کارتم نباش دوباره فرداسرکارتشهیگفتم امروزنه هم_ 
  

  دوباره اعتراض کنم که انگارخواستم
   شد وقبل منمتوجه

  هــــــــــان؟؟؟يست بد کارتوازديخوایتوکه نم_
  
  
   دادگفتی هان آخرشوباکمنیا 

   سرم دردگرفتزنهی مي چه دادیـــــیواب
  دیلرزی دستام ماززورحرص

  ازدارمی کارننینه نه، من به ا_ 
   روکه بهت گفتم انجام بدهيپس بلندشووکار_ 
 بله چشم باجازه_ 
 رونی براومدمیبلندشدم وسربز 
  پسره مغروره گنداخالقاه
 ارمیربی بـــــره اگ من اخراج شم کارازکجاگکنهی غلط مطونتیش... گی مطونتهیش

  کننی محمدوماهان دارن باتعجب نگام مدمی دسرموبلندکردم
  حرف اوندمحمدبه

  اخراجت کرد آررررررررهه،چرادادزد،نکنهی چراناراحتشدهیچ_ 
 برامحمدك امی برآون نتونم کالس بامی می تزالکدونمیحاالخودم م(داکنهی مثل من پگی دي جایتونینه بابامگ م_ 
 ی امروزرانندمـــگهیشعورمیب)تونمیم
   شدهی راننده خودش چنمیاصالمجال ندادبپرسم بب 
  کنفی کنهیربروامروزوباماشی امالیخیب_ماهان 
  حمال اقاشم امروزرمی که مسابقه مرمیمسخره نم_ 

  بلندخوبه کـــــه کالس دارهیخوب راننده شاس_
  خودمودوس دارمفیمن شغل شر_ 
  هستمیفیعجبــــ شغل شر_ 
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 کنهی مخی آمپربچسبونه ههمون توبشنوهی اون طرف االن صدامونوممیابری بابـابيا _محمد 
  سمت پله ها برددوبهیبازوموکش 
 ارمینوبیبچه هامن برم ماش_ 
  سرکارمیباشه بروخدافظ ماهم بر_محمد 
 نمتونیبیباشه خدافظ فردام_ 
  بودشخوانیرپیماهان حسابدارومحمدمد 
 

 دورمحوطه روازنظرگزروندم هی چشماموبازکردم و ادی تاحالم جابدمی کشقی چندتا نفس عمستادمی اکمی شدم واردمحوطه
   رستوران زده هـایی عجب جاشییخدا
   خاكي بارون بورنمی زچسبهی دونفرهههههه مي روادهی براپبیعج

 به ی ولستی نيزیچ..ه؟؟یمگه چی به عاشقرچهیدلت نخوادبچه فق... خوادیچراتوهم خودلم م...   بازتوي توهم زدههههههه
   روشن کننی بروماشالیخی اونوقت بي فک کن توقدخودتم پول ندارنیا

 نگی رفتم طرف پارکداکنمینوچجورپی ماشحاال
 ....  آخهمی بلنذاری شاسنی ماشنجاچنتایآخه عقل کل ا_
  ینی بهش کردم اوهههه عجب ماشنگاهی

  وسوارشدمروزدمیدزدگ
   مکافات ازحالت اتومات خارج کردم وراه افتادمی اتوماته استارت زدم وباکلنکهی چطورروشن کنم احاال

 ییمای انگارتوهواپهههههیزی چعجب
   شدمي ساختمون روندم ومنتظرجناب موسوي تاوروداطیبااحت 

 نداختمی نگاه منی به داخل ماشهمونطور
  اومدرونی بي چشمم به جمالش روشن شدکه ازدرورودکه

 !! یپی تباباعجب
  که رودستش انداخته بودی کت چرم شکالتهی کتان بایتی جذب شلوارکبریدتوسی زده بود بابلوزسفییشوباالی قهوه ايموها 

 .. ـــــالیخیدبیارز ی مونیلی اصل بودکه چندمي به ساعتش افتادازون مارکانگاهم
  اسمشوی نه کسکردیوصدامی ن خودش به اسم کسکردمی رستوران کارمنی که توای مدتنی توانکهی بودم وتوفکرارشیخ 
 دونمی من که نمدونستی میحاال هرک!!دونستیم
 
 ، بسته شدن دربه خودم اومدميباصدا  
  به پشت انداختم سرش تونهیازآ

  جابه جاشدم وی بودکمشیگوش
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  کردمصداموصاف
 ...دبیمجددآسالم،کجابا_ 
 )فتهیهههه خودش(دی حرفم پرونیم 
 وفتیراه ب_ 
  نی شعورمعورتواکمیمایخودمون 

 ...يزی نه چی نه سالمستی نادم
  به خودم اومدمباصداش

 ...ازفضاچه خبر_ 
 نگاش کردم پوزخندرولباش بود 
 ؟؟؟ نــــــــــه؟ي انقدالغرنهی،براهمیکنی میروهوازندگ_ 
 
   گفتی لحن خاصهی بانه
 یلی بهم برخورد خیلیخ
  تی شخصی ولنمییدرسته  ازقشرپا 

 ... دارمکه
 کردمی وضعف می بدبختاحساس

   گلوموگرفتهخی بدبودبغض بیلیحالم خ 
   کنمهی گرخواستمی نمبود

   چرازودرنجممینجوری اچرامن
  تودلمشمی برخوردتند زودناراحت مهی باشه پس چرامن بايدقویمردبا

 دمیبراخودم لب ورچ 
 وفتی راه بیی کجايمحمد_ 
  توفکري توبرسمی واتونمیکاردارم نم 
  بعدي داربرافکرهاتونگه،
   شدم منينطوری خداچراایییییه 

  خودت هواموداشته باشخداجون
 م؟یدبریبله چشم فقط جسارتاکجابا_ 
 گمیتوبروم_ 
 چشم_ 
  می کردم همه حواسم به رانندگیسع  
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 باشه
 

  گفتیرومی مسيموسو
   ساعت بعدمی حدودنرفتمی ممن
  طبقهستی برج بهی به میدیرس

   شدنادهی قبل پي جلووروديتجار 
  امنتظرمی پارك کن زودبنیماش_ 
 بله چشم_ 
  شدوقبل بستن درادهیپ 
   فکراتوبذاربرابعدتوخونهيمحمد_ 

  کردي فضانوردشهی مهم
 ی آب شم باکمخواستمی میعنی 
  رمندهخجالت وش 
  

 چشم جناب_
   کردمنوخاموشی وماشنگیرفتم پارک  
 نای باای رانندگدهی مفی کاخ
 موتوزدمی شدم ورادهیپ

 
   سرعتم خودموبهش رسوندمنیباآخر

   پوزخندزدهی ابروانداخت باالبعددنمیباد
  اخم رو برگردوند،راهمچهی نوبا

  منم مثل بچه مظلومادنبالشافتاد
 !! مظلومم نه؟؟؟شییخدا

  درش بازشدی وقتمی دومنتظرشدمی دکمه شوزدمیدیبه آسانسوررس 
   ازکنارمی باعجله اومدوقتیشخص

  زدومن که انتظارشونداشتم افتادم  آرنجم خوردي تنه بدشدیردم
 دیچی تودستم پي دردبدنیزم

  تحمل بودرقابلی غبرام
  دستم ضعف کردم چشاميوا
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   نخوردهيزی صبحم چرفتی میاهیس 
 بودم

 خدا،چشاموبسته. دستميوا
 بودم،آرنجموتودستم گرفته 
 بودم اززورچشمام نمدارشد 
  بدافتادم موقع افتادن باآرنجیلیخ
   وخودمم افتادمنیخوردم زم 

   خورده بودچی که مچش پرودستم
   دستموبادست راستم گرفتممچ
  خدانفسم بنداومديوا
 
 نی انمی پاشوببيچت شدمحمد_
  ،مثل بچه هاهی چایلوس باز 
 ي نخوردرکهی زخم شمشيافتاد 
   دست چپموتکون بدمتونمینم_ 

 ییییییییی ادردداره
 ،می شدي خداعجب گرفتاريا_ 

  ادا و اطوارام تموم کننی شد ارمیپاشود
   هم که به من خوردهیاون کس 

 کردی نمي کارچی مونده بودهبودمات
  بهش انداخت وبای نگاهيموسو
 یظی غلاخم

  ترم حواست کجاست محيآقا_
 بخداعجله داشتم شرمنده_پسره 
   اگه باچشمشهیرنمیکارت د_ 

  ینی وجلوتوببيبازبر
 بله حتمآبااجازه_ 
  برو_ 
 گهیععععهههههههه چه راحت م 
   خودشنیبرو خوبه من خوردم زم 
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   برو خداصبربده خداگهی مرهیگی ممیتصم
 بادست  راستم دست چپموگرفته 
   بلندشدمنیبودم اززم 

  بوددهی دستم امونموبردردمچ
   کنمهی ازوردردگرخواستیدلم م 

  بخاطردستم بدبودحالم
 ادبودیدردش ز 

 دیکشیرمی مچم توکناراستخون
  برمدمنی اجازه مدستی من حالم خوب ني موسوياقا_ 
 مارستانی ببرمتی وبده خودم مچییسو_ 
  که دارممی پسندازممارستانوبدی بنهی خدامن پولم کجابودکه هزییییوا 

 ستی نهمراهم
 رمینه نه خودم م_ 
  وبدهچییسو_ 

  گرفت طرفمدستشوباتحکم
   تفاوتشی نگاش کردم بانگاه بکمی 

  درسته پول نداشتمکردی منگاهم
  ی کسونی دوستم نداشتم مدیول 

  درددستموتونستمی نممی وازطرفباشم
  کنم وبااون دستم نگه داشتهتحمل

  مٍن مٍنیبودم باکم 
 ...خواینم... آخه_ 
  گفتی خشن وعصبیبالحن 
 اخه نداره زودباش_ 
 حاال اگه ول کردآقااصآلدست  
 نگاش کردم واروم گفتم...من سالمه 
   دستموجداکنمتونمینم _ 
   شداومدسمتمیبدترعصب 
 کجاست_ 
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 بابهت نگاش کردم 
 !!!؟؟؟؟یچ_ 
   حوصلهگه،زودباشی دچیعمت،سوئ_ 

 ) بهم انداختینگاه(نازکردناتوندارم
 بتهی توکدوم جگفتم
  اومدکردمی فقط نگاش ممن
  راه افتادي وبرداشت وبه طرف ورودچی شلوارم فروکردسوئبی دستشو توجکترینزد
  خدا قلبم، سکته نکردم خوبهيوا

 ی شورشوببرن روانمرده
 رفتی مي که به طرف ورودهمونطور

 ین خونه سبز کیتونیعلف هارم م_ 
  اهی وقتموگرفتیامروزکل

 رفتی همونطورکه مرفتمیدنبالش م 
  گفت باخودم فک کردميزی چرلبیز 

  هم نشدقهی اتفاقا که ده دقنی اهمه
 پوففففففففف

 روزدی دزدگمیدی رسنگی پارکبه
 ی پشت رول منم بادستونشست

  وناراحتشدیشترمی دردش هرلحظه بکه
  فقری پولی دلم گرفت غم درد بیغم

   به گلوم چنگ انداختي بدبغض
  منوساکت ترنی داشت واهی هوا گردلم

   مرد درسته که ازهی بود منم کرده
 ی بودم همراهش ولپرسنلش

 دوست نداشتم جلوش بدبخت 
 نانهی درجلوروبازکردم با آمادی ازترحم خوشم نمامیبنظرب  
  شدمرهی خرونی وبه بی داده به صندلهینشستم سرموتک 
  شدمرهی خرونی به بي کنارشهیجلووازش 
 باصداش به طرفش برگشتم 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 14 

   خوردنهنی زمهی؟؟؟؟ينطوریتوچررا ا_ 
 واالمنم مردم...کی دردکوچهی

  ی مونی دخترا منی عهی خوردن بغض نکردم چه برسه گرنی بازمیول
  گفتکردشی مگوشی بازي که مثل بچه هاطنتی شهیبعدپا 
  ينکنه واقعآدختر_ 
  بودي که چه بشرییییینگاش کردم وا 

  داشتطنتمی حال غرورشنیدرع
  ي لبخندکردیکه خاصش م 

   اگهشیی فکرم زدم خدابه
 دختربودم تورش مبکردم 
  حرفمم هههههی رفت پهوحواسمی
  گفتمیاالن من چ 

   وروموبرگردوندمدمی ورچلب
  زل زدمرونی وبه بشهی شطرف

 یییییی نازي ناراحت شدي نازیآآخ_ 
  نکنهی حاالگرباشه

  گفتدهی کشي جورهی رو یییییناز 
 شترشدی بدبغضمیلبم لرز 
  گفتمیباصدالرزون 
 ستی تحمل کنم کارام دست خودم نتونمی نمدهینه نه آخه درد دستم شد_ 
  بهم انداختقی عمی نگاههی 
  شدرهیوبه روبروخ 
  نکنه نکنــــــــــه نهيرفت توفکر،وا 

 ... نداره ازکجاامکان
 . فکرش من نباشمخداکنه

 میدی که رسمارستانی بنی ترکی نزدبه
 می شدادهی داشت وپنگه

  که گفتتوفکربودم
 الوووووو_
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 یرچشمیلبمو به دندون گرفتم وز 
 نگاش کردم بالحن سردوخشک گفت 
  باشعی فکرسريانقد فکرنکن جا_ 

   بعد توخونهي فکراتو بذاربراصددفعه
 دی پسره کوربود تورونداون

  کناريدیکشی ميدی دتوکه
  شی تفاوتی بهم انداخت وباهمون بیبعدنگاه 
   باوجود مردبودنتي محمدگمیم_ 
 زنهی نمفی نموره ظرهی کلتیه
  نی اگهی می خداچيوا

   نگاش کردم همونطورکه توباترس
  کردی اخمفکربود

 نطوری ازبس اي چون الغردیشا _ 
  به نظرم چند باردهی منشون

 ادی روفرم مکلتی باشگاه هيبر
  داشتمنوکمیاوپس ،خداااهم 

 کردمی منجاخفشی درتوانم بود هماگه
  کردمی مشی اصآل قربوننه
  دازدستتی اورژانس ودکتره گفت بامیدیرس 

   گرفته بشهعکس
   عکسي برافررستادنم
  ضعف داشتمداحساسی شدي دکتر واي برامی گرفتن جوابوبردبعدعکس

 کنهی  بگم فک منیبه ا 
 امی اره می ولشایی خداامیدارم نازم 
  بهی نگاهنکشیدکترازپشت ع 

  نگاه به عکس انداختهی  ومن
 باتوجه به عکس دستشون موبرداشته_ 

   دستهی نه من با ي وامارستانی گچ گرفتن وبنهی هزیچی کارکنم کارهي دست چجورهی نه من باي بستم واچشام
  دارماجی  کارکنم به پولش احتتونمینم
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 کارباشمی بتونمی نممن
  رو به دکتریتیبانارضا 
 تاچه مدت_ 
  ماهکیتا_ 
  آخه چرااکمکی ماه خداکی ؟؟یییییچ
 نیری حاالگچ نگشهینم_ 
 دباالی ابروش پرهی 
 چرا؟_ 
  باخودمشی بقنی کننهی فقط معاشهی برم سرکارم متونمیاخه اون وقت نم_ 
  توگچ باشهددستتونی که باشهینم_ 
  ماه تاخوب شهکیتا 
 ..  خدا چقد من خوش شانسمیییییوا 

  ، شانس مسرورمنی من بخاطرااصآل
 کارکنمی چلی دست علهی حاالبا
  بخودم اومدمي موسويباصدا

 ریدکترشماگچ بگ _ 
   فحشش دادمی کردم تودلم کلیاخم 
 اری پولشوازکجابي فکرکردنیبه ا 

  کردمیپوف
 یوباشرمندگ

 اخه_ 
 دیوسط حرفم بر 
 همون که گفتم_ 
 نهینگاش کردم بااخم و دست به س 
  بودستادهیا

  نهی گرفتن وبعدپرداخت هزدستموگچ
  ناراحت بودم که پولمی خارج شدمارستانیدازبی زحمتشوکشي موسوکه

  ینداشتم که خودم پرداخت کنم ول 
  بود خوب شدمن که گفتمحقش
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   نذاشتخواداونینم 
  وبعدخارج شدن ازمحوطه بدون نگاه کردن به منمی شدنیسوارماش 
 خونتون کجاست_ 

  اضطراب نگاهش کردی وکمباتعجب
  رومونی محل زندگادی بخواستی نمدلم

 ازمنطقه ي مولوابونی خيآخه محله ماتو( شدبراشی دورمیلی خناکجای راه بود آخه محله ماکجامحله ای تازه تااون جا کلنهیبب
  ستی باالشهره دورننجاکهی شهرباانیی پايها
 ) کجاي کجامولوهی فرماننی شمابگنه

  روبهش گفتمپس
 شمینه ممنون اسباب زحمت نم_ 
 رمیخودم م 
  بگویشینم_ 
  متروسگاهی انیممنون منو تا اول_ 

 شمی ممنون منیبرسون
  ولرزش ازحرصی کالفگیهمراه باکم 

 کردی به زورکنترل میی وصداتیوعصبان
  انقدم منومعطل نکن صبرم...آدرس_ 

 شهی تموم مداره
  دادمحی که بهم انداخت ترجیبانگاه_ 

 ی ارومي بذارم کناروباصدایسیرودربا
 يمولو_ 
 شدی ك می سرعتنیراه افتاد،باآخر 
  انداختمرونی بهش و به بی بود،نگاهینیروند،جوسنگیم

  دست برد سمتدمی چشم دازگوشه
  ي صدایضبط روشنش کرد بعدازکم 

  پخش شدنی توماشکیموز
  دارهی آرامشچشات

 ستی نیچکی هي توچشماکه
  قلبتي که تودونمیم
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 ستی نیچکی هي جزمن جابه
 کردمی نگاه مرونی که بيهمونجور 

  توفکررفتم
 زدی نمی هم که حرفيموسو 
 زدی حرف نمنی بود کآل توماشرهیبه روبروش خ 

 کردمی میی تنهااحساس
  فقط... فقط خواستی من ونمپدرم

 ... نکی ايبرا
 ... خودم بودم نهدادکاشی فک کردن بهش عذابم میحت

  دوست داشتهیکی منوخواستی مدلم
   آدم که هستمی خاصه ولطممی شرامی شهرنییباشه خوب درسته پا 

 دمی مکهی تی به صندلسرمو
  کردمی نگاه مرونیوهمونطورکه به ب 

   فکر کردمنی ابه
  عاشق بشمتونستمی منم مکاش

 ؟؟؟...ی عاشق کاما
 ... احساسهی بودم باي شخص عادهی منم مثل کاش

 دی به جلوش زل زده ته دلم لرززی اخم رهی باکنمی نگاه مي موسوبه
   بودافهی بود خوش قپیخوشت

  حس خاصههی توچشماش ادی ازش خوشم میی جوراهی خوب ی که دوسش داره درسته اخموعه ولی کسخوشبحال
 ... خاص آرامشهی 

  اهنگی پرهی محواسم
   بودمشی دختربودم کاش توزندگکاش
  دختربودم دوسم داشتکاش

 
  دارهی آرامشچشات

  ازغمکنهیکه دورم م 
  گی بهم می احساسهی

  کم کمشمی عاشق مدارم
  آرومتي با چشماتو
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 يدی بخشی خوشبختبهم
  دختربودم اره؟؟؟اگیخوشبخت_ 
 ... منیول... ی ولشدگفتیم
 وی خوبیخودت خوب 

 يدی منم مادی يدار
 نتیریتوبالبخندش

 ي عشق ونشون دادبهم
  توبودم کهيایتورو
 ي باسه من دست تکون دادکه
 یازبس که خوب ×
 ...خوامیم

 اهامی تو کل رویباش
 رمی بگتاجون

 )2(دفرداهامی امیباش...باتو
  داکنهی پقتی که حقی به شرطینیری شابودنیاره تورو_ 

 ندازهی نگاه بهم مي گردهیبرم
 گهی ددنی وتاموقع رسگردونمیروموبرم

 کنمینگاش نم 
 

   دارهی آرامشچشات
 شمی پابند نگات مکه
  چشماتي تو بازنیبب

 شمی ومات مشی کدوباره
 دی قطره اشک ازکنار چشمم چکهیقلبم فشرده شد _ 
  کنی بانگاهت آسمونمویبمونو زندگ 

  من باشبمونوعاشق
  کنیبمونومهربون

  آرومتيتو باچشما 
 يدی بخشی خوشبختبهم

 وی خوبی خوبخودت
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 يدی منم مادی يدار
 نتیری با لبخند شتو

  توبودم کهيایتورو
 ي دست تکون دادبهم
  یازبس که خوب ×
 ...خوامیم
  توکلی باشخوامیم

 ...اهامیرو
 رمی بگتاجون

 .. باتو
 دی امیباش

 )2...(فرداهام
  بهخواستمی نمگهی بستم دچشامامو

  فک کنمیچیه
 کردی ولم نمی چراهاوبغض لعنتنی ایول

  بردضبط وخاموش کرددست
  پوزخندبرا خودم زدمهی توهم تودلم اخماشم

  نگاه نکرده متوجه حالم شدنمیا
   چه خوب بوددویفهمی راحت حالمومچه
 اوردی به روم نمکه

  افتادمادآهنگی
 وی خوبیخودت خوب 

 يدی مادمنمی يدار
 میدی رسدمی آه کشهی 

  بالحنمیدی رسی اصلابونی خب
  نگام کنهنکهی بدونه ایخشک 
 دبرمیکدوم سمت با_ 
  نگاهش کردم وآدرس دادمیرچشمیز 

  رفتی مدادمی آدرس کوچه هاروممن
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  رونبودنی ماشگی ك دییتاجا
 

  تشکرکرد بدون نگاه کردن بهمباخجالت
  تکون داديسر

  شم کهادهی وخواستم پدروبازکردم
 ....ریام_ 
  لحظه جاخوردم اسمموصداکردهی 

  ي وپسوندشوندی پبدون
   ازکارمندایکی اما دمشی ندادی زتاحاال

 کردی هست به اسم صدانمگنی مقشمی رفکه
  هواست به منهیی عموکجایییهو_ 
 هان بله بله_ 
 يگردی استراحت کن ازپس فردا سرکارت برميای بخوادیفردانم_ 
 .... جنابیبله چشم ول_ 
  بگم،نگمدونمینمساکت شدم  

 ستی تادق نده ول کن نستی ك نستی گفت آدم بشونیرلبی زدمیشن
  حرفتوبزننیاروزمی فضابالیخی شده باز بیچ_ 
 دمیهم خندم گرفته بود هم خجالت کش 
  دست موتوربرونمهی باتونمیمن نم_ 
   اتاقمای بيپس فردا که اومد_ 
   نازی باکمهوناخواستهی ی چراولدونمی تکون دادم نميسر 
 بله چشـــــم_ 
 چشماش گردشدوبابهت نگام کرد خودمم کپ کردم 
 

  جوضیبراتعو
  خدافظنمیاوم ممنون که رسوند_ 
  بگه خواستميزی چنکیوقبل ا 
  شم آرنجموگرفتادهیپ 
  ضربان قلبم رفت باالییییییوا

  برق گرفته ها برگشتم طرفشمثل
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  تعجب کردمی ناگهانازحرکت
 شتری خودم بوتعجب

  برگشتي کم ب حالت عادکم
  من سرخ شدمیول 

 سخوتی دستاش سرب گذاشتن ميانگارجا
  زد دستموهنوزتودستشيآشکاراپوزخند

 بود
  ي چراسرخ شدهیچ_ 
  نگفتم ك پوزخندش بزهريزیچ 

  شدلی تبدخندش
 ي ك سرخ شددمتیدستتوگرفتم نبوس_ 
 شمی که االن ذوب مکنمیبدترکبودشدم حرارت صورتمواحساس م 

 دمیدستموکش
  قلبم روهزاربودضربان

  بودی حس خوببی عجیول
 

  آرامش،رخوتاحساس
  بودشهی آرامش براهمنی اکاش
 شکالت...مثل... مثلنیری وشنیدلنش

  
   شب شدمنمگهی بروخونتون دیییهو_
  برم فکراتوبزاربرا توخونهخوامیم
 یستیبعداروم گفتم که آدم بشون 
 دیببخش_ 
  ابروباالانداحت 
 يرینم_ 
  تعارف نکن بگو من تنهای بامن باشي دوست دارهی چانهی لبخندموذهیبعدبا 

 کنمی میزندگ
 باترس وبهت نگاش کردم 

 گهی می چنی من ايخدا
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  تکون دادم که وروبرگردوندم که برميسر 
  نگاه کنممی نهی که من کشنی ماخودشونویلی خهیچ_ 
   کردمیاخم 
  آقاستمی نیلیمن اون خ_ 

  مگهي مگه دختريای نازمگمیم_
 ....خوامیم 
 بعدباپوزخند 
 ی خودت چشیپسرجون پ_ 
  محض اطالعيفکرکرد 
  بهیلی تماچیمن ه 
  همجنس خودم ندارم حاالم 
  برمخوامی شومادهیپ
 رسمآگفت گم شو 
   کردم کهیرلبی زی خدافظهی

   شدمادهی پنکی ندادبعداجواب
  ابونی دورشدازخباسرعت
  کردمیط وچندکوچه ردشدم

 دمیتابه خونمون رس 
  قد رفتکی باری طوالني هاکوچه

  وامد دوتاآدم 
 زبودی عجب کوچه تمچه

 نوی هممودراوردمیمی ساده وقدهیگوش
  دست دوم گرفتمشی چندسالپهم

   به ساعت انداختمینگاه
  هشت بوداوفففففف

  بودیچه روزمزخرف 
  ازاحساسی وخالکی کوچاطیواردح

  خونه باسه اتاقهیشدم  
 مونهییرای ازهمه بزرگتره پذشیکیکه  
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 می چقدرهم مامهمون داشتییرای پذههههه
 کردندی می تک فرزندومادرم دوبرادرداشت که توشرق شهرزندگپدرم
  خوبه اماشونیی مالوضع
  مامانم باباموانتخاب کردطردشچون

 شوی هرروز احساس دلتنگسوزهی مادرم مي دلم برادمی کشیکردند آه 
 خوادی نمکنهی می خالییتوتنها

 آشپزخونه نشسته وباخودش ي گوشه دمی نداشت بارهاموقع خواب دی چرا جز ماکسدونمی کنه نمهی گري منو مهدجلو
  کنهی ناله مکنهی مهی وگرحرفهیم
  همه غمنیدلم فشرده شدازا 
   که بخاطرشوهرش بخاطرعشقشیزن

  کهي وبامادرشوهرگذرهی می چازهمه
  خون به دلش کرد تافوت شدتادوسال

 ی بحثدمی تاحاال نددهی هرروز بااحساس ولبخندجوابشومپرستهی مادرمومپدرم
  اما بازم زن بود  دل نازك بودکنن

  دختر توخانوادمون بودهی حداقل کاش
  تنهاستیلی دل مامان خشدمحرمی مکه
 ....میی تنهایلی بازم خی ولمی خاتواده چهارنفرهی تونکهیباا
 :\الیخیب
 .... بگذردزی ننیا

   طولی باکرختدارمیموازدربرمیتک
  واردساختمونکنمی می طاطویح
 شمیم

 خوندمامانمی داشت درس ميمهد
 دادینشسته بودپاهاش درازکرده بود ماساژم 

   ازغم مچاله شد کاش انقدصورتم
  دکترببرمشهی بود که درتوانم

 کنهی نداره استفاده ميری تآثچی که همتی ارزون قيهمش کرما 
 امی به خودم مییباصدا

  مادرهیچ_
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  به مادرم که نگااهش به من بودینگاه
 سالم_
 یسالم مادر،خسته نباش_

  کردودوباره مشغول شدی سالممیمهد
 یسالمت باش_

   اومدنیی مادرم ازروصورتم پانگاه
  ثابت موند باهول والورودستم

  دستت مادرشدهیچ_
 ستی نیزخاصی مامان چیچیه_

   دست گچ شدمو تودستش گرفتشمی بلندشداومدپیبانگران
  نشده دستت توگچه؟یچیه_

 کشمی ازتودستش میحوصلگیدستموباب
 رمیگی ونگاهموازش مرونیب

  شدينطوری خوردم انی سرکارزمیچیگفتم که ه_
  باترس زدتوصورتشمادرم

 يازموتورافتاد_
  نه مادرنه_

   سرتکون دادمیباکالفگ
 میشام دار_

  نگفتیچی اما به احترامم هدی باری مشی خوشگل آبي ازچشماینگران
 می داریرزاقاسمی مادرمآره

 خورهی عذابهم منی داره حالم ازگهی داوفففففففف
 میردارینون پن_
 ...غذاکه_
  بخورمزسبکی چهی خوامیم_

  بگه ازکنارش گذشتميزی چنذاشتم
   شدهاتی بی باتکه نانربرداشتمی قالب پنخچالیرفتم توآشپزخونه از 

 چشاموبستم وبه میشونی به متکاپشتم دستموگذاشتم روپمودادمی نشستم تکي ازصبح خوردم بعدخوردن رفتم کنارمهدمونده
  فکرکردم بهندهیا
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   باخودمکارکنمی من چنکهی به ایزندگ 
   باخانوادم واقعآ موندم توکارخدامیبازندگ

   خداشکرتییییههههههه
 کردمی نامعلومم فکرمندهی به آداشتم

 یرعلیام_ 
  شدمرهیچشماموبازکردم به مادرم خ 
  نهی هزمارستانی بی رفتیمادرباک_  

 ... وگچ
 صاحب کارم،چون بااون بودم خودش داد_ 
 آها،خداحفظش کنه،دستش دردنکنه_ 
  شنیدامی پنجورادماکمیا
  به مادرم کردم بافکرامروز وینگاه 

 ...دمی کشی آهيموسو
 هیزی مادر که عجب چیی مادرکجایه

 ...اخمو
  دلمشی دورمامانم بگردم،ازسادگیاله
  بروش زدمي شد لبخندشیر
 قربون دلت برم_ 
  ابروباالانداختهی 
 ي قربونمون بريخوایشدتومیحاالچ_ 
  بشهيزیدچیمگه با_ 
 يزیکآل زمونه نشون داده آدما چ_ 
 شنی مهربون مخوانیم 
 طنتیخندم گرفت وازروش 
 ... محبتشیعنیبابام _ 

  توحرفم اومدعیسر
 بابات فرق داره_ 

  ازهم بودمنطوردفاعی اعاشق
  یچه فرق_ 
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 اون باباته_ 
 بابام نه عشق مامان سحرگل_ 
 ، عشقتیگیخوب حاال خوبه م_ 
 عشق آدما باهمه فرق دارن 
 اونم باهمه فرق داشت...ادیحرفش منو 

  ی باربود که مدت طوالننی من اولیول
 هی آدم شهی برخوردداشتم مگ ماهاشب
 .....باره 
 

  تا راحت ترخواستی میی تنهادلم
 ...  بااوني به فرداها وفرداهافکرکنم

 ...=((دونستمی حداقل اسمشومکاش
   بلندشدم وهمونطور که به طرفازجام
  رفتمي مشترکم بامهداتاق
  نابي انبوه ازحسایباقلب

   داشتن دوست داشته شدندوست
 ،همدردمادر

  کهيغمخوارپدر،برادر
 .... ودیدی گاه مهیتورومثل تک 

  دونمی که نمیحس... نوپایحس
 ... حس زودگذرهی...  بذارمی چاسمشو

 عشق...ای... گانهبچه
 ... نابي ماالمال ازحسای باقلبدونمینم

  حس ممنوعستنی ادونمینومی افقط
  ممنوعه رودرش نوشته ورودافراد ناشناسآره

 کاش منم جزو... ممنوع کاش 
 :)) ها نبودمناشناس

 کجامادر_ 
 بخوابم،شب خوش_ 
  جابندازابراداداشتی بیییییمهد_ 
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  خواست بلندشه که نزاشتميمهد 
  تودرستو بخونذارمیخودم م_ 
 یتونی دست که نمهیوامادر با _ 
 ری تنهاباشم شب بخخوامیم_ 
  مادرمیتیوبدون توجه به نارضا 
 وارداتاق شدم موقع بستن در 

  گفتی که مادرم مدمیشن
  بودي جورهی شده اصال امروز حالش ی امروز چیعنی_ 

 دمی بعدپهن کردن رخت خواب دراز کشدروبستم
 م؟؟؟چرای معلوم بود،من کفمی کاش تکلنکی به اکردمی حسم فکرموبه

 ....   دست وپابزنمای تودندیبا 
  پهلوشدمبه

 ...مکارکنی تازم چباحس
  کناربکشم من تازه تجربش کردمتونمی نمنه

 ((; اما ممنوعه...ی توت فرنگینیری مثل شنهیری دارم شدوسش
 

  کهمیدی خواب بودم خواب متواوج
   ثابتتی شخصهی منم به بالخره

   حس نابهی ودرکنارمحبوبم دمیرس
  طوفان اومدهی اما کنمی موتجربه

  ازهم دورخواستی و عشقمو ممن
   بود دستم ازدستشجی مهیلی خکنه

 کردمی واسمشوصدامزدمی داد مجداشد
 ...دیرسی صدام به گوش خودمم نماما

 زدمیاسمشوصدام
 یرعلیرجان،امیام_ 
   فقطی بدون حرفکنمیچشاموبازم 

 زنهی به روم مي لبخندکنمی منگاش
 ،پشوپسرم ساعت دهه سرکارتم_ 

 ی صدا کردم نرفتیهرچ
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  دارمیامروز مرخص_ 
   بلندبلندشدمیستم کمچشاموب 

  بود حوصلم سررفته بودبعدازظهرشده
   به خونه موندن نداشتم زنگ زدمعادت

   باهمی ازبچگگهی سه تفنگدار دبه
   بهمون لقب چهارتفنگ دارمیبود

  ي وتفنگ بادرکمونی بودن اخه باتداده
 شهی وهممیکردی مي بازتوکوچه

  چهارجفت جدامیهم باهم بود 
  ی ازلحاظ روحگی فقط من دينشد

   بهمی اگه بفهمن چه حسیعنی
  چهارتنفگدارمیشی بازم مکننیدامیپ

   که برمشدمی آماده مداشتم
  کردم موهاموشی به خودم صورتم خوب بود صالح چند زوزپی نگاهنهیتوآ

 دی باالشونه کردم بلوزسفسمت
 دمیموپوشی وتوسی آبچهارخونه
   دستم انداختم بهی نگاهنی ازانمی خوب ای مشکنیباشلوارج
  اصآل ازگچی کمتر شده بودولدردش

 کردمی نبودم احساس میبستن راض 
  کردمی طیالیخی وزنه رودستمه بهی

  رونی زدم بازخونه
  بودی روزخوبدرکل

  ادنبودی دردش زدارشدمی ببادرددستم
  خوب انقدبودکه ازدردشیول
   بودشی خوابشم هواگرگ میب 

  کهي توجام موندم وبه کاریکم
 کردمی داشت فکرميموسو
   به ساعتمی بلندشدم نگاهازجام

 دادی نشون ممی پنج ونانداختم
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   به طرف توالترونی زدم بازاتاق
  کارموکردمنکهی رفتم بعدااطی حکنج

   وصورتمو شستم وضوگرفتمدست
   باخاكمیبرانماز اما بخاطردست گچ 

  شی که مادرم ازدوران نوجونتربت
  مادرم تو وضوگرفتم آخهداشت
  بارکربالرفته بودهی شینوجون

  برم آشپزخونهبعدنمازخواستم
  چارهی افتادبي چشمم به مهدکه

   بوددهینجاخوابی من ایبراراحت
  خوابشوومدرختی نی سرماحتنیتوا

  دادم تادم،سرموتکونی کشی آهببره
  دورکنم حوصله غم نداشتمیافکارمنف

  خوب بود ودوست داشتم خوبحالم
   مادرم دارهدمیبمونه رفتم آشپزخونه د 

  دمی ازپشت بغلش کردم روشونشوبوسدهی دم مییچا
 ای مادردننیسالم به بهتر_ 
 ای پسردننیسالم به خلتر_ 
 هی کلمه پسردنی چرا باشندونمینم 
 ي زدم براي شدم امالبخنديجور 
   زدمي نشه لبخندنکمتوجهیا

  خودم احساس کردمشی تلخکه
  می حاالماشدرسحربانویصبحت بخ_ 

 خل
 ي بودي نشدرخلیصبح توهم بخ_
 آآآ،بانو،صبحونه بامن_ 
 ي بهت خوشگذشته هامهربون شدروزی دي شديشدکاریچ_ 

 گهی دگهید_
  آماده شدم برارفتنبعدصبحونه
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 ساعت شش بود وهشت 
  اماده شدم تاي پس زوددمی رسیم 

  برسمستگاهی ابه
  هشت وربع بوددمی رسیوقت
 ومدی هشت مشهی اخموهم هماون
   بهم نگاهدباتعجبیدی من میهرک

 ... هم نبودم ودستمروزی دکردآخهیم
 کاری بررفتنی تابخاطردمی برولش
  شدمتیری واردسالن مدمینشد

 کردی مپی تايزی بود وچنیی که سرش پای طرف منشبه
  کردم که همونطور جوابمودادیسالم

  هستنيجناب موسو_ 
 ...ی باعشوه بهم انداخت خندم گرفت اگه بودنیسرشو باالآورد ونگاه 

   برامگهی که دی اگه بدونیییهههههه
   باته خنده نگاش کردميای نمعشوه

  داد دهنلمی تحوي اونم لبخندژکوندکه
   بهش بگماگهی مطونهیگشاد ش 

 قورباغه
 ستنین_ 
  رغضبای منی عشهی اخموهمنیواااا ا 

 ستیشدنی چومدی مسرساعت
 ،؟؟؟ي محمديآقا_ 
  دارن باهامي گفتن کارشونیبله ا_ 
 نی گفتن به شما بگم براشون غذاببری ولستنیاوووم خب ن_ 
 !!!!!اآلن؟؟؟؟؟_ 
  ی نگفتن وليزی به من چدونمینم_ 
  اون جورشهی غذاهاآماده مازدهیتا

   من اطالع دارمکه
   دستموباالکارکنمیخب من االن چ 
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  بهش انداختمی نگاهآوردم
   بااونشی باعشوه ونازخرکیمنش
 غوشی جغی جيصدا

  خدابدندهي محمدي آقايوا_ 
  رفتمنیی تکون دادم وبه طبقه پايسر

  ي مجبوربوداوفــــــــــــچقدپله
   بودای طبقم کافهی ي طبقه بسازسه
   همهنی حال داره ای کــــــــــشیچ

  االف توازدهی بره تاساعت پله
   ساعت موعددمیچرخی مرستوران

 ،ی آدرسوگرفتم وباتاکسیازمنش
   خودمو رسوندمادهیپ 
   دوساعت راه بودششششششیچ

  مای خودمونی ولیییییی هیبترک
 می اوممممم پولدارهیی جاعجب

   رسمآکف کردمگهی حرفا دنیا 
   نگاه به منظره قشنگ وخونه هابرداشتم خونه نبودن کــــــــــه قصربودن رفتم دم محوطهالیخی تابلونشم بنکیبرآ

 سرفه کردی مرمردنگاهمی بود پی براخودش باغییبای محوطه به اون زدنی قشنگ وادادم بادگی دروبازکرددیی زدن آقابعدزنگ
  راه بودقهیتمون رفتن پنج دق کردم وبه طرف ساخي کردم وسراغ اخموگرفتم که گفت توساختمونه تشکريا

  کوفتت بشه پسراوفـــــ
 ییــــــــــیییییییه

 دمی کشی شدم ناخودآگاه سوتواردساختمون
 یالتی تشکواوووپسرعجب

   اتاقونیزی هاروتوتلونجورخونهیا 
  ینگهبان

 ي مثل خونه هادمی درستوران
 ... یخارج 
  نگاه شدم غذاروگذاشتمالیخیب
  اطراف نگاه کردمزوبهیروم 
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  ندادی کردم جوابصداش
  ی نشستم عجب مبلرومبل

   دلم گرفت کاشچقدنرمههه
 ((;ماهم

 دی صداموکه شنادی تابمنتطظشدم
  ادمثلی صبدکردم نه نمقهی ده دهی
  نیی پای کمدبرمی خودم بانگیا

 ی ولخواستمی نبود نمدمی کشسرك
 بااکراه رفتم طبقه باال همه جارو 

 دمی کشسرك
  ي تخت دونفره باالي رودمشید

  ومدی بود بنظرمدهی درازکشاتاق
   باشه وارداتاق شدمخواب

 ي اتاق قهواهی نگاهموگردوندم
  سوختهي قهواوارومبلمانشی بود دی سبک جالبيریسوخته وش 
 ری وزنیی پازی قرنيری شهیوبق 

 ي گچ کاری که به سبک جالبسقف
 يریشده بود وکف وسقفش ش 

 نطورکمدی ها همکی روسرامي قهواي هابارگه
 ونیزی مبلمان تلويروبرو

  بود بامبلمانیطرح جالب 
   اتاق  حالتنییدرپا 

  اتاق تختي داشت وباالمنینش
  ازخودشریدونفراه که باالش تصو 

   ي جالب بود بجاواربودی رودبزرگ
 وارانداختنیرشورودی تصوعکس

  نیی وپاسادهی تخت وايانگار باال 
  ازنگاه برداشتمکنهدستی منگاه

  به خودش نگاه کردم 
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 کلی جونم هیییییییییییییییا
  شدمخشی داشت میکلی هعجب
  ییییی کاره وادادورزشی منشون
 )شش تکه( پکشکسی سشکم

  بدرغمه توشی عضه ايوبازوها
  بود مسخش شدم وهمونطورچشم

 ستادمی طرفش رفتم باالسرش ابه
 

   چه معصوم بودتوخواب
 فت براش دلم ضعف ریییوا

  بهمزی وسوسه انگشیشونی روپدهی چشبي قلب گرفتم موهاتپش
   لبه تخت نشستمزدیچشمک م 

 دهی چسبي موهاوباسرانگشت
 لتی اسپنکیبه صورتش کنارزدم باا 

  عرق کرده بودی بود ولروشن
   کنارزدم تادمابدنشپتوارروش

   دستم به پتوبود که نگاهمادی بنییپا
   خوشحالتش افتاد دستي موهابه

  نی توموهاش چقدراآزادموفوروکردم
  بودیمردخواستن

   موهاشوبادستم عقبهمونجورکه
 رمی نتونستم جلووسوسموبگدمیکشیم
  بدن خودمم رفته بودي دمادیکشی بود که منوبه طرفش می چه حسنیا
 زدمیباال نفس نفس م 
   مننکی جزادمیفهمی نمیچیه
  یییییلی مردودوست دارم خنیا

  اگم ممنوعه باشهیحت
   ماالمال ازحس خواستن خم شدم روشی بدموکنارزدم وباقلبيحسا

  پرحرارت پرازدمیشوبوسیشونیوپ
  ناب حس دوست داشتنحس
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  که ممنوعه بودي مردخواستن
  همونطورموندم باتماسقهیچندد

 دمی خود شدم عقب کشی سوختم داغ شدم ازخودبشیشونیلبام باپ 
   اشارموازکنارچشمشوانگشت

 ...دمی بردم که رسنییتاپا
   به لباشرهی به،به لباش خدمیرس
  روش مکث کردم ناخودآگاهیکم

 سرم خم ترشد چشمام بسته 
   فاصله صورتمونقهیشدهرد 

 ....هوی که شدیکمترم
 یییییی ازهم بازشد واچشماش

  می شد هردوتوبهت موندداری بخدا
  نشون داد ن منی اون واکنشنه

  رهی بود همونجور خی آشوبتوقلبم
  چشمشلهی نگام به تمی بودهنم

 افتادمسخ چشماش شدم چه 
  داشت اوم توخودشیرنگ خاص 
  چشماش بهاري سبزکردیحل م 
 ي به سرسبزییاوردچشای مادتی
   عشق که ناخودآگاهيایدن 

  چشماشرهی سبزتکردی مجذبت
  ی مخلوط طوسییباون رگه ها 

   متفاوتي با پر از حسایومشک
 ..... وآرامش،غروري اشک،خونسرد،ي شادغم،

  که باچشماش به تکیآرامش
 کردی مقی وجودت تزريتک رگ ها 
  و احساسگرفتیدلت آرام م 
 يکردی متیامن 

   کهمیمونی همونطور مقهیچنددق
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  انگارکشهی مقی عمینفس
    کار هواتازهنی بااخواستیم

  کنهدای هاش راه پهی ربه
  وامی که به خودم مکنهی میاخم 

  رهیگی مزی خشنهی مکشمی معقب
  ي با ابروهازی خمی اونم توهمون حالت  نشمی که ازروتخت بلند مطرفم
   دست پاچه شدمکردی نگام متوهم

 دیهوغری بزنم که ی حرفخواستمیم
  ی الدنگ چه غلطتیپسره غضم_ 
 ی بکنیخواستیم
   خداحودت بهم رحم کنيوا 
  تته پتهبا
 صداتون کردم..غذاتونو اورده بودم ص_ 

  دمی اومدم باال دنینداد... نجواب
 خواستم صداتون کنم.. خنیخواب

 ||:عه فقط صدا؟؟؟؟؟_ 
  کردنه اونوقتداری چه طرز بنی ااونوقت

  
 دمی بهتردکردی نگام میضی غلبااخم

  نی شم براهممیکه تاناکارنشدم ج 
 باعجله

   بااجازهرمی مگهیمن د_ 
  فکری االن راجبم  چدمی خجالت کشیلی خواستم دربرم خهیوسر 
  چهارچوب در بودم کهکی نزدکنهیم
  دادبا
  کجاییهووووووووووووووو_ 
  خی تنم خوادی می خدا چي واستادمیا 

  بوداززوراسترس ضعف کردمکرده
   طرفش اخماش هنوزتوهمبرگشتم

   چشماش آروم بودبوداما
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   کردن بهش امتناع کردمازنگاه
  يکای که به سرامهمونجور

  ويربانمای خوارزم که سرشطرح
   که درکنارش به اوچشمیپادشاه
  تخت بود چشمنیی پاقآی که دقدوخته
  وبااکراهدوختم

 سرکار- 
   وباته مونده اخمندازهی ابروشوباالمهی 

 توصورتش
 ننننیداکردی پدی؟؟؟؟کارجدياونوقت چه کار_ 
  سفارشا موندههی برم،بقنه خوب_ 
 شخندیجفت ابروشوباالدادوبان 
  ي دارمیسفارش؟؟؟؟مگ سفارش_ 

 ستیازنی نگهیل،دی براتحوي ببرکه
 یجی وباگکنمینگاش م 
 ی چیعنی_ 
 واضح نبود_ 
 شمیمتوجه نم_ 
 واضحه_ 
 یباکالفگ 
 نیگی می چفهممینم_ 
 ی خودتوخسته کنستیازنی نگهی گل پسردیاخراج_ 
 یبابهت وکالفگ 
  چرا،آخهی چینی_ 
 يکردی می که داشتیبخاطرغلط_ 
  نه،نه توروخدایییییوا

 رهیگی ازخودم حرصم مبندمیچشماموم
  بچه پرونی احمق فقط مونده بود ااه

   حرف بزنه هرچندکه تاحاالبهت
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   نزدهکم
  کنج لبش بود ااااهههشی هنوزلون پوزخندلعنتکنمی چشماموبازمباصداش

 بلکه خوجلم هست ستی نه تنهازشت نمای خودمونی ولرمسکنهی دوحالت سنی توهماپوزخندی داره آخمی زشتو هگی دبسه
  قربونش برم

  مالش رفتفمی دلم ازتعرته
  نیاروزمی عموبیییییهوووووو_ 

  ی اضافي که غلطایی توفضاهمش
  یکنیم
   بود به رومشعور،حاالواجبیچقدب 
  ارهیب

  توچشمام زل زدقیدق
 يکردیکارمی معلوم نبود چکردمیاگه چشماموبازنم_ 
   تعجبی وکمیتیبانارضا 
 نیشما،شما خواب نبود_ 
 دبودمیبا_ 
 ينه خب،صداتون کردم جواب نداد_ 
 دمیشترنشنی بهی من ؟؟یاونوقت ک_ 
  چه اخممیبان 
 نی بازجواب ندادهیخب همون _ 
 دیدلم نخواست براجواب ندادنم با_ 

 رمی بگاجازه
 ...خب نه_ 
  بودي عجب شکارلحظه ایول_ 
 هوی خندهیوخودش غش غش م 

  وبااخمشهی ميجد
 ی بمونترسمیام،می تابنییبروپا_ 
 ی عفت کنیجفنمونوب 
   ازعقب افتادرخندهیودوباره زدز 

   به تاج تخت بودشهی که تکروتخت
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   ثبات نداره هانی خدا اوا
 دهی البته اگ بده ك نمالشفا

   به دلم نشست خندشبی عجیول
   خاصیلی خندش خدیخندی مخوشگل

   بهشیلی پوزخنداش خی حتبود
  بشرنی به ای اصآل همه چومدنیم
  ته دلم غنج رفت ازخندشومدیم

  شهی زدم اصآل مگ مي لبخندمنم
  نبودي ادم مغرورنی همچعاشق

  دوسش دارم اره من عاشقشیلیخ
  ارهستی که جرم نی عاشقشدم
  همنی با وجودتفاوت بیرعلی اممن

    عاشق مردروبروم شدم وبهنوعام
  ی مگه کسیعنی ستمی نمونی واصآل پشبالمی احساس منی ا

  مردمغرورنی که عاشقش امیدار
  ازآرامش  نشه منیباکوه

 ي خوش اومدییییییشدم اساس 
   اولنکهی جوونه زده بآي نوپاحس

  نیری حس شنی انکعی بآیراه
   داره مثل گس اما منمییایتلخ
 نکهی بااي خوش اومدرفتمشیپذ
 ي اومدی ولریادی يزوداومد 

 امی وازاتاق مرمی عقب مبالبخندعقب
……………… 

  فرهان 
  

  نمیشی صاف مدمی خندی که کلنیبعدا
 کنمی جااومدن حالم مي براوچندسرفه

  یی پرونی خدانکشتت پسر درعيوا
 یعنی ییی خنگ وساده ایلیخ
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  فکرکني وادارمی بدمنینفهم 
 دادمی ازدست مي صحنه انیخوب شدحوصله جواب دادن نداشتم وگرنه همچ 

 هاهاها...کردمی بودا اگه چشماموبازنمي عجب لحظه ایول
  رفتمسی به فکرم زدم وهمونطور بلندشدم به طرف سرویثیلبخندخب

  بعدیی روشویی وروبروکاراموکردم
   دست و صورتمو شستمنکهیا

 مشغول
  داشتما بزنم به تختهی نگام به لبام افتاد عجب لبنهی زدن بودم که توآمسواك

  پسره مردموازراه بدر کردیحت
  ی ولدمیزخندی رزی رازحرفم

  توذهنم جرقه زديزی چهی کن صبر
 ... اونک اونکی ولسای وای هیه

 ... پسربود په چرا من حس رخواگه
  شمی موانهی خدا دارم ديوا

  وهامو باهاش مکشمی به سرم میدست
 کشمی معقب

 دی مطمئن بشم آره بادی نه بایول
  نهی توآنهیشی رولبم ميلبنخندموز

 دمی وهمونطور که دستموهمراه بامسواك تکون مکنمی خودم نگاه مبه
 گل پسر نه نه دختردارم برات)بالبخندکش اومده رولبام(نهههههههیا_ 
  وکنمی وصورتم وباحوله خشک مکشمی وآب مکنمیکف دهنمو تف م 

  نیی پاارمی مهمونطورروصورتم
  به خودمی نگاهزتولتی منهی آوتو

 فرستهی براخوش می بوسمی ورزش کارکلی به هکنمیم
   توحلقکلتیکل،هیاوف باباه_ 

 ری توحلق اماوممممم
  زنهی میشی آالی بيخنده ا 

  وضع ظاخر باباالتنه لخت وباهمون
  که بخاطرییموها تاباالزانو ،شلوارك



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 41 

  بوددهی به صورتش چسبیسی ازخکه
 رونی بزنهی مازاتاق

 یرعلیام
  انگار عروسهگهیادیاوففففففف باباب_

  واال عروسام فک نکنم انقدطولش بدنخوبه
   توهمکمی اخماش ومدی منیی اوردن ازپله ها داشت پافی اوف بالخره شازده تشرکنمی مادسربلندی میی پايصدا 

  ادی داره مرغضبیاخدامی بود
  ادطرفمی داره مییییییییییییییییوا
 یییییی واآآآآدیموهنوزندی مامان نکنه بزنه شل وپلم کنه خدا من هنوزجوونم هزارتاآرزودارم،مامانم داماديوا

   بود که خواستمدهی رسمیتوچندقدم
  که دستم خوردستمی احترامش وابه
  رمشی تونستم بگزی پارچ لبه مبه
 کای رخت روسرامشیادی اما مقدارزوفتهی نکه
   دلم بذارمنوکجای حاالاي چه گنداوه

   اخمشزنمی می باشرمندگيلبخند
 ظترشدیغل
  کردمی کنم سعکارشی چنی خداايوا

   بهشتفاوتی وباآرامش وبخونسردباشم
  نی اارمی بيزی چی دستمالهی برم ردشم

 هی نکهی جمع وجورش کنم همیسوت
  که سرخوردمشدی چدونمی برداشتم نمقدم

  هوای که بوفتادمی مداشتم
  سالمم بازوشو چنگ زدمبادست

   همراهنونداشتیاونم که انتظارا 
   شد من ازپشت افتادمدهی کشمن

  نهي،واي شد من،موسوی االن چي درك کردم واتوی کم موقعزدکمی مجی  افتادروم اول تو شوك بودم  گواونم
 شهی منی خدا امروز چرا همچییییییوا

  دارم غشي واکنمی مي خرابکارهمش
 ي ازاضطراب واکنمیم
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  خودششی کنم ترس واضطراب وجودموگرفت نکنه پیاالن چه غلط 
 خواستی اون ازصبح که می چکارم

  حالم بدشد احساسيوا...بخاطر
   داشتم قلبم توحلقمیضعف وناتوان 
  بغضومدی اشکم داشت درمزدیم
  تکون بخورم بدنمتونستمیکردمنم 
 خاك...می شده بوده ازطرفحسیب 
 ...  بهتربودتايوفتادیرمیتوسرت ام 

 ی کنم ولفی توصتونمی دوسش داشتم احساس االن مونمکردمی احساس رخوت ممی به شماره افتاده بود ازطرفنفسم
  وگنگ نگاش کردم بانگاه سردباترس
  نگاش کنمخواستمی نمکردمی حس خفه قان مدیکوبی منمیشترتوسی قلبم بي زل زد بهم واظی غلواخم
 ادی  که به خودش مدمی به خودم میتکون

 احسی ازخجالت آب بشم دونستمینم
 رینه ام... ایقشنگم بهش فکرکنم  

  ستی فک کردن ني وضع جانی توااالن
 یی وباچشاشهیشترمیبغضم ب... لعنت

   وبهرمیگی نم اشک داشت نگامومکه
  م جا خالصشنی کاش زودترازکنمی پله نگاه مراه
 نی رو زمذارهی بلندشه،دستشومخوادیم

  ازدفعهندفعهی عقب که اتاخودشوبکشه
  روموفتهی وکامآلمشهی بدترمقبل

 کلشمی هکارکنمی چدونستمینم
 کردی بود تمام تنم دردمنیسنگ 
  دهن بازکنهنی زمخواستیدلم م 
 برم توش کاش زودتربلندشه 

  ضعف حالت تهوع گرفتمازشدت
  یباناراحت

 ن؟؟؟لطفآی بلندششهیشه،میم_ 
  نی اگهی میاچی ابروباالانداخت خدادمید 
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 ی وناراحتباحرص
  نی بلندشکنمیخواهش م_ 
 یثیبالبخندخب 
 من که جام خوبه_ 

  تاچه حدیی پروآخه
 نی رومندا،آخهی ببخشیول_ 
 ی تفاوتیباب 
 خب_ 
  وگنگی باکالفگپرهیابروهام م 
 هان؟؟؟_ 
  که هنوزاخمشوحفظ کرده بودیباپوزخندونگاه پرتمسخردرصورت 
 خواستیخواست،نمینونمی دلت هم،مگهيتوکه دوست دار_ 

  یببـــــوس.. منـــــو کـــــه
   داشتگفتیکلمات آخروکشدارم 

   حتمآاوردی اتاق وبروم مهیقض
 ی غلطهی خب اون موقع گفتمیدمیبا

 ...  خب اگی االن لطفآبلندشو ولکردم
 رق فتی االن موقعیول...بعدهابود

   کارموازدست بدمخوامیداره نم 
   ازهمه مهمترخودشوو

  بادمیکه د...  کهربودمی درگباخودم
 اوردی صورتشو جلومخماریچشما
 اومدی داشت درماشکم

  تونستمی کنم امانمي کارتونستمی کاش مکترشدصورتشی نزدنکهی ايوا
 دمی مهی تکنی سرموبه زمبندمی چشمامومحالی وزنش روم بود جون تکون خوردن نداشتم بهمه

 لحظه آخر نگام رو 
   مرض باپوزخندتي بود آپوزخندش

 ای حساسم رولبشه کآل موقع دنلحظه
  فک کنم پوزخندداشتاومدنم
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  منتظربودمنی حال روزمی وبرخوت
 کردی حرارت بدنم ببشترشده بودومنودرخودش ذوب مجانی داشتمآرامش ،هی باوجودترس حس خوبکنهیکارمیچ 

 نیری خواب شهی خواستیاب م خودلم
  چشمام هردرکناروتوفکرمحبوبت

  بردی وخوابم مشدی ترمنی سنگلحظه
  دمی صداشوکنارالله گوشم شنکه

  به گوشم خوردتنم مورمورشدنفسش
   که دوست داشتم توشيری دلپذحس
 دی شم باحرفش پرغرق

 ی حسش کنی نه حتمآخوشت اومدخواست،هانيدی ترسیاخ_ 
   جا خلوتهیحوصلشونداشتم،دلم  
  ی که فکرکنم به زندگخواستیم

  ساختم به اونامی که تورویقشنگ
 ی عشقم وتلخینیری خودم به شبه
 به اندازه قهوه زهرشه به جونم 
 ی توبغل عشقت باشهیحس قشنگ 

  قبلشي وبه صدانشی روسيسرتوبذار
 ي وباحس بودن به خواب بري بدگوش

  باشهي اگه ابدیحت
 ... منم خواستم بلندشم کهدی سرشوعقب کشنکی ابحس

 ....  که سرموبلندکردم کهنیهم
  گرفتتم  تنم گرگرفت قلبم گامپ گامپانگاربرق

  ی حس خاصهی شدم ي جورهی کردیم
  خاص بودیلی خوبم حس کردم خي ربخت مزه عشق تورگهاقلبم

  اززی لبر غنچ رفت ازحس خواستن وخواسته شدنشینیری شدم ته دلم ازشسست
 یهرحس
 نیریاشی ابد،تلخی خوب

  حس بودنی بهترنی واامابودن
 کردمی کمکم حسش مومن
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  درراه رفتن داره قدم به قدمی که سعي نوزادمثل
   گرومپي صداکردمی ماحساس
 نی قلبم توفضاخونه طنگرومپ

  کردیانداخته و عشق وصدام 
  کهیمحبوب...محبوبمو...اونو

   درذهنم کهیهموزمجهول
  سرازقلبم دراوردهي وچجورهیک

 کردمی  تپش قلب اونم حس میحت
   تفاوت مادرحسامون بود منیول

   معلوم بود وهمه چراهاومجهوالت مشخصندهی کاش آدونمی واون نمعشق
 هی وباوجود رشدمی باطل نکنه امامن درگيرحسای خودشودرگتاآدم
    شمالشی ببخخوامی که برام مونده پس نمهیزی چنی بودن برام ارزشمندترطرفه

  همراه بارخوتینی دلنشي وجودش حس گرما،گرماازحرارت
  بودحرکتی اونم بدمی کشخودموعقب

  خودمی بود ولی توچه حالدونمینم
  ومااستهی داشتم زمان بدوست

 یقی نفس عممی حالت باشمدتهاتواون
  عطرتنش مستم کردي بودمیکش

  تواون حالتهی فقط چندثاننکهیباا 
  مني اما برامی که تواون حالتمیبود 

   لباموي و طعم شکالت رورمیگی لبموتودهنم مدی هاطول کشانگارقرن
  چه خوشمزهستکنمی لمس مبازبونم

  کنهی دوبارش وسوسه مدنیآدموبراچش
 اکآلی اونه ي طعم لبانی ادونمینم

 ... عشقهي جادوبخاطر
   نگاهمکنمی بازمچشماموآروم

   کم کم بهکشی چندتازروشکم
 رهی باال مطرف

  به چشماش افتادچشمم
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   تو اونی داشت چیچه رنگ 
   بود که آدمووادار به نگاهچشما
  سبزي هاي به اون گوکردن

 کردی اونم نگاهم مکنهی مي الهیت
 ....  آرامشنی امااباآرامش

  بزاراهمیتموم شدم برابعد_ 
  رونی بامی احساسم ميایباحرفش ازدن 

 یجیوباگ
 هبل_ 
  بهم نگاه کنن برااونام بزاربمونهخوانی میلیخ_ 
  دلم گرفت ازحرفش 

 نیی پاندازمی کردم خونسردباشم وسرمومی سعی من باشه ولي اون چشم هافقط براخواستی مدلم
   نکردمی جسارتنیمن چن- 
  وشهی ازجاش بلندمیتفاوتیباب 

 زنهاری که به طرف مهمونطور
 رفتی ميخور

 ي بریتونیخوب م_ 
 ستمیمی واشمیبلندم
  خوره به جونم افتاده بودنی عدلهره
   گرفت بابغضبغضم

 .... تاامی بنیاما،کارم؟؟؟؟؟شماگفت_ 
 یاخراج_ 
 آخه چرا؟؟؟؟...آخه_ 
  بدمحی کارموتوضی که  به هرکسنمیبی نمیلیمحص ارا،دل_ 
 خواستی دلم مخواستیضعف کردم دلم م 

   که منندفهی کنم خدااهی گري هايها
 نجوربشهی اخواستمینم

 دهی به من کارمی شهر کنی توااخه
   کن غلط کردماکمکی مامان بدبخت شدم خداییوا... االن نمی اشیپ
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  جلوش ظاهرنشمدمی قول مگهی داصآل
   زارنگاش کردمباحال
  کردی نگاه نماصآل
  کهی همه حس خوبي طرف ورودرفتم

   پرزد کاش حداقل آخرشداشتم
 ...می بود کاش دخترگهی جوردهی

  اگم دختری زدم حتي فکرم پوزخندبه
 ومدمی بازم به چشمش نمبودم

 داکنمی پگهی بازم بگم کاردیول
 خداجون تو که... شیکارکنم،دوری چبادلم

  می نگاههی ي بندهات لطف داربه
  یقطره اشک.....رتی بنده حقبه

  هنوزدستمدی چشمم چکازگوشه
   بوددهی نرسرهی دستگبه
  شرطهیفقط به _ 
 ؟؟؟؟ی چه شرطیول..ی خداجون منمنون  نوکرتم ولي واستادمیباحرفش وا 

   طرفش وبه صورت سردونگاهبرگشتم
 صالی جوره بااستي قهی چراهردنی چشم دوختم اشیخی
 یچه شرط_ 
  بالحن محکم 
 شی آزمايدبریبا_ 
 یـــــش؟؟؟؟براچی؟؟؟؟آزمایچ 

 ... من نکنهي که،اوه خداکردمی می حالجشوتودذهمی کلمه آزماداشتم
  که چندیشی امکان نداره من خودمم هنوزباورش ندارم توآزمایعنی نـــــه

   اگه بفهمه بدبختمي باورش براخودم مشکله وای مشخص کردولردادمی اخوقت
 ومدهی به من نی خداخوشيوا
  کارم شدمالیخیمن ب_ 
 ي بدشی آزمادی توباستیمهم ن_ 
  ندارهیلی آخه دلیول_ 
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  هست ،تازه اگملیبرامن دل_ 
  ستی نی مانعیالشیخی بيخوایم 

 ي که بودیی به تعدادشالهایول
  که هردوازده ماهي بدمهیدجریبا 
  هفتادوشهی می حساب کنونیلی مکی 

 شی آزمايدبری باي ندارستی بده نقد چک قبول ني دارونیلیدوم
 یشیاخه چه آزما_ 
 کنمیاونومن خودم مشخص م_ 
 دیبااضطراب نگاش کرد که شا 

  بودي کامآل جدافشی کنه اماقیشوخ
  يچه روز... خب..خب_ 
 امروز_ 
  !!!!امروز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_ 
  امروزنیبله هم_ 
 
 یشی چه آزمانیآخه شمابگ_
  بارگفتم توبه اونش کارنداشتههی_ 
  ي وکارتوداريری مشی آزمانیباش توا 
 کاریخوادچی،میشیآخه چه آزما 

 ... نداریضی سالمم،مربخدامن
   نزدیضی حرف ازمریرکسیام_ 

 خوادی نمشی بده آزمامهی خوب باشه جریول
 یتیبانارصا 
 بله چشم اما کارم_ 
 میزنیبعدآحرف م_ 
  پاشدرفت سمت پله ها 
 نوی توهم ماششمیتامن آماده م_ 

 رونیببرب
 ……………………… 
   نشسته بودم تانوبتم بشهیروصندل 
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 ...ی ترسموبفهمه ولخواستمینم
 شی کردن رفتم طرف اتاق آزماصدام
  توتنم نموندی جونگهی خوب نبود دحالم
  تهوع داشتمحالت

  سورنگ طرف دستم آورددمی دنکهیهم
  دستم خودبه خود سفت شدعصله

 گفتی پرستاره می هرچروموبرگردوندم
  صداکردن بااخم اومدطرفمي انجام بدم اخر موسوتونستمینم
   چه رفتاره زخمنیه گنده اچته مرد_ 

  سورنگههی ستی که نریشمش
  وبغض گذاشتم پرستاره کارشوبکنه همونطور که سوزنیباناراحت 
   رگ دستم باهام حرفکردتویفروم 
   که حواسم پرت شه اون اخموامزدیم

  مثل عجل باالسرم بودنهی به سدست
  رفت پولوپرداخت کنه منمشیبعدآزما
   وپنبه رودستم توسالن نشستمیروصندل
 دمی ورچدترشدولبی اززوردردبغضم شددادمیفشارم

 دمشی بود دی براچشی آزمانی اآخه
  به طرفم اومدوهی پاکت اب مهی باکه

  کردتوبغلمپرت
  رودستميبخورتانموند_ 
 شهی جواب حاضرمیک_ 
 رمیگی مامیهروقت شد خودم م_ 
  ناراحت شدمیلی بدحرف زدخیلیخ 

  داره خوبتی براخودش شخصیهرکس
 
  میخب بر_
  رستوران جاش بهترهمیاندفعه گفت بر 

   خودم بودمي توحال وهواادی کنه داخل سالن منتظرشدم بیووارسیزیدچیوبا
 دمی باصداش ازجاپرکه
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 ادفتری بگمی میی کجايمحمد_ 
   مثلدی خداقلبم،زهرم ترکيوا 

 شهیهوظاهرمی مونهی مجن
  کنهی که بااخم نگام مدمشی ددمی کشیقی روقلبم نفس عمدستموگذاشتم

 گهیادی بيستادیچراوا_ 
  پشت سرش رفتم تواتاقشيفور 

  نشست وروبهمشیروصندل
  شمنهیربروهزی  بروفاکتوروبگدی امروز توبروخرومدهی ندیامروزمسئول خر_ 

 فرستنی خودشون مدامی خربارستورانه
 کردی که خوردم سرم دردمیرص صبح وحهی گرفتم وخوردم بخاطرقضی خدمت مسکنشی ازپدیبعدازخر 

   ساعت نگاه کردم ساعت پنج نشونبه
  کنندارمی بودبي بچه هاسپردم کاردادبهیم

  برگشته بوددرددستم
  همونجوردمی نمازخونه درازکشرفتم

 ...  کهی بودم وازحس خوبتوفکرصبح
  رهیگی قلبم ضرب مشمی ذوب مشمی داغ مشمی دوباره گرم مبافکربهش

  چشمامزنمی به حسم ميلبخند
 برهی کم کم خوابم مبندمیوم
 ……………… 
  

 زگذاشتهی شده دستاشوقالب کردتوهم ورومرهی داده وبهم خهی تکشی صندلبه
 آخه چرااخراج_ 
  بعددوساعت خواب بازم سردردم خوب نشد 

  گهی می چفهممی شد االنم نمبدترم
 .....منواحضارکرده

 .......... خوبی براچاخراج
 

  که کارشون خوب بودشونیا.....
  

 خوب هه_زنهی ميزهرخند
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 ،کنهیزشوبازمی کنارملی فاي وکشوشهیخم م_
 ي روکنهی پرت مارهی مرونی بي اچندبرگه

 زوباتمسخریم
  خوبیگینامیتوبه ا_ 
 دست بردم وبرگه هاروبرداشتم 
 دانشگاه نرفتم پولشونداشتم(

   کهیمی که تومدرسه قدیپلمیاماباد
 هی ختنی فرو ردمنتظری باهرلحظه
  بودمپلمموگرفتهی دی باشقسمتش

   خوب بود شاگرد زرنگ نبودمدرسم
 ) شانزده بودي نمره هام باالیول
 ی انداختم باگنگی برگه ها نگاهبه

 ي به موسوی به برگه ها ونگاهاول
 .... دوباره به برگه هاکنمیم
 ....ي که فاکتور آقانایا

 یالیخی بابکنمی سرمو بلندمباتعجب
 کنهی داده ونگام مهی تکشی صندلبه
  ی ربط،چهی چیعنی نیخوب ا...وا
 ... من دارهبه
 رمنهی تقصنمی مشکل اانکنهی خدايوا
 بارهی امروزازهرطرف برام ماه
  شترشدی خداسردردمم بيواا
 کنهی مردتامنونکشه ولم نمنیا

  براخودم غذاگرفتمتودلم
 يدیباتوام شن_ 
  بااخمکنمی نگاش مجیگ 
 ؟؟؟؟ییییییدیفهم_ 
  

  خب مشکل کجاستفهممینم_
 کارکنمی چدی االن بامن
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   چاره داشترهی مشترتوهمی باخماش
  يشکست،باتندیگردنموم

  فرم اخراج توروهمنکهیمثل ا_ 
  گهی آره،آره ديبفرستم حسابدار 

 یکنی کم به کارتوجه نمي توفکرهمش
  بدماموازدستی شماها مشتري بخاطرسهل انگارتونمی که نممن
 ي بهتره بریتونی نماگه

   نرمدمی قول مگهی نه نه دیییییوا 
 توفکر

 نیی خب بفرمادینه نه ببخش_ 
  

 ،چندباريدی دفعه آخره فهمنیا_
 ی گرفتم دوربرداشتدیکاراتو ند 
   نکنه اخراجم کنهنکهی نه بااضطراب ايوا 
 م ببخشد...چش_ 
  کنهی دستاشو قالب مدارهیشوبرمیتک 

 دهی مهیزتکی مبه
  وسطنیاخراجش کردم چون ا_ 
 شدی منییفاکتورا هرچند وقت باالپا 

 یتونی که بااون دستت نمتوهم
  پس ازامروزیموتور برون 

 يدی مسئول خرفعآل
  ندارهی مسائل به توام ربطهیچراوبق
  انجام بدهگمی که بهت ميتوکار
  نی برو اتاق سردخونه وانبارببحاالم

  هماهنگ کنی باخالقمی داري کم وکسرچه
 

  رونی وسرگردون ازاتاق زدم بیباکالفگ
  نداشتمي کارستی کردن لبعدفاکتور
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  گشتمابونای توخیرونوکمی زدم بپس
  هوا آزادداشتم ساعت هفت بودازبهین

  متروبه اطرافستگاهی که تواهمونجور
  شدمي زده بودممتوجه دخترپسرزل
  دخترهندازنی باهم بگوبخندراه مکه

   داشتیی چشما طرفم چهبرگشت
  که توخودشیانوسی اقا،مثلی درمثل

   چشماشی غرقت کنه،آبخوادیم 
  نداختتی می آبشهی همادآسمونی

   کهی وبه ترنروموبرگردوندم
  ستادمی نگاه کردم،رفتم ترش وکناردرواگذشتنی باعجله ازکنارهم ممسافراش

   مانندکنار در خودمونهی آشهی شوبه
  موهام بلندترشده وتهدمی دتوش

  نامحسوس دراومده بودشممیر 
  چشماددختركی چشمام نکاه کردم به
 ی منم کسي چشمایعنی افتادم یآب

  توتالطم نگاهم گم کنه خودشودنبالمی موسوشهی میعنی کنهی خودش مغرق
 ،قلبش بگرده 

 ...شمی غرق مالمی ودرخبندمی مچشمام
  وکالفه ازافکاردرهم دروکشمی میآه

   مثل عجل معلقیکیهوی کنمیبازم
  کرد رومخودشوپرت

  تونستمی نمدیچی خدادردتوتمام بدنم پيوا
  بدمدستموتکون

 دمینال
   خدا اه چه خبرتهیییییوا_ 
 ضیبرگشتم طرف عامل حرصم وباغ 
 ینیبیمگه دستمونم_ 
  

 آخ معذرت،سالم_
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   که خندشکنمی نازك میپشت چشم 
 رهیگیم

 اطی طرف تک پله حرفتم
  ازخندهي ك هنوزرگه هاییباصدا
  مشهود بودتوش

  یشیداداش،چشم غره نرو م_ 
  دخترانیع
 میتی هوی ازخودم وبزنمی ميپوزخند 

 شهیشترمی حس تنفرم برهیگی محرصم
  سردبالحن

 ...نهیرایمگه غ_ 
 بود...رفتم داخل،سفره پهن بود،باباهم 

 ی نداشتم،به اندازه کافگهینودی احوصله
  مچاله شددنشی ازددم،قلبمیامروزکش

  اواخربعدنی براش تنگ شده بود،ادلم
  که به پا کرد نه منیی دعوااون

  نه اوننمشیخواستم بب 
  اخمام توهم رفتی ولمیباوجوددلتنگ

  احترامش واجبپدربود
  حق نداشت بدرفتارکنهیول

  مشکل دست من بودنی امگ
 ....خواستی من زاده خودشم ماصآل
 ربگذرونی بخایخدا

  نداشتنی ندارم حق توهنی توهحوصله
 

 حالی دارم نگات کنم تا که بدوست
 بشم 

  منم اغفال بشمي دل ببرتوازم
  توباهمه فرق کنميدوست دارم برا 

  تنه غرق کنمهی چشات يخودموتو
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  ادجلوچشمامی روز مراونیتصو ..
  ازهري خواب بود ومن عاریوقت
 ...کی صورتم بهش نزدیحس
  دهیگفت چندباربهم خند بهم اون
   کس جلوشچی که هی شدم کسپرو

 ....دادمی زدن نداشت من حرصش مکی ججرآت
  شده بودرهی که بهم خي سبزي هالهیت

 ادبهاری کردی حل مومنوتوخودش
  

  آسونهه؟؟؟باتومرگمی غم چباتوباشم
 ووووونهی دیگی می وقتشمی موونهی دآخه

 وووونههههیییییوووووننننننههههه،دییییید
  تانوازشت کننی نازکندهیحال م 
  غرق خواهشت کننی قهرکنيخودیب
  نهیگی مي دخترگمیم… 

  ناخودآگاه گفتم بلـــــه چشمباعشوه…
 شمی موونهی پسردنی اآخرازدست…

 دل بدن به خنده هات، سپربالت بشم 
  فدات بشمی تصدقت ،الهیاله
  عوض کنمی توروباکستونمیمگه م 

  بگوتاحض کنمی صدام بزن،هیلعنت
 ووووووننههیووووونه،دیووووووننه،دییییییییییید
  باراسمموگفتنیبالخره برااول_ریام… 

  اومدخندموخوردم معلومنکهی همدمیخندی افتادم که داشتم مشی پادچندروزی…
  خندش گرفتبودازترسم

  
  به کاممهی زندگتوحصاربغلت

  مال منه،سندش به ناممهتی چهمه
 شهی می برام خونه آفتابيخندی میوقت 

 شهی می آبکنن،اسمونی مگلدوناگل
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 وفتمی ننکهی اي هوابرای بخورمیسرم…

  روموفتهی که اونم مرمیگیبازوشوم
 ی توبغل عشقت باشدهی می حالچه…
  عشق ممنوعهي اومدخوش…
  ي ترن متروبه چشماشهی شنهیتوآ…

 شمی مرهیکردخی که نگام میآب
  

  نسترنکبذارپشت پنجرهيگال
  چشام تادلم ضعف برهي بزن توزل

 ووووووووونهیییییییی دووووونهییییییی دوووونهید
  دوهفتهبعد

  امروز قراربود 
 رهی بگشی آزماجواب

  بودمی ساعت نه وندمی رسیوقت
  استرسی کمشمی مادهی پنیازماش

  دمیدارم پولو م 
  که بدونمیری ماهانومگردونمی برمروموکه

  سمتماومد
  شدهی چهیسالم چ_ 
 يبدو بدودفترموسو_ 
 کارکردمی شده بازچیچرابازچ_ 
 .. يوا... نکنهشهیشترمیاسترسم ب 

  سست به طرف ساختمونيباقدما
 زدی فک مينجوری ماهانم همرمیم
   ازاسترس داشتم خفهگهی خفه شوداه
 شدمیم
  پاچه هرهی امروزجنی ولدونمینم_ 
 رهیگی منهیبیومیک

 نوندارمی اصآل حوصله ارکنی خدابخپوف
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 وندارمی کساصآلحوصله
  که فکش ودمی براماهان تکون ميسر

 زنمی ودرمکنمی مي تازه ایببنده،جلودراتاق نفس 
 اتویب_ 
   گلومستمیمی داخل جلودروارمیم 

  اصآل اونهیی کذاشی بگه اگه اگه براآون آزمایخوادچی میعنی بود خشک
  کردشی بود که انقدعصبی چشیآزما 

 ي تافکرادمی اطراف تکون مسرموبه
  ازخودم دورکنممزاحم
  تاصدام خش دارنشهکنمی مي اسرفه

 نی داشتيسالم بامن امر_ 
  واخم منحصربه فردش روشوتیباجد

  کهمی اومد سمتم درچندقدمکردشی که مثل مدال میژخاصی برداشت وباپرستي وبرگه ازی گرفت خم شدرومازپنجره
  شترکردی اخماش بدیرس

 ی قدم رفتم جلوکه همزمان دستهی
 رمی توش برگه بود آورد جلو رفتم بگکه
  پرت کرد توصورتم روموبرگردوندمکه

  مانند پروانه بال شکسته آرومبرگه
  به صورتی جاخوش کرد نگاهکی سقوط کردو جلوپام روسنگ فرش سرامآروم

 کنمی متشی اماقرمزازاعصبانیخی
 غرهی شدش مدی دندون کلپشت

 بخونش_ 
  کنمی پام مي به برگه جلوینگاه 

 دارمی برش منمیشی مروپا
  بودشی برگه آزماندازمی میونگاه

 شی نوع آزمای ولیول
  اصراروشرطشا،پسی خدايوا

 ؟؟؟؟ی بود،ازکدهی فهمیعنیبراکار،
  کنمی به برگه نگاه م؟؟؟؟دوبارهيچجور
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 رنی هاازجلوچشمام رژه منوشته
 کننی می وبهم دهن کجشنی وماوج مکج

  شهی تارمشه،چشامی منی سنگسرم
  زانوممهی وفتمی تانگرمی منی زمدستموبه

 نی به زمدمی مهیتک
 دوزمی وبهش چشم مکنمیباعجزسربلندم

 دی بفهمه همونجورکه پدرم نفهمتونهی نمچکسیه
 ....خوامی که خودمم نمدیفهمی ماگ
  کردی وگرنه بااخم وسردنگام نمفهمهی اونم نمیحت
  درکم کنهتونهی نمیچکسیه
 کنمی بفهمه حالمو بغض متونهی نمچکسیه

  شنومی شکستن قلبموميصدا
  بفهمهتونهی نمیچکیه ×
  گرفتهی دلم ازچکه×
 یی صدای حرف بزنم ولخوامیم… 

 زنمی مادلبی درنمازهنجرم
 ....اما

   وزهچهیپی دادش توگوشم ميصدا
 کنهی رسوخ ممغزم

 چهیپی گنگ تومغزم مییصداها
 یستی توپسرمن نزنهی دادمبابام

 کنهی التماس مهی باگرمامان
  حرفشی برادرمحمدکه ازآزمايصدا

 زارهی فرهان که شرط مي صدازنهیم
  ي جاي قلبم توجاختنی فروريصدا
 زنهی مغزم ضربه مي به سلولهابدنم

 سوزمی مرمیگی مشیآت
   بفهمهتونهی نمیچکیه ×
  گرفتهی صدام ازچکه×
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 یی حرفاهی که بااخم دمشیدیم… 
 زنهیم
  انگارازته چاه بود،گوشم بم شده بودیول
   توبچهزدم،ههی میی حدساهی_ 

  خودتشی پیچ...ي شهرجنوب
  هآآآآآآانی که منودور بزنيفکرکرد

  گرفتی هرلحظه اوج مصداش…
  راه گلوموبسته بودینی سنگيگو
  نداشتمدنی برانفس گشراه
  کنهی کمکم نمچکسیه

 وفتهی برگه ازدستم مشمی مسست
  ازبغضد،چونمی ازحرص لرزصداش

  سبزشي لهی چشاش سرخ وتيدیسف
  تررهیت

  اشکوکناریسی خزدی دودومچشمام
  حس کردمچشمم

  به دركهی هان،بقیبه چه حق… 
  بودی ،هدفت چی به خودم نگفتچرا
 کی اونروزم اونکارات پس قصدت نزدهه

 یعوض....شدنت
 .... کمکم کنه خدآاستی نیچراکس 

   دوردازمیطموفهمی شرایهرک
  بامنمونهی نمیچکیه ×
  همسفرشهتوراه×
  یقلبم ازدردمچاله شد دستم کم… 

 دی چکنی شد،دوتاقطره اشک روزمخم
 کردی مینی سنگنهی توسنفسم

   ومن باسرافتادهزدی مزحرفی رکی
 ای ری که بدمیدی میی اشکافقط
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 شستی فرش کف ومسنگ
   که بامنترسهیآخه م ×
  بادلم دربه درشهبامن×
  نداشتم بگمیچی هزدومنیادمیفر… 
 کنمی میی احساس تنهایلیخ
   چشمامدونهی نمیچکیه ×
 سهی خسی خشهیچراهم×
  نامههی ی حتیچکیه ×
 سهینوی واسه من نمگهید×
   قلبمدونهی نمیچکیه ×
  شکستهتاحاالچنددفه×
  سرراه اوندونهی نمیچکیه ×
  چنددفه نشستهتاحاال×
  ی که عاشقشی سخته کسیلیخ… 
  که بارهای پروادلتوبشکنه،دلیب

  اگهی انتظارلبخندش باشه حتبه
 ... تونباشهمال
 ... باشهفقط

  چشمام شدت گرفتبارون
 ختمیریشترفرومی هرلحظه بومن

  بازشددرباشدت
  بفهمهتونهی نمیچکیچراه ×
  گرفتهی من ازچدل×
   بفهمههتونی نمیچکیچراه ×
  گرفتهی ازچصدام×
  تابامنمونهی نمیچکیه ×
  همسفرشهتوراه×

  که داخلدمی شنیی قدماییصدا
  شدن دراومدوبسته
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  ردشدنپاهاازکنارم
 ی مخلوطیدولی چکي ابازقطره

  سرخ اناريازقرمز 
  بامنترسهیآخه م ×
  بادلم دربه درشهبامن×
  چشمامدونهی نمیچکیه ×
 سهی خسهی خشهیچراهم×
 ی نامه حتهی یچکیچراه ×
 سهینوی من نمواسه×
 دیچیصداش تواتاق پ…   

 گهی دي خم ترشد و قطره ادستم
  چته فرهان چه خبره_ 

  سرتي رویساختمونوگذاشت
 ي بود مسئول حسابداردایپس ارش… 

 ...هیمی صمقیورف
 دمی اسمشوفهمبالخره

 فرهــــــــــان
  قلبموشکستیرحمیباب... اوندهی فااماچه

   که فقطکشمی مي صدادارآه
 دیحنجرموخراش

  روشدیکی پنج سال رازه خفتم برابعد
 کنمی بادرد نگاش مرفتی ملی که داشتم تحلمی توانکمی داشتم اون حسیب

  کهییومدتنهاصدای نمییصدا
  صداساعت بودشکستی ومسکوت

   قلبمدونهی نمیچکیه ×
  شکستهتاحاالچنددفعه×
  سرراه اوندونهی نمیچکیه ×
  نشستهتاحاالچنددفعه×
  قلبمکیآخه توکلبه صوت وکوروتار ×
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 شهی که جانمدیخورش×
  شهی چشماش که ازهملهیت… 
   تربود توتا ته قلبم نفوذکردرهیت

   فشردوانگارتومشتش
 خواستی مردن مدلم
 دطرفمیی دودی که وضعموددایارش

  نشوندمنوبلندکردورومبل
  صداکردیومنش

   تالحظه مرگمدونمیم ×
 شهیدانمی دنبالش پبگردم×
  شدکی به لبم نزدی آبوانیل… 

 دویدی من فقط چشمام اونومیول
  که قصدتموم شدن نداشتیاشک
  زل زده بود بهمنهی بااخم ودست به ساونم

  نگاشوازم گرفت ورفت پشت پنجرههیبعدچندثان
  منوبرددای که حالم بهترشد ارشیبعدکم

  چشماموبستمی به صندلهی وبرام آژانس گرفت وآدرس منزلموداد منم تکرونیب
  ومن هرروز پژمرده ترمبشمگذرهی مهی ازون قضدوماه

  فرستادغامی فرهان چندبارپمی فرارازخودم
  رمی فرم اخراجم برم بگکه
  یلی دوماه خنی توانکاربودی به ای چراحاالکه اخراجم کرده بود چه لزومدونمینم

   که باهامی وافسرده شدم هرکسداغون
  تحمل بودزدقابلی حرفاروماون

  که براتي بشنویی کن حرفاامافکر
  تموم شه اونم اونم ازعشقتگرون

  به عشقمی ازش متنفرشم اما وقتخوامیم
  توقلبم وجونملی اواي بازحساکنمیفکرم

   کنهی مجوالن
 نتمی نخواست ببی رفتم اونجاوليچندباز
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   کارهیکاربودم وهردفه  مدت دنبال نیتوا
  خوردی به دردنمچکدومی هکه

 شترگرفتی رفته بودمسافرت دلم بمیمهد
  که خونه بودم شده بودجهنمزدتودوهفتهی تنه مشتربهمی مدت بابام بنیتوا

 کردوی منی فقط خودشونفرمادرمم
 می همدردهم شده بودکردی مهیوتنهاگر...رهی بممادرت

  مناسب نبودن آخه کجاچکدومی کارکرده بودم اماهخودموغرق
   نشدممی تسلی ولشهیدامی کارپی باحقوق درست حسابپلمهی دهی يبرا

 کنمیدامی بالخره پگفتمی موباخودم
  کمکم کرد،گچ دستموبازکرده بودم بهترشده بودیلیداخیارش
  دادی وقتابهم می توجه به فرهان فاکتوراروبعضدابدونیارش
   به محمدکه بهش بدهدادمی ممنم

  دادن فاکتور به آژانس داده بودنی بود که فرهان اونودرحنارومحمدگفتهی اگفتی نميزی اما چشهی فرهان متوجه مدونستمیم
  امروز اومده بودمدادمی انجام مالیخی نبود منم بخی ازاعتراض وتوبياماخبر

 دمی محمد بدم که قورباقه رو دفاکتوراروبه
  ردکنمي دهن گشادوچجورنی خداحاالاپوف

  بزنم لهش کنمگهی مطونهیش
 یبانازخرک

 ي محمديســـــالم آقا_ 
 ي محمديکوفت وآقا 
 سالم_ 
  اتاق جنابنی لطفآبري محمدياوم آقا_ 

  داشتني باهاتون کاريموسو
  دهی منودیعنی باال دمی ابرومومهی 
  قورباقه رو فرستادنی چه کارم داره حاال که ادهی که ددهید
  هینگفتن امرشون چ_ 
 کنهیزمی رکمیشماشوچ 
  نه نگفتن_ 
  ي اکارهی چیدونی میپس توچ 
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 ی ودهن گشادتوتاگوشات بکشی پلک بزني بلدفقط
  آوردمی که ازفرهان داشتم وسرقورباقه تودلم درمییحرصا
  بهش زدم واردشدمي درتقه اپشت
 رونوتماشای بود وبستادهی پنجره اپشت

 کردیم
   ازش ناراحت بودمکمی صاف کردم ته دلم یصداموکم

  کنمی سالم می آرومبه
 گردونهی روشوبرنمیول

 ستی بلدناخدافظی ندادکآل جواب سالم جوابمم
 نیبش_ 
   ازپشت درهرصورتکنمی بهش مینگاه 

 شرتی اسپرت زده تپی داشت امروز تی قشنگلی استاپهیخوشت
  کتانی وشلوارمشکیآب

  رمیگی منگاهموازش
  تابرگه اخراجتونجای ايایخب گفتم ب_ 

 هی تسوي براي ببربدم
 نی وقته اخراجم کردیلیشما که خ_ 
 يری برگه بگيای بدمی ندیدرسته ول_ 

 يدابودی هم موردلطف ارشیوازطرف
   کاربودمیلی مدت دنبال خنیتوا_ 
  کارثابت ندارم گفتندنی دشونمیا

 کننی وباهاتونم صحبت مبرگردم
   من نگفتمیخب آره صحبت کرد ول_ 

 موافقم
 ی ازهرحسي وعارکنمیسرموبلندم 
   توقلبم نبود نه بد نهی احساسچیه

  بحث تموم شهنی اخواستمی فقط مخوب
  که توصورتميریی تغچی هبدون

 خب حرفتون_ 
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  ترنس کارهی باتونمی من نمنیبب_ 
 وفتنی به اشتباه مایلی وسط خنی واستی اصآل معلوم نتتی هوکنم

 گفتی سارارومدمیمنظورشدفهم 
  وقتای بود بعضشخوانی پپرسنل
 دمیدی و خجالتشوميری زسربه

  بگو بخندداشت راحت بودهیبابق
 ی وسعشدی سرخ مدیدی تامنومیول
  توکاراش خوددارباشهی کمکردیم 
 ...متوجه هم پس برگه_ 
 گهینذاشت حرفموکامل بزنم شعورنداره د 
 دمی وکالفه سرتکون محوصلهیب

  دادهی تکشی صندلبه
  شرط دارمهی من یول_ 
 ی باال شرط چه شرطپرهیابروهام م 
 ی چیعنی

   تازهی که نفسکنمی ممنتظرنگاش
  وبانگاه به اطرافکنهیم
  به کارتذارمی منم می کندعملیبا_ 

 ي بدادامه
 رفتیباهرجملش گوشه لبم باالم 

   فکرکرده کهی خودش چشی پهه
 نوگفتیا

 ...عمل
  خودمیگفتی اگم تونمی آدم حسابآخه

   شوداشتمزهی وقت بودانگیلیخ
 ...فقط
  کههی پول چدآخهیرکشی  ازدردتقلبم

  کننی نگانم نمی باشتانداشته
   بازاومدی بغض لعنتیلی گرفت خدلم
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  سرخودم دادزدم بسهسراغم
   بذاربدونهي خودداریهرچ

   شرطتونوقبول کنمتونمینم_ 
 دی لطف کنبرگه

 ي برياوندفعه بهت گفتم تواگه بخوا _
  که هرماهشي که بودیی تعدادسالهابه
 دی بایگرفتی حقوق مونی ملکی

 ي بدپس
 خوادی حوصله بودم دلم میکالفه بودم وب 

 ای زودترتموم شه،خدایهرچ
  براخودمی حتوی زندگنی کن اتمومش

 ذارهی مي شرط اجباربودنم
  کشمی می آهخسته

 کنمی وانگشتامودرهم گره وبهشون نگاه مزنمی زانوم مآرنجموبه
  

 من نه پولشودارم،نه وقتش_
  وبااستهفامدهی مهی تکشیبه صندل 
 کنهینگاهم م 
  هفتهکی_ 
 ی رمقی بابکنمینگاش م 
  کمه من هنوزیلیخ!! هفته؟؟کی_ 

  هفتهکی ي ندادم چجورخانوادمواطالع
  پول جورکنم،هم عملهم

   ندارهی به من ربطگهی دنیا_ 
 ستی من نمشکل

  برامردم سختهستیهه مشکل تون 
  ندلرمی مشکلمنم

  وباکشمی می پوفبندمیچشاموم
 یسرگردون

 هی من چفی تکلقآیخب االن دق_ 
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  یکنی عمل ميریم_ 
 ؟یکارم چ_ 
 کنمیبعدآراجعبش فکرم_ 
 یگی فکرنکرده مکنمیاه فکرم 
 بروعمل کن 

 ؟؟..ی چهیبق_
   هفتههی سوال ی هگهیبسه د_ 

  صورت هفتادونیرای درغي داروقت
  باشهرمیگی نقدرومونیلیدوم

 ...یباشه ول_ 
   دادمحیچشمم که بهش افتاد ترج 

   نزنم بلدشدم کمروصاف کردمحرف
  وبا سردمی پشت گردنم کشیدست

 رونی کدوم وزدم بیخداحافظ
   عملوبهانی جري چجورنکهیبافکرا

  بگمخانوادم
   آخهمای کرديری خدااا چه گاوف
  هفتههی اونم تو ارمی ازکجابپول
   تاتهشااگهی بده ی خوشکمیایخدا

  ما شو قربونتالیخی کآل بیناخوش
 کاری ضرب گرفت احساسموچقلبم
 شهی می اگه عمل کنم بعدش چکنم

  وبافکرعشقم که جزبندمیچشماموم
  براميزی بزرگ روش چضربدر

  شدستینمونده بود ازش خاك شد ن 
 ... عشقم فقط توشباموقع خوابهمه

   من توحالی راحتي براي مهدچارهیب
  شبا بخاطری که اونم بعضخوابهیم

  وپشتدارهی من بي هق هاهق
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 ادی اماداخل نمکنهی مهیدر با من گر 
  فهمهی ازش با سن کمش ممنونم

   خوشحالمخوادی میی شبا تنهاادم
 ی هست حداقل بعضیکی نکیاز

  مني باشه وپابه پاشباغمخوارم
 زهیاشک بر 

  وچرخه ددنی که دیی کوچولويمهد
 شهی چشماش پرحسرت ممردم
  براش آه بکشمتونمی فقط مومن
 امیی شب بود ومن وتنهاخواستی مدلم

  کهیی دلم باخدا،بعض واشکايحرفا
 کردیدامی روصورتم راه پخجالتیب

  که مثل نگهبان مراقبم بودیوحام
  که برام مونده بود باوجودیتنهاکس

 دیفهمی خوب میلی اما خنشیی پاسن
       چقدرممنونش بودمومن
 دیی راه پله بودم که محمد دووسط
 طرفم

 گفت؟؟؟ی میشد؟؟؟چیچ_ 
  براموندنم شرط گذاشت،فقطیچیه_ 
 يوازکنارش ردشدم محمدباابروها 

  چی من هی ولکردی نگام مباالرفته
  ازرستورانرونی ندادم وزدم بیحیتوض

  کردمي روادهیتامتروپ
   واکنشکردم،بهی عمل فکرموبه
  دوباره باپدرمیی دعواانوادم،بهخ

  بهتردوارمی امربگذرونهیخدابخ
  بدتراز دفعه قبل نشهنشد

  به آسمونی خاصی هارمونی ونارنجی صورتيعصربود غروب اشعه ها 
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  یقی انداخت روبه آسمون نفس عمی رنگ ها آدم به شعف متهی تنالدادن
  عملنی انکهی وبافکراکشمیم
   دارهمییتایمز 

  کهی به عشقتونمی وبهترمشمی مخودم
 شتری کم روزبه روز شب به شب بکم

  احساس ممنوعهکنهی رخنه متووجودم
  به عشقتونمی حقوبدم که منی وانکنم

   بسته روبهي باچشمادوارباشمیام
  ی ووقتزنمی مي لبخندآسمون

  کی کوچي ابرکهی تکنمی مچشماموباز
   چشمکهی که شبنمیبی مهیدورترازبق

 ادی مشترکشی لبم بي گوشه هابود
  قدمستگاهی باذوق به طرف اومن

 دارمیبرم 
 ……………… 
 کنمی ناخوندمون نگاه ميبه مهمونا 

  همه مدت اومدم کهنی بعداامییدوتادا
 ..یچ

  حرفموبزنم چشممی پس من کاوف
   بهشکمی کوچیی به حنا دختر داافتاد

  هفده،هجده باشهخوردیم
  باچشماش درسته داشتاوفففففف

  لبخنداشون براطرف تابناگوش کشدمی دي هردخترنینجوری انایداد،چراای مقورتم
  بشم عمرآينجوری من ایعنی د،اوفیویم
  هستن که دهنشون کشمی دخترایعنی

  نره
  رفتدمی دی من هرکواال
  دختره دلقکنمی قورباقه،ا،اونیشخونی ازپاون

 دونمی بعد چندساعت رفتن نمبالخره
  خواهرشونادی شد ی چيبعدعمر
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  اشاره کردم کهيافتادن به مهد 
  زديپوزخند

   سوت سماوري صدامی ساکت بودهمه
 شکستی اتاق مي فضافقط
  تازه کردم و روبه مامانینفس

 نجارومنورکردنی اشدیچ_ 
  یلی پوزخندموبپوشونم ختونستمینم 

   بهم کردو بغی داشت نگاهحرص
   وناراحتکرده

 خانم جونم فوت کرده_ 
  رهی جلوخودشوبگکردی می سعیلیخ  

  بلندشدودستشوحلقه کرددور شونشبابام
 یلی سحرم خفهممتی مامرزتشیخداب_ 

  بگنانی بيخبری اونم بعدچندسال ببده
 گردهی برنمهی وخدا صبرت بده اما باغصه گرگمی متی فوت شده تسلمادرت

 ..یلرزونیشترمی تنشوتوگور بتیباگر
   خوددارباشکمی
  راحتیلی اشاره کرد منوخيوبه مهد 
   ازعمد که بقولیعنی دگرفتیند 

  که توگفتی بارها بهم مخودش
 یستیبچه من ن 

   که االن نگم وبه اتاقدمیبهترد
 ی بادلشهی رفتم ومثل همامییتنها

  ي پراز زخمهای باقلبی ودلتنگپردرد
  هرشبهي اشکاونی وتازه ودرمکهنه

  به خواب سپردمچشمام
 ……………… 

   سومه مادربزرگم بود ومن نتونستمامروز
 ی بزنم،چهارروزم به مهلتی حرفتااالن

  داشتم مونده بودکه
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 می بودشدازمزاربرگشتهی می ساعتهی
  گفتن ونگفتنانی درفکرمومن

 گفتمیدمی بای که چبالخره
  حاال که بابامم هستای به دردلموزدم

  رونی بندازتم بابابامی که نهی تهش اگمیم
  مشیوازدست بدم که براجر کارمنکهیاای

 رمیگی موام
 رونی اومدم بازاتاق
  بهم انداخت بلندشدوکنارگوشمی نگاهيمهد

  جلوش بهترهی نباشهیامروز عصبان_ 
  سهرابییبادا) نگاش کردم کهیسوال(

  شدبحثش
 اتفاقآکارش دارم_ 
  نگام کردی وبانگراندیرنگش پر 

   به شونش زدمي اضربه
   شدمدهینترس فوالداآ د_ 
 زی تکون همه کًرك وپرم برهی که باستمی نيدیب
 ... امادونمیم_ 
 ي شديچته پسرمثآل براخودت مرد_ 

  بهی جداشدم ورفتم آشپزخونه آبازش
 ی بابابود مامان حرفی و روم زدم وقتسر
   حرمت شوهرشومدی نه دلش نمزدینم
  رپابذارهیز
  به مامی لبخندهی دورازچشمش یول
  می تآاروم بشزدیم

   عزممو جزم کردمبالخره
  گفتم وازاشپزخونه... بسم الرلبیز

 رونی زدم بکمونیکوچ
   کنارمامان نشستم ودستشوگرفتمرفتم
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   اعتمادبه نفس وگفتنش بهيبرا
  ازداشتمی نتشیحما

 رانداختمی زسرمو
  به همه انداختم باباروشوینگاه
   گرفته بود مامان بامحبت نگامازم

 ی بانگرانزمی عزيکردومهدیم
  برامی پوش بودی مشکهممون

 کنمی رفته صداموصاف مزازدستیعز
   باباوروبه

 موگرفتمیمن بالخره تصم_ 
 ...مبخوام...خوامیم
 دمی مادرموکنارگوشم شنيصدا 
 یکارکنی مادر،قراره چیمیچه تصم_ 
 کنمی شرمزده بهش مینگاه 
   عمل کنمخوامیم_ 
   چندلحظهي براینیسکوت سنگ 

  جاروگرفتهمه
 دیهوباباغری
  نونفی حیکنیتوغلط م_ 
 ی من مجبورم درثانادرستیغلط _ 
 نی که بهم بگستمی خورشما نرهیج
  نونفیح
  ی منوپدرم تاکنی جنگ بدونمینم 

  دارهادامه
 گهی دی حرمتشوحفظ کردم ولتآالن

  هاش خسته بودمازدعواوطعنه
 هـــــه مجبورم آخه احمق تو_ 

  باالی بکشیتونی تنبونتو نمکه
 یکنی زر زر میکنی مغلط
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 يخوای مي جهنم دره اپولشوازکدوم
 ياریب
  شونه هاموانداختم بااليقدیباب 
 رمیگیوام م_ 

  یهه وام اخه بچه جون وام کشک_
  توتوکدوم بانکدنی بهت نمکه

  بزنی حرفهی آخه يحساب دار 
  توچنتت باشه ازبادهوا براتوکه
   بغلتوفتهی آسمون تلپ موام
 يری وام بگيخوای باکدوم پول مهه
 ذارمی وامم بدن من نمتازه
 لی اآبرودارم تومحله وآشنافاممن

  خانواده مادرتاالنم
 نینیبی که مي دخترنی بگم بهشون ایچ

 ي عمرآ بذارم باآبروم بازهیرعلی امهمون
 یکن

  بارهی جون خوب گوشتابازکن اگه بچه
 ی زرا بزننی ازگهی بار دهی فقط گید

 يدی دی خودته هرچي پاخونت
 يدی خودت دازچشم

   کردی آروم باش غلط کرد بچگزمیعز_ 
  باشتوآروم

  منیعنیهه مامان ماروغلط کردم  
 رمی بگمی تصمدبراخودمی نباستمی نآدم
  وضع باشم بابامنم حقنی توایتاک

  دغدقه دارم عجبای بیزندگ
  بودسادهیباتحکم روبه پدرم که جلوم وا 

  که توحدقه دودوخشی بززيوباچشما
 زدیم
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 کنمی من میول_ 
   پدرم زل زده بودميتوچشما 
  گرفتشی طرف صورتم سوخت آتهی

  مشت شد اشک توچشمام جمعدستم
 ادی شدش بافردی کليشد پشت دندونا 
  رونیازخونه من گم شوب_ 
  چون توي حرومزاده اي خونه جانیا
  گمشووووووووو زودستین
 ادگفتیودوکلمه اخروبافر 

  حرفشوبفهمه حرومزاد من ازوجودخودشی دادم اشکم بچکه روگونم تلخاجازه
  یکی حرومزاده گهی اونوقت مبودم

  ودونه دونه به صف تابه چونمدی چکگهید
  ازقفس آزادي مثل پرنده دنیرسیم

  نی وبعدعمق فرش وزمشدنیرهام
 کردنینفوذم

   آخه چراکردمی می بدبختاحساس
 ....خداااا

  نه تاقبل عملی ولرمیباشه م_ 
  ی پسره عوضیکنیتوغلط م_ 

  ي مونده جواب پس بدم چجورنیهم
 لی توفامسرموبلندکنم

  خم شد ویقلبشوتومشتش فشردکم 
   بهش روموتوجهی کرد بیفی خفناله

  روي رفتم طرف اتاق مهدبرگردوندم
   تواتاقدمی باخودم کشهم

  تکونش دادمبازوشوگرفتم
 ي بهم بدی قولهی خوامیم_ 
  دروصورتشی چشاش چکمی قطره ازشمهی 

  داشتم جزاشک برادرمی هرچتحمل
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   توبغلمدمشیکش
 هی روشونم ومنم چونموتکسرشوگذاشت

  روسرشدادم
  شدی خودمم بدترازاون بارونيچشما
  طردشدنمي براختمی راشک

 می نداريبرا
 نخواستنم

  پدرمی محبتیب
   نوازشگرمادرمي ونداشتن دستامی پناهیب

  برادرکوچکترم که بعدمن خدايبرا
 شدی به بعدتنهامنی وازروداشت

  لرزون وپربغضيباصدا
   نکن داداشمهیزم،گری نکن عزهیگر_ 

  توروندارهي ارزش اشکایچیفداتوبشم،ه
 ي برم من،االن بعدمن تومردخونه اقربونت

  خوشگلت بشمي چشماي فدازمی عزکنهی نمهی نکن مرد که گرهیگر
  

 حنجرشوخشدارکرده بود که ي آشکاربابغض
 ي بريخوایآخه کجا م_ 
 دستامودوطرف صورتش قاب گرفتم  

  زدم توچشاشزل
  نی تآاخرعمرم تو اخوادمنیتودلت م_ 

  بمونموضع
  نیم،وچرابیم،چی کدونمی من نميمهد

   وضع منهنی همه آدم انیا
  دارم،حق دوست داشتنی حق زندگمن

  دوست داشته شدن عاشق شدندارم،حق
 کردی که جذاب ترش می فردش واخمژمنحصربهیستی افتادم بااون پرادفرهانی 

   سخت فشرده شد دلتنگش بودمدلم
  بود همه کسم محبوبم معبودمزمیعز
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  توروازفرشبی غري ازحساماالمال
 بردی عرش مبه
  درخفه کردنشیباهق هق که سع 
 داشت 
  نه،معلومه که نه،اما کجاباکدوم_ 

 ؟؟؟ی کشی پي کجابرشهی می چرونی بي دربرنی ازانکهی بعدازايپول،فکرکرد
))= 

 ینه فکرنکردم خودمم توش موندم ول 
 ی حقارتم عمرآ بمونم وفتنیباا
 ستی نیی جاینی رونی گمشوبگهیم
  گوشهی حتستی مهم نگهی دیول
  منم بزرگهي خدارمی من مابونیخ 

  سرموبلندکشمی آه مانند مینفس
 دمی مرونی کنم ونفسموبافوت بیم

 ي لبخندکنمی مي به مهدینگاه
   زهر که اونم به رومی به تلخزنمیم

  زنهیلبخندم
 شمی جدامازش

  رفتنرونی قبل بکنمی بازش مرمیوعقب عقب به سمت درم 
  مامانوسپردم دستت حواست بهش_ 

  باشه
   بدونرونی نبود ازدرزدم بیتوهال کس 

  شدي سپري وبدی که باخوبیی به اطراف بندازم که روزای دوست نداشتم نگاهرونی به اطراف رفتن بتوجه
 ارمیادبی به

   قدمونی و اولموازدربرداشتمی وبازکردم وتکچشماموبستم
  نامعلومم برداشتمی زندگي سوبه

  شدی می تهش چواقعآ
   مادرم،پدرمرنیپذی منومخانوادم

 کننی فرض می منوچانیاطراف
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  دای پي ونظری بفهمن چه حسدوستام
 کننیم

 ی دوسش داشته باشم حسش چتونمی اگه عمل کنم بازم مفرهان
 شهی معوض
  وهمکارامکارم

  امیرکناربیی تغنی بااي چجوروخودم
  شب قدم برداشتمیاهی سدردل

 ي درد،باسریساله باکوه23يمرد
   سستي افتاده پاي هاده،شونهیخم

   روندهازخونه
   پناهیب

  پرازدرد اماعاشقیباقلب
 ....شمی شب گم میاهیدرس

  هوا روشن روشنهندازمی به اطراف می نگاهکنمیچشماموبازم
  درد ازجام بلندی شش بود باتندمیساعتود

   باغبون ونگهبان نبودنشمیم
  کشمی مي اازهیشم،خمی وازجام بلندمدمی به بدنم می وقوسکش

 زنمی مدارمیواربرمی از کناردوکاپشنم
  کنمی به محوطه می نگاهرونیب

  خلوت وسردي جاهانی گرفت ازادلم
  کالغ وکبوتري فقط صداکه
 دمی تآسف تکون مي ازرويسر

 رمی مابونی خوطرف
 دمی وآدرس ومرمیگی میتاکس

  دلم پرحرف بودخواستی مهی گري دلم هواابونی به خدمیرس…… 
   که فقط گوش کنهخواستی می کسدلم

   هست که فقط باهاشی کیعنی
   بزنم واون گوش کنه فقط گوشحرف

 هکن
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 ، هاراه رفتم مردم باعجلهساعت
   ،بالبخندازکنارهمآروم،ناراحت

 دنی به هم نشون ميزی وچزدنی حرف مي وبامشترستادهی ااکنارمغازهی وبعضگذشتنیم
 ي روادهی شده بود خسته شدم ازپشب
 ی نشستم باخستگي دروازه اکنار

 کردی حس شده بود وپاهام گزگزمی به اطراف نگاه کردم تنم بیحالیوب
   کنم سرموچرخوندم به تابلونگاه کردم بهشت زهراکارشینوچی قاروقور شکمم دراومد اوف ايصدا

 =)افتم؟؟؟؟ی
  دمشی که سالهاندی کسمادربزرگم

  مهربونهیلی خگنی میول
  بشنوه فقط بشنوهتونهی که مدونمیم

  رفتم مزارشافتهی دوباره ي وانرژباذوق
 می روزهی یعنی سنگ بودکهی تهی که روش ی دلم گرفت خروارخاکدمی رسیوقت
 نجاستی ماايجا

  زانوزدم وچشم دوختم بهشکنارش
  به دراومد تو چشمام اشک جمع شددلم
   بود که گوشه عکسش نواری زندمی که ازش ديری وتصودمشی تاحاالندنکهیباا

  بودیمشک
  کردمی میکی احساس نزدبی عجیول

  وبهششناسمشی سالهاست که مانگار
 کردمی می احساس دلتنگکمی نزدیلیخ

   اشکامکردمی بودوبغلش مخواستی مدلم
   شدخودموپرت کردم روسنگ قبرسردرون

  دروشیچکی مواشکام
  باز کردملب

 .....زیسالم عز_ 
  گفتم ازخودم ازخانوادم پدرم مادرم برادرم 

 ي مهدی مادرم مظلومي هاهیگر
   پدرم مشکلم کارمي مهریب
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 ....... ازازعمل
 هـــــانفر
 

   و دردودل آروم شدمهی گریبعدکل
 ... نمونده بودی قطره اشکگهید

   شد بودرهی بود که به روبروخیمدت
   پلک زدن بدوننکهی اصامت،ثابت،بدون

   سبک شدم مثل پرحرف
   شدمرهی به محوطه روبروم خفقط
  خواستمی جواب بدم نمخواستی تکونم داد جواب ندادم دلم نمیدست

 یی ازخآلخواستمی سکوتوبشکنم نمنیا
  آروم بودمامی برونی توش بودم بکه

  آرومآروم
  یی تنهاباشم ودستاذاشتیاماصدانم

  حال پس زدنم نداشتمدادی تکونم مکه
  روتکهحسی توانشونداشتم بدنم باصآل
  سخت وسردافتاده بود بهسنگ
 ي ازسنگ جداشدم اما من که کاریسخت

  تن وکامل ازجام بلندکردم چشم کردم تاصاحب دوتادست بازوموگرفکنمینم
 ی عسلي باچشماي مردنمیدستاروبب

   شد بودرهی بهم خی وپوست گندمي دودي سبزوموهاي هابارگه
 کردیکارمینجاچی انیا

  کرددوروپابلندمیدستموکش
 ...نجایشماا_ 
   بهم کردروشوازم گرفتینگاه 

 دی گزلب
 یکنیکارمینجاچیتوا_ 
 اومدم سرخاك مادربزرگم_ 
  بهم انداختقی دقینگاه 
  منزل منمیبر_ 
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 نه ممنون خانواده منتظرن_ 
   بهم انداختیهینگاه اندرسف 

  بازمیول
  يای بشمیمن خوشحال م_ 

 دارتهی مادرم مشتاق دنی همچنخانوادمم
 گهی می چدمیفهمیباتعجب نگاش کردم نم 
 نظرلطفشونه_ 
  لبخندزدمیوزورک 

   وبه طرف قبررفتمشمی نممزاحمتون
 مونمینجامیمن امشب ا_ 
  باتعجب نگام کرد 
  باشمخوادکنارشیامروز سومش بود دلم م_ 

 دمتونی شدم دخوشحال
   شدموانهی دکردی تکان دادوباتعجب ازم دور شر حتمآ فک ميسر 

   دفعه داشتمنی وبازهم تنهاشدم ارفت
  که کجابرمکردمی فکرمنی ابه

  برمکجارودارم
  ازپشت صدام کردیکی
 یکنیکارمینجاچی پسرجون توایه_ 
   وقت بودیلی کردم خیبرگشتمونگاه 

  رفته بود ومن بازدرخودغرق شدمکه
   اومدکنارمدمی جواب نمدی دیوقت 
 ی شبه بلندشو تااالن چرانرفتازدهیپسرم _ 
 کنمیگنگ نگاش م 
  نداشتمییجا_ 
  دستموکنهیاول باتعجب بعددلسوزنگام م 
  رهیگیم
  منیبلندشو حتمآ گرسنه هم هست_ 

  نجای بانگهبان انجامی وگورکن اباغبان
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  نجاباشی اتاق امشب واهیتو
   درستی خوبنی بروخونه خودتون، پسره به افردا

  نیناروببی دل خانوادشوبشکنه استین
  نجاستی همه ماایآخرزندگ

 ياتوبخری تااون دنياتوبسازی دننی کن ای سعپس
 که شدهی فکرچنی همش توفکرپول عملم بودم وبه ادادمی من حوصله نداشتم وگوش نمی ولزدی حرف میباغبونه ه 

 دارمهی ددامشتاقیمادرارش
 ها اندازه دونفرم بزوربود باز چارهی دادن بیی باغبون ونگهبان موندم بهم غذاشی فکرکنم اون شب پيزی به چخواستی نمدلم

  ب اتاق انداختمی کردم نگاهمیبامنم تقس
   مثل ماهم همه جاهستپس

  کردمي خداشکرت بعدغذاتشکریه
   نشستمي اوگوشه

  فی ومشغول تعرختنی ریی برام چااونام
 ... چشمام بسته شدکردمی ك امروز بودشدن همونجور که بهشون نگاه مییایعزادار

…… 
 

  کنمی چشماموبازمنی ماشباتوقف
  چشمشمی مادهی پنی ازماشیوقت
  دوزمی ساختمان مبه

 رمی مکث داخل میبعدکم
  خوردبه شونمی بودم که دستتوخودم
  محمدهدمی دبرگشتم

 يچته پسرتوفکر_ 
  کشمی میآه 
 بازم بابات_ 
 دمی تکون ميسر 
 خوادیه؟؟؟چرانمیآخه مشکلش چ_ 

 ی باشپسرش
  رهیگیبغضم م 

  چطوربگم مرداخه
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 دمی مرونی بافوت برمیگی می نفسدوباره
   جواب به سوالشبدون

  انی بدتره جرندفعهیا_ 
  کردرونمی بازخونه

  بعدبابهت نگام کردجیاول گ 
 ؟؟؟ي بريخوای؟؟؟حاالکجامی سرچ؟؟؟؟دروغ؟؟؟آخهیچ 
 ششونی برم پداکنمی پیی تاجاشهیبه دوستام سپردم اگه م_ 
  

  به عنوان تآسف تکون داديسر
   بزنه که جلودهنشوگرفتمی حرفخواست

  سالن سردخونه اشاره کردمنی از مسئولیکی پرتووبه
 هیداداش جان من آروم تر حوصله دهن بق_ 

 روندارم
 دمی باشه تکون داد منم دستموعقب کشی به معنيسر 

  پرتوبه محمداشاره کردم که برهی خروسيباصدا
  ی چرت وپرت واحوالپرسی بعدکلنمیا

  امروز دمشوبرداشت ورفتي فاکتوراودادن
 ... که محمد دوباره اومدکردمیرورومیز فاکتوراروداشتم

 ی وضعنی توای تاکگمیم_ 
 کردمی نگاه مگهی که به سمت دیباپوزخندودرحال 
 شهیتاهم_ 
 گدرهی خوش ممی خودم هوم باهمشی پای ندارم بمی تنهام کسرمنی امگمیم_ 
 هههههه خوش کجابود دلت خوشه ها_ 

  شهی نچ نمتازه
 خب خوبه که_ 
  سربارباشمخوامی نمینه داداش مرس_ 
 یکی به اون مینجوری واجاره هم نصف هوم امیکنی می باهم زندگهی من خونم اجاره اي کارهی خره،اصآل هیسربارچ_ 

  میمونی تنهاهم نمادی نمیفشارمال
  چطورهمیستی نسربارهمم

  کنمی نگاش میکم 
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  شهی مشغول مفکرم
   قبول کنمیعنی

   ولش کننه
 ستای بدفکرنیول

  رفتن ونرفتننی بی وتودودلکنمی نگاش مقی وعمکنمی مزیچشملمور
  چشم دوختمشی به نگاه قهوه ازی ريهمونجورباچشما

 ی نبود که زد به شونم وتکونيبدفکر
   تکوني وسرزنمی می داد لبخندکجبهم

  جلو کهارهی محمدم صورتشومدمیم
  کشمیخودمو عقب م 

 ی شوخبه
 ششششیاوانامحرم برواونور ا_ 
  هه دلت بخوادمن بوست کنم_ 
 خوادیحاالکه نم_ 
  يپوففففف اعتمادبه نفس خوبه پسر_ 

   فکرکنم طرفتي اگه دختربودواال
 ...غی جومدمیم
  نگاهم کردیهوحرفشوخوردوباشرمندگی 

  لبخندم کجترشد همونطورهههه
  شدمی ازکنارش ردمکه

 بعددرموردخونه باصاحب خونت حرف بزن_ 
  

  مهمان بشم وفرداباصاحب خونه حرف بزنهقرارشدامشبوخونش
  نبودخواستم دربزنم که دختره خوشی منشتیرفتم طرف مدر 
  اومدي ازاتاق کنارییمایس 
 دمی براشون برااحترام تکون مي پشتش سردامی وارشرونیب
  بزنم کهيوخواستم تقه ا 
  زنگ خوردمیگوش 

  کهکنمی ناشناس بود وصل مشماره
 ي بگم صدايزی چنکهی اقبل



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 84 

 دیچی توگوشم پمادرم
 یرعلیام_ 
  
  هیرگری نگفتم اونم زدزيزیچ

  ي بارخوددارنیکردبرااولی متمی اذشیگر
  بلندي کنار وباصداگذاشت

   کردهی به گرشروع
  ربودمی ازش دلگیلیخ
  بدون حرفی ولشونداشتمی طاقت گریول

 دتوگوشمیچی پي مهدي که صداهنوزمنتظربودم
  تکون دادم وي سرکننی دارن هنوزنگام مدمی به اطراف کردم که دینگاه

 ی کالفه بودم دستازاونجادورشدم
 ستادمی وتوراه پله ادمیبه پشت گردنم کش 
 داداش_ 
 دی فهمشدخوبی رومیتوصداش ناراحت 

 يدی کشیآه
  جونم_ 
  نمونده بود که بگهيزی نگفت،چيزیچ 

 ینی غمگي باصدافقط
 روقت بتونممراقب خودت باش،ه_ 

 رمیگی تماس مباهات
  برادرنی بازم به ازنمی میلبخندتلخ 
  هست تنهام نذارهيخوادهرجوریم

 ی تبلفنیحت
  

  موجمعلیبرام لباسامووسا_
 ياری برام بیکنیم 
 ارمیاره حتمآ،فقط کجاب_ 
 ...کوجه_یخوارزم_مالصدرا_ 
 گهی دي حرفایآدرسودادم بعدکم 
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  کردمقطع
  اونجاروهملیرفتم رختکن ووسا 
 برداشتم 

  به ساعت انداختم ظهربودینگاه
 خواستمی نبود مي کارنجامی اکاربودمیب

   جلوم گرفتنيدی که سررسبرم
   بودماهان

  
 هی چنیا_
  هفته واجباشنی ايدای خرستیل_ 
  مغازه داره، دارهنی خورده اکیکنارت 
 متای قارهی درمي زرنگ بازيادیز 

  که کنارشیی بعد اونانیروبب
 دی داره انتخاب کن بروخرکیت 
 ي موسویول_ 
 داتوبروی باارشيباباموسو_ 
  ورمیگیستوازمی لدمی تکون ميسر 

 رمی مي طرف ورودبه
 ………… 

 می هفت بامحمدحرکت کردساعت
 ي وبلندیدپرازپستی جدییای دنسمت
 بای وززشت

 ضی بسته پرازضدونقيباچشما
  که کناردمی و دي مهدمیدی رسیوقت
  بودسرعت قدماموتندکردمسادهی واابونیخ
 نیی داده بود وسرش پاهیوارتکی دبه
 ي پسرتوچرااومدیه_ 

 ...من
  به دواومدطرفمدنمیسربلندکردباد 

  به پشتم زدی بغلم کرددستمردونه
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 دیشونموبوس
  مامانیدلم برات تنگه داداش حت_ 

 شهی همي بابا درسته آروم بودیحت
 فتهی باباکه همش شي بودیول
 ...سیتوهم که ن 
  گذاشتممینیانگشت اشارموروب 
  نگويزی چیسسسسیه_ 

  منم دلمي که اومدیمرس
   شبههی اون خونه ی تنگه حتبراتون

  وقتهیلی انگارخی ولرونی بزدم
  بشنوميزی دوست ندارم چگهی دیول
   رفتی تکون دادوعقب عقبيسر 

  که دور شد برگشت بهچندقدم
  ادامه دادراهش

  بانگامدشهی که ازنظرم ناپدیتاوقت
  محمدبرگشتميبدرقش کردم باصد 

  ساختمان شدمووارد
  خوابه توطبقه دومهی يمتر50 ي اخونه

   گرفت وبردتواتاق منملموازمیمحمدوسا
 دونفره درضلع شمال غرب هی نفره هی یکی انداختم دوتامبل ی نگاهادی اتاق نشستم تامحمدبي باالی رومبل چرکرفتم

 زرنگی مي روونیزیاستشتلوودرسمت ر
  پرازکاغذونیزی ن چندان کهنه پهن بود وکنارتلویمی فرش قدهی ي اورورفته
  زدی مي که رنگش به زرديدی انداختم سفیوارانگاهی وکتاب به دوپوشه

   وپوست پوستهزدی مي به زردازرطوبت
 =[ بودشده

 جورابامودرآوردم
  کهیی رفتم دست شوبلندشدم
  يکنارورود

  همونطورهم جورابموپاهاموشستم
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  ي که همزمان شد باصدارونی باومدم
  محمد

 ییرکجایام_ 
  ستمیمیدم آشپزخونه وا 

  کنسروی وقوطکنهی بهم مینگاه
 دهی منشون

   امشبی مهمونگهی ددداداشیببخش_ 
 درستمی دبش می ماکارونهی االن

 کنمی به کنسرومياشاره ا 
 نیباا_ 
  دورهی کنهی به کنسرومینگاه 
 چرخوندشیم
  يچشه مگه پس فکرکرد_ 
  ی ماکه ماکاراني آشپزانیا

  انی بکارنی انقدبدنیجادسرم
  درست کننیموادماکارون

 
  طرف اجاقرهی ومگردونهیروشوبرم

  هی شعلش کنارش روچهارپاگازسه
 ی همراه بازمزه آهنگنهیشی مکیکوچ

   طرفش کنارشرمی مشهی ممشغول
   ساعت باکمکم همهی بعدزنمیزانوم

  که دم بکشهمیذاری میماکارون
 زی چهی نکهی داشتم ای خوباحساس

  ادگرفتمیدیجد
 خورهی به دردم میی جاهی وبالخره
  ی نمک وکال بود ولی تندوبی دست پخت خودمم هست بآاشتهاولذت خوردم هرجندکمبآی تقرنکهی بآحساس ااونشب

  بودی تجربه عالنی عنوان اولبه
  چنددنی و بعددمیبعدغذاظرفاشست

  بهم دادی بازم حاضرنشدم روتخت بخوابم بالشت ولحافی باتعارف محمد ولمی بخوابمی صحبت بامحمد رفتی وکللمیف
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  یلی خدمی پهن کردم ودرازکشتوهال
 دمی بودم وزود خوابخسته

  
   پسرهي هوووووووووووووـــــریام_

  شدبلندشوصبح
   آرومقهی دهی تونمیپوفففففف من نم 

  بخوابم
  زمبکنهیزوی مگس ونی عنمی ااه
 شششیچ
 ||=ه؟؟یهـــــاچ_ 
 گهی ها،دپاشو دشهیپاشونمازت قضام_ 
  بخوابم باشهقهیبذاردود_ 
  نداره های بعدش به من ربطیاگ بلندنش 
   ازکنارم بلندشددی منودیالیخی بیوقت 

  کلمی ههوکلی رفته اما فکرکردم
  نشستمو براق شدمخی شد سسیخ

  طرفش
  بودي چه کارنیا_ 
 يگفتم بلندشونشد_ 
 هی تحمل کنم نشستم سرجام توتونستمی بود نمسی خسیاه لباسم خ 

 هوی باوزودرآوردم که محمدحرکت
 دوجلوچشماشوگرفتی کشغی جایسمی سادنیع

  بهش کردمینگاه
  مگهيدی جن دیچته روان_ 
 رتش گرفتمبلندشدم وروبروش رفتم دستاشوازجلوصو 

   بهش انداختم خندم گرفتینگاه
 یکنی سنت مثل دخترارفتارمنی بآایکشیخجالت نم_ 
 ادامودرآورد 

 @=ی رنگش کندمی مدمیهروقت کش_
  وزبونشوبرام درآوردهمونطور که به طرف 
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  نثارش کردمیی پرورفتمی میی شودست
 دی کشغی جهودوبارهی

  نگاش کردم که گفتبرگشتم
  کهستی نکلی تو هی شلی ذلیاله_ 

 ... ي الغری وکمي ورزش نکرددرسته
 یشی می چی دخترشگــــــــــمیم
  توحلق شوهرتکلتیه
 بندهی که دهنشومرمی ميچشم غره ا 
 

 ایمحلی ازدعوام،ازبمی حرف زدی کلتوراه
  ندمونی هامون ،آازخانواده

  بودی داشتم پسربامحبتمحمدودوست
  دونستمی نمیدولی شرط فرهانوپرسازم
  دونهی فقط متمی بگم درموردوضعیچ
  ی چدونهی نمی داشتم ولی مشکل ژنهی

   برادرششی اونم چون رفتم پهست
 شیبرآازما

 کنهی تازه مینفس 
 هی مشکل چی بگيخواینم_ 
  کنهی نگام می کمزنم،اونمی نمیحرف 

 گهی نميزی چگهی دگردونهیروشوبرم
 می به راهمون ادامه دادساکت
  بود رعملی بددرگذهنم

   فرهان جوابدبهی فردا بانکهیوا
  فکرکردم نشدی وبه هرکسوهرچدادمیم

  فکرکردمي بار به دزدهی یحت
  جرئتشونداشتمیول

  روز خودموتوکارغرق کرده بودمکل
 یچی نه هزدمی نه حرف ممیباکس

  نداشتمی کساعصابه
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   کردمموخاموشیگوش
  بودم وکارم تاافکارمزاحم دور شنتوخودم

  فکرمادرم
  برادرم
  کارم
  عمل

  فرهان
  نامشخصمندهیآ

……… 
   تراس چمپاتمه زدهکیوارکوچی دگوشه
  شده بودمرهی خابونی وسرم وروزانوبه به خبودم

 کردی داشت خفم مبغضم
  بودی باروندی شددلم

  غرق بودمتوخودم
   که قراربودي ناشناخته ايایتودن

  بشمواردش
  دارهی چه حسهی چه رنگاصآل

 ی کشمی من مبعدش
  باجامعه وقف بدميخودموچجور

   آبرومونگهی راست مبابام
 گنی می بفهمن چمردم
  ی بعدش عمل چهی عمل الکمگه

  بادودست چنگ زدم به موهام وفروکردم توشونی چمارستانی بمخارج
  بودی چنکارتی حکمتت تواخداآخه

  هستن مثل منیعنی
 نهیبی آدم مهی بازم منومثل ی چفرهان
  دوستم داشته باشهشهیمخوادی ماصآل

  اونم فرهانهه
   کنم بدونشی راضي چجوری چدلم

  فرهان بتپهعشق
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 ررررررررریام_ 
 ییپسرکجا

   ربع اومدتوتراسهیبعد 
 ستادی اکنارم

   کنارم زانوزدقهیبعدچنددق
  گذاشتدستشورودستم

  چراهی گری هیه_ 
  سهی خکشمی به صورتم می دستکنمیباعجزنگاش م 
  شدن چشمامی اشکیک

 خواستی مهی شونه براگرهی دلم
   قلب برادردو دلهی
  که توهوامنم نفسم بکشهنهی سهی

  توبغل محمدکنمی جلووپرت مکشمیخودموم
   کرد وآروم آروم دستاششوی زده مکثشوك

  کمرم حلقه کرددور
 زدی نمی حرفیدولیکشی گونه پشتم مدستشونوازش

  افتهی پناه ی انگارچون کودکومن
  کردم وسرروشونهمی خودموقالشتوبغ
   بدون خجالتستمی گري هايها

 می وترس ازرازدرونمالحظه
  آزوم بودمی چه مدت گذشت ولدونمینم

  بودمی بودم تهسبک
 میزدی نمی حرفچکدومیه

  حرفی بوارسرموروشونشی به دهیتک
  ماهوخواستی می که ابرطوسي به آسمون سرمه امی شده بودرهی روبروخبه

  پناههی سپر هی کنه مثل می قاپشتش
  ازهرسه تامی که من تهی حامهی

  حرف بزنمخواستی مدلم
  هم غمخوارم شه کمکم شهیکی
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  شهمی شه حامپناهم
   بود لب ترکردمرهی به ماه خهمونطورکه

 ...ی آرومي وباصدادمی کشینفس
 
 هی چه رنگاآدمایبنظرت دن_
  نزدمنم توسکوت منتظربودمیحرف 

  تازه کردینفس
  پرازآرامشیی کردوباصدایمکث

  گفتقی دقشهینم_ 
  آدماباهم فرق دارهيایدن
   مثل اناریکی زشت یکی خوشرنگ یکی
  قهوهی تلخ به تلخیکی توت یکی آب نبات یکی
 يستادی کجاش واینی ببدیبا
  باهمی هررنگهی درکل خاکستریول

   رنگهنی تهش ای کنمخلوط
 شینی ببي چجوري هست که خودت بخوانمی به ایول
 نهی برام سنگیلیشرط فرهان خ_ 
 نگاهشوحس کردم 
 یچه شرط_ 
  دمی کشیآه 
 ییتای آدما توموقعی گاهیدونیم_ 

   که خودشونم باورشرنیگیقرارم
 فتادهی وهنوز براشون جانندارن

 وفتنیرمی گیی گردبادپرازتنهاهیتو
  که همراهنهی اتفاق سنگنی اي قدربه

  کلمه به کلمه حرف به حرفشیباهج
 کنهی نابود مکنهی له متوروتوخودش

 ی بشي قوی دوباره سرپاشوانتظارداره
 یشی خودت غرق میی توتنهاییاماتنها

   که خودتمی شیکی دوباره خوانی مازت
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 ي بودن وشدنش اعتمادنداربه
 یترسیم

  رتیی که باتغيدی جديایازدن
 یی وبازم تنهاکنهی رنگ عوض مکنهیرمییتغ
 دی کورسوامهی ازغیدر
 کنمی تازه مینفس 
  گردباد شدم انقدراونیمتم اس_ 

  کنهی منوداره توخودش حل مکه
  انهاباشمخوامی نمامامن

 ترسمی مشیرناگهانییازتغ
 رکنمیی من تغخوادی مفرهانم

 تی تنهابدون حماییهوی
 پدرت_ 
 \\=؟؟؟...پدرم_ 

  بود که تنهام گذاشتی کسنی اولاون
 هیرچییازتغمنظورت _ 
 م؟؟؟یمحمد من ک_ 
 ░=یخب دوست خل من_ 
 یبدون شوخ_ 
 _... 
 م؟؟؟؟ی کدونمیمن خودمم نم_ 
 نوی ای بشم؟؟؟ولی ؟؟قرارچمیچ

 ستمی که هستم نینی ادونمی مخوب
   کهینی ای چیعنی تو،یگی میچ_ 

 ستمی نهستم
  که کناری به دوپاکتکنمیاشاره م 
  اشاره کردمواربودید

  سرم رودوشش بود خمهمونطورکه
  وبرداشتشدپاکت
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  طرفم گرفتبه
 رمی ازش بگنکهی ابدون

  شی رفتم براآزماادتهی داره شگاهیبرادرت ازما_ 
 اوهوم_ 
 هی چی بفهمي بلدشاتمیجواب آزما_ 
  

  ی عمومی پزشکرسرمیآره باباخ_
  بخونمخوامیم
 يجد_ 
  آدم نه نوکرمردمهی بشم خوامی مگهیاره د_ 
 زنمی میلبخندتلخ 
 یخوبه پس بازش کن تامنظورموبفه_ 
  کنهی ازرواستصال بهم مینگاه 

 کنهی وبه نوشته نگاه مکنهی برگه بازموبااکاره
 گردونهیهوسرشوبرمی فهی دقبعدازچند

 ي منم صدای که حتيطرفم طور 
  ي که باچشمادمیترق گردنشو شن 

  زل زده بهمگردشده
   بدون حرکت هنوزبهامامن

 ... امرهیروبروخ
 

   زد که بالخره صداشچندبارلب
 دمیشن
 امکان نداره!!!؟؟؟... تویعنی_ 

 ؟؟؟ی چرا،چطور؟؟کآخه
   خودمی فقط زماندونمیشونمیک_ 

   دادمشی که آزمادمیفهم
 دوی اونموقع ها ضعف وشدیدونیم

  يماری بکردنی فک مناهمهی وايالغر
 شی دارم منم اومدم باتوبرآازمایخطرناک
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  وافت فشاره ومشکوكی گفتن کم خونکه
  نیادی سلول بنهی به

  دادم وگفتن که منشی آزمادوباره
 ...من

 دونمی خواست نمشی فرهان اآزماالنم
  اونمی داشت وچرا ولازکجاشک

 دی کرداالنم رومخه که بارونمیدوبیفهم
  سه سال کارنی به مبلغ اای کنم اعملی

  پرداخت کنمونیلی مهفتادوسه
 خوادی جواب مفردام
 ...دی فهمی ازوقتبابامم

  کارکنمی چدونمینم
  ارمیپولشوازکجاب

 افنی بره مغزشوبده برابازدی مشکل داره بخدا بامی موسونی بگم واال ایچ_ 
 یسمی سادوونهی دخورهی نمبدردعملم

 فتهی خودشیلی خینگوگناه داره خوبه ول_ 
 گهی دنیخوهم_ 
  فکرکنم...من...نامنیباهمه ا_ 
  بهش دارمی حسهی
 دهی جلوشونه ام کششمی مهوپرتی 
  عقبشهیم 
  دستو چه خبرتهياوف کند_ 
 ي بلغورکردیاالن چ_ 
  نزدم که چشماش وکردقد توپیحرف 
 دیپری منیی پاوباالیوی ومثل طونتیش
  نکنه بذاررخدالعنتتی اميوا_ 

  بعددل بده حاالخاك توی دخترشاول
   به جهنم اآد قطعي عاشق شدمخت

 ي وانتخاب کردلی اون گوربود
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 يزی چهی یگفتی مداروی ارشحداقل
  رومدی صاعقه زده هاپرنیهوعی 

  کهی به جهنم دل حواهرکوچتیدختر
 ○:؟؟؟؟؟ی چیارش

  توهوا تکون دادم وبازوشویباتعجب دست 
 گرفتم

 هی کی ،ارشکهیکدوم خواهرکوچ_ 
 سادی لحظه ثابت واهی 
 یدونی نمیعنی_ 
 |!!!!:و؟؟؟؟؟؟یچ_ 
  شی خواهرداره آساهی دایارش_ 

 .... کههمون
 دمشیخب د_ 
 آره همون چشمش توروگرفته بود_ 
 خواستی آمارتومشیازپرتو چندروز پ 
  که طود گفتدباالیابروهام پر 
 گمیبه جون تو راست م_ 
  خنده ام گرفته بود 
 زمی توسرم بریاونوولش بگو چه خاک_ 

 فردارو
 ! چقدره ؟گمیاوممممم م_ 
 ؟؟یچ_ 
 زرشک_ 
 ؟؟؟یییییچ_ 
   عملنهی هزمتشوگفتمیباباق_ 
 یهول وهوش س_ 
 !!!!!ون؟؟؟؟یلیم_ 
  

 =//نه تومن_



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 97 

 باباچه خبره مگه سرگردنست_ 
  حاالکه هست_ 

 ((;ي ندارنی شانس منه توادونمینم
 |!!= باشه،چرامن؟؟می ندارنیحاالتوا
   زد روشونمي اضربه

  توشهیغصه نخور حتمآ حکمت_ 
 دی زرحمت گشاي گرببنددرگهی مشاعر

 يگریدرد
  کجاش رحمته همش دردسرهزمی ميپوزخند 
 يریگی نمرچراوامی امگمیم_ 
  

 !!!وام؟؟_
 :]اوهوم_ 
 ابونی طرف خگردونمی روموبرمکنمی میاخم 

 ..وامممم
 ... اماازکجاهیفکرخوب

 
  داشتني برای کنم حتدعملی بامن
 .... بهدنیورس

  طرفشگردمی برمیباسرگردون
 ... موافقم اماهیفکرخوب_ 

  ندارمی پول،من که حساب بانکباکدوم
 آره...اوممممم_ 
  زدیهوبشکنیدستشوزدبه چونه  
   حسابش بامنری امگمیم...اوممم_ 

 هوم
   کهنیچقدرممنونش بودم هم 

  منت راحم دادحاالی بتوخونش
 امااون پول توعه_ 
  دارمي ده وخورده اهی من نیبب_ 
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  ستی هول وهوش بمیری اگ وام بگکه
  نکهی بعدش اشهی مونیلیک،دومیو

  بهفی درصدتخفهی مارستانمیخودب
  خدابزرگهشمی بده بقوضعتافکرکنمیب

 چطوره
 ستی پول برادرست ننی ایخوبه ول_ 
  تازه قرضهيچرت نگو تومهمتر_ 
 باپشت دست بازوموهل داد 
   پسرقبول کن تاتنورداغهیه_ 

  نشدممونی قبول کن تاپشبچسبون
  میابخوابیبلندشدستموگرفت ب 

 ي دنبال کارامی بررمیگی میفردامرخص
 .....وام

 دستموتودست درازشدش گداشتم 
 یاعلی هی بلندشدم وباوازجام

 دمی تازه توجام درازکشي وانرژيدیباام
  بسته شدوچشمام

……… 
  جاحساب نداشت که کارراحت ترباشههی سخت بود محمدم یلیگرفتن وام خ_

  خواستنی ماضامنی دادنیانمیایبعض
   وامنی بآاونم
 زی بانک وارهی مبلعغروتوستمی سقیازطر
   که حاضرشدباگرفتن صفته وضامنمیکرد

  وام بدهونیلی مکی وستیب
  کوضامن محمد صفته هاروامضاکردیول

 رندهیلگی به عنوان تحوومن
  می نداشتاماضامن

  خواستنی معتبرمای کارمندضامن
  صحبت کرد واونممحمدبابرادرش

 قی وتشودونستیانومی ازقبل جرکه
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  کرده بود قبول کرديریگیبه پ 
 ...ی دومو

   من انکارشنهاددادی پيمحمدموسو
  اما گوشش بدهکارنبودکردمیم

  گفتی میوه
  حقه توعه که اون ضامنت بشهنی پس اشنهاداونهی اونه پریتقص

  امروزمی بحرف ازطرفپاشوبروباهاش
  براجوابرفتمیدمیبا

  رستوران که ازشانسممیبعدکارهارفت
  به محمددمی دداتومحوطهیخواهرارش

 نمتیبی کردم که گفت بعدآمینگاه
  داحضورشوکنارمی وخواهرارشودورشد

  کردمحس
 نیسالم خوب_ 
 یتفاوتیبرگشتم وباب 
 سالم خانم ممنون_ 
  زد ودستشوجلوآورديلبخند 
  شماهمدای خواهرارششمیمن آسا_  
  درستهیلرعیام
  تکون دادمي دست بدم سرنکیبدون ا 
   خوشوقتميوا_ 
  ،بآاجازهنیهمچن_ 
 زیزوی مگس ونی کنه پشت سرم راه افتادوعنیوازکنارش گذشتم اونم ع 
 کردیم
  ك چقدپرحرف بوديوا

  نگاه کردم کهی منشجلودربه
   زدي لبخندگل وگشادکه

  که بآاخم وتنددمی وشنشی آسايصدا
  تشرزد واونمبهش
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  منتظرتون بودن روشوبرگردوندباگفتن
  فرهان اطالع دادبه

   به دروارداتاق شدمي بعدتقه اومنم
 ...رفتنی که به هم چشم غره مشیری توجه به اون دوتاسبدون

 
   بود خودکاربه دستنیی پاسرش
  درونوشتی مییزای تندتند چداشتن
   بازم هواسش نبودبستم
   رفتم جلو کردم وچندقدمي اسرفه

  حالتتوهمون
 ي زونکناروآورديمهدو_ 

  کاملهشی ساله پحساب
  گرفتم وسالم کردمینفس 

  لحظه سرشوباالگرفهی صدام دنیباشن
  مشغول کارش شدبدون سالم ونگاه کردندوباره

 زیبذارش روم_ 
 ی مرخصبعدش

 ارمی بيزی چومدمیمن ن_ 
  

  نگاهم کردرهی هابلندکردوخسرشوازتوبرگه
  لحظه تلفنش زنگ خورد دستشوهمون

  برداشتیاوردباالوگوش
  ومشغول صحبت شدنمی کردبشاشاره
  قطع کرددتاتلفنی طول کشقهی ده دحدود
  خودموبانگاه به اطراف مشغول کردهومنم
  بودم

   کهيزی منظورموبرسون چدونستمیدقبق نم(( حالت لم دادنشی صندلبه
   درستدوارمی امدنوشتمی ذهنم رسبه

 ))باشه
  حصارلباشگرفتنیخودکاتودستشوب
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  وباانگشتاش ضرب گرفتزگذاشتی رومگشی دودست
  وتاپشت گردنمدمی به صورتم کشیدست
   تازهی آب دهنم قورت دادم نفسبردم

 کردن
 خب من فکراموکردم...خب_ 
  ابروشودادباالهیتوهمون حالت  
 =/واقعآ_ 
  عمل کنمخوامیبله م_ 
 یخب خوبه بسالمت_ 
 ... انشاایک
 من من کنان زل زدم به روبروم 
 ...راستش_ 
  کجاست؟؟؟مشکلیچ_ 
 
  خواستم... عمليبرا...راستش_

 خوانیضامن م...ی ولرمی بگوام
 ...  من ندارمکه
 شناسمی نممی وکسکارکنمی چدونمینم

 ...دمی خدمتتون رسنیخوای جواب منی گفتاالنم
  چقدرهست حاالحسابت_ 
 ستیاوم خب حساب خودم ن_ 
  براوام گذاشتارمی لطف کردن وحاصل چندسال کارشودراختي بنده خداهی

 می ضامن معتبرنداری ولرمی وام بگکه
 خب_ 
   اگه امکانش هستخواستمیم_ 

 نی لطفو درحق من بکننیشماا
  زی شدطرفم چون کنارمهوبراقی 
 ی حرکتش کمنی بودم بآستادهیا

   که ازپشتدمی کشخودموعقب
  نشسته افتادم رومبلحالت
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 که من ضامنت بشم_ 
 _.... 
  ضامنت بشمیمن روچه حساب_ 
  کهستی قرون دوقرون نهی
   نفساشي فاصله هم گرمانیازا 

  ی بااخم قشنگخوردی صورتم مبه
   زده بود بهم بازهمون حسزل
   اومدسراغم داشتم مستیشگیهم

  زدي که پوزخندشدمی منگاش
  اونم حالمومتوجه شدیعنی

 بی رولباش ثابت موند عجنگام
  کرده بودی هوس توت فرنگدلم
  شد انگار باي قلبم به چورته
 دادنی قلقلکم میربنیزشیچ

 کردمی اومد طرفم ومن همونطور نگاش مبلندشد
  شده بودم تنم کرخت شده بودیروان

  جلوم تکون دادی خم شد ودستجلوم
  یکیهوی چم شده بود که دونمینم

  بهم دادی سختتکون
  بودفرهان

  بود وهمراه بافشارشونموگرفته
  تکونم دادیفیخف

  نگاه کردن بهش نداشتم اونمجرآت
  ی بهم زل زده بود نفسينجوریهم
  تازه کردمیی وگلودمیکش

 اوهوم اوهوم_ 
  باشهدهیانگار از خواب پر 

 ادشدی روشونم زفشاردستش
  به شونم دادمی گفتم وتکونیآخ
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 شترکردی نامردفشاردستشوبیول
  توچشمام جمع شداشک

  وتوچشماش زل زدمسرموبلندکردم
  دستشوبرداشتيشتریبافشارب

  کنارم خودشورومبلوهمونطورکه
  کردول

   االن نچی  ولکنمیروش فکرم_ 
 دفکرکنمیبا
   عقبیروشوبرگردوندطرفم که خودموکم 

  نه جرآت موندن کنارشوداشتمدمیکش
 دمیترسی مازخودم

  ازبن که مست وجودشمیاری اختیزبا
  شم
   بودننی دل بکنم ازاتونستمی منه

 کنارش
  بدنش که باي وجودش بوحرارت

  ادکلنش مخلوط شده بوديبو
  که کنارش داشتمیازآرامش

  هاهی ثانی بود وحتستادهی اانگارزمان
  رفتن نداشتن وزل زده بودن بهيپا
  ما
  نوی زندگيومدبوی عشق ميبو
  بااون بودنيبو
  هم چشماش حالتي توچشمارهیخ

  گرفت خمارشد کرختیخاص
  وپرحس دستشوآروم آروم آوردحسیباب

  زدي روگونم گذاشت لبخندباال
 ی بمي باصدادکنارلبامی و کششصتش

  زمزمه کناررلبیز
  



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 104 

    مهتابتو
 ی  منيشبها

   رادمی سپيشعرها
    نور شاعرانهدر
 ....می  سرای متو
  

  هی سرشوبه مبل تکچشماشوبست
 داد
  نکهی تکون بخورم نه اتونستمینم

   توشوك بودمنخوام
   بستهي چشماباهمون

 خواهدی خواب باتوبودن مهیدلم _ 
 ی همه دوراهنی ام ازخسته

 ...دنی تونرسبه
  ییایشودتوبی میک

 دهای شودتردتاتموم
  دیباری میازصورتش خستگ 

  هست که درستی بود چندشبمعلوم
  دهیخواب نیوحساب

  وافتدرومبلرخوردی دستش
 ي به مردخسته ارهی خومن

 ...داری بسته امابباچشمان
 کردی ازت جون دوباره طلب مکه
   به درخورد که ناخودآگاه ازجامي اتقه

 پروندتم
  بلندشدم وزل زدم به درازرومبل

 دابودیارش
   دادمیباسرسالم
  به فرهان کردی نگاهاومدداخل

  لب زدم که خودمم صداموبهدیباترد 
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 دمی شنیسخت 
  خستشونهیلی خی ولدارنیب_ 
 

  زدمی منتظرعکس العملوبدون
  رونیب

  نداشتمی حال درستخودمم
 زدی لحظه تند وکندمهی قلبم
  غش بودمروبه

 ری ازجنس حری وآرامشرخوت
   وپرمهر آروم آروم ازپله هافیلط

 رشدمیسراز
 ی صندلنی حسمو رواولی بوتن
  به نقطه نامعلومرهی وختمانداخ
  بستهي باچشمايرمردیتصو

 شدی تجسم مروبروم
 دهای تموم بشه تردکاش
  خسته شدممنم

  جام عشق طلب خواهم داشتهیو
  

  همرنگ جماعت شومکنمی می فقط دارم سعمن
 دی کمکم کنیشودکمیامام

 ... جماعتيا
 دی هستی چه رنگشماها

  
   توسالنرمی مشمی بلندمی سختبه

 نمیبی می خالقسی سروسلف
 ي آب قندخواستم که جاهی ازش
  اوردي ظرف دسرهی قندآب

 ارهی خوبه حالتوجامنوبخوربراتیا_ 
 >...=نی هست حاالایچ_ 
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   ژله فالوده مخلوطهینیریژله خوبه ش_ 
  گردوپسته وعسلمعجون

  خوردم اومممم خوشمزه بودیقاشق 
  داشتی دلچسبینیری اومد شخوشم

  بالذت مشغول خوردنی زندگبووطعم
  شدم
  داشتمی بهترشده واحس خوبحالم

   بود که ناخودآگاهی آرامشهی قلبم ته
 شدی لبخندم مباعث

 ……… 
   محمدگفتمانوبهیجر

  کردی اضحارخوشحالاونم
  ومن وگذرهی سه روز مامروز

  جوابي وهوامحمدتوحال
 ومدورستورانی سه روز ننیفرهانوتوا

 دابودی ارشدست
   احساسی بود ول چشدونمینم
  منم وعملمهلشی از دالیکی کنمیم

 .... روزواون
  خستمهی برگشته بودم وکلتازه
  رنیگی گرماانگاردارن جونتومنیتوا
   نانداشتم به محض ورود به سالنگهید

  پرت کردمیخودموروصندل
  درش اوردمی حالیدبابی لرزبمی توجیگوش

 دییبله بفرما_ 
 یسالم داداش_ 
 ؟؟؟؟يمهد_ 
  دلم برات تنگ شده چه خبری داداشییکجا_ 
 نیادماکردیشدی چستمی ني دوريجا_ 
  ي خاموش بودمیواال داداش زنگ زد_ 
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 میادتی به شهی همماکه
  به منگهیحاالکه نبودم ودرضمن د_ 

  داداشیگینم
  بگمیچراخب پس چ_ 
  کهنی ازی ولی چدونستمیخودمم نم 

  خطابم کنه متنفربودمداداش
 دادیم م بهي بدحس

   خسته بودمتی وضعنیاز
  ی نابساماننیاز

 خواستی تعادل مدلم
   حرفارونداشتمنی حوصله ادامه اگهید

  وعوض کردمبحث
 ازخونه چه خبر_ 
  اگ منظورت مامانه که داغونه_ 

  توفکرتههمش
 فکرمن هه اونموقع که ازش انتظارداشتم 

 ستی مهم نگهی حاال که دنبود
  شروع کردم بهزوباسرانگشتی دادم به مهی زدم ودستموتکيپوزخند
 ی وباآرنج دستدنی کشی نامفهوماشکال

 زی دادم به لبه مهی داشتم تکی گوشکه
  روم بودمی وبادکولر مستقومدی مخوابم
 کردیشرمی خوابوبوحس

  کسمم نداشتمنیزتری حوصله عزی تلفنوقطع کنم حتخواستی مدبم
  چندنفردارن ازفضادمی درموبلندکردمی

  باپرتو حرفیکی رنیگی عکس مداخل
 کردی اردور تست مي غذاهایکی زدیم
  دیکشی داشت به همهجاسرك ممیکی

  اومدنیابازرسی اخبرنگاربودنی ظهربه
  الووووووووووووریالو ام_ 
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  ازشون چشم بردارمنکهیبدون ا 
 جانم بگو_ 
 چه خبرداداش براعملت_ 
  ضامن کم دارمهی که خوادی جورشده فقط براوام ضامن ميفعآلتاحدود_ 
 شهی جورمنمیا... انشااهی عاليوا_ 
 ممنون_ 
  که باعجله واردشدورفتدمیفرهانود 

   باالطبقه
   بشهيزی شدم نکنه چنگران

  انگارنه ظاهرش مرتب بود ویول
 دیرسینجامی ادکلنش تاايبو
   اشاره کردمشدی که ازکنارم ردمدی امبه
  دستشوحالت بلندگوجلوش گرفتکه

   اومدن برامصاحبهپس
 \= اومدی براچبگو
  حرف زدم بعدي بامهدگهی دیکم

  محمدشی پرفتم
……… 

  بودم ضعف داشتمي جورهی
   کرده بودخی وتنم جهیسرگ

 دونمی نمی چقراربودمیب
  اشوب بود حالم خوب نبوددلم

  بخاطرگفتیمحمدم
  وجواب ردفرهانهیمعطل

   قرص فشاربهم داد کههی یول
  وضعفم کم نکردمی ازدل آشوبی جااورد ولیحالموکم

  بهم اشاره زد کهبرم باالدیام
   بهی انداختم که کمی محمدنگاهبه

   تاجلودرشی دادومن باتشوجلوهولم
  رفتم برگشتم به دهن گشاداتاقش
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  کردم که گفت منتظرهنگاه
 شدخبرنگارارفننی می ساعتمی نهی

  به درزدم وواردشدمي اتقه
 زدی باتلفنش حرف مداشت
  کردم که باسراشارهیسالم

  نمیکردبنش
  حرف زدنشي اقهی ده دحدود

 دیطول کش 
  ودی به گوشه چشمش کشیدست
  طرف جلوخم شدبه

 کردمی نگاش مهمونجورکه
  ی دهنشوقورت دادوبانفسآب

 خب من فکراموکردم_ 
  داکردی پیفی دستم لرزش خفختیدلم ر 
 ...گهی بگوديدی چرا کش ماه

 ... گفت ومن موندمکه
   مبلغ ارزشنی اکنمیمن فکرنم_ 

  داشته باشه اونم با چهاردهضمانت
  قصدش بههی یتونی تونمدرصد
 دباشمی اونوقت من جوابگوباي بدموقع
 هی جوابم منفنیبراهم

   به عبسدمیوارفتم نه خدا تنهاام 
  شدلی تبديدیوناام
 نطوری گرفته بود قلبمم همحالم
 دیلرزی کردم وچونم نامحسوس مبغض

  بگم که دستشو برايزی چخواستم
  باالاوردسکوت

 اه پسرصبرکن حرفموبزنم_ 
 ی تکون دادم وباناراحتيتندسر 
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 دییدبفرمایبله بله ببخش_ 
 ... درعوضشمی وام شالیخیابیب_ 
  شدقی کردوتوصورتم دقیمکث 
 
  کنمی هاروتقبل منهیمن کل هز_
 ستی برگردوندنشم نازبهین

 .....یول
  نگام کرديبانگاه وسوسه کننده ا 

  گرفتنشوتودهنشیی پالب
  آخ نکن بآون لباينطوری انکن
 ادی مدلت
 ينطوری ای طاقت ببارم وقتي چجورمن

  یکنیم
  بادل مننکن

   آروم به دندون گرفت ول کردوآروم
 اقموی اشتدیانگارفهم

 کردی نگام میشیمرموزووآت
 کردی نگام می خاصبالذت

   چبزه تازه کشف کردههی به انگارداره
 باشه

  زدیی ومکش مرگ ماحیلبخندمل
  دادهی دستشوتکزنشستی به ملیما
 زی مبه

 ي به چونش وباچشماودستشوزد
  زل زدبشیعج

  معذب بودمرنگاهشیز
  صاف کردمییگلو

 ي اونطورشهیاوهوم اوهوم م_ 
 نینگاه نکن 
 شهینچ نم_ 
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  ی چیعنی نیکنیآخه معذب م_ 
  نگاهنیا
 نی حرفتونوبگهی بقشهیم
 اوهـــــوم_ 

 .... امادمی عملتومپول
 ... توتودرعوضش

   که من نگفتمی وکمال تازمانتمام
 وباحالت خمارو..(یارمی درختيبر

  منتی که توش پراز اذیحس
  متفاوتي ولذت پرازحساترسم

  سلطهتی خواستن مالکشهوت
 ...درهرزمان ومکان)جنون

 ...طیدرهرشرا
 ي که چاره ایدونی می کنبولدقیبا

 يندار
 شهی من بگم همون میهرچ
  بامنهتیارزندگی اختوتام

 هی اولشاتی براآزمايریفردام
  پولشم نباشنگران

  معتبرکینی کلهی
 شمیرمیگی پازفرداخودمم

  
 شدی من انگارکرتر مي گوشاگفتی که مي اهرکلمه

  بشهی قراره چیعنی
 ... عملنیا
 ... اجبارنیا
 ... ارزششودارهیعنی

  سرمبندمی چشمامومکشمی مینفس
  رمیگی منییپا

 چهیپی تواتاق مبازصداش



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 112 

 ی من زندگدتوخونهیتاموقع عملتم با_ 
 یکن
   که رگ به رگرمیگیسرموبه شدت باالم 
   استخون توگوشمکیری چي وصداشهیم

 ندازهی منیطن
  من خونه دارمیول_ 
   اونطور که من اطالع دارميجد_ 

   کردنرونتی خودتون بازخونه
  کجااونوقت

  از دوستانیکیبا_ 
 دهی توهواتکون میدست 
  یفرستی میکنی ملتوجمعیفرداوسا_ 

  خونه دوستتکینی من بعدکلخونه
 يخوادبرینم
  توفکرم حرفاشوی کمی چه اخممیبان 

  کنمی میحالج
  زوربازم

  حالت خودخواه ومغرورنی ازمتنفرم
 انشیوزورگو

 ارمی وچشمام باالمکنمیسرموبلندم
 ازروچونش

 لباش
  ینیب

 شی الهی تيوچشما
  سبزي رودوتاگومونمی موثابت

 ي هاي گونی پشت اگذرهی می چیعنی
 شونهی باعث سردی چغبارگرفته

   دچه خواهدکردبادل منگذرهی میچ
 .... ودل نافرمان منی وحشي چشمانیا
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   بامنیکنی منیچراهمچ
 زمنی عزنکن
  همهنیرای طاقت شکستن زمن

  ندارمغرور
  دربرابرکوه تکبرتفمی ضعمن

  تلنگرتهی باشکنمیم
  باقلب خسته امنکن

  نهی روزگار پرکنیاز
  ي پنچه هاي بندوروح خستم جاتمام

 ی دارفانزهرآلود
 خواهدی آرامش مکمی دلم
 ری ازجنس حري مهردلم
 ....خواهدی تومکمی دلم

  ستنی نگري جاکاش
 يکردی منی په دل بلوري هم نظریکم
  درمرز بادوآتشکه
 دبستهی لبخندت امهی به

 ...ریدستموبگ
 ... کنبلندم

 ... گاهم باشهیتک
  درهم بشکندمی که جام هستنگذار

 .. قوطه ورمیستی درگردبادنزی خودنکه
 ...بگذاربشنود

 .. ماندنت راي خسته ات پاقلب
 ...زانستی گرازرفتنت
 .... بارفتنتمگرآنکه

 ... نهفته درآن راجان
 .... عسلرهی شچون

 ... اناريازقرمز
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 ... انتظاربرجاده
 ...ي کمان سازنیرنگ

 ……… 
 خوادبشهی می به بعد چنی ازیعنی 

  کنارش خوشحال بودمازبودن
  بودنشازحس

 شیشگی همدنید
  آرامش عشق گرمشقیوتزر

 شهی می دلم چاما
 یعنی اربودنشیدراخت
 ندستی که توآی روهرچخط

  فرهان فرهانفرهان
  بامنیکنیکارمیچ يدار

 دهی بهم آرامش مبودنت
 ...اما

  هزاربرابرعذابتی رحمیب
   قلبم ازکاری ساعت کوککاش

 ...وفتادیم
  بودم وفکرتوومن

  فکر کردن بهتی حتیعنی به بعدنیاز
 ... حرومهبرمن
  بودم کنارتیخواستی منونمکاش

  روشنندهی ازآي منوببرنکهیتاا
   تلختر ازيای به دنی کنومتصل

 ...مرگ
   مست شدنیعنی نیا

   شدننیعج
 چی هباعطرعشق

 چی فردها هدبهیام
  توخواستن
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 ...چیه
  عذاب بدمنی تن به اخوامی نمومن

  شمی بود بلندمدهی برسردردامونم
   توجامنمیشیم

  دستام گرفتم وفشردمنیسرموب
  جمع شدازدردچشمام

   کردم که اونموجودمحمدواحساس
   ازجاش تکون خورد وطرفمنگران

  کنارم روزانونشست وبهمزبرداشتیخ
  سرم بهترشدی شد کمرهیخ

  بازکردم وبه صورت نگرانشچشمام
  زدميلبخند

  داشتم وممنونش بودمقدردوسش
  انقدهواموچی برادرنش بدون هازحس

 داره
 یزنی می وپلکپاشهی به روم مي لبخنداونم

 يبهتر_ 
  بندمیچشماموم 

  فرهان بودمي حرفاهنوزتوشوك
 بهترم؟؟؟؟

   هستم امااگه فرهان ازمن چونآره
   نسازه هستمیپل

  رباری چون گل نازك زفمیوجودضع
  له شدماحساساتم

  دست وپامزنم)سراب(هوتهی بنیودرا
 رمیشترفرومی بوهرلحظه

  کردمچشماموبازوبسته
  بعدعملندهی بودم وبافکر به آجیگ
  شدمی ترمجیگ
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  محمدونداشتمی درپی پي حرف زدن وجواب سواالحال
 

  داشتهی رفتم تراس دلم هواگرپاشدم
 ...تونمی نمنه

 تونمی بدون اون نممن
  رمی بمحاضرم

   لحظههی یول
  نکنتیتوروخدا اذ...ایخدا
 ... بکش وراحتم کنایخدا

  باشمخوامی نمااصآلی دلم برسون بامنوبه
 چراخدا
  برامنهی بدبختیچراهرچ

  من شهبیدنسی همه دردبانیچراا
 يذاری تنهانمی نگفتمگه
 ی وهرجاباهامونشهی همی نگفتمگه
 ... نیخدابب

 ...نیتوروخدابب
 ...خستم
 ا............خدآآ

 دموتارکردمی اشکام دوفتمیروزاتوم
 شکنهیشترمی ام توسکوت شب قلب شکستموبهی گريصدا
  خدانکن
 ... امتحان نکناگ
 ...کشمی نمگی دمن
 ....تونمینم
 ...دمی برگید

 ...خوادی مرگ مدلم
 ...زارمی بی همه بدبختنیاز

 .....خدا
   خالصم کنی بدبختنیاازی
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 ... مموببراکآلی
  ی خوش باشه وقتامی اون دندهی فاچه

  ناخوشهامی دننیا
  همراه با عجزشمی آروم خم مآروم

 کنمی مهیگر
  هقم پردردم گوش آسمونم حتمآ کرد کردهق
 کنهی منطورغرشی اکه

   سرالزکنهتونهی نمی داره ولبغض
 کشمی درازمنی زمسرموبذارم

 کنمی در بطن مادرمچاله مینی جنوخودموچون
  قطره سربازکنهکی تاحداقل دیکوبی آسمان منهی همراه من غرش کنان خودشو به سآسمونم

  شدی هق هقم قاطي زجه ابراباصدايصدا
 یی رهاي براداکردی پ آسمان شکافت وراهنهی پرازدرد بالخره سیماغرش

 ...دی قطره چکنیاول
 ...یدوم
 ...یسوم

  شدمی هم بالخره تسلوآسمان
  خوداهی ب بخت ساهی شب سدردل

 میختیری مشتراشکیب
  وجودندارهی رنگیاهیباالترازس

  خدا به دل پردردمنيوتماشا
   کهفهمونهی مپوزخندزنان

 ...تنهام
 ...ستی خداهم بامن نیحت
 ..ی واقعی خوشهی از غیدر

 ...دی ازمن دست کشخداهم
  مچاله درخودیکی تارانی تنهادرمومن

  اجارهي خانه کی کوچروتراس
  ی اشکباچشمان
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  پردردآه
 ی سردوزخمقلب
   پژمردهروح

  قراری دل بي زاري به روبندمی مچشم
 ...آسمان

 …… 
 ...دارشدمی اذان بيباصدا 

 .. از خدای بودم حتدهی برگهی داما
  بودم متحرك که فقط منتظري امرده

  بودفرداش
  بودمرهی تکون خوردن به روبروخبدون

 .... فکریب
 ...زهی انگیب
 ... حس وجونیب

 ...سرد
 ... روحیب

   روبرومیوارسنگی به درهیخ
 گنمی بغض موباز

 لرزهی مچونم
  یوارسنگی دکیتو  

 رنی اسدوتاپنجره
  دوتاتنهادوتاخسته

  منشـــــونیکی توشونیکی
 

  بندمی ومچشمام…
 شهی فکرکنم اما نميزی به چخوامینم
  يزی ذهنموازهرچکنمی میسع
   کنمیخال

  تپش قلبمي خودم باشم وصداوفقط
  رهی خیوارسنگی پلکام به دپشت
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 هی مانع بزرگایلی خی که توزندگشدم
 ی سنگ زندگکهی تهی نیهم
  روازهم پاشوندایلیخ

 یخی ی سنگقلب
 یوه سنگ ومات هم مانندکیخی احساس

  طرفت پرتزهی ك مثل سنگ رییحرفا
 یمونی بدون ترس بدون احساس پشکننیم

   ومحکمشون خدشهاهی سقلب
  احساسهشهیش

  درك کننکمی شدی مکاش
 ... ن شفافهی شکستنشهیش
 اهـــــهی سوارازسنگید ×

  سرد وسخته خاراسنگ
 یی صدای قفل بزده
  خسته ماي لبابه
  می که بجنبمیتونینم
 واری دینیرسنگیز
 ... ده روزنیتوا… 
 ... باخودم فکرکردمیلیخ

   بردشنی ازم خواست عنکهیبعدا
  باشمتوخونش

 تای باخودم کناربی نتونستم حتومن
 ... کنهی دردمقلبم

 ...شی رحمیازب
 ی حتی رحمی که چطور بابنیاز

 ... کردرونمی بازرستوران
   قطره اشک ازگوشه چشممهی

 ي تار هاي و آروم آروم البالخورهیسرم
 شهیدمی ناپدیمشک
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 .... لب بازکنمخواستی مدلم
 ... کنمگله
  نفسهی ي آه براهی ي برای حتاما

  قلبم راه سدکرده بودینیسنگ
 ... خشک بودگلم
  صداشیرحمی بازتو بومن

 شکستم
 همه عشق من تو ×

   هست قصهقصه
  کلمه ازطرفهی ده روز منتظر نیتوا 

  بودماون
  جواب موندمی وبدمیقدازمحمدپرسان
 دشدمی ناامگهید

 خواستی مي خواب ابدهی دلم
 ... عاشق نبودمچوقتی هکاش
 ... وزجرشعشق

 کشمی محمدم خجالت مي ازروگهید
 دیشنی جمله ازش مهی حداقل کاش

   دل خستميبرا
  فاصله بودهشهیهم ×
  من و توي دستانیب

  گذشتهی تلخنیباهم
  من وتوي و روزاشب

 ...فکرکنم محمدرفته...ادی درميصدا… 
 ...بازسکوت

 ...کشمی منهی بزور ازته سینفس
  تادوباره توچنگال خوابچشماموبستم

  روندن مزشی تا فکر تلخرشمیاس
 ...بهترشه



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 121 

 ي نه باخونسردهی بخاطرکنمی فکرمیوقت
 شیذات
  روندازخودششهی هميبرا

 ادی میی پايصدا
  توجهی بازبومن

  می زندگي کجاکنمی فکرمنی ابه
 .... رفتمواشتباه
   وبه سمتچرخهی در مرهیدستگ

 شهی مدهی کشنییپا
  
  ستی ماننی بي دورره×

 ادهی زنمیامابازا
  من وتووندیتنهاپ
  مهربون بادهدست

 میربمونی اسدیمابا
 میری تااسمی هستزنده
  مرگهیی ما رهاواسه

  عقب گرد کردی بازشد وکمیکی فشرده شد ودرباتنیی کامآل پارهیدستگ… 
  بودستادهی در وآستانه انیدرب
   فضارواحاطهشیشگی اودکلن هميبو

  بودکرده
  حرکت منتظربودم مطمئنم کنهبدون
  و قلبم باز دردگرفتدی لرزچونم

  اشکي قطره اوبازهم
 کردی بهم نگاه نمی اومدتوتراس ولکامآل

 منم
 ... گذشتازکنارم

 هی تکسادوبهشی تراس واوارهیجلود
 داد
  اززانوش چشم دوختمدهی کشي تارازاشکم به پاهاي چشماتپش
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   دستهی دست به کمروهی گردهطرفیبرم
 کردی نگام می باناراحتبی جبه

   دراز کردمپاهام
  تکون خوردم ونگاهمواوردم باالیکم
   آشفتهي صورتش باآون موهابه
  شونی نگاه پرو

  سردشهی نگاه همغشی شش تصورت
 ومغرورش

  موجی ته چشماش نگرانکردی منگام
   بلندشدم نشستمزدیم 

  نگاش کردمپرسوال
  مرگهییواسه مارها ×

 میریمی ممیمارهابش
  شهوارخرابی دنی ایکاشک ×

 میری بممنوتوباهم
 میری دست هموبگگهی ديای دنهی  يتو
   چشمانگران مننی ایعنی… 

 ... عمرآنه
  باورکنمتونمی عمق چشماش نه نمیول

 دمی صداش شنعاقبت
   بروکینیمگه نگفتم کل_ 

  ی رفتی گورستونکدوم
 ی آروميباصدا 
 نیکنیکارمینجاچیشماا_ 
  شدکمی نزدیعصبان 
  ندارهی به توربطزای چنیا_ 

   آمادستپاشووسابلت
 می آماده شوبرای بچه بازنیجاا

 يریمی مي بخور داری چهی قبلش
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 \=ي مدتم الغرترشدنیتوا
  اسکلتيشد

 ازکنارم گدذشت 
  نباشهيواری دگهی پنجره هاشون دونی نباشه ميزاری دلها دردبيداونجاتویاش × 

 رمی وبه طرف درمشمیبااکراه بلندم 
 ……… 
  هردوسکوت کرده بودنیتوماش 

  که توذهنم بودی بودم ازسوالدودل
 کنهی مرمی که بانگاهش غافلگکنمی نگاش ممرذ

   مقدمهی کلنجاررفتن باخودموندارم وبحوصله
 نی دادي نظرنیه،چراهمچی کارتون چلیدل_ 
 يبازتوکارمن دخالت کرد_ 
 شهی میپس نظرمن چ_ 
  اونروزنکهی واستیاوآل نظرتومهم ن_ 

 ي نکردقبول
  فکرکنمخوامیمن م_ 
 ده روز فکرکردن بسته_ 
 گمی نميزی چگهید 

 شمی مرونی بي مشغول تماشاگردونمیروموبرم
  گرفته اتاقش افتادمادشعرقابی
 ...یاله 
 ..ی راپناهی پناهیب

 ی خسته حاالن کن نگاهي سوبه
 ... چه حاجتیشانی پرمراشرح

 ...ی گواهشانمی برحال پرکه
 شیی کردم بااون نگاه نافذوجادونگاش

  شده بودرهی روبروخبه
   دادههی تکشهی چپش به لبه شدست

 کی وبازست خاص خودش دستشونزدبود
  خوشکلی نگاهم به هکردیم که جذابترش یکی نگه داشته وبااخم کوچصورتش



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 124 

 لشیاستا
  ی پناه امنتونستی ستبروپهنش موند منهی اما روفرم ،نگام روسي اعضله

  باشهزشی دل دردمندعزيبرا
 کردی هنوزبه روبرونگاه مشترشدامای باخماش
   شدمرهی گرفتم به جلوخروازش

 می ساعت بعدجلوعمارت بودهی
  درکامل بازشدهی درو زد وبعدازچندثانموتیر

  دفعه قبل فرصت نشدمی باغ شدوارد
  نمی باغ وببخوب
  رنگ ووارنگي سربه فلک وگل هايدرختا

   بودنشونی بي که عبوری سنگي درست کرده بودن وراه های ازمدادرنگی مخلوطکه
  بدوننی رفت بعدپارك ماشنگی سنگ فرش گذشت و به طرف پارکازجاده
  شدم وازادهی شد منم پادهی پحرف
 کموبرداشتمی عقب ساك کوچیصندل

  راه افتادمدنبالش
  روفرمش چشم دوختمکلی به هازپشت
  رفتی راه می قشنگباژست
 الیخی حال بنی ودرعباغروز

 دی بود دلم براش پرکشیچقدخواستن
   داشتم ازپشت بغلش کنمدوست
   مردونش بزنمي به شانه هاي ابوسه

 ... بودی نشدناما
  ازشتریدم،بیترسی مازبرخوردش

 نی اشترازی زدن ودوست نداشتم بپس
  ارمی کم بجلوش

 دگرفتمی کردم حسم ندخودموکنترل
  درآوردی کارتجلودر

  نگاهش کردمباتعجب
 !!!!ن؟؟؟؟یدنداریکل_ 
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 سرشوکج کرد وباپوزخندکارت تودستشو 
 چشم ازم گرفت)هی چنیپس ا( آوردباال

 می بازکرد وداخل شدودرباکارت
 چهل سال باعجله خودشو به حدود یزن

  داشتی ظهرمرتبمارسوند
   سوخته که باپوستي ودامن قهوه اکت
   تضادداشتدشیسف
  دی صورتش نگاه کردپوست سفبه

 ی عسلي بارگه هاي خاکستريچشما
  متوسطینی ببانازكی وتقرکی کوچيلبا

 دی سفي به رنگ شب که تارهاییموها
  اومد وجذابترشی منشی چهره دلنشبه

  بودکرده
  بودجادکردهی ای جالبی هارمونالبالش

 دی جوان تر بارپوش سفی دنبالش زنوبه
 ي اسورمه

  اومدی حال که به طرفموم مدرهمون
  تازهيفرهــــــــــان چه زود اومد_ 

 زهره
 يریی انداختم بدون تغیبه فرهان نگاه 
 سالم طراوت جون امروز کارداشتم_ 

  رستوراننرفتم
 ذشت سفرخوش گنیشماخوب

   به منینگاه(ممنون آره خوب بود_
 يمهمون دار)انداخت

  جواب سالم بدنستنینابلدنیکآل ا 
  احترام گذاشتی فرهان به کسدمی باردنی اوليبرا

  بهم انداختی نگاهمی نیرچشمی به طرفم برگشت وزی کمفرهانم
  ینجازندگی به بعدانی ازستیمهمون ن_ 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 126 

 کنهیم
  بهم انداختیهنگاهیطراوت دوباره  

   فرهانروبه
 ی کنی معرفيخواینم_ 
   کنمشی که معرفستی نیکس خاص_ 

  کنهینجازندگی مدت اهی وقراره رهی اماسمش
  به طرفم برداشتی زدوقدميطراوت لبخند 

  بدون توجه به مابه طرف پله هارفتفرهانم
 نی تواتاق کارباشگهی ساعت دمی لباسموعوض کنم طراوت جون لطفآ نرمیمن م_ 

  باهاتون دارمیصحبت
   پله برگشتي بود به باالدهیرس 

  نگاهبدون
 به نگاربگواتاقتو نشون بده _ 
  شدروموکردم سمت طراوتدخارجیوازد 

  نگاه ازپله هاگرفتاونم
 کتراومدی زد ونزدي من لبخندوروبه

 مانهی گرم وصميدستشوجلوآوردوباصدا
  فرهانهیمن طراوت هستم دا_ 

  رو دارمیی باچه اقایی آشناسعادت
 انهی رمی دستشوبگدونستمینم 

  انداختم وباشرمنیی دستش نگاه کردم عاقبت سرم وپامرددبه
  هستمیرعلیام_ 
  اظهارمیی وازآشناقترشدیلبخندش عم 

  کردیخوشحال
  هی بودکنجکاوی بود هرکبی عجبرام

  نگفتی زن حتنی مبکردم اما ايشتریب
 ازکجااومدم

   گل انداخته وبابهتيم وگونه ها شری کرد باکمنگاش
   پاش بودي که نگاهم به جلویدرحال
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 نطورخانمیمنم هم_ 
  کرد دستشوگذاشت پشتمیخنده قشنگ 
 کارکنمی چدونستمی شدم نمشترسرخیب

  جلوترتاازتماس دستاشدمی خودموکشکمی وپاموگم کرده بودم دست
 شترشدی خندش بدورشم
 نی ودلنشحیدملیخندی مقشنگ
  کرد وبالبخندي اسرفه

 بامن راحت باش بهم بگو طراوت جون_ 
  تکون دادميسر 
 بله چشم_ 
   زدوروبه نگاریاونم پلک 
  اتاق گل پسروبهش نشون بده_ 
  طرفيوخودش رفت سمت پشت پله ها 

  سالنچپ
   ازاتاقاشدیکیووارد

   که اونجابود ساکموازدستم گرفت وبه طرف پله هارفت ودريخدمکار
 ي رفت که روبروی باال به طرف اتاقطبقه
 منظورمورسونده دوارمی بود امشیمنظورم اتاق روبرواتاق فرهان کنار( اتاق عقب تربودکی تفاوت که نی فرهان باااتاق
  فقط لبدمی بازش کرد وبه داخل اشاره کرد نگاش کردم دستادیجلودرا)باشم

   اللهدمی دقت فهمی باکمزنهیم
 ترهم هستن براش سوخت ازمن بددلم
  تکون دادم ووارداتاق شدمدنی به منطزورفهمي وسردمی کشیاه

   دروبستاونم
 شدی که دورمیی قدم هايوبعدصدا

 
 مکث ي فضانی همي کنم برافیدتوصی چطور بادونمی که نمهی مکث همون درگاهيفضا( جلوتر رفتمی کمازفضامکث

  دري اصطالح معمارهیوبکاربردم که 
 کامآل وارداتاق شدم) موردهنیا

 ی وبادمجونینیری شبیترک
   مخالف رنگ هم داشتند باست تختي که نوارهايری شی بادوجونيواراید
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 ...واری دنی دربی که درتضادرنگ بادمجوني وکمدی بادمجونی وپرده هاوروتختيریباش
   بود خوشم اومد لبخندی جالببیترک
   وجلوتررفتمزدم

  له ازدرکمد بافاصی تخت کميروبرو
  بود رفتم طرفشوبازش کردميدر

   به داخل انداختمینگاه
 دیکاوی همه جارومنگام

  هواازهی ی بهداشتسی سروهی
  ی بزرگتر درانتها واني مترشش
   واننیی رخت کن وپاودرکنارشیبلور
   فاصله توالت بود وروبروشیباکم

 ی صندلکی رخت کن ووان نی ومابییروشو
  دوشکیودرآخر

   اتاق خوابهی وامونده بود حمام دهنم
  وحمام خانه ماکجاکجا

 ی جالباسهی دوش وهی ما فقط حمام
 ی کنزونیزتوآوی تميای لباکه
  بنده هاتنی بــــــــــاچقدرفرقیخدا

  هست
  کساننی یروغنی فقیگی نممگه
  کوپس

  سمت تخت خودموپرتگردمی وبرمبندمی درمدمی تکون مي سرالیخیب
  روشکردم

   خودموتاپ دادم هرلحظه شدتکمی
   توحال خودم بودميشدی منیی فنرباالپانی نرم بود عیلی خشترکردمیوب

  که
 ...بسه فنرش دررفت_ 

  ناهاري شوبرارآمادهی بگی پاشولباستوعوض کن دوشيدبازیدبدی نديجا
 ثابت مونده بودم ذوقم کورشده بود 
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  دمی اتاق جددنی شوق اول وبادگهید
  دمیموقورت م آب دهننداشتم

   دربرگشتيجلو
  بودنیی پاسرم

  نافذش کهي طرفم وباچشمابرگشت
  سردی به جونت ولنداختی مشیآت

  بهم انداختی تاباالنگاهنییازپا
   ناهارهگهی ساعت دمین_ 

 دی اگه نه که باي که ناهارداري اومداگه
 يغازبچر

 )گنیکارمی بي اصطالح همون غازچروندنه که به آدمايغازبچر(
   وحوله توکمدهستلباس

   گفتم آماده کننشبید
  به ساك کردياشاره ا 
  فراهمه براترهی که انتظارمیی تاجاتی شخصلی وساي ندارنی اازبهین_ 

 ادی خوشم نمدنی ازانتظارکشچی هایزودترب
 رونیوبدون توجه به من ازاتاق رفت ب 

  بلندکوبمی به تخت می مشتباحرص
   بازکردمی طرف درکمد وقترمی مشمیم
   که دوطرفش کمدوقفسه هستدمی اتاق دودردودهی

 هی بای بلندخاکنی آسشرتی تهی جست وجو ی بعدکمکنمی ازکمداروبازمیکیدر
  حولههی وباارمی درميشلوارخاکستر

  جلومی کمرمیگی می پوش بادمجونتن
  کنمی ورومپشت
 ناکجای ماکجاواگهی دهیپولدار

  م حمورمی مدارمی ولباساروبرمحوصله
  تنیکی سربودوي براشیکی که دارمی دوشامپوبرمسمی داخل سروازتوکمد
 زنمی مددوشوی تابالخره تونستم کلرمی کناردوش ورميدای باکلردوشی زرمی مبالباس
 کنمی ممی تنظودرجه
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   آبی و خودموسپردم به خنککنمی زد سرموبلندمرونی سقف آب  بافشاربي صفحه فلزي هاازحفره
  کنمی وهمونجورولش مارمی حالت آهسته آهسته بلوزمودرمتوهمون

   بشمی همونطورموندم تاخالقهی دقده
  ترس تنشهودهی ازافکاربيزیازهرچ
   بودم آروم آرومآروم

  خونه دوست داشتمنی حسشودوست داشتم انیا
  دارمکردودوستی می ارباب پادشاههی خونه بداخالقشو که مثل صاحب

  اتاق ودوست دارمنیا
 ... دوست دارمردوشی زي دخترپسرنمانی امن

 ارمی منیی کم کم سرموپاکنمیچشماموبازم
  روبروميواری دنهی به شخص توآشمی مرهیوخ

 مکث ي فضانی همي کنم برافیدتوصی چطور بادونمی که نمهی مکث همون درگاهيفضا( جلوتر رفتمی کمازفضامکث
  دري اصطالح معمارهیوبکاربردم که 

 کامآل وارداتاق شدم) موردهنیا
 ی وبادمجونینیری شبیترک

   مخالف رنگ هم داشتند باست تختي که نوارهايری شی بادوجونيواراید
 ...واری دنی دربی که درتضادرنگ بادمجوني وکمدی بادمجونی وپرده هاوروتختيریباش
   بود خوشم اومد لبخندی جالببیترک
   وجلوتررفتمزدم

   بافاصله ازدرکمدی تخت کميروبرو
  بود رفتم طرفشوبازش کردميدر

   به داخل انداختمینگاه
 دیکاوی همه جارومنگام

  هواازهی ی بهداشتسی سروهی
  ی بزرگتر درانتها واني مترشش
   واننیی رخت کن وپاودرکنارشیبلور
   فاصله توالت بود وروبروشیباکم

 ی صندلکی رخت کن ووان نی ومابییروشو
  دوشکیودرآخر
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   اتاق خوابهی وامونده بود حمام دهنم
  وحمام خانه ماکجاکجا

 ی جالباسهی دوش وهی ما فقط حمام
 ی کنزونیزتوآوی تميای لباکه
  بنده هاتنی بــــــــــاچقدرفرقیخدا

  هست
  کساننی یروغنی فقیگی نممگه
  کوپس

  سمت تخت خودموپرتگردمی وبرمبندمی درمدمی تکون مي سرالیخیب
  روشکردم

   خودموتاپ دادم هرلحظه شدتکمی
   توحال خودم بودميشدی منیی فنرباالپانی نرم بود عیلی خشترکردمیوب

  که
 ...بسه فنرش دررفت_ 

  ناهاري شوبرارآمادهی بگی پاشولباستوعوض کن دوشيدبازیدبدی نديجا
 ثابت مونده بودم ذوقم کورشده بود 
  دمی اتاق جددنی شوق اول وبادگهید

  دمی آب دهنموقورت منداشتم
   دربرگشتيجلو
  بودنیی پاسرم

  نافذش کهي طرفم وباچشمابرگشت
  سردی به جونت ولنداختی مشیآت

  بهم انداختی تاباالنگاهنییازپا
   ناهارهگهی ساعت دمین_ 

 دی اگه نه که باي که ناهارداري اومداگه
 يغازبچر

 )گنیمکاری بي اصطالح همون غازچروندنه که به آدمايغازبچر(
   وحوله توکمدهستلباس

   گفتم آماده کننشبید
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  به ساك کردياشاره ا 
  فراهمه براترهی که انتظارمیی تاجاتی شخصلی وساي ندارنی اازبهین_ 

 ادی خوشم نمدنی ازانتظارکشچی هایزودترب
 رونیوبدون توجه به من ازاتاق رفت ب 

  بلندکوبمی به تخت می مشتباحرص
   بازکردمی طرف درکمد وقترمی مشمیم
   که دوطرفش کمدوقفسه هستدمی اتاق دودردودهی

 هی بای بلندخاکنی آسشرتی تهی جست وجو ی بعدکمکنمی ازکمداروبازمیکیدر
  حولههی وباارمی درميشلوارخاکستر

  جلومی کمرمیگی می پوش بادمجونتن
  کنمی ورومپشت
 ناکجای ماکجاواگهی دهیپولدار

   حمومرمی مدارمی ولباساروبرمحوصله
  تنیکی سربودوي براشیکی که دارمی دوشامپوبرمسمی داخل سروازتوکمد
 زنمی مددوشوی تابالخره تونستم کلرمی کناردوش ورميدای باکلردوشی زرمی مبالباس
 کنمی ممی تنظودرجه
   آبی خنک و خودموسپردم بهکنمی زد سرموبلندمرونی سقف آب  بافشاربي صفحه فلزي هاازحفره

  کنمی وهمونجورولش مارمی حالت آهسته آهسته بلوزمودرمتوهمون
   بشمی همونطورموندم تاخالقهی دقده

  ترس تنشهودهی ازافکاربيزیازهرچ
   بودم آروم آرومآروم

  خونه دوست داشتمنی حسشودوست داشتم انیا
  دارمکردودوستی می ارباب پادشاههی خونه بداخالقشو که مثل صاحب

  اتاق ودوست دارمنیا
 ... دوست دارمردوشی زي دخترپسرنمانی امن

 ارمی منیی کم کم سرموپاکنمیچشماموبازم
  روبروميواری دنهی به شخص توآشمی مرهیوخ

 فرهان
  

  بشه دنبال کرددخارجی که ازدی تا وقتیرعلی بانگاهش امطراوت
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  ی اخممچهی فرهان بانبعدروبه
 ...یباهاش بدبرخوردکن که شیاوردیرفتارت درست نبود ن_ 
 دمی به خوردنم ادامه ميبدون ناراحت شدن ازبرخوردش باخونسرد 
 ي که ازآدمایدونیحقش بود،خودت م_ 
 ادی خوشم نمي وزرزرمصرفیب
  شی چراآوردومداصآلیتوکه خوشت نم_ 
  نجایا
 تونشستم يریی وبدون تغذارمی گوشه بشقاب مزنمی تامکنمیزمی لبموتمدارمی دستمال وازکنار بشقاب برمشهیغذام تموم م 

 دمیبدون تکون خوردن نگاهموبه طراوت جون م
 ارهی دربي اومدوخواست دودره بازگهی دي هانهی مجبورم چون پول عملش بامنه وهزیدونیخودت خوب م_ 
 رهی وپاگتودستی خلصی بمیلیخ

 موهدربدمی وقت وسرمای آدمنی براهمچخوامی نممن
 گردونمی سرموکامل طرفش برمضیباغ 

   من چطور بگمآخه
  مجبورم مجبــــــــــورمن

  وتحمل کنمي تحفه انی عمرآهمچوگرنه
  بودتی خرنقدمیهم

 ...چون... چون_ 
 ظترکردیاخماش غل 
 ؟؟؟یچون چ_ 
 ی کردم باصورت برزخيدندون غروچه ا 
 تی صورتم ازحرص واعصباندونستمیم

  ازخدمه هایکی بزنم که پرستو ی حرفخواستم
  تماس گرفتن وباشماکاردارنیجناب خانوم_ 
 ي بلندبآی تقريبااخم وخشن باصدا 
 کدوم خانم_ 
 شیباهول وتشو 
  کردنیشونو هانامعرف..خود..خودشونو_ 
  ازحرصهومنفجرشدمی 
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 ری ازامحرص
  طراوت جونيحرفا

 ...اجبارآقابزرگ
 ....و

 ي بلندشدم، تکون بدی ازصندليباتند
  منم پرستو باترسفتادبابلندشدنیخوردامان

  قدم عقب رفتهی
  ازخشم دورگه شده بودصدام

  دادبهشیغلط کردزنگ زد اصآل شماره خونه ک_ 
  فقط خواستن باشماحرف بزنندونمینم...من...من_ 
  شدمی زودازجلوچشمام جنحرفیوباا 

  توجه به فرهان فرهان گفتن طراوت جون به طرف تلفن رفتمبدون
 ضیباغ

  شدداتینطرفاپی ايکاردادیبازچ_ 
   نازوعشوه ولوسشی مسخره وخرکيباصدا 
 یسالم فرهانم چته نانا عصبان_ 
 حرفت_ 
 یزنی حرف مينطوریواعشق من بامن ا_ 
 ...اگمشوی اکارتوبگوی_ 
  فرهانمي بدشدیلیخ_ 
  کنميادآوری امشبوی مهمونخواستمیم
  ساعت پنج منتظرتم نفسمایرنکنید
 ندارم خودت برومن حوصله _ 
  ي دادی اوکشبیفرهان توپر...وا_ 
  شدممونیحاالپش_ 
 گذرهی بدنشوخوشمگهیادیب_ 
 هانــــــــــا_ 
 جونممممم فرهانم_ 
  هی چیدونیگمشوم_ 
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 ...وا_ 
  بروبه جهنميپس تاحالموبدنکرد_ 
  برمیپس من باک_ 
 ي آشکاروپوزخندضیباغ 
 باعمت_ 
  دستگاهوکوبوندمرویوگوش 

  مبلی به پشتهی جون تکطراوت
 دمی اطرافت ندي دختراستی تاحاال اسمشوتولدبودیهاناجد_ 
  بااخم 
 نیکنیمنوچک م_ 
 ی تفاوتی من زودتربابیابروهاشوباالدادول 
  پنج شنبه باهاش آشناشدمی سوارشه حوصلشونداشتم تومهمونخواستی مهی خرمثل بقهی_ 
  کردمشترتوهمی تکون دادودوباده نگام کرد اخمام بيسر 
 هیبازچ_ 
  درهم گره زدنهیدستاشوجلوس 
 ریدرموردام_ 
 .... ندارمیدرموردعملش حرف_ 

 ... نجاموندنشی ایول
  اوردمش تاآدمش کنمی مهموناوردمشین

 دادمی نشه دست ازسرش برنموتاآدم
  حداقل رفتارتودرست کنی ولیاک_ 

 چارروی بي دارکارشی نکن چناراحتش
  باالانداختمي شونه االیخیب 
  نهی همنجاستی ناراحت بشه تااکنهی ك هست ناراحتم غلط منیهم_ 
  

 زورگونباش_
 باپوزحند 

 گمی زورمتونمیم_
 شکونمی بزنه گردنشومی حرفمیکس
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  شمیوباتحکم وخونسردازکنارش ردم 
  کاناپهي رودمی وخودموول مشمی ممنیواردنش

 
  دلم خنکشهکمی بزنم شی آدماش آت خونه باهمهنی اخواستی نداشتم دلم می کسحوصله

  دراوردمبمیموازتوجی گوشداکردی دختره کنه شماره خونه ازکجاپنی لاوفففففف
 جی ودوتامسسکالیهشتام

  که از آرمان بودوبازکردمیجی مسهی سکاالشدمی مالیخیب
   خونهیسالم داداش امشب مهمون_ 

  می بخندکمی اریباهات ب) هانا(زونمی نره اون اوادتیایسون
  دارهی حوصله مهمونی زدم دلشون خوشه هاکيپوزخند 

   شکمم قالب کردم وچشماموبستمي روزدستاموتوهمی کردم روموپرتیگوش
   سررفته بود حوصله خونم نداشتمحوصلم

 دمی شنیی پاي صداخواستی تنوع مکمی دلم دای سپردم به ارشرستورانم
  چشماموبازکردم

 رفتی مي اروم اروم داشت سمت درورودنیی باسرپاربودیام
  باالندازمی تاابرومومهی رهی کجاداره میعنی

  نمیشی رومبل مارمی منیی پاهامولزرومبل پازنمی ميلبخندمرموز
 که ي وپشت سرش آروم طوررمی وبه سالن هال مشمی من نشد بلندميداری هنوزمتوجه بزنمی آروم می خودشه بشکنآره

 شمی مکشی نزدی پام نشنوه ازپشت کميصدا
  ي خشکوجدي هواباصدایب
 می عجله،شام درخدمت باشنیکجاباا_ 
 ……… 
 یرعلیام 
  
  خواستی تواتاق موندمدلم می ساعتهی

 وی پسره عوضبزنمش
   نشدهی بهش اما حرصم خالدمی روتخت نشستم بالشتوگرفتم وچندتامشت کوبازحرصم

   دندونام گرفتم ول کردمنیلبموب
  آرومشمتونمی من نمينطوری انه
  خرخرشوبجوامدیبا
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  بودم انقدی افتادم تاحاال هرچادحرفاشی
 گهی بودم اونم جلوشخص درنشدهیتحق
  برخوردنکرده بودباهامينطوری پدرم بااون همه دعواای حتچوقتی گرفت تاحاالهدلم

 کننی متی بضاعتاانقداذیآخرچراماب
   آشغالرفتارکننکهی تهی نی عدباهامونی آخه چون خودشون پول دارن بای چیعنی

  انصافهنی اآخه
  رمیگی سقف مسرموطرف

   حق مطلومتنهی ااانصافتوشکریخدا_ 
  می شدضی مستحفی بسه به اندازه کافگهی لطفتت شدم دنی دچارهمچی به کدوم ناحقخدامن
   بدنکنگفتی بدشکست مامان مخدادلم

 ي بددپسیواب با نشکن که جدل
 دهی میته منوک  خداجواب دل شکپس
 ...  شکستم ازبابامدل

 ...ازمادرم
 ...ایازدن

 هی بشکنه بددرداتی مردروندتی آدهی امزتی اونم ازطرف عزیچی که بدون هی به اندازه درد قلبیچی همه به کنارهازعشقت
 ...خداخستمه

 چکهی قطره اشک ازکنارچشمم مهی
 دمی مهی دستم روزانوهام چونموبهشون تککنمی پاهاموجمع مدمی مهی تاج تخت تکبه

  شکمم بلندشدي توحس وحال خودم بودم که صدادوزمی لبه تخت چشم موبه
  کارکنمینوچی حاالاشترشدی باشکام

   لقمم نذاشت بخورمهی ینامردحت
  کنم تاشاميدکاری حالت تهوع گرفتم بای دردگرفت اززور ضعف وگشنگشکمم

 شهی معدمم داره سوراخ متسی ازغذانيخبر
  لباس رفتمضی سمت اتاق تعوشمی بلندمازجام

 تومن ستی پولم بفی ازتوساك ازتوکمی مالی شلوار توسهی پررنگ وی توسشرتی سوهی ودی سفشرتی تهی لباس باضیبعدتعو
 رونی بزنمی مدارمیبرم
  شمی خم می راه پله ازنرده هاکميباال

  نبودی کسکشمی به اطراف میوسرک
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  وپاروپاانداختهدهی روکاناپه درازکشمنی که تونشدمی فرهان ودکنمی به اطراف می وسط سالن نگاهرمی ومشمیرمی هاسرازازپله
 ...ختیهوری قلبم

  تازودتربه دربرسم اماچندقدم نرفته بودم که صداش پروندتمدارمی برمي بلندي باقدماگردونمی شم روموبرممیدزودجیبا
 می عجله،شام درخدمت باشنیکجاباا_ 
 دباالی ابروش پري تاهی شدوشتریتانگام بهش افتاد پدزخندش ب 

 تی ومظلومی وباناراحتنیی پاسرموانداختم
 توصدام

 ....رونی گرسنم بود خواستم بیش کم..تش راست..راس_ 
 ی کياونوقت بااجاز_  
 رمیگینگاموازش م 
 خودم..خو_ 
 فمادطری ومکنهیدستشوپشت درهم قالب م 
 

  دمی که بخوادسرتوببره اب دهنموقورت میی ازون آرومایعنی ظاهرش که آرومه کنمی منگاش
  بگهيزی وقبل چندازمی منیینگاموپا
  بهش انداختمی نگاهمی فشردم وباشرم نی صداش دراومددستموروشکمم گذاشتم کمشکمم

  بخرميزیگشنمه خواستم برم چ_ 
  یده،بالبخندخاصی تکون ميسر 
 ي بخوریتونی غذاهست ميخوادبرینم_ 
   رفتم طرف آشپزخونهدمنمی تکون دادوکنارکشي زدم سريخوشحال لبخند 
 ستی هنوزکه وقت عصرونه نهیاوه چه عجله ا_ 
   طرفشگردمی وبرمسنمیمیوا 

 شهی مي جدزنهی مي که پوزخندکنمی نگاش مومظلومانه
 خونه نی غذاخوردن تواحبدهی به طراوت جون بگوبرات توضهنخونی االن قانون ایعنی ي بخوریتونیفکرکن گفتم غذام_ 

 ي رفتن نداررونی بدون اجازه منم حق بیکنیبابرنامست تاعصرونه صبرم
 ستمی چرامن که بردتون نیول_ 
 زکرداومدسمتمیچشماشور 
 ي قول وقرارمون برانی وهمچنینجامهمونی ايومدی دوم ندمی عملتومنهیگوش کن بچه اوآل من دارم روهوا وازسرلطف هز_ 

 يدی نره فهمادتیعملت 
  خونه هست به من ربط دارهنی توامیهرچ
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  ی تابرام رجزبخونستمینمی بشنوم وای حرفگهی بار دهی اگه ي نداردنمی حق نفس کشی تو اگ من نخوام توحتي کارامخصوصآ
 تهیحال

 دمی تکون مدنی به فهمي سردمیآب دهنموقورت م 
 کنهی مبشیج ودستاشوتوستهیمی واصاف

  دركي مردمیاازگشنگی صبرکن اتاعصرونهیحاالهم _ 
  کشهی روکاناپه درازممنی تونشگردهیوبرم 

 لرزهی چونم مرهیگی مبغضم
  پول داشتم براعمل کاشکمی کاش

   اومدمی براضمانت پشش نمچوقتیه
 کردی که به مانگاه منمیبی کناردرگاه آشپزخونه مغوعهی جغی دخترجپرستوهمون

   رفت توآشپزخونهعیدسری منودتانگاه
   دستشوروچشماش گذاشته بودندازمی نشمن نگاه مبه

   خواب داشت لبمودادم جلووبابغضژست
   کردمنگاش

  آروم ومعصوم بودچقدرتوخواب
 ツ خواب بودشهی همآصآلی انقدآروم بود شهی همکاش
  زدميلبخند
  بودی مردمغرور دوست داشتننیچقدرا
 اشی بداخالقباهمه

 پرخاشش
 شیزورگو

 ...تحقبرهاش
  بودم که دستشوبرداشت هول شدممحوش

 کردی وبه اطراف نگاه کردم باحالت پوزخندبهم تگاه مروموبرگردوندم
  داشتیبی طرف پله هارفتم وخودمورسوندم طبقه باال حس غربه

   پشتم نبود اماحضورداشتنی کسدرسته
 باباپوزخنداش

  نگاه نگرانشمامان
 ناش داداش گفتيمهد
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  فرهان مغروری رستوران،حتي هامحمد،بچه
  مني که فقط کمربسته به نابودهینجامردیاما
 زمونه رحمی بي بهترشه اماانگارزوردستاکمی می تاراه تنفسرمیگی دستموبه گلوم مشهی وتنها اشک توچشمام جمع مبیغر

 شتربودیب
  صدام کردیکی که رفتمی طرف اتاقم مبه

  دی صدادارکشی که شدنفسکمی نزدادی دست تندتنددنبالم م بهینی پرستوسدمی دبرگشتم
 ی نگفتیچی صدات کردم هی،هرچي توکريوا_ 

  برات غذاآوردم زودبخوربرودراتاقتوبازکن
  صدامکن ظرفوببرميخورد
 زوگذاشتی طراوت جون صداش کرددراتاق بازکردم مدکهیحرفی پچ پچ مداشت
 رونی وتندزدبیروعسل

  به غذاانداختمی رفت نگاهنکیبعدا
  روتخت ومشغول خوردن شدمنشستم

 ……… 
   چهاربود فرهان زنگ زده بودساعت
  عملهی اولي وکاراتیزی نوبتم براوگفت
 ...  چک اپ وشیآزما

  نشدیزخاصی بردوتااالن که تومطب نشستم چینی غذاموخوردم پرستواومدسنکیروزبعداید
 رونی فرهان که حق ندادم ازخونه بی امرونهفقط

   بدمشاتوانجامی آزماي سرهی وتااونموقع هرروز دبمونمی بامارستانی هفته بکی قبل عمل نکیوا
   فرهان اومددنبالمبعدازظهرم

 می ساعت تو مطب بودکیوحاالبعد
  مشغول حرف زدنی بامنشفرهان

 واری نصب شده به دي چشمم خوردبه تابلوکردمی به اطراف نگاه مبودومن
 ... ي ومجراهی جراح کلی مردانی علپورفسور

   کردم تابناگوشش بازبودهی به منشینگاه
   توحبقشزهی بررونی اسب داده بود بنی زردش وکه عي بزنم دندوناخواستی مدلم

  حوصلهی کرد و بی پوففرهان
 میدمنتظربمونی بایخب حاالتاک_ 
  بستهششی که سوزن خورده باشه پنجرشد ونی مثل بادکنکهیمنش 
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 ی وجور کرد وبا ناراحتخودشوجمع
 کنمیگفتم که نوبتتون شدصداتون م_ 
 خورهی برنمیی به جانی کنی هماهنگهیحاالشما _ 
   صحبت تلفن وگذاشتی وبعدکمددوتلفونوگرفتی لب ورچهیمنش 
 انی منی منتظرباشقهیدکتر توراهن چنددق_ 
  تکون دادواشاره به من رفت طرف سالن انتظارمنم دنبالشيفرهان سر 

  میشدمنتظردکتربودی می ساعتهی نشستن خسته کننده بود هی حرکت یکاروبی ام سررفته بود بصلهحو
  مشغول خوندن بودی به دسته صندلهی پاروپاانداخته بود وتکزبرداشتهی ازرومي مجله افرهانم

  نداشتم براشی ندادانگاروجود خارجیتی شدم اهملی طرفش متمای خوردم کمیتکون
  نشدمچشی گذاشتم توحال خودش باشه پاپکردمنمی نه نگاهم مزدی تواتاقم اومده بودم باهام مه حرف منکهی بعداروزیازد

 میکردی رفتارمنی سرسنگباهم
  ازش گرفته بوددلم

 وازجاش زی اومد فرهان مجله پرت کردرومرونی بي وخورده ای حدود سي ازاتاق بازشد مردیکی عرق بودم که درتوافکارم
 بلندشد منم

  جلو اومد باهاش دست دادی رفت طرف دکتردکترم قدمفرهان
  کردنی احوال پرسمانهی صمباهم
  کردمی سالمستادمی کنارفرهان ارفتم

  جوابمودادیی باخوشرودکترم
  بهم کردي بدون نگاه به من اشاره افرهان

  درموردش باهات حرف زدمی که تلفنی هموننمی ازی عزیخب سعادت_ 
   بهم انداختی نگاهیدکترسعادت 

   موصوع مسخرههی درمان ي برانکهی بهم دست داد ازي چراحس بددونمینم
  ببرهيدی جديای دنابهی دننی بودم که قراربود منوازی کسيجلو

  نیی سرموانداختم پاازخجالت
  گل پسرهیخب اسمت چ_ 
  ازم سوال کرديدکتربود که بالبخند وپرانرژ 

  وسرموباالگرفتمداکردمی جرآت پیکم
 کردی بالبخندنگاه مهنوزداشت

  کردمیی گذاشت وبه داخل اتاق راهنمادستشوپشتم
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  به مبلهاکرداشاره
  نکردن ازتونییرای چراپذنینی بشنییبفرما_ 
  وزدتیجی نشست دکمه رزشیپشت م 
  نشدنییرای وهمراهشون پدي چرا جناب موسویعیخانم سم_ 
 ی که بالحن ساختگدیچی پی دختره توگوشی خروسيصدا 
  رفتادمی سرم شلوغ بود بلکل شتربودی امروز بيضای نه که نوبت مردی ببخشییوا_ 
 نیاری بییرای پذلیباش االن وسا_ 
 ودکمه دوباره زدروبه من بالبخند  
 یکنی نمی خودتومعرفزمیخوب عز_ 
   باهم مثل دوتادوستمی راحت باشااسمتوبگویب
  نگاه به من زودتربه حرف اومدمیدهن بازکردم که فرهان باپوزخندون 
  هابرطرف شهی تادوگانگی بعدعملش به اسم صداکندی بارهیآخه طوفان االن موقع سوال اسمه خوب اسمش فعآلام_ 
 وباتمسخرروبه من 
 ـــــزمیمگه نه عز_ 
  

  دادهی تکی پشتدوبهی تکان داد وخودشوعقب کشيدکترسر
 

  درهم قالب کرددستاشوجلوشکمش
  تکلم دارهتیفرهان جان خودش قابل_ 

  صبرکن خودش جواب بدهشمالطفآ
   دادبه مبلهیفرهان باپوزخندوسرد تک 

  شیشگی خاص هموباژست
  داده به مبل پاروپاانداخت و دستشولم

  جلو دکتردونستمی می باشم ولتی اهمی کردم بهش بی سعکردی نگام می صورتش گرفت وبرزخکی نزدباطرزخاصش
 .... وگرنهگهی بهم نمیچیه
   دکتربه خودم اومدميباصدا 
 خبب من منتظرما_ 
  زدمیجونیلب خندب 
  هستم جنابي محمدیرعلیام_ 
 شهیقترمیلبخندش عم 
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  خوامی چک آپ کامل ازت مهیخب من _ 
 ی تاآمادگي دکتر روانپزشک برهی شیدپی باشاتی قبل آزمانکهی براتون داشته باشم وصدالبته ای تاجوابشاتی آزماي سرهیو

  دکنهیی تآشاتی آزماي براتویجسمان
  مشغول بودشی که باگوشندازمی به فرهان می واصطراب نگاهیبانگران 

  کنمی به دکترنگاه مدوباره
  ندارمیمن مشکل روان_ 
  رونینفسشوفوت کردب 
  نی داری روانااختالالتی شمامشکل می گل پسر من نمگنیبب_ 
 شای نداشته باشه خوب قطعآ اون آزمای آمادگی وجسمی ازنظرروجماری وجودداره که ممکنه شخص بشاتی آزماي سرهی

 به ازی نشی هرآزماي مابرانی همي صدمه بزنه براشی امکان داره به سالمتی خواهدداشت و حتضی رو مريربدیتآث
 داکنهی پیمارآمادگی تاشخص بمیاصبرکنی میاری بنییشاتمونوپایما آزییایمی وجودداشت دزموادشی بدنی که اگه آمادگمیتآققددار

 ی باشی نظرهم من وهم دکترمحرابدتحتی که باهی درمان شماطورومخصوصآنوع
 ... خب پس من_ 
 زودترچک بشن وهم دردسترس باشه مارامی کارکنه تاهم بادبامنی واحددفترداره خودم ازش خواستم بنی توهمیدکترمحراب_ 

 ... ي آماده اهی اولشاتی انجام ازماي برایول
 ددارهیی تآازبهی که نهیشاتی چجورآزمایعنی تودلم ترس افتاد یکم 

 لبام لرزش تونستمی بزنم  اماواقعآ نمي کردم لبخندی بودم واضطراب داشتم سعدهی ترسی کمدمی دهنموقورت مآب
 داکردی پینامحسوس

  تاچه حدموفق بودمدونمی قاطع باشم نمی نباشه وکمی کردم توصدام ترسیسع
 بآیبله تقر_ 
  زديلبخندپرمهر 
 خوب خوبه_ 
  کردی حوصله نگاهمون میوروشوبه طرف فرهان که ب 
   شهتی تقودیرمابایخب فرهان آقاام_ 
  ستی که روش قرارانجام بشه خوب نینی سنگشاتی آزماي برانی وافهی ضعیلیخ

  اونجانی بردمی آدرسشومشهی اونجاانجام مشاتی که آزمامینکی نخوره کلنی بخوره غذاسنگي سالم ومقوهیتغذ
 نی نشون بدی وچک آپ کامل بعدبه محرابهی اولشی آزماي برانی برگهی سه روز درباشهی امتی هفته فقط صرف تقونیا

 میدی انجام مي دوره اشاتیاگه نظرش مساعدبود ازهفته بعدازما...تانظرشوبگه انشآ
 می زودترعمل وشروع کنیتاهرچ
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 یلی می تکون دادوبابيفرهان سر 
  

 حتمآ چشم_
 ...روزی مثل دیکنی اگه به توباشه منوتلف متی تقوهـــــه

  من مسببش روبروتههی که ضعفیی دکترکجايآقا
   دادناشباحرص

  تاشیاذ
 رکردناشی غرورم ،تحقشکستن

 ... ام درسته خودم مقصرش بودم اما اونمچارهی کردن دل بعاشق
  اه خاصش زل زده به دکتر بانگکنمی منگاش

 ذارمی که من کم نمیدونیم_ 
   زديدکتر لبخند 
  شناسمتی داداش مدونمیم_ 
 یگی آره توکه راست مکنهی گوشه لبم جاخوش میپوزخندکمرنگ 

   رفتارش برامنهنی پس ادونهی دکترگفت میول
  واالانگاراخم وتخماش برامنهدونمی نمکنمی تازه مینفس

 زبرداشتی ازرومی کارترفتی وهمونطورکه به سمت فرهان مشهیدکتربلندم
  برامفرستنی خودشون جواب آماده شدمی که گفتم بگوازطرف منهیکینی کارت همون کلنیا_ 

   بهس انداختی بلندشد کارتوگرفت نگاهفرهانم
  به دکترکردیبعدنگاه

   شدشاآمادهی آزمانکی فقط بعداهیاوک_ 
  وجوابشاتی براآزماامی وبمی بشچجورمطلع

  باهاتون هماهنگ کنهگمی میبه منش_ 
  به کارت کردی تکون دادودوباره نگاهيفرهان سر 

  دکتردست دادبه
 ... برس تابعدضاتی به مررمیگی نمنیشترازی وقتت بمی ماهم بريباشه ممنون لطف کرد_ 
  تکون داديدکترم دستشوفشرد وسر 
  فستی وضهی چه حرفنیا_ 
  کردمونی کردم پشت سرفرهان راه افتادم دکتر تادم درهمراهمي وتشکردمیتردست م وبادکشمیمنم بلندم 
 ……… 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 145 

  می هردوسکوت کرده بودنیتوماش
 شی حرف زدن نداشتم فرهانم حواسشوداده بود به رانندگحوصله

   بودمشایتوفکرازما
  به جونم افتاده بودی نامحسوسترس

 یرعلی بعدعمل من امنکهی که بعداون داشتم به اییای واقعآهم ترس داشت عمل ودندمیترسی مکردی ام موونهی دفکرعمل
  قراره باشمیواقعآچ

  داشته باشهيربدی تآثشاتی آزمانی امکانش هست ایعنی
 ارمی دووم نرعملی زاگه
 ... کهي خدا قلبم اومد تودهنم ازفکريوا
 ... اماشتی پامی بشه باتمومی دننی اخوادی ام دلم محوصلهی خسته شدم بیول

 ... که توقلبمههی تآالن طاقت آوردم بخاطر حساگم
 ... خداجون منوببریول

 ... خودتشیببرپ
 می خودت راضي کن به خداوندراحتم
 بود به قلب خستم یشی آتشی قطره ازگوشه پلکم سرخورد وروگونم تاکنارلبم اومدوثابت موند شورهی توچشمام جمع شد اشک

  خواستیادمیدلم فر
 کردی می وخودتوخاليزدی بود که توخلوت دادمیی جاکاش

 می کسی ازبمیبی گرفت ازغردلم
   باسرانگشت اشک کنارچشمموگرفتمنهی کردم دوست نداشتم اشکاموببشهی شروموطرف

 رونی موندم به برهی ودوباره خدمی کشیآه
   دادم بهشهی سرمو تکشهی خودموخم کردم طرف شیکم

 چشماموبستم
  بودم کم کم خوابم برديرآواری بودم تنم کوفته بود انگارزخسته
 دارشدمی بيدی شديباتکونا

 دارشوی بي جاخوش کردیییییهوووووووووووووووو_ 
   صدام کنهکمیحوصلشونداشتم جوابشوندادم بزار 
  کنمابلندتی یشی بلندماروباتوامایهوووو _ 
  به خودم دادم چشماموبارکردمیتکون 

 م دوباره بستیول
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   اومد حتمآرفتشنی درماشيصدا
   بازشدن دراومد ومني دوباره صدایول

 بود دهیفای اما بوفتمی بادست چپم گرفتم تانرهی دستگرونی داده بودم وهمه وزنم رودربودپرت شدم بهی تکشهی که به شومن
   دردگرفتزهی کتف ودست راستم بخاطر سنگرنیبدتردستم ازبازودردگرفت ول شد افتادم روزم

  نشستم سرموبلندکردمبادردبلندشدم
 کردی بود وباپوزخندنگام مستادهی کناردروارهی به دستگدست

  اخمی آشکاروکمی باناراحتکردی پهلوم گرفتم آرنجم خورده بود به پهلوم دردمدستموبه
 دارکردنهیچه طرزه ب_ 
  زديپوزخند 
  يدی نمتی به حرف من اهمیشیدارمی حاالبیدارشی ادم بنی صدات کردم عی وقتیخواستیم_ 
 دشدشی کلي وپشت دندوناشیشی آتي کردوباچشماي طرفم خم شدفکم وتودستش گرفت دندون قروچه ایدروول کرد وکم 
 کنمی دفعه بعداستخوناتوخورد مي ندادتی باراول وآخرت بود که به حرفم اهمنیا_ 
 کردمی گذاشتم وتوسکوت نگاش م دستمورودستششدیشترمیچشمام ازدردپراشک شد باهرکلمه فشاردستش ب 

  ازکنار چشمم سرخوردیاشک
  ي بلندتري باصدااندفه

 اقتشمی جلوسگا که مصرف ولندازمی وگوشت تنتو مکشمتی اشکت دراومد به سالخه ميزی سرچنمیدفعه بعدبب_ 
  ستیدرحداونان

 وباداد 
 رفهمهههههیش_ 
  وارادش ازدستم خارجشدیرمیاشکام روگونم پشت هم سراز 

  دادش طراوت جون تومدروتراسيباصدا
 دمی تکون ميسر
  حق حق افتادمشترکردبهی فشاردستشوبکه

 هی همراه باگری جونی بيوباصدا
 رفهمهیه ش...بل_
 زهی تودستم سنگ رنی که دستمو گذاشتم روزموفتادمی سمت ساختمون ازعقب داشتم مرهی و مداراهیدستشوباهول دادنم برم 

   ندادم طراوت جونتی اهمیفرو رفت ول
 نی ماشدرانندهی رفت وازاون طرف سعي بآخم بهش چشم غره اگذشتی ازکنارفرهان می طرفم وقتدوعهی حالم مدنیباد

  بهم دادتااشکاموپاك کنمی دستمالشنوببرهی طراوت جون بهش اشاره کردماشدطرفمونییازکنارباغبون دو
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 ادم طراوت جون بلندشدم وبه طرف ساختمان راه افتباکمک
  رفتارشناشی توهراشی که به فرهان ربط داشت تحقییزای بودم ازهمه چخسته

 ... شدمواردساختمان
   خوابهی وقشنگ اتاقم همراه باآرامش ي دوش آب گرم تووان بلورهی دلم

 ... اروم بشمی فرهان وکمی کنم ازهرچی خالتاذهنم
   باطلالی خی هه زهیول

  شانسه خوبه برامنهی انگارهرچاصآل
   پله نذاشته بودمنی رواولهنوزپام
 رشی پرازتحقشهی بااون لحن همصداش
  دیچی پتوسالن

  کشش ندارمگهی خدامن دچشماموبستم
  هنوزبغض داشتم وقلبم نآاروم بودرونی بکنمی فوت می بود نفسموازکالفگخسته

 یییییییهو_ 
  طرفشدمگری وبااکراه برمکنمی به پله هامی نگاهصالی وبااستکنمیچشماموبازم 

 کنمی روبروم نگاه میخی مرد مغرور ووبه
 کردی مآبانه نگام مسی طلبکار ورشهی هم باپوزخندونگاه همواون

  سوزوندی تامغزاستخونومنگاهش
 ی ارباب زاده مغروربود که آدمنی توایچ

 گرفتی سلطش متحت
 ي بدون توجه ازش نگذرکنهی ووادارت مکنهی تاعمق وجودت نفوذموچشماش

  بدنم رسوخ کردي دوباره توگوشم زنگ زد وتوتک تک سلوالنداختی لرزه به جونت مشی که ازسردشیخی يصدا
 شتهی نوبت آزماگهیسه روزد_ 

 ...شی آزماي برايری مخودت
  رمیته دلم خوشحال بودم که فردا تنهام 
  نشونداشتمی حوصله توهگهید

  دل پردردمي بود برانی تسکی کمحرفش
  لحظه تنهاخبرخوب بودنیتوا

 ... شکرتخداجون
 ی بدون وجودمزاحمرسمی بودم که خودم به کارم منی خوش اتوحال
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  دورنموندزفرهانی که ازنگاه تزنمی ميلبخندمحو
  حرفشینیری خوشم بودم وهنوزشتوحال

 شی کامم ننشسته بودکه باحرف بعدبه
  شدتوسرمی کورشد پتکذوقم

  ببرتت نکن به راننده سپردمادذوقیز_ 
 يگردی باخودشم برميری مبااون

 کنهی هم خودش حساب منهیهز
 يبفهمم اداواطواردراورد... به حالتيوا

 يای وميری آدم ممثل
 ياری درنممی الکاداواصول

 اوردی نرکهیازحرفش ناراحت شدم اس 
  درسته پول عمل ونداشتمتازشم

  قبول کنهنشوی التماسش نکرده بودم اون هزیول
  محوتوهم رفتاخمام

  بودمروامیگی بدبخت خودم که پمن
 کردی قبول نمخواستی ازش خواستم ضامن شه که اگ نمفقط

 ...ری تحقهی همه گوشه وکنانی اگهید
  باشمشامونداشتهی ندارنبودم که پول آزمااونقدر

  لختش بودي عضله اي هانهی سي به نگام به دکمه بازلباسش تاروهمونجورکه
 ...ی ممنون ولیلیخ_ 

 کنمی خودم حساب مستی نيازی نیول
 ابروش ي تاهی شلوارش کرد بی دستاشوتوجنهی خم شد تاصورتموبهترببیبانگاه پرتمسخرش زل زد بهم قدم اومدطرفم کم 

 رشیباالرفت وباپوزخندولحن پرتحق
 ... چه جالبياووووه جد_ 

  باکدوم پول؟؟؟؟ی بگشهی مبعداونوقت
 می ماخبرنداشتي قارون نشسته بودسرگنج

 ... می بدونبگوماهم
 ...  منت قارون اومدبهت داد آرهی گنجش اونوقت توبکهی تهی داشت ملت دنبال خداچقدتورودوست

 ... حتمآ توخواباونم
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 کردی نگام مي وباتمسخرآشکارسادی صاف واشترشدی بپوزخندش
 .......خدا
   بسه توروخدابسهری تحقی تاکآخه

  کرد رگ دستم متورم شده بود پرحرص نگاش کردمدستمومشت
 ... دمی برگهید

  باهاش تادرست برخوردکنهکارکنمیدچی بادونستمینم... عاجزبودمازدستش
  توپ سفت وخاردارتوگلوم جاخوش کرده بودهی نی شدم عپربغض

 مشیدی به اشک نشستم تارمي چشماپشت
 ...ی لعنتي اشکانیبازم ا...خدا...اه

  مردمقاوم بودنیرابرا دربشهیچرانم
  کناربذارهی بشکننکهی شئه سخت غرورشوبدون اشدی مکاش
  برخوردکنهفی لطی نرم باشه کمی کمی مردسنگنی اشهیچرانم

 کردمی مي نابوداحساس
  شدمله

 خوامی نمخوامی مردومنی امن
  خوامی زهرنمی شکالت وتلخینیری به شي حس بهارنی امن
 خوامی ازم دفاع کردومنی که جلوآساسنورخوردم زمخوامی مي من مردخوامی نمی مردسنگنی امن

 خوامی شده بودومرهی بهم خطونشی سالن بانگاه شنی که توهمي مردهمون
  خسته بودکردتنمی دردمکمرم
 داکردی راه خودشوپنیی وروگونم سرخوردتاپادی ازکنارچشمم چکیاشک

 ....زخانوادهی عزیرعلی گذشته بودومن اون امکاش
 ....کاش

 ... بسمه خداگهید
 ...خوامیرونمی عشق پرازتحقنی اخوامی وپرازعذاب نمی عشق لعنتنیا...باشم...خوامی نمگهید

 ... روی زدم اون اشک لعنتپس
 نی توسالن طنشی لعنتي وبازهم صدارفتمی باالمیکی طرف پله هاوباتمام سرعتم پله هارودوتادمی قدم عقب رفتم وچرخهی

 دیانداخت وبه گوشم رس
 چی که هيودیزی سرمگهی ساعت دمیتان... وقت شامهگهی ساعت دمی نيری مزونتی داره بآون مافورآوي که کله کروییتو_ 

  اون مافورتم جمع کن حوصله زرزراضافه ندارم... یاگه نه بهتره همون نون خشکاتوسق بزن
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 ...ودرضمن
   گوشزد کنهمی اگهی که انگارجزخودمون به کس دي بلندتريباصدا 

  بلندنه که صداش آروم بودي صداهه
 ... اتاقاومحوطهی مداربسته داره حتستمی خونه سنی محض اطالعت کل استی نيودرضمن ازغذاخوردن تواتاقم خبر_ 
  دمشی که داشتم بهم کوبیخودموبه اتاقم رسوندم دروبازکردم وباهمه حرص 
  منوونهی دشدقبلی آروم نمشدی کنم امانمی همه حرصمو سردرخالخواستمیم

  خودمی عرضگی همراه بغض ازبوباخشم
 یلعنتــــــــــ_ 
 ي کردم صدای  خالپناهموتوشی بيخودموبه تخت رسوندموخودموروش پرت کردم سرموتوبالشت فروکردم وهق هق ها 

 دردقلب رنجورموتوش خفه کردم
  دل مظلومممیکسی بمی پناهی بي براسوختی خودم مي برادلم
 ... منچارهی قلب بنی داشت ای کنم مگ چه گناهی هرشبموتوش خالي ناله ها ودرداي مجبوربودم صداکه
 ... اجبارنیا...  چرا چراایخدا

  دباشمی به تحملش باچرامجبور
  مردخودخواه مغرورنی اتحمل
 ... دوست نداشتمی مرد سنگنی قلب بودم که حداقل ای کاش بادی بدم مازخودم

  کردمهی گرشدازبسی کوه شده بود انگارپلکام بازنمهی بود به اندازه نیستم سرم سنگ برداشتم روتخت نشسرموازروبالشت
   ازوقت شامم گذشته بوددونمی می چقدرگذشت ولدونمینم

 کردی وحشتناك دردمسرم
  اما بازم بدترشدرونی بامی تکونش دادم تاازون حال بیکم

 نیی گذاشتم پاپاهاموازتخت
  وحالت تهوع داشتمجهی ازروتخت بلندشدم سرگی سختبه

  چشمام تارشددی قدم برنداشته بودم که اتاق دورسرم چرخهیاماهنوز
 ..ی ولزگرفتمی گرفت دستموبه میاهی قدم برداشتم که همه جاروسهی خشک شده بود گلوم
 ...  سرخورد روزانوافتادمدستم

  روشن کرده بودنشی بلندشدم تووجودم انگارآتنی ازمی سختبه
  وراه افتادم طرف درواربلندشدمی هاو دلهیود باکمک وس بی هرجون کندنبه

  بودمداغونم
  حس بودی بحسی نداشتم بدنم بی حسچیه
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  افتادم طرف سالنواروراهی دگمی دستموبه سرم گرفتم وبادست دهی رفتی مجی گسرم
  زدی توحدقه دوذمچشمام
  قلبم باالرفته بودضربان
  داشتي بود وتنم عرق سردگرمم

  رفتم طرف پله هاواری باکمک دتوسالن
  نمونده بودی جونگهی دتوپاهام

  ازدست وپام رفته بودحس
 دیدی چشمام پشت غبار مه همه جاروتارمهی کشدمی متوجه نمادباالامای داره میکی دمیدی فقط مدمی پله هارسيباال

  حس شدی گذاشتم که تنم بپاموروپلهاول
  کردمی می وزنی باحساس

  شدی خالرپامیز
  بودمتوهوامعلق
  شدن کرده بودمي افتادن وسقوط آزادوضربه مغزخودمواماده

 دادمی چشمام بستم روهم فشارمازترس
 کردی که اسمموصدامدمی شنییصدا

 ــــــــــریام_ 
  بودیصداپرازنگران 

   که کامل سقوط کنممنتظربودم
   ازسقوطتمی آماده کردم ذهنخودموبرامردن

 .... سفت وبعدهم تمامیی وخوردن سرم به جاافتادن
  نرمزی چهی سقوط بودم که احساس کردم افتادم روتوحال

  ازاون انتظارنرم بوديادی که انتظارداشتم نبود زی سرم به کجاخورداما اون سفتدونمینم
 ... بودوگرمنرم
  کردن انگارقی تزرینیری دلم حس شته

 پوشونهی صورتموميلبخندمحو
 .... بود خمار وسردردپف کردهجهی ازسرگچشمام

   آروم پلکاموازهم بازکردمآروم
  سبزبودلهی دوتاتدمی ديزی چنیاول
  کردمتودركی موقعنکهی تواون حالت موندم اایکم



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 152 

  خداخاك توسرشدميوا
  که درچندیی زل زدم به چشمادوباره

  بودمیسانت
 خوردی که به صورتم می گرمیینفسا
 ... داغشتن

 ... سرخيچشما
  نگاهمونیتالق

  ازلذت آغوشش گرفتنفسم
  خوب نفس بکشمتونستمینم
  تحمل کنمیکی همه نزدنی اتونستمینم

 کردمی می مستاحساس
  نبودادخوبی مشخص بودحالش زاونم
 ...شونی پراافهی بود بدنش واقداغ
 سوختی داغش روبدنم مي دستايجا

  بازوانشنی ازبشمی کردم دارم ول ماحساس
  زدم به بازوشچنگ

  ی آغوش گرم ونرم که توش بودم مثل شرابنی نبود ای اما ته دلم راضرونی بامیوحفظ کنم وازبغلش ب کردم تعادلم یسع
 بردی می ومنوبه عالم مستختیری مجونمی بيتورگا

 کردی دستم بابدن داغش گرگرفتم سوختم انگشتام ازسوزش گزگز مازتماس
 وارهی محاباخودشوبه دی داشتم دلم بی حس خاصهی رفتمی فرومبمی توحال عجشترازقبلی ومن بخوردی نفساش به گلوم میداغ
 دیکوبی منمیس
 شدی منیی آغوشش تندتندباالپای ازگرمنمیس

 دیکوبی موارهی وارخودشوبه دوانهی زددشی وجودم گذشت قلبموآتي سلول هاي بدنش ازالبالیداغ
 ...تونستمی نمگهید

 ... داشتمدوسش
 .. خواستمشیم

 اما کمرم سادمی صاف وای خودموتکون دادم وکمکمیکتری وبه صورتم نزدشدیبسته م که آروم آروم دمیدی مصورتش
  قدرتمندش محاصره کرده بوديدوردستا
  خودش چسبوندشتربهی به کمرم دادومنوبیفیفشارخف



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 153 

  ارامش بودن باهاشونی اخواستمی منم مدیلرزی واسترس مجانی کنم مغزم قفل بود تنم ازهي کارتونستمینم
  ازطعم وجودشزشمی چشماموبستم وگذاشتم لبرپس
 کم کم به لبام فشاردادودهنشوبازکرد لباموتودهنش گرفت ی لباش ورولبام حس کردم اول آروم لباشورولبام گذاشت ولینرم

 بالبام توهمون حالت که لبام ي حسووبازنی دوست داشتم ای وخوردن لبام نفسم بنداومده بود ولدنیوکم کم شروع کرد بوس
 شروع کردن به انهی وحشدی نگامودی خبره شده بود به چشمام وقتازکردم کردچشمام بی زدم که مکثيتودهنش بود لبخند

 روکمرم دادودستاشونوازشگونهی ازونورمنوبه خودش فشارمدهی به آب رسي تشنه اکردمثلینکارومی لبام باحرص ولع ادنیمک
 دادیحرکت م

 رولبام صانهی لباش حرخوردوازونوری دستاش وروکمرم نوازگونه تکون ممی وماتواون حالت بمونستهی زمان واخواستی مدلم
 دیکشی مگرفتی مکردوبادندونی مدادتودهنیفشارم

  ودستامودورگردنش حلقه کردمشترفشاردادمی گم شدم خودموببمی توحال غرمنم
 حس نی کردم منم لذت ببرم ازای پس سعکردیم ی ونداشتنش قالبموتهزبودمی که ازخواستنش سرري به مردخودموسپردم
 ... حاالکه اونیدوست داشتن

 دونه داددونهی وتوموهام کردولباموبه لباش فشارمگشی دستش روکمرم موند ودست دهی فروکردم اونم دستموتوموهاش
 زدیلباموبوسه م

  به سلول بدنم غرق لذت بود لذت درکنارآرامشسلول
  نداشتي فاصله اگهی وسرامون ولبامون ددمیص خواستش موهاشوطرف خودم کش تودستم مشت شدومنم ازحرموهاش

  حسوداشته باشمنی بازم ای داشتم دوست داشتم فرارکنم ولیبی غرحال
  فاصله گرفتم چشماموبازکردمی به خودم اومدم زودکمیغی جيهوصدای که می رفته بود توحال خودمون بودادمی ومکان زمان

 دیکوبی موارهی درخودشوبهی اسی قلبم مثل گنجشکمیزدی نفس مهردونفس
 وآروم ازم فاصله دی لبام کشي رودوزبونشونرمی تودهنم کشی لباش بود نفسنی آروم هنوزچشماشوبسته بود هنوزلبم بامااون
 گرفت

  بودومدهی طرف صدابرگردوندم ونفسم هنوزجانسرموبه
 د کردم گشادشده سرجاش خشک شده بوي که باچشمایی به پرستونگام

 ستادهی نگاه به ماسرجاش ای زده کامل فاصله گرفتم خودموبانگاه به اطراف مشغول کردم وفرهان بدون حرکت وحتخجالت
 بود

  دادمحی نشون بده ازشون فاصله گرفتم وفراروبرقرارترجی العملاعکسی بزنه ی حرفی کسنکهی ازاقبل
  حالت دوازشون دورشدموبه

 پروازکنم خواستی وذوق دلم مجانی دادم ازههیردم خودموپرت کردم توش دروبستم بهش تک اتاق رسوندم دروبازکخودموبه
 ...دتمیبالخره بوس
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 زدیادمی فري تمام وجودم شاددمی پرنیی خودموچندبارتکون دادم وباالپاجانی کردم وباهدستامومشت
   خداجونننننیییییییییییییوا
  دی فرهان بودمنوبوسنی ایعنی

 ...مردمغرورمن
 که بهم زل زده بود اماهمه وجودش ي به پسرنهی رفتم جلوآدمی کشی از خوشحالغی دادم وجارموازدستی اختگهید

  امی مرونی قالب دوگانه بنی بالخره ازنکی شدم همه وجودم سرشارشوق بود خوشحال بودم ازرهی خزدیادمیدختربودنشوفر
 دمی خودموروتخت پرت کردم روش درازکشکردمیحس م لباش رولبم ی ونرمی لبم بردم ولمسش کردم هنوزداغدستموبه

   کنترل آرزوهام دست خودم نبودگهید
 ... درکنارفرهانییای روی زندگهی رونی بزمی بودن بافرهان وازذهنم بريای دست ازروتونستمی نمگهید

 ضترشدی عرلبخندم
 ومزه مزه بردمی ولباموتودهنم مزدمی بهشون مي روش وبوسه ادمیکشی وسرانگشتموملردمی دستموبه لبهام مهرچندلحظه

  مثل عسلشونیری شي طعم لباکردمیم
 ... لباشینیری نبودجرشادمی ضعف نداشتم وچندلحظه قبل گهی داصآل

 ي به بعدتو چشمانی ازي نشستم وآخه چجوري باتندادپرستوافتادمی فروکش کرد مغزم بکارافتاد جانمی که کم کم هیبعدکم
 ...من... امامنستی نی شکوونستی که فرهان دنی خب دراکنهی فکرمیبه ماچپرستونگاه کنم االن راجع 

 ...میگٍ... خدانکنه فکرکنه منيوا
 ...وارفتم

 میشونی به پزنمیدستموم
  روتختندازمی دوباره خودمومبندمیچشماموم

  کنمی چشماموبازمکشمی می پرحرصنفس
 رلبیوز
 میکنی مشی کارهی حاالالیخیب_ 

 شمیدارمی گوش خراش ازخواب بییباصدا
  دیکوبی درومی درهکردپشتی می داشت خودکشیکی دمی وبه صداگوش مکنمی چشمموبازمهی

 ...ااااه
  مزاحم درخوابمونپرونهي تاصدارشی زبرمی وسرمومرمیگی روگوشم مبالشت

  مگه ول کن بوداوف
 دمی به بدن می وکش وقوسبرمی دستموازجلوباالسرم مکشمی به صورتم می دستنمیشی روتخت مدارمی ازروسرم برمبالشت

 کنمیوازپشت ازهم بازشون م
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 ی روتخت وباخوابب آلودگندازمی خودموازعقب محسیب
  ازهی همون خمنی وتوبکشمی مازهی خمرمیگی دستموجلودهنم مگهی کش وقوس دهی
 ...دییبفرما_ 
 د تواتاق اومفشی واخم ظرحی بالبخندملشهیدربازشدوطراوت جون مثل هم 

 کنمی برامرتب بودن اتاق به اطراف نگاه مشمی بلندمعی احترامش سربه
 =)رپسرمی صبحت بخزمیسالم عز_ 
 ی جاپرستوطراوت جون بود چشبی اوه اگه دشهی لبخندم نامحسوس جمع مشبی اتفاق ديادآوری که بازنمی بروش ميلبخند 
 شدیم
 ی باشه چدهی اگه فهمکنمی لحظه باترس نگاش مهی

 ...ری امي اچارهی باووووه
  روصورتشهشهی اون که همفشی اخم ظری باشه ولدهی فکرنکنم فهمی ولکنمی نگاش مجی وگی وباشرمندگنمیشی تخت ميرو

 شری فکرنکنم انقدمهربون مدونستی اگه متازه
 زنمی دوباره به روش مي لبخندکشمی می ازروآسودگی نفسهی
 نیفرستادی میکس)نهیی پادردداشت اتاقشم پاکمیآخه (نی تاباالاومدنیدیسالم طراوت جون شناچرازحمت کش_ 
  گرمهيواال همه سرشون به کار_ 

 ... کنمدارتی خودم اومدم بنی حوصلمم سررفته بود براهمکاربودمی که بمنم
 ستادوروشوکردطرفمی تکون دادم برگشت طرف درکه وسط راه ايسر 
 شی آزمايدبری نخورناشتابايزی چي دارشیا فرهان گفته بود امروز ساعت ده آزمیراست_ 
  سه روزگذشتی امروز،کشیاوه آزما 
  اصآلحواسم نبودنی کرديادآوریخوب شد ...اوخ_ 
   خودم اومدم تابهت بگمگهیهمون د_ 
  کردیاخم 
   رفتشهیفرهانم امروز زودترازهم 

  صبحانه برهی صبحانه امکان نداشت ببدون
 دهیسرشوتکون م 
 ...ناروی واال حاال ول کن ادونمیچم_ 

 ... منتظرهنیی پاررانندهی دوش بگهیپاشوحاضرشو
  اومدشی براشون پيحتمآ کار_ 
 یدونی باآلنداختم نه که توميتودلم برخودم شونه ا 
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 ...بعدرفتن طراوت فکرم رفت طرف فرهان 
 ... صبح زودرفتشدهی چیعنی
  بزنهی امکان داره فرهان حرفیعنی

 ستی نیم آدنی باباهمچنه
 ؟؟؟ ...ی چی صوتی آلودگاون

 ؟؟؟؟.... تاحاالگفتهیعنی
 {..=دهی به اونه همون شب طراوت جون فهماگه

 که فکرنکنم المی اون گودزغوی نباشه جخواستی تازه دختره فضول مدمیبه من چه،مگه من بودم بوس_ باالانداختمي اشونه
  چرابرامن باشه اااههههستیمهم باشه اصآلبرآونامهم ن

 ... طرف اتاق پروتاحاضرشمرمی ومشمی بلندمازجام
 سوخته ي قهوه ای وکفش ورنیتی تواون لباس بلوزکرم وشلوارکبرکنمی به خودم می نگاهنهی رفتم تاعطرموبزنم توآنهیجلوآ

  شده بوديگری ژل زده روبه باالبراخودم جيوموها
 رونی زدم وازاتاق رفتم بي خودم لبخندبه

 ورو اون نی انی پاورچنی وپاورچنیی ازپله هااومدم پاومدآرومی نممیی نبود وصدای انداختم کسی نگاهنیی هابه سالن پاازباالپله
 راکنمی کردم تاپرستوپکردنگاهیوررفتم وتاچشم کارم

 ... نبودی ولداونجاباشهی شادمی آشپزخونه سرك کشبه
 خوردیه م طراوت جون تنهانشسته بود وداشت صبحاني سالن غذاخوررفتم

   روبهشی منم ازخداخواسته نشستم بعدکمنمی زد واشاره کردبنشي لبخنددنمیباد
 ...ستی نیاومممم طراوت جون چه خلوته کس_ 

 ...نگار،پرستو
  بهم انداخت ودوباره مشغول خوردنش شدینگاه 
 ...رونیسرگرم کارشونن پرستوام صبح اول وقت چمدون به دست زدب_ 
  باال رفت کجا،چرادنیابروهام پر 
  افتاده براشی،کجارفت،اتفاقیوابراچ_ 
 ... بلشهتونهی نمگهید... اومدهرشی جاکارمناسب ترگهی واال گفت دونمینم_ 

 ... حرفانی کارش سبکتره ووقتش کمتره ازدونمی مچه
 ...شدمی هرروزه زده ميری خوش باشه واالمنم بودم ازشست وشووگردگهرجاهست

 ... فرهان براش کارجورکردهنمی حقوقشونوباالببراکمی گفتم  فرهاننی به اانقده
 ... زدی حرفشبی کن چرارفت ازپرناروولیاوف ا 
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 ي ازکنجکاودمیترکی مداشتم
  به صدادراومدفونی فکرابودم که زنگ آنیتوهم

 خندم گرفت شبهی که حتمآبخاطرپردمی رسجهی نتنی به اکنمی ورفتن پرستوفکرمی به عکس العمل فرهان مرموز وعوضییوقت
  رفتی اگه بدونه پرستوبراچی نتونستم خودموکنترل کنم طفلگهی رفت دی وقتيطراوت جون بلندشدورفت طرف ورود

  دمیشنیصداشوم
 فرهانو... موقع برسونشهیفقط ...باشه_ 

 ...رهیخکه ..انشاا...جدآ...ستی ازتون نيادخبری زگهید..باشه...ادی بگمیچندلحظه صبرکن االن م...یشناسی مکه
 ..گهی دالیخی بگمی شناسنامه طرف رمزش فالنه من بهت مالیخیاوففف طراوت جون ب 

 ...ای ری زن بامحبته وبنیچقدا
 ...هی داشتنچقدردوست

 ادی طراوت جون بزرگ شده اصآل رفتاراباهم جوردرنمشی مثل فرهان پی آدمیعنی افتادم ادرعتارفرهانی
 ...ادبوسشی روصورتم نقش بست وبازیکی کوچاخم
 بارهاتکرارکنم اون لحظه رو خواستی دلم مکردی وحال خوبم وخوبترمکردمی حس مرپوستمی زیی دلم قنج رفت خنکاته

  لباش فکرکنمینیریوساعت هابه ش
  کشمی میشونی به پیدست

 به ساعت دهی میت داره به نگاردستورادمی طراوت جونم که هنوزداره مشغوله نگاه کردم دنی بابااي خل شدم رفت ااوففففف
   کردمینگاه
   رفتم طرفشرسمیرمی اگه به طراوت جون باشه ددمی راهه دی ساعتمی نه وربع بودتااون جاناوه

 ...ارانندهی من خودم برم یخانم_ 
 یدستشوجلودهنش مشت کردوباناراحت 
  نگارحواسم پرت شدنی ازدست اشدی چيدیاوا د_ 
  به پشتم زدوهولم دادطرف دری زدودستيلبخند 
  نشده رانندم توباغ منتظرتهرتی تادزمیبروعز_ 
  طراوت جون تکون دادم رفتم تومحوطهي برايسر 
  باغ بودبآوسطی بلندتقری شاسنی ماشهی

 یکی بابدمثل ادگرفتمی هفته هی نی تکون دادوتواي اومدسوارشد سردنمی عقب نشستم رانندم بادی طرفش وصندلرفتم
 نجابودمی که ای مدتنهی تافرهان بآخم فرهان روبروشم توارمی گرم بگی بود کمی خونه برخوردکنم کافنی ايازاعضا

 يری گرم بگهیستخدماوبق نداره بامیلی ودلي خونه انیصدبارتکرارکردکه جزء افرادا
 ...  بآخم نگاه کردم وروموبرگردوندمی فقط کمدرجواب
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 ... خونه منم گرفته بودانیجوا
 ... شدمرهی خردنی زدم وبه بيپوزخند

×××××××××××  
 فرهان

   بودمزنشستهی درهم پشت ميباخما 
 وجوددوست نداشتم نی امابآکردی که قلبم وگرم ميدی جدی به حسزبااخمی به مرهی لبام گرفته بودم خنی خودکاروبپاروپاانداخته

 داشته باشمش
 ... که هنوز مزش تودهنم بودي خوشمزه اي بوسه وطعم لبابه
 ...و

 ... کجابودگهی دختره مزاحم دنی به ما اه ارهیپرستوخ...اوه
 کنمی دندونام ول منی وباحرص ازبرمیگی دهن ملبموبه

 ... سمت چپکنمیزورومومی رومکنمی مخودکاروپرت
 ... دختره مزاحم گند زدبه حس خوبموناه
 ...چه هول کرده بود دررفت...ری اميوا

  ادامه بدمخواستی حوصله نداشتم ودلم مآواقع
 ...پرستو.... پرستويوا

 دمی روهم فشارمدندوناموازحرص
 ... گندت بزنناه

 ...شدی بدمیرعلی مهم نبودن اما براامهی بقبرام
 ...ادجلوی نگاش کردم واشاره زدم بی به تته پته افتاده بود بااخم وحشت ناکچارهیب

 فردکردم بمی دستاموتوجرهی بگشی کم مونده بود گردیلرزی ولرز نگام کرد که بانگاهم آرم آرم سمتم اومد لبش مباترس
 سرموبلندکردم وروبهش

 يدی ديزیتواالن چ_ 
  نشکسته باشه خوبهدمی استخون گردنش شني باترس سرشوبلندکردصداعیسر 
 بلهه؟؟؟_ 
  خندم گرفته بود اما موضعموحفظ کردوباتحکم 
 ...يدی ديزیگفتم تواالن چ_ 
 وارپاهاشوتوبغلشی داده بود به دهی تکي باکورسونوریکی که درعمق تارينگاموازش گرفتم وبه تابلوپشت سرش باطرح پسر 

 ... گوشه چشمش زل زدم تاراحت بتونه حرف بزنهی تار سه تارکنارش وحلقه اشکمی دستش به سهیجمع کرده و
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 ...آخه آقاشمااالن...زهیخب چ... خب_ 
  گشادشده بهم زل زدی اشکي قدم عقب رفت وباترس وچشماهی قدم طرفش رفتم که متقاعبش اونم هینگاهموبهش  
 یی گواوهی ادامه بده به شترنذاشتهیب
  ي کارتوازدست بديخوایتوکه نم_ 
 ؟؟...هاننننن)يوباصدابلندتر..(يخوایم

  انداختی عقب رفت به اطراف نگاهگهی قدم دهیدوی ازجاپربادادم
  

 ...یکنی می غلطنجاچهیاصآلتوا_
 )نیساختمون پشت عمارت مخصوص مستخدم(ی اونطرف باشدی نبامگه

 ...آخه....آ_ 
 دمی غررلبیازدستش کالفه شدم ز 
 ...اه جون بکن خو_ 
 ...قا اون طرف... آق_ 
 ...کن جم ارمی لوس بازنیدستموجلوش تکون دادم درست حرف بزن ا 

 ی بغضي سرخوردروگونش وباصدااشکش
 اون اون طرف آب قطع شده بود_ 
 ...دمی کشیپوف 
 ....خب به درك قطع شده بود_ 

 ... نداشترآبی شاطی توحمگه
 رم... توباغ بدمیترسیخب آخه م_ 
 ...يدیترسیهه م_ 

 ... دوساختمان ترس نداشتنی فاصله باونوقت
 نییسرشوباخجالت انداخت پا 
 ... دورم گرفتهوونهی مشت دهی خدا يا

  بهش انداختمی باالگرفتم ودست به کمرنفسموفوت کردم برگشتم سمتش ونگاهیسرموازکالفگ
 ... داشتنجانگهینوای اشهینم..نوچ

 ... طراوت جون چفت وبس نداره کهشیدهنش که پ...دهی دستمون مي کارهی نیرایروازامی خلترامنیاز
 ...ی باشنمیبی فردااومدم نهی تسوي برايای وصب میکنی ملتوجمعی وسايریم_ 
 ...هیحرفم تموم نشده بود که خودشوانداخت جلوم وپاچه شلوارموگرفت وباگر 
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 ... دارماجی کاراحتنی به انکارومنی انیآقاتوروخدا نکن_ 
 ...نی که دوست داری قسم جون هرکزتونی عزتوروبه

 ...اه حالم بدکرد 
 رونی بکشمی وپاچموازدستش مکشمی مپاموعقب

 ... کنلتوجمعی واداواصوال بروبخواب صبح وساي مسخره بازنیجاا_ 
  بلندترشدشی گريصدا 
 نکاروی دایآقاتوروخدا نکن_ 

  روندارم برمیی آواره شم من که جانی نذارتوروخدا
 ...دهی نمی دخترتنهاکاردرست حسابهی به یکس... آخه کجابرم براکاردی کنرحم

  
 ید باکالفگ حوصلموسربرده بوگهید
 .... طراوت جون نفهمهي اگ اون دهنوببندهی خوب کافلهیخ_ 
  بلندشداشکاشوپاك کرد وسرتکون داديزود 
 ...چشم_ 
  جمع شده باشه پس فردا بفرستمتتیفرداوسا...بسه_ 
 ... بگمی کرد به طراوت جون چرونشی بی الکشدی که نمرونی نگاش کردم بتفاوتی ،بکردی نگام میجیباگ 

 ...مونهی دارم دهنش چفت نمنگهشم
 ... خوبه بهتره بفرستمشآره

 ... گردکردم ورفتم طرف راهروعقب
  زدم طرفشی چرخمی نهی توراه

  جابرات دارمنی کاربهترازهی_ 
  زر زرم نشنومی کنی فضولنمی نبگهی دفقط

  ورفتدی راحت کشی راحت نفسالی تکون دادوباخيدستشوگذاشت جلودهنش وسر 
 ...نیز انمی ااوفففف

  دادم وبرگشتم سمت راهروجلوسرموتکون
 دمی شد دستمومشت کردم روقلبم کوبي جورهی انداختم ته دلم ی به اتاقش نگاهدربرگشتم

 ي کردی قاطهوی چت شده تو،آخه
  بود آخهي چه کارنیا

 خواستیچراهنوزم دلم اون طعمموم...  بودی چی حس لعنتاون
  حالم بدهادخوردمیفکرکنم غذاز... شدينجوریچرآ
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   جلومهرچشماشی اماهنوزتصوکنمی تواون چشمابود چرا هنوزجلوچشممه چشماموبازوبسته میچ.. چشماشیول
  بشی بشم بهش غم توچشمات برق عجرهی داره که بازم دوست دارم خی چ،نگاتی هستی آخه توچی لعنتاه
 تیخاصیاده کَنه ب زتی همون رعی پسراخمق دست وپاچلفترهمونی امرهی فرهان بس کن اون اماه
  

 ..اما
 به ي چشمابیرعجی ودوباره تصوبندمی وچشمامومذارمی ممیشونی نگاش دل بکنم دستموروپبی ازبرق عجتونستمی نماماهنوزم
 ... روبروميایرنگ در

 وبهش تعارف نمیشی شد صاف مرهی  بالبخندبهم خی سبزوعسلي چشمایی خرماي باموهاي ودخترکنمی درچشماموبازميباصدا
 ...ادتوی بکنمیم

×××××  
 
 یرعلیام
  باشهي وخورده ای سخوردی به راننده نگاه کردم بهش مشهی گرما آدم تلف منی اوف توامیدیبالخره رس 

 که طبقه شگاهی وکارت دکتررفتم آزماتیزی شدم بعدنشون دادن برگه وکینی جاپارك واردکلي برای عالفی بعدکلبالخره
 ... ورشی وخودم رفتم بعدپذنهی اشاره کردم بشیان بود روصندلراننده که اسمش مهر... بودنییپا
 ... داشتم اوفشی تاکارادرست بشه سه نوع آزمادی ساعت طول کشمی نهی

  طرفم  لونوگرفتی دست اومدطرفم نالونی ناهی مهران دمی نشستم که دی زوصندلرفتم
 ... بدترگهی دنهی به احتمال سنگشاتمی آزمانی انی ضعف نکننی بخورشی بعدآزمانی باشنوداشتهیا_ 
 ... گذاشت کنارم ونشستلونینا 

  درآوردودادبهمبشی ازجیشکالت
 نی موقع ضعف کردهی باشه شتونی پنمیا_ 
 بمی کردم وشکالتاروگذاشتم توجيتشکر 

  شدمشی ساعت بالخره نوبتم شد وارد اتاق آزمامیبعدن
 ..دم به اتاق کری پرستارتواتاق بودن نگاههی دکتر و هی

  کردم جواب گرفتمیسالم
  که دکتراشاره کرده بودنشستمیروصندل

   خدا چشمم به سورنگ خوردحالم بدشد خدا خودت بدادبرساوف
 که یمنظورم همون قسمت( دور دستم محکم کرد دستمومشت کرد چندبارزد رومچ دست ووسط مفصل دستمیکی نوارپالستهی

 =( خم کردشهیدست م
 ...)ی حاال هرچگهی دشهی منی همهی چخوب
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 زدی قلبم مثل گنجشک مداکردی دستموپرگ
 کرد ودستمومحکم گرفت روموبرگردوندم گوشه لبم ی عقب دکتراخمدمی که گرفت طرفم دستمونامحسوس گشصورنگو

 خون دمی نگاش کردم ددی دندونام فشاربدم که احساس کردم دکترعقب کشنیگازگرفته بود که اگ دردم اومدازشدت دردب
 ل زباله  سورنگ انداخت سطختی رفی نازك ظرشهی شهینگ توتوسور

  داشتميدی بود واحساس ضعف شدحسی رفت تنم بجیکه سرم گ. ازجام بلندشدمخواستم
   ضعفنیاز...ومدیم.ازخودم بدم.... اه

 ...یناتوان
  تهوع داشتم،سرم به دوران افتادحالت
  حس ترشده بودی تنم بشدی بدترمحالم

   سرم گرفتمدستموبه
  نشستمیروصندل

 ツ بودی بهشتيای مثل حروشهی که جلوم خم مدمیدی مي ازپشت حاله ادپوشی سفهی
   بودصداهاگنگ

 ... بودمگهی عالم دهیانگارتو
 ...رمی دارم منکنه

 نی روزانوافتادم روزمی ازروصندلسرخوردم
 ... رفتموازپشت

 ...دمی نفهمیچی هگهیود
  بودميداریتوخواب وب 

   پلکاموآروم ازهم بازکردمخوردی که به صورتم میی بود بااحساس ضربه هانی هنوزسنگسرم
 ...دمیدی تارمیهنوزکم
  کردمتودركی گذشت تاموقعهیچندثان

  بطرفم اومدی محکمي بلندشدوآروم آروم باقدمایی ازجای چشمموبازکردم احساس کردم کسیوقت
فقط نگام ...  زداما مردهي بازم لبخندي چشمادنی که کنارم بودن نگاه کردم زنه بادي طرش به زن ومردسرموبرگردوندم

 کردیم
  خم شد روصورتم وچندباراسممو صدا کردی کمستادهی اکنارتخت

 ...یرعلیام...ــــــریر،امیام_ 
  چشماموبستم که دوبارصدام کردخواستی خواب مدلم

 یرعلیام_ 
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 ی که اسمموبه قشنگي صدانی اترسمی اما مخوادبازبخوابمی صداش آرامبخشه دلم مچقدرصداش به گوشم آشناست چقدر تن 
  ازدست بدمچهیپی توگوشم مای روکی

 زهی ومحبت صداش دل انگی نگرانچقد
  به زل زده بود نگاه کردمی که بانگراني چشماموباز کردم وبه مرددوباره

 ...تیامن...ازپر... بودتی پرازغروز وجدشهی نگاه همنی امکان نداره انه
  نگران باشهتونستی نگاه نمنیا

 ....االتهی نگاه توخنی وادهنوزخوابمی کردم شاچشماموبازوبسته
 چشماتنگ نی اي چقذلم براکنمی بغض متهی وهمه اش واقعدارمی نه بدمی گذاشت فهمونبمی که به پشیاما بادست...االتی خآره

  کشمی سرموعقب می طرفم که ناخودآگاه کمارهیخواست دوباره دستشوب...  نشنیخی گهیشده بود کاش د
  عقبکشهی دستشومشهی مالیخی اونم بکنمی مونگاش

 کردمی نگاش مفقط
 ی آرومي لبخندمهربون رولبش نشست وباصداهی ي ناباورنی برخورد بد ازش بودم که درعهیمنتظر

 يبهتر_ 
  بازکردمدموازهمی خشکي زده باشم لبای حداقل درجواب حرفنکهی اي براگفتن نداشتم برايزی بگم وواقعآ چی چدونستمینم 
 خوامیآب م...آب_ 
  ازتخت فاصله گرفت درکمال تعجبیکم 
 ارمیاالن م... باشه _ 
  کناراتاق بازکرده بود ثابت موندکی کوچخچالی که دري مردي رفت ونگاه متعجب من روخچالیبه سمت  

 ختی روهی آب می کمخچالیزکناری مي بارمصرف روکی وانیوتول در آورد یپاکت
  بلندشدی تخت کمي امافرهان زودتراهروم تختچرخوند وباالنمی که بشارمی به خودم فشارمیکم
  پس کونجابودی طراوت جون که ای راستهی براچوهی مآب
 ...هوشمی چندساعته بمن
  که جلوصورتم گرفت به خودم اومدمیوانیبال
 ...هی بود معدتم خالنییبخورفشارت پا_ 
  اومدکنارم لبه تخت نشستدی که دستشوعقب کشرمی بگوانوازشی کردم ودست درازکردم تاليتشکر 

  گذاشتولبوارورولبم
  يری جون بگکمیبخور_ 
  دمی خوردم وعقب کشوانی داخل لاتی ازمحتویکم 
 هی کافگهیممنون د_ 
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  کردیاخم 
   نگاه بندازبه خودتهی هیافوکی چیه؟؟چی؟؟؟؟کافیچ_ 

 ه؟؟؟؟؟؟؟عهههههی کافیگی اونوقت ميری ازحال مشی آزماهی بايریمی ميدار
  لبم فشاردادومجبورم کردتاآخرش بخورمشتربهیوانوبیل 

  هستشیزی چهی شک ندارم نی اواخدا
 شمی کم کم نگران مدارم

 انآی نخورده احیی جاسرش
  مثل خودشهی محباتشم خرکاوففففف

 ... انگارارث باباشوخوردمدهی لبم فشارموانوبهی لنیهمچ
 وانی نشسته بودپرت کرد توسطل آشغال لنجاکهی کرد ازهموانی به لی مطمئن شد تاقطره آخرشوخوردم نگاهی وقتفرهانم

 صاف رفت توسطل آشغال
   هدف باباهدفولیا

  بهم کردی نگاهدمی کشیقی عمنفس
  بدمصوانجامیترخ ي من برم کارای استراحت کنیکمیخب تا_ 
   رفترونیبلندشدوازاتاق ب 

 شمی مرهی وبه درخکشمی می نفسکنمی وول مرمیگی ملباموتودهنم
 =[شهی مهربون نمی آدم الکگمی منیییییی قصدجونموداره ،هکرد،نکنهی منی چراهمچنی خورده توسرش،ای چیعنی

  ومدهی فکرکردن به من نا،اصآلی خاك توسرت خل شدکوبمی به کلم میمشت
 دمی وپتورم روم کشدمی درازکشالیخی باصآل
 نجابرمی زودترازخوستیکالفه شده بودم دلم م...اوف

 ... باباکجارفت آخهيا
 دورفتی اومد سرموازدستم کشيدربازشدوپرستار

  رمقمی تو آخه من هنوزبیی خداکجايا
 ... بودم خوب حاالصهی به ترخيازی نچه

 ...ازمی نمارستانی بده بیلی برم حالمم خخوامی برم اصآل من نمتونمی که حاال مدی دی سوالم نکرد اصآل دکترمنوکهی پروخان
  بودالشی دراومدبرگشتم خود گودزيصدا
   کردم وروموکردم سمت پنجره ازهمونجاکه بودیاخم

 ...می بلندشوبرگهیخب د_ 
 امی باهات ممییرهاوایرببرتاجزای بگست،منودوشی خودمولوس کنم،بخداحس بلندشدن نیخواستم کم 
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 می نگوبلندشوبریول
 ... خودمهي خوداروشکرهمون لباساکنمی به لباسام می نگاهکردی که هنوزمنتظربهم نگاه مکنمی بهش مینگاه
 ... بودم که عوض کنني منم خل شدم مگه بستراوف

 دمی براخودم تکون مي شونه اهودهی بي وکالفه ازفکرایتفاوتیباب
  اذاشتی زيزی هستاامروز ناپرهشیزی به چنمی اکردی افتادبه فرهان که باتعجب نگام مچشمم

   فرارازجووفکرام روبهشيبرا
 صی بعدترخنهیومدمعایدمیمگ دکترنبا_ 

  کوش؟؟؟؟پس
  کردنهی دکترم اومدمعای ضعف وافت فشاربود درثانهی که يرنخوردی رخم شمششدهیاوووووووووحاالمگه چ_ 

 ي توخواب بودیول
  به تختدمی ولم مگمی ميباشه ا 
 ...می پاشوبرگهی دیبدنگذره،مرخص_ 
  شروع شداشی پرونکهی نگذشته تقهیاهنوزدودیاوممممم ب 
  به فرهان راه برمهی باتکی تاکمرمی بسته راه مي باچشماامی منیی حوصله ازتخت پایب

 کنهی لهم مهی اگه بدونه قصدم چاوه
   به شونم زدیدست

  دهی جدي بازياری ازخودت درمهی ادا اطوارا چنیا_ 
 ی بستی چشاتوبراچيری کوراراه منیچراع

   بهش راه افتادم چشماموبازکردمتوجهیب
 ی قبل افتادنم فرهان بازوموگرفت باکالفگی برداشتم که پام شل شد ولي اگهی قدم دنمیتااطرافوبب

  وابرویرهی خمنیاه توهم که همش ع_ 
 ي راه بریستیم بلدن آدنیع..  خب

  کامآلستیخب حالم هنوزخوب ن_ 
   نهای گنی راست منهی برگشت طرفم تاببامی بازکردم تاخماربمهیچشمامون 
  به منتوبدهیاتکی خوب بلهیخ_ 

  نه صبرکننه
 دنی بهم کرد که بادي به بازوم زد اشاره ای نشده برگشت دستقهی ودودیی جاواررفتی دادبه دهی منوتکستادی لحظه اهی دمید 
  هولت بدهیکی دهی انقدحال مي روش نشستم آي زدم فوریلچرلبخندپهنیو

  ي راه برنکهی ابدون
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 هی پله ها تکي تاجلوپله هاجلورونی بشدمی باحالت دوچرخوهل داد اگه چرخونداشت پرت مي نکردوتادم درورودي نامرداونم
 ░: ازش گرفتمير جور سواهی خودمورودوشش انداختم بآیدادم بهش تقر

 می تامهربونه استفاده کنابکارببرهی مهربوننی بشه ازی کستی بخدامعلوم نواال
 اتاق شهی که حالشون بدممارانشونی برابی مجهزشون بودم که حتشگاهی توکف آزمانی به ماشدنی بردتم تارسنیتاجلوماش

 ...یشی دوراندنی به اکیبار...مخصوص دارن
  هم خوابوندمشکمی ی صندلی دادم به پشتهی شدم سرموتکنی فرهان سوارماشباکمک
  پشت رول نشست استارت زدوراه افتادفرهانم

 داری بزورخودموببردی کم داشت خوابم مکم
  داشتم سرموبه طرفش برگردوندمنگه

 نی نافذپرغرور ا توبشرت وجودداره اون نگاهتی همه توجذابنی اي چجورای اخم ونگاه پرغرورش زل زده بود به روبرو خدابآون
   محبتتی حماتیصالبت امن

  ومدی بود وبهش مقشی الحق که الی ولی گذاشتوونهی دنی نبود همرو تووجود افی حآخه
 که نی ای انداختم ولی نگاهرونی به بگردونمی روموازش برمزنمی اخالق داشت به افکارم پوزخندممی همه کمنی کاش باایول

 ...راه خونه نبود
   نداشتم بازعنق شده بودخواد،حوصلهیمن ببرخونه دلم اتاق قشنگموم...میری ممیباباکجادار

 ...شونداشتمی تندحوصله
 ...دمی بالخره ازش پرسیول
 میریفرهان خونه نم_ 
   حس خوب داشتمهی باربود اسمشوگفتم ته دلم غنج رفت تیاول 

  شترشدیداددل وجرآتم ب که ی نه اکتفاکردباوجودجوابهی حوصله نداشت وسرد به اماانگاراونم
 میاوممم پس کجاقراره بر_ 
  بهم انداختی نگاهیرچشمیز 

 شترشدی باخمش
 ...دی بروت خندشهی نمدهینه انگار حالت روبراه شده زبونتم قدکش_ 
   گفترلبی زي اجنبهیشترشدوبیاخمش ب 

  شدساکت
  کردمی که بود هست داشتم شک می گنداخالقيالی نه پس همون گودزهاه

  برگردونومیسرموباناراحت
   نکنی ون شکلافتوبرامنیخب حاال ق_ 
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 ادی حال بگرتی بهت بدم جی آوانسهی امشب ردنی شام بمیری ممی خونه نداشتم دارحوصله
   بودمهوشی همه مدت بنی من ایعنی هستا اوه گفت شام زشی چهی بود يوامگه لب ولوچم چجور 

  باالکه باحرف فرهانابروهاموانداختم
  درادگـرتیج_ 
 شمی مرهی ودوباره خدمی تکون مي خودشوداره که نخنده سریلی تابلوبودخکنهی نگام مگردهی برمکنمیمتعجب نگاش م 

 رونیبهدب
×××  

 کم کم گهی درفتی گشنم بود ودلم مالش میلی پاك کرد خنگی وتوپارکنی  نگه داشت توماشیگرکی ساعت جلوجمیبعدن 
 بدتردهنم آب افتاده بود حاال گهی دومدی مگرمی جي اوف بودادمی شکمم دراومده بود دستموگذاشته بودم روش وفشارميصدا

  شش بارپنج  خورده باشم فوقشیلی تاحاالخادخوردمیگرزینه که ج
  ادروسکوی شدم ومنتظش شدم تتاونم بادهی بزنه پی حرفنکهی اقبل

 ی ازگشنگمی بابا مردي چه فس فسوشده انمی اشمی دارم هالکش مگهیگردی بوجنی خداايوا
 دمی فرهانوکنارگوشم شني خوردبه منقل که صداچشمم

  بربدنمیگربزنی جخی سهی می بروفتی نگاه کردن راه بيجا_ 
  جان دوست دارم عجقومي اوف امیگربخوری االن قراره جیعنی نگاش کردم یضیبالبخند عر 
  خودتویکنی ميواچته چرااونجور_ 
  تکون دادميسر 
 کنمی نگاه مي مگه چحوریچیه_ 
  

 داد بادهن گرسفارشی جخی سستی داشت گارسون اومد وفرهان بی مدرن اما سلطنتي فضامی تخت نشستهی داخل رومیرفت
 گرنخوردهی دستش جي مثآل توعمرش قدانگشتایکی نگاه ای خداخوادبخورهی همشومیعنی نی ازلهی چه دکردمیبازنگاش م

 〇: تاستی بزلی دنی مثل ایکی
  نگاهم کردکزدی همونجورکه به اطراف نگاه میتفاوتی باتعجب نگاش کردم کا بابدی سوت کشمخم

 هان؟؟؟بازچته_ 
   بهم زدي پوزخندوفتمی پس بی خدااالنه که ازخوشي وارمیگی سرم مدستموبه

   استفاده کنیتونی ندارم امروز روز خوشته پس تامردادنمی امروز اصآل حوصله ندارم حال گیدونیم_ 
 نیستی نسهی االن کجا قابل مقاروزکجای اونکه آره فرهان دخب

 ی صندلی دادم به پشتهی تکالیخیب
  چتهینگفت_ 
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 کنهیسرم دردم_ 
 ...ي خون سازبخوريزایدچی باي داری افت فشاروکم خونگفتی دکتر می به خودت برسدخوبیازفردابا_ 
   کردي بهشون اشازه ازگذاشتنیگرارورومیهمون لحظه ج 
 نیمثل ا_ 
  نی گرفت قدسه تالقمه توخونش خندم گرفته بود نه به اون خوردن نه به ایوبالفاصله لقمه نون 
 ..  ادبودی خوب بازم زی باشنا نه ولگرابزرگی توش گذاشت حاال نه که جکهی ودوتگراشودرآوردی وبانون جخی سهی

 که خوردم یخی گرفتم بعدسه تاسي ولقمه اگرآنداختمی به جیخورم مرذنگاه روگذاشت دهنش وبه منم اشاره کرد بلقمه
  ارمی بخورم باالمگهی نتونستم احساس کردم اگ لقمه دگهید
 گراکردی به من وجی کردم نگاهي گشنم بود روبه فرهان تشکریلی خدای چسببی عجیول
 ي نخورديزیتوکه هنوزچ_ 
  ندارملی مگهیممنون د_ 
 ي بخوردی که گفتم  بانی هممی حرفاندارنی ايغلط کرد_ 
  وخوردهخی تاسشترازدهی بدمی نگاه کردم دهی 

  نهی اکلشی که هستی نیالک
   خوردمی برداشتم وخالگهی دخیهسی بزور

 گمی مي که فورکنهی منگاهم
  جاندارمگهی دنیباورکن_ 
  خورهی مشوخودشی بقگهی مي باشه اهی وبادهن پردهیسرشوتکون م 

  مهربونهیلی خی خوبه مخصوصآ وقتشهیالبته بافرهان بودن هم... بودی شب خوبدرکل
××××  

   بودی واقعآ روز عالگذرهیدوروز م 
  فرهانيای مسخره وطعم مهربونشی آزمااون

  جانداشتم فرهانم شده بودمثل قبلگهیداددی به خوردم مي مقوي دوروز طراوت جون همش غذاهانی انیع
  اوردمی باالممیدی تحمل کنم غذارومتونستمی نمگهی ددادنی غذاهابهم مازانواع

 ي بخوردی باگفتی توبغلم بهم مچپوندی توکاسه بزورمختیری ملی هرروز مغزآجاوف
  کردنی توجه ميادی زگهی دی توجه دوست داشتم ولنی بود ااهامی توروی زندگنیا

   بگميزی چکردمی جرآت نمالمی اون گودزازدست
 واری سرموبکوبونم به دخواستی دلم میشناسی فرهان که مگفتنی مکردمی متااعتراض

  کننی زورم می که هکمی مگه بچه کوچشدی می خسته شدم اصآل بدرك که فرهان عصباناه
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   حوصله بحث کردن نداشتم وافکارمو براخودم نگه داشتمیول
   بازم همون فرهان گوشت تلخ بودی ولشدی مهربون می گاهدرسته
 رقابلی برام غکردمی که دکترازش حرف زده بود فکر می نشسته بود وبه روان پزشکغینج بعدازظهربود توآالچ حدود پساعت

   داره آخهشاتی آزمانی به اکاریهضم بود آخه روانپزشک چ
  شدی پس چدهی دکتره گفته بود جواب اومد خبرمنی مونده اگهی ها دوتادشی وآزمااددکترافتادمی

  کنهی منوپاركی که داره ماشنمیبی وفرهانومگردمی به گوشم خورد برمینی ردشدن ماشيصدا
  دنمی اومدم رفتم طرف ساختمان بادرونی بغیازاالچ

   دکترمی بردیزودبروآماده شو با_ 
  تاحاضررمی بهونه دستش ندم منکهیبرآ 

  بود اومد سمت عمارتشی فرهانم بدون توجه به من سرش توگوششم
××××××  

 که چراحواسم به خودم زنهی جونه بآون کارش همش غرمرطراوتی داشت همش تقصی اخم وحشتناککنمیان م به فرهینگاه
  بزنمی زنگي به مهدی باشه برگشتنادمی وفتمی مادمادرمی دوست دارم اشی مهربونستین

 
  داددوارتکونی برگشت طرفم وانگشتشوتهدباحرص

 دنازتوبکشنی که باي چشم مگه بچه دوساله ایگی طراوت جون گفت می به بعد هرچنی ازگمی می چنیخوب گوش بب_ 
 ...ها
 يدی فهميدی بهت گفتم همونوانجام می که نه فالن هرچيای به بعدنازبنی بحالت ازيوا
 ي به الالت گذاشتم پروشدی لی ليادی زگهید

  ترمسکنماهی که هست سینی ازتوی زر زر بشنوم زندگگهی باردهی اگه
 روشنــــــــــه

   به گلم چنگ انداخت دلم فشرده شد توچشمم اشکجمع شد توان حرفزدن نداشتميبغص بد 
   جلوش نشکنمنیشترازی فروخوردم تابی بغصم همراه بآاهباسرجوابشودادم

  پرازتحقربودتوصداش
 ... فرهان همون فرهانهنی ارفتی مادمی دی نبای شده بود ولدآمهربونی جددرسته

  نباشهمی حرفمی بریوفتیاالنم راه م_ 
 طراوت جون که تااونموقع ساکت بود 
 ...آخه هنوز_ 
 انگشتشوطرف طراوت جون گرفت 
 ... بشنومخوامی نميزیگفتم چ_ 
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  نخوردهيزیآخه چ_ 
  کوفت کنهذارنی همون موقع که جلوش مخواستیم!!به درك_ 

 ی پسره غربتزنهی نقم مرسنی بهش مدنمیرس
 ی کجاست وچه غلطفهمهی باربزنم لهش کنم مهی ادی که برامن سوسه منمی ازکارام مونده ای تااالنم کلستمیفش ن که االمن

 کنهیداره م
 کردی بهم نگاه می به طراوت جون که باناراحتي لبخنددی باشدت بازومحکم بهم کوبي محکم رفت طرف دروروديوباقدما 

 ستی نی مشکلیعنیزدم که 
 ... نگرانته خبی ولارهی به روندی به فرهانم حق بده شای بود ولرمنی تقصزممشیببخش عز_ 
 !!!؟؟؟؟...نگران  

  نگرانم شهی کسخوامی من نمنهی به ای اگه نگرانی نگرانگنی مگرانی درکردنی به تحقجالبه
××××  
 یکالمی بیقیموس شکستینمونومی که سکوت بيزی به شکستنش نداشتم فقط تنهاچمی ورغبتمی هردوسکوت کرده بودتامطب

 شدیبود که ازضبط پخش م
   توفکرخودش بودهرکدوم

 ....میدیرس
  داخل ساختمانمی پاك کرد ورفتنیماش

   نبودوچندنفرتوسالن انتظاربودنی ازمنشي به اطراف انداختم خبری نگاهتوواحد
 ... دادموارپشتمی دموبهی منم تکادی منتظرشدتابیزمنشی رفت جلومفرهان
 دختره نکبت شیا.... همهنی بودن اییخانم دشو wc  انداختم ههی که ازش اومد نگاهي خانم مفتخرشدن به دربالخره
 ...چندش

 ... چوب توش کردن راه تنفس ندارهکنهی ندونه فکرمی هرکدهیشوباالمی اون دماغ عملنیهمچ
 فرهان شروع کردعشوه اومدن ي براومدهی نارمی بنیی بزنم فکشوپاادی مافهی حاالبرامن قرهی جونش درميری دماغشوبگشیچ

 کنهی بازم کنه خانم مگه ول می هاولدهیحاالخوبه فرهان محل سگ نم
  حالتون خوبهنی سالم خوش اومدنیی شماي موسوياوا آقا_ 
 دکترهست...ممنون_ 
  کننتیزی ويماربعدی بنیلی هم گفتن تاشمابشونی انی آوردفیرتشری دیفقط خوب کم... بله_ 
  نشستشیشگی تکون داد ورومبل کنارمن نشست وطبق ژست هميفرهان سر 

 کپ کرد خندم گرفت حتمآ چارهی چشم غره توپ براش رفتم که بهی شدمی رد مهی ازکنارمنشی داخل وقتمی ربع رفتهی بعد
  وسطنی اگهی می چنی اگهی خودش مشیپ
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   به احتراممون ازجاش بلندشددکتر
  دست داد به طرفش رفت وباهاشفرهان

 ورو( فرهان جانی خوبقی شفقیبه بررف_ 
  چطورهیرعلیام) منبه
  کنمی به فرهان میبرعکس دوستش ونگاه...  انسان خوش روبودنی به روش زدم چقدرايلبخند 

  داده بود به دسته مبل وموچ دستشوقائم آرنجش نگه داشته بودهی دستشوتکهی بود پاروپاانداخته
 ... وشی جواب آزماي برايای بیخب طوفان گفت_ 
 ...اگه...اگه...ناخودآگاه استرس گرفتم اگه جواب مساعد نباشه 
 هی تابفهمم جواب چشمی لب دکترمخیم
  جابه جاکردیی زد چشمش وبرگه هانکشویع
 ...اوهوم اومد جوابشون_ 
  درآدگرتی جگهی خوب بگو راحت کن ددهی که بدترداره دق منی کرد اوف ایمکث 
 ی بشي هفته بعدبراعمل بسترتونهی ومستی نیشکلشکرخدا م_ 
   زديلبخند 
  کندآمادهی جدی زندگي عمل روح بخش براهیخودتوبرا_ 
 !متعجب نگاش کردم؟؟؟؟اوه هفته بعد 
 ....؟؟چقدزود!

 نونداشتی به دکترچشم دوخته بود امامشخص بود اونم انتظاراتفاوتی کردم بی فرهان نگاهبه
 می سربهشون بزنهی شماهم دمی نشون میخب من برگه هاروبه دکترمحراب_ 
  به منیونگاه 
  گمیحتمآبروبراخودت م!!گه؟؟؟ی ديریم_ 
   جلوه کنم وترسموازعمل بروز ندمي کردم عادیسع 
 بله حتمآ_ 
 .. صحبت کردم جلسات توگذاشت درهفته دوروریخب من بامحراب_ 
  مکث کردیکم 
  پس خودتوآماده کني که درکل سه تاعمل درراه داردبکمیرفته با نادمیآهان تا_ 

××××× 
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 کوتاه نی کالفم کرده بود بلوز مردونه آستگهی گرما دنی به اتاقم اومدم اوف اي خونه بعدسالم سرسرمی که برگشتبعدازمطب
 وشامپوبدن باعطرمخصوص حماموتووان کنمی روتخت وان پراب مذارمی  وهمراه باحوله ربدوشامپرم مکنمی انتخاب ميباشلوار

  وفرهانشهی بازمهودرحمامی  توفکرم غرق بودن کهبندمی وچشمومزمیریم
 ... که سرشوآوردداخل ونمیبیم

  دروبست منم تاگردن توآب بود وباصدادرچشمامو بازکرده بودمی گرفت وبآخمنگاهشوازم
 ...کنهی ولمون نمنجامی ااوف

 رمی مبندمی کمربندشونمی ولپوشمی حولمومزنمی کرم مخصوص بعدحماممومرونی بامی ودوش ازحمام می آب تنیبعدکم
  ادتوی تاموهاموخشک کنم که فرهان منهیجلوآ

 جلوحوله روهم ي فورستی تنم نيزیجزحوله چ... من کهییییییی من اصآل لخت باشم هدیپسره پرو شعوردرزدنم نداره شا... اه
 خواستی صورتم گل انداختدلم مداشتی بود فرهان زل زده بودبهم ونگاهمشم برنم کارازهم آوردن گذشتهگهی دی ولارمیم

  ي خشداري به فنارفت باصدامیبرنگردوند کل هست  نگاشمی دهن بازکنه من برم توش نکبت حتنیزم
 نی داشتيکار_ 
  زدی وشوق دادمطنتی بودتوچشماش شکلمی هنوزنگاش روهی باالعوضارهینگاشوم 

  درآد بااون چشمات چه خوششم اومدنکبتگرتی جکوفت
  که بالبخندخورده شدشکنمی مي اسرفه

  رفتشی داد وتوحالت خشکرموضعییهوتغی باش ونیی ناهارپاگهی ساعت دمی نيخواستم بگم برا_ 
 کنمی می نگاهنهی وتوآدمی تکون ميسر

 نبود ی کم لطفنی حقش اچارهی بي نه مهد به اون زنگ زدمنجانهی که اومدم ای شدم ازوقتمعرفتی بیلی خادمحمدافتادمی
 خم زرمیدمی بای مدت زنگ بزنم ولنی بعدادمیکشی برادرانش عذاب وجدان گرفتم وخجالت ميبااون همه محبت ودل سوز

 صورت وگردنم وهمونجورم نی برمیگیدمی گوشزنمی تماس ومودکمه کنمیدامی شمارشوپدارمیموبرمی گوششنی ازروپارتشمیم
 دمی شادمحمدوشني بعدچندبوق صداشمی لباسام مدنیمشغول پوش

  روخط شدهاخطی ری امیخودت...دمی باورکنم درست دیعنی ما ی افتاده روگوشی اسم کنیبه به بب_ 
 زتوالتی تخت ومنی مابکی وبه نقش گل فرش کوچنیی پاندازمی سرمومیباشرمندگ 
 )دیلتمودحاالنه که خجا( یی باپروی ولکنمی مي وباپام بالبش بازدوزمیم
 ... خلمیکمی... آقامحمدگلفیسالم داداش بلـــــه که خودمم احوال شر_ 

 ...یخوب
 ای بلبل شدیلی تن رو خنیی پاي جاي اونجازبونتوعمل کردیاووووو پروخانورفت_ 

  ی خوبم،درچه حالمنم
 !!! ازمخ نداشتشهی مدت افتاده دود بلندمنی توای چه اتفاقاتیاگه بدون... کهنجای ایستیاوففففف محمدن_ 
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 میخب بگو ماهم بدون...ااا_ 
 سکوت بود هی ازاتفاقات حرفام تموم شد ساکت موندم تاعکس العملشوبفهمم چندثانيومن هم شروع کردم شرح خالصه ا 

 بعد
 هیرجزئییهوتغی کارکننی چخوانیاوه چه خبره سه تا مگه م_ 
 زنده ااصآلاگیمونم،ی نره،ناقص مشی عمل خوب پرسم،اگهتی ممیکمیراستش خودمم نگرانم ... واالدونمینم...اره_ 

 ... افتادمری خودمم گدونمینم...نمونم
 بعدرومخه

  هستی کیحاالاصل_ 
 دونمیاونم نم_ 
 دونمی نمدونمی نمیاه باباتوهم ه_ 

 ناقصت شهی نمتیچی راحت هالتمیخ...ي الکردارصدتاجون دارواری به دکوبهی کلشوملی مردنتم نخور اگه به توباشه ازرائقصه
 داره پول یونیلیواالحقم داره م...کنهی روسرشون خراب ممارستانوی سقف همون بدمی که من دی وگرنه اون فرهانذارنینم
  کهستی نی الکدهیم
 اره واقعآ_ 
  يری غش وضعف مافهی براقی هی بخدا وليتوهم ازمنم سالم تر_ 
  خندهي باته رگه هاگهی میعه نگاه چ 
 تمی وانرژي دلدارنیته ا من کشیعنی_ 

 ...ستمای نی راضی انقد نگران من باشستیازنیبخدان... باشم توسالمضی من مرکنمی شک می بگگهی دکمی...
 ...ی اگه نگران حالم باشیونیمد

زنده ...اگه ناقص بشم...دونمینم)ادامودرآورد(ستمی من فرهان نگمای ماد،دارمی ممیچه ناز... گهی دگمیخب راست م...نخندبچه_ 
 نزارم  اونام ی فرارکنلی ازدست ازرائی اونجا ازهمون اول که اگ خواستامی مشه،خودممی نمتیچینترس ه.... نمونم

  زبونت درازشدهگاهن... لوست کردنینازتونکشن به اندازه کاف
 ستیازنینه قربونت ن... بشهی که چيای بمونمی مگه مادام العمراونجا میوفتی می ازکاروزندگيایعه نه دادا توچرا ب_ 
 که،پس رفاقت به چه می باهم تعارف ندارامی میعنی امی مگمی می نشنوما،وقتی االن؟؟؟؟حرف اضافدمی شنيزیچ_ 

  گهی روزاست دنی براهمخورهیدردم
 ي توکه رفاقتم درحق ماتموم کردشهی زحمتت میقربون  محبتت ول_ 
  بده بهمی برج زهرماربذاره ومرخصنی ادوارمیفقط ام...چاکرشوما_ 
 !!!!؟؟؟؟یک_ 
  جناب موسوگهی شازده الدوله د،خوبیکی مردخهی_ 
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 ستیازنینه قربونت ن... بشهی که چيای بمونمی مگه مادام العمراونجا میوفتی می ازکاروزندگيایعه نه دادا توچرا ب_
 که،پس رفاقت به چه می باهم تعارف ندارامی میعنی امی مگمی می نشنوما،وقتی االن؟؟؟؟حرف اضافدمی شنيزیچ_ 

 )االن مثآل من فرهانم(گهی روزاست دنی براهمخورهیدردم
 ي توکه رفاقتم درحق ماتموم کردشهی زحمتت میقربون  محبتت ول_ 
  بده بهمی برج زهرماربذاره ومرخصنی ادوارمیفقط ام...چاکرشوما_ 
 !!!!؟؟؟؟یک_ 
 ي جناب موسوهگی شازده الدوله د،خوبیکی مردخهی_ 
 ختمی بهمش ری نم دارم کردم وکميدستموتوموها 
  یی ندارم همراهم باشه فقط تویفکرکنم بده،من که کس_ 
 همونطورکه به حرف محمدگوش شمی بود ازروتخت بلندمنیی بهش انداختم اوه اوه ازپای زنگ خوردنگاهی پاتختيتلفن رو 
 کشمی به موهام ممی دستدمیم
 ؟؟؟ !!!!یکنی انقدبرامن نازمي پسر توروازکجاآوردن که هنوزمخ آکبندت انقدفعاله توهمراه نداريتونابغه ا_ 
  مزاحمت بشمخواستمیخب نم_ 
 یاالنم بروگمشو وقتموگرفت...بمی مزاحمت بشم انگارمن غرخواستمینم... ببندباوا_ 
 بده بعدمرتب کردن هی بهم روحیهست کم که حداقل محمدیامرسی خدازی کردم و تلفن گذاشتم رومیخندم گرفت خدافظ 

  می که بامحمدزدی بآون همه فکدمی ربع زودتررسهی خداروشکر نیی پارمی مرونی بزنمیموهام ازاتاق م
  صرف شدناهاردرسکوت

 ... عملوگفتمخی حرف زدم،تاري بامهدی به خونه زدم کمی زنگهی بعدناهارم
 هی برام مجلس خطم گرفتن ازي به همه گفتن من رفتم سفرتوراه تصادف کردم وتمام وحانکی ازحال مامان وبابا گفت وااونم

 ... اگ بازمنوقبول نکننگهی ازلحاظ دیلحاظ خوبه ول
 نجای اتونمی بعدعملم که نمکارکنمی چمن

 باشم
 ربگذرونی بخاخودتی خداشهی می چیعنی

 روبهش بدم ی قبلی که فرهان بهم داده بود نگاه کردم حداقل گوشدخودمی جدی خراب شده به گوششی گفته بودگوشيمهد
   کنکورم دارهچارهی بيری ويری هنی بره تواشیکارش پ

  خوب باشه ودلش خوشحالجهی قبولشه خدا کنه نتي سراسردهی داره به خودش زحمت میلیخ
 ...وتری رشته کامپهی وکارش عالندشیبراآ ی همراهش باشه ولشهی که همگرفتمی لب تاب مهیدی که داره حتمآ بامی ابارشته

  دوسشون ندارم چطوراوناگهی مامان وبابام دی ولزبودی برام عزیلی خيمهد
   پسرشون بدوننومدمنوی معارشون
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 ...الیخیب
  اتاقم بود به خواب رفتمي که اتاقش چندمتروونمی گذشت ومن توفکر عشق دگهی دي شب هم مثل هرشبااون

××××××  
 ي االن شنبست ومن دوشنبه بسترکردمی باشم فکرممارستانی عمل تو بي برادی که بای داده بودم وبه مدتهیبه تاج تخت تک 
  که فرداش برم براعملشمیم

  به درخورد صاف نشستمي اتقه
  توایب_ 
  واشاره فهموند که وقته شامهماینگاراومد وباا 

 دمی براش تکون ميسر
 امین م برومنم االدمیباش فهم_ 
 چشماشوبازوبسته کرد وازاتاق خارج شد 

  کنمی به خودم منهی توآی نگاهکشمی به لباسام می دستشمی بلندمازروتخت
 نیی پارمی وهمونطورآروم آروم ازپله هامندازمی منیی به پای ازباالپله هانگاهشمی وازاتاق خارج مزنمی ميلبخند...باباجذاب

 پله هاهم کش نی اوف انگاراکنهی طراوت جون سفارش منی انقد اترسمی از پله هام مگهی دری ازش نگی خدا تن سالم کسیه
  زدمي لبخنددمی رسنیی پایاومدن وقت

  ازپله هانمی اخب
  حالش خوب باشهلی ازرائنی خدا کنه اي طرف سالن غذاخوررمی تودلم می خوبباحس
  جون نبود رفتم طرف آشپزخونهطراوت

 کردی متی اون رعاي فرهان حداقل جلوي دور موندن ازترکشاي شدسنگرمن برانمی اونجا باشه بنده خداادیشا
  وبالبخندگردهی که برمکنمی سالم مي بآنرژکنهی وباآشپزبحث مستادهی جلودروادمید 

   جوابمودادي خودم پرانرژومثل
  روبه آشپزودوباره

   حوصلهادای بازصدافرهان درنگهی دهیاک_ 
 ندارم

 بله چشم خانم_ 
  روکردبه من 
 گهیزدی پس بروسرمیینجایتوچراا_ 
  زنهی منمی باپشت دست تخته سکنهی می خب که خنده قشنگخاردنمی می کمرمیکیدستموپس گردم م 
  خودم گرفتمیخوادبگینم_ 
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 یل ووفتادمی خوردم اما ني پام خورد بهش سکندرشدکهیزردمی منم دنبالش راه افتادم داشتم ازکنارميورفت طرف غذاخور 
 دنمی وبرگشت نگاه کرد باددی مترپرکی که زافتادی روملهی وبه پشت افتاد و ازونورم وسزخوردیخوردم به طراوت جون که ل

  دستشوروقلبش گذاشت
  منوتو آخه حواست کجاست بچهياوف سکته داد_ 
 ی باحرص ساختگی خودموگرفته بودم نخندم نگاهي کنم بزور جلواکمکشی بخندم دونستمینم 
 ...بخندراحت باش خودتوخفه نکن_ 
  نتونستم خودموکنترل کنمگهیباحرفش د 

 دمی خندودلموگرفتم
   اومد توسالنفرهان

 نجایچه خبره ا_ 
 رفت خندموجمع کردم که طراوت جونم ی چشم غره توپدمیخندی طراوت جون نگران طرفش رفت وبه من که مدنیکه باد 

 روبه فرهان□=بود ازجاش بلندشد که دست به باسنش گرفته یباخنده درحال
  خودم هواسم نبود سرخوردم افتادمي دارچارهی به اون بکاریچ_ 
  کردیفرهان اخم 
 ومدکمدی مدی باشه جاخنده بایهرچ_ 
گرفت هنوزدستش . رفت دوباره بانگاه بهش خندميزغذاخوری تکون دادوطرف مالیخی برابی کرد دستیطراوت جون پوف 

  فرهانم پشتشرفتیمروپشتش بود وآسه آسه 
 زنشستمی که خودموکنترل کردم خندم تموم شد رفتم توسالن وسرمیبعدکم
  گمی به طراوت جون ميدیببخش
  جلوم کردمي غذاشی به پینگاه

   نه بازم سوپيوا
  برام نازك کرد ودوباره مشغول شدی که پشت چشمکنمی به طراوت جون مینگاه

  براتم خوبه پس بخورتاسردنشدهگوعهیسوپ م_ 
 چندلقمه بزور خوردم کنمی وشروع مدارمی روشلوارم وقاشق برمکنمی قدست مالوپهن مکنمیم. به سوپی نگاههیباحالت گر 

 یی دشورفتمی ومزدمی عق مهی ختنی سوپاتوحلقم رنیجاش بود ازبس ا
 خوردم قاشق گذاشتم گهیدم چند لقمه د شالیخی بنی براهمکنهی خان کلمومرغضبی تکون بخورم مدونستمی میول

  شدمیکناربشقاب ومنتظرغذااصل
  برات خوبه مخصوص تودرست کردن بخورهمشوهی مقوگمی،مياوا چراتموم نکرد_ 
  دمی تکون مهی به عنوان کافیدست 
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  جاندارمگهینه د_ 
 ي بخوريخوای غذانمیعنیوا پس _ 
  که فرهان توهمون حالت که مشغول بودزنمی ميلبخندناچار 
 زجانی اصرارنکن عزگهی درشدهیحتمآ س_ 
 (; من شامگهی ازسوپ بدم اومد دهی چخوام،خوبی وسط من شام منی اگهی می چنی ايوا

  به طراوت جون انداختی سرشوبلندکردنگاهفرهان
  هست حاالیطراوت جون شام چ_ 
 ↯=کنهی نگام مثی خبکنمینگاش م 

 شخندی بعدبارکنهی که اول باتعجب نگام مکنمی نازك می پشت چشمکنهی مينجوری ها ازعمداهی مونده دردم چثینامردخب
  کنمی جلوم نگاه می وبغ کرده به بشغاب خالرمیگیروموازش م

 ... بود ومخلفات کهچهی پلوباماهي وکتلت وسبزیاوممممم شام_ 
 ندازهی بهم می نگاهمی نگام کنه ننکهیبدون ا 
 رهی ظاهرآ سی گفتم بپزن ولری براامچهیکه ماه_ 
  رومخمه چه برسه مزشافشی قی نه توروخدا حتچهی ماهيوا 
  خوبه من دوست دارمچهیاوممممم ماه_ 

 چهی ماههی به
  بخورچهی آره توماهکنمیخوشحال نگاش م 

  ی کتلت وشاممن
  بخورمی کتلت وشامخوامیاما امشب م_ 
 زنمی ميدژکوند ولبخنندازهی بهم مینگاه 

  حداقل دوتآزوکتلتا به مابرسونخورهیسومی کل دوهی دنی خداجون ارمیگیعزام
 کنهی بهم می جون نگاهطراوت

 يخوری نميزی چی مطمئنزمیعز_ 
  تاخواستم دهن بازکنم 

  آوزدن) درداريهاینیهمون س( در سٍروزگذاشتنی وآوردن وغذاهارورومشام
   منوبرداشتم آه ازنهادم بلندشدي جلوینی درسیوقت
  نگفتم وباحالت نزاربه غذاچشم دوختميزیچ

  بهم کرد وبعدبه فرهانی جون نگاهطراوت
  شمتی تقوخوامی اصآل من نمچهی نه ماهخوامی من کتلت می چیعنی خب
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 خوردی وبااشتها مستی نالشمی خنی که عکنمی به مغرخان می بابا نگاهاه
  زورگوعهنیرای تقصهمش

 ... گشنمه خوبمن
 بدم واال جرآت حرف زدن ندارم که حداقل تی کردم بهش اهمی سعخورمی نمچهی اما ماهکنمی پربرنج مدارمی قاشق برمبااکراه

   برمی حرکتهی ينطوریا
 شترهی خب اون مغرورخان زورش بی ولمیکردی رفتارمنی بعددکترباهم سرسنگهرچند

 توجهی تفاوت وبی کردم خودموبیردواونم سرتکون دادو نگاروصداکرد سع طراوت جون به فرهان اشاره کدمی دیرچشمیز
 ی وکتلت توشه به فرهان وطراوت جون نگاهی شامي محتوی کوچکینی سدمی دهن بردم که دي اگهینشون بدم قاشق د

  توبشقابمذارمی براخودم می کنارچنتا شامذارمیبرنج م  وبشقابادی رولبم ميانداختم که سرشون توبشقابشون بود لبخند
 گشنم بود یلی خامنی اوممم عجب خوشمزه بودا کشمی به شکمم می دستزنمی مي بعدتموم شدن لبخندخورمیوبااشتعام

   بدنم شددگوشتی چسببیعج
  زنمی بابت محبتش می لبخندقدردانوفتهی پرآرامش ولبخندمهربونش مي نگاهم به چشماگردونمی برمسرموکه
 کنمی ميوتشکر

  بودینکنه شام خوبدستتون درد_ 
 شهیلبخندش پررنگترم 
  هنوزدسرموندهی ولزمینوش جانت عز_ 
  روبه فرهان 
  ارنیبگم ب_ 
  ی به صندلدهی مهیفرهانم تک 
 شمیآره ممنون م_ 
  باال وبالحن سردشارهی که فرهان  دستشو مگمی ميری که برم اتاقم شب بخشمیبعدصرف دسر که ژله هلوبود بلندم 
 ون کارت دارمچندلحظه بم_ 
 خوامی میعنی کارت دارم گهی منی ایوقت)کنمی مهیتودلم براخودم گر(کاردارهی بازچشهی نمالیخی تامنوتوگور نکنه بنی خدا ايا

  ارمی دربيدائش باز
   که دق دادتادوتاکتلت کوفت کنمغذام

 خورهی که هنوزداره آروم دسرشومکنمی مسرپانگاش
 خورهیابرنمی جادنچی به هي کارتوبگو من برم دسرتم بعدبخورخب
   بلمبونهزمی مونده مکم

 کنهی منتظرما ازقصدمعطل منهیبی برداشت ولبشوپاك کرد می داددستمالتی اون بشقاب تهش درآورد رضای وقتبالخره
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 ... کردي جون تشکرازطراوت
  نطق کردبالخره

 باشم فرداباراننده برو دی اومده که حتمآ بای سفارش مشکلرشیت بخش فروش وپذ ببرمتونمی دکتر خودم نمي بردیفردابا_ 
   اتاقتی بذارن روپاتختدمی پولم مفرستمی سختته محمدومآگی بازار نیبعدشم باطراوت جون بر

 معده هاتم حق چی وگرنه به خودم بود کوفت که هذارهی طراوت جون نمي امشبو شانس آوردي لوس بازگهی دنمی نبدرضمن
 ...یدارشینداشتن همو بخورن حاال برو تافردازودب

  حرفاموهرروزتکرارکنم پس آدم باش حرف گوش کننمیبی نمالزمم
 باشه چشم_ 
 .... ساعت منومعطل کردهی دوتاجمله نیبراهم...ارمیگرشودربی جخواستی بود دلم منیاوف کارش هم 

 ...عجب
 ...زی خوشگل وخوشحالتشو ازته بکنم کلشوبکوبم به مي دونه موهاخواددونهی مدلم

  وپله هارمی می وبه طرف سالن اصلگمی ميری شب بخرلبی وززنمی می حرصلبخند
  خواستی دلم تختمومکردی تنم درد مودی خستم رمی باالمیکی دوتاروباحرص

 دمی کشواشی دادهی ودمی کوبنی دستامومشت کردم پاروزمدمی کردم وارداتاق شدم دروباحرص به هم کوبی سالن ططول
  طرف تخت خودموپرت کردم روشرفتم

  لکسی باش رلکسی رری نده امتی اهمالیخیاصآل ب_ 
  يخوری شده حرص می چمگه

 توجام نشستم دستامومشت کردم 
  يدی بشه ندی چگهی شده دیمگه چ_ 
 ... الی گودزشیچ
 حوصله روشن کردن آباژور رمی مرشی تاگردن زکشمی روش پتوروزوخودم مکنمی وخودموپرت مکوبمی به بالشت میمشت 

  تواتاق دارمي پرده کورسونوريندارم نورماه ازماورا
  بخوابميزی بدون فکرکردن به چکنمی می وسعبندمیچشماموم
×××××  

  وآخرهفتم عملمارستانیامروز قراره برم ب 
  دنی توهم بادلهره قلبم انگارقلقلک مجانی جورههی شهی مشتری اضطرابم بمیشیکترمی به روز عمل نزدیهرچ

  ازردارهستی هم تآثی روان درمانجلسلت
 دباشمی نه خوب اونطور که بای روحی کامل دارم ولی آمادگی جسملحاظ

 هیعی وطبي استرس ظاهرنی داد که کامآل آماده ام و انانی نظرموردکرد وبهم اطمیهرچنددکترمحراب
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 ... عملهی وچک آپ اولیی نهاشاتی آزماي فردا ببرنم براقراربود
 داره ونیزی طراوت جون نشسته وفرهانم جلوتلودمی رفتم توسالن دی بهم زد توسالن نشسته بود وقتي سري مدتم مهدنیتوا

 کنهی منییشبکه هاروباالپا
   زدمدی عادت خم شده بودم وسالن ودطبق
  رفتیاهاش ورم تبلت به دست مشغول بود وباذوق بيمهد

  پوف آبروم رفتکنهی بالبخند نگاش مي بالبخند زل زده به تبلت طراوت وچجورنی خاك چراهمچيوا
 دمی تبلتوازش قاپي مهديدیدبدی ازندی نشستم وبالبخند خجالت زده وبراماست مالي وکنار مهدنیی خودمورسوندم پاباعجله

  وشربتشوبخورهکی واشاره کردم کزگذاشتمیوروم
  بوددهی ندي قصرنی خوب حقم داشت تاحاال همچکردی خونه نگاه مونی وناراحت نگام کرد وبه دکوراسباتعجب
 نکهی بدون ادمی دالرمی گودزي بهش ضربه زدم واشاره کردم خودشوجمع کنه طراوت جونم هم زوم کرده رومهدباشونم

  زديروشوبرگردونه پوزخند
  گفتم وبردمش تواتاقي گرفتم بااجازه اي مهددسته

  زدی که اومد سوتتواتاق
   خودمونهییرای اندازه پذی عجب اتاقولی اریباباام_ 
 یوبالحن آروم 
  ي جاخوب اومدهیخوبه حداقل _ 
 ری پشت امينجامهدیا( طرفش که روتخت نشستگردمی برملی زدم باخنده زدم به شونش روتختنشستم وبه حالت مايلبخند 

 )ود برگرده منظورم ازهمون کمربرگشتن طرفش بود مجبور برمیبود ام
 ایدیدبدی ندنی اون چه طرز وررفتن باتبلت بود عوونهی دیه_ 
   زد رومبل کنارپنجره نشستیلبخندخجل 
 ¤:غاتی توتبلدمی تواونا ددی خرونیزی باباتلوی هان راستدمی دی کگهی ددمیخب ند_ 
  براشدمی به عنوان تآسف تکون ميسر 

 نمیشی مي لبه تخت طرف مهددمی سمتش بهش مرمی مارمی خودمودرمی قبلیزگوشی ازکشو ممیشیوبلندم
  به دوستاتيخواداونوبدیرنمینوبگیا_ 
  سمت منونهی وروش میکنی می ونگاهلیموبا 
 یپس خودت چ_ 
  باالچندبارارمی مارمی درمبمی ازجیگوش 

  دمی متکون
 من دارم اون دستت باشه شارژرشم هست_ 
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 که انهی ارنی ودسر آماده کرده بود گفت بینیری وشوهی طراوت جون بود مدارمی برمخورهی که تلفن اتاق زنگ مگهی مي اباشه
  امی ومرمی اشاره کردم که مي بعدگذاشتن تلفن به مهدارمی مرمیخودم گفتم م

  ستی ني روشنه مهدي وی تدمی برگشتم دیوقت
 سادمونگاشی بازبود رفتم کناردروای دراتاق پروکمزاردوروکنارگذاشتمی ومدمی چزی مي کردم ورفتم جلوتر ظرفارو روصداش

 کردم باحس حضورم برگشت طرفم
 زنمی ميلبخند

 وهیامیب_ 
 ی جلوش گذاشتم بعدکمي اوهی تکون دادهمراهم اومدنشست روهمون مبل بشقاب ميسر 
 ... ازباباشونيخوایرنمیام_ 
 رمیزودتوحرفش م 
  درستهمی مورد حرف زدنیماقبآل درا_ 
   مشغول کردوهی تکون دادو ساکت شدخودشوباميسر 
  موند ورفتگهی ساعت دمی نهی
 زن ستی درست نی بود ومامان تنها درسته ازش دلخورم ولکی بمونه امابزور فرستادمش حتمآباباکشخواستی دلش میلیخ

 :[اول ازهمه اون پوزخندش... فرهانوندارمي حوصله حرفامیازطرف...تنهاباشه
 ی درستوبخونی موفق باشتی که اگه توزندگحتی نصی لپتاپ حداقل دست دوم بخرم وکلهی که پکربود قول دادم میبرامهد

 نتونستم اون بهش خواستمی که براخودم ميزی باحرفام بهشعتمادبه نفس بدم وچکردمی می سعی برسیتونینجاهامیتوهم به ا
 برسه

  تجربه کننزاشمی خب نداشته هاشودوس نداره عزی بخوادولگهی آدم آرزوهاشوبراکس دستی نرچنددرسته
 دعوت بودن وشبم ی متوجه شدم بادوست دخترمحترمشون مهموننجورکهی ارونی نه شبه وفرهان ازسه رفته بود بساعت

 یلی مدتم نه اون بامن حرف زد نه من خنی توامارستانی برابدبرمی همراه محمدوطراوت جون باگهی ساعت دمی نومدومنینم
  اشی برابداخالقی تنگ شده بود حتیلی دلم براش خدمشیکم د

  بهتربودیچی خوب ازهی ولشوندارمی حوصله بدعنقدرسته
  وابستش شدمییجورای بهش عادت کردم یلیخ(;شهی دلم برااتاقم تنگ مکنمی وبه اتاق نگاه منمیشی توهمون مروتهتم

  بهشون عادت کردمیلی مدت که بود خنی دلم براهمشون تنگ شده توارهیگی روتخت بغضم مکشمی درازمزونهی آو ازتختپام
 کردی پخش ميدی بود وداشت آهنگ وابستت شدم احمدسعی ام سی روشن کردم روشبکه پونیزی تلوکنترل

  قدر چهرت پر احساسنیا ♫♫ 
 برهی دردمو مکه
  که من دارم به تویحس
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  شترهی عشق ساده بکی از
   لبخندتباستی قد زنیا

 شکنهی اخم منو مکه
   خموشم اما مطمئنممن
  قلب تو روشنهکه

  نی بار بشکی واسه
  حرفمممممي پابه
 خوامممم ی ته قلبم تو رو ماز

   شدم ووابستت
  تو کردم عادتبه
   عشقمونتمید
  ی مال من باشدی باتو

 ی من باشــــــــــدمالیتوبا
   کهیر مهربون قدنیا 
  از تو بگذرهخوادی نم ی کچیه

   که من دارم به تویحس
 شترهی عشق ساده بکی از
  التی خنیل نش  قدر دنیا

  با منيا  هر لحظهکه
  ام و نبضم فقط  زندهمن

 زنه ی وجود گرمت مبا
  حرفمي پانی بر بشکی واسه

 خوام ی ته قلبم تو رو ماز
   شدم ووابستت

   تو کردم عادتبه
   عشقمونتمید
  ی مال من باشدی باتو

 ی من باشدمالیتوبا
  گرفته بودداددلمی می ها خبرازاومدن کسزهی سنگري رونی چرخ ماشيصدا 
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 ... دلماشوی بودنشو تلختشوی حماخواستی بغلشومدلم
 ...دلم

  شدمی موهام قانی وسرخورد رفت بدی قطره اشک ازکنارهچشمم چککی خواستیفرهانوم
 رهیگی سراغمومبندهی درشومشهی مادهی پنی ازماشژخاصشی باپرستکنمی ازپشت پرده نگاش مشمی آروم ازجام بلندمباصداش

 کشمی طرف پنجره که خودموعقب ترمگردهی برمدهی اتاقمونشون منی ازمستخدمیکی یوعل
  گوشه باغقی رفتم طرف آالچی وبعدکمستادمی روتراس وای تومحوطه کمرفتم

   رومبل اومد نشستفرهانم
  بهم انداختنیی نگاه ازسرغرور ازباالتاپاهی
 ... سالمکیعل_ 
 کنمیبابهت نگاش م 
 سالم_ 
 گه؟؟؟ی می محمددوستت چنیا_ 
 !!!! بدونم؟؟؟دی مگه من باگهی میچ_ 
 زشدی خمیطرفم برگشت ون 
 |= بدونه؟؟؟دی بایپس ک_ 

 ...ی مهموندیمگه شما نبا_
 به توچه توجواب منوبده_ 
 شمیمتوجه نم_ 
 خواستی می؟؟که مرخص..دبدونهی بایپس ک_ 
  کهنیخب بهش اجازه داد_ 
  حرفم اومدونی محوصلهیب 
  بمونهشتی پتونهی ندادم گفتم می مرخصیاره ول_ 

  وقتشون آزادترهی ولکترنی هرچندکوچشتی پانی بگمیرادمیاهی ي روز طراوت جون هست به برادرت مهددرطول
 ادی آخرشباممحمدم

 رمی بگمی باره خودم تصمنی دراشهیم_ 
 ازجاش بلندشد 
 نه_ 
 ؟؟....چرا_ 
   خودم آوردمتشی مدتم بهت لطف کردم پنی توای باشارمی که من پول عملتوبدم تودراختيگوش کن بچه توتعهدداد_ 
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 رمیگی ممی وتصمکنمی من مالکتم هرجورکه بخوام باهات رفتارمپس
  بعدعملتیحت
  پروخاننی ازانمی لعنت کردم اون ازخانوادم ااهمی وبه بخت سنییسرموانداختم پا 

  برگردوند ورفتروشوازم
 رفتی مهمونجورکه

  کهیدونی مي بردی بااتوحاضرشویب_ 
 تانوك زبونم اومد بگم بله چشــــــــــم 

  ارباب بودمشیمنتظرفرما
   نگفتميزی چاماخب
   بلندشدم وآروم آروم رفتم طرف ساختمونازجام
 هی براچگهی مسخرت دي دستوردادنانی ایگی خوب نمچرایای بخوادبامنی حب توکه دلت می روانپسره
 اومد وبالبخند رومبل روبروم نشست پاروپاانداخت رونی رومبل نشستم طراوت جون ازتواتاقش بنیی آماده شدم پانکهیبعدا

  دستش انداحتگشورواونی داد به دسته مبل و دسته دهیدستشو تک
 ی باشمارستانی فرهانم انگاردوست نداره توبنیا_ 
  باالندازمیابروهاموم 
  چرااونوقت_ 
 ي دوروزم خونه بودنی مهمه نبود ایلی وچک آب که خشاتی آزمانی اگ اگهی مي بردهی نمتی دلش رضاینمبدونم ول_ 

  امشب محمدهمونمی مشتی فرهان بهت گفت ازفردا من پیراست
  شمانبودم به زحمتیاشتباه کردن راض_ 
  زديبامحبت لبخند 
   باشمشتی خودم بافرهان حرف زدم که پهی چه حرفنی ازمینه عز_ 

 زنمی به ناچار لبخندمی ولدمی هم فشارمي رودندوناموازحرص
 ی که ازپوست واستخونشی پدرت کسی ازطرفرهی دستتوبگبهی غری که شخصنی محبتش دلم لرزوند فکرکردن به ایول

 ...طردت کنه
 کشمی میآه

 ازجام بلندشدم رفتم طرفش خواستم دستشوببوسم کردمی ممی قاشوپشتتی بزنم که تلخي فقط تونستم لبخنددرجوابش
   ودستشوفشردمدمیشوبوسیشونینذلشت که پ

 نهی مادرم بودونبيمهری که ازبی ازش تاقطره اشکروموبرگردوندم
   به سمت تراس برگشتمیی پايباصدا
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 دارهی خستش که بزورچشماشوبازنگه مافهی به قزنهی لبخند ممی برستی نازی طرفمون امشب ن به دست اومدی بود گوشفرهان
  زنمی ميلبخند

 خواستی رنگارنگ مي بود ودلش پرفکرای تواتاقم خودموروتخت ولوکردم مغزم خالدمی که رسنیهم
 .. نداشتن فرهان فکرآغوششفکرخواستن

 ... کردهی گرفت دلم هواگردلم
 ... قطرهنی شدتوگلوم سخت مهرش کردم واولبغض
  دوش گرفتمهی کردم رفتم ی خودموخالنکهیبعدا

  ارمی منمی سي تارونیی پاارمی ازروشونه مکشمی مدمی به بدن سفی دستادی توپرترشده بودم امانه زکمی کنمی نگاه منهی آداخل
 کشمی درآوردم ازخودم خجالت منهی کوچولوسهی شونی بود که طی چشاتشونی توآزمادونمی نمی هنوزعمل نرفتم ولدرسته

 برمی هام منهی برجسته شده بود دستموباترس وگنگ طرف سکمی کنمی هام نگاه منهی وبه سدارمی برمي کارنهیوارآیچشم ازد
   بهشون دست بزنمترسمی،م
 پوستم فی لطیکم... سفت بود وی کمدمی فشارش مکنمی لمسش می وکمذارمی سمت راستم منهی آخرش دستمو روسیول

 ودوباره زنمی ميادلبخندی خوشم مفتروصافتربودی پوستش نرمترولطکشمی روشکمم مبرمی ترمنیی شد دستموپاشتریلطافتش ب
 نبود باذوق ي شدن خبرغهی وسه تي ازون زبرگهید کشمی دستموبه پوست صورتم مرمی جلوترمکنمی نگاه منهیبه آ

 هی نمیشی توش مرمی داخل ومزمیری شاپمومخصوصمو باعطرحمامومکنمی ووان پرآب مگردمی برمکنمیچشماموبازوبسته م
 لحظه دلم خواست فرهانم بود

 رمی تاگوشام توآب فرومرمیگی لبموگازمازفکرم
   که درزدندمیپوشی لباسامومداشتم

 بله_ 
  پرستويدجایآنامستخدم جد 
 ششونی پنیاوم آقازاده امرکردن بر... دیببخش_ 
 ...شهبا_ 
 نگاه سادی دادم که خودش حالت دار وایی جذب موهاموبادست باالی بلوزکش طرح لهی شلواراسلش باهی دمیلباساموکامل پوش 
 زده رونی نوکش بی جذبم حترلباسی قدگردو که زکمی کوچي هانهی به خودم انداختم که بدنباشم چشمم خورد به سي اگهید

 هی خونم حالل بود چاره چرفتمیرترمی اگه دی ولنمتمی ببينطوری بود اختمدادسیمومی چاقی ازشکمم که نشونه کمیبود وکم
  طرف دررمی باال مندازمیشونموم

 می مشغول شدی وهمگزنشستمی سرمنیی پارفتم
  توش بودی احترام خاصهی قانونش نی خوشم اومد ایلی حرکتش خنیاز

  غذام بودم کهي شدم آخرابااشتهامشغول
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  جون روبه طراوتفرهان
 ي بستري برانی نره ببرادتونیریطراوت جون صبح ساعت نه ام_ 
 ... وسه سالمه ههستی برسرمی انجام بدن خگهیگرانمیبهم برخوردمگه من بچم که همه کاراموبه د 

 رهی ندارم باهاش خب حوصلم سرمی چراطراوت جون من حرفتتزه
 ومدی موونهی محمددکاش

  کرجمیدبری ونگارباشیداوآسای فرداباارشدبرگردمی وزودباامیرترمی دی کمی انجام بدم ولي بستري کاراامیالبته خودم م_ 
  کرج چرا_ 
  داده منم دعوتمبی ترتی مهمونهیداینگاردخترخاله ارش_ 

 یدونیباشه خودت م_
 ومشغول خوردن نوشابش شد 
 

 زبلندشدلبشوی مازپشت
  وروبه طراوت جونکنهی مپاك

  ه بود خوشمزیلی خزمی عزیمرس_ 
 ... ورفتم باالزبلندشدمی نداشتم ازسرمیلی مگهیمنم د 

  اتاقشرفتی متوراهروداشت
  دردش گرفته بودوجدانم

  ری امری امگفتی میه
  توزحمت انداختچی وخودشوبخاطرهکنهی باشه اون داره بهت لطف می هرچبروتشکر

  تشکرکنحداقل
   طرف اتاقش رفتمی آنمی تصمهیبا

  انرفتنی اتاقش بودن ودرجدال رفتن کینزد
  بانگاه وپوزخندش روبروشدمکه
  کرد انتظارشونداشتمرمی بدغافلگاوم

  پوزخندباهمون
  دلت برات تنگ شدي زودنیبه هم_ 
  

  بهترنبوديکردیآدم قطع بود عاشق اون محمدخل م.... خدافتهی خودشاوفــــــــــ
 ازلجش

  دلتنگی براچسوزونهی وجودتونم قدخرمن می گرممیهرروز ازحضورسرسبزتون مشرف_ 
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 گمی مي هاش بااجازه اکهیربارتی توقبل
  توبغلشوفتمی ومدمی شد ومن چون انتظارشونداشتم تعادلموازدست مدهی برم که دستم ازپشت کشوخواستم
  خون توبدنم منجمدشدسادیهووای قلبم ضربانم
  پرازخلسهيای بودم دنیبی غرتوحال

  لب داغشو کنارگوشم چسبوند گوشم سوخت تنم داغ شد آروم زمزمه کردرفتیگی مشی داشت آتقلبم
 زمــــــــــی عزی بگری قبل رفتن شب بخيخواینم_ 
 طرف گردنم ی خودموجمع کردم وسرموکمکمی توگوشم هاکرد مورمورم شد یمی گفتن نفسشوباطرز مالزمی موقع عزيوا 

 دارنبود واونم انگاردست برشدیخم کردم حالم داشت بدم
 ومن تشنه تر خمارشدم مست شدم شدنی محسی بدنم کم کم بيکردسلوالی مستم مخوردی نفساش که به پوستم مهرم

  شدمروجودشیاس
 ي کش دار ودورگه ايباصدا

 ـــــریشب بخ_ 
دو شل  بدنم که ناخودآگاه منقبض شده بوي وعضله هاشترجادادمی وادادم خودموتوبغلش بگهی ددی که توگوشم کشیبانفس 

  فرورفتمشترتوبغلشیکردم ب
 که بی ازحس غرزی لبرخواستمشی ترم کرد باتمام وجودم موونهی خندش ديدوای خندحی گذاشت وملصورتشوکنارصورتم

  صورتمو طرفش برگردوندمی کمبردی وحواس منم باخودش مشدیشترمی بقهیهرد
 خورهی به دردمن نمرتی شب بخنی استینوچ قبول ن_ 
   توچشمام خماربود وپر از خواستنندازهی نگاشومکشهیسرشوعقب م 

 ...یول..ی باتمام وجودم ولخواستمی ممنم
  حس ودوست داشتمنی آغوش وانی بو انی دل بکنم،من اخواستمی دل بکنم،نمتونستمیتوآغوشش نم...تی موقعنیتوا

 زدی مونی قلبم چندخط درمکردی مقرارترمی قلبش بانی طغي قلبش بود وصداکی سردادم سرم نزدنیی پایخودموکم
 دیچی جابه جاشم که محکمتر گرفتم وسخت دورم پی کمخواستم
  داغ کشدار شده بودنفساش

 می زندگی ازم جداشیتونی تاخودم نخوام نمیدونیانقددست وپا نزن گلم خوب م_ 
 د چشمام بسته شکتراومدی شده بود چشماش رولبام موند کم کم سرش نزدشونینگاش کردم موهاش پر 

 توصورتم
  مینی چشمات بازباشه بببوسمتی میدوست دارم وقت...گل من...خانومم...زمیچشماتوبازکن عز_ 

  تازتيای دارم بازطعم لبات بچشم قبل عمل قبل دندوست
  می زندگیمونی برام منی بعدهابازم همنمیخوادببی مدلم
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م انداختتم روتخت خودشوانداخت روم وشروع کرد به  حرکت کنتونستمی نميمنوآروم آروم داخل برد دروباپاش بست ازخمار 
 آروم ازکناربدنم گشی دستشوبرد طرف موهام ودست دهی خوردی مصانهی فروکرد تو دهنش وحرینموبامکییخوردن لبام لب پا

 تونستمی نمی داد تودهنش آخ گفتم نفس کم آورده بود حتير سمت راستمو تومشتش گرفت فشانهی سنمیبردطرف س
 کنارپهلوم وبانوازش بردی ودستشومدیمالی منموی سمیدادوارطرفی کنم انقدحالم بدبود وخمار دستشوتوموهام تکون مشیهمراه

   ترمشغول خوردن لبام شدصانهی محکمترچسبوند وحرکردخودشوبهمی تمام تنمونوازش مگردوندیبرم
 کردمی مشی داغ کرده بودم وهمراهگهی دمنم

 
 حالم خوب نبود می تخت نرمش فرورفته بودي هردوتودمشیبوسی روکمرش مگمیدسته د توموهاش فروکردم ودستموازپشت

 ببوسمش بغلش کنم تووجودم حلش کنم دستم توموهاش مشت شد چنگ شد سرشو به خواستی داشتم دلم میبیحس غر
رد نفس نفس  تمرکزکنم لباشوجدا کدنشیوبوس تدونستمی نمیصورتم فشاردادم توحالم خودم نبودم ازشدت خواستنش حت

 چشمامشو آوردباال ونگام کرد منم نگاهش کردم نگاهمون افتادتوهم دوباره سرشوخم کرد چشمام بسته شد چشمام زدیم
 گرفت یکی چونموبه دهن گرفت وبانوك دندونش گازکوچدیبوسی مصانهی صورتمو اول اروم اروم کم کم حرنمویشونی پدیبوس

 عقب دمی کشی توموهاش چنگ شد کمرفتی جمع شر دست راستمو توموهاش بود همراه سرش به هرطرف ممازدردچشما
 دستشوباال آورد
   گرفتدستموتودستش

  صوزتم آوردکی سرشو نزددوباره
 ی کردم  ازخودم جداش کنم ولی سعکردی سخت ترمدنوبرامی وزنش روم نفس کشینی سنگی کم آورده بودم و ازطرفنفس

 کبود شه همونجورکه دمیترسیزدمی بود وسخت مک مشدچونموتودهنشی مصتریبدتر کرد انگار باهرحرکت مخالف من حر
 ش زبونی وداغیسی خداخيدوای کشرگلومی زهوزبوشودرآوردی زدیمک م

  کردیبترمیحالموغر
 باتخت گهی ددادیم فشارم که پرحرص سرمو محکم نگاه داشت ازاون طرف محکم خودشوبهدمی عقبترکشیگردنموباالتروکم

   بود خواستم پاموتکون بدم که باپاهاش پاهامووسط پاش گذاشت جفت کرددهیچی شده بودم سخت بهم پیکی
  به گردنم پوستم مورمورشدزدی زبونشو آروم مزدونوكی بهش میکی کوچيلبشوگذاشته بود روگلوم وبوسه ها  
 نه یول... ی ولخواستی دلم مکردی زبونش بدترم می داغیسی ختونستمی نمی سرم عقب بکشم ولخواستمیم

 تحمل کنم آروم تونستمی نمگهی ددی شدزدی مکی که بار آخرگلوموگرفت تودهن مگردوندیدوبرمیکشیزبونشوتاچونم م...االن
  نکردی توجهیگفتم نه ول

 داددستموگذاشتمیوفشارم دستشو گذاشت کنارپهلومزدی مکی شل شده بود فرهانم گردنموتودهن گرفته بود هنوزم مبدنم
 رو شونم گذاشت فشار دادشونم نباریرودستش که گرفت بردپشت وروکمرش گذاشت وخودش دوباره دستشوآوردجلواما ا

 نی خدا اي زدوزبونشوکرد توگوشم وایکیگرفت گازکوچ  وگوشمو تودهندوسرشوبردکنارسرمی باال کشی خودشوکمدیرکشیت
  نشسته بود توبدنمي عرق سردخوردشدمی ازخودبهیچه کار
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   به الله گوشمگشی دباتماس
 گشی زد وبادست دی دستشو روکمرم بود چنگهی  اررمی طاقت بتونستمی نمگهی گفتم که آروم توگوشم زمزه کرد اوم دي واهی

 ختیموهاموبهم ر
   ماهرانه بودمشخص بود چندبارتجربه داشتهکامآل
  داشتم انگارتوخلسه بودمی خاصلذت

  هردوکردی مي تودهنش وباهاش بازدیگذاشت تودهنم زبونم کش لباشودوباره
 هولش دادم که دستموگرفت وپرتم کرد کردی  متمی وزنش اذینی بوددوطرف صورتم ولباشوگذاشت رولبام سنگدستمشوگذاشته

  دیروتخت رودرازنکش
 گردنم دیسیلی دورلبم مدنیسی ولدنی شروع کرد به بوسمینیی کنم وازنوك لب پایی ثابت کرد تانتونم تقالپاهاشوباپاهام

 ....  بهدی رفت تارسنترییهمونطورپا
 خواستی انگارمزدی ترازقلب من موونهی باال دادم ودوباره شل شدم دستموگذاشتم روقلبش دیخودمو جمع کردم کمرموکم 

 مونهی حرکت میب وکشهی خودشوباالترمقهی بعدچند دقرهیگی دستم مشت شدروقلبش سرشوعقب مرونی بزنه بنشیازقفسه س
 مثل پر باوجود ی بودم خالب خالی روتخت منم خالندازهی ومکنهی خودشوجدامگذرهی که می رفت کملی تحلشیانگارهمه انرژ

  افکارمو پس بزنمکنمی می کوفته بودم وخسته باصداش سعکردی تنم دردمنکهیا
 کردی که داشتم قلبمو پرتالطم ترمي دی برام باشه حس جدتونستی می بود ،شب خوبخوب

 کنمی منگاهش
  یکنی اراده میلعنت ب تو لعنت به تو که آدمو ب_ 
 کشهی میقی که انگارحالش جااومده باشه نفس عمیبعدکم 
  ایستی نيزی بهم خوشگذشت توهم بدچیلی بود خیشب خوب_ 
   مکثیبعدکم 
 ..ی حتي انهیهرزم تویدباشی باطی به بعدم هروقت خواستم توهمه شرانیاز_ 

  ي بدیتونی بازم حس میشی می بعدعمل چنمیدببی بانجاخوبهی تاافعآل
 که شمی مگه من سلقخوامی نمگهی نه دذارمی نمگهی بود دي چه کارنی حواسم کامل سرجام اومده بود لعنت به من آخه اگهید 

 تو
 خوامی نمگهید...نه...نه... خوردن خفه بمونم وآمادهي توسری حتیطیهرشرا

  چشماش بستهنمیبی طرفش که مگردمیبرم
 ... نمگهی من دیول_ 
 ذارهی مشیشونی از آرنج روپگشوی دست ددهیدستشو به عنوان هشدارتکون م 
  کنمی دوست داشته باشم باهات مي باشه من مالک توام وهرکارادتی ی هیه_ 
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 ...وامشب
    بخوابمخوامی حاالم برو خستمه می توجرشونوبکشستی نی کسی بود وقتفتیوظ

  چشماشم بازنکردیساکت شد حت 
  مونمی مرهی خشی مهتابمهی رخ نمی مهتاب که خودشو تواتاق جاداده بود به نرتورهی شب زیکیتوتار
 ..نهیبی ملهی وسهی هم باهام خوشحاله هم منوبه چشم نطورهی چرااایخدا

 زدیقرارترمی گذاشتم تندتروبدستموروقلبم
   بافرهان تجربه کرده بودی قشنگي که حسایقلب

 رمی وسالنه سالنه طرف درمشمی بلندمازروتخت
×××××××××  

 روش خوادبهی نمیتوجه داره ول. که فرهان بهمنی مختلف که به جونم افتاده بود شب خوب نتونستم بخوابم ازيازحسا 
 ...ارهیب

  ودوبارهکنمیاموبازنم اما چشمدمی به خودم می بازکردن چشمامونداشتم تکونحال
 قآی بادخنک کولردقرمیگی شدن پرده ها وبعدنورآفتاب روصورتم دستم وجلوچشمم مدهی کشي صدامونمی سرجام محرکتیب

 وبه کنمی آروم چشمامو بازمکنهی عادت میی کم کم چشام ازپشت پلک به روشناکنمی روموطرف پنجره مزنمی میروم بود غلط
 زنهی مي لبخندمونهی باز من سرجاش مي بره که باچشمارگشت وبدی به پرده کشی طراوت جون دستشمی مرهیروبروم خ

  يداریعه ب_ 
 زنمی مي دورگه ازخواب بروش لبخنديباصدا 
 ریسالم صبحتون بخ_ 
  آرامش ببخشيباصدا 
 .... پسرايدی خوب خوابری صبح توهم بخزمیسالم عز_ 
  خب بودی نه ولیلیاوم خ_ 
 یران نگیباکم 
 وا چرا؟؟؟_ 
 زنمی می بخشنانیلبخنداطم 
 کنهی فقط سرم دردمستی نیچبزخاص_ 
 ای خوب ساعت هشته بنطوریکه ا_ 

   مسکنم بهت بدمهی بخور صبحانتو
 ....مایرسیرمی آماده شو دری دوش بگهی رودتر تازه

  زیچشم عز_ 
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 خدا ي اشدی نرفته من دخترشم کاش مشهی حال داره بلندشه نمی اوف کبندمی چشمامومرهی که طراوت جون منیبعدا 
  کنهخوادتحملی میمارستانوکیفضاب

   بود ازروتخت بلندشدمی به هرزحمتقهیبعدپنج دق...ادی من هنوزخوابم مخداجون
واتکون  ودستموتوهکشمی مي بلدازهی هنوزتنم دردکوفته بود خمیی تلوتلوخوران رفتم طرف دست شونیی اومدم پاازروتخت

 دمیم
 چونه عی افتادم سرشبیاددی گذاشتم وبردم طرف لبام روروشی مربوطه وشستن دستامسواکمک برداشتم خماتیبعدازعمل

 يکردی کوچولوکبود شده بود کمرنگ بود واضح نبود اگ دقت نمهی گردنم یگردنمو نگاه کردم چونم نه ول
  زنهی مشی بدنم آتي تک تک سلوالشبیاددی ووفتهی به خودم منهی نگام توآدوباره
 ي مسواك باحرص جاختی آخرفرهان افتادم اعصابم بهم رادجملهی بهم دست دادبراخودم ذوق کردم که ی خوبحس

  کشمی لبام ميدندونارو
 حمام بعددوش پنج رمی روتخت ومذارمی مدارمی برمی باشلوار کتان مشکدی بلوزجذب سفکنمی به اطراف می پرونگاهتواتاق

 کشمی به موهام می دستزنمی عطرمومپوشمی بعدم لباسامومزنمی وکرم بعدحمام مپوشمیرمومی لباس زيرونزودی بامی مي اقهید
 کنمی قبل رفتن خوب برندازش مدارمی برمرتخت ازکناکموی دستم چمدون کوچبندمیساعت چرمم م

 ي بارنی آخرنی نمونم واداصآلزندهی شاامی وسختامیی دوسش دارم محرم وهمراه تنهایلی خشهی اتاق تنگ منی اي برادلم
 رونی برمی مزنمی می لبخند تلخنمیبیباشه م

 کنمی نگاهشودنبال مری منم  مسکنهی به ساعت می صبحانه طراوت جون نگاهبعدخوردن
 قهی ساعت هشت وچهل داوه

  وسوارشدشوبرداشتی ماتکدنی بادکردی خوشگلش به اطراف نگاه منی داده به ماشهی تومحوطه فرهان تکمی رفتباهم
 ...ماهم
 لهی برگشتم ونگاه تکردی متی روخودم اذی نگاهینی سنگکردمی نگاه مرونی من که پشت راننده نشسته بودم وبتوراه

  رکردمیسبزوغافلگ
  بنی پاندازمی سرمومشمی سرخ می وناراحتازخجالت

 نفرنبودم نی اولی ولخواستمی نمگمیم من نم مگه مگه من اول شروع کردی خوشگلش نگاه کنم ولي توچشمايحاالچجور
 کنمی مکردمی تآالن نگاش مشهی خب مثل همزنمی مي فکرلبخندنیبآ

 میدی ساعت زودترازده رسمی نهی که فرهان داشت یباسرعت
 دی جديای آدم بزرگ اما بادنهی متولدشه زهی دوشهی وربرهی که قراره امیی همونجانجای اکنمی ممارستانی به بینگاه
 گهی که دي ندارم دخترمی اسمی که حتي دخترکنمیرفکرمی وبه دختربعدامدارمی رومه قدم برمشی که پي اندهیخبرازآی بومن

  ممنوعه نباشه قلب فرهان برااون باشهتونهیعشقش م
  که قرارهيدختر
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 .... بزنهشیآت....بسوزونه...داکنهیش
  منحصربه فردشي هاتی دخترباتمام جذابهی

  انی تابمی منتظرموندسپشنی فرهان رفت دنبال طوفن ماهم کنارزمی شدمارستانیواردب
 باشه زحمات رداشتهی تآثمی حداقل ظاهرموحفظ کنم تاتوروحکردمی می ترس بود سعی داشتم ته دلمم کمیبی عجاحساس

  نشهچی همیدکترمحراب
 جلورفتم وباهاش دست دادم موقع ی که اومدن قدمشدمی داشتم کالفه مگهی دانی تابمی وه معطل بودشدی مي اقهی ده دحدود

  ندنبودی برام خوش آی داشتم وليدست دادم حس متضاد
 دهی جواب میی طراوت جونم باخوشرودمی داد بالبخند جوابشومی به روم زد وسالميلبخند

 ی درچه حالرجانیخب ام_ 
 خوبم_ 
 زنهی به بازوم میدست 
 گهی دي آماده اي دارشی درپیعمل سخت_ 
   برهشی خوب پدوارمیبله ام_ 
 ای حتمآ خب دنبالم بدخدایبه ام_ 
  رفتشی پعی کاراسرهیبق 

   خوابه بودهی تی سوهی گرفت درحدی برام اتاق خصوصفرهان
  انقدراحتهیمارستانی توبيکردی فکرنماصآل

  پنجره روبه فضاسبز محوطههی باي متری اتاق سهی
   وآمدبودناتنهادررفتی وضی که همراه مريضاوافرادی شدم به مررهی خرونی وبه بستادمی پنجره اکنار
 که طرح راف ییموی لي هاسهی با راف وری کاربونی آبي پرده هادازمی می وبه اتاق نگاهدمی مهی به لبه پنجره تکگردمیبرم

 روش استراحت شهی مشمی که بخواب میی مبالنیا( ی تختی به پنجره هم دومبل تککی  نزدشترکردهی هم نماشوبي اورمهی
 يری وکنارمبل تخت دونفره که تاجش بامخمل شواری نصب دي دی سل اونیزی وکنارش تلوخچالیقسمت راست اتاق )کرد

   بود ودرکنارتختییوطرح دورش طال
 

  داشتکسرهی یی که حمام دستشویی اتاق راهروي که کمدبود ودرکنارورودي ودرکنارش دری پزشکزاتیتجه
 بل تاشونشستم و به ماهمونی روکاناپه
  ختیری مزبراخودشی مي ازپارچ  روی جون که داشت آبطراوت

  مارستانهی توبکنهی باحاله آدم احساس نمیلی اتاقش خيوا_ 
  بمونهينجابستری بمون تااضی مرگهی مطونهیش
  کردیطراوت جون اخم 
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  که قراره باعمل درست شهي دارکی مشکل کوچهی فقط ی سالمدخدایبه ام...هی چه حرفنی اوونهیعه د_ 
  کردمیکارمینجاچی بود اکی اگ مشکلم کوچکیمشکل کوچ... طراوت جوننی داره اي چه دل خجسته ادمیتودلم بهش خند 

 وشلوار ستش رباسنیرنگ تاز) ییحالت مانتو(یاسی ی کاناپه نشست نگاش کردم مانتوشودرآورده بود وباکتیکی رواون اومد
   نه تشکر کردمی آب وبطرفم گرفت دستمو باآلاوردم وبه مفنوانیلدمپا نشست پاروپاانداخت 

 سامسونتش رفته بود فی کي توزاشتی دکتراومد داخل وپشت سرشم فرهان دستش چنتابرگه بود که داشت مدربازشد
  انجام بده روبه دکتررشی وپذي بستري کارهايحسابدار

 يای شب که مدبرمیخب طوفان من با_ 
 می که باهم برادنبالمیآره چرا که نه فقط ب_ 
  تکون دادوروبه مايفرهان سر 
  هی اکیخب همه چ_ 
 طوفانم دنباله حرفشوگرفت 
 ... ویی نهاشی آزماي برای االن آماده بشدی امرجان شمابانکهیدرسته وا_ 

 .. اونوبپوشمارانهی که فرم ب دست لباسههی مارستانمی بي براارنیشگاهوبی برات لباس مخصوص آزمافرستمی ماالنم
  نرهادتی شبم ی مهمونی جابه بعدشوخودم هستم،راستنی دکتر به فرهان گفت توبروازدمیبلندشدم به سمت کمدبرم که شن 
   شم بره خوشگذرونهي منتظربود من بستریعنی بره ی نگفته بود قراره مهمونزشدی گوشام تی مهموندنیباشن 
  ندارهی اون به من ربطي کاراکنهی می اصآل به من چه مگه اون برامن زندگيوا

 کننیکارمی مختلطه فرهان تنهاست چهی چجورشی مهموندمیپرسی ته دلم همش می حرف خودموقانع کنم ولنی کردم بآیسع
 شدبفهممی مکاش

 روبه فرهان}= طراوت جونکه
  به چه مناسبتهی مهموننیا_ 
  نگاره گفتم کهیمهمون_ 
 دایدخترخاله ارش...نگاــــــــــارهمون 
 نیریبادکترم_ 
  هاناهم هستیآره ول_ 
  آخه چندتادوست دختردارههی کگهیآهاناد 

  باهاش برم تاجااون دخترهتونستمی شد کاش منم دختربودم ممی حسودختی اعصابم بهم ررفتی مي اگهی بادختردنکهیازا
  همراه توبرهی برامهمونخواستی که مشهیریهمون دخترس_طراوت جون 
 ؟؟؟ی ک؟؟؟یهمراه فرهان ؟؟مهمون 
 ... بامن بدهی همه هست ولنی دوست نداشتم بشنوم آخه چرابآگهید
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  سربزنهگشیماردیدکتررفته بود تابه ب 
 مارستانی بکینی کلومنوببرن

  بود گفت ورفتی چدونمی به حرف طراوت جون که نمرلبی زی چشمفرهان
 دونمی ماحداقلی نره شهی آخه چرا نمرهیگی دلم مکنمی اون همه دختر بغ منی بی مهمونرهی مکنهی مپی خوشترهین م االیعنی
 ... بازمی ولدهی رونمی کرده وفرهانم به کسزونشی دخترم خودشوآونیا

 دمیشوچشینیری من طعم شی توبغل ککننی بزورخودشونوتوبغلش جامیلی االن خخواستی دلم نماصآل
 اتاق ساکت خوندی طراوت جون داشت کاتاب مدهی ازچشمم خودشونشون می قطره اشککشمی روتخت وپشت به دردرازمرمیم

   فرهتن بارفتش قلب منم باخودش برد ازرفتنش دلم گرفتخواستی میی بازم دلم تنهایبود ول
 نکهی بآکنمی تجسم مشی هاناونگران وآساي شتري وکرشمه های خرکي عشوه های بود وقتشمی نبود پی مهمونکاش

 [;ی توگونخوادبکنمشونی دلم مدمشونیند
  کردقرارشی بشتری دلم برکششی امیرچشمی زنگاه

 وبه رفتمی تواتاق راه مشدنی که ده نفرتوش جاممارستانشونی بي آوردن لباساشی آزماي جون بلندشد درزدن لباساطراوت
 کنم خندم گرفته بود چه تواون ضی تالباسوتعورونی جون بلند شدکتاب ورودسته گذاشت رفت بفرستادمطراوتیبختم لعنت م

  لباس مسخره شده بودم
 ی نگاهکننی مهی انگاردارن ازخنده گرکردنی رفتم جلودرکه دکتروطراوت جون بالبخندنگام مگرانمی حداقل باعث خنده دخوبه

 ب لباس ودکتر کردم
   من بر مگهی دنه،خبی هممارستانی لباس بنرجای امی سرکننیدباهمیبا_ 

 ي الزم انجام بدن جوابوبفرستن فوري بود من هستم سپردم همه کارامی کارشیبروبرآازما
 میشی مضی نترکه که دوتتامرترکهی موقع مهی گفتم خندهی مزی رزی رکنهی طراوت جون نگام مدمی دکتر رفت دیوقت 
  طراوت جون راحت باشگمیاوم م_ 
 وتوفکرفرهان به سقف چشم دمی ازدست رفتن روتخت دراز کشی ازدست رفتا کآل خانوادگنمی رفت ازخنده اسهی رنوگفتمیتاا 

 دوختم
 ی وفادارنباشارویترسم که توهم ✖ 

 یعاشق کًش ومعشوقه نگه دار نباش✖
 رمیمن ازغم توهرروز دو سه باربم✖
  ی خبردار نباشچیتوازدل من ه✖

 درد...استرس..یپرازسخت... گذشتاشیتمام سخت سه روزم بانیبالخره ا 
 وخون شاتی رفتن برام مشکل بود دستام وپهلوم بخاطرآزمایی خوب راه برم دستشوتونستمی بدتربود نمیی نهاشی آزمانیا

 گرفتن کبود بود
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  روحمم خسته بودایرینمونه گ... امپوالشاتی بااون آزمانجوردردبکشمی خسته شده بودم کاش ازاول نبودم تاباشم اگهید
 هی ی حتشای آزمانیشترازی بی حتیلی سخت بود خدنمی دومدی بارنهی ی فرهان بود جتیتوجهی بکردی متمیشتراذی که بيزی چاما

 ... برادونستن حالم اماکیزنگ کوچ
 ...یچیه

 ی ولونشمی معرفت بود درست که مدی نخواست باشه چقدر بستی نی که االن محتاجشم ولنی گرفته بودازنبودنش ازدلم
 ... ماه که توخونشمکی کینزد

 رهی خبرازهمخونش بگهی تونستی نمیعنی
  نافذشي جذابش چشماافهی قي برادلم

 بازم دربرابرفرهان که ی بود ولي طراوت جون آروم بود درست که آدم خوددارافهی نه قی افتاده ولی شده؟اتفاقيزی چرا؟چیعنی
 ... خوددارباشهشدانقدی بود نمزکردشیعز

  بودکی اتاق تارکنمی به اطراف مینگاه
 چارهی بکنمی عادت کرده بود به محمدنگاه میکی چشمم به تاردمی برقاخاموش شده بود بس که توحال خودم بودم نفهمیک
ه که هست  خوبیلی خی ولرهی مادمی که حضورش رمی وقتاانقدتوخودم می افتاد بعضشی کردم ازکاروزندگرخودمی اسنمیا

 کنهی ار افکارم دورم میقی دقايحرفاش برا
  نگاه قراره صبح عملشمساعت

   حقارتیی حس غربت تنهاچقدتنهام
 ... ندارمی کسرمی اگرهم بمیحت

 خوابم ربودی ذهنم درگی گردنم رو بالشت گذاشتم وچشماموبستم ولدمینترکشیی خودموپای دادم کمهی به بالشت تکسرمو
 حوصله کردی در نگاهم منی که ازبی شخصهی ازنور تواتاق انداخت وساي ازسالن  روزنه ای دراومد ونورکمينمببرد صدا

 بسته شد واتاق ی گذشت ودر دوباره به آرومقهی براعمل فردام چند ده بزنيبازکردن چشمامونداشتم حتمآ دکتربود خواست سر
  شب غرق شدیاهیتوس

 محمد نبود ندازمی به طرف کاناپه می هواروشن بود نگاهچرخونمیاهموتوحدقه م نگکنمی بازشد در چشماموبازميباصدا 
  گردونمی سرموبه طرفش برمای دالي پرانرژفی قشنگ وظريباصدا
  دستاشوپشتش گرفته بودی درحالجانی بلند وپرهيباصدا
  بانگاهم به خودش زده بودي طرف تخت لبخندومدی آسه موآسه

 خوابالوســــــــــالم ســـــالم _ 
  زدميمنم به روش لبخند 
 یسالم دال_ 
 یعه نگو دال_ 
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  باالیلباشوغنچه کرد خندم گرفت آب دهنشوصدادار قورت دادچونشوکم 
  خوشگل خانمي توچطوری من عالیخیب_ 
 دهی عقب هل می باال که بازدمو کمپرهیابروهام م 
  کن خانم خانمايبروبراعمت چشمتوباباغور_ 
 شهیشترمیابروهام پرشش ب 
 خانـــــم خانما_ 
  گربشمی داف جهینه په من قراره برم عمل _ 
  باالگرفته بودی زد وروبه پنجره سرشوکمي ببخنددیدستاشوبهم کوب 
   خوشگله فکرکنیاوممم چه باحال آج_ 
  طرفمهوبرگشتی 
 ی پسرمردموتوکف بزنیفکرکن توخاستگارداشته باش_ 
 ...  موضوع اگ دختربشم قراره چه کنم بادل مردم کاش دل فرهان بودنیخودش غش کردازخنده جالب بود براخودم ا 

  سرموخاروندم
  عملت کننی قراره کیراست_ 
 ...ی ولدونمی نمقیواال دق_ 
  شش بودکنمی به ساعت مینگاه 
  

  دهي حدوداگهیفکرکنم سه چهارساعت د_
 ...ترسمیازبعدش م... ازوجودمو بکَنَن ازيزی چخوانیدارم انگار م استرس یلی خی دالدونمینم
  بهم انداختینگاه چپک 
   خوشمزهی هلوخوردنهی... ي هلوبرگردي بروحالشوببر قراره لولو برهی شرو وراچنیا...نمیبسه بسه حرف نباشه بب_ 
  گفتيواوم صدادار 
  دوست خل وچلت کو؟یراست_ 
  افتادمادمحمدی کردم خل وچل یاخم 
 محمد؟؟؟_ 
 اوم آره همون_ 
   بزنم که محمداومدیخواستم حرف 
 ستمی نی بگما من راضي آي ابتیپشت سرمن غ_ 
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 که ي بود فرداروزی دخترخوبای دالکردمی ذتامشغول کل کل بودن وبالبخند نگاشون منی ادنی دوتاشروع کردن بهم پرنیبازا 
 آمپرسوزوند سشی به گفته خودش آپاندکردی بحث می سرموضوعیضیمر که بادمشی دزدمی قدم ماطی داشتم توحمیاومد
 شدی منجافردامرخصی اوردنش ادیترک
 کردمی احساس می ولدمی چرا هردفعه جوابشومدونمی تلفون کنارتختم نگاموازاونا گرفت بازم همون شماره ناشناس نميصدا

 دارمی برمی جواب بدم گوشدیبا
 ....الو_ 
 _.... 
 گمی دوباره الو مدهی چرا جواب نمدونمینم 

 کنهی قطع می جواب گوشی بازمبیول
  طرفشگردمی که باصدامحمد برمکنمی به تلفن تودستم مینگاه

  بود؟یک_ 
 ذارمی وسرجاش مکنمی به تلفن میدوباره نگاه 
  جواب ندادی ولدونمینم_ 
  خانوادت باشندی شاری امگمی می بود،ولیولش هرک_ 

  بودنجاروگرفتهی حتمآ گفته وشماره انجابودی اي مهدروزی داخه
  ندازمی باالميشونه ا 
 ...دیشا_ 
 کنمی می کاش جاخانوادم فرهان بود برافرار روبه دالگمی ته دلم میول 
  خوش بحالتگهی دیشی فردامرخص می کی دالگمیم_ 
 نجامی خوشبحالم مرخصم بشم باز ایا تازه چ_ي_ل_ا_ دای صدبار دالیکوفت دال_ 
 گمی بهش میرلبیدادزی قورت می که داشت دالخورهیچشمم به محمدم 
  نمونه توگلوت_ 
 ای زد روبه دالي لبخندیی باپروی ولدیکه صداموشن 
 يریچرا خو خوبه که م_ 
  ول کنم برمتونمی نمموکهی من کجا برم آجیینجایتوا_ 
 کشمی میآه 
 شمیاگ زنده موندم خواهرت م_ 
 شمی پرت می گردن کمهیهوازناحی که ندازمی منیی بود سرمو پاستادهیب پرتقال دستش بود کنارم وا آی که حاال باقوطایدال 

 کنمی مای رومو طرف دالرمیگیجلو گردنم بهدست م
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 خف باوا زرزر_ 
  قطع نخاع شدمیچته وحشـــــ_ 
   غرغرورزنای پنی عی حرف مفت نزنگهی که دیبه جهنم توباش_ 
   ادا درآورديوباحالت بامزه ا 
 ننه_ 
 ...انای به هم مهنی شبیلی لحاظ خنی محمد بودا توای کپدمی مبخندي هايخندم گرفته بود دستمو رودلم گرفت ها 
  کجاش خنده داشتلی فسشیچ_ 

  که دوباره گفتجوابشوندادم
  من برمگهیخوب د_ 
 واکجـــــا_ 
 رونیب تنشوآوردمی در ني برام تکون دادوازالیتوراهروجلودردست 
  آمپوالموبزننانیاالن م... برمگهیمن د...الفرار_ 
 یگرفتی وجون ميشدی شادمشی داشت ازانرژی مضاعفيانرژ...وونهی دروبست ورفت خندم گرفت دختره دلقک دعیوسر 
  کاردستش داددشی ترکسشی آپاندچارهیب

   بودي اصآل انگارنه انگار بس که بمب انرژی شده بود زجرکش شد تاعفونتاروازبدنش خارج کنن ولی بدعفونبدنش
 برام تکون داد ی دستدنمی روشو برگردوند وباددمشی رکردی ممارابحثی ازبیکی داشت سرمالقات با ی وقتاطیتوح

  تابالخره کوتاه اومدم باهاش حرف زدمزری دنبالم راه افتاده بود وباهام حرف میحوصلشونداشتم ول
  سربزنهادبهمیرو گرفته بود تاب از طراوت جون آدرس خونبزور

  بودی داشتم دختره بامحبتدوسش
  درارتباط باشمومدباهاشی دوست نبودم بدم ني تاحاال بادخترمیی جاوازون

   خوبه حس خواهرداشتنیلی چه خوب خي دوست دخترم بود وانی که هواتوداره اولی خواهرداشته باشهی خوب بود که یلیخ
  زودترعمل کنمی هرچخواستی مدلم
 کردمی مي باهم کل کل کردن کآل سرخوش بودن محمدرفت رستوران احساس پرنومحمدی دوباراومده بود که باز اشبمیازد

 که رونی بومدمی اداشتم میی هام جواب کرده بود ازدست شوهی کلگهی آب دی نخوردم ولي چبزشبیدرسته ازساعت هشت د
 دادی نماممی پهی بهم ی کسي اوقات مهدی جزمحمد وبعضهی کینعی دارمیوبرش م رمی بادوطرفش مدمیموشنی گوشامی پيصدا

 ندازمی میامونگاهی وپکنمیاروبازمیافتیشماره ناشناس بود صفحه در
 يسالم بهتر_ 
 سمینوی باتعجب ومکث براش مهی کنیوا ا 
 نی ممنون شماخوبستمیبدن_ 
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 هی دوباره صدااومد کنجکاوشدم بدونم کقهیبعدپنج دق 
 یافتی درلی زدم توفارجهی شی گوشيباصدا

  امروز عملته ساعت چندهدمیشن_ 
  شمادی ببخشیده ول_ 
 به توچه_ 
 =) درسته؟؟؟یفرهان_ 
 انهی وقت مردنته نمی خواستم ببیطوفان گفته بود دپرس_ 
  به مردن دارهی تازه چه ربطنیدیفهمی منیدیپرسی منیومدیم_ 
 چون هنوز خدمتت بهم تموم نشده تازه شروع ری خواستم بگم نمادیت جون داره م نداره طراویاونش به فضولش ربط_ 
 شهیم

 ی بدونخواستم
 بهترازحرفش داددردشی نمامی کوفتم شد کاش اصآل پمیهمه خوش:/ دادامی نگرفت حاال که پیازحرفش بهم برخورد سراغ 

 بود
   جون وارداتاق شد روبهم بالبخندطراوت

 زمیسالم عز_ 
 سالم طراوت جون_ 
 ...نجابودی اای دالنیبازا_ 
 ... که مخمو خوردنی طراوت جون نبوديوا...آره_ 
 خنده قشنگو کرد 
 ...هی انرژادکوهیازش خوشم م...هی دخترخوبرینگو ام_ 
 اونکه بلـــــه برمنکرش لعنت_ 
 که می گرم صحبت بودمیزدی به دست رومبل نشست ومشغول بود براخودش وهمونطورم باهم حرف میطراوت جون گوش 

  روزمرهي و صحبت وتعارفای دکتر درچارچوپ در ظاهرشد بعدسالم واحوالپرسکلیدرزدن وه
  گرفتروشوطرفم

   دنبالت ببرنتانی سپردم برجانیخب ام_ 
 ادی بی پزشکمی عمل آمادت کنن تاتي که برايری زودتر مکمی دنی لباس مخصوص عمل مهی بهتم يری دوش بگهی برویول

 براعمل
 دمی تکون ميسر 
 ...بله حتمآ ممنون بابت_ 
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 می لطف کنمارامونی که به بمی همه درس نخوندنی دکتره مااهی فهی وظمارای درمان بهی چه حرفنیا_ 
 دمی بزنم که اشکاشو دی که دکتررفت برگشتم طرف طراوت جون خواستم حرفنیبعد ا 
  فرهاني افتاده برایاتفاق...چکهی ازچشت مهیاون الماساچ...طراوت جون...ااا_ 
 انهی رهیگی بدونم سراغمومخواستی خب دلم می کلشوبکنم ازمنم سالم تره ولخواستیدلم م 

  ودستمالودی دماغشوباالکشنی فنیفباف
 دی کششینیرودب

 ...دلواپس توام...نه بابافرهان خوبه_ 
 رونیابی لولو بروداخل هلوبی بکشنم بقول دالخوانی جون بادجون بم آفت نداره نمدطراوتینترس... جانيا_ 

  اشکاتونودلم گرفت قبل عملنی کنپاك
 ... باشهنی نکنينطوری خوب باشه هابراعمل امی روحدی بامن
 ... من نهشمی میی طراوت جون به نظرتون چه  هلویراست

 دی خنددیشوباالکشینی کنار چشمشو پاك کرد وبيباسرانگشت اشکا 
 ادی بهتون میلی بخندبد خشهیآهان حاال شد هم_ 
 اخم کردم ادحرفاشی اما بادمشی که دربازشد وبعدسه روز بالخره دشدمی گرفتم داشتم آماده میبعدبلندشدم رفتم دوش 

  اد کاناپه نشست لم دیکی تفوت به من رفت رواون یونگاموازش گرفتم اونم ب
   طراوت جونروبه

 برنشی میک_ 
 االنست که بره_ 
  داد وچشماشوبستهی گفت وسرشوبه کاناپه تکیآهان 

 ... بعدسه روز اومده وکشمی تودلم می آهندازمی بهش مینگاه
منم ...ری نگلیتحو... تفاوت باشیب...یتونیبتازون تام...باشه فرهان خان...می شانس مادارنمی اتوشکری گرم بزرگادمتیخدا
 شهینوبت منم م... دارمییخدا

  به صورت مهربونش زدمی پرستار ازجام بلند شدم به طرف طراوت جون برگشتم لبخندمحزونبااومدن
 نی خوب وبدحالل کننی شدتی مدت شرمنده اذنیبابت ا_ 
   زدیجونیحرفم تموم نشده بود که دوباره اشکش دراومدلبخندب 
 رهی مشیکه خوب پ.... انشاا_ 
  کـــــهیارباقی دخوادبرهیاوه طراوت جون نم_ 
  پوزخندرولبش رواعصابم بودکنمی میاخم 

  تاخودشوکننترل کنهکشهی می آهگردونهی جون روشوبرمطراوت
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 طرفش چشمامون گردمی برم برمرونی ازدربنکهی قبل ارمی وهمراه پرستارمدمی براطراوت جون تکون مي سرمی برپرستارگفت
 گمی مرلبی وزگردونمی سرموبرمشمی ممونی بزنم که پشی خواستم حرفکنهی میتوهم تالق

  ببخش اگه عاشقت بودم_ 
 .... بعدگردمی برنمنباری ای ولستمیمی توچارچوب وادارمی برمگهیوقدم د 

 دارمی آروم آروم قدم برممارستانی بتوسالن
رفتم ... احساس متفاوتهی بادی جدی زندگهی  دیاجدی دنهی برگردم گهیادی دنهی رفتم تاباداشناشمیاجدی دنهی تابارفتم

 ...یخیقلب ...رانگریو...یاهی پرازسيای کنم دنرانیتاو...تاافسونگرشم
  بردن که نوشته بود اتاق انتظاری  اتاقمنوبه

 بهم دادگفت مخصوص اتاق عمله ي شده اي اتاق ازتوکشولباس بسته بندي اومد ومنوبرد طرف درب کناريپرستار
 بود لی سالن طوهی که روش نوشته بودورودممنوع ي دودرنی ازبيحتمآبپوشمش ودوباره به سالن برگشتم که همراه پرستار

 اتاق عمل ی عمليمارای که بسپشنیبود ودرآخر ر  روشیلی که وسازچرخداریکه دوطرفش چندتادرداشت ودوسه تا م
 ي بودن به قسمت باالی چدونمی که نممی ودوتاسدیموپرسیماری اسممو بي بردن دکتریتواتاق قبل منو کردنی مییراهنما

 اومد که ي توسورنگ طوفان به همراه دکترکردی امتحان میی کنترل ضربان قلبمه وداشت داروي وصل کرد فکرکنم برانمیس
   بااخم روبه دکترهزدی مسنم
 چراهنوزبهوشه_ 
  اومدن کم بودهوشی احتمال بي اضطرابش کمشه اونجوریمنتظرموندم تاکم_ 
  

 یهوشی تکون دادودکتربي سردکتر
 کردمی ومن کم کم چشمام بسته شد وصداهادور دورتر فقط احساس مشمردی گذاشت دکترآروم ممینی ماسک صرع روبدستگاه

 ...گهی اتاق دهی به برنیمنو دارن م
  شدمیاهی غرق س اون همه دستگاهدنی باترس تو وجودم بادومن

 چه برسه به نداختی بود که نگاهش منوبه لرزه مي اما پست دراون ورودممنوع مرددمیکشی عقب ماگرجرآتشوداشتم
 آتشفشانش که منوتوش ذوب کنه وخاکستر

××××××××  
 فرهان 
دم به اخمش  حقشه اه همش مافورداره ازرفتارش خسته شی تنده رفتارم ولیلی خدونستمیباجملم اخماش توهم رفت م 

 توچشمام نگاه کرد گردهی اما برمرهی االن به حرف من اخم کرد زرشک باپرستارتاجلودرمنی اوهوع ازنمیپوزخندم
 یلی سرش راه افتادم که فکرنکنه خادپشنی عمل بافاصله زق بگه اما نگفت روشوبرگردوند ورفت تا اتايزیدهنشوبازکردتاچ

 درانشست منم کی روشن نزدیطوس  ي فلزی بدونه ازدراگذشت طراوت جون روصندلستی حقش نینگرانشم  نه که نباشم ول
 يجور بودم چنی آشنابشه توفکرايدی جدی رو راه دادن که قراره بازندگی نگاه کردن به درهاکه پشتشون دلقهیبعدچنددق
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 دونمی باز نمید داشتم ول داشتم ته دلم به طوفان اعتمایبی که بود حس عجستی اون آدم نادکهیبعدعمل باخودش کنارب
 ... ماوجود نداشتنی بی راهچوقتی کاش هربدهیی منم تغی زندگرشیی باتغنکی ازش ازفرداها واترسمی که مهی آدمدبخاطریشا

  بزرگی باقلبدی ومحکم آدم جدي دوباره ساخته شدنش قونمی کردنشوببی دوباره زندگادوی بادی که بخواستمینومی افقط
 نتونستم خوب بخوابم هردفعه شبی منه ديای دني داره وکجای که معلوم نبود چه سرنوشتي ازدخترتی تودلم بود ازواقعیترس

 ؟؟؟...شبی بود امادی برام کافمشیدی شبا موقع خواب منکهیبا خواب نبودنش ورفتنش آخرم صبح زنگ زدم به ا
...  دوختم ودرذهنم ازخدا حواستم کهدادچشمیف پوشش م که سرتاسر سقي صفحه اي دادم وبه المپاهیوارتکی به دسرمو

 ...نونمی نمجوابی بدونستمیم...تامنم باشم...بودنش
 اعتقادداشت به گفته یلی ونمازخون نبود به کتاب خدا خي اعتقادنکهی دستاش باانی بی جون چشماشوبسته بود وکتابطراوت

 ...دازشی جواب شنیلیخوش خ
 نی که داشت ازبیتی وجودنقدری نره همشی اگ خوب پسوختی بره ته دلم مشیعمل خوب پ کتابش خواستم نی همازخدابه

 کنهیدامیتناقص پ...رهیم
 ... هنوزنگام بهشهشمی ازجام بلندمکالفه

 ...کنهی نگاهموحس مینیسنگ
 رهی مشی عملش چطورپنی بروببزمیعز_ 
  بکوبنش دوباره بسازن تازه ازکجابپرسمخوانی نمهیاوه تازه بردنش چه عجله ا 

  کهستی دوساعت نیکی عمل نی اتازه
 زنمی دستامو به کمرمکشمی میپوف

 می منتظربموندی باگهی بپرسم آخه تازه تازه اولشه کم کم تا شش هفت ساعت دیازک_ 
 کنهیباتعجب و نگران نگام م 
 وا هفتـــــ ساعت چه خبره_ 
 رفم ت دوباره روشوکرد  که قرآن و بسدمی تکون ميسر 
 امکان داره طرف کننی مهوشی که بییایمی شي موادانی باادمی من شنکارکننی چخوانی هفت ساعت مگه می چیعنی_ 
 ادی بهوش نگهید
 خوبه رهی سرخرکمتر تازه بمهی هی چه مشکلادی تازشم بهوش نهی اداري باباطراوت جون انگشتشزخم نشده که عمل مجرايا_ 

  دلشم بخوادی بهشتيای مثل حورکنهی شروع میارباقیدشوتودی جديایکه دن
 کنهی ميزیاخم ر 
 ي کرده به خونش تشنه اکارتی چدونمی نمچارهیب...  بزارتنگشمی دوراز جونهیوا _ 
 چارهی بیآره آخ_ 
  جوابمودادنه نگام کردگهی شد نه دشتری باحالت مسخره کردن گفتم که اخماش بنارویا 
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 ... بزغالهنی من حوصله ندارم به خاطر ای طراوتالیخی بده بینوآشتی ایکی ادی خداباوه
  ییروی چه ننی ادونمیکردنمی تونگاهش بود که عمش منو جذب خودش می چدونمینم

  کردی منو جذبش مبودکه
 بودم دهی که طعمشون چه شیی به لباکنمی فکر می طوفانی آروم وگاهییای وبه نگاه درنمیشی دوباره مفشی لطادلباش،پوستی

 ...ی لمسش کنی که دوست داشتفشیوپوست لط
 ي پرستاردنی آزاردهنده چشمامو باز کردم وبادي فکرانی خسته ازختیری حسو وفکرکردن بهش بهمم منی نداشتم ادوست

 هنوزمشغوله فک زدنه دستمو به دمی باعجله خودموبهش رسوندم دزدی حرف مشی بود وباپشت سرستادهی درا وانیکه ب
  ودستشوروقلبش گذاشتدی مترپرهی که دمیدرکوب

 نجای ا،مثآلیکنیکارمیچته آقاچ_ 
 دکتراش دی سالنن که بانی اي تواتاقاضی ده تا مرشترازی درسالن اتاق عمله بی که روش ضرب گرفتمی درنی ها امارستاتهیب

 تمرکزداشته باشن پس آردمتر
 ... باباشهمارستانهی انگاربکنهی منیرستاره چندش همچپ...یزنی مشتمو تاحلقش فروکنم چقدرفک مخوادیاوف دلم م 
 ...زنهی حرف می کنم داره باکشی حالدیبا

  تابرامن زر زر نکنهرمی بگششوگلیتاالراند
 رمی براش می چشم غره توپیظی غلبااخم

 شتریخودم شعورم ازتوب... خانمهیچ_ 
 دست ضرب زدم هی ازمن باالتربود من باتمی اسبي صدانیا... جابگو بخند به کارت برسمیجناب عال...نجاکجاستی ادهیقدم

 وفتهی کرشدن برامنم اخم نکن که پاش بمارستانی کل بی چون جناب عالي نطنزی بوقي باصدای وليخودت متوجه شد
  شدعملی چنی ببي اداري حاالم بروبخش عمل مجرایسی سگ کفشموبلنی عکنمی ميکار

 ادی درمشی گری بگگهی کلمه دهیاونم که تابلوبود بهش برخورده و 
  نکرده باشهسی کارخودشو کردجذبت فقط خودشوخی قبولت دارم فرهانشهی کردم باباجذبه مثل همفی براخودم کتودلم
  می ماليباصدا

 شنی هستن که دارن عمل مگمی ديماراینجابیا_ 
  وبااخم وحشتناکمدمی کشیپوف 
 رهی مشی چطورپضمیفقط خواستم بدونم عمل مر...ماراندارمی به بيخانم من کار_ 
 ؟؟؟...ضتونیاسم مر_ 
 ي محمدیرعلیام_ 
 نیخوای می ساعتم ازعملش نگذشته چه خبرخاصهی که هنوزشونیخب ا_ 
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 بزغاله من االف راونی آدم شه واال همش تقصدی بانیاای کشمیرومیاامی آدم کنم دی بانوی اشهمنی نمشی حالاینطوریاوف نه ا 
  سرنزده بودم جاشکرشهداستیشدم رستورانم که دست ارش

 طرف خودم دمی اشوگرفتم کشهوازمقنعهی طرفش ترس وتعجب توچشماش خودشوچسبوند به در رمی می اخم وبرزخباهمون
 رجلوخودمیالبته ام( شدمرهی به دختره خشهی می چشمام وحششمی سگ میروقتی بقول امي طرفم خم شد باچشمایسرش کم

 يباصدادورگه ازخشم پشت دندونا[)|:لبش تابناگوشش جربدم  کلمه بگه تادوتادستموبنازم دوطرفنی بود اولینگفتا فقط کاف
  دشدمیکل
 حی موبه مو برام توضيای چه خبره مینیبی ميری االن مثل آدم می ولی چه خبره نرفتنی بارآروم بهت گفتم بروتوببهی_ 
 .. به جهنمگمی ديمارایب...يدیم

 بـــــرو رود... باشهتی روز آخرزندگچی که هتی کنم روز آخرکاري نکن کاريکار
 برگشت نگام کرد وباحرص ی بانفرت وبغضدی سرشو روتکون داد ومقنه شوازدستم کشدمیدیترس ونم اشک توچشماش م 

 ضشی دراردشداصآل برام مهم نبود غنیازب
 ی سستی نی بره کم پولی رفتن عمل بود نکنه ناقص عمل کنن پولم الکشی که تواون لحظه برام مهم بود پيزیتنهاچ

 ازهدررفتنش نکهی واربودهی خب پول خود امی ولمی داشته باشه توزندگيادیرزی که تآثستی ني درسته که اونقدرونیلیم
 دمی طراوت جون دی که صورت ناراضادی له شده بلک مارمونیاتاای برگشتم برم طرف صندلزهیریاعصابم بهم م

  باالندازمیابروهاموم
 ؟؟؟یکنی نگام مينجوریه؟؟؟چراایچ_ 
  کردیاخم 
  بزرگت نکردمينطوری من که تورواي گنددماغ شدينطوری ایفرهان توازک_ 
 دمی باشه تکون می به معنیحوصلگی ازبيسر 
 ...چارهی بنی ازانمی اری اون ازرفتارت باامومدی بود اصآل کارت خوب نبود خوشم ني چه رفتارنی ایکارداشتی چچارهیبااون ب..._ 
 رونی بدمی وکالفه نفسمومدمی کنارش لپاموبادمنمیشیم 

 کنمی دادم به همونجور به طراوت جون نگاه مهی وتکدمی به سرم کشیدست
 خداروشکرکنه نزدم نافرمش دبرهی باکنهی زورش کرد تازه پروخانم برامن اخم مدی باستی نشی که حرف حالی کسزجانیعز_ 

  دستماالرواوردنی دسهی کدیکنم وگرنه با
  عنشو برامن کج کرده بودافهی خانم قي مافورشی کنن چجمع

  جابه جاشدوپاروپاانداخت قرآن روپاش گذاشتیکم 
 ی چهی گمی می کم آوردم هرچگهی چه طرزحرف زدنه اوف من که دنی فرهان ايوا_ 
 ..یگیم
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 اونم نمیشی ودوباره صاف مکنمی ماچ مهی صورت قشنگشوشمی وخم مکنمی ميد روشوازم گرفت خند اوپشت چشم نازك کر 
 پرستار اخم کردم اونم دنی تااومد اعتراض کنه پرستار اومد طرفمون باددمی لپشوکشدمی چشم غره نگام کرد دوباره خندهیبا
  دادیحی توجه به اخمم توضیب
  چکمارانی وعمل بتورهستی که مانمی ببرنتون تواتاق تانی گفتن ممی دکترمردانستی نی نگراني خوبه جایهمه چ_ 
 ...یرعلی من چقدرخوبم جذبم توحلق امي خوبه ها واولی نگفتم واونم رفت باباايزی تکون دادم وچي سرکننیم  

 ي لبخندطونیش) به گردنش دارهي باشه حق مادریهرچ_يمادرفرزند(کردی که باعشق نگام مندازمی می جون نگاهبهطراوت
 ...زدم

 ...يجون من جذبروحال کرد...يخندیم_ 
 گورگرفتمی به غبغب انداختم وفيباد 
 ومدینه خوشت ن...ي حال کردرهی تن بمنیجون من ا_ 
  گفتطونیش
 نه حال کردم نه خوشم اومد پسره زشت...نه 
  رهیگی خندش مدنمی طراوت جونم بادشهی میانگاربهم سوزن زدن بادم خال 
  خوشگلم ،قربون اون خنده هاتهی جون بخند مامیعه خنده داره ،ول_ 
 دهی تآسف تکون مي ازروي وسرکنهیخودشوکنترل م 
 ...دهی ترسلی که ازتوبچه في بادخترمردم چجوربرخوردکردنیبب...ازدست تو...نچ...نچ_ 
 دیخندی که مستانه می وباتعجب به طراوتشمیچشمام درشت م 
 ل؟؟؟؟؟؟؟یـــــــــان بچه فجـ_ 
  ها؟؟؟رهی ببندپشه می طراوتگمیم
 رهیکردجلوخودشوبگی می که سعی کردومثآلناراحت درحالی ساختگیاخم 
  ادبیب_ 
 هیباحالت گر 
 لهی فهیآخه کجامن شب_ 
  بودی ازبوجودآوردن توچزشی خداانگدونمی نمی وخوشگلپی خوشتيادی فقط زیرسی مجهی نتنی به ای نگاه کنهیازهرزاو_ 
   گفتمعیسر 
 دبخورمی من برم اسی طراوتیمرس_ 
  زشهی که عزری اون امزهی طراوت جونم زبونش فقط براماتنیبغ کردم ا 
  روتوکن اونوري زل زدهی کن چشی نگام نکن چشماتم دروينجوریا_ 
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 منوجمع کنه اوه طرلوت جون چه مدل فکادی بخواستمی میکی کش اومد نی برام نازکرد  فکم باحرکتش تازمیپشت چشم 
  اماوتلگرامشوچک کنمیهرچندوقت پ..هواسم بهش باشه... شده هـــــایحرف زدنه چه قرط

 نهیروموبرگردوندم تاخنمونب... تآزدست نرفترمی بامزه پشت چشم نازك کرد برم خودم براش دوست پسربگیلیخ
××××××  

 به دادمی مهی تکرفتمی راه مگرفتمی باپام ضرب منشستمی می هفت ساعت گذشته بود روصندلکی نزدمیاوف کالفه شده بود 
 کم مونده بود کردمی داشتم داغ مگهی استراحت کنه دی طراوت جونوفرستاده بودم اتاق کمدمیکشی موهام ودست موارید
   وچندتادکترباالسرشدهیخواب که روتخت یهوشی به جسم بدمکری به مانتورنگاه مقهی هرچنددمارستانوبترکونمیب
 ازفکرش ی خدامغزم حتي کنن واکهی تکهی بدناوتکردمی فکرمنی به ااوردیدلم طاقت نم... یکی انبر یکی خوادی چاغومیکی

 ...دردگرفت صورتموبادستام پوشوندم
 دور قشنگ دقم دادن دکتر ناظرعمال اعالم کرد هی نکهی بعداارهی جون آدموباالمستی بدتراز انتظارنیچی داغون بود هاعصابم
 طراوت جون برگشته وچشم دوخته به نمیبی منمی توسالن انتظار تاطوفانوببرمی مکشمی میقی شده پوف نفس عمرتمومیعمل ام

  در
 طرفش که قبل خودم طراوت جون رمی باعجله مدنیحرفی وپشت سرش طوفان داشتن باهم مرونیادبی احتشام مپرفسور

 گهیم
  شدیدکترچ_ 
 زنهی مي روبه مالبخندمونهی طوفان می ولرهیپرفسوربدن توجه به مام 
   شدشدی مدی بشه اونجورکه بای چنیخواستیآ خانم صدر م_ 
 کنهیچشماشوآروم بازوبسته م 
  مرتبهی خوبه عملشم خوب بود همه چرحالشیام_ 
  نفس راحتهی وکشمی میپوف 
 نشیاری میخب حاالک_ 
بادستمال (زکننیشوتمی بدن خوننی کنن وهمچنناروعوضیشوای دستگاها ولباس وروتختنکهیواال تازه عمل تموم شدبعدا_ 

 ي غذانکهی توبخش واارنشی مشی به محض بهوشادی تااونجا بهوش بيکاوری ربرنشیم)مارستانیمرطوب مخصوص ب
 هیای نی مسکن بهش بدهی اگه دردم داشت وضشه عرشی باشه هرروز لباساش مخصوصآلباس زی آبکشتری نخوره بنیسنگ

 نشایم فرداببر. بستینطورنی عمل ادبگمی بلندنکنه البته بانی سنگلهی وصنکهی هفته واهی راه نره تاادین،زی کنقیآرامبخش تزر
 میریگی چک آپ ازش مهی وهرهفته زنمیحاالحاالهست هرروز بهش سرم

 مشی ببرمیتونیبعدچک آپ م_ 
 شی فرم اندام تناسبي براگهی عمل دهی دی بوده باي مجاري عمل فقط برانی هم هست اي اگهیاوم راستش فرهان عمل د_ 

   انجام بشهشی ظهرراتیی تغهی دی باری امنیوهمچن
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 ی چیعنی_ 
 ییبای زهی جراحیعنیواضحه _ 
 مشی ببرشهیبعدچک آپ م_ 
 ... خونه تادهروز بعدش براعمل دومنشی مدت ببرهیحاال بعدچک آپ ... که بمونهربهترهی امي برای نداره ولیمن برام فرق_ 
 دمی فشارمی به گرمرمیگی دستشومدمی نکون ممی تفهمی به معنيسر 
 کنمی جبران ميواقعآلطف کرد_ 
 طراوت جونم درادامه 
  مدتنی توامی اسباب زحمت بودیلی خگهیفرهان درست م_ 
 زتری عزماراوالبتهی بهی مثل بقرمی دادم امموانجامی کارفهی نکردم فقط وظي من کارنیردارای خانم اختکنمینه خواهش م_ 
  
  جلومونوگرفتي سمتش پرستارمی آوردن طوفان رفت ومارفتهوشی بمهی نروی که اممیدرحال صحبت بود 
   اتاقمشی ببرنیلطفآاجازه بد_ 
  خارج شددمی راهروازدچی تادرپکنمی مبی وجذاب بود باچشم تعقزی روزابرام عزنی که ای تخت آدمدمیخودموعقب کش 

××××××××××  
 یرعلیام 
 زدنی دونفرداشتن باهم حرف مشدیگوشم پرازصدابود کم کم صداهابرام ولضحترم 

  کنهی جلوخودم احساس کردم که بهم نگاه مي اهیسا
 فکرکنم بهوش اومده ها_یاول 
   پرش داشتهی پلکش دمیآره منم فهم_یدوم 
 من برم به دکترخبربدم ببرنش بخش_ 
 آره برو_ 
 کرخت ی چشماموبازکنم اماتنم کمخواستمی تق تق کفشاش رومخم بود مي صداشدی که دور میی پايوصدا 

 بودم حسی به بدنم بدنم اونقدبیخواستم تکون...  پرت شدمي انگارازبلندکردیبودحسشونداشتم تمام تنم کوفته بود دردم
 دیرکشی تمام وجودم تیکی باتکون کوچستمتونینم
 فکرکنم پرده یزدعوضی انقد محکم مانهی بهوشم ننی زدن توگوشم ببتونستمی کردم چندنفرهوارشدن سرم وتا مهواحساسی

  گوشم پاره شد
  انگشت کنه توخواستی انگارممیکی

 ... توچشممنداختیکردونورمی بانوك انگشت پلکموبازمچشمم
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 نکنه پلکموول کردوگفت ببرنم بخش حالم خوب تمی نوراذکنمی مکی چشمامو باری بابامن بهوشم توروخداکورشدم کمباشه
 چقدرگذشت فقط فکرکنم ازشدت درد دوباره دونمی نمکردی تمام تنم درد مخواستی مغی دلم جکردینبود تموم تنم درد م

   شدمهوشیب
 ✖✖✖✖ 
 ي کم مصرف باوجود صفحه ي نورالمپابندمی اما دوباره مکنمی چشمام بازمنمکی تالش می کمکردی نفرداشت صدام مهی 

  همونطورموندم ودوباره آروم چشماموهی بستم وچندثاني کرد چشماموفورتی که جلوشون بود بازم چشممو اذیشطرنج
 نی ازبرشی کامآلتآثیهوشی بي دادم داروصیتموتشخی موقعنمی بعدکه تونستم اطرافموببنمی چندبارپلک زدم تابهتربببازکردم

 ادطرفمی مشهی بلندمارهی نگاهم سرشوباالمینی باسنگشهی کنارم رومبل نشسته وسرش توگوشدمیرفت طراوت جون د
  نیی پاندازمی خجل سرمومکنهی منموبوسیشونی وپزنهی ميلبخند

  تايجونم توکه مارونصف جون کرد_ 
 ی حوشگلتوبازکنيچشما

  کردی درمدلمری زمی وازطرفیلیتشنم بود خ 
 کردم باچندنفس دردو پس بزنم وآروم ی سعدی ازچشمم چکي خوب حرف بزنم نفسم ازدردبنداومده بود قطره اتونستمینم

   که شک داشتم صداموبشنوهیدرحال
 ...آااب_ 
 ناراحت گفت 
  آبی حتي بخوريزی چیتونی نمتی ساعت بعدبهوشهی بهت آب بدم دکتر گفته تاتونمیگل من نم_ 
 ...خواستیدرذاشتم کالفم کرده بود  دلم آب م...لج کردم...عنق شدم..ناراحت شدم... دمیلب برچ 
 ..خوامیآااب م_ 
   بلندترکردمیصداموکم 
 ...آبـــــــــــــــ_ 
 ... کنم مگه  دست منهکارنی آب بدم بهت من االن چتونمیخب نم_ 
 کردی متمیار شد درداذ داشت چشمام نمدهیدآهواگریبغض کردم،دام پربغضم شد 

 میی داشتم وازون بدتردست شوي قطره اشک ازکنارچشمم راهشوبازکرددردبداوردمی تندترشدچشماموبستم وروهم فشارمنفسام
 شدم یی دست شوالیخی رومخم بود بتی موقعنی برم توایی دست شونکهی فکرکردن به ای حتتونستمی نمیگرفته بود ول

 خواستی قوس دارجلودادم شکمم جمع کردم دلم آب مکمیمو گفتم وکمری آخدیرکشیتخواستم پاموجمع کنم که وجودم 
 ... تشنم بودیلیخ

  رولبهام چشماموی جسم خنکیبانرم
 ... بس بود اما دردی براتشنگنمی همدیکشی آروم رولبم مي طراوت جون دستمال نرمداربازکردم
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 تونستمی زد به رٍست وپرستاروخبرکرد نمدادزنگی ناله هام گوش مومدومجبوربهی ازدستش برنميچکاری طراوت جون هچارهیب
 طراوت کارکنمی چدونستمی نمي ازسرش ناچارخواستی ازتحملم خارج بود دلم دادمرشکممی داشتم زيتکون بخورم دردبد

 رونیجون ناراحت ازعذابم رفت ب
   خودشو رسوندبهمي همراه دکتر اومدن داخل طراوت جونم پشت سرشون دکترفوري درباعجله بازشدوپرستارقهی دقبعذه

 زمی عزشدهیچ_ 
 د دارم...ر...د_ 
  خوب حرف بزنمتمیتونی نمیحت 
  کننقی بهت آرامبخش تزرگمی درداتاچندروز باهاتن االن منی ایشرمنده واقعآول_ 
 هوشی که کم کم بختی ریعی گذاشت وداخل سرم ماکتی سرمودرآورد وتوآنژزاتیدکترپوف ازم گرفت وپرستارازکشوتجه 

 شدم
 ✖✖✖✖ 
  اتاقوروشن کرده بودی بود ونور کمرنگ شب خواب کمکی همه جاتارچرخونمی وتوحدقه مکنمیچشمامواروم ازهم بازم 

 نی وبدهیروتخت درازکش آخرشب وموقع خوابه چشمم به محمدافتادکه دمی عادت کرد ازسکوت مطلق فهمیکی به تارچشمم
  خوابش بردهدکهیحرفی می بود انگارداشت باکسشیسرش وگردنش گوش

  آب دهنموقورت دادم بازبونم لبموترکردم وآروم صداش کردمسوختی لبام ترك ترك شده بود ومی خشکازشدت
 محمد_ 
 باصدام چشماشوبازکردوسرش باالگرفت 

  اومدکنارتختمبلندشدم
 ...؟؟يخوای ميزیچ...جانم_ 

 ؟ی؟؟؟خوبيدرددار
 ؟ي نبودضیمگه مر...یکنیکارمی جاچنیسالدادا توا_ 
 برم تعارف نکنا منم يخوای من اومدم می درمون نگرفته بودم روبه مت باشم که،بهترم،حاالناراحتی دردبی بودم ولضیمر_ 

 رمیازخداخواسته م
   کردميخنده ا 
  بمونه منظورم وزحمت افتادنت بودشمی پی کی تونباشينه باوا کجابر_ 
 یحرفی می ادبيببرصداتوباوا برامن آدم شد_ 
 حرف بزنم تونستمی خودموجمع کردم نمی گذاشتم وکمردلمی چشماموبستم دستمو روزدیرکشی تردلمی که زشترشدیخندم ب 

 دمیچی اومدوبه خودم پرونی آخ ازدهنم بهیفقط 
  مثل زناپشت دستش زدمحمدم
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 ...ي شدی چیمونی آروم نمقهی دهیم خدامرگت بده پسر که اواخاك عال_ 
  زد وبعدپشت گردنشوخاروندهواستپی 
 گهی دیخب االن دخترخانم...دخترخانم...اوممم...زهیچ_ 
 گمی وبه جاش مرمیگی اماجلوخودمومکنمی خله بچم باتعجب وخنده نگاش منهی که چشمش به ای اونچارهی بهی پاك رواننیا 
 رهیگی جاعملم دردمینخندونم عوض_ 
  

 خونمی دادا االن روضه میاوک_
     

 خدا... کهدهیشفانم... روکاناپه ومثل مداحانشست وشروع به خوندن کردورفت
  انقد به خودم فشارآوردم که نخندم بازدردم برگشتخندمی مثی تودلم خبمی بخندکمی بذاريشفاند
 کنمی نگاهش میحرص

 ی توهم باوا گمشو نخواستم همراهم باشگهیاه خفه شود_ 
   داروهابوویدورگه وکش داربود بخاطردرد ومنگ.صدام 
 ی خوبنی ها دلتم بخوادمن به اشهی سقط مادبچتیاووووووو شازده بانوباش حرف نزن بهت فشارم_ 
 .... شدمرهی شدم وبه سقف خالیخی بنی سنگ پاست براهمستی روکه ندمید
  گذاشتميدیاجدی پسرونم پابه دنيای فکرکردم که ازدننی لحظه به اهی شد شی که گفت ته دلم ري ازبانو یول

 ی زندگ،ی زندگنی وابودمی دخترمگهی چون درفتمیپذیدمی بای زندگنی من بودم اییزای دخترونه متفاوت باچی زندگدی جدیزندگ
 ...ذاشتمی م روم بودم قدمشی که پی وبه راهرفتمیپذیدمیدخترونه من بود پس با

  شدمرهی وبه سقف خرسرمی زدستموگذاشتم
 یساعت چنده مح_ 
  به ساعتش کردیدستشوباالآوردونگاه 
 دوصبح چرا؟؟؟؟_ 
 ادیدبی بود گفته بود امروز انتحان داشت نرسي ام اومد بازش کردم مهدی پممی گوشي برامودی موقع ها منی که ااافتادمیاددالی 

  باشهخوادنگرانیخونه بود نتونست براش نوشتم خوبم عملم خوب بوده نم:/تنهابود وبابا )هه مامان(وشبم مامان 
 ... که کلفت کرده بود تامثل مردابشهای بامزه دالي وصدادربازشد

 ...اهللای ااهللای_ 
 ... اومد نه که توفکرش نبودمنمی ادمیکشیاوه خداکم ازمحمدم 

 سرشوآورذاخل
 ... هست صاحبخونهاجازه_ 
  اتویب_ 
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 ستادی تواتاق اومدداخل صاف اکننی خودشون پرت ماکهی مثل زامبدمیهودی 
  کردگلوشوصاف

  من اومدمالمــــــــــیس.اهمم...اهم_ 
 .... باشه های شدالبته نه که خجالتی انداخت وگونه هاش گلنیی چشمش به محمد افتاد ساکت شد سرشوپانکهیاماهم 
 یی فکرکردم تنهااوه معذرت_ 
  هاشمهی محمدشباپدونستیحاالم 
 بابامحمد خودمونه_ 
  سالم بچه مرشدکیعل... نشناختمشزستی نه که رکیمحمده که تار...آ_ 
  چرابچه مرشدیسالم ول_ 
 ناتوزوری ازگهیبرااون روضه وصدات د_ 

 گنی مخونه
  روضه هستاگنیواکجا زورخونه م_ 
  دوست داره منفجرشههی گري آدم بجاگهی نخون دیحاال هرچ_ 
  چه لبو ورهی بگادمحمدوی بیکی خدايوا

 افشی ازقدمیپاچی کرده داشتم منیلوچشوهمچ
 زدی بزنه چاره داشت مخواستیانگارم

 دی چه خجالت کشی گفت آخدی ببخشهی والوقرمزشدی داندمید
  گرد کردعقب

  ی آباجامی فردا مرمی من مگهیخب د_ 
  

  برگردوندمي حالت عادافموبهی محمدچشم ازدرگرفتم وقي ازکارش باصدامیوند رفت وماهاج وواج مبعدم
 انا؟؟؟ی نداشت احيری خوددرگنی اگمایم_ 
   براش رفتميچشم غره ا 
  خواب بودماي شبمون وخراب کردربکپیابروبگیب_ 
 ... بازم خوابي بودهوشیخب حاال ضدحال اه توکه خودت کال ب_ 
  خر خرش روهوادوبعدمیوازخداخواسته رفت روکاناپه بخوابش کردوروش درازکش 

 ... دهن بازش سوسک نره توشنی بآهی لولونشه منوبخوره کافاوف
  رفت وکم کم خوابم بردادمی دردداشتم وخودموباغرق شدن توحالت هپروت دردی کممنم

 ✖✖✖✖ 
  شدمیذاشتن مرخص م واقدامات بعدعمل بعدده روز گتیزیبالخره چک آپ و و 
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   بازم درذاشتمی دردداشتم بعدکمترشد وللی مدت اوانیا
  ی توخونم بود همارستانیابی اتوخونهی بود طراوت جونم رکارشیمحمدکه درگ... خسته شدنیلی محمدوطراوت جون خچارهیب

 اما قبول کنمی باشن کارواجب داشته باشم پرستارخبرمستیازنی استراحت کنن حتمآنی کمگفتمی بهشون مگرفتیتماس م
  آزادترطی تومحخواستیدمی خسته شدم دلم جاجدمارستانمیب شرمندشون شده بودم ازگهی باشن دخواستنی ومکردنینم

 دونمی نمگفتی داشت به طراوت جون مي کارومدی مدت نخواست وننی توای خونه داشت وارباب مغرورش که حتي هوادلم
 .... بازم قلب منی ولکنهی ميم دورچرا از

 شهیداترمی تروشوانهید
 نی بودم درآخرکاش ها دربمونی پشدبودمی شبا وخلوت دلم ازخواستنش ونخواستم وازانتخابم ناامربودمی بودم دلگدلتنگش

 بارون چشمام
 ادیکباربی فقط تونست ي مدتم مهدنیتوا

 یلی دلم براش تنگ بود و خمیدیحرفی باهم می اما هرروز تلفنادتمی اومد عگهی دي اونابفهمن پس به بهونه خواستی نمدلم
 ...شمیادپی قول دادبعدکنکوربنمشی ببخواستمیم

 ... بدون درزدن اومد توای دالدمی خودم بودم ديتوفکرا
  خواهرهواموداشتهی مهربون بود مثل یلیخ
  ماچطوره؟؟یخب آباج_ 
 .... يای نگهی دی توکه رفتي چرااومدیسالم خوبم توخوب_ 
 کنارم لبه تخت نشست 
 ... بمونم کهومدمی ننمیول باوا اومدم توروبب_ 
 چه خبرازاحوال ،حال شمافرش داره_ 
  درددارم گلمیفقط کم...خوبم فدات ماحالمون کجابودفرش داشته باشه_ 
  مثلناي عمل کردهیعیخب طب... قصه نخورشهی اونم خوب می الهیییییآخ_ 

 ی مرخصدمی امروز شنمتی ببرمیداوم
 يای بی شال وکاله کنستیازنی نگهیاوم توام د_ 
   توعمارت مغرورخانمیندازی شالو کالمون میاونکه آره ول_ 
  به بازدشدمی وکوبدمیخند 
  مثل دوتاخواهرگذرهی خوش ممی هم باششی پامی اتاق به اون ارباب خله بگو برامنم جورکنه بهی نانا گمیم_ 
   بهمدیبعددستاشوکوب 
 ...چه شود...  فکرکنيوا- 
  وناالن ازحرفشحوصلهیب 
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 یلیآره خ_ 
 .... طرفمهوبرگشتی 
 یمونیرمی نکنه همچنان امي کردي برااسمت چه فکریراستــــــــــ_ 
 گمتی بعدآمی ولدونمیراستش نم_ 
  

 ... صادرشهيخوایاوف نکنه اجازه م_
 .... فرهان فرهانشششیا
  مه مثلناخب عشق_ 
 دستشوتوهواتکون داد 
 يکردیدوطرفه بود چه م!! طرفستهیگم بروباوا عشقمه عشقمه خوبه _ 
 ... رودلم موندتی کرد اماطعم تلخ حرفش ازواقعیازحرفش ناراحت شدم نه که بدگفت نه شوخ 

 !!! طرفههی عشق
  زدمیشونی به پي باانگشت اشاره ضربه اایدال... سرباززدمرفتنشی فکرکردموهربارازپذبارهابهش

 ي طراوت جون گارامی زانوغم لباس بپوش بريحاال بجا... شک ندارمشیصبرکن نوبت توهم م…نروتوفکر_ 
 ... داداالنه که بربمتوانجامیمرخص

 تونمیخودم که نم_ 
 دیتامنود..محمدچرااومد...اومدکمکم کنه که طراوت جون ومحمد اومدن 
 ... دادبخاطرتوینم تعجب نکن امروزومرخصسالم خوشگل خا_ 
 بعدم چشمک زدکه منم جوابشودادم 

  لباساکمکم کرددنی کردن ومحمدم توپوشلموجمعی کمک هم وساابهی ودالطراوت
  که انگارنمی لباس خواستم بشضیبعدتعو
 هوبلندمیهول شد وبدتر  دنمی محمدبادشدی خم می کمذارمی مردلمی خدا دستموروزي خم شدم وای زده باشن تودلم کممشت

 خم شده بودم جلوهنوزکم کم چندلحظه تواون حالت ی خداکمرم رگ به رگ شد دستموروشونه محمد گذاشتم کميکرد وا
 روش نشستم حاال تواون حالت من که لچرآوردومنوآرومیبعدو  موندم تاکم کم دردم بهترشدمحمدم دستموازروشونش برداشت

  هومحمدگفتی توفازنشستن بودم که نمی بشتونمینم
  نینــــــــــه نش_ 
 لچروبالشتکی اومد پشت وکردی لحظه استب زدم باتعجب نگاش مهی نگاش کرد منم ی چپکدیطراوت جون چرتش پر 

  روش گذاشتییکوچلول
 ی تودهنی آخ بگ بازم اگهیی خب چون توی وليرنخوردی آخ واوخ نکنا زخم شمشی دکترو الکشی پمی برنیخب حاال بش_ 
 يخوریم
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  طراوت جون کنارم اومدچرنشستمیروول 
  

  جونميگلم درد دار_
 ی واوهومکنمی چشمامومعصوم مدمی جالت خم باالمیخودمو براش لوس کردم لباموغنچه کردم دادم جلو وباابروهاموگم 
 گمیم

 رهیگی مدستموتودستش
 ...زمیعز_ 
 ... خونهمیری االنم بعددکترمیشی تحمل کن زودخوب مکمی
 ... محبتشی زن کوه محبت بود کاش مادرمم انقدباهام خوب بود نه که نبود ولنی دوسش داشتم ایلیخ 

 مارستانی برونی بمیری وحرفا وبعدشم مهی توصي سرهی دکترکه شی پمیری مگمی نميزی چنیی پاندازمی سرمومرهیگی مبغضم
 ... ومحمدم جلونهیشی طراوت جونم ازاون سمت منمیشی وبه کمک محمدمکنهی دروبرام بازمراننده

 برامون تکون داد رفت طرف ی کرد ومهمون بهونه کرد ودستي که اونم تشکرادی باماباخواستی جون قبل نشستن ازدالطراوت
  خوشگلشسیجنس
 چته که گفت زنمی زدم روشونش که برگشت ونگام کرد باابرواشاره مکردی مانگاهی به محمد کردم که باحسرت به دالینگاه

  روشوبرگردوندیچیه
 ✖✖✖✖ 
  
 بالذت وعشق به یکنی هم احساس آرامش می هم راحتشهی جا مثل اتاق خودآدم نمچی هنمی خدا اتاق نازنيوا

 دمی مهی تکزارمی وپشتم بالشت مدمی مهی که چقددلم براش تنگ شده بود به تاج تختم تکي واکنمی مالنگاهیوارووسایدردود
 ی همه چدی ارزی منمی به بودن تواتاق نازنی شد ولتی اذی هم کلچارهیمدن ازپله هابرام سخت بود محمدببهش درسته او
 مثل اولش بود

 مخصوصآ که اتاقت روبرواتاق ي اتاق دل بکنم وانی ازاومدی مگه دل من می برم ولنیی جون بهم گفته بوداتاق پاطراوت
 =]عشقت باشه

 ... افتادم اتاق عشقمادفکرمی کنمی موارنگاهی وبه چشم به درودنیی پادمیخودموسرم استراحت کنم اروم ی کمکنمیمیسع 
  فرهان کجاست نبودحتمآ رستورانهیراست

لعنت که ... عاشق شدنشنی چرادلم خواست باشه موقع اومدنم دلم گرفت لعنت به من لعنت به دل خرمن باادونمینم
 ذهنمو شهی که همهی سوالنیا... قبآل بهتربود قبل ازبودن منگنیچراانقدتلخ بود واقعآ چرا چراهمه م... محبتشمنطورتشنهیا

 ...رکردهیدرگ
 ✖✖✖✖ 
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 نیی پاامی ساعت بکی ونداشتم دنی حوصله دردکشکنمی چشمامو آروم بازمشدی مدهی شنرونی که ازبی نامفهوميباصداها 
 ...دنی جواب مرمیگینومیی شماره پادارمیموبرمی گوشکنمی می پاتخت بهی راه برم نگاهیدوباره پنگوئن

 چهیپی می آناتوگوشيصدا
 دییالوبفرما_ 
 ...منم_ 
 نییاوممم شما...یآ ام_ 
  چه خبرهنییآره پا_ 
 ستی نيخبر... آقیچیه_ 
 شمیادپیباشه به طراوت جون بگو ب_ 
  حضورتونانی بگمیبله اساعه م_ 
 داره رفرهانهی بگم اوه همش تقصاممنونی رفت باشه ادمی عجب کنمی وتلفن قطع می هه چقدرازپشت گوشدمی تکون ميسر 

 ....ذارهیرمیبدروم تعص
 گهی ترشدم دفی چقدرالغرتروظروفتهی منهی عطربزنم نگاهم به خودم توآی به لباسام بکشم وکمی دستنیی اومدم پاازروتخت

 وبه طراوت جون رمیگی منهی ازآعی صدادراومد روموسرشمیه داره کم کم الغرم نموندی ازش باقيزی مردونه چکلیازون ه
  بودستادهی چارچوب درانی که دربکنمینگاه م

  دروپشت سرش بست اومدطرفماومذاحل
 ؟؟؟ی داشتي کار؟؟ی خوبزم؟یجانم عز_ 
 زنمی به روش مي لبخندی نگرانم شده بود طفلزمی عزیاله 
 ومد؟؟؟ی سروصدامرونی نشده خواستم بدونم چه خبره ازبي طورزجانینه عز_ 
 ... بودمراونیآها آره گلم فرهان اومده بود درگ_ 
 که بعدعمل نهیدبخاطرای چرا شادونمی اسمش استرس گرفتم دست وپاموگم کردم نمدنیباشن...اوه فرهان اومده 

  ربازکرد طراوت جون دومدی طراوت جون طراوت جون فرهان مي صدادینطورندیمنوا
  بازچته پسر_ 
   به اتاق ننداختمی نگاهی حتیاومد جلودرول 
 شدم خوردمشون ی اعصبانيدی که دیدونی خودت مدفهی ارنی درني بازجی آدم باشن برامن هونابگوی اابروبهیخواستم بگم ب_ 

 تویخاصی بيجایهو
 ایک_ 

  نونفی حتیخاصی بياون آشپزا_
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 فرهـــــان..وا_
  ت جونابروطراویب_ 
 دهی بهت دخترمی کسیشیرمیباش باباجوش نزن پ_ 
 خواست ی بشه حاالکی کنم که چی به اسم دخترزندگي ومنفورزونی آوي مافورتی خاصی بيجهنم که ندادن،بخوام بآادما_ 

 ... ختهی باشم برام ررمیازدواج کنه تازه من پ
  بگهی کیاوه نه بابا خوبه خوبه خودت نگ_ 
  طراوت جون توسالن رفت ووسط راه برگشت 
  ببرشنهیی پارمی اتاق امیراست_ 
 کدوم اتاق_ 
 دشیاتاق جد_ 
 که فرهان اخماش وکرد توهم 
 ستی نگهی دي اتاقاازبهینجاخوبهنیخودهمیب_ 
 ....وا_ 
  بابتش بشنومخوامی نميزی چگهی که گفتم دنیهن_ 
 کردی طراوت جون بااخم به فرهان نگاه مرمی درمکینزد 
  ببرشارشیپس خودت ب_ 
 فرهانم متقاعب اخم کرد 
 مگه چالغه_ 
  کهتونهی حالش نمنی تنهاباای ولستینه ن_ 
   عمل نکنهخواستیخب به من چه م_ 
طراوت جون  بگم که حرف يزی بحث خواستم چنی زورم کرده بود من که نخواستم کالفه وناراحت ازی کایوا عجب آدم 

 تکجهموجلب کرد
  فرهانارشیب_ 
 ادی خودش بستیچالغ که ن_ 
  تیطراوت جونم باعصبان 
 ه؟؟ی چیدونیم_ 
 ه؟؟یچ_ 
 طراوت جون اول به من بعدبه فرهان اشاره کرد 
 ی چالغه تواالغنیاگه ا_ 
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 یزترس آب دهنموقورت داد وببعدم گذاشت رفت اوه اوه کبود شد فرهان اومدم فرارکنم دروببندم که برگشت نگام کرد ا 
اوف خداجون شکرت ...ربشهی دنکهی قبل ادمی سالم کردم ودرومحکم به هم کوبزدیهواس سالم کردم قلبم مثل گنجشک م

 دادم ونفس حبس شدمو فوت کردم وبه هی قفل کردمبهش تکالی ازغرش گودزيریاوه دروقفل نکردم برگشتم دروبراجلوگ
 میدی ازسن که خودموتوبغلش مرپوستمی زی وخنکنیری حس شهی نیی که باکمک فرهان برم پانینگاهش فکرکردم ازفکرا

  زدميلبخند
 به در دیکوبی مارنی درمبی غربی عجي به در وصداکنی وخودشونومکننی رم ماکهی مثل زامبیکی گذشت ی ساعتمی نهی

 برخوردکردم الی گودزی جهنمافهی بازکردم باقنکهی بازکنم همارهی ازجاش دربنکهی رفتم دروقبل اکرردی می هيهمش هو
  دررفتهوازدهنمی
 الیچته گودز_ 
 قدم طرفم برداشت متقاعبش منم هی رغضبمی گفتم دستمو جلودهنم گرفتم باترس بهش نگاه کردم می من چییییییییوا 

 زدی قلبم تندترمکردی م خم شدوبآخم نگامی کمواری دستشوگذاشت کنارسرم رودواری ازپشت خوردم بدنکهیرفتم عقب تاا
 يدی فاصله گرفت اوففففف خدالعنتت کنه که آدم وسکته مازم دی نگاه کردن توچشمام توصورتم فوت کرد عقب کشیبعدکم

 دنشی گرفتم خوب نگاش کردم بعدمدت هادوارفاصلهی ازدکردی وبه روبرونگاه مبی بود دستاش توجستادهیوسط اتاق ا
  سرکش ومغروری ازغربت اتمام انتظاربودن درکناراربابي پناه امن دورداکردنی پ برام داشت حسی ونابیاحساس خاص

 ...فی حی کنم ولشدبغلشی وآرزوکردم کاش مدی براش پرکشدلم
  شاممیزود حاضرشوبر_ 
 من آمادم_ 
  برهنکهی قبل امی پس بریبه طرف در رفت اک 
 ...اوم فر_ 
  که روشوبرگردوند سمتمانهی اسمشوبگودونستمینم 
 شنومیم_ 
   انداختمنییسرم پا 
 ...راستش..خب_ 
  شاممیابریابی احرفتوبازمی گهیدبنال د_ 
 رلبیبعدز 
  وبآخم نگام کردارمشی بود من بي مگه چه تحفه اگهی داوردشیاه طراوت جون ازدست توحامدم_ 
  پس حرفتوبزنی بزنگام کننی عومدمین_ 
 ... داشته باشهيزی جزسرما چیخی مرد نی داشت فکرنکنم انهی توسی بشرقلبنی ا کردم واقعآرنگاشیدلگ 

 ...یول
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 ...کنمیعاشق خودم م...کنمی نرم مکنمی وجودشوآب مخی مرد وبشکنم نی ای قلب سنگدبتونمی باتونمی ممن
  وبدن توجه به من به طرف دررفتدی روصورتش کشی دستکالفه

 درمورداسمم وشناسناممه_ 
  شدهوبراقی 
 ي منوبخاطرش االف کردی بگيخوای ساعته مهینویا_ 
براتون احترام قائل شدم خواستم بامشورت شما ...نی بخوادشمای اسم انتخاب کنم اما گفتم شاهی خودم تونستمیمن م_ 

 انتخاب کنم
 شونه هاشوانداخت باال 
  دلت خواست بزاری نداره،هراسمیبه من ربط_ 
  ناراحت شدمانی بعدنگی ولکنمی نداره خودم انتخاب می مشکلستیخب پس اگه براتون مهم ن_ 
 )ادخویواال فرهان عشقمه دام نم( توحلق محمد می تابگما به به سخنرانداکردمی پی به خودم عجب جرآتولیا 

  جمع کردم بااخمشموتودلمی که رفت ني احواالتم بودم که باچشم غره اسرخوش
 ...تخاب کردماسمت ازقبل ان...الزم نکرده...رینخ_ 
 وبزرگش ي افتادم روتخت خم شدروم دوطرف صورتموبادستاش قوحرکتی بدمی منم چون خودمو عقب کشکمیاومد نزد 

 پوشوند
 ... معشوقه کوچولويدیفهم... منماردارتی نره اختادتی چوقتیه...چوقتیه_ 
 گمی وآروم مکنمیمن باتعجب نگاش م_معشوقه کوچولوووووو 
 ...معشوقه...مع_ 
 ...ستهیمی وصاف وادارهیدستاشوازروصورتم برم 
ازبودن بامنم بروکالتوبنداز باالتر بهتر ...ي داریتوبرام حکم ساق...شمی من معشوقه تونمیول..ی به بعدتومعشوقه مننیاز...آره_ 

 .... ومنم تشنه شرابی ساقیشیتوم....ياریرنمیازمن گ
 )گنی می به کی ساقنی بدوندوارمیام(
  گردنشوکج کردیشد کمدوباره خم  
  کنمشهی توشنجاخونتویمگه نه،نگو نه که هم_ 
 دی کنارلبم نشوند و عقب کشي آورد وبوسه اکیابروباالانداخت وسرشو آروم نزد 

  گرد کردوعقب
 ستادی دربود که اکینزد 
  مثل من نگات کنهیهرچندتوکه ازخداتم هست آدم_ 

 نییاپای زودحاضرشوبیجامنگ
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 رونی چندلحظه نگام کرد وزدازاتاق بومدی نرونی ازش بیی بگم لبام بازوبسته شداما صدای چدونستمیواقعآ توشک بودم نم  
 واری بود وزل زده بود به تاپلو رودستادهی بدون نگاه بهم ادمشی دوال دوالرفتم توراهرودهیمنم بعدچندثان

 نیشماچراهنوزنرفت_ 
 ي حرف زدی رسمنمی به بعدنبنیتو از...شمانه_ 
 یول_ 
  گفتمنکهیهم... آخه واما ندارهیول_ 
 ...خواینم..من شمارودوست ندارم ...امامن _ 
  انهی ي که دوسم دارستیدفعه آخره برام مهم ن_ 
  رفتادشی يزی انگارچستادی که وارفتیداشت م 
  ی گفتم که بدونکنمی جهنم مابراتی دنی گرم گرفتاباهاشی بهت توجه داره یکی نمی ببهیودرضمن فقط کاف_ 
 ...  به رفتنشرهی خکردی ماروجذبی شدم به مردچهارشونه که باصالبت راه رفتنش دنرهیبادهن بازبهش خ 

 ..ستی زده هواسش سرجاش نيزینکنه چ....دهیعقل ازکلش پر...کنهی منیچراهمچ
 دی رسی وقتادباالیش داره م خاصشهی همژیستی باپری جنتلمندمی پله ها که دکی تانزدرفتمی دوال مدوال
  زمزه وارگفتمی چشم توچشم شدی وقتبهم

 سرخ زنمی می بهت حرفیوقت...یستی مطمئن نیگه،وقتی مگهی دزی چهی چشم ها نی ای وقتي دوسم نداریگی ميچجور_ 
 ...یشی الل میشیم
 ... لعنت به مننیی پاندازمیازحرفاش گرگرفتم سرموم 

 بود رمنتظرهیاونقدحرکتش غ...رمی فرومی جداشدم وتوبغل گرم وامننی وکمرم حس کردم از زمرپامی زی بودم که دستتوخودم
 ...کشمی مي وددادنسبتآ بلندشمیکه ازدردچشمام بسته م

  من نگران حالم شدهیخی نگران فرهان باورش سخت بود مرد يوصدا
  باورکنمیعنی

   توهم رفت نگاه به صورتازدرداخمام
  چپ نگاهش کردمچپ

  که آدممستمی نمانی سسهی کواشتری کمی... تازه عمل کردم نکهی من درد دارم مثل ایشی متوجه نمیعنی_ 
 اونم پروپرو جواب داد 
 باالپرتت نی خودم ازهمی نکن براراحتيهواستوجمع کن کار...ایاری درمي سوسول بازياوآل صدبار تو نه شما دومآ دار_ 

 ...ی انقدسبکییلوی چندکستیمعلوم ن....ادی دردت نمی که دست بهت بزني نداريزیجزاستخونم چ...کنم
 ...ی تابرسنیی پادمی باالولت کنم من رسنی پرازنیع
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 کرد ی توبغلش جاکردم وخودموچسبوندم بهش اونم پوفشتری خودمو بامی برونی بودم ودوست نداشتم بفی توبغلش خرکازبودن
 دهی می خوبيو خداچه قدرخوبه بغلش چه بي وانییرفت پا

 کردی مي تورگام جاری وخاصی ضربان قلبش کنارگوشم حس خوبي عاشقتــــــــــم صداخداجون
  کردی فروکردم خندهوقشنگنشی ازخجالت سرموتوسدمی نگاه خدمکارادمیدی رسنیی پایوقت

 کننیاونام عادت م..ی عادت کندیبا...زمیخجالت نکش عز_ 
 توهمون حالت 
 می عادت کندیچرابا_ 
 ... باشهادتینوی استمیامامن مال تون... یچون تومال من_ 
  منوازخودش فاصله دادیکم 
 وارد نکهیقبل ا...من بلند دوس دارم... به بعدم موهاتوکوتاه نکننیاز... خانم بزرگهنخونهی خانم ایشی آقاتو تومشمیمن م_ 

  رولبام زد وگفتي خم شد بوسه امی بشيناهارغذاخور
 نییبزارمت پاخب تشکرمنوبده _ 
 ... ازلبام گرفتی بوسه طوالنهیگنگ نگاش کردم که دوباره خم شد  
  ستمیمی صاف واکنمیسرخ شدم و خودموازش جدام 
 ممنون_ 
  زد وابروباالانداختيلبخند مرموز 
 ... قبول ندارمينجورینچ من ا_ 
 وصورتشوجلوآورد 
 خوامیزود من شکالت م_ 
 شدمی داشتم آب مگهید 
 ...نجایآخه زشته ا_ 
  کنم به خودم مربوطهي منه وهرکارنجاخونهی عادت کنن ادی گفتم بامی داره بقی حس جوونيری که توپرزهیزشت پ_ 
   بسته دستشوکنارصورتمي ازم فاصله گرفت وباچشمادتمی بوسقی برد عمنینمونوازبیوفاصله ب 
 اوممممممم طعم شکالت داره خوشمزست_ 

 پس خودتوآماده کن...حرفم نباشه...ي بهم لباتوبددی وتوهم باخوامیکالت ممن هروزش...دلچسبه
 ✖✖✖✖ 
   گنگ تردمیاجدی به عمل دومم واحساس من به دنکی کم کم نزدشتری واحساس فرهان به من بگذشتی هم میروزها ازپ 

 بهش نگفتم فرهان خودش اسم برام انتخاب کرده انگار کردی وهرروز باذوق برام اسم انتخاب مزدی سرمومدبهمی هرروز مایدال
 دوباره ی گذاشته که معنانای فرهان بود وزورش بهم گفت اسمم دایلج کرده بودم ودوست نداشتم حرف اون بشه ول
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 خوشش امیدال) دهی آسمان همون آناهزدی ايبانو_رزسرخ _انای دایمعن(اهورا  آسمانزدی سرخ اي بانوانایمتولدشدنودرك کنم دا
 به اسم ی فرهان دستورداده بود اگه کسکردمی اسم عادت منی به ادی باگهی دکردی مفی نداشته فرهان تعرقهیاومده بود وازسل

  شددشی جدی واردزندگانای رفت ودایرعلیقبل صدام کنن وازاون روز ام
 ... بودختهی وترسم ردآخوگرفتمی جدی به زندگگهی دکردنی اسم صدام منی همه به اهمه
 دیرسی دکتر موهام تاسرشونم مشی مدتم دوباررفتم پنی توادمیدی کم کم ممی طاهرراتی وتغکردمی به خودم نگاه منهیتوآ

 خوب بودن نداشتم اما حاال ي برای حسگهی بود ددهی فرهان فهمی وقتقای نکردم دقشدکوتاهی چندماه مدمی بهشون کشیدست
 فموی مختلف پوست لطي بود تووان با شامپوهای بود لخت لخت پرکالغام حسارودارم نگام روموهنیدرکنارفرهان قشنگ تر

   باشمنی مراقب بودم بعترگهی دشستمیم
   کامل ذوب کنمشهی زدش که داره آب مخیدرچشم فرهان و دل  

 بود ی عملي خدادادینیم به ب دستموازکنارچشمشهی که داره ازنوخلق مدمیدی مي موجودوفتادی ميواری دي هانهی توآنگاهم
 بزرگترشده بود ی هام مونده بودکمنهی وروسنتراومدیی گرفته بود نگام ازگردنم پای برجستم و چونه وگردنم ظرافت خاصيولبا

 ...دبهی تارسنتریی شکمم وپايچشمم کم کم سرخورد روعضله ها  بودکردمی که مصرف میبخاطرقرصا هورمون
 یرعلی که توش غرق بود من ازامییای که متفاوت شدم بادننی ازجانی ترس وهی داشتم نوعیبی کردن بهش حس عجازنگاه
 تواتاق اون دی بودم که فرهان گفت بعدعمل بانیی مدت تواتاق پانی داشتم برام جالب بود توارودوستیی تغنی ادمیانارسیبه دا
  باشمشهیبراهم

 دنی حسش قشنگه چه تجربش توبغل فرهان خوابی حتيوا
 وسالمن همه جاعمارت ودوس داشتم چون مالک دوست نی اي عادت کرده بودم دوسش داشتم کآل من هرجادمی اتاق جدبه

 دل منم ومدی مروقتی بود ودرونی اکثرآبدمشیدیادنمی مدتم زنی کآلتوادمی چون فرهات داشت از صبح فرهانوندیداشتن
 وتشنه فرهان آغوشش قراربودنی نبود من بی برامن کافنی ای طراوت جونم مثل قبل همش مراقبم بود ولبردیباهاش م

 ... لباشنیری گفتناش خانمم گفتناش و طعم شزمی وجودش عزتیامن
 دستش ی هرچومدی طراوت جون توپورتر شده بودم وپوستم شفافتروصافترشده بوداماانگارتوچشم طراوت جون نمباهمت

  توحلق من بدبختختیری مدیرسیم
 مثل پنگوئن زدمی تومحوطه قدم مکردمی نمتی فقط مواقع بود که رعاگهی دردمم ديواری چهاردنیز خسته شده بودم اگهید

 زوکاناپه نشستم وصداموبلند اطی ازتراس رفتم تو ساختمان وبااحتشدی مای آروم وباتمرکز که باعث خنده محمدو دالرفتمیراه م
 کردم

 طراوت جون_ 
  بلندتر صداش کردمومدی صداش نیول 
  ت جوــــــــــــــــــــوننننننطراو_ 
  نداره اندفعه داد زدمدهی فارینخ..اوف من گشنمه... بازمیول 
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 طــــــــــراوت جوننننننننننننن_ 
 چراخونه نی گندزدم خاك برسرم ایییی فرهات خفه شد اوه مگه خونه بود واي صدادنیهنوزساکت نشده بودم که صدام باشن 

 بستی لباسشومنی که دکمه آستی باعجلم درحالهی برگشتم ونگاش کردم اوه چه برزخکنهیکارمی ظهر خونه چنوقتیبود اوه ا
  نییاومد پا

  همون اخالق گندشم داشتی رحم کنه درسته مهربونترشد ولخدا
  روسرتیچته خونه گذاشت_ 
 کنمی نگاه مشی کالج مشکي وبه کفشارمیگینگامو ازش م 
 هی نه طروات جون نه بقستی نی کسدمیبود د خوب گشنم دیاوم ببخش_ 
 ی مرخصمی طراوت جونم طراوت جون رفته خونه اقوام وبقی دادبزندی باستی نی به دادزدن داره چون گشنته کسیچه ربط_ 

  دادم
  

 =(کارکنمیپس من چ_
  منم گشنمهمی درست کن بخوری چهیپاشو_ 
 يتوکه شال وکاله کرد_ 
  

  بهم بالبخنددی طرفم وچسبدی کرد روکاناپه کنارم نشست وخودشوکشخودشوپرت
  کردمی داشتم به شعورت شک مگهی تو دی گفتيبالخره آدم شد_ 
 تونمیفرهان خوب من نم_ 
 دستشوانداخت دورشونم 
  قربون فرهان گفتنت چراعشقـــمزمی عزییاال_ 
 ی حس خاصدنشی لحن بازم باشننی باای عادت کرده بودم توش پرازتمسخربود اما من حتزماشی عشقم وعزنی به اگهید 

  داشتم
  سرپابمونمتونمیادنمی زنهیخب خب من تاحاال غذادرست نکردم و ا_ 
  االن گشنته جوجومنییاال)کردیگونم نوازش م(ي نازیآخ_ 
  ی وبالحن معصومدمیسر تکون م 
  یلیخ_ 
 زنهی به روم ميلبخند 
 خب گلم به من چه توگشنته من که نه_ 
 انگشتاش قفل کرد طرف لبش برد نی ازحرفش ناراحت شدم جوابشوندادم وروموبرگردوندم دستموگرفت انگشتاموبیلیخ 

 دیوبوس
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 ارنی ازرستوران غذابگمی منم ميدی برام انجام مي کاري اگه بهم قول بدانایدا_ 
   بدگشتم خودموکج کردم وروبروش نشستمي چه کاری ذوق کردم ولی خوبه کلیلیآخ جون خ 

  پشت گوشمزنهی توموهام وباسرانگشتاش مزارهی دستشومزنخی ميلبخند
   که برامي کارياگ قول بد_ 
  زل زد به لبهام 
 غذات آمادست_ 
قد  انتونهی فرهان نمستی درست ننی اوه نه اخورهی توذهنم جرقه ميزی که چکنمی بود همنجورمنگ نگاش میمنظورش چ 

 به هوس متویثی کنه من حي باهام بازذارمی اگه ازدستش بدم نمی بدم حتنکاروانجامی نه من من عمرآ اتونهیپست باشه نه نم
 به رهی بدون حرکت خکنمی نگاش مگردمی دروبازکنم برمنکهی قبل ارمی مم وآروم به سمت اتاقشمی بلندمدمیعشق به بادنم

 گردمی توفکربودبرمقی رولب گذاشته بود عمي ضربدرشی پاروپاانداخته رومبل لم داده ودوانگشت اشاره وکناریروبرودرحال
 خودموداره اتاق ي بازم دلم هوای هرچقدرم خوب بوده ولکنمی بهش می نگاهشمی وارداتاق مکنمیسمت دروبازش م

  باالدبرگردمیبا
 یچی هگهی دکنمی طرف تخت خودموروش پرت مرمی مدهیش فشارم توی مثل سنگرهیگی فرهان بغض گلومومازفکرخواسته

  اونم مهم نبودگهینه د...مهمبود.... مهم نبود دردمهم نبود فرهان مهم نبود قلب شکستم یمهم نبود گشنگ
 ✖✖✖✖ 
 من تی نداشتم ازاون روز فکرفرهان وخواستش ووجودیاقی اشتگهی من دی فرداعمل داشتم ولمارستانی برفتمیدمیامروزبا 

 کردم بهش ی سعیلی مدت منووروزگارموتحت شعاع خودش قراردادخنی وتوادادی مدآعذابمی شدشی دستگرميبراش برا
 شدی نمیفکرنکنم ول

 نمشی نخواستم ببگهی برده بود ازون روز دلی تحلموبهی قبل خستم کرده وانرژيهای وبازهم دوندگمارستانی بمیازطرف
 االنم فرهان نبود روقتی تادادی اصآل خونه نمای خوردی شام مامی من بنکهی قبل ای نکرد حتمی چون تالشخواستیانگاراونم نم

 ادمحمدبودی عملم به طراوت جون گفتم ننی توامی بود اومدارمی دراختهان که فری شخصنیوامروز با مهران راننده ماش
 ..ي مهدیخواست اندفه عملموکه سخت تربود باشهوحت

  شده بودوآخرم نتونستم مانعش بشم خسته بودم ودلتنگلهیابدپی دالگمی دازطرف
 مدت ازنبودنش دلتنگ بودم نی که تواي کرده بودم  دلم تنگ اتاقم گذشته وفرهان مردمغرورلموجمعی وبغض وسایبادلتنگ

  که عمل داشتم دلم سختي رفت توروزنمشی ببنکهی امروزم صبح قبل اشکستی مشترازقبلی وجودم بینی چادکارشیاما
  رمی وبه طرف درممریگیگرفته بود دل آسمونم مثل دلم بود نگاموازپنجره م

 ...مثبت نگاه کن... باشيبمب انرژ...  براعمل دومتايری مي داریکنی متی خودتواذيخودیب....انای داالیخیب
 ای مثل دالي انرژبمب

  کنهی دونه دونه مي موهاکنمی مادشی هرهرخنده می اگه بدونه براروحيوا
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 توگوشم بود وبه مارستانی رو تاخودبي مختره هنذفرربدهی پشت نشستم ومحمدجلومشغول حرف زدن شد خداخنیتوماش
  دادمی بدون کالم گوش مکی کالسيآهنگا

 خستم کرد شهی تموم می عمال کنیاای جهنم خدانیاوف خدابازم ا... بردنم همون اتاق سابقمی مستقمیدی رسمارستانی بیوقت
 شهی میعنی...خانواده... خانوادم بودمشی االن توخونه پکردمی کردم خواستم عمل کنما اگ عمل نمی چه غلطگهید

 ...نی اون مرد خودبيبرا یدلم براشون تنگ شده بود حت...اسمشوگذاشت خانواده
 تمیجنسریی راحت باشم باتغتونمی محمدنمگهی االن من دکردمی موند تالباسامو عوض کنم  توهمون حال فکرمرونیمحمدب

 انامیدا...ی نداره محمدمحمده منم همون امی نه ربطیول
 يدیی دراومد بفرماي پرستاردرحال سرم وصل کردن بودکه صدادادنی قبل عمل توهمون اتاقم انجام مي چک آپ هايبرا

   واردشدیگفتم دربازشد وشخص
 وزل زدبهم پرستاررفت ستادی کنارتخت اشدی مکی که نزدیی پاي وصداهی کنمی ببتونستمی بود نمدمیپرستارجلود

 به روش زدم ودست داراز کردم کامل کنارم اومد دستموگرفت خم شد وبغلم کرد منم ي لبخنددمیافشوبهتردیکناروق
 اجی کنم وچقدرم بهش احتی آغوش خالهی نی بااستمخوایمامومیدستمودورش انداختم وبه خودم سخت فشردمش تمام دلتنگ

 ازچشمم ی وقطره اشککنمی بود آروم صداش منهی نبود اما مهم اخواستمی که می که به اون محکمنیداشتم خوب بود باا
 ی آغوشش صالبت نداشت ولکنمی قبل عمل اولم توآغوشش خودمومحوميکای نزدبآی بودمش تقردهی وقته ندیلی خچکهیم

چقدردلم برادرانه ... خوبي وپربود ازحساچکهی قطره اشکش روصورتم مکنمیشومیشونی پی طوالنیوپرمحبت بوس گرم بود
 )\= فرهان باشهنی حتمآ انتظارداشتهیچ(کنمی واسمشو صدامکنمی ازخودم جداش مخواستیهاشو م

 دلم برات تنگ شده بود داداشم....زدلمیعز...داداش خوبم...يمهد_ 
  جونم خوشگل خانمی دلم تنگت بود آجیلیمنم ح_ 
 بوسمی برام داشت  صورتشومی وصف ناشدنیحس قشنگ...خانم خوشگلم،چه باحال_ جونمیآج 

 کنهی خوشوازم جدامباخنده
 ... بسهگهی دي خفم کردانایآ دا_ 
  نه هنوزکامل نه کنارم نشسترونی اومدم بربودنیآمی کآل ازدنگهی دیعنی انایاوه بهم گفت دا 
 ؟...يامروز عمل دار_ 
 .. فرداي افتاد برانکهینه مثل ا_ 
 ساعت چند؟..آ_ 
 ساعت نه_ 
 نیی ناراحت سرشوانداخت پادمید 

  باالارمی و مزنمی مرچونشیدستموز
  غمتونمیچته پسرنب_ 
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 ستی نیچیه_ 
 ی باشينجوری نباشه اشهیمگه م_ 
  فقط بابافرداستی نیزخاصینه چ_ 

 ...چونمی بپي چجوردونمی نمخونست
 شی برادل گرمیمنم ناراحت شدم ول 
 ...ای خوب بودم بیخودتوناراحت نکن من که تواتاق عملم توپشت در وقت گلم الیخیب_ 
 ... عمل اولتم که نبودم حداقلامی بخواستیآخه دلم م_ 
 نحرفای االیخی بیینجای تااگهیششششش بسه د_ 
 ... پکربودی تکون دادوليسر 
 ... رنشدهیاالنم بروتاد...نمتیاببیپس فرداب_ 
   بروم زد ازکنارموبلندشد وبا اکارهيلبخند 

 دی شد گونموبوسخم
  زنمیفرداقبل عمل بهت زنگ م_ 
  تکون دادم چشماموبازوبسته کردميسر 

 ...يشنوی که صدامونمرمی انقدر درنظرت حقشهی منروزاتمومی ایخداجون پس ک... رفت دلم گرفتیوقت
 بود گهیزدی چهی بود اما هم خونت ی درسته محمدوطراوت جون برام دلگرممی خواهربرادرا بودیلی مثل خمیشدمنومهدی میچ
 ...سرموبه اطراف تکون دادم به اطداف تا فکرش ازسرم بپره...

 يهنذفر....زاربودمی بمارستانی بي شب سخت برام ساخت ازشباهی شد خورشدجاشوباماه عوض کرد وکی کم هواتارکم
 گذاشتم توگوشم وچشمامو بستم

 ✖✖✖✖ 
 ي داد واي صدازددوبارهی دستمو روقلبم گذاشتم تندمشمیدارمی باهول وترس برسدی که از سالن به گوش مییاسروصداهاب 
 برداشتم ورفتم هی سٍرًم ازپاکردی نبود دستموبه سرم گرفتم افتضاح درد می کردم کسیبه اتاق نگاه...مارستانهی مثآل بهی کیخ

 دونالهیکوبی منشی سزدوبهی توجهموجلب کرد که  خودشومي زن چادرهی که داختم به سالن انیطرف در توچارچوب درنگاه
 کردیم
  زنه بلندشدي ازتآسف  تکون دادم صداي متآثرشدم وسریلیخ
 ..رمیمیمن بدون فرهادم م.. بهم برش گردون.... خواااممیپسرمو م..  خدااايا... فرهادم.. دمیپسر رش...پسرم... ااایخدا_  
 ..  برسونهبی به خودش آسنی از اشتری اون خانم شد و دستاشو گرفت نذاشت بکی بدو نزد مرد بدوهی   

 .. کم آروم بشههی هم که دستش بود به زور به خوردش داد تا ی آبوانی لهی



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 226 

قلبم رو ...  اون صحنهدنید.. کردمی مهی که بفهمم گرنیبدون ا...  شده بود و منییخالصه بلبشو... پرستار ها هم اومدن و  
  کنه؟؟ی مهی واسم گرينطوری مادرم ارمی من هم اگر بمینی.. لرزونده بود

  
 .. از خانوادهيترد شد....انای خوشه هااا دادلت

 ： طراوت جون به خودم اومدميبا صدا.. می مادری به درد اومد از بشتریقلبم ب 
 ..  مادریکنیرا م چهیگر.. نگاش کن..  تو دختریکنی کار می جا چنیا_  
 .. برو تو اتاقایب.. مرگ حقه قربونت برم..  برو تو اتاقایب
  طراوت جون باز  برگشتم رو.با کمک...  صبح بود6ساعت ...  برد تو اتاقدویدستم و کش 
 .. باز خدارو شکر طراوت جونو داشتم...  و قربون صدقه م رفتدی به صورتم کشیطراوت جون دست.. تخت 

************** 
 ： اومدي با انرژشهی مثل همایدال 
  

   خودم چطوره؟؟؟يانای دایآج.. عشقمممم..سالاااااممم_
 ... به سرو صورت منی تف تو دهنش بود مالی رو تخت و هرچدیبعد پر 
 ... شششییا...ي کردمیگم شو اونور تف مال...ااااایدال..اه_  
 ： پشت چشم واسم نازك کردو گفتهی  
 .. کنمی طراوت جونو ماچ مرمیاصال االن م..  هم دلت بخواد ماچت کنمیلیخ..  کهي نداراقتیل_  
  ماچ کردنشی و شروع کرد هدمی رفت سمت طراوت جون که من ترسيجور 
   محکم ترایکه دال.. رهی ازش فاصله بگخواستی میه..  بودیدنی طراوت جون دافهی قینی 
 ...  بودوانهی دختر دنیا..  ور غش کرده بودم از خندهنیمنم ا..کردیبغلش م 
 ： رو مبل ولو شدو گفتبای خسته شد  تقریباالخره وقت 
  

 ....  نکرده بودمي وقت بود ماچ بازیلیخ.. شششیییآخ_
 ..کردی صورتشو پاك مدیخندیطراوت جون هم همونطور که م 
 ...   به خندهشهیهم... به به_  

 .. داخل اومده بودينطوری بود که به خاطر باز موندن در همدکتر
  

 ..  دکتريسالم آقا_
 ： و طراوت جون هم سالم دادن و دکتر جواب همه مون رو با هم دادایدال  
 ... ي پر انرژيخانوما... سالم سالم_  
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 .. ما حالش چطورهاناخانومیدا  
 ...ت جون گفته بود بهشحتما طراو..دونستی از کجا اسم منو منیا.. واااا 
 ..خوبم خدارو شکر_  
   

 ..    انجام شدعی سریلی عمل که با وجود و نظارت خودش خي تکون داد و رفت سراغ  کارهاي سردکتر
 ： کردم و گفتمای نگاه به طراوت جون و دالهی..  که به خواست دکتر اورده بودن نشستميلچریرو و  
  

 .. تا بتونم زحماتون رو جبران کنمرونی بامیه سالم ب کدیدعا کن.. ممنون از هردوتون_
 ： گفتعی سرای بگه داليزی که طراوت جون بتونه چنیقبل از ا    
 ... حرفارو ندارهنی که ای دو تا چاقو حراحهی..حرف نزن بابا_  

 ：طراوت جون لبخند زدو گفت...  بود باباوونهی دختر دنیا    
 ... برو خدا به همرات_ 
 .. تر شدمکی قدم به هدفم نزدهیو من به همراه دکتر رفتم واسه عمل دومم و  
 کم هی که متوجه استرسم شده بود ازم خواست تا یهوشیدکتر ب... رونی بزدیداشت از دهنم م.استرس داشتم و قلبم 

 ..  باشم.آروم
  
 ..دمی نفهميزی چگهی هم با گذاشتن ماسک رو صورتم دنباریا
 فرهان 

 که از دستم ی لعنتلیلعنت به اون موبا.. اه لعنت به من...  بود و من خواب مونده بودمانایوز صبح نوبت دوم عمل داامر   
 ... در اومده بودشیافتاده بودو باتر

   
دلم ... محبت کنم تمام عوامل دست به دست هم دادن تا مانع کار من بشن) انایدا( بچهنی بار هم که خواستم به اهی
   مظلوم رو کهياون چشما.. خواستیدلم نگاهشو م.. خواستشیم
 که وجودم دادنی و می آرامشهی بهم کردمی لمسشون می که وقتییدستا... ختیری مي دلم هرکردمیهر بار بهشون  نگاه م 

 ..  بفهمهانای داذاشتمی مدی نبایول... کردیرو هر لحظه تشنه تر م
  بفهمهي بزاردیچرا نبا_   
 زدمیبا خودم حرف م.. بود؟؟  خل شده بودمی کگهی دنی خدااا اای 
  نیتا حاال ا..  هم که از صبح رفته رو مخمکیتراف.. خل شدم..  حسنیلعنت به ا... اوووففف 
 .. نمشی قبل از عمل ببخوامیبابا من م.... جا انقدر شلوغ نشده بود 
 .. ي کردری فرهان، دي کردرید.. ود ب11 کینزد.. یلعنت...  کردمنی نگاه به ساعت ماشهی  



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 228 

 ..یلعنت... دمی مشت محکم به فرمون کوبهی ی و کالفگتیاز شدت عصبان 
 ...  مارستانی بدمی رسيباالخره با هزار جور اعصاب خورد 
 ...  حاال که بردنش اتاق عمل..  فرهان خانيهنر کرد_  
 ...گفتیچرت و پرت م.. حرف که نه.. زدی تو مغزم حرف می بود که از صبح هی کنی ادونمینم 

  نی از اومدیاصال خوشم نم... اه اه...  هم اون جا بودنانایطراوت جون و محمد و دوستش دا   
 ..انگار ارث باباشو طلب داشت ازم.. گرفتی هم واسه من مي اافهی قهی.. دختره

 ی با همشون کردم و رو به محمد که سعی معمولکیعل سالم هی... اومدمری که دنی کردم نشون ندم که ناراحتم از ایسع    
 ：دمی پرسرهی بگلمیداشت تحو

 ..چند ساعته بردنش؟؟؟ حالش خوب بود_  
 ...دی اومدرید..یول.. دااایببخش...  کم استرس داشتهیفقط .. حالش هم خوب بود.. که بردنششهی می دو ساعتبایتقر_  
   چپهی... کنهیحاال واسه من سوال جواب م...دمیدوبار به روش خند.. بچه پررو نگاه کناااا 
... ي پرستارستگاهی رو دادم دست طراوت جون و رفتم سمت افمیک... جوووونم جذبه...  ادامه ندادگهیچپ نگاش کردم که د 

 ：  بودگهی پرستار دهی دفعه نیخدارو شکر ا
 دیببخش_  
 ..دییبفرما_ 
  

 .. عمل دوستمون در چه حالهنمی ببخواستمیم_
 اسمشون؟_  
  ری اسمش که فعال تو شناسنامه، امیول.. اناستی دادونمیخوب من م..  کم فکر کردمهی 
 گههههی شده دي اسم بسترنی جا هم به انیا.. هیعل 
 ي محمدی علریام_ 
 ..زنمی سر مهی رمی مدی اگر بخوایول...  بردنششیدو ساعت پ_  
 ..دیکنیلطف م_ 

...  واسه منومدی میی چه چشم و ابروگمیم.. حلقه نداشت.. هه.. نگاه به دست چپش کردمهی!!! چه عجب درست جوابمو داد   
 .. هه...خواستینگو بچه م شوهر م

    
 ..زدی حرف مانای دوست داای طراوت جون که داشت با دالشی و من رفتم پرهی رفت تا خبر بگپرستار

 .. بعد عمل اول هرروز خونه ما پالس بود...  دختر هم رو مخم بودااانیا   
    
 ...  کردمیبه محض اومدنش همه با هم حجوم بردن سمتش و من با تعجب نگاشون م..  کم نشستمهی ادی پرستار بتا
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 حالش چطوره؟ ：ایدال  
 ره؟ی مشیعملش خوب پ ：طراوت جون 
  نگفت؟يزی چدکتر：محمد  
   

 ： سمت و گفتنیپرستار کالفه ازشون فاصله گرفت و اومد ا.. کننی مينجوری چرا انای  اپوووفف
  

 ..ستی نی نگرانياصال هم جا.. رهی مشیعملش هم خوب پ.. حالشون خوبه_
 .. ادی برونیی در نیسالم از ا.. ایخدا..  راحت شدالمیخب خ  
.. به لباش.. به اون چشم ها محتاج بودم.. دادمی تکون می راستم رو هي بودم و پایعصب...  چرا انقدر استرش داشتمدونمینم  

 ... خوامشیسالم م.. ایخدا.. اوففف
****************** 

 دهیمحمد که از ته راهرو د..  گرسنه بودمدیییصبحونه هم نخورده بودم شدد... می بخره بخوريزی چهیمحمد و فرستاده بودم  
 ：نگاه به صفحه کردم و جواب دادم هی من هم زنگ خورد لیشد موبا

  
 دایبگو ارش_
 !!! نهههه؟؟؟يتو لغت نامه ت سالم دادن ندار..  سالمکیعل_ 
  قطع کنمای یزنیحرف م..سالم_  
 ! آخه؟؟دی بفرستم خرویمن االن ک.. هی مرخصگهی می رفته؟ خالقيمسؤول خرد و کجا فرستاد... بد اخالق.. خب بابالهیخ_ 
  

 کاره؟ی ب اونجاست؟يصمد_
 ..!!کارهی بی نگیبگ.. آره_ 
  

 ..بلده.. دی فرستادمش واسه خري چند بارهی... خوب به اون بگو بره_
  

 .. تموم شد خبر بدهی علری عمل امیراست.. فرستمی میاک_
 ...  صد بارنیا... انایدا_  
 ... انایهمون دا.. خوب حاال_  
    
سرمو با ..  هرسه شون زل زدن به مندمیسرم و که بلند کردم د... زداااای فک میلی هم خدای ارشنیا..  و قطع کردمیگوش   

 ：اخم تکون دادم
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 !!! شده؟؟يزیچ_
 ... انگار گروه سروده... خخخخ....  گفتن نهههههیهرسه انگار تازه به خودشون اومده باشن هول هول  
  

 رد انای بار که از جلو اتاق داهی نویا... بهم لقب عنق داده بود خودش ای نباشه دالیهرچ... البته ته دلم...  کردم از خندهغش
  ：گفتی که داشت بهش مدمی شنشدمیم
 ... فرهان هم چقدر عنقهنیا... اه_  
  رو از محمد گرفتم و نشستم به خوردنچمیساندو  
  
 بشم که لیفر انقدر ارزش قا نهی واسه کردمی فکرشم نمچوقتیه..  ساعت منتظر بودم8من .. فکر کن.. ساعت گذشته بود 8
 .. ارزششو داشتینی..  ساعت منتظرش بمونم8
  

 ..کنهی انقدر ارومت میوقت.. معلومه که داره_
 ی کگفتی میه..  بوددهیطراوت جون هم که کشته بود منو انقدر سوال پرس.... شدی ما نمالی خی صدا هم که امروز بنیا   

   شدهيزی چهینکنه .. پس چرا تموم نشد.. شهیتموم م
   برداریشوخ.. هی که عمل حساسدادمی محی بهش توضدیپرسیهر بار هم که م.. گنیبهمون نم 
 کردی باز سوالشو تکرار مگهی ساعت دمی انگار چون نگفتمی خوب واسه خودم میول.. ستین

 ... راهرو رو متر کرده بودم از بس که کردیپاهام درد م... واری کله م رو بکوبم به دخواستمیانقدر کالفه بودم که م   
دنبال بهونه بودن تا کل کل ... زدنی مری رو با تگهی همدهیسا.. يری وروی هنی و محمد هم که نوبرشو آورده بودن تو اایدال  

 ...اروی بچه بازنی ادیجمع کن.. اه.. کنن
  
 لحظه قلبم هی..  اومدرونی که باالخره در باز شد و طوفان خسته و کالفه بشدی می پاطی داشت قاطمامی کم کم سگهید  
 ： رفتم سمتشنی سنگيبا گام ها!!!..  نکنه؟.. ختیر
  ؟؟..چطور بود..  شد طوفان؟؟یچ_  

 ： جون زدو گفتی لبخند بهیطوفان ... هم کنارم منتظر جواب بودنهی بقحاال
 .. بودمیراض...  خوب بودی بود ولیعمل سخت.. خدارو شکر_  
 ： خسته شده گفتیطوفان هم که معلوم بود حساب..  هم خدارو شکر کردنای و طراوت جون و دالدمی نفس راحت کشهی 
 با اجازه تون من برم_  

  محمد هم با ذوق و...  دعا حواله خودش و زن و بچه ش کردی جون تشکر کردو کلطراوت
 ：شوق اومد سمت منو گفت 
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 رمی بگیرنی شرمیمن م_ 
  مانیمگه زا..  ان دور بر من آخهی کنایا.. ایخدا..گفت و مثل موشک از کنارم محو شد   
 دلم ي و کجایرنی شگهی دی خوشحال بودم ولیلی پخش کنه؟؟ درسته که خودم هم خینیریکرده که واسه بچه ش ش 

 .. داره هاااي محمد هم دل خجسته انیا.. بزارم
   بود که رو تختانای دانباری باز شدو اگهی بار دکیاتاق عمل  فکرا بودم که در نیتو ا   
 .. کردی بود و ناله مواریرنگ و روش مثل گچ د..  شدشی دلم ردنشیبا د.. آوردنش 

 ..  وسطنی اگهی می تپش قلب چنیا.. شمی مينجوریمن چرا ا..ایخدا   
 ：رو به طراوت جون گفتم..  اون جا بمونهدی نرمال بشه بامشیگفتن تا عال.. ژهی ويبردنش بخش مراقبت ها 
 ...  شما برو خونه من هستم_  
  جانی امونهیهمه دلم م.. نه مادر کجا برم_ 
  خانومنیریخود ش..  به کمکم اومدایدال  
 ..ی باشي پر انرژی حسابيایشما برو خونه استراحت کن تا فردا که م.. گنیطراوت جون آقا فرهان درست م_ 
  

 ..اصال آرامش ندارم..  برم خونهنی اتونمینم..  نهيوا_
  ： جواب دادایباز دال    
 ..  کهفهمهی نميزیاالن چ.. به حالش نداره.ی که فرقی چه نباشی جا باشنیآخه شما چه ا_  
 .. ششی پدیای فردا سرحال و قبراق بدی و بخوابدیری دوش بگهی خونه دیقشنگ بر 
  

 نیباالخره ا..  جا باشهنی شرط که بعد نماز صبح انی حال قبول کرد که بره البته با انی ا بای جون هنوز دو دل بود ولطراوت
 .. جا به درد خوردهیدختر 

 
 شی و راهرهی آژانس بگهی رو که هنوز نصفش مونده بود از محمد گرفتم تا همراه طراوت جون بره و براش یرنیجعبه ش 

 ： و گفتمایرو کردم سمت دال... کنه
 ..من هستم.. دییشما هم بفرما_  
 آخه_  
 ..شنیخانواده نگران م..  وقتهرید.. آخه نداره_  
  

 ادب خوب باهات صحبت تیاالن هم به خاطر رعا..  حوصله تو ندارمنی از اشتریب...  چندهلوی دلم گفتم خانواده کتو
 !!! ادی ازش خوشم میلیخ.. واال..کنمیم
 .. جون نرفته برسونمشون خودمپس من زودتر برم تا طراوت _  
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 سر تکون دادم 
  
 دهی فاهی ها یرنی شنیحداقل ا..  خوردمینیری شیی کردم اونقدر گرسنه بودم که هفت هشتای رو هم راهای که دالنیبعد از ا 

 ..  برا من داشت
 ： رو دادم دستش و گفتمینیریجعبه ش....  خورده بعد محمد اومدهی  
  ش رو هم  پخش کنهیببر بق_  
 ： افتادادمی يزی چهی هوی که خواست بره نیهم  
 صبر کن_  

 همچنان دمی دیوقت...  آوردم و گرفتم سمتشرونی بفمی از کی تراول پنجاههی..  نگام کردیدوباره برگشت سمتم و سوال    
 ： دادمحی توضکنهیمثل جغد نگام م

 ..  هاستیرنیپول ش_  
 ..بابا جذبه..  اوهاوه.. اخماش رفت تو هم  
 ي نداره شما پولشو بدیلزوم...  گرفتمانای رو من به خاطر دایرنی شنی ایممنون آقا فرهان ول_  
رفتم تو جلد فرهان عنق و با ... حوصله بحث نداشتم..  هم کرده واسه منیچه اخم..  رو دادم آسترشم خواستنیباز به ا   

 ：اخم گفتم
 .. هم بحث نکنگهی دری پولو بگنیا.. يری بگیرنی نداره تو شیلزوم با منه پس انای داتیمسعول_  
 پول رو گرفت و يریمحمد با دلگ..  تند رفتمدونستمی حال منیبا ا...  اوردمی خودم ني به رویول..  که ناراحت شددمید  

 ..رفت
 ...ی خودخواهیلی خیدونستیم_   
 ی خفه شو تو دلم بهش گفتم و نشستم رو صندلهی.. حوصله شو نداشتم...  صداهه بودنیباز ا 
  
 .. شدی مخی تنم سي موهاوفتادمی ناله هاش که مادی.. گمی مانارویدا..   حال بودیچرا انقدر ب 

 ...  دختر با دل مننی کار کرده ای چایخدا.. 
  آورد منورونی طوفان از افکارم  بيصدا 
  

 ..یچرا هنوز نرفت.. یکنی کار می جا چنیا _
   
 دیگفتم شا_ 

  باشه که انجام بدميکار
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 .. تا حواسشون بهش باشهسپرمیم.. برو خونه استراحت کن.. هوشهی بچه تا فردا بنیا.. ستی نيازینه بابا ن_
 ستی نيازی نیمطمعن_  
  با هممیپاشو بر.. آره فرهان_ 
 .. دارهرونی و لباس بستیتازه متوجه شدم که روپوش تنش ن  
  

 خبر دادم یبا طوفان همراه شدم و به محمد هم تلفن..  غرورنیلعنت به ا.. اه.. مونهی مششیدلم پ...  بمونمخوادی من دلم مبابا
 ..ستی به موندنش نيازی اونم نرمیکه من دارم م

 .ی دکتر رو هي سوال جواب کرد که چرا نموندم و منم حرفای طراوت جون کلدمیخونه که رس 
 ..  بچه م تنها موند بچه م تنها موندگفتیهمه ش م.. گمی می من چدیشنیانگار اصال نم.. .کردمی تکرار مبراش

   ذهنم گذروندم کهي سوال تونیشب رو هم با ا... آخر سر هم از دستش پناه بردم تو اتاقم  
 !!!!!! نهای.. فردا برم مالقات 
  
 انایدا
   نبود کجام و چراادمی.. نیی پرت شدم پاي بلندهیانگار از ...  بودمجیبه هوش که اومدم گ  
 ..  زای جور چنی و ایخوب.. ی مثل خانوميزی چهی...  زن بودهی يصدا.. دمیشنی میی صداهاهی... همه درد دارمنیا 
فقط تونستم انگشتم رو تکون .. اصال جون نداشتم..  دستشو فشار بدمخواستیازم م..  که گذشت بهتر متوجه شدمهیچند ثان 

 ..ي خبریو دوباره پرت شدم تو عالم ببدم 
   نورکردوی چشمم رو به زور داشت باز میکی بار که به هوش اومدم باز مثل بار قبل نیا 
   کهيزیتنها چ..  و منگ بودم که نتونم عکس العمل نشون بدمجیاونقدر گ..  توشنداختیم 
 رو تونستم ی دکتر مردانيصدا..  زدنیشتن حرف مانگار چند نفر باال سرم دا..ی حس کنم درد بود و تشنگتونستمیم 

 ：گفتی بدم که مصیتشخ
 ..  به بخشدی منتقلش کندیتونیم..  خوبه ماریحال ب_  
  فقط قدرت نشون دادن عکس العمل.. نه... باشمااهوشی که بنینه ا..  حال شدمیدوباره ب   
   طراوت جون رويصدا... کنهی بعد حس کردم تخت داره حرکت مقهیچن دق... نداشتم 
تخت که ..  جواب دادن و عکس العمل نداشتمي اما ناکردی از پرستارا سوال می و هرفتی که داشت قربون صدقه مدمیشنیم 
  دمی نفهمگهی پرستار ها دست و پام رو گرفتن و دستادیوا
 ...گهی تخت دهیدم رو  رفت هوا و بعد انگار پرت شادی که نا خودآگاه فردیچی دلم پری زي شد چون چنان دردیچ 
   و کم طاقت تر از اون بودم کهشدی مشتری دلم هر لحظه بریدرد ز... لعنت به همه تون  
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 ی بعد باز رفتم تو عالم بخی رگام حس کردم و چن ثانری خنک زعی ماهی که نیتا ا... کردمیبخوام ساکت بمونم و مدام ناله م 
 ...يخبر

   تا چشمامدی کم طول کشهی.. چشم باز کردم...  داشتمي که به هوش اومدم حال بهترنباریا 
 ...دمی رو شنای داليبه نور عادت کنن و بالفاصله صدا 

 ...ي شدداریباالخره ب.. ینفس آج...  خانومانایدا..  جونمیآج_   
 ： که  دو رگه شده بود گفتمییبا صدا  
  

 ..سالم_
 ؟یخوب.....يدی خواب از بسدیبابا حوصله م پوک... سالاااممم عششقم_  
  
 ...فقط آب... اوهوم_ 
  براتارمیاالن م_  
 خورمی آب و با دهنم مدونستمیاونقدز تشنه بودم که نم...  بودم بهم داددهی برا آورد و همونطور که دراز کشی آب با نوانی لهی 
 ... دماغمای
  

 .. تشنه بودمیلیخ.. قربون دستات_
 ..ي آب بخوریتونیگفت م..  جا بودنی اشیساعت پ.میدکترت ن.. نوش جون_  
 ... بشهشتری که مبادا دردش بخوردمی از ترسم تکون نمنیواسه هم.... درد داشتم هنوز   
 شدی طراوت جون حس می خاليجا..  رو انداخ سطل زباله و باز اومد کنارموانی لایدال  
 ..پس طراوت جون کجاست؟؟_ 
  
 ... شیشونی افتاد رو پفی اخم ظرهی
 ...ي تو کجا بودکردی بنده هاش شانس پخش منی که خدا داشت بی اون موقعدونمیمن نم_ 
 ：دمینگران پرس 
  شده؟؟یچرا مگه چ_ 
  
 ： شو کج و کوله کرد و گفتافهیق  
  

 .. برسهشونیرفته به ا..  آوردنفیبرادر فرهان خان تشر_
 چشمام گرد شد 
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 !!!!!برادر فرهان؟؟؟مگه فرهان برادر داره؟_  
 ...انی مگهی مادر و خواهرش چند روز د؟ي کاريکجا! خانوم و باش..هه_  
 !!!پس تا االن کجا بودن؟_  
 ... داشتنفی تشرایسفر دور دن_  
 ..  شده بود آخهداشونی از کجا پنایا...  شدی باز نمنی از اشتری فکم بینی  
 ..حال چرا داداشه زودتر اومده_  
 ..دادهی مدی که کنکور بانیمثل ا_  
 .. يپس داداشش هم سن مهد...  هم کنکور داشتيمهد... گفت کنکور..آخخخ  
ازش ...  بنده تنی معرفته ای بیلیخ... ااایخدا.. نتمی ببومدی قبل از عمل هم نیحت.. دنمی بود دومدهیباز هم ن...  معرفتیب  

 ..  دوسش دارمیول.. سنگدله...دوسش دارم... گله دارم
 رو کمتر ی درد لعنتنی تا اخوادیدلم آغوش گرمش رو م... ااااایخدا...  هاشو دوست دارمي مهریب.. دارماخماش و دوست  

  يا.... رمی تا آروم بگخوادی ماشویدلم دلدار.. حس کنم
  صدامويشنویم... خداااا 
 ：ای که صدام رو دو رگه تر از قبل کرده بود  رو کردم سمت دالیبا بغض 
  

 .. تو زحمت تواميافتاد... شرمنده_
  

 .. نهای مواظبش باشم دیبا.. ندارمشتری خوشگل که بی آجهی.. واسه من شعر نگو... خف بابا_
 ...رمیمیدارم م.. ااایخدا...  و بالفاصله نفسم بند اومد از شدت درددمیخند 
 
  

 ：دی و پرسدی ترسچارهی اخم کردم بدی که دایدال
  شد؟یچ_  
به تخت .لبخند به لب همونطور که...  دست گل اومد داخلهی به دز خورد و محمد با يتا خواستم جواب بدم تقه ا 

 ：شدگفتیم.کینزد
 ..جمعتون جمع بود و گلتون کم.. به به_  
 ：گل رو گرفت سمتم و ادامه داد 
 ... خوشگل خانوم گلي گل برانمیا_  
 ..  واسه ما گل گل کنهخوادی میال هحا... گهی ديدی گل خرهی..  همه راه رونی ارهی میک... هوو ：ایدال 
 ..گل رو ازش گرفت و رفت تا بزارتش تو گلدون...  پشت چشم برا محمد نازك کردهیبعد  
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   کهيبعد طور..  کردای نگاه به دالهی... بنده خدا هنگ بود...  بودیدنی محمد دافهیق... خخخخ 
 )... که عقل ندارهنیهمون اشاره به ا( اشاره کردای گاهش چرخوند و به دالجی انگشت اشاره شو کنار گنهی نبایدال
 .. به اسم مو رو سرش نمونده بوديزیوگرنه االن محمد چ.. دی حرکتش رو ندایشانس آورد دال... وونهید... خخخخ 
 ： خونسرد گفتی لی کنار تختم و خزی گل رو همراه گلدون گذاشت رو مایدال 
  

  آقا محمدیخودت_
 محمد خشک شد  
 .. بود حرکتشودهی دایفکر کنم دال..  فاتحه واسش خوندمهیو من تو دلم  
  
 خودمم؟؟.. یچ..چ 
  

 ..یکنیهمون که راجع به من فکر م_
  کابل روکی شیلیمحمد خ 
 ：و گفت) چپی خودش رو زد به کوچه علینی(گرفت  
 ... خدا شفات بده_  
 ： شده آماده حمله بود رو به من گفتی مثل گاو زخمقای که دقایبعد بدون توجه به دال  
 ؟يدرد ندار.. ی آجیخوب_  
 ： نگاه کردم و جواب دادمای به دالی چشمریز  
 .. نکنتی منم اذیآج...  ادب هم نشویب.. بحث رو هم عوض نکن... درد دارم.. نه_  
  
 ： مظلوم به خودش گرفت و گفتافهی قهی

 ... ارمی از دلش در مکنمیاصال االن ماچش م.. باشه_  
   که محمد بخوادنیلحظه آخر قبل از ا. توبای تقرای هم زمان گرد شد و دالای من و داليچشما 
 ... و مندیمحمد غش غش خند...  داد و فرار کردی جا خالغی جهیبغلش کنه و ماچش کنه با  
 ...نمیب بوی کدی که من اگه همراه نخوام باکردمی فکر منی به ايبا حالت زار 

*********************** 
   محمدنی ادونمینم... آخ که طراوت جون فرشته نجاتم شد از دست دوتا همراه خل و چلم 
 .. همراه اجازه نداشت بمونههی از شتریآخه ب...  مخ مسعول بخش رو زده بود که اجازه داده بودن بمونهيچطور 
 کنم از هوش ی که بتونم راجع به برادر فرهان فضولنیا. رفتن و من قبل ازوونهیخالصه که طراوت جون اومد و اون دوتا د  

 ..رفتم
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  چشمام که به نور...  شدن پرده و افتادن نور تو اتاق چشم باز کردمدهی کشي با صداصبح

 دو رگه از خواب همونطور که دستامو کش و يبا صدا... کردی که داشت پنجره اتاق رو باز مدمیعادت کرد طراوت جون رو د 
 ： گفتمدادمیقوص م

  
 ..سالم_
 ： لبخند خوشگل زد و گفتهی دنمیطراوت جون برگشت سمتم و با د 
 .. خوشگلمیخوب...  ماه نشسته تيسالم به رو_  
 ： تکون دادم و گفتمدیی به نشانه تايسر 
  ..گهی هنوژ درد دارم دیول...  بهترمیلی خروزیاز د_  
 ..ادی بکنمی پرستار و صدا مرمیاالن م.. خب خدارو شکر-   
 ： کرد و خواست بره که گفتمنهی معاهیپرستار ..  پرستار اومدهیطراوت جون رفت و با   
 دیببخش_  
 ：برگشت سمتم 
 زمیجانم عز-   
 ... الزممییدست شو...  من من و خجالت گفتم که گالب به روتونی کلبا
  دیگفتن که با..  جور داستانانی کودومتون نشه اچی هبی که نصیاله.. نهیچشمتون روز بد نب 

 ... ندم بهترهحی توضگهی ش رو دهیبق...  بزارم وولگن
 .. خجالت بکشمای از شدت درد ناله کنم دونستمینم... اوفففف 
 .. مسکن هم بهم زد و رفتهیپرستار موقع رفتن   
   قربونش برم کهیطراوت جونم که اله... امی تا به خودم بدی کم طول کشهی رفت یوقت 
 ... به کارم نداشتي ست و کاردهیانقدر فهم 
 که از یی داستانا طراوت جون رو صدا کردم تا سواالنی و اي که با خودم کنار اومدم که اشکال نداره و مجبور بودیوقت 
 ： رو ازش بپرسمرفتنی تا حاال رو مغزم رژه مشبید
 !طراوت جون؟_  
 د کنارماوم 
 جانم دخترم؟_  
  که برادر فرهان خان اومدنگفتی مای دالروزید_  
 .. اومده بودکترشی برادر کوچرادی هروزیآره مادر د_  
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 مگه کجا بود؟_  
   مداوا برني براشنی مجبور مکنهی مدای پدرشون مشکل پهی کلشیسال پ..!  بگم مادریچ_  
 ..برادرش  هم چون کنکور داشت زودتر اومد.... حالشون خوب شده و قراره برگردن.خدارو شکر انگار.... آلمان 
  
 ... کجا بود توام دلت خوشهایآخه دور دن...  آمار گرفتنتنی با اای داليریبم  
 ：دمی اهان گفتم و پرسهیدر جواب طراوت جون   
 ! کجا برم؟مارستانیحاال من بعد ب_  
 گهیخونه فرهان د.. مادر سوال کردن نداره که..وااا_  
 مونم؟ی و چرا خونه فرهان ممی که من کگنیآخه پدر مادرش نم_   
  سواالرو استراحت کننیحاال ول کن ا... گهی بگه دی چدونهیخودش حتما م...  بسپر به فرهانگهیاونو د_  
 ：دمی باز پرسی ولشدی داشت گرم مواشی واشیچشمام  
 شم؟ی مرخص می طراوت جون کیتراس_ 
 هفته هی تا حد  اکثر خوادیگفته بود که م. فرهان با دکترت صحبت کرده بود ورفت؟ی مادمی داشت يدیخاك به سرم د_  
 ...ی تا قبل اومدن پدر مادرش خونه باشی مرخص بشگهید
 چرا آخه؟_  
  داده؟حی تاحاال فرهان واسه کاراش توضیک..  هاااي آوردری آخه مادر توام منو گدونمیچه م_   
آخخخخخ که دلم واسه ...  کار کردهی که چدادی لطف کنه اطالع مخواستی میلیفرهان خ... گفتیطراوت جون راست م 

  هم تنگ شده بوداشی پررو بازنیهم
  جا؟نیمامان باباش خونه ندارن ا_  
 .. سال خونهه  دست نخوردههی نباشه یهرچ. موننی تا خونه شون آماده و مرتب بشه خونه فرهان میچرا دارن ول_  
 ..آهان_  
  

 ..منم پاشم برم نمازمو بخونم..  انقدر هم من و سوال جواب نکنی بخواب دختر جون خمار خوابریبگ_
 ..التماس دعا.. باشه طراوت جون_  
 ...  به دعامیمحتاج_ 
  

 .. نگران شدم و تلفن اتاق رو برداشتم و زنگ زدمهوی...  بودومدهیپس چرا ن...  افتادمي مهدادیه رفت  جون کطراوت
  

 ： راحت شدالمی خشی پر انرژي صدادنی تا بوق باالخره جواب داد و با شن6 بعد
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 بله_
 سالم داداش_  
 ..ی آجییتو.. سالااامم..یییوااا_  
 مارستانی بيوندیچرا ن .. معرفتاااایاحوال ب.. آره منم_  
 ： شدنیصداش غمگ 
... امی شد که نتونستم بنیا....  اومد خونهروزی چرا بابا ددونمی از شانسم نمیول.. امااای بخواستمیم..یشرمنده توروخدا آج_  

  تورو خداادیببخش
 ..هی حرفا چنینه بابا ا_  
 امی امروز عصر حتما میول_  
 ..دلم برات تنگ شده..  هاااايایب.. پس منتظرتم.. باشه_   
 فعال... امیمواظب خودت باش تا م... ی جونیدل منم تنگ شده آج_  
 فعال.. مواظب باشيای ميتوام دار.. باشه داداش_  
 ی محلی بنی اي فکر کردم که چطورنی که خوابم ببره به انی راحت شد چشمام رو بستم و قبل از اي که از بابت مهدالمیخ 

 ... کنمیو تالف فرهان ريها
 
  

 شدم.داری رو موهام از خواب بی نوازش دستباحس
 ... دلم واسه ت تنگ شده آخههه... ی پاشيخواینم...  خوشگلمیآج...انایدا_ 
 ...ذوق زده چشمام رو باز کردم و خواستم پاشم که...  داداش جونم بوديصدا 
 ...یییووووو.... آخ آخ آخ....آااااااااااخخخخخ_  
 ： هول شديمهد  
 ...یییی شدیچ_  
 ..ییهوی نطوریمخصوصا ا... کشهی مری دلم تری زکنمی حرکت که منیواسه هم... هنوز کامل خوب نشدم_  
 رو آرنجم مونده بودم رو آروم خوابوند و زی خمیبا دستش من رو که از ترس دوباره تجربه نکردن اون درد همونطور ن  

 ：گفت
 .. از دست تو آخه؟یشی پا میخوب واسه چ_  
 ...زدی حرف نمينطوری خبر نداشت که چقدر واسم مهمه وگرنه ايمهد..  لبخند بهش زدمهی 
 ： با لبخند رو کردم بهشدیدردم که خواب 
 ره؟ی مشی درسا خوب پ؟یخوب_  
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 ..تو دردت االن خوب شد.. ستنیدرسا هم بدك ن.. خدارو شکر... ییییههه_  
  ：شیلبخند زدم به نگران 
 ..دیبش.اری بی صندليستادیچرا وا.. ه داداش نگران نباشآر_  
 ：دمی پرسنی که تو همون حارهی بیرفت صندل 
 ..طراوت جون کو پس_  

 ： سمتم جواب دادومدی به دست همونطور که میصندل
 ..ییرفته دست شو_  

 ：دمی که پرسی رو صندلنشست
 کنکورت هفته بعده؟_  
 ：سر تکون داد 
 .. برم دانشگاهخوامی من که نمیول.. آره_  
 ： شدمیعصبان 
  

 ؟ی چینی رمیدانشگاه نم... شنومی مدی جديزایجااااننن؟؟چ_
  

 ..دمی رو نملتی بابا گفت من خرج تحصیآخه آج_
  لب و(یی جورنیخودت مگه ا...  رو ندهلتیاصال بابا خرج تحص...  دارهیبه بابا چه ربط_  
..  رو درآمد دارنکننیم. که کارمی رو دارنی از معلولیلیهرچند امروز ما خ...لول بودنمنظور مع... اوچه م رو کج کردم 

 )...میبگذر
  
 ： اعتراض گفتبا
 ...ییآج... إاااااا_  
 هم بعدها مثل من غصه بخوره که چرا ي قبول کنم مهدتونستمی که اصال نمنی واسه ادی شده بودم شای چرا عصبدونمینم 

 ..درس نخونده
توام مثل ... دنی رو ملشونی هم خرج تحصخوننی همه دانشجو هم درس منیا.. خودت کار کن خوب ..  و کوفتیآج_  

 ...اونا
 ：حس کردم صداش بغض داره  
  کنم؟دایآخه کار از کجا پ_  
 ： و مهربون گفتممی مالنباریا..  حس کردم که الزم بودیول...  تند رفتمیلیخ..  بگردمیاله   
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 کنمی کم که حالم روبه راه شد خودمم کمکت مهیاصال ... کنمی مدای مرده؟؟  خودم واست کار پتیمگه آجقربونت برم _  
 ：چشماش برق زد  
 ...یزنده باش...یخدا نکنه آج_  
االن هم پاشو برو به ..!!! يدیکنکورت هم م.. یکنی هم فکر نملی مسانی به ایخونی چند روز هم درست رو منی ايریم_  

 ..درست برس
 ؟؟یشی مرخص میفقط ک.. رمممیم... چششششممم_.. با لبخند از جاش بلند شد 
 گهیهفته د_  

 ： کردتعجب
  

 چرا انقدر زود؟_
 ： رو نگفتمتیهمه واقع 
 از خورهیحالم به هم م... گهیرم د ندامارستانیحوصله ب... بهتر بابا..  باشهنطوری که فرهان از دکتر خواسته بود که انیمثل ا_  
 .. رو هم بکنم راحت بشممییبای بشه عمل زیک...  خداااايا... طی لباسا و محنیا
  

 ： و گفتدی خنديمهد
  

 ...امی فردا دوباره م؟ي نداريفعال با من کار... باشه.. وونهید_
  شد؟رفهمیش.. يای نمگهی ورا دنی ايتو تا کنکورت رو نداد.. الزم نکرده_  
  
 ..خداحافظ..  منویکشت.. اه... امینم.. باشه بابا_ 
 ...ظیخوداف_  
 ...شدی روزا تند تند دلم براش تنگ منیا...  ی ولدهی تا کنکور مادیدرسته گفته بودم ن..  دلم گرفتيبا رفتن مهد 
..  دارهی مثل فرهان همه چیکی...  شکرتویبزرگ...  خدایییه..   معرفت هم با داداششهی فرهان بدونستمیمخصوصا که م 

 ...  هم مثل منیکی.. نیاونم از نوع بهتر
  
 ..... می شکرت کندی گفته در همه حال بایطراوت...  خدا جونالی خیب 
 ..پس شکرت 
 
  از همه.. مارستانی خسته شده بودم از بگهید..  هم تموم شدی هفته لعنتکیباال خره اون  
  حس...  بودمزاری بود بمارستانی که مربوط به بیکال از هرچ.. ومدیدکترا و پرستارا بدم م 
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  دلم..   بودنختهیاز بس توشون مسکن و کوفت و زهرمار ر.. دننی رگام در حال ترککردمیم 
 !! زنمی دارم کپک مکردمی حس مواشی واشی گهی بکنم چون دی حموم حسابهی هرچه زود تر برم خونه و خواستیم 
  نی هنوز درد داشتم پدرم در اومد تو ای اول بهتر شده بودم ولي که نسبت به روزانیبا ا 
 ...دمیانقدر که درد  کش..  هفتکی 
 ..ان شاء اهللا اونم زودتر تموم بشه راحت شم..  هم مونده تازهمییبایحاال عمل ز...  خدااايا 
  از دست. بگمیچ.. ففپووف.. اما کودوم خونه.. امروز قرار بود مرخص بشم و برم خونه 
  بعد خودش دوباره.. ی خونه باشدی قبل از اومدن مامان بابا باگهی طرف مهیاز .. فرهان.نیا 
  تونمیحاال هم لطف کرده گفته که م... يای بدی اونا خونه منن تو نبایتا وقت...  که نهگهیم 
 .. ا خودش چن چنده بستیمعلوم ن..  کاراشنیکشته منو با ا.. مرخص  شدم برم آپارتمانش 
 ی خبر مرگم در چه حالنهی آشنا حالم رو بپرسه ببهی سرم به عنوان ری حرفشو بزنه و خادی سر بهی کشهیخودش که زحمت نم 

 .... ام
  از خودش بپرسدونمی نمگهی مپرسمی هم که میاز طراوت 
 باشه اونوقت عاشقش مارستانی تو بينطوریآخه کدوم معشوقه ست که ا... معشوقه.. هه..  آخهی شد زندگنمیا...  خداییییه 
 .. نباشهالشی خنیع
 بهم یچیپاشم پاشم آماده بشم که با غصه خوردن ه.... ستی نزادیمعشوقه شدنت هم مثل آدم.. انایخاك تو سرت دا 

 ...رسهینم
   از رونیی پاامی بيحاال من چطور.. فته کجا رستیطراوت جون هم که معلوم ن... ییییهه 
   کردمیسع..  تو دستش اومدکی شلونی ناهی فکرا بودم که طراوت جون با نیتو هم..   تخت 
 ： فقط گفتمنیواسه هم!! هی تو دستش واسه چلونی ساعته کجا مونده و ناهی رو خاموش کنم و نپرسم میدکمه فضول 
  

 !!ن؟؟یی پاامی از رو تخت بدیکنیقربون دستتون کمکم م.. ي خوب شد اومدی طراوتيوا_
 ... کنمیچرا کمک نم_  

انقدر که مهربون و دل ..  عاشقش بودمیعنی... رفتی دور قربون صدقه م مهی آخ گفتن من هی با شهیمثل هم...  کمکماومد
 ...نازك بود

 .. لباس عوض کنم جلوش دمیکشی هنوز هم خجالت می دختر شده بودم ولگهی که دنیبا ا 
 المی پشم و پنی هم به حال اي فکرهی دیبا... اووفففف... دمی لباس پوشی و خودم با بدبختستادی وارونی بنیواسه هم 
 ...  اومد تولچری وهیطراوت جون و صداش کردم که با ... کردمیم
 .. گهی دمیمن آماده ام طراوت جون بر_  

 .زنهی مطونی شي دخترا لبخندانیمثل ا... ی  طراوتکنهی منیچرا همچ... وااا
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گرفتتش ...  دستش بود ی اومدنرونی که از بیلونی مکث کرد و رفت سمت همون ناهی(فقط قبلش...  دختر خوبمیریم_ 
 !ه؟ی چنی تو ای بدونيخوایقبلش نم).. سمت من و  ادامه داد

   
 کردم و خندم طونشی شي نگاه به چشماهی... کنهی طراوت جون خودش ول نممی کنی فضولمی بارم که ما نخواستهی.. ایب

 ：دمیپرس.. گرفت
 !! طراوت جون؟هیچ_  

چند تا حس رو با هم ..  نشون بدمدی چه عکس العملس بادونستمی آورد نمرونی که بيزی چدنی کرد داخلش و من با ددست
 ... ترس... یناراحت... یخوشحال..تعجب.. داشتم

  
 که دست طراوت جون ی خوشگلي نشون بدم و فقط مات و مبهوت به روسری چه عکس العملدی بادونستمی نمنی همواسه

 ...کردمیبود نگاه م
 ：ی بهم نداد و با همون لبخند پرسشتری بلی و تحلهیطراوت جون فرصت تجذ 
 اد؟یخوشگله؟ از رنگش خوشت م_ 

 ：گاه مهربون بهم کرد و گفت نهی.. هنگمدونستیانگار م..  جواب من نموندمنتظر
  

 ...ی شکلنی استیدرست ن.. ي االن دخترگهیشما د.. ی خانومی سرت کني روسردی باواشی واشی_
  
 کم کم هواسم به دیپس با... دمیکشی خجالت مشدنی هام که بزرگ منهیکم کم داشتم از وجود س.. گفتیراست هم م 

 ...دخترانه هام باشه
  

  داخل اتاقیی روشوي باالنهی رو ازش گرفتم و رفتم سمت آيروسر
  نگاه کردمشی و به رنگ صورتدمی کشفشیدستمو به جنس نرم و لط 

   با ذوق وشدمی نمری سنهی خودم تو آدنی دشدازیباالخره سرش کردم باورم نم  .
 ： برگشتم سمت طراوت جون و گفتمیخوشحال 
   خوشگلهیلیشقتونم خ ممنوووونم طراوت جون عایییییواا_  
 ： و گفتمدمی محکم گونه شو بوسدمیلنگون لنگون که  بهش رس   
 یواقعا مرس_ 
  ：طراوت جون هم لبخند زدو گفت  
 يخری خودت مقهی به بعد با سلنی الحسابه از ای فعال علنیحاال ا_ 
  کردميشتری اون از ذوق بدنی هم با دی بود و کلدهی مانتو هم واسم خرهیطراوت جون   
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   کهنی باور انی داشت اینیری که دختر شدم و چه حس ششدیکم کم داشت باورم م 
  که تو وجودتهی همونيخوای که می باشیهمون 
   وشدمی رد مپی از  جلو چشم مردا و پسرا با اون تی وقتمارستانیموقع رفتن از ب  
   فکرنی به اگرفتمی اعتماد به نفس می کلکردمی مفی کدمیدینگاه هاشون رو سمت خودم م 
   نظر جنس مذکر رو به خودم جلب کنم پستونمی مي مانتو و روسرهی با ی که وقتکردمیم 
 تازه يانای دانی اکنمی می هاتو تالفی محلی بنی کنم چه کارهاکه نکنم آخخخخخخ فرهاااااننن صبرکن همه اییبایعمل ز 
 !!! چه هاااا که نکنهنیبب

................ 
  

   بوددنبالمون  من همومدهی فرهان هم تاحاالنرهی بگی نتونسته بود  مرخصگهی دنباری امحمد
  فرهان خاني اقانهیدببی دل ببرم فقط باي چجوردونستمیم 
  ومدنشی کرد بابت نی عذر خواهی دعوت بود و کلی هم عروسایدال  
  ری دفعه درد زکی و راه افتاد که می سوار شدیبازهم راننده اومده بوددنبالمون  با طراوت 
  هی و راننده هم ی درد و دل طراوتنی طرف اهی ها دردگرفت ابونیدلم به خاطر دست انداز خ 
  کردمنی زودبه زودنگام منهی هم خراب شده بود راننده هم ازاي هنسفری بدبختگهیطرف د 
  بودمبی باشه هاااا نه انگار واسش عجزی که هنی حاال بنده خدا نه اگهی سرم کردم دي روسرهیفقط  
 طبقه 20 برج هی داده بود به طراوت جون البته آپارتمان که نه دشوی که فرهان کلی به آپارتمانمیدی رسیباالخره بعدمدت 
 .. ی مشکي با نماکی شیلیخ
   کردتی رو هدالچرمی نشستم و راننده تا جلو در آسانسور ولچریبه کمک طراوت جون رو و  
 گفتی داشت می به نگهبان ساختمون چدونمیطراوت جون هم نم 
   کرد و رفتیطراوت جون که اومد راننده خداحافظ 
 هی و قشنگه معلومه خونه چجورکی رو زد حرکت کرد آسانسورکه انقدر ش10 طراوت جون دکمه طبقه میسوارآسانسورشد 
   بودطراوت جون من رو از آسانسوریتو هر طبقه سه واحد بودو واحد فرهان سمت  راست  
 .... که فرهان بهش داده بود در رو باز کرديدی آورد و با کلرونیب 
 ... نبوديزی البته در برابر عمارت فرهان چدمیدی مابودانگارتوخوابیانگاررو 
  ونی دکوراسنی آشپز خونه بزرگ با بهترهی کم جلوتر هیعد  بود بکی راهرو کوچهی يشدیاز در که وارد م 

  سمت اتاق خواب هارفتی مخوردوی چپ هم سه تا پله مسمت
   نداشتندی دمنی خود اتاق ها اصال به نشیدر واقع پله اتاق خواب ها و حت 
  اون جاستی بهداشتسی دو تا اتاق خواب با سرودمیبعدا فهم 
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   هستییرای و پذمنی جدا ته سالن نشسی اتاق خواب هم با سروهی
 گای نگم بهتره در حد الليزی چگهی هاشونم که دونیاز دکوراس  
  از پله باال برم رفتم اتاق خواب ته سالن ساکن شدمتونستمیمن چون فعال نم 
  بودن هنوزی کمد ها و کشو ها خالی صورتدی اتاق خواب خوشگل با ست سفهی 
 !! بپوشم؟؟یموم چ برم حخوامیخوب من االن م 
 !!یی رفت دست شومیدیطراوت جون هم که تا رس 
  
 ： اومدمرونی صداش از افکارم ببا
 زی عزی داره خودش راحتی اتاق همه چنی اي اومدي کرديخوب کار_  
   جا چقدر خوشگله هم خونه هم اتاق خواب چند متره خونه؟نی طراوت جون ايوا_  
 متر 200_  
  از عمارت دوست دارمشتری بیلی جارو خنی خوبه کال ایلی خيوا_  
 ：طراوت جون لبخند زدو گفت  
 ادی دربتی کمکت کنم برو  حموم تاخستگمیزنیپاشو بعداحرف م  
  بله چشم_  
  ممنونشیلی سر پا نمونم ومن خیلی واسم گذاشت تا خی صندلهیبه کمکش رفتم حموم  
 اخل کمد هست رو تخت حوله هم دذارمیلباس هاتم م_  
  ی واضحریی خودم تغدنی داشتم با دیبیطراوت جون که رفت لباس هام رو در آوردم حس عج 
    لمسشونخواستی دلم مبی هام عجنهی سی ولشدی نمدهی دیلی ها خهیکه داشتم با وجود بخ 

  بودبی همون اندازه هم واسه من جالب و عجی هم بزرگ نشده بودن ولیلی که خنی با اکنم
  اومدمرونی وبدمی رنگ رو از داخل کمد برداشتم و پوشیله تن پوش صورتحو 
    که اصال به لباس ها نگاه کنم در اتاق رو قفل کردم وخودموخشک کردمنیقبل از ا  
   کمدي قدنهی آي جلوي خوب خودم روخشک کردم حوله رو درآوردم و با کنجکاونکهیبعدا 
   با ذوقدمی شکمم رسری گرفتم و تا به باال و قسمت زدمی کشدوی سفي نگاه از پاهاستادمیا 
   کمازهامی فرهان ني لمس بدنم به دستاخواستی دلم لمس مبیی عجکردمی نگاهش میخاص 
 دادنیکم داشتن خودشون رو نشون م 
  کمک حالم باشاااخودتی خداامی برونیسرم رو به شدت تکون دادم تا از افکارم ب 
  

   بود هر طوریتی عکس ککیدبای سفشرتی تهیسم گذاشته بود که طراوت جون وایلباس
   تنهمی نرشی البته از زکردمی بهشون عادت مدیبود خودم رو قانع کردم تا بپوشمش کم کم با 
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   البته دکتر گفته بود که دوبارهدمی م بود پوشنهی ذره سهی که واسه جمع و جور کردن  يا 
   دامن بلندهی ی نشه طراوتتی هام اذهی بخي که جانی هورمون برم واسه اقی واسه تزردیبا 
  دمیدی کامال خودم رو دختر مدنشی واسم گذاشته بود که با پوشینی چنیچ 
  خاص خودشي دختر با لوس بودن هاهی فی لطهی دختر با روحهی دخترم هیانای دختر،من داهیآره  
 .. خندهری زد زدنمی رفتم طراوت جون با درونی در که باز
  

 کشمی خجالت مگههههیواااطراوت جون نخند د_
 اسفند دود کنم توام هی لباساصبر کن برم واست نی اادی چقدر هم بهت مي عوض شدیلی آخه خدی قربونت برم ببخشیاله_  
  انقدر راه نرولچری رو ونی بشایب

  نبودانقدر محو خودم بودم که کال درد رو فراموش کرده بودملچریراستش اصال حواسم به و  
  
 نشستم روش و طراوت جون بعد از  دود کردن اسفند بردم تو اتاق و موهام رو هم سشوار خشک کرد 
  دادمصی فرهان رو تشخي شدم و بالفاصله بوداری موهام از خواب بي روی حس نوازش دستبا
 ي اهی بسته چند  ثاني با همون چشم هاکهی نازم نمگهی ددارمی که اگر بفهمه بنیس ا عصرش مست شده بودم واز تريازبو 

 از نوازشاش لذت بردم و چشمام رو باز نکردم
 دی دستش رو کشعیحدسم درست بود چون به محض تکون خوردن پلکام سر 
 ؟ي شدداریباالخره ب_  
 د؟ییشما... إ_  
  

 ي که اومدنستمدوی من نمیعنی زدم به اون راه که خودمو
  و نذاشتنمیتا خواستم از جام بلند بشم دستش رو گذاشت رو س 
 . شدمي جورهی  
 ؟يتو بلند نشو مگه درد ندار_ 
 ： خودم و لوس کردمی درد نداشتم ولیلیخ  
 یلیچراخ_ 
   
 ...کنهی اومدم هم بهت سر بزنم هم ا؟؟یشیپس چرا پا م_ 
 ： بهم گفترهی کم مکث کردو خهی

  جانی ايای گفتم بنی که خانواده ام اومدن واسه هميدیشن_  
  تا ادامه بدهکردمی داشتم نگاش ميآخخخ که رفت سر بحث مورد عالقه من منتظر وبا کنجکاو .چشمام برق زد 
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 ： کرد وصدالبته باتمسخر گفتي تک خنده اهی بود که ي چهره ام چجوردونمینم  
  گل کرده؟تی فضولیلی خه؟یچ_  
  شده بزنه تو ذوق مندهی آفراوففف کال  
 ننتی ببتییبای قبل از عمل  زنای مامان اخوامی جا چون نمنی ايای نکن گفتم بی شکلنی اافتویخوب حاال ق_  
 چرا؟_  
 !؟؟یستی نگهی دی ترنس بوده تو معشوقه منهی بدونن معشوقه ام خوامینم_  
 که بخوام جوابش نیقبل از ا.  ازش نداشتمو فقط اسمش روم بودی سهمچی که هيمعشوقه ا. آره خوب معشوقه ش بودم   

 ：رو بدم گفت
  خوب شد؟؟تی  فضوله؟یچ_  
 دی نکرده بودم خودتون گفتیمن فضول_  
 دوباره تییبای عمل زعدی خودشون خونه دارن چند روز فقط مهمون منن و توام نایدر ضمن مامان ا.یگیتو که راس م.باشه_  
  اون جايایم
   تونستم حرفم رویاما خوب من ک. دوست دارمشتری جارو بنی بگم که من اتونستمی مکاش 
 ： هم گفتمنباری دلم اي حرف توي دفعه دومم باشه به جانیبزنم که ا 
 بله  چشم_  
 يدی با خودت تکرار کن فهمی هي بمونه که تو ترنس نبودادتی نمیا_  
 دمیبله فهم_  
  بخوابری حاال بگیاوک_  
  
 بهش بگه تونهی نمي اگهی دزی از بله و چشم چری ازاتاق رفت پووووفف انقدر جذبه داره که آدم غیبلند شد وبدون خداحافظ 

 دهی فقط دستور میمی قدي مثل مرداایبه قول دال
 ..دمیواب عطر فرهان که تو اتاق مونده بود گرم شد و باز خي با آرامش بوواشی واشیچون خوابم نصفه مونده بود چشمام   

******************* 
  تو سر کردنش راه افتاده بودمنی رو خوشگل سرم کنم بعد از چهار روز تمرمی  روسرکردمی می واستاده بودم و سعنهی آيجلو

  اصال اسم عمل.ییی بودواااامییبای عمل زگهی کم سرپا شده بودم و دو روز دهی مدت نیتو ا 
  يدفرشادیدکترمم اسمش فر.شدی حالم بد موفتادمی ممارستانی بادی و ومدی که مییبایز 
   اونم چون آشنا بودششی کرده بود و با فرهان رفته بودم پشی معرفیبودکه  دکتر مردان 
  ظهر وقت عمل داده بود12واسه پس فردا ساعت  
   هرروز بهم سربای تقرای دو بار هم بهم سر زده بود دالیکی کنکورش رو داده بود و يمهد  
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 شمی پومدی بود بازم مری که خودش درگنی بودم چون با وجود ازدممنونشیم 
  نی اادی چون فرهان  قراره بکنمی سرم ميحاال حتما واستون سوال شده که من چرا روسر   
  باهاش حرف بزنمي کار مهدي گرفتم درباره میجا منم تصم 
   طراوت جون هوووممشیرفتم پ گرفتم و نهیی رو ببندم چشم از آمیباالخره موفق شدم روسر 
 .  طراوت جون هم بدجور من رو به دست پخت خوبش عادت داده بودادی میکی کيچه بو 
 . هاش فوق العادهکیغذاهاش معرکه بود و ک 
 زدیجونش واسه فرهان در مرفت و فرهان هم متقابال عاشقش بود و رو حرفش حرف نم 
 کنهی دم میی که داره چادمشی قرار گرفت ددمیآشپز خونه که تو د 
 سالاام بر طراوت جون خودم_  
 ارمی بیی و چاکی برات کنی بشای مامان جان بایب... زمیسالم عز_  
  

 ادی فرهان بکنمی صبر مینه طراوت_
  

  سرته؟ي حاال چرا روسریهرطور راحت_
  سرم کنمي روسردی جلو نامحرم بادی خوتون گفتیواااطراوت_  
   رومبلنیابروبشیب!آها مادر سر کن آخه مادر من هم هنوز عادت نکردم_  
  نشده بودکه نشسته بودمقهیچنددقیسرپانمون 
  رو زدمطمعنا فرهان بودفونی دکمه ای رو زدن و طراوتفونیزنگ آ  

  رو دور کندی زده باشلمویانگار که ف..  کردم از جام بلند بشمی  سعواششششی وااااشششی منم
 . رو بغل کردنگهی همدی مادر و پسر واقعهی که مثل کردمی بودمو نگاشون مستادهی کم عقب تر اهی

 بهم کرد؟ ی بود چه محبتیمگه مادر من که واقع. سوزونهی دل مشتری و بکترهی از مادر هم به آدم نزدی گاههی داهرچند
 . طردم کردی رحمی فقط با بیچیه
 .دلم واست تنگ شده بود.سالم مادر قربونت بره_  
  

 د؟یخوب.دل منم واستون تنگ بود.سالم طراوت جون_
 ! خوب نباشم؟نموی پسرمو ببشهیمگه م_  
  ابراز عالقه.  من هم نشستي شد که لبخند رو لبای چدمی لبخند زد و نفهمقیفرهان عم  
 . از جواب سالم مننمیا. ز اون سالم کردم که سرشو تکون داد قبل ا. دیهاشون که تموم شد باالخره فرهان منم د 
 حالم به خاطرت تا دم در نیبا ا. نده به حضور منتیاهم.اشکال نداره آقا فرهان. و رو مبل نشستیکتش رو داد دست طراوت 

 ؟ي جواب سالم بدادی زورت میاومدم و اونوقت تو حت
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 ： بلند شدی گر طراوت سرزنشيلنگون لنگون رفتم سمت مبل ها که صدا 
  

 .یستیاصال به فکر خودت ن.کنمیآخر من از دست تو دق م.  تا دم دري اومدی حالت واسه چنیدختر تو با ا_
 . طراوت جون بادمجون بم آفت ندارهدینترس. ان شاء اهللا دی زنده باشه؟ی چه حرفنیا_  
 ： فرهان اجازه ندادي بگه که صدايزیچپ چپ نگام کرد و خواست چ  
 د؟ی دم دارییچا.  تشنمهیلیطراوت جون خ_  
 .. بخورهیی هم منتظر موند تا با تو چاانایدا.  براتونزمیریآره مادر االن م_  
 . کردیچون اگر نبود طراوت جون حاالحاال ها منو سرزنش م.  دعاش کردمی کلیدرسته از دست فرهان ناراحت بودم ول  
 ..رمی بود باال بگنیی نگاهش باعث شد تا سرم رو که پاینیسنگ..  فرهان رفتم نشستم رو مبل روبه رويمورچه ا 
 ： چشمک زدو آروم گفتهی کنمی نگاش مدی که دنی زل زده بود بهم و همابی لبخند ناهیبا  
  من چطوره؟يجوجه کوچولو_ 
 از حرفش ی حس خوبهی. رهی مادمی حرف قشنگ هی با اتی محلی ها و بتی که تمام اذانای با دل دايچه کرد.. آخخخ فرهان  

 ： جواب دادمشیبا حس و حال متفاوت با چند لحظه پ. تو دلم نشست
 خوبم ممنون_ 
 .شنومیم.خوب بگو. ی که کارم داشتنیمثل ا_  
 . در برهتونی کم خستگهی دی رو بخورتونیی چادیدی حاالشما تازه رسگمیم_ 
 که با معصوم جون قرار داره نی اي آورد به بهانه ییکه واسمون چا نیطراوت جون هم بعد از ا.  تکون دادي سرتیبا جد  

 .تنهامون گذاشت
 ： به مبل لم دادنهی فرهان دست به سمی رو که خوردمونییچا 
 .شنومیخوب م_ 

 ： گفتي کم من من کردم که جدهی  .
  راحت بگویلی خياگر حرف دار. یکنی قبلش من من می بگيخوای ميزی چهی هر بار که ادیخوشم نم_ 
 ： و گفتمدمی کشقی نفس عمهی. نگاش کردم 
 د؟یشناسی داداشم که ميراستش مهد_  
  خب_ 
 .تازه کنکور داده همزمان با برادر شما_  
 .دونمیآره م_  
  بره دانشگاهذارهی بابام نمیول_  
  

 ： رفت تو هماخماش
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 چرا؟_  
 . دانشگاه تورو هم بدمي هانهی من پول ندارم هزگهیم_  
  درس نخونهگهی به خاطر پول دشهی مگه م؟ی چیعنی_  
  رو بدهلشی تحصنهی کار کنه خودش هزتونهی گفتم بهش گفتم منویمنم هم_  
 ه؟ی االن مشکل چهی که عالنیا_  
 ساله که 19 پسر هی اونم واسه ستی که باهاش بشه درس هم خوند اصال ني جاست که کار نداره کارنیخوب مشکل ا_  
 دی کمک کندیتونی و مدیباالخره شما تجربه دار.  خواستم با شما صحبت کنمنیواسه هم.  هم ندارهي کار سابقهچیه
 ：حرفمو قطع کرد 
 کنمیبهش فکر م_  
 .  حرف بزنماستی چطور مثل خانوما با سرمیگی مادی دارم واشی واشی منظورمودیخدارو شکر خودش فهم  
 ! واقعادیکنیممنونم لطف م_  
  

 ： سکوت شد که گفتي لحظه اچن
  شماره شو بده_ 
 09....... چشم_ 
 ： کرد گفتویشماره رو که س 
 .   راحت ترهالممی بهتره خينطوری خودم کار کنه اشی پادی بگمیم_  
 ： اشک تو چشمام جمع شدو گفتمرهی ام بگهی بود گرکیاونقدر خوشحال شدم که نزد 
  

 !! جبران کنم؟تونمی همه لطف شمارو منی اي چجوردونمیممنونم واقعا ممنون نم_
 ... واسه جبران هممگهیداداش جوجه خودمه د_  
 ： نگام کرد و ادامه دادطونیمکث کردو ش 
 .. کار کنی تا بگم چشمی پنی بشایب_  
 ： پشت چشم نازك کردم و گقتمهی بچه پررودمیمتظورشو فهم 
 .دی دخترم طراوت جون گفته شما هم به من نا محرمگهیمن االن د_  
 ：دیخند 
 چاره کار هم ی خودمي خودتو خسته نکن اول و آخر معشوقه کوچولویلی خیول.  سرت متوجه شدمي رويبله از روسر_ 

 .دست خودمه
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 ： که گفتنییسرمو انداختم پا. دمی واقعا از حرفش خجالت کشنباریا
 .ی خواد خجالت بکشیحاال نم_  
 شورهی رو میی چاي داره استکان هادمی آب و ظرفا فهمي رو برد آشپز خونه و از صداینیبلند شدو س 
  

 واسه ی طراوتي و آخر شب هم فرهان با وجود اصرار هامی شام سه نفره خوردهی جون که اومد بعد از مدت ها طراوت
 موندنش رفت

  ساختم و با همون فکرا خوابم بردای بعد عمل روي واسه خودم از روزایاونشب کل 
  

................................................  
 ماه بعد 2 
  

   و مشکل از خودمی که با تحمل هزار جور سختي دخترکنمی نگاه منهی دختر تو آبه
   خوشيابروها. درشت سبزي چشمادهی وصورت کوچولو و کشدی با پوست سفيدختر.ساختم 
 . بودزی وسوسه انگمی گوشتيلبا. شگری که بعد از عمل سپردمشون دست آرایحالت 
  ساخته بودازمنيزی دردنکنه چه چيواقعا دست دکتر فرشاد. کردمی ذوق می کلنهیی خودم تو آدنیهر روز با د 
   بخورم وتونستمی غذا هم نمی حتی گاهدمی کشی دو ماه همه جور سختنیدرسته که تو ا 
 . افتادهی که چه اتفاقاتدمیشنی وفقط مشدمی از اطرافم غافل می حتی گاهخوردمی می آبکيط سوپ و غذا ها فقی با ندیبا 
 انکار ي فورگمی بهش می وقتی ولندازهی به محمد مفتهی شي نگاه هاانای داکنهی فرهان کار مشی رفته و پي مهددونستمیم 
 کنهیم
   دوستیلی که اون آپارتمان رو خنی با اکنمی عمارت اعتراف ممی برگشتمییبایبعد از عمل ز 
  خاص بهش دارمی وابستگهی دوست دارم گهی جور دهی اتاق رو نی ایداشتم ول 
 !! آخ که چه جذابم مننهی خودم تو آزی به آنالگردمیبرم 
  گهی دکتر بزرگتر شده بودن و حاال کامال خوش فرم بودن و دي هام به لطف آمپول هانهیس 
   مخصوص بودم هرچند بدون اون هم کامال خوشگل و رو فرمریاده از لباس زمجبور به استف 
   پوست صورتم همبستمشونی و پشت سرم مدیرسی کمرم مي وجب باالکیبودن موهام تا  
   نبود دست و پاهام رو هم همون روز کهي خبرگهی زبر دي تر شده بود و  از موهافیلط 
  دردداشتیلی کردم اوففف خالسونیواسه اصالح ابروهام رفته بودم اپ 
 .دهی و کشفی ظري و دست و پاهاکیاندامم هم که از همون قبل عمل کال دخترونه بود کمر بار 
 . گرد بودقهی ي حلقه انی و باال تنه ش هم آستدیرسی تا زانوهام مشی بود که بلندی عروسکرهنی پهیلباس تنم  
   که طراوت جون مثلدونستمیم آشپز خونه م از سرو شکلم سوت زنان و بپر بپر  رفتیراض 
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   دستور داده بودبای روز که تقري چون از پردهی باالسر آشپزهاست و داره دقشون مشهیهم 
   باز خدا بهم رحم کرده بود کهکردمی رو درك منوای بي آشپز هانی حال ارمی بگادی ي آشپزدیبا 
 .. آسون مثل سوپ و کوکو شروع کرده بودي غذاهااز
 ： بلند گفتمي با صدادمیبه آشپز خونه که رس 
 سالاااااااممممم_  
  دلم واسشون سوخت اوخهههی کلدنی ها با ترس از جا پرچارهیب 
   دوستاهامی تو روشهی م عوض شده بود و چون همهی روحی چهره کلرییبعد از عمل و تغ 
  هم موفق بودمي و تا حدودکردمی آرزوم م خودم رو واسه برآورده کردنی باشم تمام سعطونی دختر شهیداشتم  
  

 ： جون بهم چشم غره رفتطراوت
   آخه؟ي شدينجوریتو چرا ا_  
 ：خودمو لوس کردم 
 دونمیین_  
 . گرفته بودمادی ای مدل حرف زدن هم از دالنیا

  شدری برو سر غذات دایب_  
 . شدزونیلب و لوچه م آو 
 .يبازم آشپز.... شششیا_  
  

  نه؟ای دی گشنه نمونی درست کنيزی چهی ی بتوندی خونه شوهرت بای برو دختر فردا پس فردا که رفتایب_
 دای دربه در دنبالشن اونوقت من از کجا پی معموليدختر ها!  ترنسهی بابا طراوت جون شوهر کجا بود؟ اونم واسه يا_   

 .رمیگی مادی انواع هنرهارو رمی مستی نيزی که چي من آشپزدی کندای پیکیکنم شما واسه من 
 ： به صورتشدیبا دست محکم کوب 
 ؟ي شدای حیخدا مرگم بده تو چرا انقدر ب_  
  

 ： کردم و گفتمیییهوی بوس هی بود بهش رو دهی که کوبي اگونه
 !!رم؟ی بگادی قراره ی امروز چدی بگی حرفارو طراوتنی ادیول کن_  
 کتلت_   
   هم باالیطراوت. دستامو شستم و مشغول شدمي مورد عالقه م فوريآخ جون کتلت بود غذا 
 تو قالب و ختمیری و مشغول شدم مواد رو مختمی تابه روغن ری کار کنم موادشو که آماده کردم تو ماهی چگفتی میسرم ه 
  تو تابهنداختمیم
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  م و از شدت بلند زدغی جهی رو دستم دی شد روغن پری چهوی دونمی آخرهاش بود که نمبایتقر 
 دمی پرنیی باال پاسوزش

 دمیپری منیی اما من همچنان انگشتم تودهنم بود و باال پانمی ببگفتی میطراوت جون ه  
   آب سوزشش که کم شد برگشتم و باری و گرفت زدی که از پشت دستم رو کشدونمی نمهوی 
  رو تنم حس کنمتونستمی بود که عضالتش رو مکی فرهان پشت سرم نفسم رفت اونقدر از پشت بهم نزددنید 
 ： اخم وحشتناك کردو گفتهی کنمی دارم نگاش مدی دیوقت 
 ياری سر خودت بیی بالهی دی حتما با؟ی درست کار کنیتونینم_  
 ：طراوت جون ازم دفاع کرد 
 رهیگی مادی کم کم هیعیخوب تازه اولشه طب_  
  پماد بزنم براتمی برنمی ببرونی برو بایب!  بلد نباشهي صد سال آشپزامخوی مرهی بگادی ينطوریاگه قرار باشه ا_  
  فرهاني خاطر اخم هاهی م گرفته بود هم از سوزش دستم هم هیگر 
  

 : جون نزاشت فرهان پمادبزنه وگفتطراوت
 شهی بعد خوب خوب مقهی تا دودقزنمیاالن نمک م! یخوادپادبزنینم_ 
  رفتنی بعد کامال از بقهی و چند دقدی کم کم سوزشش خوابی ولسوختی میلی نمک زداولش خیطراوت 
  تو اتاقمدمیی کنه دوحتی بگه وبازنصيزی که چنی قبل از انی همي خورد براشدی من عسل هم نمهیفرهانو با ..! اوه اوه 
 از سوختین پشتم م از حد فرهاشی بیکی اون نزدجانی هم هدنی به نفس ثفس افتاده بودم هم به خاطر دوودمیاتاق که رس 

  که داشتمیحس قشنگ
 . نگاه کردم لپام گل انداخته بودنهی خودم تو آبه
  تنمهی نبود چادمی اوه لباسامو بگواصال اوه

 آخه قبال باهام شرط کرده ی جلو من حجاب کندی نباگفتی مدنی لباس پوشنی داشتم با فرهان سر همی حسابي دعواهیآخه  
  آزاد بپوشميبود جلوش حجاب مجاب نکنم و لباسا

  
 که باهام کرده یی کارای خور حرف گوش کن نبودم با خودم عهد کرده بودم که تالفي تو سريانای اون داگهی خب من داما

  بار از دستم در رفتهی نیا خوب ا جلوش با پوشش کامل بودم امنیبود رو بکنمو سر عهدم با خودم هم مونده بودم واسه هم
  رفتمرونی شال هم انداختم سرمو بهی و شلوار عوض کردم کی تونهی که لباسمو با نیبعد از ا 
 ومدنی اما اونا تا حاال نزنهی بهشون سر می فرهان گاهستی فکر کردم که اصال از پدرو مادرش خبر ننیتو راه به ا 

 رادی برادرش هی حتستنیوازحضورمن اگاه ن
 . کردی از فرهان نبود احتماال اون هم داشت لباس عوض مي خبری ولدنیچی رو مزی مداشتن

   و قاشق به دست منتظر فرهانو طراوتزی نشستم سر می معطلیانقدر گرسنه بودم که ب 
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 .  بودی عالی طراوتي هایی هم به کتلتا زدم طعمشون به لطف راهنمایی ناخونک هاهیجون موندم البته نا گفته نمونه که  
    

 اومد و من رو در حال ارتکاب ی کی طراوتدمی تودهنم نفهمذاشتمی مکندمی از کتلت ها مکهی تکهی داشتم تالی خی بهمونطور
 .دیجرم د

  
 . بچه جونیزنی ناخونک ميباز که دار_
 اوردمی رو در ممونی پشي آدماي شروع کرد به غر غر منم که فقط ادای باز طراوتدمی خندزیر 
   شده طراوت جون؟یچ_  
 .  نگهيزی به من چگهی فرهان بود که باعث شد طراوت جون ديصدا 
 . غذاتو بخورنی بشای مادر بیچیه_  
 دادمی گوش محتی نصدی بای تا کدونستی خدا مومدی اگر فرهان نمدمی نفس راحت کشهی 
 فکر يزی و اونقدر گرسنه بودم که به چاوردمی خودم نيبدون توجه به من اومد نشست و مشغول شدمن هم اصال به رو 

 .نکنمو غذامو بخورم
  

  به فرهانزوروکردی غذامون تموم نشده بود که تلفن زنگ خوردخدمدتکاراومدسرمهنوز
 باشماکاردارن اقا_ 

  هم سرشوتکون دادوبلندشدورفتفرهان
 زنهی حرف می فرهان با کنمی رفتم تا ببعی تشکر سرهیبا  اشتهام کور شده بود از جام بلند شدم و يمنم که از شدت کجکاو 

 . گهی میو چ
    گوش واستادمیواشکی

  روز4اونم . امی بتونمینم.  داداش من کار دارمنه：فرهان
_....... 
 ونی مامیمن تک و تنها ب. دیای با پارتنراتون مای دی متاهلای خوب شماها همه تون ی ولدای بسپرم دست ارشتونمی مچرا：فرهان 

  بگم؟یشما چ
_...... 

 !چرا اون؟!!!! انا؟یدا：فرهان
 _..... 

 !گه؟ی ددیری پس فردا میگفت. دمیخبرشو بهت م. شهی می چنمی حاال ببباشه：فرهان
  _...... 

 .ی علای. قربون داداش.باشه：فرهان
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 . رفتم اتاقم تا نفهمه گوش واستاده بودمعیسر 
 .فقط کاش برن شمال.  بودیون هم با فرهان عااال مسافرت امردمی مجانداشتمی که از هآخ
  مسافرت شمال خوابم بردياهای بگم شب هم با روری چب بخنکهی بخورم و هم ایی تا هم چانیی خورده بعد دوباره رفتم پاهی 
 
   شدم صداشداری بزنهی پله ها داره داد منیی طراوت جون که معلوم بود از پايصبح با صدا 
  نطوری اگر جواب ندم همدمی هم داشت دیی رساي و ماشاال چه صدادیچیپیتو کل عمارت م 
  صدام بزنه از تخت بلند شدمخوادیم 

 ： اتاق رو باز کردم و داد زدمدر
  
 .امی االن می طراوتدارمیب_ 

 ..کردمی حتما حمام مدی عادت کرده بودم هرروز صبح باامی گرفتم تا سرحال بي اقهی دوش پنج دقهی   
 ..نیی پادمیی موهامو فقط آبشونو گرفتمو دودموی لباس پوشهی تند تند

 ： و گفتشمی اومد پعی سردنمیطراوت جون با د 
 خوابه؟ی لنگه ظهره آخه مگه دخترم انقدر مکنمی ساعته دارم صدات مهی پس تو دختر جون ییکجا_  
 د؟ی کارم داشتیحاال چ.... دختر پسر هم نداره. گهی دخوابهی مکاریطراوت جون آدم ب_  
 ! کارت دارهی چنی برو اتاق فرهان ببایآره ب.. آها_  
 ：با تعجب گفتم 
 فرهان؟ مگه خونه ست؟_  
 آره مادر تو اتاق کارشه_  
 ： گذاشتم و گفتمی احترام نظامهی  
 چشم قربان الساعه_  
 تو همون حال آرزو ادوی کم مکث کردم تا نفسم جا بهیدوباره پله هارو باال رفتم و به نفس نفس افتادم پشت در اتاقش  

 !!! شمالمی برایکردم کاش بگه ب
 ： به در زدم و صداش اومديتقه ا 
  

  توایب_
   کهی حسابنی از ماشنوی اکردی نشسته بودو داشت حساب کتاب مزشیرفتم داخل پشت م 
 . داخل اتاقی راحتي رو مبل هامنی که سرش رو بلند کنه اشاره کرد که بشنی بدون ادمیجلوش بود فهم 
 . داد بهشهی و رو به من تکستادی بلند شدو اومد جلوش ازی داد و نگام کرد از پشت متی کم که نشستم باالخره رضاهی  
 .فردا قراره برم مسافرت_  
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 . انمیبله در جر_  
 ： دختر صداش در اومدياب کردخر.... ییی کردوااااستی اهوی فرهان گرد شد مغزم يبالفاصله چشمام همراه چشما 
 ؟ی چانی در جریعنی یانیچه جر_  
 ：به تته پته افتادم 

 .دییشما بفرما! یچیه.. یه_   
 ： ادامه دادیمشکوك نگام کرد ول 
 يای با من بدیتوام با_  
   باز هم باورش واسم سختی بودم که احتمال داره من رو ببره ولدهی شنروزی که دنیبا ا 
   گرفته من رو بامی حاال تصمادی لباسام باهام بدی حاضر نشد واسه خری که حتیفرهان. بود 
 تا چه اندازه موفق بودم کنجکاو بودم که دونمی کردم خوددار باشم  تا بهونه دستش ندم البته نمیخودش ببره مسافرت سع 
 ：دمی پرسي عادیلی خنی واسه هممیری کجا منمیبب
 میکجا قراره بر_  

 ：جواب داد خونسرد اونم
 شمال_  
  ی نباشه اما واسه منيزی انگجانی هزی شمال رفتن اصال چدی من تو آسمونا بودم شاگهید  
 . رفتمیمخصوصا هم که با فرهان م.  داشتجانی هیلی رفته بودم خی بار ده سالگنیکه آخر 
 ： کنمی که دادم رو ماسمالی کردم وانمود کنم من خبر نداشتم تا سوتیسع 
 میتنها قراره بر_  
 ： مشکوك نگام کردباز
 ؟یکنی چرا سوال مگهی دیدونی مویتو که همه چ_  
 ：باز به تته پته افتادم 
  بدونمدیمن از کجا با.. نه..نه.. ن_  
 . دروغ کوچولو واسه حفظ آبروم بگمهی ی به خودم گفتم که بلد نبودم حتراهی بدو بیکل 
   که باهامیی که همه اونایدونی نمنمی پس حتما ای که مثال خبر نداشتکنمیباشه باور م_  
..  حرف پشت سرم بزننی و کلی فکر کنن دوست دخترمخوادی چون دلم نمی متاهلن و منم بهشون گفتم نامزدمانیقراره ب 

 ؟يدیفهم
 نی واسه هممی نداشت بگه ما نامزدی آخه لزومندازهی لحظه فکر کردم داره دستم مهیگنگ نگاش کردم نامزد؟  منو فرهان؟  

 ：گفتم
 !!!دیکنی میشوخ_  
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 ： شديجد
 میوفتی جمع کن فردا صبح زود راه ملتیاالن هم پاشو برو وسا.  دارمیمگه من با تو شوخ_  
   اتفاقارو تونی اشبیمن د. شدیباورم نم. رونی باشه گفتم و از اتاق اومدم بهی و منگ جیگ 
  من؟ نامزد فرهان؟ هرچند.  بودمدهی بهشون رستیال تو واقع ساخته بودم و حااهامیرو 
 ..ارنی که پشت سرش حرف در ننی به قول خودش واسه اای يسور 
  

 ：دمی پله ها شننیی و از پای طراوتي سمت اتاقم که باز صدارفتمی فکرا بودم و داشتم منی اتو
 ییاونجا.. انایدا_  
 .بله طراوت جون_  
 . کارت دارمنیی پاای دقه بهی_  
 . ي مقويزای منو ببنده به چکمی شخوادی باز مدمی که دنییرفتم پا 
 زنگ خورد نگاه به صفحه لمی که موباخوردمی بود مختهی رکری عالمه مغز و شهیداشتم زرده تخم مرغ زده شده که توش  

 ： بود دکمه اتصال و زدم و جواب دادمي کردم مهدیگوش
 .الو بله_  
 یسالم آج_ 

 ؟یخوب. خودمیسالم داداش_   
 ؟یخوبم ممنون تو خوب_  
 ؟ی کارم داشتيخدارو شکر منم خوبم جانم مهد_  
 ....گههههی شمال ديری فردا مگمیم. اره_  
 ؟یدونی تو از کجا میآره ول_  
 .. گههههی دگهید_  
 دمی فهمشی پقهی چنددقنیچون من خودم هم. یدونی از کجا ميجد_  
 ... صاحب کارم فرهانه هااایبابا نا سالمت_  
 .یگیآهااان اصال هواسم نبود راست م_  
 .. خنده هاشي صدادنی و من لذت بردم از شندی غش غش خنديمهد  
 ؟ییمهدد_  
 .یجونم آج_  
 ؟ي انتخاب واحد داریک_  
 . انتخاب رشته کرده بود و تهران قبول شده بودي رفت بگم که مهدادمی 
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 .تی نشده قراره بزارن تو سايفعال که خبر_  
 ي جا قبول شدنیخوبه که هم_  
  برمتونستمی نمشدمی قبول مگهی ديهرجا_  
  بپرسمخواستی دلم میلی طرف خهی سوال از هی شدی منیی همه ش تو دلم باال پايزی چهی 
  
 دادی غرورم اجازه نمگهیاز طرف د 
 دمشی و پرسایاما باالخره دلمو زدم به در 
 مامان بابا خوبن؟_  
 ： کم سکوت کردو گفتهی ي راحت شدم مهددمیپرس. ششییآخ  
 ..يدیچه عجب پرس_  
 . منو از خودشون روندنیرحمی اونا هم پدر و مادرم هستن هرچند با بستمی از سنگ که نگهیخوب منم آدمم د_  
  خونه حرف تو نباشه که توستی نيروز. حرف و نزن مطمعنم اونا هن دلشون واست تنگ شدهنیا_  
 .خوادی اونا دلشون منو نمستی ننطوریاصال هم ا_  
  

 یزنی بگم تو باز حرف خودتو می من هرچالی خیب..  بابااايا_
  

  سرتق بودمیلی خگفتی راست منوی ادمیخند
  برم؟دی من باي نداري فعال کاريخوب خواهر_  
  

 ينه داداش ممنون که زنگ زد_
  

  نکنتی آقا فرهان مارو هم اذنیوش بگذره اخواهش مسافرت هم خ_
 . ندارمشی نکنه من کارتی اون منو اذی نگران آقا فرهان جونت باشخوادیشما نم_  
 . قطع کردی خداحافظهی و با دیبلند خند 
  ی که زنگ بزنه و کلنی اي دونه من به جاهی یکیقطع که کرد رفتم تو فکر چرا برادر  
   خوش بگذرهگهی زنگ زده مکی شیلی حرفا خنی که حق ندارم برمو اارهی دربي بازیرتیغ 
  يدهوای بایکی هواشوداشت یلیخ!!!افرهانی داداش من بودي مهدنی نکن اتیفرهانو اذ 
 داشتیمنونگه م 
 ....!!!!!! من برم آجر گاز بزنم واقعا چرااااااینی 
 ： شدم صدام دورگه شده بودداری تق تق در از خواب بي صدابا
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 بله؟_  
 ：طراوت جون بود همون جا از پشت در جواب داد  
    بلند شو نمازتو بخون آماده شوشهی مادر پاشو االن نمازت قضا مانایدا_ 
  

  بشم؟یآماده چ_
 .ادی مادتی ری آب به دست و صورتت بزن وضو بگهیپاشو _  
 ....  اومدادمی زی که آب به صورتم زدم همه چنی داخل اتاق همیی خواب بلند شدم رفتم روشویکسل و ب 
 ..فرهان... شمال..مسافرت 
 .. به نمازستادمیبا شوق و ذوق وضو گرفتم و ا 
 . از قلم ننداخته باشمویزی بار هزارم چکش کردم تا چي خوش رنگم رو باز کردم و برایچمدون سرخاب 
   و چند تا هم از انواعیشت ست خودشون لوازم بهداي هايلباسام با صندلو شال و روسر 
   مطمعنی وقتی بهداشتیشی لوازم آراهی هام که عاشقشون بودم الك و خالصه کلجاتیبدل 
 شدم همشون هستن دوباره چمدون رو به زور بستم 
  ی صورتي و مانتودی تو راهمم آماده کرده بودم شلوار کتون سفياز شب قبل لباس ها 
 . بوددی و کفشمم سففی کی صورتزی ريا گل ها داشت بدی سفنهیپررنگ شالمم زم 
 .  رو برانداز کردم موهام رو کامل داخل شال پوشونده بودمپمی تستادموی واي قدنهی آيجلو 
   بلد نبودم منتظرشی موند چون کال آراشی نموند صورتمم بدون آرارونی تار مو هم بهی یحت 
 شده ي اکهی از خود نباشه تفیتعر.  هم صورتم قشنگ بودشی بده هرچند بدون آراادی از آلمان برگرده اونوقت بهم ایبودم دال 

 .بودم
   کندمو بعد برداشتننهی منتظره دل از آنی فرهان تو ماشگفتی طراوت جون که ميبا صدا 
 . رفتمرونی بفمیک 
  اره پله ها اه از نهادم بلند شد چدنیچمدونمم چون چرخ داشت دنبال خودم کشوندم اما با د 
 . بلند کردنش رو نداشتمیی چون اصال توانازدمی طراوت جون رو صدا مدی نداشتم بايا 
 ： پله ها خم شدمو صداش زدماز
  

 .طراوت جوننننننم... ییییییطراوت.. طراوت جوووووووننن_
 ： اومدرونی با عجله بی باال به ضرب باز شدو طراوتي از اتاق هایکیدر  
 ؟یزنیچه خبره دختر؟چرا داد م_  
 ：برگشتم طرفش 
 ..دینیی فکر کردم پاد؟یینجایشما ا....!! إااا_  
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 ؟ی کارم داشتیحاال چ_  
 .نهی سنگیلی خن؟آخهیی چمدون رو ببرم پانی ادیکنیطراوت جووون کمکم م)  کم مکثهی(یآهان راست_  
 . کردو سر تکون دادیطراوت جون نچ نچ 
 ؟ی بلندش کنی که خودتم نتوني همه لباس بردارنیخب حاال الزم بود ا!از دست تو_  
 .  طرف چمدون رو گرفتو منتظر نگام کردهیاومد  
 !! کار کنم؟؟ی چدی االن بایعنی کنهی نگام مينجوریخوب چرا ا 
 ： گفتکنمی و متعجب نگاش می سوالدی دیوقت  
 ندش کنم؟؟ بلیی زن تنهاری که من پيتوقع ندار_  
 .دمی گفتم و تو دلم به خنگ بودن خودم خندیآهان  
 .  پله ها به نفس نفس افتادمنیی بود پانی بازم سنگی ولمشی گرفته بودیی که دوتانیبا ا 
 بشه و فی که داشتم باعث شده بود که بدنم ضعی پشت سر هميهمون جا رو پله نشستمو سرم رو گرفتم به دستم عمل ها 

 . فشار ضعف کنمنیبا کوچکتر
 ： که بتونم اعتراض کنم چپوند تو دهنمنی قاشق عسل آوردو قبل از اهی رفت ي ضعف کردم فوردیطراوت جون هم که د 
 .شهی حالت بد میکنی ضعف مي بخوريخوایبخور مادرصبحونه هم که نم_  
 بردم از اون جا به بعد هم دمویکش رو خودم چمدون رو وونی اي پله هاي راه تا جلوهیعسل رو که خوردم بهتر شدمو بق 

 . ببرهادیطراوت جون فرهان رو صدا زد تا ب
   چوناوردمی خودم ني به روی داشتم ولجهی کم سر گهی اومدم نییآروم آروم پله هارو پا 
  دادی صبحانه مفصل بهم نمهی تا کردوی معطلمون می بود طراوت جون بفهمه اونوقت کلیکاف 

  هی روبه رو شدم که با ارهی چمدونم رو برفتی با فرهان که منی ماشکی نزدکردی نمولمون
 .. از کنارم رد شدو رفت سراغ چمدونیسالم هول هول 
  

   باشم وبافرهان کل کل نکنموی کرد که دخترخوبحتمی نصی کلی طراوتادی بتافرهان
  حرفش فرهان به کنمی که گوش نمدونستمی چشم اما تو دلم مگفتمی فقط مزامنمینجورچیازا 
 . کرده بودو حاال نوبت من بودتمی اذیبه اندازه کاف 
 خاص زشی بشر همه چنی که چقدر اي بودم وای من محو ژست خاصش موقع رانندگموی هردو ساکت نشسته بودنیتو ماش 

 . بود برام
 اوردمی خودم ني رومو برگردونمو به روعی کرد سرری که نگامو غافلگکردمیهمونطور نگاش م 
  

  به من؟ي چرا زل زده؟یچ_
 ： نگاش کردمیچپک
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 !زدمی مدی دمونوی کنارنی داشتم ماشکردمی گفته من به شما نگاه میک!! یچه اعتماد به نفس..! وااا_  
 .خودم دروغ خودمو باور نکردم چه برسه به فرهان 
 .یگیتو که راست م. آهان_  
 .  خودم رو سرزنش کردم که چرا اونقدر واضح زل زده بودم بهشیکل 
 . اومدنیکی یکی بعد از ما موی نفران بودنی که با دوستاش قرار گذاشته بود ما اولیی به جامیدی بعد رسقهیده دق 
 . داشتمی به معرفازی بودمو نبهی شدم چون غرادهی کنه که منم همراهش پی شد تا باهاشون سالم و احوال پرسادهیفرهان پ  
  

   گرفتنولمونی تحوی ما کلدنی که با دکردنی زوج بودن و همه کنار هم خوش و بش مچهارتا
 . با خانوماشو دست دادمو فرهان هم با آقاهاشونیکی یکیمن  
 .. و سامازین... سحر و مسعود.. مارال و سامان... سارا و سپهر 
  

   سالهنی رفتار کردن که حس کردم چندیمی خون گرم بودن و باهام صماونقدر
 ...شناسمشونیم 
 .....گذرهی خوش می باهاشون خواهم داشت و کلی نستم سفر خوبدویخدارو شکر کردم چون م 
   خوردن صبحانه قرار گذاشته بودنو تا اون جا خودم رو با آهنگ وي راه براي جا وسطاهی 
  واسه.  ده سالم بودیفته بودم اونم وقت شمال نرشتری بار بهیمناظر اطراف سرگرم کردم  
  نی با ددمیپری منیی نمونده بود با شوق و ذوق باال پاادمی راه ي از مناظر تويادی ززی چنیهم 
 . آخرا فکر کنم فرهان کالفه شده بودگهید! کردمی ابراز احساسات میهر منظره قشنگ کل 
   برام جالب بود کهمی شدادهی پادنوستی ها انیرودخونه و دارو درخت همه ماش. جا کنارهی 
   ومی گذاشتن و مشغول شدری نون پنویی ها چانی انداز رو صندوق ماشریبدون پهن کردن ز 
 ي که باهاشون بخوريزی باشن هرچیمی صمی که باهاشی که جمعی وقتنیری شیی چاریچقدر مزه داد اون صبحونه نون پن 

 .چسبهیبهت م
   که لواشکا و آلوچه هارو توابونی چشمم افتاد به مغازه اون دست خمیصبحونه رو که خورد 
 . بوددهی مغازه چيظرف جلو 
   شدم سمتشون ودهی کشاری اختی زد برونی احساس کردم از چشمام قلب بدنشونیبا د 
  بهم نزدنی بود که جاده خلوت بودو ماشییخدا 
   دونهی خوشحالویروبه فروشنده کردمو از همه مدلش خواستم همونطور داشتم با انرژ 
 ! جز فرهانستی نی کسدمی شد و برگشتم ددهی دستم از پشت کشهوی تو مشما که دمشونیچیدونه م 
 ؟یکنی کار میچ_  
 ： نگاش کردمو آلوچه و لواشکامو نشونش دادمیبا خوشحال  
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 .خرمی منایاز ا_  
 يریگیدل درد م!!!  همهه؟؟؟؟نیا_  
  

 !! همه س؟؟نیکجاش ا_
 ：دمی پرسلونوی تو ناختمی رو هم رهی توجه بهش بقیبرگشتمو ب 
 !! کنم آقا؟میچقدر تقد_  
 !دیمهمون ما باش.. قابل شمارو نداره_  
 !! ممنونیلیخ_ 
  

 .تومن 25_
   آهمفمی تنها تو ک تک وی تومن10 دنی پولمو درآوردمو خواستم حساب کنم که با دفیک 
 . به فروشنده نگاه کردم که منتظر چشم به دستم دوخته بودی چشمریز. دراومد 
  شانسه من دارم؟نمیآخه ا! ایخدا 
 . پرداخت کنهخواستمی از فرهان مدیبا.  نداشتميچاره ا 
 . لبخند مظلوم زدمو به فرهان نگاه کردمهیبرگشتمو  
 ： کردو گفت نگاميفرهان اول با تعجب و بعد جد 
 .  بخريهرچقدر پول دار. اصال حرفشم نزن_  
  

 .دمی هم مهیتازه به بق.دمیواسه کل مسافرت خر. خورمیهمه شو که االن نم... خواهههههشش_
 . شد همه منتظر مانری دنی بشایب.. نی سمت ماشدی دستمو کشرونوی بمی اما حساب کردو اومدستی نیمعلوم بود راض 
   ها پشت سر هم راه افتادن و من بدون توجه به اطراف شروع کردمنی ماشموینشست 
 .  که بترسم تموم بشهنیبدون ا.  لواشک نخورده بودمينطوری وقت بود که ایلیخ. خوردن 
 ： گفتدوی که تو دستم بودو از دستم کشی شدو لواشکیآخر سرم فرهان عصبان. کردمی به به چه چه مخوردمویم 
  

 آخ و اوخ کن بگو دلم درد ياونوقت تو جرات دار. يریگیدل درد م!چاااارههههههیب.  المصبانیتموم شدن ا! گهیبسه د_
 .کنهیم
  هی نگفت منم بغ کرده تکيزی چمی تا برسگهی دوباره لواشکو پرت کرد رو پامو دتیبا عصبان 
 .دمی کم کم چشمام گرم شد و خوابنی ماشي و با تکونایدادم به صندل 
 
 . می شدم به اطراف نگاه کردم تو شهر بودداری حس درد از خواب ببا
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 ؟ي شدداریباالخره ب_  
  

 ：دمی کردمو پرسنگاش
 م؟یدیرس_  
 ：سرش رو تکون داد  
  

 . نموندهيزیچ_
   کم بعدهی بگم يزی فشارم افتاده اما جرات نداشتم به فرهان چکردمی حس مکردویدلم درد م  

  یکی ها نی ماشالهای از ویکی در ي و جلوای به درشدی می که منته کوچههی تو دیچی پفرهان
 . واستادندیکی 
  شد اوووففف خدا به دادم برسهشتری که درد دلم بدمی بدنم رو کشموی شدادهی پنیاز ماش  
   پارك کنن تا همه ش جا بشه منم همراهي چطورناروی ماشننی ببونی آقاشهیفرهان رفت پ 
 . سارا و سپهرهيالی جا ونی از صحبتاشون متوجه شدم که االی داخل ومیخانوما شدم تا بر 
 ： دستش رو گذاشت پشتمو گفتارهی رو به جا بي که رسم مهمون نوازنی ايسارا برا 
 .. نه به ماگذرهی نه به تو خوش مي نکن چون اونجوریبگی جا اصال غرنی ازمی عزيخوش اومد_  
  
 . ف نکناصال تعار!  عشقمگهیراست م ：ازین

 .یکنی کم به جمعمون عادت مکم：مارال  
 ： گفتکردی پنجره هارو باز مدویکشیسارا که در رو باز کرده بود خودش اول رفت داخل  همونطور  که پرده هارو کنار م 
   تودیایبچه ها ب_  
 بود دست راست هم ي متر20  بای آشپزخونه تقرهی متر داشت و رو به رو 150 حال حدود هی و جمع و جور کی شيالی وهی

 . سمت اتاق خواب هارفتی بود که مچی مارپيپله ها
 ： رو به سارا گفتمنی همي رو نداشتم براونی کردن دکوراسزیاونقدر دل درد داشتمو فشارم افت کرده بود که حوصله انال 
  
  کم دراز بکشمهی کنهی اتاق ها کجان من دلم درد مدی بگشهی سارا جون مدیببخش_ 
 . باال تا اتاقتون رو نشونت بدممی برای بشهی چرا نمزمیآره عز _  
  

 . اتاقنهیخانم ها تو _
 .. اتاقنهی اتاق به تعداد هست هرکس با آقاش تو زمینه عز_ 
   منو فرهان رو نامزدنای که انی ايادآوری با هوی من که آقا ندارم؟ یول! هرکس با آقاش؟ 
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  زم؟ی به سرم بریحاال چه خاک!  خدااايا!!!  من و فرهان؟ستادمی خشکم زد و همون جا وسط پله ها وادوننیم 
 ： برگشت سمتمرمیسارا که حس کرد پشت سرش نم 
 .گهی دای ب؟يچرا واستاد_  
  

 هم گرفته چهی آخه عالوه بر دل درد، د لپکردمی فکر ممی بعدا به بدبختکردی خودم اومدمو دنبالش ررفتم فعال دلم درد مبه
 . بودم

  تا به کاراش برسهنیی رو بهم نشون داد و خودش رفت پاي متر25 اتاق حدودا هیسارا  
   دقت نکردمو بعد از دراوردنيزی به چگهی ددنشی تخت دو نفره وسط اتاق بود  که با دهی 
 . رو تخت ولو شدممیمانتو روسر 
 . بازم خوابم برده بودنیت چشم باز کردم اونقدر فشارم افت کرده بود که با وجود خواب تو ماش شدن تخنیی باال پابا
 تی که با خودم گذاشته واسه اذیی تمام قول و قراراکردی اخم می که وقتي واکردیفرهان کنارم نشسته بود و با اخم نگام م 

 . رفتی مادمیکردنش 
   
 ： تمام گفتتی جدبا
 ! انگار نه انگاری جناب عالی همه گفتم کم بخور ولنیا! يدی هم مهیبه بق! يخوری هان؟ کم ميریگیکه دل درد نم_  
 که ادامه نده نیواسه ا. هم فرهان گرفته بود به باد سرزنش کالفه شده بودمگهی داشتم از طرف دچهی طرف دل پهیازه  

 ：گفتم
 . بکني کارهی رمیمی دارم از دل درد مستیاالن که وقت سرزنش ن! فرهاااان_  
 ： کرد و گفتيپوف کالفه ا 
 .صبر کن لباسامو عوض کنم_  
 .رفت پشت سر من لباساشو عوض کرد منم که جونم در اومده بود از درد 
 ي رو کمرم قرار گرفت تکون بدزمی بلری دستاش که از زي که نشست پشت سرم با حس گرمادمیتخت تکون خورد و فهم 

 ：تعجب گفتمبا . خوردمو برگشتم سمتش
 .یکنی کار میچ_  

  اخم داشتهنوز
 دمیحرف نباشه دارم ماساژ م! سیه_  
 .برم گردوندو دوباره شروع کرد به ماساژ دادنم  
   حال خاصهیدیکشی دستش رو به پوست بدنم می داشت وقتیچشمام رو بستم حس خاص 
 ： کم که گذشت صدام زدهی لذت ببرم تونستمی که به خاطر دل درد و خجالت نمفی آرامش فقط حهی 
  انایدا_  
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 کردی نگام می که با نگراندمی صورتم دی باز کردم جواب بدم که صورتش رو تو دو سانتچشم

  
 ؟يبهتر شد_
 ： گفتمزونی عقب ترو با لب و لوچه آودمیصورتمو  کش  
 نه هنوز_  
  
 ： رو تخت بلند شدو گفتاز
  

 امیصبر کن االن م_
 از درد و عرق سرد گرفتی ممی و اونورکم کم داشت گرنوری رو تخت قل خوردم اي از شدت درد چن بارادی بتا فرهان 
 کردمیم
  عرق نعناست برگشتدمی که به محض وارد شدنش به خاطر بوش فهموانی لهیفرهان با  
خ نا خود آگاه بکشمو چنگ بزنم  آهی باعث شد دوی کشری سرمو آروم بلندم کرد دلم تریاومد کنارم نشست دستشو انداخت ز 

 به لباس فرهان
  بکني کارهی درد دارم توروخدا یلی فرهان خيوا_  
 ： شو گفتنهیسرمو گرفت تو س 
 .یشی عرق نعنا نبات و بخور خوب منیا_ 
 نی همي لحظه دلم آروم شد براهی برداشتو گرفت جلو دهنم چند قلوپ خوردم که حس کردم دلم واسه ی رو از رو عسلوانیل 
  ش رو هم تند تند خوردمو باز خودمو تپ بغل فرهان چپوندمهیبق

   قلبش روي صداخواستی پهنش رو منهی به سهی کخواستی آرامش شونه هاش رو مدلم
 بهم دست دادو تو همون یبی حس خلسه عجهی کم کم شدی گرمش که رو موهام پخش مي نفسای دستاشو و حتنوازش

  دل دردم خوب شدی کمدی نفهمیحالت خوابم برد حت
   فرهانه به تاج تختدمی بودم سرموبلندکردم دیکی تواغوش دمی دلم ازخواب پرفی دردخفهیبا 

   دستموبه دلم گرفتم وازبغل فرهانمی بوددهی خوابينجوری داده منم بغلش بودم اهیتک
  دی ازخواب پري اومدن من فوررونی چون دستاشودورم حلقه کرده بودبابرونی بدمیخودموکش 
  شدهیچ
  بخوابستی نيزیسالم چ_ 
 کنهیدلت دردم_ 
  هستيزی چی قرصنمی ببنیی پارمیاره دارم م_ 
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 توبخواب من برم_ 
 رونی ورفت بنییدپای ازتخت پريفور

  خوردمی فس کتک حسابهی حال بلندشدن نداشتم انگاردمیدرازکش 
   اب وقرص بود اومدنشست کنارم اب وداددستموانی لهی فرهان اومد دستش قهیبعدچنددق 
 قرص وازجلدش دراوردوگداشت دهنم 
 نییابوخوردم قرص رفت پا 
 دمی بهش وبازم درازکشوانودادمیل 
 فرهان_ 

  نگام کردیسوال
 دارشده؟ی بیکس_ 
 نه هنوز_ 
 بودبه نفع ی هرجی چخبره تودلش ولدونستمی نبودنمي وخشم خبررواخمی فرهان عوض شده بودازتحقي چرارفتارهادونمینم 

 من بود
 بلندشدم

  نگام کرديفور 
 يریکجام_ 
 یی دستشورمیم_ 
 زنهی وداره باتلفن حرف مدهی درازکشدمی درونی کارموکردم واومدم بیدستم رودلم بودوقت 

  فعالمی چهارروزهستينه برا_
.............. 

  گهی امردامیچشپم اومدم م_
.............. 

  چشمارمیت جونم مطراو_
.............. 

  خدافظنیشماهم سالم برسون_
  روقطع کردوردکردطرفمیگوش 
 نای خونه مامانم امیری ممیبرگشت_ 
 تعجب کردم واچرامن 

  جمله روهم گفتمنیهم
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 ادرازبکشی بعدا بیفهمینشومیا_ 
 نشستم لب تخت  بودم کنارشدهی کنارش درازبکشم تاحاالدرازنکشدمیکشیرفتم طرف تخت تجالت م 

   طرف خودشدمیدستشودرازکردوکش
 ي مگه دل دردندارادرازبکشیب_ 
 چرا_ 
 خب حرف نباشه درازبکش_ 
  نقصش تودلم گفتمی وزل زدم به صورت بدمیکنارش درازکش 
 بنده نهی توکه دست دردبه سي عشقم مال من بشه ؟خداااتوکه مهربون بودشهی من بشه؟مبی بنده ات نصنی اشهیخداااام 

  يزدیهات نم
  خودم بودم که فرهان صدام زديتوحال وهوا 
 انایدا_ 

   زدم بهشزل
 بله_ 
  کهيدی فهمگهی سال دکی بگونیکنی می عروسی سوال کردن کهیبق_ 

  دادمسرموتکون
 باشه_ 

  حرفش راست بودنی اکاش
 دمی ازته دلم کشقی اه عمهی
 یکشیچرااه ن_ 
 یچیه_ 
  که دروزدنمی بوددهیدرازکش منوال نی به همقهیده د 
 نمی ببنی خوش خواب بلندشي مهمون هاياها_ 

   سپهربوديصدا
 فرهانم صداش بلندشد 
   برادرمنياوردی نيریاس_ 
 نیی پانیای بنمی ببنی بلندشیستیرنیاس_ 
 میایباشه بروم_ 

   رفت روکردبه منسپهرکه
  نیی پامیحالت خوبه بر_ 
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   رومبلنمیشی ممیریاره م_ 
  توحموم عوض کنهددراوردورفتی وشلواربه رنگ سفشرتی تهیسرشوتکون دادوبلندشدرفت طرف چمدونش  
   ست بشمخواستمی رفتم طرف چمدون دوالشدم وچمدونوبازکردم مواشی واشیمنم بلندشدم  
  کمرنگی شال صورتهی زانودراوردم وي وجب باالکی تادرنگی مانتوسفهیدبای شلوارکتان سفهیباهاش  
   رفتکردی میی خودنماشرتی عضله هاش ازترونی اومدکه بدمیادشلوارموپوشیتافرهان ب 
   داشتم ضعفواروخودمونگهی وموهاشوشونه کرد منم دستموگرفتم به دزتوالتی ميجلو 
  شالموگرفتم دستم وروکردن به فرهاندمی پوشیجهمانتوموبابدبختیداشتم وسرگ 

 م؟یبر
 ششی پواررفتمیکمک د ورفت طرف درمنم بامیاره بر_ 
 واری به دیچرادستتوگرفت_ 

  نیی پاسرموانداختم
  ضعفم دارمرهی مجیاخه سرم گ_ 

  کردواومدجلوماخم
 کارکنمیمن ازدست توچ_ 
   نباشهرونی که تارموم هم بيشالمو گرفتوسرم کرد جور 
 نیی پامی بده بهم تابرهیتک_ 
  ورتم قرمزشده بودم به پله هاکه معذب بودم صدرصدصمیدستشوبه دورم کردوداه افتاد 
  رفت بادست ازادم چنگ زدم به بازوش چشماموبستمجی که کردم سرم گنونگاهیی پامیدیرس 
  رهی مجی سرم گییییوا_ 
  دورگزدنش انداختمي کردمودستاموفورفی خغی کنده شدم جنیهواززمی کردویپوف 
  نی زشته بزارم زمیکنیکارمیچ_ 
 نیی پامیادتابرسی صدات درنستیزشت ن_ 

  ارامش من بودزدمنبعی اش قلبش تاالم تولوپ منهی روسسرموگداشتم
 دادی می زندگبهم

 
  
  عادت کنمدمی کم به حالت جدهی دستمو گرف تا نوی پله ها آرون گذاشتم زمنیییپا
   بودنو خانوما هم طبقونی تلوزي مشغول تماشاونی آقاهی بقشی پمی که بهتر شدم رفتیوقت  
 کردو بعد از اون دستم رو گرفتم به اپن و می خانوما تا جلو آشپز خونه همراهشیول تو آشپز خونه به فرهان گفتم ببرتم پمعم 

 ونی آقاشیگفتم فرهان هم بره پ
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   سالم بلند کردمهی بودنو حواسشون به من نبودي کارهیتو آشپز خونه هر کودوم مشغول  
 ：که همزمان برگشتن سمتم سحر زودتر از همه اومد سمتمو دستم رو گرفت 
 واری مثل کچ دي رنگ و روشو نگاه کن شدییهوی تو ي شدی چنمی ببنی جا بشنی اایدختر ب_  
 ：دی پرسازی دورم جمع شدن نی نشوندتم روش همه با نگرانرونوی بدی رو کشزی میصندل 
  

 ؟ي شده؟ تو که صبح خوب بودیچ_
 .رهی مجی کم هم سرم گهی دارم چهیدل پ.  کردم به خاطر اونهي روادهی کم هم زهی لواشک خوردم البته نیتو ماش_  
 ! کار کرده با خودشی خانوم خانوما چنی انی ببای بيمارال جان شما که بلد ：ازین 
  

 ： گفتحی رو به من واسه توضبعد
  

 .مارال پرستاره_
  بعدنبضم دستموگرفت گرفتمیشونیمارال جاشو با سحر که کنار دستم بود عوض کردو کنارم نشست دستشو گذاشت رو پ 
 دادمی کم نبات بهت مهی یگفتی کاش زودتر می خانومنهیی پایلیفشارت خ_  
 . دارم بهشازی فکر کنم بازم نی کم واسم آورد عرق نعنا و نبات ولهیظهر فرهان _  
  
 . صبر کن واست غذا گرم کنمي نهارم نخوردآخه：ازین
  
 ： بلند شد غذا گرم کنه و سارا گفتازین

 .ی خوب خوب بشگهی که ددمی بهت مگهی نعنا داغ نبات دهیاالن _  
 ! مثل خودمطونهی شي در سدد کسب اطالعات هم بود معلوم بود از اون دختراکردی همونجور که غذامو گرم مازین 
 لته؟ چند ساایدال：ازین 
 سال 23_  
 .يکتری تو که از همه کوچآخههه：ازین 

 مگه شماها چند سالتونه_   
   ماه از سحر بزرگتره و سارا5 سالشه مارال هم 25 سال ازت بزرگترمو سحرهیمن  ：ازین 

 . سالشه26 هم که از همه بزرگتره و خانوم
 .می داری سال با هم تفاوت سنهی سال هیچه جالب همه _ 
   کم مزه مزه کردموهی ما سارا عرق نعنارو درست کردو گذاشت جلوم يتو فاصله صحبت ها 
 . دی هم چسبی تر بود کلنیری از مال فرهان شنی لذت خوردمش ابا
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 هم بلند شدن تا کاراشون که با اومدن من نصفه مونده بود تموم هی غذامو گرم کرد و گذاشت جلومو بقازی بعد نقهیچند دق   
 ： گفتازین.کنن

  
 .. لب ساحلمی برمیخوای که شام ممی هارو آماده کنلهی ما هم وسيخوریتا تو غذاتو م_
 ؟یکیآخه تو تار_  
 .دنی مهی هم بشه تخت و چراغ گذاشتن کراکی که هوا روشنه تارفعال：سارا 
 .  بودمای ذوق زده شدمو با اشتها غذامو خوردم عاشق دریکل 
   با نبات داغ بهتر شده بود ازچممی بهتر شده و دل پجمیغذارو که خوردم حس کردم سرگ 
 تو رموی بگي کم انرژهی میری که تا مزی سرمو گذاشتم رو مهی معلوم بوذ شام ماکارونکردنی می که داشتن با هم قاطیاتیمحتو 

 . مخصوص خودمياالیهمون جا رفتم تو فکرو خ
 ： بلند کردمو جوابشو دادمزی سرم رو از رو مزدی فرهان که صدام مي صدادنیبا شن 
 زمیعز. انایدا ：فرهان  
  

 جانم؟_
  وی مصلحتي نامزدنی توقع نداشت بگم جانم حضور دخترا و ایییی جاش خشکش زد آخسر

  ی هرچالی خی آرزو داشتم باهاش رفتار کنم اصال بشهیبهونه کرده بودم تا اونجور که هم 
 . چشمک زدمو به دخترا اشاره کردم تا فکر کنه به خاطر حضور اوناستهی خوب به فرهان یمه ولانتقا 
 شمیمطلب و گرفت و اومد پ 
 حالت بهتره؟_  
  دنی بهم رسی بهترم بچه ها کلیلیآره خ_  
 ：رو به خانوما تشکر کرد که سارا گفت  
  

 دراز میکنی باال تا ما غذارو درست مدشی خواهرمونه فعال هم ببرینی از ماست پس ي عضوگهی هم دانای داهی چه حرفنایا_
 .بکشه

 ： گفتدمونوی سام دنباری پله ها باز بغلم کرد که اي باالجلومیفرهان باز تشکر کردو کمکم کرد تا بر 
 ؟ي نامزد بازگذرهیخوش م_  
  
 ： انداختم که فرهان جوابشو دادنییا ان با خجالت سرمو پگهی همدنی فضول بود زنو شوهر عازی مثل ننمی خدا ايا

 .شهی متی داداش حسودهیدچیتا کور شود چشم هرآن کس که نتواند د_  
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 دی خوش باشمیستی نلیما که بخ!نه واال_
 . بخور و بخوابدادی بعدشم اتاق و دوباره تخت آخ که چه مزه مموی پله هارم باال رفتهیسام که رفت بق 

  ： فرهان بلند شديصدا
 .  بعداریبلند شو لباساتودرب _
 .گهی درونی بمی برمیخوای االن دوباره مالی خی نه تورو خدا بيوا_ 
 .بردی خوابم نمگهی کم استراحت کنم چون دهیچشمام رو بستم تا  
  

   نذاشتمنباری ساعت بعد سرو صداها بلند شد که نشون دهنده آماده شدنشون بودامی نبایتقر
 . که سام بهموون انداختي اکهی مخصوصا با تدمیکشی خجالت منکهیفرهان بغلم کنه چون هم بهتر شده بودم هم ا 
 . هنر کرده بودمبردمی که خودم رو منی که بردارن منم همبستنی بودنو داشتن غذارو مدهی ها چنی جلو جلو تو ماشزویهمه چ 
 .  اومدنادهی هم پهی بقموی بردنیارو با ماش هلهی راه برم  منو فرهان وستونستمیمن چون نم 
  هی تخت بزرگ رو کراهی صاحل نسبتا خلوت بود فرهان میدی زودتر رسمی رفتنیچون با ماش 
 . روشدی چواشی واشی هارو لهی نشستنو وسيکرد برا 
  
 . داشتی چقدر قشنگ بودو چه آرامشکرانی بی زل زده بودم به اون آبنیمنم از همون جا تو ماش 
   شدموادهی پنی شدن من هم از ماشری که جا گنی هم اومدنو بعد از اهی بقواشی واشی 
  ی که با شخصدمی سپهر رو که پشت سرم بود شنيکنارشون نشستمو تو همون حال صدا 
 ：کردی تعارف مدمیشنی فقط صداشو مدمشویدیکه من نم 
 یکنی بابا تعارف منی بشایب_  
  مزاحمتون بشمخوامی نمهینه بابا تعارف چ_  
 . یستی اصال هم مزاحم ننی بشای بیکنی تعارف ميدید_  
  خوش و بشي نفر فرهان رفت برانی شدنو اولیفکر کنم اومد سمت ما که همه آماده باش احوالپرس 
  

  خاناوشیس! به به_
  د؟یسالم فرهان خان خوب هست_  
  مامان بابا خوبن؟؟ی خدارو شکر شما خوبمیخوب_  
 .ممنون سالم دارن خدمتتون_  
 کردو در آخر نگاش رو من ثابت ی با همه سالم احوالپرسپی پسر فوق العاده خوشتهی زدم دی برگشتمو ديبا کنجکاو 

 صورتش دوختم تا مجبور نباشم به چشماش زل ی جا حوالهی بهم داد چشمام رو به یبیموندبرق نگاش ترسودمو حس عج
 . بزنم
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  رو دارم؟یبا چه کس ییافتخار آشنا_  
 ：فرهان زودتر از من جواب داد  
 .زمی همسر عزندهی و در آانانامزدیدا_  
 ： لبخند دختر کش زدو گفتهی  
  

 .انایخوشبختم خانوم دا_
 ：زمزمه کردم 
 . نیهمچن. ممنون_  
 .دیجوی اخم داشتو لباشو با حرص ممچهی نهی داد صی کامال واضح از چهره فرهان تشخشدی رو ماوشی از حضور سیتینارضا 
 که تو سرم بود لبخند یثی خبي از فکراادی به کمک ادم معی مواقع سرنجوری اطونی آخ که شومدی خوشش نماوشیپس از س 

 . آقا فرهانصبر کن دارم براتزنمی فکر کرد که به اون لبخند ماوشیاومد رو لبمو بدون قرض س
 ي اول از همه صداش در اومدو جورازی نشناختی رو نماوشی سچکسیا خانوما انگار ه ممی رفتن اونطرف تر و موندونیآقا 

 ：دی نشنون پرسونیکه آقا
 ه؟ی کگهی دنیا_  
 دوست سپهره ：سارا  
  

 .ترسهی آدم ممونهی داره المصب مثل گرگ مییچه چشا_
 ：دی نکردو رو به من پرسی فضولگهی دازی واقعا ترسناك بودن ندمیپس فقط من نبودم که از چشماش ترس 
  

 ؟يتو بهتر شد! ای دایراست_
 . بهترمیلی شما خي هایدگی به لطف رسگریآره ج_  
 ： گفتطونیش 
  

  فرهان؟ای ما يایدگیرس_
  

 ول ازی ان نگهی الحق که زنو شوهر لنگه همددمی خنده شون بلند شد باز خجالت کشي چشمک به جمع زد که صداهی بعد
 ：کن نبود

  
  فرهان به فداتی خجالت بکشخوادینمحاال _
 !!! عشششقمهریزبونتو گاز بگ..! نگووو_  
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 . حرفو از ته دلم زدمنی چقدر ادونهیخدا م   
 .پرسمی حالتو مگهی همه راهو صبر کن حاال تازه اولشه دو سال دنی ارهی می کیاوهوک ：ازین  
 بود باهاش بهت خوش ي ساله ازدواج کرده دختر خوب و با انرژستی انگار خودش بزدی حرف ميخنده م گرفته بود جور 
 .....گذشتیم
  

 می خوردازی سامو ني ها و سر به سر گذاشتن های شوخونی میمی صمي فضاهی رو تو شام
   نداشتماروی طاقت دور بودن از درگهیبعد شام همه مشغول صحبت شدنو من هم چون د 
   داشت دستامو از هم باز کردمویخخخ که چه آرامش رفتم کنار آب آخخدمویکفشام رو پوش 
 نی شکرت واسه اای خداکردمی می احساس خوشبختزدی که به صورتم می خنکمی و نسای دري بودمی کشقیچند تا نفس عم 

 .آرامش
   کهمی چشمام رو باز کردمو به شخص کناردمویچی دستام رو دورن پیبا حس حضور کس 
  اوشی سی که فرهان باشه اما وقتکردمی فکر مشمی بود نگاه کردم چرا اومده  بود پاوشیس 
 ：دی شدو به گوشم رسبی ترکای دري رو برگردوندم صداش با موج هادمیرو د 
 ! غم بزرگ هستهیته چشماتون _  
 !!  مردمم فضولنااا؟ی منکارهی کاره  به تو چه؟ تو چهی! وااا 
 .اشه داشته بیفکر نکنم ربط_  
 جواب اوشی به خودم حس کردم سدهی و بعد حضورشو درست چسبدیچی عطر فرهان تو دماقم پي بوایتو اون رطوبت در 

 ：داد
  

 .قصد جسارت نداشتم_
 ： من جواب داديفرهان به جا 
  

 ؟ی داشتویقصد جسارت چ_
 يکردی اختالت ممی فرهان جان داشتیچیه_  
 شده بودو به شدت دهیچی فرهان بود که دور کمرم پيوم سوراخ شد انگشت ها حرف رو زد حس کردم پهلنی که ااوشیس 

 ： دردش که طاقت فرسا شد لب زدمدادیفشار م
 فرهان_  
   که از چهره شی با حرساوشی ندادو رو به ستی اهمی ولدینگام کرد دردو تو صورتم د 
 ：کامال مشخص بود گفت 
 ؟ی که با همسر من بکني داریشما چه اختالت_  
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 .دی که نامزدکردمیهمسرتون؟ فکر م_  
 !اسمش تو شناسناممه پس زنمه_  
  

 د؟ی جان زنو شوهرانای دايجد_
  شدم؟نی جان ای جان؟ من کانایاوه اوه گور خودشو کند د 
 خدا خودت ای شو گرفت قهی اوشوی رفت سمت سرونی هر آن از دماقش دود بزنه بکردمیفرهان مثل اژدها شده بود هس م 

  بگذرونری خبه
 .... شرف پدر سگ تی جان؟ بی به زن من گفت؟ي زديچه زر_  
 اوشی با سي شروع کرد فهش دادنو کتک کارامی که من به خودم بنیقبل از ا 
  رفتم سمتشو بازوشو گرفتمعیسر 

 .ارزش نداره.. نوری اایب.. نکن.. فرهان تورو خداا_   
 دمی بازوشو کشگمی می من چدیشنی بود که اصال نمیاونقدر عصبان 
 . فرهان بسهشیفرهان تورو خدا کشت_  
 ..... و تعادلم رو از دست دادموای شد که با همون دستش هولم داد سمت دری چدمی نفهمهوی 
 .دمی نفهميزی چگهی که تو آب بود و دهنم پر آب شدو دیسرم خورد به سنگ 
  

   ودی سقف سفدنی بودم چشم باز کردمو با دجی گنیی ارتفاع بلند پرت شدم پاهی از انگار
 مگه تموم نشد؟! مارستان؟ی بابازمی کنم خداهی کم مونده بود گرمارستانی بيحس بو 
 ： که گفتیی هام سوخت آخم در اومدو بالفاصله صداهی که حس کردم ردمی کشقی نفس عمهی 
  ؟يبه هوش اومد! إ _  
  بودن؟دهیکوب....  بودن بهشدهی انگار که محکم کوبکردی درد میلی بودم سرم خجی درو سکوت گيو بعد صدا 
 .... فرهاناوشی سایبالفاصله تمام اتفاقات اومدن جلو چشمم در 
   

 لعنت به تو فرهان بازم تو... اه..  فرهانبازم
 ：دمی که باال سرم اومد رو شنی شخصي بعد صداقهی از شدت درد چن دقشدیچشمام باز نم 
  

 و باز کندخترم چشمات_
   هم تو صداش بود ناخودآگاه چشمام رو باز کردم اولش تاري دکتره چه جذبه ادمیفهم 
 .  واضح شدنری بعدش کم کم تصاوی ولدمیدیم 
 ： خشک شده م رو از هم باز کردمي ساله بود لبا45 ی ال40 مرد حدودا هیدکتر  
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 .درد دارم_  
 کنه؟یکجات درد م ：دکتر

 ..هسوزی هامم مهیسرم ر_  
  

   آب واردی سرت خورده به سنگو بعدشم که کلي خورده افتادچی که پات پنی مثل اهیعیطب_
 .ستی نی نگراني دختر جون جایشی هات شده خوب مهیر 
   خورده؟ جراتچی من پام پی طور دروغ هم که گفتنیچشمام رو با حرس بستم پس که ا 
   اماي که خوب شدي که عوض شدکردمی کم کم داشتم باور مي هولم دادی بگینداشت 
  هی کانای دادمی نشونت مستی نایری از اون تو بمگهی ديری تو بمنیانگار نه منم دارم برات ا 
   کهی احساستو احساسکشمی مشی به آترمیگی که شدمو ازت مییرایانتقام تمام تحق 
 . شیریگی مدهی نادی رحمی با بوی بهمم داردونمیم 
 ：دمی م کشانهی دکتر دست از افکار انتقام جويبا صدا  
  

 . برهنی هات سوزشش از بهی مدت تا رهیدخترم آب کم بخور تا _
 . تکون دادمو تشکر کردمدنیسرم رو به نشونه فهم 
   جانی بهتره فعال شب رو ای اما اگر تا صبح بموني بریتونیخوب دخترم حالت خوبه م 
 .  نکردهیی داشته باشه خدای داخليزیبمون چون به سرت ضربه خورده و ممکنه خونر 
   اگر افتادی برم اتفاقدی باگهی دستمی ان شاء اهللا من هم ني راحت برالیبمون که فردا با خ 

 ..رهی به همراهت تا باهام تماس بگدمی م رو مشماره
   نگاه کردم دکتر شمارشو بهش دادوبا اوردن اسم همراه به شخص همراهم که مارال بود 
 ：دی پرسیرفت بعد رفتنش اومد کنارمو دستم رو گرفت و با نگران 
 زم؟ی عزیخوب_  
 ：لحن مهربون صداش بهم اجازه داد تا بغض کنمو بگم 
 !نه_  

 ： بغض کرداونم
   همه ش تازه دل دردت خوب شده بود خدا بگمیشی مي جورنی بگردم تو چرا ایاله_  
 . سر اون بودری کار کنه که همه ش زی چشواویس 
 .  دادمدنی اجازه چکشدی منیی که تو چشمم باال و پایچشمام رو بشتمو به قطره اشک سمج 
 انا؟یدا_  
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 ： کم من من کرد و گفتهی نگاه کردم یچشمام رو باز کردمو به مارال که صدام زده بود سوال 
  داخل؟ادی بگم بینی.. شهیم.. فرهان پشت دره.. گمیم.. زهیچ_  
 ： گفتميفور 
 . ندارمدنشی به دي کارو نک در حال حاضر عالقه انینه مارال لطفا ا_  
 ... کهشهی نگرانت شده بود نمی نباشه همسرته کلی که باالخره هرچشهی نمزمیآخه عز_  
 ：حرفشو قطع کردم 
 . بشمنی بدتر از اشدنی با دخوامی نمستی مارال ادامه نده حالم خوب نکنمیخواهش م_  
 بازم اصرار کرد 
 ....آخه_  
 ：نذاشتم ادامه بده 
 !خواهش کردم مارال_  
  
 ：لبخند زد.دوی کشقی نفس عمهی

 ..امی االن مرونی پس استراحت کن منم برم بزمیباشه عز_  
   رو گونه هام و درشون تاختنی کردنو گوله گوله ردای پيشتریبا رفتن مارال اشکام جرات ب 
  ی درد بزمی که مجبور بودم تو خودم بریی م پر از درد بود درداهی شد گردهیگوشموموهام کش 
   کس و  کاررو داشتم که هر کس هر جور دوست داره باهاشونی بيپناه بودن حس آدما 
 .. فرهاني اون از جسارت فرهاد اونم از دست درازکنهیرفتار م 
 ..... خودت بهم آرامش بدهایخدا  
  
   مارال چشم هاموبازکردميصدابا 
 ی خوباناجانیدا_ 

   بود چشم هاموبادردبستمستادهی اکنارم
 ترکهیسرم داره م_ 
  مرخصت کرده دکترتی کنم بلندشدکمکتی بازمی عزیشیخوب م_ 
 تعجب کردم 

 چه زودمرخصم کرده_
 یمارستانی باامروزچهارروزه بیهوشی که سه روزه بستیزودن_ 

  شدمخشک
 ؟یگیراست م_ 
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 ینیدخترخوب مگه من دروغ دارم باتو بزارکمکت کنم بش_ 
   دستم نگه داشتمهی بودبانی سرم سنگنمی دستشوانداخت پشتم واروم اروم کمکم کردبشهی 
 وفتهی اگرولش کنم حتمامکردمیسرمواحساس م 
  فروان داشتم چشم هاموبستمجهی سرگنیوهمچن 
   طرفهی ام جهی طرف سرگهی مارال دردسرم ییییوا_ 
 ارهیلچربی برم به سامان بگم ونی بشیشیخوب م_ 
 باشه_ 

  دربازشدقهیبعوچندد
  عطرفرهان چشماموبازکردميبااحساس بو 
  تنش بودشی که چهارروزپي همون لباس هادهی ژولي سرووضع اشفته وموهاهیبا 
 نمی فرهانوببخوامی خوبه گفته بودم به مارال که نمختیاعصابم بهم ر 
 لچربودیدستش و 
   ام هم گوزباالگوزشده بودهی رودردرجهی دردوسرگنی گنوبزنن انییبدون توجه اروم اومدم ازتخت پا 
   وسط اتاق احساس کردمنمشی ببخواستمی شدم راه افتادم طرف درنمی درو وهمه چالیخیب 

   شددستدهیچی دورکمرم پي دست قوهی سقوط کنم نکهی  قبل ازاچرخهی دورسرم داره ماتاق
  شوبالجاجت بازکردم ازدورکمرم وخودمورسوندم تادراتاق 
 رنشدمی نکرده کم تحقتمی انبارباروتم حقشه کم اذدونستیزدمی کلمه حرف نمکیفرهان هم  
  صداش اومدرونیدروبازکردم تابرم ب 
 لچری روونیابشیب_ 
  دنیود هانشسته بودن تامنی سامان ومارال روصندلرونیبدون توجه بهش ازاتاق اومدم ب 
   وازبازم گرفت ازش دلخوربودم بازومودراوردم ازدستش بدون توجهشمیمارال نگران پاشداومدپ 
  ی مارال حکردمی نمی من توجهی ولومدنی افتادم دنبالم موارراهیبه صدازدن هاش باکمک د 
 دادمی جوابشونمیزدولیصدام م 
   نداشتمی پولابونیارخ رفتم کنشدیادمی دردام هرلحظه زرونی اومدن بمارستانیازب 
   بودمی پولشم هم خداکرنالی بگم ترمتونستمی می کجاروبلدنبودم ولچی هی بشم ازطرفیسوارتاکس 
  شددهی تانگه داشت خواستم دروبازکنم دستم محکم کشیدست بلندکردم به تاکس 
  ازدردمردمی داشتم منیی روسرموخم شدم پااددودستاموگذاشتمی زیلی که سرم دردگرفت خيجور 
   مارال اومدغیج
  بودههوشی خراب شده بنی چهارروزتواستی حالش خوب نینیبی گم شوکنارمگه نمونهی دیکنیکارمیچ_ 
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   وبلندم کردبازوموگرفت
 می بشنی سوارماشمی چشم هاتوبازکن براناجانیدا_ 
   درددارمتونمینم_ 
 می بده به من برهی خب تکیلیخ_ 

 می دادموراه افتادهیتک
  کنهی محتی که داره فرهان ونصدمیشنی حرف زدن سامان رومپچ پچ 
  منومارال عقب سامان وفرهان جلونشستنمی شدنیسوارماش 
  داده بودم به شونه مارال وچشم هاموبسته بودمهیسرموتک 
  صدام کردسادمارالی وانی چقدرگذشته بودکه ماشدونمینم 
 اناجانیدا_ 

 مینابودی ساراايالی وي هاموبازکردم ونگاه کردم دورواطرافوجلوچشم
  نیدباماشی نداشتن بمونن ماهم بای همه بچه هابرگشتن شوهرهاشون مرخصاناجانیدا_ 
 نشدگفت خودم ی راضیادولی به فرهان خان گفتم نخوامی ازبابات صبح معذرت مزارمی ببخش که تنهات ممیخودموبر 
 زمیز گردونم ببخش عدبرشیبا
 نه توببخش که توزحمت انداختمت_ 
  ام بودفهیوظ_ 

 دی شدگونه روبوسبعدخم
 مواظب خودت باش خدافظ_ 
  خدافظنیهمچن_ 
   وچشم هاموبستمی روصندلدمی که شدکامل درازکشادهیپ 
 خوردمی بودکه میی روزهاچون اثرقرص هانی ادمیخوابیادمی زیلیخ 
  زودخوابم برد فقط سوارشدن فرهانومتوجه شدمیلیوخ 

 ........چیوبعده
  
   گرمي جاهی توقهی بلندم کرد حال بازکردن چشم هامونداشتم بعدچنددقیکیاحساس کردم  
   دفعه الله گوشمکی دمی نفس هاشوکنارگوشم شنيونرم که مطمعناتخت بودفروداومدم صدا 
  دمیداغ شد وصداشوشن 
 بخش منو بيداری بدونمیم_ 

  خارج شدوزودازاتاق
 یتوجام خشک شده بودم هه فرهان ومعذرت خواه 
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  بودم قبالهارنشدهی من ولم شکسته بودکم تحقیول 
 یی بدوددنبالمیاقافرهان حاالحاالهابا 
 .......دمی فکرخوابنیباا 
  نشسته بودکنارمدارشدمی طراوت جون بيصبح باصدا 

  هام بازه گفتدچشمی دیوقت
 زمی عزيددارشیب_ 
  شمادلم براتون تنگ شده بودنیبله خوب_ 
 کارکردهی بادوردونه من چنی دست فرهان بشکنه ببیمنم دلم تنگ توبود اله_ 

  بلندم کرددستموگرفت
  ي صبحونه بدم بخورنیی پامیپاشوپاشوبر_ 
 رفتمیددوروزنمی البته قبلش لباس هاموعوض کردم حموموبانیی پامیباکمکش ازپله هارفت 
  داشتمهیچون سرم بخ 
   ونشستمدعقبی روکشی صندلي فورمیدیبه اشپزخونه رس 
 زپرشدی مقهیدرعرض دودق 

 رونی زدبچشمام
  طراوت جون من مگه چقدرقراره بخورمییییییوا_ 

  کرداخم
 بخورحرف نزن_ 

  نیی پاسرموانداختم
  چشم_ 

   کردمونیدموسرگرم تلوز کاناپه داشتم خوي رودمی موکه خوردم رفتم توحال درازکشصبحونه
  که تلفن زنگ خورد خودطراوت جون تلفنوبرداشتدمیدی رومیلمیداشتم ف 
 دییبله بفرما_ 

.................. 
 سالم پسرم خوبم خداروشکر_

......... 
 ي وقت صبح زنگ زدنی لی داشتيجانم کار_

........ 
  گفت که طراوت جون برگشت ونگام کردی فرهان چدونمینم_
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 نیی اومده پادارهیاره ب_ 
........ 

 ش؟یکجاببر_
......... 

 اااااچرااونجا_
........ 

 کنمی نگران نباش امادش ممیزنی حرف ماخونهیباشه ب_
....... 

 زمیخدافظ عز_
  اومدطرفميتلفنوکه قطع کردزود 
 پاشودخترپاشوکه کارت دارم_ 

  بلندکه شدم سرم دردگرفت دستموگذاشتم روسرم وگفتمدی وکشدستموگرفت
 اخخخخخخخخخ_ 

 دروصورتشیدستشوکوب
  من حواص نزاشتهي پسربرانی خدامرگم بده اییییوا_ 

   هاموبازوبسته کردمچشم
  گفتی ،مگه چستی نيزیچ_ 
 نای خونه مامانش انیقراره بر_ 

  کردم دستم روسرم شک شدمتعجب
  چرام؟؟منیکجابر_ 
   توامیکه اومدم نم6 ساعتانابگوحاضرباشهیکه عجله داشت فقط گفت به دانگفت  
 هنورتوبهت بودم که چرامن هم همراهش برم واقعاچرا؟؟؟؟؟؟ 
  
  زده بودمپی تاحداالمکان تکردمی مدادونگاهی که نشون مي داشتم به دخترنهی ايحاضرواماده جلو5ساعت 
  ي خوش دوخت که توي پارچه ادی شلوارسفهی ورزانوی تازی براق مجلسی مشکي مانتوهی 
  دی وکفش سففی براق وکی مشکي هادباگلی سفنهی پس زمي روسرهی وشدی میتن عال 
  جهی سرگی دوتاقرص مسکن خورده بودم که سدم دردنکنه ولاری خانم تمام عهیشده بودم  
   جوننطراوتییپا که دمی رفتم رسنیی کندم وباکمک نرده هاپانهی دل ازاهیروداشتم بادردبخ 
   روطراوت جون زنگشمی رفت بگم اراادمی البته دی ودوطرف صورتموبوسشمی اومدپيفور 
  ادخونهی مامان فرهان بودقبول کرده بودکه بي چون اشنای داشت ولشگاهی کردخانمه اراشمی اومدوارایکیزد 
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  طراوت جون ازفکردراومدميباصدا
 چشم حسودبترکه برم اسپنددودکنم برات_ 
   کنسولي رونهی که رفت رفتم طرف ایطراوت 
  کمرنگی ورژلب صورتمی مالی خط چشم نازك بارژگونه صورتهی بودم رکردهیی تغیلیخ 
  کرده بودمشی بارارانی اولي بودم برارکردهیی تغی کلی کم بودولشمی ارانکهیباا 
  براتمااسپنددودکردی بنهیدل بکن ازا 
 گفتی مرلبی چنددوراسپندودورن چرخوند وزششیبرگشم ورفتم پ 
 بترکه چشم حسود_ 

  کردتاکاناپهتمی دستموگرفت وهدابعدش
 یزنی اخرسرخودت ،خودتوچشم مینیبی بسته خودتوچقدرمگهید_ 
  ی مجلسي لباس هانی وهمچندمی ندشی خودمونگاه کنم اخه تاحاالخودموبااراخوادهمشی دلم مکارکنمیچ_ 

  خنده تمام صورتشوپرکردیطراوت
  زدلمی عزیکنیعادت م_ 

  به صدادراومدفونی حون برگشت بره زنگ اتاطراوت
   کردمیاروم بلندشدم ازجام وازطراوت جون خدافظ 
 ادتوی چون قرارنبودبی دراصلرونی ورفتم تابدمیدم درکفش هاموپوش 
 دادن نشستم دم دربود درشوبازکردم وبدون سالم دمینشودیماش 
  معلوم بودتوشوك بودمی که چشم توچشم شدوفتهی چراراه نمنمی طرفش ببم،سرموبرگردوندمینجورنشستی همقهیچنددق 
  دخودمی جدافهیخودمم توشوك بودم ازق 
   وجلورونگاه کردمهیبانازسرموبرگردوندم توحالت اول 

 ..............  کارهادارمیلی من باتوخاقافرهان
 اانی داییتو_ 

   بچم توشوکه هنوزاخخخخ
 بازم بانازسرموبرگردوندم طرفش ونگاهش کردم 
 دیوفتیبله خودمم لطفاراه ب_ 
  می کردوراه افتادنوروشنی ابروهاش انداخت ماشنی اخم بهیبه خودش اومدو 
  گفتمکردمیسرم پرسوال بودهمونجورکه جلورونگاه م 
 تونی پدردخونهیبری منومی چيبرا_ 
 کردجوابمودادیاونم همونجورکه جلورونگاه م 
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 ي شدی تاحاالرسمیازک_ 
 ي منوهل ندی تاتوباشارمی دارم برات صبرکن حرصتودرمهه

 عاقل شدم_ 
 يمگه نبود_ 
 دیبریدچرامنومی عاقل ترشدم،نگفتیبودم ول_ 
 یفهمی ممیدیچون الزم دونستم رس_ 
  توتب نداشتنشسوختمی ازدرون داشتم می بزنم باهاش ولادحرفی زخواستمی ساکت شدم نمگهید 
 شی خونه پدرمیدی ساعت بعدرسکیحدود 
 زی مشخص بودهمه چرونیخونه نبودقصربوددوبرابرخونه فرهان ازب 
   کردداخلتینوهدایباتک بوق درهابازشدوماش 
  طرف پله هامی شدوخودشورسوندبهم وکنارهم رفتادهی پي شدم فرهانم زودادهیپاك که کردخرامان خرامان پ 
   باشه55خوردی مرده مرونی مرد وزن اومدن بهی که درساختمون بازشدومیچندپله باالنرفته بود 
   باهم کردن نوبت من کهیمی صمکی باالوفرهان جلورفت وسالم علمیدی رس50یال45وزنه  

  وسالم کوتاه کردمنیی سرموانداختم پاشد
  جلواومدمادرفرهان

 ی باشاجونانیددای توبازمیسالم عز_ 
 ودستشواوردجلو 

  متقابالدستموبمنم
  تودستشگداشتم

 انامیبله من دا_ 
  دستموفشارداد

 دداخلیی بفرمازمیخوشبختم عز_ 
   جوخونه گرفتممی که شدداخل

 کردی روبه ادم القامی ارامش خاصهیخونشون  
   پشت کمرم قرارگرفتیتوخلسه ارامشه بودم که دست 
 يستادی چراازمیاعزیب_ 
  باهام حرف زدينجوری خانواده اش ايرهان بودتعجب کردم چراجلوف 

  زدمتعجبموپس
 امیممنون م_ 
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  شدعی توجه بهش رفتم جلو هه ضابدون
  کی وجودنداشت همش ی کردطرف مبل ها خونشون گردبودطبقه دومتمیمامان فرهان هدا 
   خونه توجهادبهیمترباشه ،ز200 ازشیخوردبی بزرگ بودمیلی طبقه خنی همیطبقه بودول 
   فضولهگفتنینکردم چون باراولم بودم 
  کی شی دست سلطنتکی یدست مبل داشتن دودست راحت3 مبل دونفره کالهینشستم رو 
  بود خونشونکی شیلی خییدطالی سفگشی دست دکی ویدطوسی دستش سفکی های رنگ راحتییطال 
   فرهانهدمی کنارم نشست سرموبرگردوندم دیکی بودم که زخونهیتوانال 
 .......ستی که حضورش برام مهم نکردمیبهش محل ندادم وانمودم 
  
 ..میخوردی که مادرش آورده بود رو مي خوشمزه اي شربتاموی بعد همه نشسته بودقهیچند دق 
 فکر کنن و در مورد ی انقدر منطقشهیکاش همه آدما هم. انقدر خوش برخوردنشناسنی که منو نمنیمتعجب بودم چرا با ا 

 .. زود قضاوت نکننزیهمه چ
 ：چند قلوپ از شربت که خوردم پدرش به حرف اومد 
  
 ؟یکنی نمیفرهان، پسرم معرف_ 
 کم هی کنه بعد از ی بگه و من رو چطور معرفخوادی می فرهان چنمی منتظر بودم ببریفرهان برگشت نگام کردو منم سر به ز 

 ：مکث باالخره به حرف اومد
 ي محمدانایدا_  
 ： دی و باز پرسومدی پدرش کوتاه نی کردن ولی مؤدب اظهار خوشبختیلیپدر و مادرش خ.  وبعد سکوتن،یهم 
 !! ما؟شی همراه شما اومدن پی چي خانم خوشگل برانیخوب ا_  
  نیعقل نداشت ا!  بود چشمام رو بستمو منتظر جواب فرهان موندمنییهمونطور که سرم پا 

  خوب معشوقه شم که..  بشهی جا که چنی و بدون مقدمه برداشته آورده اییهوی منو پسر؟
 !کنهی میمگه آدم معشوقه شو به خانواده ش معرف! باشم 
 .... کهکردمی تو دلم داشتم فرهان رو سرزنش منطوریهم 
 زنمه_  
 ： اما بار دوم که گفتدمی فکر کردم اشتباه شنینیاول متوجه نشدم  
  زنمهانایدا_  
   گردنم رو چرخوندم سمتش کهي اکدفعهی ي گرد شدنو جورهی از ثانيشمام تو کسرچ 
   شدمنی زن ای زن کجا بود؟ من ک؟ی چینی.. دمی مهره هاشو شنکیری تکیری تيصدا 
 ： که فقط خودش بشنوه گفتمي در مورد من فکر کرده آروم جوری واقعا چکنه؟ی منکارویخودم خبر ندارم چرا داره ا 
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 ؟یکنی مي زن تو شدم خودم خبر ندارم؟ چرا با ابرم بازیمن ک! ه؟ی مزخرفات چنی ا؟یگی ميار دیچ_  
 ：فقط گفت 
 !حرف نزن_  
  
   ازیحال اونا هم دست کم.  که تو چهره م بود برگشتم سمت پدرو مادرشی همون تعجببا
 ：دی نگاه متعجب و شوکه بهم کردو رو به فرهان پرسهیمادرش .  بدتر بودندمیشا! حال من نداشت 
 ؟ی گفتیتو چ_  
 ：فرهان خونسرد جواب داد  
 . زنمهانایگفتم دا_  

 ： شدی عصبپدرش
    که زنمه؟ی چینی_  
 .می کار خالف شرعم نکردمی ازدواج کردمی که ما به هم محرمنی اینی ：فرهان 
 بعدشم با وقاحت دستشو ؟ی زن گرفتی رفتنیی پای سرتو انداختنطوری که همي کسو کاری مگه ب؟يتو غلط کرد ：باباش 

 . زنمهیگی جا منی اشی آوردیگرفت
 ： کنهحی کرد آروم توجیفرهان سع 
  

 .. من چطور بهتوندی جا نبودنی سال اکیپدر من شما  _
  

 ： حرفش رو قطع کردپدرش
   از کجانمیاصال بب! ؟ی زنگ به ما بزنهی یتونستی تو نمینی.اری نی الکيبهونه ها_ 
 .نمی ببدی شناسنامه هاتونو با؟یگیمعلوم که راست م 
 .. تامی اغهیفعال ص!  که بدون شما ازدواج کنمستمی معرفت نی که تو شناسنامه ثبت بشه انقدر هم بمی نکردمیعقد دا-   
   بودو دست خودش نبود منو مارش هم سرامون ازیعصب..  وسط حرفشدیپدرش باز پر 
 ：ان به پدرش و از پدرش به فرهان در حال گردش بودفره 
 !ي نشونم بددیبا!  نامهغهیهمون ص_ 
 . کارت نکنهی فرهان خدا بگم چي ام؟یاری نامه از کجا بغهی صدیرنگم پر 
 . براتونارمیپس فردا م.. دمی نشونتون می ولستیاالن همراهم ن ：فرهان 
 .اریچرا پس فردا؟ فردا ب ：باباش 
 .ستمی کار مهم دارم نهیفردا خارج شهر  ：فرهان 
  گهی مادرش هم دگرفتی نشات ماستشی از سنیپدرش حاال آروم تر بود البته به ظاهرو ا 
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 . آروم بودننیواسه هم. گهی بودن فرهان داره دروغ مدهی انگارباورشون نشده بود و فهماوردی خودش نيبه رو 
 ..چرخهی بشر منی تو سر ای چستی اصال معلوم ناره؟ی بخوادیم نامه از کجا غهی فرهان حاال صنیاز دست ا 
 مادرش از جا بلند شد 
 دیای شما هم بنمی بچزوی مرمیم_ 
  برادش هم انگار نبود شام تو سکوت صرف شدو صدا از. می نشستزوی سر ممی رفتیهمگ 
 . گنی بهم نميزی که چکننی حال مهمون بودنم رو متی که پدر مادرش دارن رعاکردمی فکر مومدی در نمچکسیه 
 رفتم کنار فرهان نشستم اما اصال يجمع کردن ظرفا کمک کنم که نذاشتنو من هن مجبور.بعد شام هم خواستم تو 

 . نگرفتملشیتحو
 ： حامد خانه گفتدنی نشده بود که فرهان از جا بلند شدو رو به پدرش که بعدا فهمقهیهنوز ده دق 
 . جان بلند شوانایدا.. ته ام کم خسهی. می ما برگهیخب د_  
فقط جمله نرگس جون .  گفتمی در جواب تعارفاتشون چدمی که اصال نفهممی رفتموی کردی خداحافظی هول هولکنیهمچ 
 ： موند که گفتادمی

 . جانانای باهات آشنا بشم داشتری بخوامی مشمونی پایبازم ب_  
 ........ شدمو فرهان راه افتادنی که تو مغزم بود سوار ماشی فراوونيبا سوال ها 
  
  یلی فرهان اما خدیچرخی کرده بود هزار تا سوال تو سرم ممی عصبنیسکوت داخل ماش 
 ：دمی لحن سرد پرسهی و با ي جدیلی صبرم تموم شده بود خگهی دوفتادهی نی اتفاقچیخونسرد انگار که ه 
  ي منو ببريه مجبور بود که زنتم؟ اصال مگی گفتی به چه حق؟ي بود زدیاون حرفا چ_  
 ... توم؟یاری نامه از کجا بغهی پدرو مادرت باور کردن؟ صي فکر کرد؟ی بگی گندگنی که بعد هم دروغ به اششونیپ 
 ： وسط حرفمدیپر 
 .میکنی جابه جا مخوی آشنا دارم تارمیکنی مغهی صمیریفردا م_  
 ：از پررو بودنش گر گرفتم 
 . تو بشمغهی که صامی و دوخته مگه شهر هرته من نمدهیچه واسه خودش بر_  
 ：ستادی اابونوی کنار خدی رو کشنی ماشتیبا عصبان 
 چرا اونوقت؟_  
  ينجوری ایزنی مخودی حرف بهی بدون مشورت ی تو باشم وقتغهی صخوامیچون من نم_  
 .کنمی کارو نمنی من ای ت بشه ولغهی کن که صدای پگهی دیکی برو شهیم 
 ：دی غریعصب 
  کنم؟غهی رو صگهی دیکی من تورو بهشون نشون دادم حاال ؟یگیچرا چرت م_  
 ： صداش رفت باالهوی
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 ه؟ی مگه دست تویکنیاصال تو غلط م_  
 ： گفتمناشی و خسته از توهیعصب 
  

   و اون دروغارو بهی کنیفعال که دست منه من مجبورت نکرده بودم که منو بهشون معرف_
 . بازشهی برو خونه که سردردام داره شروع موفتیم راه ب حاال هیهم بباف 
 ： آروم گفتي صدای ولتی کرد خشمش رو کنترل کنه دوباره رو به من با عصبانی سعدوی نفس صدا دار کشهی 
 که نی همیکنی رو مهی محضر و قال قضمیری میشی دختر خوب بلند مهیتو منم فردا هم مثل . داراری که نرفته ؟ اختادتی_  

 .گفتم
 ： پوزخند زدمو با لحن سرد تر از قبل گفتمهی 
  که معشوقه بودنم رو ثابت کنه؟ی اصال مدرکای د؟ی داردی دار من هستاری که شما اختنی بر ای مبنیمدرک_  
 يزی چگهی که دنی اي خودم برای از حاضر جوابکردمی مفی کبود شده بود تو دلم داشتم کتینگاش کردم صورتش از عصبان 

 ：نگه گفتم
  

 . ندارمی چون به لطف شما اصال حال خوبدیوفتیاالن هم لطفا راه ب_
   کنترلي که  برایقی عمي دادم نفس هاهی تکی صندلیچشمام رو بستمو به پشت 
 !!! از جاشنی بهتر بگم کنده شدن ماشای نی ماشيهوی بعد حرکت دموی رو شندیکشی متشیعصبان 
   دختر کههی دختر محکم هی انامی من داستمی خور ني تو سرری اون امگهیآره آقا فرهان من د 
  ذارهی نمانای که کنار تو نشسته دااناستی دانی مرد االن اریخوب بلده از خودش دفاع کنه ام 
 . تو فقط بگه چشمي هایی کنه و در برابر زورگومالی حقش رو پایکس 
 استراحت ي برای داخل خال نبودو  معلوم بود همگی گرفتم کسشیو در پ شدمو را اتاقمادهی توجه بهش پی بمیدی رسیوقت 

 . ساختمونیکیرفتن اون 
   پر پر بودم مانتو و شالم رو درآوردموگهیپله هارو آروم باال رفتمو وارد اتاق شدم واسه امروز د 
 !!شهی جا خونه خود آدم نمچی پتو آخخخخ که هری زدمی لباس خوابم خزدنیبعد پوش 
 پوزخند به افکارم زدم هی 
 ناستیی مانیی جا اون پاهی از صدقه سر فرهان بود  خونه من نای نداشتم همه ای حقچی جا هنیکودوم خونه؟ من ا 
 .......... دختر فعال خوابو بچسبالی خیب.. اوففففف 
  

  شدمداری که گرفته بودم بیمی زودتر از همه به خاطر تصمصبح
   دست لباسهی. دمیدوی مدیهرروز صبح با. کردمی از امروز ورزش کردن رو شروع مدیبا  
 .. کاله هم رنگ لباسام سرم کردمهی با دموی شال سفدموی پوشموییموی لیورزش 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 287 

  تونستمی سرم نمي هاهی پام کردمو زدم به دل باغ تا االن هم به خاطر بخاموی در کتونيجلو 
 . نبودو خوب شده بودمی مشکلینی بشن پس دهی ها امروز کشهیبخ چون قرار بود یورزش کنم ول 
 سالم ي جاهی...  اهدی کشری هام تهی که ردمی کشقی اول صبح چند تا نفس عمزی تمي هوانیآخ که روحم زنده شده بود تو ا 

 .تو بدنم نبود
 ..شبی شد به اتفاقات ددهی ذهنم کشاری اختی کم گرم بشمو بهی شروع کردم تا یاز حرکات کشش 
  ری زستمی که چقدر دوسش دارم اما صد سال حاضضر ني بگذرون خودت شاهدری به خایخدا 
 . ی مرد دوست داشتننی اي شدم به دستاری تحقی مسخره برم بسمه هرچغهی صنیبار ا 
   بهخوامی نمگهی دطمی شرانی شده بود تو بدترمی که ناجي بود مردزمی که همه چي مردنیا 
  مسخره بشهغهی صنی االیخی کن که بي کارهی خودت ای بشم خدالی شکل بهش تحمنیا 
   داشتهششی ها پي آزادي سرهیباالخره ..  محرمش باشموخواستی طرف دلم مهیاز  
 .  هم به خاطر خودش بودگهی طرف دهی که تن به خواسته ش بدم و باز از دادی هم غرورم اجازه نمگهیباشمو از طرف د 
   عرق کرده بودم همونطور که مشغولدای و جنب و جوش شدالیاز شدت فکرو خ.. اوففف 
   کنم که بادای برگشتم تا منبع صدارو پامی برونی باعث شد که از افکارم بیی پايبودم صدا 
  فرهان اون هم با اون سرو وضع چشمام گرد شددنید 
   مشکو شلواركی رکابهی...  نوشابه هم روشوانی لهی رو قورت داده بود ای بشر کال حنیا 
 انداختم برگشتمو بدون توجه به ورزشم ادامه دادم که صداشو از پشت نیی اون من شرم کردمو سرم رو پاي به جادیکوتاه سف 

 ：دمیسرم شن
 .می برو صبحانه بخور آماده شو برای ورزش بگهیدوما بسه د... اوال سالم  
 ：دمی پرسی ولدونستمی که منی داده بود با اهی برگشتم سمتش به درخت پشت سرش تکدمویدست از ورزش کش 
 م؟یکجا  بر_  
 ： با انگشت اشاره سرم رو نشون دادستادیاز درخت جدا شدو اومد روبه روم ا 
  

 ؟ی هاتو بکشهی بخستیمگه قرار ن_
  

 ： جواب دادمنهی شدمو دست به ستخس
 ه؟ی ربطش به شما چیول! چرا_  
  ：خم کردا 
 .  نشدهری تا دمی برو آماده شو برياری واسه من در بسارویی ري اداویستی وانهی که جلوم دست به سنی ايبه جا_  
 ： گفتممیبا همون حالت حق به جانب قبل 
 .رمیمن با راننده م_  
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   صورتش نگهی وجبکی سمت خودشو دتمی مو گرفتو کشقهی شد که ی چدمی نفهمهوی 
 .دیداشت و من حس کردم که رنگم درجا پر 
   راهدای که جدای مسخره بازنی بچه جون من حوصله اگمی می چنیخوب گوش کن بب_  
 .  دارهینی که تاوان سنگی نکني که با اعصاب من بازکنمی مهی ندارم بهت توصیانداخت 
 ： مو ول کردو ادامه دادقهی 
 .حاال هم برو حاضر شو_  
  ذاتش! هی که روبه روم واستاده کی کسنی که ارفتی مادمی ی بودم گاهدهیس ترشکیمثل گنج 
 . ترسمی آدم منیمن از ا.  که اعتراف کنمشدمی در آخر باز هم مجبور مارمی خودم ني به روخواستمیهرچقدر هم که م! هیچ
 . گرفتمي اقهی دوش ده دقهی تو حمومو دمی پرعیبه دو رفتم سمت ساختمونو خودم رو رسوندم به اتاق سر 
   ساعت بعد حاضرو آماده جلوش واستاده بودم خودش هم زودتر از من آماده شده بودو رومین  
 . زدمدی دنهی خودم رو تو آگهی بار دکی قبل از اون مویمبل لم داده بود با هم از در خارج شد 
 .ام کرده بودم هم پی شلوار مشکهی.. ي بودو ماتنوم سورمه ادی و کفشم سفيروسر 
 .  حرف راه افتادی بموی شدنیسوار ماش 
 ：تو دلم اعتراف کردم 
 !!!!!!جووووووووونم جذبه_  
  
 می قهربودییجورای می کدوممون حرف نزدچیتوراه درمونگاه ه 
  می وفرهان مستقمی وارددرمونگاه شدمی شدادهی کردوپنوپاركی وماشمیدی ساعت رسمیبعدن 
  داخل دکتره زن بودمی مارفترونی اومدبضی مرنکهی که بعدااگفتی چدونمی منم پشت سرش نمیرفت طرف منش 
 امی برودرازبکش روتخت تابزمیخب عز_ 
 بعدروکردبه فرهان 
  باهاشنی داریشماچه نسبت_ 

   به غب غب انداختي بادفرهانم
 همسرشم_ 
 زنهی چه باورش شده همه جاجارمنیهه ا 
 دکتره هم اومدباالسرم روتخت دمیرفتم درازکش 
  توهی بخنمیخب بزاربب_ 
 ادی داشت نه زی دردجزئهیدی روکشهی بخي رونگاه کرد بعدوارسرهی موبازکردوبخيروسر 
   االنهی اوففف راحت شدم ازبخرونیبلندشدم ازدکتره تشکرکردم وهمراه فرهان اومدم ب 
  سرموبخارونمتونستمیراحت م 
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  طرف خونه برگشتم طرفشرهی نمدمی بعددکمیذشت  بازم توسوکوت گمی شدنیسوارماش
  يریکجا م_ 

_..... 
  باتوام منوببرخونه_ 
  محضرمیریم_ 
  محضر؟محضرچرا؟ییییییچ_ 
   گفتم بهتشبی کردن دغهی صيبرا_ 

  غلطا عمرابزارمچه
  امی جانمچی زودباش منوببرخونه هامیمنم گفتم نم_ 
  ابروهاشنی اخم وحشتناك افتادبهی
 يای میعنی يای سرجات گفتم منیبش_ 
  دمی جواب بله نماممیمن ب_ 
   لحظه کوپ کردم نه امکان ندارههی گرفت بادستش کوبونده بودتودهنم شی هام اتهولبی 
  شدهی خوندمی شدبرداشتم دسیفرهان منوبزنه دستم رودهنم بودکه خ 
  ي اسوختی گوله دستمال نشست رولبم مهی رفتینجورمیگوشه لبم پاره شده بود خون هم 

  روزسالم باشم؟هی من شهی میعنیخدا
   کارازکارگذشته بود باحرص دستشوکنارزدمی بودولیمونیسرموباالگرفتم ته چهرش پش 
  روینجورعشقی ارنی بودگندش بگرشدهیوخودم دستمال برداشتم گذاشتم رولبم اشکام سراز 
  شدم توبغلش محکم بغلم کرده بوددهی خودم بودم که کشيتوحالوهوا 
  کارکردمی چدمی نفهمي کردمیدعصبیببخش_ 

  شهی کرد؟نه باورم نمی منوبعل کرد؟معذرت خواهنی کردم اتعجب
  منويدیبخش_ 
 ؟ی ولم کنشهیم_ 
  طاقت اشک هاتوندارميدینه اول بگوبخش_ 
 ي کنم زوددوقتوتلفی محاله نبای خوشبختنهمهیمنوا ییییییی گفت طاقت اشکامونداره؟وانی واقعارفتم توبهت اگهینباردیا 

 گفتم
 ی به شرطبخشمیم_ 
  که بودم گفتنجورتوبغلشیهم 
  یچه شرط_ 
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 دمیرسی عشقم مدبهی باکردمنی مدمنوعقددائمی ام کنه باغهی صزاشتمیدمینبا 
 شمی ات نمغهیمن ص_ 
  منوازخودت جداکردوبااخم نگام کرديفور 
 شرطتو نگه داربراخودت_ 
  دائم چرای ولشمی ات نمغهیادامه شوگوش کن من ص_ 

  هاش گرد شدچشم
 ییییییییییچ_ 
  
  گردون خونهابرمی یکنی ماعقددائمی ی ات بشم بعدولم کنغهی که صستمیمن مسخره تون_ 
  ارهتونستمی خودم بکنمش من مي که بتونم براشدمی مدزنشی روهدف من بايانازدی داولیرفت توفکرا 
 کنمیائمت مباشه عقدد_ 
  تعجب کردم چه زودقبول کردنارمنیا
 يچه زودقبول کرد_ 
  بهم انداختی نگاهمی نهی
  داشته برامیدمنافعیشا_ 
 اهان_ 
  ردوبدل نشدنمونی بی ساکت شدم تامحضرحرفگهید
  می شدادهی کردوپنوپاركی محضرماشيجلو 
 تونستمی راه پشتم باشه من بدون کمک خدانمنیتودلم ازخداکمک خواستم توا 
 دمی به سروروم نکشی دستگهی حجابم کامل بوددشهی باالچون هممیپشت سرش ازپله هارفت 
 می به طبقه موردنظروداخل شدمیدیرس 
  ماازجاش بلندشددنیساله نشسته بودکه باد30،35 مردحدودهیزیپشت م 
  ورانیزا فرهان خان چه عجب انجاستی ای کنیبه به بب_ 

   دادن باهمدست
  هستن؟ی جان حاج هارسوليخوبم مهد_ 
 کنمیبله هستن االن صداشون م_ 
 رفت حاج اقاروصدابکنه 
   ومهربونی نوراني حاج اقاهی اومدن قهیدق5بعد 
   کردنکیشروع کردن باهم سالم عل 
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  کردمیرلبینوبت من که شدسالم ز 
 سالم_ 
 نیسالم دخترم خوب هست_ 
 ممنونم_ 
 بعدروکردبه فرهان 
  بامني داريخب پسرم چه کار_ 
  عقددائمي برامیاومد_ 
  باشهدپدرمادرجفتتونمی که باشهی نميخب دونفر_ 
  فکرنکرده بودم نگران فرهانونگاه کردمنجاشی اصالمن به ایییییوا 
  دستشوگذاشت پشت حاج اقاوگفتلکسنی رشونیرای نخدمید 
  بامننیای چندلحظه بدمی محیمن به شماتوض_ 
  کردشی دراوردودادبهش وحاج اقابرسي کاغدهی فشی مداوم حرف زدوازکقهی حرف زودده دقدکناروباهاشیحاج اقاروکش 
   که فرهان اومدطرفممردمی می رونشون دادبادستش داشتم ازفضولی اتاقهی گفت وییزای جهیبعدبهش  
  اتاق عقدمیبر_ 
  قبول کرديااااچجور 
  قبول کرديچجور_ 
 ای بعداحاالبگمیم_ 
   وحاجی روصندلمی بودن دوتامونم نشستدهی ساده چیلی سفره عقدخهی تواتاق عقد میرفت 

   مخصوصشی ونشست روصندلاقااومدداخل
 خب فرهان جان شناسنامه رولطف کن_ 
 شمی کتش شناسنامه هاروکه دراوردودادبه حاج اقا وبرگشت نشست پبیپاشدازج 
  روزرستوران رفتن ازذهنم گذشت تااالننی ازاولدمیدی روزروتوخوابم نمنی اصالاابودمیتورو 
 شهی مي که داره همسرفرهان موسويانامحدیمن بودم دا 

  حاج اقابه خودم اومديباصدا
 ؟يخب دخترم اماده ا_ 
 بله_ 
 ی قراني هاهی خوب بود ایلی داشتم خی ارامش خاصهی عقد غهیوشروع کردبه خوندن ص 
  چجورگذشتدمی فقط اخرشومتوجه شدم چون توفکربودم نفهمدی ها بله گفتن من رسهیبعدخوندن ا 
 لم؟ی وکابندهیا_ 
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   بگم منیچ
   فرهان به خودم اومدمباسقلمه

 بگوبله_ 
 دمی کشقی عمنفس

 ادخدابلهیبانام _ 
  

  شداالنی نمشد،باورمی به عقدفرهان دراومدم االن من زنش بودم باورم نمی سادگنی همبه
 ی وشرعی که کنارم نشسته همسرمه قانونیکس 

 کردی طرف فرهان اونم نگام مسرموبرگردوندم
  زدملب

 شهیباورم نم_ 
  مثل من لب زداونم

 چرا_ 
  تکون دادمنی طرفسرموبه

 دونمینم_ 
 میبلندشوبر_ 
 ازکنارم بلندشدورفت کنارحاج اقا 
  ستادمی بود رفتم کنارش ایبلندشدم اوفففف چه روزپرمشقت 
 رونی ازمحضربمی کرد واومدی خوشبختيحاج اقابرامون ارزو 
   بودمجی هنوزگمی شدنیسوارماش 

  فرهان اومديصدا
  حوصله خونه روندارممیخوری مرونیناهاروب_ 
 باشه_ 

  برگشتم طرفشدی رسيزی ذهنم چبه
 یییییراست_ 
  بهم انداختی نگاهمین
 یچ_ 
 یکارکنی چيخوای مي نامه قراره ببرغهی بابات صي برای ولمیماعقددائم کرد_ 
 برمی نامه مغهیص_ 
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 ؟يچجور_ 
 قبل عقدگفتم اونوحاضرکنه بعدعقددائم_ 
 اها_ 

  روکرده بودی چفکرهمه
   اومدکنارم راه افتادم برم کهمی شدادهی مخصوص داشت بعدپارك پنگی رستوران پارکمیدیرس 
 نمکی االن سکته میییییییدستم داغ شدقلبم اومددهنم وا 
  خودشدهمراهی سرشوبرگردوندودستموکشکنهی اونم نگام مدمیروکردم بهش که د 
 یلی خوب بود خیلی فرهانم انگارروابرهابودم خي که هم پاکردمیاحساس غرورم 
  خلوت بودبادوروبرمونی بودتقرزدونفرهی مهی می ونشستمیداکردی دنج پي جاهی میواردرستوران شد 

 رهی اومدسفارش بگگارسون
 نی دارلی می چنیسالم خوش اومد_ 

  روکردبهمفرهان
 يخوری میچ_ 
 ي توبخوری هرچدونمینم_ 
 روکردبه گارسون 
  وهمه مخلفاتکیشلیدوپرس ش_ 
 دمیپرسی که می بودازدواج کرده بودم اونم باکسی من که تودلم عروسمیزدی کدوممون حرف نمچیشام توسکوت گذشت ه 
   کناروزل زدم به فرهان غذاخوردنشودوست داشتم خوشدمی کشدمیترکی داشتم مگهید 
  سرشواوردباالنگاهش افتادتونگامنداختی هوس مخوردادموبهیاشتهام 
  کناريدی چراکشهیچ_ 

  روشکممدستموگذاشتم
 ي روادهی پمی برکمی بخورترکمیدارم م_ 

  دادوازجاش بلندشدسرشونکون
  بستهمیبلندشوبر_ 
  رونیبلندشدم وفرهان رفت حساب کنه منم زدم ب 

 ی خوبي چه هوااخخخخ
  فرهانهدمی پست کمرم قرارگرفت برگشتم دیتوفازهوابودم که دست 
 م؟یبر_ 
 میبر_ 
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 می وراه افتادمی شدنیسوارماش
  پاك؟میبر_ 

  من وقت گذاشتني براشونی بودچه عجب افرهان
  غذامونم هضم بشهمیبر_ 
  دورزدن پاركمی دوشادوش راه افتادمی شدادهی پارك پمیدی ربع رسهیبعد 

  فرهان به خودم اومدمي که باصداتوفکربودم
  زنمی توبششهیباورم نم_ 
  گفتمرفتمی عقب عقب منجورکهیحق به جانب اومدم روبه روش هم 
 مگه من چمه هاننننن_ 

  گرفت دستشودرازکردم طرفمخندش
 یوفتیعقب عقب نروم_ 
  ی ولوفتمی سنگ پشت سرم وبال بال زدم که نرکردبهی که پام گخوامی بگم نمخواستمیم 
  وسط راه توسط فرهان گرفته شدمی افتادم ولیعقبک 
 دمیکشی بودم تندتندنفس مدهی ترسزدمی بوددد قلبم تندتندمکیاوففففف نزد 
 
  
  طرف خودشدمیاخم کردکش 
  عقب عقب نروگمیمگه نم_ 
  ازدستش وبازم عقب عقب رفتمدمی قول کرددستموکشطنتمیش 

  سوالموتکرارکردمبازم
  مگه من چمه هاننننننینگفت_ 
 دوگفتی کشقی نفس عمهی
   دخترباشه وزنمهی که روبه رومه ی باورش برام سخته کسي قبالپسربودي ترنس بودهیتو_ 
  کنمی که قراره تااخرعمرم باهاش زندگیهمسرم کس 
 زجمله اخرش ذوق کردم ایازترنس گفتنش ناراحت شدم ول 

 ی من بستنیییییی وادمی رودی فروشی بستنازدوردکه
 دمیدستشوگرفتم وکش 
 ااااای فرهان بیییییوا_ 
  شدم عقبدهی همراهش کشدومنمیدستشوکش 
 يخوای می منوچيبریکجام_ 
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  اونجاستنی ببگهیادیربی بگیفرهان توروخدابستن_ 
  نشون دادم دکه رووبادستم

  راه افتادمنم باهاش راه افتادمگهی خب ازاول بگودیلیخ_ 
 رهی روبگی وفرهان رفت بستنینشستم روصندل 
  جلوم قرارگرفتی بستنهی که کردمیدوروبرمونگاه م 
  هوراااااای بستنییییییییوا
  تندتندخوردم تموم شدکردمی جانگاه نمجی تمرکزکردم به همی موگرفتم وفقط روبستنیبستن 
  فرهان هنوزتمومش نکرده مظلوم نگاش کردمدمی برگشتم ددمیم وبرچچه زوداه لبا 

   افتادرومنگاش
 یکنی نگام مينجوری چرااهیچ_ 
  بده به منیعنی که شیاشاره کردم به بستن 
  کردوگفتشی نگاه به بستنهی
 ؟يخوایمومیبستن_ 

  سرموتکون دادمباذوق
  گرفتم ومشغول خوردن شدمي طرفم زودشوگرفتیبستن 
  ازته دل گفتم وروکردم به فرهانشی به اخیبعدتموم شدن بستن 
 دی دستت دردنکنه چسبییییییییییوا_ 

  جمع کردخندشوي زودی گرفت ولخندش
  بخداي بچه ایلیخ_ 
  خونه خسته شدممیول کن بچه بودنموبر_ 
 میبلند شوبر_ 
 نی طرف ماشمی ورفتمی راه افتادمیبلندشد 
   بودم توابرهابودم احساس مغروربودندهیب بود به عشقم رس خویلی بودخیامروزروزخوب 
   من زن فرهان شده بودکردمیم 

  می شدنیسوارماش
 یدبدونی که بازهستی چهی_ 

   برگشتم طرفشمتعجب
 ؟یچ_ 
 می ماازدواج کرددبفهمهی نبایتوخونه کس_ 
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 وااااچرا
 دبفهمنیچرانبا_ 
 دبفهمهی کن مخصوصاطراوت جونم نبااناحواستوجمعینادای به گوش بابام ارسهیچون م_ 

  دادممتفکرسرموتکون
 گمیباشه نم_ 
   خونهمیدی ساعت رسمیسرشوتکون دادوپاشوگذاشت روگاز بعدن 
 دیچسبی خواب بعدازظهرممی باالکه بخوابمیطراوت جون تواتاقش خواب بود ماهم رفت 

  به اتاق هامون روکردم به فرهانمیدیرس
 فعال_ 
 یبخوابخوب _ 
   باالدمی بود ازذوقم چندبارپریبالبخندوارداتاقم شدم اخخخ چه روزخوب 
  روتختدمیلبخندروصورتم لباس هاموعوض کردم وپر 
 ......... وعاشق کردن فرهان خوابم بردندهیبافکربه ا 
  
  طراوت جونهدمی ازچشم هاموبازکردم دیکی کشهی پرده رومهی کدارشدمی پرده اتاقم بدنیصبح باکش 

  زدمنق
 ادی خوابم میبکش پرده روطراوت_ 
  روسرمدمیبعدلحافوکش 

 دی وازسرم کشلحاف
 می مهمون دارنمیبلندشوبب_ 

 غرزدم
  به من چهمی که دارمی مهمون داریول کن طراوت_ 

  تکونم دادندفعهی هاموبستم توعالم خواب بودم که اچشم
 ادیخوادبی فرهان مي مامان بابانمیبلندشوبب_ 
   فشنگ نشستم سرجامنیع

  هه بلندگفت ودستشوگذاشت روقلبشهی جون طراوت
 يدیچته دخترمگه جن د_ 
 انیامی کن بگوکناروولی ایاه طراوت_ 
 انی گفتم خانواده فرهان ميدیوامگه نشن_ 
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 شمیااااااالن پام_ 
 دمی روشنی طراوتي توحموم صدادمی پاشدم وپريزود

 به من شده خداصبربده ونهیدختره د_ 
  دمیزخندیزریر

 رونی اومدم بچی ساعت وقتموگرفت حوله پکی که ی گرفتن حساببعددوش
  موهاموخشک کردميفور

 داره طبق ی طراوتدمی نبودکه حجاب کنم دي مردنیی وازپله هارفتم پارونی ازاتاق زدم بيدموفوری پوشی لباس دم دستهی 
 دهیمعمول دستورم

  پخخخخخخ کردمهیرفتم پشت سرش و 
 دهوای مترپرکی چارهیب

 دطرفمیی منم دودکهی طرفم دبرگشت
  الفراریییییوا
   وهمونواری دهی که خوردم به انهی اددنبالمی داره منمی برگشتم ببکردمیدموفرارمیکشی مغیج 
   منم چون تعادل نداشتم افتادم روپاهاش سرموبلندکردمنی کردازپشت وافتادزموارسقوطید 
   چشم هاشوبستهکنهی بکنم فوش بارونم می فرهانه خاك برسرم االن چه غلطدمید 
   تکون که خوردبه خودم اومدمدادی هم فشارميبودفکرکنم دردداشت چون چشم هاشورو 
  هم به خودش اومدواومداونطرفشی کناروشستم باالسرش طراوتدمیوکش 
  پسرم چت شدیییییوا_ 
  کمکش کردیطراوت که نهی کردبشیچشم هاشوبازکردوسع 
  خوردم بهش ازبس کوربودمدمی روندیکی من یکی یچیه_ 

  بخندی حاالنخندکرخندهی زدم زی کردونتونستم خودمونگه دارم پقخندم
  بهم زدي سقلمه ایطراوت

 اکنیدختربسته ح_ 
 نکهی ایعنی نکردم یجه توکنهی فرهان داره بااخم نگام مدمی کردم سرموبلندکردم دیخندموبه زورقورت دادم وسرفه مصلحت 

  دمیمن ند
  راه رفتن سرشوبرگردوندطرفمنی بلندشددرحی که فرهان باکمک طراوتکردمی موارونگاهیداشتم درود 
  دارماباالکارتیب_ 
   بخورم گلوم تازه شهی وفرهان رفتن منم رفتم اشپزخونه تاابیطراوت 
  واردشدی اب سردوخوردم که طراوتوانی لهی
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 بروباالکارت داره_ 
 چشم_ 
  ازاشپزخونهرونیزدم ب 
   اخ گفتن بود دستموگذاشتم رودر که درهی شبدمی شنیی پشت دراتاق فرهان، صدادمیرس 
   فرهان دوال شده داره پاشو ماساژدمی چه خبره که دنمی ببدمیکمال تعجب  باز بود سرك کش 
   به پاش نگاه کردمیرو حل دادم رفتم تو کنارش زانو زدمو با نگران داری اختی شد که نگرانش شدم و بی چدونمی نمدهیم 
   شدهی فرهان چيوا_ 
 _ ... 
  هوی شد یچ_ 

_ ... 
  يدی بابا جرا جواب نميا_
   اه اه از خودم بدم اومد االن حتماکنهی داره با لبخند نگام مدمیسرمو بلند کردم نگاش کردم که د 

   خواستم بلند شم که دستمو گرفت منمنییانداختم پا جقدر نگرانش بودم سرمو دهیفهم
 چون تعادل نداشتم افتادم تو بغلش محکم بغلم کردو 

 دمی گوشم شنکیصداشونزد
 ي کردغشی چقد عطره تنتو دوس دارم و تو ازم دریدونیم_  
 _... 
 یکنی اغوشت تنگه دختر چرا ازم فرار مهی دلم برا گرمانایاخخخ دا_ 
   خورده تو سرشيزی فرهان چکنمی خداااا من االن غش ميوا 
   چرا انقد چشاش قرمزهنی خدا اي کرده بودم اورد باال وای مخفقشی ي سرمو که توییهوی 
   لحظه سرمو محکم گرفت و لباشوهی ي شد توی عقب که عصبدمی خودمو کشاری اختیب 
   دستمو پشت گردنش گزاشتم ومشی موونهی خدااا چقد داغه دارم ديگذاشت رو لبام وااا 
   دستاش پشتهشدمی داستم خفه مگهی دکردی فرهان لبامو ول نمدنشیشروع کردم ب بوس 
  ي که روي تنش همون جورهی همه داغنی از ارمیمی خدااا دارم ميکمرم درحاله حرکت بود وا 

 در رو ییهوی ك راهنمی زد تمام وزنه بدنش رو من بود دستش رف سمته پمهی روم خنوی انداختم رو زممی نشسته بودنیزم
 .. زدن

 
  
 ؟یفرهان جان هست_ 
   نگاش کردم دستموگرفتوبلندم کردوهلم دادتوحمومی بافرهان بانگرانکارداشتی بودچی طراوتيصدا 
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  جوناتوطراوتیب_ 
 صداشونوقشنگ داشتم اخخخخ جوننننن 

  اومدی طرواتيصدا
  تموم شد؟اکارتانیبادا_ 
 نیابشیبله رفت اتاقش ب_ 

  بازاومدی طراوتي صدابعدچندلحظه
  فکرمومشغول کردهیلی خيزی چهیپسرم _ 
  یچ_ 
 انایرابطه توبادا_ 
  ادتودهنمی االنه که قلبم بییییییوا
 مگه رابطه ماچشه_ 
  يرا بستی خوب ننیکنی می خونه هم زندگهی تویانانامحرمی داي تواالن برازدلمیعز_ 
 ي عمل کرده نرمش نشون دادی ازوقتیستی نلی می توام بنمیبیدوتاتون م 
 کارکنمیدچیگیخب م_ 
  عقدش کن_ 
  داداش بلندشديصدا 
 سییییییچ_ 
 یزنیچرادادم_ 
  کنمدعقدشیچرابا_ 
 کننی فکربددرباره تون مدوننی ملی نداره االن کل فامتی پسرم خوبزمیعز_ 
 کنمی خب درباره اش فکرمیلیخ_ 
 نییاپای من توروبزرگ کردم من برم هزارتاکاردارم توام بخواب عصربی السالمتيندازی نمنی روموزمدونستمیم_ 
 چشم فعال_ 

  بعددربازشدهیچندثان
  پوفففففرونیابیب_ 
 دمی که توذهنم بودروپرسی نشته روتخت سوالدمیازحموم اومدم د 
  بود؟یمنظورطراوت جون چ_ 

  دادسرشوتکون
  شک کردهکنمی احساس مدونمینم_ 
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  خبرداره خداداندی نبودازچکردوکنجکاومی نمی دخالتی طراوتیول 
  افتادم ورفتم طرف درراه

 گهیمن برم د_ 
 کجا_ 
 اتاقم_ 
 یخوابینجامی به بعدانی اتاقت مگه ازاي بري شوهرکردنمیساببیکجاوا_ 

   کردمتعجب
 فهمنیاون وقت همه م_ 
  که گفتمنی همیخوابی من مشی ،پفهمهی نمیکس_ 
   پا واون پاکردم وبالخره رفتم روکاناپه نشستم فرهانم رفت که لباس هاشوعوض کنهنیا 

  روتخت بودمامی شد تابه خودم بدهی که دستم کشتوفکربودم
  دستم دراومدازجاشیکنیکارمیچ_ 
 ادینترس درنم_ 
 ود جابنی شدم بغلش سرم روقلبش بود ارامشم همدهی کشدومنمیدرازکش 
   هم نخورده بودمیچی بودم هدارشدهیخمارخواب بودم انگارنه انگارتازه ازخواب ب 

  سرمي روسرشوگذاشت
 کنمی احساس ارامش می بغلمیوقت_ 

 می داشتی تفاهمچه
 خمارگفتم

 هوممم_ 
 ....... رفتم توعالم خوابدمی صداشونشنگهید
 
  
   بلهدمی چشماموبازکردم دي تکون بخورم التونمی ونمرکردمی گیی جاهی توکردمیاحساس م 

  دادمتکونش
 فرهان_ 
  تکون خوردذرهی
  رفتی دلم داشت ضعف ممیدی کردم اوه اوه چقدرماخوابوارونگاهی ديهو توبغل فرهان بودم ساعت رو_ 
 م
  ولم کنانی مناهمی نخوردم مامانت ايزیتوروخداولم کن گشنمه ازصبح چ_ 
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 م بغلم کرد محکی کردم به تقالولشروع
 ادیتکون نخورمن هنوزخوابم م_ 
   گشنمهکارکنمیمن چ_ 

  شوبرداشتی وگوشیدروپاختخی کردوچشم بسته دستشوکشیپوف
  گرفت وگذاشت گوششي اشماره

 اربخورمی بيزی چهی خانم گشنمه میالومر_ 
  روقطع کردیوگوش

  نیاای االن من گشنمه رونیچشمام زدب 
  بشکون گرفتم ازبازوش که خودم دردم اومدهی 
  که سنگهستیاخخخ بازون_ 
 دیزخندیر
 يری بشکون نگیخواستیم_ 
  گشنمه توکجات گشنه بودیجراگفت_ 
 بدکردم به فکرت بودم؟_ 
  اخهیبرعکس گفت_ 
 ول کن اونارو پاشوبرودستوصورتتوبشورغذاتوبخوربعدبروحاضرشو_ 
 دی به ذهنم رسيزی چهی 
  فرهانیراست_ 

  نگام کردیسوال
  درسته؟می کردغهی ماصکننیاالن مامان بابات فکرم_ 

  داددتکونیی عالمت تاسرشوبه
 ی طراوتشی پگهی ددنی لومانیخب االن ب_ 
  جواب دادلکسیر
  ندارمی کس ترسچیبدونه من ازه_ 
  رفتم پشت دري دروزدن فورنی حنیتوهم 

   روگرفت ودردوبستینی سفرهان
 دمیدی جارونمچی گشنه بودم وهینیحمله کردم به طرف س 
 کنهی گشادشده داره نگام مي فرهان باچشمادمی رو سرموبلندکردم دینی درو کردم سقهیدرعرض دود 
  یکنی نگام مينجوری چرااهیچ_ 
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  کردبهماشاره
 يتواالن همه روخورد_ 

  روشکممدمیدستموکش
  گشنه بودم خوبدیاخ چسب_ 
 يکه همه شوخورد به تونیافر_ 

  زدم وبلندشدميلبخند
  من برم حاضرشمگهیخب د_ 
 باشه_ 
   شددهیرفتم تادم درخواستم دروبازکنم بازوم کش 
 يریکجام_ 
 گهیوابرم حاضرم شم د_ 
 می همکارهیمنوتواالن چ_ 
 گهی دمیواخب زنوشوهر_ 
  دارهي افهیاالن زن درمقابل شوهرش چه وظ_ 
 ه؟یتعجب کردم منظورش چ 
 یگی می چفهممیبخدانم_ 
 هی منظورم چگمیاالن م_ 
  داغش رولب هام قرارگرفتيولب ها 

 دکناریدمنوکشی که بوسقهیدق5 بعددمیبوسی منرم
  هاشوکنارگوشم قراردادولب

  حاالبروی بکنيدشوهرداری باشه باادتی به بعدکارهرروزته نیازا_ 
 ...... کنمي وشوهرداردببوسمشی که بای چیعنیم  رفتم اتاقي چجوردونمی ازاتاق نمرونی ومنگ زدم بجیگ 
  
  

  پدرسوهرومادرشوهرمي جلونیی حاضربودم برم پاکردمی به خودم نگاه منهی ايجلو
 بدون ی عروسکی وکفش صورتشمی ازجنس ابرمی مالی پاموشال صورتدتامچی بادامت سفستادهی اقهی چرك ی کت صورتهی 

  پاشنه
 نیی فرستادن ورفتم پای بوسهی خودم ي برانهیتوا 
  بشمدهی دشی نداشتم چون دوست نداشتن تومرحله اول بااراشیارا 
 زارهی وسربه سرش مرهی می داره دنبال طراوتي پسرجون همسن مهدهی دمی ددمی که رسنییمهمون هااومده بودن پا 
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  بودششونی فرهانم پهی بقشیباخنده سرموتکون دادم ورفتم پ 
 سالم_ 
 ف من برگشتسرهاهمه به طر 
 دی که فرهان به دادم رسوفتادمی دستوپاموگم کردم داشتم پس مییییوا 
 زمینجاعزی انیابشیب_ 
 شمی مامان فرهان بلندشدواومدپدهی نرسششی کندرفتم پيباقدم ها 
   مونهوشوکهی توخونه مون فرهان زمی ببخش عزي ماهت به به چه دخترنازيسالم به رو_ 
 ستهی پسرم بقهی الحق که سلنمتی ببیکردوقت نشددرست حساب 
  راحت کناراومدنیلی خمی ازدواج کرده بودانهیچقدرمهربون بودانگارنه انگارمامخف 
 دیممنون شمالطف دار_ 
  حامدخانشینرگس جون برگشت پ 

   حامدخانم سرموتکون دادم که اونم سرشوتکون داديبرا
 دمی فرهانوکنارگوشم شنيه صدا دونفره جمع توسوکوت بودکلی مي فرهان روشینشستم پ 
 یکنی مي دلبری کياالن شمابرا_ 

  گفتمرلبی زمنم
  شوهرميبرا_ 
 ه؟ی شوهرت کیاوهوک_ 
 کنهی وز وزمرگوشمی که داره زنیهم_ 
 دمیزخندیر
  حامدخان اومدي به پهلوم زدکه صدايسقلمه ا 
 ی هاناسالمتنی مهمون داردشمادوتابهمیگی میچ_ 
  نیی سرموانداختم پادمیخجالت کش 

 سالممممم_
  بلندشدم به پاش وسالم کردمدمیساله د19ای 18 پسرهیسرموبلندکردم که روبه روم  

 سالم_
  صداش کردی چاشنطنتی شکمیاومدجلوومحترمانه سرشوتکون دادو 
   اوليدرودبربانو_ 

  گل کردطنتمی شمنم
  اول واخردرستهيبانو_ 
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  اشنهیسسرشوتنوتکون دادودستشوگذاشت رو 
  مادهی برادرترشنی اول واخراي بانوطلبمیاوه پوذش م_ 
  فرهان بلندشدي که صدادمیخندی مزداشتمیزری منم ررخندهی لحظه سکوت شدبعدهمه زدن زهی 
  من ازدواج نکردني اس هنوزهمسن هادهیمن کجام ترش_ 
 دی اول واخرت به دادت رسي گندت همه جاروبرداشته بودکه بانوي بوي ادهیاوه برادرقبول کن که ترش_ 
 باخنده نشستم سرجام وروبه پسره گفتم 
 ستیخب نوکرمااسم شماچ_ 
  اول واخريغالمم بانو_ 
  استدهی هاست درکفش گنددساعتی سرورمونوبشوريدپاهای دارفهیخب غام شماوظ_ 

  خنده مونگه داشته بودم که پسره گفتي زورجلوبه
  غولوبشورمنی اي من غلط بکنم پاهایییییییییچ_ 
  نرگس جونشیبعدباحالت قهررفت نشست پ 

  روکردبه پسرهحامدخان
 رادخان؟ی هيخورد_ 
  زن داداشم بزنه رودستمکردمی فکرنمیاوففف چه خوردن_ 

  گفتفرهان
 ی کل نندازکه بازنده اول واخرش خودترباهاشمیزن منودست کم نگ_ 
 شمونی اومدپی بود که طراوتیمی جمع صممیدی خندیهمگ 
 دباهمی شام بعدشامم حرف بزننیای بیهمگ_ 

  روبخورهنهمهی ای غذا ودسربودکشی اقسام غذاوپزانواعی سرممی رفتمیبلندشد
  
  

  منی رفتن تونشی توسکوت خورده شدوهمگشام
 ششونی روهم به زورفرستادم پی ببرم طراوتیی من موندم که چایول 
   عضوکهنی ترکی فرهان شروع کردم تاکوچي اول ازباباششونی به دست رفتم پینیس 
  که نرگس جون گفتی رومبل تکنمی خودموبرداشتم خواستم بشیی چارادبودیه 
 زمی عزنی شوهرت بششی تنهابروپینیشیکجام_ 
  بالبخندچشم هاشوبازوبسته کرددمی برگشتم ونگاش کردم ددی هم شنی بدبخت شدم طراوتییییوا 
 دونه؟ی میعنی نیناکیجلل الخالق باباا 
  لب زدمیواشکیسرموتکون نامحسوس زدم ورفتم کنارفرهان نشستم  
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 فرهان؟_ 
 جونم_ 
 دونه؟ی میطراوت_ 
 اره_ 
 دونهی ازکجاممیماکه نگفت_ 
 ری کم نگرادودستی هیتوخبررسان_ 
  دستش پسره دهن لقدمی مکنمی موهاشومارمی برشیاخخخخ تنهاگ 
  ازدستمون ناراحته؟یاالن طراوت_ 
 نه باهاش حرف زدم_ 
 فقط ازدست من ناراحت نشه ازدست توبشه به جهنم_ 
  کنمتشی دوست دارم همش اذی کنتشی همش اذدهی مفی اخخخخ کدمیخند 
 گهی دمیشیمنوتوتنهام_ 
 خودموترسونشون دادم 
  هههههدمی ترسییییوا_ 
  هااااااخورمتی جامنی نکن همیطونیش_ 

  گرفت هههخندم
  حامدخان بلندشديصدا

 ن؟یری بگی که عروسنی نگرفتمیزوج عاشق تصم_ 
 یییییییی نه چه عروسییییییی گفت عروسیجان چ 

  مثل من تعجب کردفرهانم
 یچه عروس_ 
 نرگس جون دخالت کرد 
 گهی دنی کندازدواجی بانی تااخرعمرتون نامزدبموننیخوایمگه شمام_ 
  گفتمنبارمنیا
 نهیبله حرف شمامت_ 
 میری روبگی مراسم عروسیخب االن ک:نگس جون 
  دارني عجله اناچهی ايوا 
 ی عروسي برامی مااماده انیهروقت شمابگ:فرهان 
 تاتعجب برگشتم طرفش 
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   فرهانی گی میچ_ 
 گهی سال دکی چه االن چه میری روقراره بگی ماعروسزمیعز_ 

 پوفففف
  هفته بعدخوبهکی يبرا:حامدخان 
  ییییییییچ:منوفرهان 
 ره؟ید:حامدخان 
  پدرمن زوده بابايریچه د:فرهان 
 نی نکردی عروسی ولنی سقفهیری نداره دوتاتون زتی شده خوبرمینه د:حامدخان 
  مظلومانه نگاش کردم بلکه اثرکردمیشدی متوسل می طراوتدبهی چاره نبودباگهید 
  بمن ندارهی ربطیعنی رابروهاشوباالانداختی نخدمید 
 حامدخان بلندشدوروکردبه نرگس جون 
  خونهمی برروقتهیبلندشوخانم که د_ 
 ...... هفته بعدکی ی توبهت عروسمی بلندشدنورفتن منوفرهان موندبی ترتنیبه هم 
  
 ووقت گرفتن ی وکفش عروسفی کی ازجمله لباس عروسلیدوسای هفته مثل برق وبادگذشت وقتمون فقط توخرکی 

 ..... وشگاهیازارا
   دورادورخبرداشتمی ومحمدوفراموش کرده بودم ولي ومهدای شلوغ بودکه بکل دالنقدرسرمونیا 
 هی پسرباجنمگهی مهی وموفقه توکارش هم فرهان راضخونهی داره درسشوميازشون مهد 
   نداره فرهاني اوانهی چون محمدپشتخوانی ازدواج مي دوستن البته هموبرااومحمدباهمیدال 
  ی همه روداشت ولي عاشق مردم بودم که هواي خاستگاريهم گفته من پشتتم بروجلوبرا 
  شمیادپی باهمی استرس دارم قراره دالمهی امروزروزعروسانهیمطمعن نبودم که دوستم داره  
  نیی هاموبرداشتم ورفتم پالی بود حاضرواماده وساشگاهیقرارمون توارا 
  بودنیی پایطراوت 
  جونمسالم طراوت_ 
  منتظرتهنیسالم بدودخترفرهان توماش_ 
 ي بابانمتونیبیااا باشه رفتم توتاالرم_ 
  نشسته بودنی فرهان توماشردنی کردم ورفتم بیخدافظ 
  دروبازکردم ونشستميباانرژ 
 سالمممم_ 
 بالبخندنگام کرد 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 307 

  سالم_ 
 رکردمیببخش د_ 
 اشکال نداره_ 
   شم کهادهی بودم خواستم پشگاهی اراي ساعت جلومی کردوراه افتادبعدننوروشنیوبعدماش 
  شدبرگشتم طرف فرهاندهیدستم کش 
  شدهیچ_ 
   نکنتتشیادارای زیگی مشگرهی به ارايریم_ 
 گمیباشه م_ 
  باشه؟امی من کارت تموم شدتک بزن بادهی براتون ازرستوران خودم کارم زارهیدرضمن ناهارم محمدم_ 
 سرموتکون دادم 
 باشه_ 
   بسم اهللاهی رلبی هامو،زلی وسانی شدم وساك لباس عروسوبرداشتم وهمچنادهی پنیازماش 
   بدوبدواومدطرفمدمیارودی شدم دالشگاهیگفتم وواردارا 
  خودمي هالی وساشی هاتوبده بزارم پلی سالم عروس خانم وساییییییوا_ 
 يسالم چه زوداومد_ 
  گفتگرفتی هاموملی که وسایدرحال 
 شهیازذوقم زودتراومدم خواهرم داره عروس م_ 

 شگرهی اراشی رفتم پباخنده
  خانمهیسالم مرض_ 

 بود35یال30 خانم هی برگشت
  نشناختمزمیسالم عز_ 
  هستميانامحمدیمن دا_ 
  یاها همسرفرهان خان_ 
 سرموتکون دادم 
 بله_ 
  مخصوصااتاقی بزمیخب عز_ 
   تواتاق مخصوصمیرفت 
  شمی ارازکردنی مخصوصابندانداختن صورتم ابروهاموتمدمیازاون اتاق نگم بهتره فقط دردکش 
  هی توسط خواهرمرضاهمی دالدیساعت وقت برد وسطاش نهارمونم رس6 سرم حدودونینیوش 
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   جانشستنهی خسته شده بودم ازشدی مونینی وششی اراجون
 نیوبب کارت تمومه بلندشولباستوبپوش بعدخودتزمیخب عز_ 
 اسیباشه فقط لباسم دست دال_ 
 ارنی بگمیاالن م_ 
  ي قدنهی اي ورفتم جلودمیرفت وبالباسم برگشت باکمک شاگردش لباسموپوش 
   لحظه شوك زده نشدم دروغ نگفتمکیاگربگم  
  کرده بودوتورمووصل کرده بودونینی سرم شي جذب کننده موهام وباالی مات ولشمیارا 
  بود دامنشنی سنگیلی دامنش فقط کارشده بود وخيریلباس عروسم به رنگ ش 
   داشتمشتردوستیباالتنش هم دکلته وبازم کارشده لباس عروسموازهمه ب 

  جونهی برگشتم طرف مرضباذوق
 ادنباشهی زشمیدارای که بانیدونستیشماچطورم_ 

  زديلبخند
  ندارهاددوستی زشیمادرشوهرت سفارش داده که پسرم ارا_ 
  شدمی دسستون دردنکنه عالیاهاول_ 
 ادی من فقط کارکردم روت زنگ بزن اقا دامادهم بي شدی خودت عالزمیعز_ 
  زنگ زدم بهشياخ اصالحواسم نبود فور 
 الو_ 
 يای میسالم فرهان کارم تمومه ک_ 
  اونجامگهی دقهیتاده دق_ 
 باشه فعال_ 
 هی درچه حالای دالنمیرفتم بب 
  زدوگفتی بودبالباسش چرخسادهی کردم روبه روم واستی اشی لحظه قدم هام کندشدتودوسه قدمکی ششی پدمی رسیوقت 
 یچطورم ابج_ 
 یییی واي شدی عالیعال_ 

  اومدطرفمباذوق
 يتوکه ازمن صدمرتبه بهترشد_ 

  زدمیچشمک
  اخه من عروسم_ 
  زدمی چرخهیو 
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 صبرکن برم صدقه بزارم کنارچشمت نزنن_ 
   بودمثل من دامنش پفی کردم لباسش بادمجونلشی تحلهی که کناررفت تجژدمی ديازجلو 
   خوشگل شده بودچشمیلی خی توهمون سبک ولششمی پفش کمترازمن بودارایداشت ول 

 شدی مدهی سبزش براق ترديها
 ه؟ی کاناخانمیدا_ 
 کشی نزدشگربودرفتمیکمک ارا 
 منم چطور_ 
 يداماداومده حاضرشوکه بر_ 
 باشه_ 

 ای دالشی پبدورفتم
  اومده،شنلموبدهابدوفرهانیدال_ 
 شنلموانداختم روسرم 
 دمی پست می محمدبرگشتننی توماشمونهی مارمی هانومن ملهیاناتوبرووسیدا_ 
 نمتیبیباشه من رفتم توتاالرم_ 
  جونهی ورفتم طرف مرضمی کردیروبوس 
 شهی میخانمم حساب من چ_ 
  حساب شدهزمیعز_ 

  حساب کردهی کردم کتعجب
  حساب کرده؟یک_ 
 شوهرت کارت به کارت کرده 
 اخ من قوربون شوهرم 
 دیدیاهان بازم ممنون زحمت کش_ 
 ی بششاالخوشبختی گلم ایخواه_ 
 ممنون خدافظ_ 
  بردارهلمی واون طرف هم فنی به ماشهی تکدمی فرهانومنتظردرونی اومدم بشگاهیازارا 

 فرهانوصدازدم
 فرهان_ 
  بوددهی بودوموهامو فقط صورتموددهی پلک نزد خشک شدهنوزبالباسم ندگهیشت طرفم دبرگ 

 اومدجلو
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 انای دایخودت_ 
  اومدميعشوه ا 
 بلههههه_ 
  
  

  می قدمکیاومدتو
 يرکردییچقدرتغ_ 
 يدیحاالفقط صورتمود_ 

  برداره اومدلمی فيصدا
 اقاداماددسته گلوبده به عروس خانم_ 
  دسته گلوگرفت طرفم 
   قرمزکه جنسشون ازمخمل بود وچهارتاگل نقرهي دسته گل شامل رزهاهیگرفتم ونگاش کردم  
  دسته گلم معرکه شده بودیعنی بودنشونیب

  فرهان اومديصدا
 میسادی وااسوارشوزشتهیب_ 
 می شدنیسرموتکون دادم وباکمکش سوارماش 
  وگفتنی برداره اومدکنارماشلمیف 
  فعالنمونیبی مهیتواتل_ 
  برداره رفتلمیفرهان سرشوتکون دادوف 
  مال دوست نرگس جون بودنجاهمی امی بودهی ربع اتلکیبعد 
  بودزنشستهی پشت مي دخترهی داخل می رفتگهی بازم باکمکش ودست تودست همدنیبعدپارك ماش 

  ماگفتدنیباد
 دییبفرما_ 
  خانممیوقت داشت:فرهان 
 فتونیاسم شر_ 
  هستميموسو_ 
  طرف لطفانیاهابله ازا_ 
  گهیتادرداشت سالنش بزرگ بودد6 سالن بودکه هی میبلندشدوماهم پشت سرش راه افتاد 

  معلوم بودبزرگناتاقاش
 انی هم مي عسگردخانمیدتاشماحاضربشیی کردداخل بفرمامونیی روبازکردوراهنمایدختره دردوم 
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  کی بود بزرگ وصدالبته شيتر اتاچهل مهی اتاقش میباهم وارداتاق شد 
  وبربودزدوریدست بردم شنلموبرداشتم برگشتم طرف فرهان که درحال انال 

  کردمصداش
 فرهان_ 
  بودکه ازهم بازشدوکنارش افتادنهیبرگشت دست به س 
 اومدطرفش قلبم تودهنم بوداسترس داشتم 
  گفترلبیز
 انایدا_ 

 بانازگفتم
 ییبله اقا_ 
  شهیباورم نم_ 
 شهی باورت نمیچ_ 
 ی تواالن همون پسرباششهی کارباورم نمي براشمی اومدپی پسرالغرمردنهی بارنی اوليانگارتوخوابم،توخواب که برا_ 

 بگوتاباورم شه
  برداشتم ورفتم توبغلش سرموگذاشتم روقلبش وزمزمه کردمونیروازمیکینزد 
  با خنده هاتشمیچقدر اروم م️❤ 
  راهو تاتهش پابه پاتنی اامیم 
  فدات،جونمیتوهمه جونم 
  قوربون حرف زدن هاتیاله 
  تورودوست نداشتشهیمگه م 
  توروتنهاگذاشتشهیمگه م 
 نفسام به چشات بسته شده 
  ساختونهی عشقت ازم دنیبب 
  واسه منی ساختيای دنهیتو 
  اصالمیدیکه توخوابم نم 
  لحظه هارودوست دارمنیچقدرا 
 بعدبگومجنون به من به نیازا 
  توروازدست بدمزارمینم 
  هاموزدمددوستیواسه توق 
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  اتفاقنی بهترازای چگهید 
  تواومدميایکه من به دن 
   باهممی باششهینگوبس کن برم م 
  به توونمی حال خوشومدنیا 
   بزاراروم باشمشمیباتواروم م 
 ️❤ ارامشم مجنونم به توییتو 
  من حرف دلموزده بودممیهردومون توحس بود 
  واردشدی خانمهیدستاشومحکم دورم گرفته بودکه دربازشد 
  فرهان نزاشتی ولرونی بامیخواستم ازبغلش ب 
 سالم دوزوج خوشبخت_ 
 سالم:من 
  به فرهان گفتمرلبیز 
 زشته فرهان ولم کن_ 
 نچ_ 
 زنه گفت 
 میری عکس هاروبگدکهی کنی هستم خودتونومعرفيخب عسگر_ 
 اناهستمیدا:من 
  هستميموسو:فرهان 
  درازترنکنمتی پاتوازگلیعنی حرفوکه نیباجذبه گفت ا 
  نوریاای شماباناجونی اول داتونی تکيخب اول عکس ها_ 

 می جداشدازهم
  بودمونی دونفري ازفرهان حاالنوبت عکس های تکي گرفت بعدعکس های تکياول ازمن عکس ها 
   ازعکس هامونیکیخجالت مردم مثال  ازمون گرفت که من خودم ازییعکس ها 
   شوبوس کن بروتوحسنهی بزن روش وقفسه سمهیخب عروس خانم تودرازبکش روتخت اقادامادخ:يعسگر 
 رمیمی من االن مییی که زدروم ضربان قلبم رفت روهزاروامهیخ 
 نمیلب هاشوگذاشت روقفسه س 
  اومدي عسگريبادستم چنگ زدم روسرش که بلندش کنم که صدا 
  براووووووی شدعالی عالییییوا_ 
  ازته دلم بکشمقی نفس عمهی تونستم دکنارومنی خودشوکشيفرهان زود 
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 میمونوگرفتی بعدي عکس هاتی ترتنی همبه
 رونی بمی اومدهی برداره ازاتللمیبعدازتموم شدن عکس هاهمراه ف 

  طرف تاالرمی وراه افتادمی شدنی فرهان سوارماشباکمک
 فرهان به روکردم

 فرهان_ 
 جانم_ 
 شه؟یاگه خانواده من نباشن بدم_ 
 نه چرا_ 
  گفتم بهشیعنیدی ازدواجمونوفهمی ولشهی هم نگفتن که ناراحت مي به مهدستنیاخه مامان بابام ن_ 
 برگشت نگام کرد 
 شهینترس درست م_ 
  وکارمکسی ازطرف عروس فقط خودمم خودمم ناراحتم چون بشهی خانواده توبدمي براینگفت_ 
  پسکارتمی من چیستی وکارنکسیب_ 
 یستی برادرم نیستی پدرمادرم نی ولی همه کسمیتوشوهرم_ 
  نترسشهیحل م_ 
 رفتی چراطفره مدونمینم 
  بودسادهی تاالراسپندبه دست واي جلوی دم درطراوتمیدی رسیوقت 
 گفتی مرلبمی اسپندودورسرمون چرخوند زی طراوتي جلومی ورفتمی شدادهیپ 
 بترکه چشم حسود_  
 گهی دهیخندم گرفت طراوت 
  تاکجابودغی دست وجي صدامیبافرهان واردتاالرشد 
 نرگس جون اومدجلومون 
  نی بشختی خوشی من الهيزایسالم عز_ 
  بامهمونایی خوش امادگومی وشروع کردمیدوتامونم تشکرکرد 
 دی که احساس کردم چشم هام اشتباه دمی بودییوسط خوش امدگو 
  مامانم بود مامان من 
  کردمیچشم هام پر آب شد نه اشتباه م 
 دمییدوی دستم دامنموگرفته بودم ومهی طرف مامان بادمییدو 
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  اومدرگوشمی فرهان زي صدای کنم ولهی بغلش خواستم گردمی بهش پردمیرس 
 ی باشدخوشحالی نه تواالن باهیاناگریدا_ 
 ن کردهی توجه شروع کردبه گری مامان بیول 
 میدادیتوبغل هم فقط هموفشارم 
  جدامون کردنقهیبعدچنددق 
  مادر بود هم خونم بودی ها ولي نکرداخريدرسته مادر 

  شددهی کشدستم
 خندم يری ويری هنی حسابش نکردتوای کسی خودشوکشت ولادنبودبدبختی برداره کالتولمی فگاهی کردتاجاتمیفرهان بودهدا 

  گرفت
  اومدپس مرداکجانادمی تازه می نشستیوقت
 دمی وباباروندي مهدمن

 فرهان_ 
  کردنگام

  کجانونیاقا_ 
 نیاوناسالن بغل_ 
 اومدن خانواده ام کار توبود؟_ 

 دیخند
 بله کارمن بودخوشت اومد_ 
 کننی مثال من عزوسم خاك توسرم همه نگام مدمی بهم که ددمیازذوقم دست هاموکوب 

 کننی نه خداروشکرنگام نممیدی طرف مهمونادسرموبرگردوندم
 دوباره روموکردم طرف فرهان 
 شون؟ی بود چطوراوردیعال_ 
 میزنیفعالازجشن استفاده بعدادرباره اش حرف م_ 
  رقصي اهنگ گذاشتن ومامان فرهان اومدوسط برادمیسرموتکون دادم وبرگشتم طرف مهمونا که د 
 ونی اقاشین نوبت ماشدکه بعدش فرهان بره پ نرگس جون بعدرقص نرگس جويفرهان بلندشدوشاباش دادبرا 
 ستمی اومدکه رقص بلدنادمی وسط میرفت 
  گفتمواشی میحالت رقص تانگوروگرفت 
  کهستمیفرهان من رقص بلدن_ 
  کنمتتیخودم هواتودارم توفقط خودتو شل نگه دارتابتونم هدا_ 
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  دادم ورقص شروع شدسرموتکون
  نداشتمی خوبنی رقص به انیکردتاحاالهمچنی متمیفرهان هدا 

  رقصمون بودکه فرهان گفتياخرا
 انایدا_ 
 جان_ 
  چرخش اخروبرم حواستوجمع کنخوامیم_ 
   رقص فوق العاده شده بودهی می گفتم وچرخش اخرورفتيباشه ا 

 دیموبوسیشونی که تموم شدفرهان خم شدوپاهنگ
  خواستمی بودم به اون چه که مدهی بودبرام چون تهش رسنیری االن شی کرده بودولتمیفرهان من تک بود درسته که قبال اذ 
  شمونیهمه برامون دست زدن مامانم اومدپ 
 دوگفتیخم شددوطرف صورتموبوس 
 ي ارزوی ولي هاروداد قدرشوبدون درسته پسرم بودنی بودکه خدابرات بهتریدرحق توظلم شده بودحق توخوشبخت_ 

 بخت نی که نگی بود الهی وخواهی برات چه بابات بزاره چه نزاره تودخترمنکنمی مي ازاالن به بعدمادرکردمیدخترداشتنوم
  مادریبش
  حرف هاش به دلم نشست ارامش داشتم 
 مامان بعدحرف زدن بامن روکردبه فرهان 
 قابل زباپولی همه چی نداره خانواده اش ولی خوبی ام همسرتوهست درسته وضع مالدونهی یکی به بعددخترنیپسرم ازا_ 
 که کارت ساخته اس دخترمن روملکه خونه ات بکن که ی داره حواست باشه دلشونشکونی من دل بزرگيانای داستی ناسیق

 خورهیملکه بودن بهش م
 دی مامانوبوسیشونیفرهان خم شدپ 
 دمادری شمابگیچشم هرچ_ 

  اشک توچشم هاش جمع شدمامان
 خت قرتوکمرشون خشک شد بدبي دخترهانی ادتومردنهیخب من برم شماهم بر_ 
  زده بودطنتی طورچون مامان حرفشوباشنی منم همدیفرهان خند 
 رمی چشم االن ميچشم به رو_ 
   جرقه بندبودنهی وسط بدبخت هافقط به ختنی رفت همه دخترهاری وقتيباهاش رفتم تادرورود 
 گاهمیسرموباخنده تکون دادم ورفتم توجا 
   هفتهکی خدمتکارامرخص شده بودن تاومدوهمهی نمی ورفتنمون به خونه طراوتی اخرعروسدبهی منوال رسنیبه هم 
 دیچسبی منوفرهان بود اخخخخ مي هفته خونه براکی 
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  نرفتنیی ازاسترس شب شام ازگلوم پامی شدنیسوارماش 
  به فرهانروکردم

 فرهان_ 
 جانم_ 
 ي بامهددمیچراباباموند_ 
  روهم باهاش فرستادم که تنهانباشهي زودتررفت مهد نگاه کنهدتوچشاتیچون بابات خجالت کش_ 
 خجالت چرا_ 
  ببخشهداونی کنم باي کارتونمی من نمانانبخشهی نکردبهشم گفتم تادايچون درحق توپدر_ 
 اها_ 
  
 دستشودرازکردواهنگ گذاشتم 
   جهنمامی تودنیمن ب️❤ 
  توحرف هام پرازغمیمن ب 
 استی تودردام قددریمن ب 
 زهی خاطرت واسم عززهیریام م تواشکیمن ب 
 استی تو دردام قددریمن ب 
 ای توطاقت ندارم بیمن ب 
 ای قرارم بی بکی تویمن ب 
 ای دلم ندارم بهی توي وقراری تو ارامشیمن ب 
 ای توطاقت ندارم بیمن ب 
 ای قرارم بی بکی تو یمن ب 
 ای قرارم بی بهی تو طاقت ن دارم چشم انتظارم یمن ب 
  نی نازنشهیدانمی پنیعاشق ترازمن رو زم 
 ️❤نی شم عاشقترونهی کن تا که من دیونگید 
   دوروبرمون ازفکردرمونينای که بوق ماشمی بوددوتامونم توحس بودیاهنگش عال 
  فرهان بودياوردسرموبرگردوندم دوست ها 
  خندم گرفتدنیرقصی ومزدنیبوق م 
 روکردم به فرهان 
 شه هادوستاتم دالشون خو_ 

  سرشوتکون دادباخنده
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  شادباشندمی من بودن بایدنبال عروس_ 
  شدمساکت

 دلم گرفته بودازعشق فرهان به خودم مطمعن ی بودولمی عروسنکهی وجلورونگاه کردم باای دادم به پشت صندلهیسرمدتک 
 نبودم

  اومددادصداشی پام دستمونگاه کردم فرهان دستموگرفته بودوفشارميدستم گرم شدرو 
 شهی مزحلی فکرنکن همه چيزیبه چ_ 
  وبازم روبه رورونگاه کردمدمی آه ازته دلم کشهی 

   حامدخاننی کردداخل پشت سرمافقط ماشتینوهدای بازکردوماشموتی خونه دروبارمیدیرس
 ون شدذوق کردم که اومده خونمادهی حامدخان پنی مامان ازماشدمی دمی شدادهی پارك کردن پرونی بهیاومدبق 
  روکردبهمی بهشون نرگسمیدی رسششونی پمی رفتگهیبافرهان دست تودست همد 
  دارم باهاتی کارخصوصزمیاعزی باناجانیدا_ 
  گوشههی گفتم ورفتم طرفش کشوندیچشم 
  خواستی مامانتم میعنی ارمی فرداصبح برات صبحونه می به بعددخترخودمنی توازازمیعز_ 
 دارمی بی زحمت نکشه شبم هروقت زنگ بزنگهی دادگفتمیب 
  من استرس داشتم نرگس جونم بدترشدییییقرمزشدم وا 

  گفتمباترس
  بشه مگهی قراره جیچرازنگ بزنم نصف شب_ 
  جفت دستاموگرفت دستش وفشاردادیدوبادلگرمیخند 
  من هستم به خودم زنگ بزنی اگرمادرخواستانای گفتم احوفتهی برات نمی نترس اتفاقزمیعز_ 
 نییسرموانداختم پا 
 چشم حتما_ 
 مینجاانگارزنشوخوردی فرهان چشم هاش مونده اهی بقشی پمی برگهیخب د_ 

   گرفتخندم
 هی بقشی پمی ورفتدستموگرفت

 وفتادروهمی داشت مگهی دادم بهش خسته بودم چشمام دهی وتکسادمیبازم کنارفرهان وا 
 همه رفتن روکردم به ی کدونمی اصالتوباغ نبودم نمی بامن ولناهمی وسحرواکردمارالی میفرهانم داشت بادوستان خدافظ 

 فرهان
  تاخونهامیفرهان من خسته ام چجورب_ 
 برمتیمن م_ 
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  دستشم پشت کمرم وبلندم کردهی ورزانوهامی دستشوانداخت زهی 
 دمی کشغی بودجی ناگهانچون

  االن فرهانـــــــــــــــــوفتمی منیرهان بزارن زم فیکنیکارمیچ_ 
 وفتهیدادنزن کرشدم مواظبم نم_ 
   بکنهتونهی نمي کاروفتممیاوففففف اگه ب 
  باالمی خونه وازپله هارفتمیدیرس 

  تخت فروداومدمي بازکردم ومن رودراتاقوباپاش
  روچشمام که فقط تشکربودختمیحرف دلمور 

 دیخند
  برهتی بروتاخستگارحمومینکن پاشولباساتودرب نگام ياونجور_ 
  فرهان عوض کنم گفتمي جلوتونمی نمدمی گفتم وبلندشدم واول لباس هاموبرداشتم دیاوهوم 
  من لباس هاموعوض کنم؟رونی بي برشهیفرهان م_ 
  من شوهرتم لباس هاتوعوض کن زودباششهینه نم_ 
 که دستم داغ شدوصداش کردمی داشتم تقالمشدی بازنمپشی المصب زپوبکشمی کردم ودستموبردم پشتم که زیپوف 

 ازکنارگوشم اومد
 کنمیمن بازم_ 
   بادستم گرفتمش وبرگشتم طرف فرهانوفتهی لباس ازتنم بنکهی قبل انییدپای اروم کشپوارومیوز 

 دمی قرمزشده ترسدمی دکه
  شدهی چيفرهان چراقرمزشد_ 
   زدمغی جمله روگفتم بلندم کردوپرتم کردروتخت جنیتاهم 
 ےکنــــــــــــــــــیکارمیچ_ 

  زدمهی خروم
  تونمی نمیفهمی تومشی پرمی خودموبگي جلوتونمیدالمصب من نم_ 

  لرزمی دارم مدکهی وفرهان ددمیلرز
   شوهرتمستمینلرزمن اژدهان_ 
  اشنهیبادستم چنگ زدم به س 
 میترسونی ميفرهان دار_ 
  کننی شبوتجربه منینترس همه زن وشوهرهاا_ 
 ترسمی من مخوامینه نه من نم_ 
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 بادستش گونه مونازکرد 
 ی نشتی اذدمی من هستم نترس خودتوبسپاربه من قول مینترس وقت_ 
  دلم اروم گرفت باالتماس گفتمکمی 
  هايفرهان توقول داد_ 
 باشه قول دادم_ 
   فرهانیروح دردوجسم درسته وسط هاکم اوردم ول کی می شدیکی شدکه منوفرهان نیوا 
   تجربه اش نکردهادهمی دخترونه که زيای ومن ازدخنکردی عاشقانه اش آرومم ميبازمزمه ها 
 يدای شوهرموعاشق وشانابودمی به من داشت من دایی زنانه ام گذاشتم ومطمعن بودم فرهان هم حس هايایبودم پابه دن 

 .......کردمیخودم م
  
  بغل فرهان بودمدارشدمی سرم بي روی دستيبانوازشا 
  گفتی نگاش کردم بامهربونمیدوتامونم لخت بود 
 ؟ي؟دردنداریخوب_ 
  آخ بلندبگمهی بددردگرفت که باعث شدیلی خردلمیخواستم تکون بخورم که  ز 

  هول شدفرهان
  شدیچ_ 
  چرااالندمی نفهميزی چشبی دردلمیدستاموگذاشتم ز 

 فشردمیدردم هاموباچشم
 رمیمیفرهان درددارم دارم م_ 
   بالشتيازم جداشدسرموگذاشت رو 
  صبرکنکنمی االن خوبت میگی مهیناچیرایزبونتوگازبگ_ 
 دمیچیپی منم همچنان بادردبه خودم مرونیبلندشدورفت ب 
  وصدام کردشمی پومدنشستی دستش بودکه بخارازش باالموانی لهی برگشت قهیبعدچنددق 
 انایدا_ 
 هوم_ 
 شهی خوب منوبخورحالتیبلندشوا_ 
  اشنهی دادم به سهی کردم بلندشم که دستشوانداخت پشتم وبلندم کردمنم چون تعادل نداشتم تکیسع 
  کردمنونگاشی بخوره ای عرق نعنااومدعوقققق کي اوردکه بومینی بکیوانونزدیل 
 فرهان سردمه_ 
 خوردمی رولبام گلوپ گلوپ موانوگذاشتی ودوباره لدرومی دستش مالفه روکشیکی بااونيفور 
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  کناردمیتانصفه خوردم بعدسرموکش 
 تونمی نمگهید_ 
 يبخورهنوزنصفشوخورد_ 
 تونمی نمگهی بعدبخورم االن دکمیبزار_ 
  دادیباشه بهوبادستش شکمموماساژم_ 
  فرهانونگاه کردمفونوزدنی که امی بودنطورنشستهیهم 
  فرهانهیک_ 
  بزاربرم دروبازکنمهدمامانمی شادونمینم_ 
 نییمنوخوابوندروتخت ورفت پا 
 هنوزدردم خوب نشده بودپاهاموتوشکمم جمع کرده بودم 

   فرهان اومدتوکه
   اومدهانامامانمیپاشودا_ 
  اوندکمکميدستموگذاشتم روتخت که بلندشم فور 
   برم حمومداولیفرهان با_ 
 ابروحمومی توروبعدبنهی ببمی وبره اول برنتتیخوادببیمامان م_ 
 باشه_ 
  نییباکمکش ازتخت اومدم پا 
  طرف پله هامی رفتيلباس هاموپوشندومورچه ا 
  روتنم نشسته بودي عرق سردنیی پامی اومدواشی واشی 
  مجبوربودمگهی دیدردداشتم ول 
   نرگس جون ازمبل بلندشدواومدطرفمونمیدی که رسنییپا 
 ای بنیابشی بدهی پرينجوری چرارنگت ایییی وازمیسالم عز_ 
 دیبازوموگرفت وکش 
   اخ بلندباالگفتم ودستموگذاشتم رودلمهیرومبل که فردواومدم  
  دست پاچه خم شدطرفمینرگس 
   توکه وضعت خرابه درازبکشي وايوا_ 
 بعدروکردبه فرهان 
  کن بدواکمکشیب_ 
 دمی اومدکمکم کرد،رومبل درازکشيفرهانم زود 
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  کی نی توای ساعت موندولکینرگس جون. وهمه به فکرت باشن یداددرازبکشی منقدرحالیا
 دی که دست کشدمیترکی داشتم مگهی خوردم داددزبهیزمی چیساعت کل 
  االنم باالروتخت نشستم که فرهان وانو آماده کنه برم حموم 
  پاچه شلوارشوتازانوزده بودباالخنده دارشده بودرونیفرهان اومدب 
  ه اسبلندشواماد_ 
 بلندشدم ولباس هامودراوردم ورفتم داخل حموم وان پرشده بودپشت سرم فرهان اومدتو 

  بهشروکردم
 کنمی خودم حموم ميچرااومد_ 

 بازوموگرفت
  نی اروم پاتوبزارتووان وبشيخوریزمیل_ 
  بودی نشستم تووان اخخخ عالواشی ابش ولرم بودیییییپامواوردم باالوگذاشتم تووان وا 

  اومدنشست لبه وانفرهانم
 ؟یابش خوبه راحت_ 
 هیاوهوم عال_ 
 دستشواوردروکشمم واروم اروم ماساژم داد 
  اب هم ماساژدهمیچسبی حالم خوب بود میلیخ 

  به فرهانروکردم
 يدی زحمت کشیلیدستت دردنکنه فرهان خ_ 
  نگام کردتیباجد 
  بکنمی به توتوجه نکنم به کی حرفونزن توزنمنی اگهید_ 
 ی واقعامرسیمرس_ 

  دیخند
 ادسرپانمونی زرونی بمیربری خب اروم شددردت؟بلندشودوش بگیلیخ_ 
   فرهان ازقبل اومدهرونیبازم باکمکش دوش گرفتم وحوله تن پوشموتنم کردم واومدم ب 
  که لباس هامواماده کنهرونیبودب 
 همونجورروتخت نشستم 
 فرهان لباس هاموبده_ 

  تاکمرتوکمدبود
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  خوب بوديدیپوشی بودکه نمي لباس خواب خاکبرسرهی دستش رونیاومدب 
  اشاره کردم به لباس خوابهبادستم

 من اونوبپوشم؟_ 
 اره مگه چشه_ 
  نداره نپوشم خوبهیچی هنکهیا_ 

  زدقهقه
 يخندیچرام_ 
 خندشوبه زورنگه داشت 
 یکن دخشکی بلندشوموهاتم بایپوشی روپوششوهم مینارفتی انیی بعدپانوبپوشیا_ 
   نداشتیبی فرهان شوهرم بودعگهی دی ولدمیبلندشدم ولباسوتنم کردم که خودم خجالت کش 
  کنهگرکبابی قراربودجنیی پامیموهامم فرهان خشک کرد وباهم رفت 
 کردی مگرهاروکبابیتواشپزخونه نشسته بودم وفرهان ج 
  فرماشدنفی ربع اقاتشرهیعدی 
 بدوفرهان من گشنمه_ 
  ي بخوردمیاالن م_ 
  اب دهنم راه افتادییییزوای هاروگذاشت رومخیس 
 نون هارواوردونشست کنارم وشروع کردبه لقمه گرفتن 
  لقمه بودکه گفتمنی توسومخورمی ومن مگرفتیاون م 
 گهیااافرهان خودتم بخورد_ 
  اول توبخوربعدمنخورمیچشم منم م_ 
 بازم لقمه گرفت وداددستم 
 زبلندشدمی که ازپشت مدمیترکی داشتم مگهی دمی همه روباهم خوردبی ترتنیبه ا 
 ترکمی دارم میییوا_ 
   روکاناپه بخوابم که فرهان زودترنشست واشاره کردبه پاشخواستمی توحال ممیفرهانم بلندشدورفت 
   وسرموگذاشتم روپاشدمیمنم درازکش 
   به خاطرششدحاضربودمیادترمیارامش داشتم چون فرهانوداشتم عشقم هرلحظه بهش ز 
  بودادترشدهی حس زنی امی ازدواج کرده بودیجونموبدم ازوقت 

  اومدصداش
  خوبهنیلموببیف_ 
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  لمهیحواسمودادم به ف 
   نوازشاباعث شده بودخمارخواب بشمنی اکردیفرهانم موهامونوازش م 
 نخوابا_ 
 ادیخوابم ن_ 
  باالمی بلندشوبرستی نيزی روت چينجوریا_ 
 به دمی نفهمگهی ترشدودقی تاالپ تلوپ قلبش خوابم عمي افتادباصدانشی کردخم شدبغلم کردسرم روسونوخاموشیتلوز 

 ........انهی میدیباالرس
  
  
  

   هراسونزدچونی قلبم تندمدارشدمیزدبی بلندفرهان که داشت پشت تلفن حرف ميباصدا
   تلفنش تموم شدهنیی ومنگ رفتم پاجی لحافوکنارزدم وازتخت بلندشم گدارشدمیب 
 بودبادوتادستاش موهاشوچنگ زده بود 

   زدمصداش
 فرهان_ 
  دفعه سرشوبلندکردکی
 يدارشدیچراب_ 

  طرفشرفتم
  بود؟ی کردکدارمیاخه صدات بلندبودب_ 

  دادسرشوتکون
  صبونهمیابری بی کچیه_ 
  بهش وبادستم شونه شونگه داشتمدمیرس 
  بودیبگوفرهان،طرف ک_ 
 مامانم_ 
 یختی گفت که بهم ریچ_ 
  ولش کنیچیه_ 
  نشستم روپاش ودستاموحلقه کردم دورگردنش وزل زدم به چشم هاششهی نمينجوری ادمید 
 ی بزنی به کیفرهان من زنتم حرف دلتوبه من نزن_ 

  زدمراخروهمی ترقرارگرفتی تاثانگارتحت
  روزانداختهنی گفته که شوهرمنوبه ای مامانت چزمیعز_ 
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 دوگفتیکش قی نفس عمهی
 ی که توترنسدنینافهمیمامانم ا_ 
  خشکم زدسادیقلبم وا 
 همونجورمات فرهان شدم 
  هستمی مرگهیدیانگارفهم 

  زدصدام
 انایدا_ 
 تکون نخوردم دست خودم نبودبهتم زده بود 
  نداره گذاشتم رومبل ورفتدهیدفایتکونم داد د 
  رفتشمی که ازپدمی دی ولدمیرفتنشوند 
  وانوابی هم دستش بوددستشوکردتولیوانی قرارگرفت لدمی دي جلودکهی هم طول نکشهیثان 

  نیی بلندگفتم وقطره اشک هابودکه ازچشم هام پایییی ههی شوك زده دتوصورتمیدستشوپاش
  بفهمه من ترنسمی کسنیخواستی به شانسم نمزدمی هق هقم بلندشده بودزارمگهیومددیم
  شدم توبغلشدهی کش کهکردمی مهی گرنطورداشتمیهم 
  اخهیکنی مهی گری چيبرا_ 
  گهی کردم که دهی چقدرگردونمی نمکردمی مهی اش بودوگرنهی جوابشوبدم سرم روستونستنینم 
   بدوازبغلادی ازگلوم باالميزی چهی حالت تهوع داشتم احساس کردم رفتمیداشتم ازحال م 
  ی دروبازکردم وباالاوردم معده ام خالیی به طرف دستشودمیی ودورونیفرهان اومدم ب 
   بدتراومدتویبودهمش زرداب بود وسط عوق زدن هام فرهان اومدتوبادستم گفتم بره ول 
  میشادی عوق زدن هام تموم شدابوبازکردم اب مگهی دقهی بعدچنددقدادیپشستموماساژم 
  کنهی نگام میهان داره بانگران فردمی اب بودن ابوبسنم وسرموبلندکردم دسیروصورتم لباسام وموهام خ 
  فرهان_ 
 رونی بمی زدیی دادبه خودش وازدستشوهیانگارتوفکربودبه خودش اومد،اومدمنوتک 
   باشمفی ضعدمی نبود باسه تاعمل پشت سرهم باي قوادبدنمی من زدیلرزیپاهام م 
   که منوازفرهاندونستمی زل زدم مي نقطه اهیبردم طرف کاناپه ونشستم روش وبه  
   فرهانوپدرکنم لعنت به منتوتستمی بچه داربشم نمتونستمی چون ترنس بودم نمکننیجدام 
  به عشقم برسم دوباره اشکم دراومدنکهیکه فقط به فکرخودم بودم به فکرا 

  فرهان اومدي جديصدا
  تمومش کني نکردي کردهیگر_ 
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  دادبه شونه اشهیست بادستش سرموتک بهش نکردم همونجورتوفکربودم که کنارم نشیتوجه 
 زی همه چشهینگران نباش درست م_ 

  گفتمکردمی نقطه داشتم نگاه مهی به همونجورکه
   دوست داشتنخواستمی تازه ازدواج کرده بودم تازه ممیدی رومی زندگيمن تازه داشتم رو_ 
 دونمی اره مدونمی مکننیام منوازت جددمیچشی من تازه داشتم طعم شوهرداشتن ومرمیادبگیوعاشق شدن  

 زدمی حرف منجورداشتمیهم
  فرهان گفتکه

  نکني خودخورنهمهی ايزی نه چدمی تورونه طالق مرممی بمانامنیدا_ 
  زل زدم بهشی اشکيبرگشتم طرفش باچشم ها 
 ارمی برات بچه بتونمی منم نميزی نه چي منودوست دار،تونهي طالقم نديخوای ميچجور_ 

  مثل من زل زدتوچشماماونم
  بفهم مگه ادم زنشودوست ندارهی ندارم به تو،توزنمی من حسیدونیازکجام_ 
   دوست داشتنی ولشهی گوشت بکن عشق تبش تنده وزودسردمزهی اویگیزمی جهیانایدا 
 نهی ترنیری دوستم داشته باش که دوست داشتن شی پس عاشقم نباش ولکشونهی عشق ادموازعرش به فرش مدارهیتاابدپا 
  فرهانم منودوست داشته باشه؟شهی میعنی خدایییحرف هاش به دلم نشست وا 
 خواد؟ی بچه نم؟تودلتیاگه منوازت جداکنن چ_ 
  خوبه؟می داربشدبچهی باي چجورمینی دکترتاببمیری جداکنه ازمن ودومامتونهی تورونمیاوالکس_ 
 اوهوم_ 
 دختره لوس_ 
  شوهرم لوس باشميخندم گرفت خوب لوس بودم دوست داشتم برا 
  شوهرمه دوست دارم لوس بشم_ 
  دلش منم ازخنده اون خندم گرفتدازتهیخند 
 فرهان_ 
 جان فرهان_ 
 ي دفعه بامن خوب شدکیچراتو_ 
  فکرکردوبه چشم هام زل زدکمی
  خانم خوشگله خوب تودل شوهرش جابازکردهنیچون ا_ 
  گفتتی لب هام زوباجدي روي کنم بوسه الی تحلهیحرف هاشوتجزتاخواستم  
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 می بدنکن بلندشوحاضرشوکه بري حق جداکردن توروازمن نداره پس فکرهای کسیمی همه چی همسرمیزمی عزیتوزنم_ 
 رونیب
  
  
   رودارم تجربهی خوبیلی خی ازاون شب وحشتناك بافرهان زندگگذرهی ماه ازاون شب مکی
   بامحمدنامزدکردن البتهاهمی بهم دالزنهی سرمي مهدزنمی حرف می بامامانم تلفنکنمیم 
  دنمونیاددی ومرهی میرابی زرادنهی هی ولننیباخرج فرهان پدرمادرفرهانم باهامون سرسنگ 
   دوستش دارمزهی برام عزي مثل مهدزنهی زن داداش صدامشهیومنومثل هم 
  جونننننن اخي شهربازمیامشب قراره بافرهان بر 
 ادمنتظرنمونهی زنیی حاضرشدم که فرهان پايزود 
   وکفشی صورتزی ري هادباگلی سفشمی ابري وروسردی رنگ باشلوارسفيری مانتوشهی 
 درنگیعی فی رنگ باکی عروسکس صورتيها 
   کردمی خدافظی وباطراوتنییبدورفتم پا 
 نی فرهان نشسته توماشدمی درونیرفتم ب 
 نشستم وسالم کردم 
 سالممم_ 
 زیسالم عز_ 
 می کن برشی اتیفرهان_ 

  گرفتخندش
 ی حرف بزني بلدمیلوت_ 
  اومدميعشوه ا 
  بلدمی من همه چیپس چ_ 
  برتوبانونیافر_ 
 ي به شهربازمی که برسمیساعت توراه بود1حدود 
  ومنتظرفرهان شدمنیی پادمی پريزود 
  شداومدطرفمادهی کردوپنوخاموشیاونم ماش 
 یشی مادهی که زودپيعجله دار_ 
  ادنرفتمی زياره ذوق دارم شهرباز_ 
 دستموگرفت 
  نترسيایادمیبامن ز_ 
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 دمیازذوقم دستاموبهم کوب 
 وللللللللیا _ 
  دخترواشی_ 
  می گفتم سوارشدمی دی هرچبی ترتنی به اي داخل شهربازمی ورفتدمیباذوق دستشوکش 
  نی مال بچه هاس من بااگفتیشدمی اراموسوارنمي هالهیالبته ترسناك هارو نه فرهانم وس 
  تونستی نمکردمی وسوارش مشدمی من با زورمتوسل می ولزاربشمینجورچی سواراامیابهتم ب 
  بعدشرهی بگتی هم رفت بلچارهی فرهانوصدازدم اون بدمیبهم نه بگه ازدورچرخ وفلک ود 
  ست فرهانوبازکردم رفتم ودمی کنارهم نشستمی وسوارچرخ وفلک شدمی گرفتپسی چمیرفت 
 بغلش تو 

  میخوردی مپسی هم چبغل
 فرهان_ 
 جانم_ 
 يچقدردوستم دار_ 
 مینیبادستش زدرونوك ب 
 ستی نشووقت اعتراف گرفتن نطونیش_ 

  کردماعتراض
 ي دوستم داری توتاحاالنگفتگهیفرهانننن بگود_ 
 گمیبه موقع اش م_ 
  ناراحت شدم گفتدکهیساکت شدم انگارفهم 
  تورودوست دارم،خوب شد؟انامنیدا_ 
 زدم به بازوش 
 مسخره نکن_ 
  گفتمي جدکنمیمسخره نم_ 
  وزل زدم توچشم هاشرونیازبغلش اومدم ب 
 توچشم هام نگاه کن وبگودوست دارم_ 
 چشم هامونگاه کرد 
 دوست دارم_ 
   لبي قدم شدم ولب هام روشی بارپنی اولي فرهان دوستم داشت براستادیاایانگاردن 
 ......  کردمی من لب هاموحرکت دادم ازشوك دراومدوهمراهی نکردولیهاش گذاشتم بهتش زدچون حرکت 
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 .می ازهم جداشدلی می بنیی پامیدی که رسمی هم بوددنیتواوج بوس 
  دونستمی فرهانونمی بودم که فرهان دوستم داره ولنی من توفکرامی ساکت بودمی شدادهیپ 
  برگردم خونه مظلومانهخواستمی نممی شددهی کشنی ناخوداگاه به طرف ماشهیفکرش چ 

  کردم وگفتمنگاش
 فرهان_ 

  کردنگام
 یکنی نگام مينجوری شده چراایچ_ 
  خونه؟میگردیبرم_ 
  رستوران براشاممیری ممینه دار_ 
  گفتمولی اهی به کمرم دادم وي قرهیباذوق  
 دیدستموگرفت کش 
 يدی قرمابونیچراوسط خ تويبری منوميابرو_ 
  برم خونهکشهیاخه حوصلم نم_ 
  میری اخرشب ممیرینترس نم_ 
 ی فرهاني دارولیا_ 
 می وسوارشدنی ماشمیدی ام دادم که چپ چپ نگام کرد رسگهی قر دهی 
 میریکدوم رستوران م_ 
 م؟ی وقته ابگوشت نخوردم بریلیخ_ 
 میاره بر_ 
 نورواونوری حرف زدم ازای مغزشوخوردم کلی کلمیتابرس 
  فرهان زنگ خورد برداشتی رستوران که گوشي جلومیدیرس 
 اااا محمده_ 
 جواب بده خوب_ 
 دکمه اتصالوزدوگذاشت گوشش 
 الو_ 

..... 
 سالم ممنون_ 

..... 
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 ما؟_ 
..... 

 رونی بمی رفتاناشامیبادا_ 
..... 

  شما؟نییکجا_ 
..... 

 ... ما رستورانشی پنیای بنیکیپس نزد_ 
.... 
 نیای تابمیدیباشه سفارش نم_ 

.... 
 خدافظ_ 
 قطع کردوروکردبهم 
 کموننی نزدشتونی پمیایگفت م_ 
 انیسرموتکون دادم خوشحال شدم که م 
 انی تابمی دوربزنهی می گرفتمی وتصممی شدادهی پنیازماش 
  که فرهان گفتمیزدی قدم ممیداشت 
 فرداازدکتروقت گرفتم_ 
 تعجب کردم 
 يچه دکتر_ 
 زنان_ 
  زنان؟اون چراییییچ_ 
 می داربشدبچهی چطوربامینی ببنکهی ايبرا_ 
 اهاباش_ 
 می مابچه داربشي چجوریعنی 
 شه؟ی میعنی 

 چطور
 دمیاروشنی بلندداليتوفکربودم که صدا 
 سالمممممم_ 
  بهم ومحکم بغلم کرددمیرس 
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 ازاون طرف فرهانومحمددست دادن باهم 
 داکردم جاروازخودمیدال 
 ي منوتودختر ازبس فشاردادیکشت_ 
  دلتنگت بودمکارکنمیچ_ 
 روکردم به فرهان 
  هام؟گشنمونهیبر_ 

  دادسرشوتکون
 میباشه بر_ 

  شدماهمراهیبادال
 گذره؟یچخبر؟هوش م_ 
 نه مثل شما_ 

  به بازوشزدم
 شترازمنیدبی شاگذرهینترس به توام خوش م_ 
 کنمی می درکنارش احساس خوشبختهیاره محمدعال_ 
 ی خوشبخت باششهی همیخب خداروشکراله_ 

  کردبغلم
 ....... جونمی ابجیمرس_ 
  
  
 نفره فرهان روبه همه گفت4زی مهی می دنج رستوران نشستي جاهیتو 
 ادگارسونهی االن منیخوری میچ_ 
 من جوجه کباب:محمد 
 منم جوجه:ایدال 
 يخوریفرهان توچب م:من 
  خوامیمن کباب برگ م:فرهان 
 خورمیپس منم همونوم_ 
  باشهیکی دوست داشتم غذاهامون دچونیخند 
 .ادی که غذاهامون بمی چرت وپرت گفتقهیدق10گارسونه که اوموغذاهاروسفارش دادن تا 
  زمونی اومدطرف مي پسرهی که میخوردی غذاهامونوممیداشت 
 وروبه فرهان گفت 
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 داقایببخش_ 
 بفرما:فرهان 
 پسره به من اشاره کرد 
  خانم خواهرشماست؟نیا_ 
 چطور:فرهان 
  باخواهرتون چندکالم صحبت داشته باشمدمنی بدداجازهی داشتم اگرلطف کنیقصددوست_ 
 خوردزدتشیپسره حرفش تموم نشده بودکه فرهان افتادبه جونش تام 
 گفتی فرهانم پشت سرهم مدمی کشغیج 
 کشمتی؟ميدی میشنهاددوستین پپست فطرت به زن م_ 
 متوسل شوم به محمد 
 ریتوروخداجلوشوبگ_ 
 دعقبیمحمدهم خودشودخالت دادوفرهانوکش 

 ای من باکنارداداشی بیفرهان کشت:محمد
  بشمنی بهم تنه بزنه پخش زمیکی بودیدستم رودهنم خشک شده بودم کاف 
   لحظه فرهانهی رونی فرهانوجداکردن پسره روازرستوران انداختن بدمیفقط د 
  خشکم زدهدکهیسرشوبرگردوندمنود 
  رونی تنش منوازشوك بي اش بونهی سموچسبوندبهیشونی بغلم کردپدبهمیبدواومدطرفم رس 
  بردمیشترفرومی وصورتموبکردمی مهی بلندگري هق هقم بلندشد باصداختیاورد اشکام ر 
  اش فرهانم دستشوگذاشته بودپشت سرمنهیتوس 

 دمی شنصداشوکنارگوشم
   من سالمم منوازخودش جداکردنی تموم شدببزمیاناعزیدا_ 
  نشدهمیزی سالمم چنیبب_ 
  خش مانندگفتميبه زوردهنموبازکردم باصدا 
  دعوانکنگهید_ 

  بغلم کرددوباره
 کنمی دعوانمگهی چشم دیییاله_ 
 اری ابوبده بخوره حالش جابنیاایاقافرهان ب_ 
   اورده بوبهمابودابیدال 
  جانداشتمگهیان ابوگرفتوبه خوردم دادتانصفه خوردم دفره 
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  البته قبلش فرهان رفت پول غذاهاروحساب کردرونی بمی حالم جااومدرفتکمی 
 ..... سکوت بودوسکوتمی شدنی وسوارماشمی کردیناخدافظیاای بادالنی طرف ماشمیرفت 

   نگران منی خونه طراوتمی اومدنکهی بعداکنمی فکرمشبی ودارم به ددمی درازکشروتختم
   خواب توبغلش بودم کهي باالبرامیدبعدرفتی بهم رسی بودحسابدهیبودچون رنگوروم پر 
 فکردکتره ذهنمومشغول کرده بود 
 فرهان_ 
 جان فرهان_ 
 ؟يدی م؟منوطالقیکنیکارمی چنی بچه داربشنیتونی نمگهیاگه دکتربگه د_ 

  نگام کردبااخم
  فکرنکن وبخوابيزی به چادواردشدهی امروزاسترس بهت زدمی من طالقت نمنیشی بچه دارنمنابگیاگه دکتره بگه کل دن_ 
  بخوابمکمی دلم قرص شدوتونستم کمیباحرفش  
  چسبونده بودنهی روکاغذنوشته بودورواناروی همه امی که برامیم4صبح زودفرهان رفته بودگفته بودبعدظهرساعت 
  قراره بگدروزدنی استرس دکتره روازاالن داشتم که چنییحال نداشتم بلندشم برم پا 
 اناجانیدا_ 
  بودیطراوت 
 دییبله بفرما_ 
 دروبازکردواومدتومنم بالفاصله نشستم سرجام اومدکنارم نشست 
 نیبلندشووقت نهاره،نهارتوبخوربعدحاضرشوکه فرهان اومدبر_ 
 چشم طراوت جونم_ 
 زطراوتی بالبلندشدعزیجونت ب_ 
  نیی پامی رفتی باطراوترونی به سروصورتم زدم واومدم بی ابییبلندشدم ورفتم دستشو 
  دکترهشی سرگرم کردم که فکرم نره پيتاساعت چهارخودموبه نحو 
  شدمنی کردم ورفتم سوارماشی خدافظیراس ساعت چهارفرهان تک زنگ زد باطراوت 
  سالم_ 
 ؟یسالم خوب_ 
  استرس دارمکمی یاره ول_ 
 رهی خشاالکهیداشته باش ان_ 
 دوره مطب دکتره؟_ 
  ربع راهههینه _ 
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 می توفکربودي توسکوت گذشت دوتامونم به نحومی گفتم وتابرسیاهان 
 می شدادهی کردوپنوپاركی ماشمیدی ربع رسهیبعد 
  می نشدگهیمطب دکتره طبقه اول بود سواراسانسورد 
   که فرهان بره هماهنگ کنهستادمی جااهیمطبش غلغله بود 

  اومدگفتیوقت
  استوعشقی بازیپارت_

  گرفتخندش
 رهیدخترنخندونم ابهتم م_ 
 اوهوابهت ول کن توروخدا_ 
  تااسترس نداشته باشممی بحث کردي بعدضینجورتادوتامریهم 
  دیی نوبت شماست بفرماي موسوياقا_ 
  می ووارداتاق شدمیبسم اهللا گفت 
 ساله بود45یال40 زن هیدکتره  
  میری مامضیبعددوتامر_ازجاش بلن  

  کردنکی کردبه سالم علدشدوشروع
 دیی بفرماي موسويبه به اقا_ 
 سالم خانم دکتر_ 
 میمنم سالم دادم ونشست 

  روکردبه فرهاندکتره
 نیای که بنی منوقابل دونستادکهی ازدست من برميخب چه کار_ 
  وشروع کرددی کشقی نفس عمهیفرهان  
 که میینجای بچه داربشن مااالن اتوننی که عملش کرده گفته ترنس هانميخانم دکترخانم بنده قبالترنس بوده ودکتر_ 

 انهی می داره مابچه داربشاامکانی انیشمابگ
 دکتره منونگاه کرد 
 دیکنی چرااون کارونمدنی هاهستن رحم اجاره میلیخب دخترم االن خ_ 
  بچه خودم باشهخوامی من مشهی فقط بچه فرهان مهشیمن تخمک ندارم بچه ازمن نم_ 

  فکرکردبعدروبه دوتامون گفتکمی دکتره
  هم ازتوپسرم هم ازدخترمونیعنی هست که هم بچه ازخودشمابشه ی راههی_ 

  خوشحال گفتفرهان
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  یچه راه_ 
  هاادهی خرجش زکمی_ 
  خداروشکردارمستیخانم دکترپولش مهم ن_ 
 ........ت که اونم راه هسهیباشه پس فقط _ 
  
  رحموندهی راه هست که اونم پهیباشه پس فقط _ 
  میتعجب کرد 
 ی چیعنی_ 

  نگام کرددکتره
  هی برات که بچه ازوجودخودت باشه فقط زارنی ورحم میکنی عمل میعنی وندرحمی پزمیعز_ 
  هستیمشکل 

  همزمانمی گفتدوتامونم
 ؟یچ_ 
  خارجنیدبری باکننی عمل نمرانیتوا_ 
 کدوم کشور:فرهان 
  پورفسورههی کنهی عملومنی من اونجااشنادارم که همنی اگه خواستکایامر_ 
  عملي برامی وبرمی اقدام کنيدچجوری مااالن بارمی هست تاقله قاف هم می عملنیاگه بدونم واقعاهمچن:فرهان  
  شماروبگم فردابهتون اطالع بدمطی من امشب بادکترحرف بزنم شرانیریشمافردابامن تماس بگ_ 
  روکردم به دکترهمیبلندشد 
 دی درحق من کردی لطف بزرگاممنونمی دنهی_ 
 نی بشي منم دوست دارم شماصاحب فرزندفمهی وظکنمیخواهش م_ 
 ممنونم بااجازه_ 
   بشم ازوجودخودمي صاحب فرزندتونستمی شادبودم منم مرونی بمیفرهانم تشکرکردواومد 
  اممنونی دنهی خداممنونم ییییییییقراربودتوشکم من بزرگ بشه وا 
  روکردم به فرهانمی شدنیسوارماش 
   که بتونم دادبزنمیی جاهیفرهان برو_ 
 دادچرا_ 
 گهی خداروصدابزنم تشکرکنم ازش برودخوامیم_ 
  شدم بام تهرانرمتوجهیسرشوتکون دادازمس 
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  باشهرپامی که شهرزییفتم جا شدم رادهی نکرده پنوپاركی ماشمیدیرس 
 زیی هوالرزون بودچون اخرتابستون واول پادمی کشقی نفس عمهیچشم هاموبسم  

  ودادزدمرونی بنفسمودادم
 ےــــــــــــــــــینقدررررررمهربونیخدااااااااااااااعاشقتــــــــــــــــــم چراااااااا_ 
 دی دادوزدم فرهان کنارم رسنیتاا 

  دستموگرفت
 1،2،3 میباهم دادبزن_ 
 ــــــــــــــــمیخدااااااااااااااا ممنونت_ 
   دادم به شونه فرهانهی شدم تکحالی بمیخوب دادهامونوزد 
 م؟یبر_ 
 میبر_ 
   خونهمی وبرگشتمی شدنیسوارماش 
  فرهان روکردبهممیدیتارس 
  برم بخوابم خسته امخوامی من مخورمی نماناشامیدا_ 
 می باهم برستیه ام نباشه منم گرسن_ 
 دطرفمونیی دوندنمونی بادی داخل طراوتمی رفتمی شدادهیپ 
  شدیسالم چ_ 
  بعدمیطراوت جان بزاربرس:فرهان 
  گفت دکترهی بگوچگهی ديدیرس_ 
 گهی روفردامی جواب قطعزنهی پورفوسورحرف مهی گفت بایچیفعاله:فرهان 
 دشامیایدبی هاتونوعوض کندلباسی بررهی خشاالکهیاهاا_ 
 دونمی بخوابم فرهانونمرمی من که ممیستی گرسنه نیطراوت:من 
  بخوابمرمیمنم م:فرهان 
 شهی باباباشکم گرسنه که نميا_ 
  بااجازه من رفتمستمی من که گرسنه نشهینه م_ 
 راه افتادم رفتم پشت سرمم فرهان اومد 
  می لباس هامونوعوض کردمی باالهرکدوم رفتمیدیرس 
 ومدی خوابم میهم نشده بودول10 هنوزساعت مردمیدم روتخت داشتم م زرجهیمن که ش 
  توبغلشدمیدهودموکشیفرهانم اومددرازکش 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 336 

  روقلبشسرموگذاشتم
 یفرهان_ 
 جان فرهان_ 
 اد؟یابی منم مادربشم ازخودم به دنشهی میعنی_ 
   اگه هم نشه نشده فکرنکنمیشیچراکه نشه بزارفردامطمعن م_ 
 ي مردیلی خی دوست دارم فرهان ممنون که پشتمیلیهوممم خ_ 
 دیسرموبوس 
 ........منم دوست دارم_ 
  
  

  ازخواب بلندشدم بغل فرهان بودم تعجب کردم چرازودترنرفته سرکاری وقتصبح
  غرق خوابه صداش زدمدمید
 فرهان_ 
 دی کردوبازخوابی هومهی 
  دادمنبارتکونشیا 
 فرهاننن_ 
 هوممم چخبرته_ 
 گهی بلندشوبروديمگه توکارندار_ 
  االنشمیبلندم_ 
  بلندشدمرونوازتختیازبغلش اومدم ب 
   صداش زدمکنهی موهاشوشونه منهی اي فرهان حاضرواماده داره جلودمیرفتم دستوصورتموشستم اومدم د 
 فرهان_ 
 برگشت نگام کرد 
  گفتی چنمی خبرم کن هاببيبه دکتره زنگ زد_ 
 باشه_ 
  هاابداری ورونوك پاهام بلندشدم وگونه شومحکم بوس کردم به قول بعضشکیرفتم نزد 
 دی چسبشششیاخ_ 
 دبغلشیدمنوکشیخند 
  ی باهالیلی بخداخییییوا_ 
 ی ناناسی خوشگلی خانمی خوبنیبله که باهالم دختربه ا_ 
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  حرفماومدوسط
  هانهی هندونه هاتومن نگه دارم سنگخوامیم_ 
  زدم به بازوش 
  شدرتی دابرویب_ 
 خم شولب هاموبوسه زد 
  برم سرکارتونمی لبات نمدنیمن بدون چش_ 
  قدم شدم ولب هامورولب هاش قراردادمشی ومنم پرشدمیجوگ 
  کردموبوسیشونی بعدپمی وجداشدمی ازهم گرفتقی بوسه عمهی 
 من رفتم فعال_ 
 فعال_ 
 موندن بود بهترازتنهانیی که فرهان رفت غصه ام گرفت بلندشدم رفتم پایوقت 
  جواب دادمي فورهی مهددمی درش اوردم دبمی زنگ خورد ازجمی که گوشنیی پادمیهنوزنرس 
 یسالم داداش_ 

 دیخند
 ؟یسالم نفس داداش خوب_ 
  خوبم چخب ازتویمرس_ 
  خبرکاره ودرسیب_ 
 ناخوبن؟ی مامان اانایزدای عزیموفق باش_ 
  مامان دلتنگتهیاره ول_ 
  خونموننیای بمیکنیبزاربافرهان حرف بزنم دعوتتون م_ 
 صداش ذوق زده شد 
  یگی راست مییییییوا_ 
  هماهنگ کنم زنگ بزنمادباهاشیاره بزارشب ب_ 
 میایباشه حتمام_ 
 بروبه کارت برس فعال_ 
 يمواظب خودت باش با_ 
 تلفنوقطع کردم ورفتم اشپزخونه تاصبحونه بخورم 
   نگاه کردن اووووو بهونی کردنوتلوزي نکردم ازحموم گرفته واشپزراکهکای تاعصرچدونمینم 
   بودمادگرفتهی که ببافم تازه رفتمی البته کلنجارمبافتمی داشتم موهامومادیشمارش نم 
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  زدم طرفشرجهی زنگ خورد شلمیبافتنو،که موبا 
 فرهان بودبالفاصله ارتباطوبرقرارکردم 
 الو_ 
 انایسالم دا_ 
  گفت دکترهیان بگوچسالم فره_ 
 بزارسالمموکامل کنم بعد_ 
  خب بگویلیخ_ 
  گهی خودپورفسوره هم قبول کرده عمل کنه تادوهفته دستی نیزنگ زدم گفت حله مشکل_ 
  رزروکردمي بودمنم فورتی ازشانسمون واسه دوهفته بعدبلییمای زنگ زدم دفترهواپمیدبریبا 
 شهیاخ جون فرهان باورم نم_ 
 زمی عزباورت بشه_ 
  فرهانیراست_ 
 جانم_ 
  خونمون؟انینابیمن بگم فردامامان ا_ 
 انی چرانانیاره بگوب_ 
 زنمیممنون االن زنگ م_ 
 باشه منم برم فعال_ 
 فعال_ 
  تلفنوقطع کردم 
   زدمغی باالوجدمی فکرکردم تازه ازشوك دراومدم وپرذرهی 
 ....... زدمی مغی باهاوجدمیپری میه
  
  

   بابامرهی نمادمی که مامان بابام اومدن ي اونروزي گذشته امروزروزپروازمونه فردادوهفته
  نی سرسنگی بودم بهرحال پدرم بودولدهی ازش ندی محبتمیسال زندگ23همش شرمنده بودتو 

 کردی هاببخشم وفرهان منودرك مي زودنی به اتونستمی ونمبودم
   چون اومده بودخونهشناختی سرازپانميمهد  
  گفتی وفرهان مدادوباافتخارازمنی جلومنهی سرفتیواهرش هرجامخ 
  ی ولای منودالمی ناراحت بودیلی خمی هم پس فردابودکه مامتاسفانه نبودایازدواج محمدودال 
   بچه دارشدن مني من برايخوشحال بودبرا 
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 میشب پروازداشت8امروزساعت  
   عملنی هممی اونجاکارداری ماهکی پورفسوره گفته بودمیساعت به پروازوقت داشت4درست 
  بتونم درست بشمبردکهی وقت می ماهکیناحدردیودرست شدنموا 
  نیی که فرهان ببره پابستمی منم داشتم درچمدونارومرهیفرهان رفته بوددوش بگ 
  حوله منوبدهانایدا_ 
 بلندشدم حوله شودادم تشکرکردوحوله روتنش کرد 
 رونیحوله پوش اومدب 
 ؟یتچمدوناروبس_ 
 اره زحمت بردنش باتو_ 
 برمیباشه خودم م_ 
  دنیشروع کردموهاشوسشوارکش 

   دوتامونمدمیرونموپوشی بي لباس هادمنمی هاشوکه من اماده گذاشته بودم روتخت پوشولباس
 شدی اتاقم تنگ مي دلم برانیی پامیحاضرواماده وفرهان چمدون به دست رفت 
  نجای سخت بوددل کندن ازایلیخ 
  بودسادهی به دست واینی سونی گري باچشم هایطراوت 
 بدورفتم طرفش خودموانداختم توبغلش 
  ازت دل بکنمي چجورشهی مذرهی دلم برات یطراوت_ 
 ای نياوردی نياری منومشاالنوهی ايری میمنم سخته برام ول_ 

  گرفتخندم
  چشم_ 

  نی طرف ماشمی ورفتمی ردشدرشی سرمون واززي باالقرانوگرفت
   پشتمی شدنی کردوسوارماشی بافرهانم خدافظنی باهامون اومدتادم ماشیطراوت 
   بهمی شدومارفتختهیسرمون اب ر 
 ..... داشتشی درپی که مطمعنن خوشبختیدانبال سرنوشت 
  

   فشارمکردمی چون تاحاالسوار نشده بودم احساس ممی نشستموکنارهمیماشدیسوارهواپ
 افتاده دستموگذاشتم رودست فرهان 
  سردهکنمی احساس ماخودمی دستم سرده نیفرهان بب_ 
 باتعجب نگام کرد 
  تويسردته؟چراسرد_ 
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  کهمانشدمی فشارم افتاده اخه تاحاالسوارهواپکنمیاحساس م_ 
  کردتوبغلشتمیدستشوبازکردوهدا 
  ازاسترس هست نه فشاري نه خبرنجاخوبهیا_ 
   جوننمی زمي زن رونی خوشبخت ترکردمی روفلبش بوداحساس م سرمگفتیراست م 
   شدواعالم پروازدادنمابستهی هواپيفرهانوداشتم درها 
   داد باوحشت فرهانونگاه کردمی وحشتناکي صداهی خورد وماتکونیتوبحراعالم بودم که هواپ 
 کنهی مينجوری چراامیریمیفرهان فرهان االن م_ 
 وسرموبوس کرد زدي کننده ایلبخنددلگرم 
  امنهی واسه همونه نترس سرتوبزارروسشهی بلندممادارهی هواپزدلمیعز_ 
 دمیشنی صدارومی ولنمی اش وچشم هامومحکم بستم که نبنهیدوباره سرموگذاشتم روس 
 ..... بعدعادت کردم وچون خسته بودم خوابم بردکمی یول 
  
  بلندشومیدی جان رسانای دازمیعز_ 
 چشم هاموبازکردم 
 رونی سمت در ازبغلش اومدم برنی همه دارن مدمید 
 م؟یدیرس_ 
 دیخند 
 میبله بااجازه تون بلندشوبر_ 
 نیی پامی وازپله هارفترونی بمیبلندشدم واومد 
  طرف گرفتن چمدون هامیرفت 
  دادزدی به زبون فارسیکی که ی به سمت خروجمی ورفتمیچمدون هامونوگرفت 
 فرهان فرهان_ 
  کنهی طرفمون وفرهان فرهان مدوهی منادارهیا22ی ال20 پسرهی میدی دمیبرگشت 
  دستشودرازکردطرف فرهاندیتارس 
  هستمنیسالم من حس_ 
 فرهان متعجب دست دادباهاش 
  شماروارمی جانمدبهیببخش_ 
  هستمیمن پسرپورفسور ثامن_ 
  گفتپسره روکردبه منیفرهان اهان 
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 خوشبختم خانم جوان_ 
  اومدمی تعظمچهی نهیبعد  
   ازچمدون هاروگرفتیکیبعددسته  
 کنمی متونیی راهنمادمنییبفرما_ 
 بعدجلوترازمابراه افتاد 
  فرهان شدمکینزد 
 شناختی که دنبال مااومده وتورومهی کنیفرهان ا_ 
  پسرهمون پورفسوره هست که قراره عملت کنهنیا_ 
 می مااومددنی فهمي پسرشه چجورنیااا ا_ 
  ماروبرهی کجاممینی ببمیناحاالبریته بودم حتمااون گفته به امن به دکترت گف_ 
  میسرموتکون دادم وپشت پسره راه افتاد 
  نبود عروسک بودنینش،ماشی به ملشمیدیرس 
   فرهان جلو ومن عقبمیچمدوناروگذاشتن توصندق عقب وسوارشد 
 فرهان روبه پسره گفت 
 يبری ماروکجامنیخب اقاحس_ 
 خونمون_ 
 يزی چی هتلهی ماروببرشهی خونتون نه نه زحمت میییچ_ 
  نیینجای ماه اکی شماکنهی اگه هم بزارم بابااعدامم مزارمی مگه من منمی ببنی بشیچه هتل_ 
 دیشی مداونجاساکنیری دارم می خونه اضافهینجای من اشهی هتل که نمنیبر 
 ي رودحق ماتموم کرديدستت دردنکنه برادر_ 
 کنمیخواهش م_ 
 کردمی مرونونگاهیدهابیدبدی ندنی بودم عومدهی بودم من تاحاالخارج ازکشورنرونیمحوب 
  متوقف شدنیکه ماش 
 میسادی اپارتمان واهی ي جلودمیدوروبرمونگاه کردم د 
  شدمادهی شدن منم پشت سرشون پادهیفرهان وپسره پ 
 طبقه بود15 اپارتمان هی 
  یواحددوم10 دطبقهیری مدخونهی کلنی ادبرمی شده بارمیخب فرهان جان من د_ 
 دوگرفتیفرهان کل 
 يبروداداش شرمنده توهم توزحمت افتاد_ 
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 دشمنت شرمنده من برم فعال_ 
  طرف ساختمونمیپسره که رفت فرهان چمدون هاروبرداشت ورفت 
 .رونی ازاسانسوربمیواومد10 طبقه میدیرس 
  متربودکم کمش سه تااتاق200 ي داخل اووووو چه خونه امی ورفتمیدبازکردیدرخونه روباکل 
  بزرگیلی خییرای حال وپزهی ويمتر20 اشپزخونه هیخواب  
  دراتاقوبازکرد ورفت تو منم پشت سرشنیفرهان جلوتررفت واول 
   درتراس وسمت چتي مانندوسط اتاق خواب وروبه روي ارهی تخت داهیاتاق خوابشم  
  بودی بهداشتسی درم داشت که صدرصدسروهی يواری تخت وکنارکمددي روبه روششمیزارای ميواریکمدد 
  گرفتی اتاقش خوب بودادم دلش نمیلیخ 
  اتاق دست برداشتمدزدنی فرهان ازديباصدا 
  من خسته اممی بخوابمیری هاتوعوض کن بگالباسیانابیدا_ 
  دنی وتنم کردم کارچداکردمی پي لباس سرسرهی گفتم ورفتم طرف چمدون خودم يباشه ا 
 دیچسبی فردامحول کردم فعالخواب ميهاتوکمدروبرالباس  
  منم طبق معمول جام توبغلش بودمیدیدوتامونم روتخت درازکش 
  زمزمه کردمرلبیز
 ی وهرلحظه کنارمشهی دوست دارم ممنون که همیلیخ_ 
 فرهانم زمزمه کرد 
 منم دوست دارم خانمم_ 
 .....دمیبااسوده خاطرباحرف فرهان خواب 
  
  

  چشم هاموبازکردمکردی مدارمی فرهان که بيباصدا
  صبحونهمیتوفقط بخواب بلندشوبر_ 
 بعدکشش دادن بدنم روکردم به فرهان 
 امیمن برم حموم ب_ 
 زمیباشه عز_ 
 لباس هامودراوردم ورفتم داخل حموم 
  بازکردمکمی درو عیبعددوش سر 
 فرهان حوله منوبده_ 
   اومدتو ،تعجب کردمشیدست خال 
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 کاری چخوامین حوله موبده دستتومفرها_ 
 دستتوبده من_ 
 کنهیکارمی چنمیدستشوگرفتم بزاربب 
   داشتی بودبرق خاصيجوری هاش دجلوچشمیدروبازکردمنوکش 
 رونیحوله روباارامش تنم کردوکالهشوسرم گذاشت بازم دستموگرفت وازحموم اوردم ب 
 رونوسشواروبرداشتیدبیلوکش اوي کردتاتخت نشوندم روش ورفتم طرف دراور کشوتمیهدا 
  موهاتوخشک کنمنینجابشیاایب_ 
 شیزارای میبلندشدم رفتم نشستم روصندل 
   حسهی داداخخخخخی مبردتوشونوتکونشونیسشواروروشن کردوگرفت به موهام دستشوم 
   بعدکه توحس بودم سشواروخاموش کردخمکمی کردمی روداشتم تجربه میفراموش نشدن 
 نگاه کردشدروم به چشم هام  
   چشم هاروکشف نکردمنی من هنوزرازایدونیم_ 
 باتعجب نگاش کردم 
  که رازندارم؟منيچه راز_ 
  شدرومشترخمیب 
  رازتوبدونمکنمیفکرم _ 
  بودکه خودمم خبرنداشتميوحشت کردم چه راز 
 نمیبگوبب_ 
  به چشمام نگاه کردوگفتمیمستق 
 ی دوست داشتن منودوست داشته باشکی فراترازکنمیاحساس م_ 
 زدمی پلکم نمیخشک شدم همونجورنگاش کردم حت 

  کردزمزمه
 راست گفتم نه؟_ 
 نیی قطره ازگوشه جشمم افتادپاهی شدمی عالم مي رسواومدداشتمی اشکم داشت درماوردمیداشتم کم م 

  شدنگران
  شده؟یچ_ 
 چشماموبازوبسته کردم 
 یچیه_ 
 ستش نگهم داشتخواستم بلندشم که باد 
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  ازدوست داشتن من؟مگه من لولوخورخوره ام؟باشه دوستم نداشته باشیترسیم_ 
 باحالت قهراتاقوترك کرد 
   فرهان باهام قهرکرده شدتدمی بعدش که فهمی کرد ولينجوری چراانیتعجب کردم ا 
   شد خودموانداختم روتخت سرموفروکردمينجوری که ارمنهی تقصادشدهمشیاشکام ز 
  شدينجوریاچراای خداختمیبالشت واشک رتو 
   نهبمینجاغری به خداکه درخونه بسته شد وحشت کردم من اکردمی متیداشتم شکا 
 ی اگه بزاره بره چيزی نه چفهممیزبونشونوم 
   اومدم تودروبستم داشتمستی توراه پله نی کسدمی طرف دربازش کردم ددمییبلندشدمودو 
   مطمعنن سکته کرده بودم همونجورکه اشککی خوبه ظهربوداگه شب بودوتارمردمیازترس م 
  دمنیلرزی ضربان قلبمم روهزاربودکل بدنم داشت مکردمی طول وعرض خونه رومترمختمیریم 
   دراومدوحشت کردمي صداافرهانوبرسونی خدانجوربودمی ای ازبچه گدمیترسی مییازتنها 
   سرموارپشتیعقب عقب رفتم وخوردم به د درزدبهی داشت میکینکنه دزدباشه  
   که فاتحهدونستمی زدن دزدبودمغی شروع کردم به جکدفعهیشدیشترمیشدت درزدن هرلحظه ب 
 ...... وچشمام بسته شدنی توبدنم نموندهمونجاسرخوردم وافتادم روزمیی ناگهی ددمی کشغیام خونده اس ازبس ج 
  
  
  ترشدکی حال نداشتم جوابشوبدم صدانزدیکردولی داشت صدام میکی 
  چشم هاتوبازکناناعشقم،نفسمیدا_ 
   داغ شدمیشونیبعدپ 
   نتونستم مقاومت کنم چشم هاموبازکردمگهید 
   وسرموبرگردوندمدمی کشیقی چشمام بودنگران بودنفس عميجلو 
  بزاره وبرهشدکهی نمنی برالیکرددلی ازدستش ناراحت بودم اگرقهرمیلیخ 
  سرمي دکتراوردن باالي انگارمیونه بودتوخ 
  کنانانگامیدا_ 
   بودم ازشنینگاش نکردم دلچرک 
 حرف بزن صداتوبشنوم حداعقل_ 
 رونیبروب_ 
  خودم تعجب کردم به شدت خراش داشت صدام گلوم سوختيازصدا 
 دمی نگرانشونشنيکردگلومصدای هم فشاردادم دردميچشم هاموبستم ورو 
  حرف هام گوش بدهاناتوروخدابهیدا_ 
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 چشم هاموبازکردم 
 دیباری میمونی پشازچشماش

   اونااومدنرونی بعدکه من اومدم بکمونودادنی کشمی زنوشوهردنی فهممی مااومدروزکهید_ 
   داشتمیی شدنگران شدم که توتنهايجوری که دلم گشتمی دوروبرمنیباالبخداداشتم هم 
   به فکرمگهی دکننی فرارمي اضطراري اون دوتاپسرادارن ازپله هادمی باالکه دومدمیم 
   بودزنگ زدمفی نگرانت شدم توبدنت ضعی ازحال رفتدمی دنبالشون اومدم خونه ددبرمینرس 
   منوببخشرونی برفتمیدمی تنهات گذاشتم نبادونمی فرستاد ببخش مشونوبرامونی ودکترخانواده گنیبه حس 
 نمی عشقموببی شرمندگيدلم سوخت من چجور نییبعدسرشوانداخت پا 
  دستمودرازکردم طرفش،دستموگرفت به حالت نشسته دراومدم کنارم نشسته 
   طرفش ورفتم توبغلشدمیبودخودموکش 
 نجابودی خدامنبع ارامشم ایییییوا 
  گفتمرلبیز
  تنهام نزار،مردم من اون موقع مردمگهید_ 
  بودمدهی ترسیلی من اون لحظه خختیری اشک بودکه ميوقطره ها 

  بغلم کردمحکم
  نکن طاقت اشکاتوندارمهی توروخداگرزارمی تنهات نمگهیبخداد_ 
  من حرف بزنم اصالی تونزاشتيچراقهرکرد_ 
  گفتم اشکت اومدی که وقتيبخدافکرکردم دوستم ندار_ 
 ت دارم دوسشترازجونمی که من توروبی تورودوست نداشته باشم درحالتونمیچطورم_ 

  نگام کردباتعجب
 ؟یگیدروغ م_ 
 نیسرموتکون دادم به طرف 
  بگمددروغی چراباگمینه من دروغ نم_ 
 دی شدلپمومحکم بوسدخمیخند 
  فرهانيمن عاشق توام جوجه _ 
 ازاسطالحش خندم گرفت 
 رونی زنگ درروزدن حول کردم ازبغلش اومدم بمیزدی حرف ممی داشتنطورکهیهم 
  سران نکنه همون پهیک_ 
 هی کنمی ببرمینگران نباش االن م_ 
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  بلندشدرفت طرف دريفور 
  اومدصداش

   ادرس بده خودمونشهینه زحمتت م...ساعت چند...فردا؟... اره حالش بهتره...اتویب... سالم_ 
 خدافظ...باشه دستت دردنکنه ...میایب
   بسته شدن دراومدوبعدش فرهان بودکه اومدتواتاقيصدا 
 دی سرموبوسدتوبغلشی بازم منوکششمینشست پ 
  بودنیحس_ 
 خب_ 
  ببرمون مطب باباشاددنبالمونی نمیاماده باش10 فرداصبح ساعتگفتیم_ 
 میرفتیخودمون م_ 
 يای وبي بری بهت که خودت بتوندمی منی فعالمن ببرمتون بعدماشنیشناسی گفت شمانمیمنم گفتم ول_ 
 هی پسرخوبیلیخ_ 
 هیاره پسربامرام_ 
  که اگه خداکنه قراربودمادربشمزارمی می فکرکردم که ازفردامن قدم درراهنی به امیساکت شد 

 ی واژه خوبچه
 مـــــــــــــادر
 مـــــــــــــادر
 مـــــــــــــادر

  
  
  دوشالی رنگ باشلوارسفیرزانومشکی مانتوزهی کردمی نگاه منهی ايداشتم خودموجلو 
  ومددنبالمونی منی حسگهی ساعت دمی رنگ بود نی هامم مشکدکفشیسف 
  فرهانم اماده بودتوحال منتظرمن نشسته بودحاالمطمعن بودم فرهان منودوست داره ومنم 
  رونیدوستش داشتم کارم که تموم شدرفتم ب 
   باهم ستدی کوتاه سفنی استراهنی پهی بایفرهان اماده نشسته بودرومبل اونم شلوارمشک 

  وبعدبه چشم هاش نگاه کردمدمیاذوق رفتم طرفش رودوتاپام بلندشدم وگونه شوبوس بمی بودکرده
 یفرهان_ 
  کردی موبوسدوگونهیخند 
 جان فرهان_ 
  قول بدهیشمیقول بده که تااخرعمل وخوب شدنم پ_ 
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 دستموگرفت وفشرد 
  تااخرش باهاتمخورمی اصالقسم مدمیچشم من قول م_ 
 ممنونم_ 
  منتظرمابودنی توماشنی حسنیی پامیفت ورمیبعددست هموگرفت 
 می وسالم دادمیسوارشد 
 سالم:فرهان 
 سالم:من 
  مطب بابامي به سوشیسالم به زوج خوشبخت پ_ 
 وپاشوگذاشت روگاز 
  ونگه داشتنگی کردتاپارکتینوهدای ماشمیدی رسقهیبعدده دق 
  می به بازوش وباهم حرکت کرددمی رفتم چسبمی شدادهیپ 
  صبقه10 ادساختمونشی طرف اسانسورباهم ودکمه شوفشاردادتابرفتی جلوترمنیحس 

 کی شیبودول
  طبقه شش رو زدنی حسمیاسانسورکه اومدسوارشد 
  هی بودنی مطبش فوق العاده بوددلنشیییی زده شدم وارتی دراسانسوربازشدحمیدی رسیوقت 
  بودي دروردي سمت راست بودواتاق دکترروبه رویزمنشی بودکه ميمتر40سالن  
  بودیدورتادورسالن صندل 
 می مابودضشی مرنی نبودمعلوم بوداولی کسمی وماهم منتظرشدهی رفت طرف منشنیحس 
 روکردم به فرهان 
 فرهان مطبش ارامش نداره؟_ 
 ؟يداکردی حسوپنیاره چطورتوام ا_ 
  اره اصالاسترس ندارم_ 
  خوبهیلی خنکهیا_ 
  صدامون کردنیحس 
  پدرمنتظرتونهنیایفرهان جان ب_ 
 ی طرف دراتاق دکترثامنمیرفت 
  به درزد ودروبازکردوداخل شدماهم پشت سرشي تقه انیحس 
 یدرودبرپدرگرام_ 
 زینمک نر_ 
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  دمیساله رود55یال50 مردهی میواردکه شد 
 می سالم داددوتامونم

 دییسالم برزوج جوان بفرما_ 
  دادزشونشونمونی ميوبادستش مبل روبه رو 
  رومبلمیست نشمیرفت 
 دینجااومدی شده اون همه راه تاای چنمی ببدکهیخب مشکلتونوکامل خودتون بگ_ 
   خانمهی کردن وشدن تشونوعوضی ترنس بودعمل کردوجنسهی دکترخانم من ياقا:فرهان 
  دکهی اجاره کندرحمی دکترزنان که گفتن باشی پمی بچه داربشن ماهم رفتتوننیوترنس هانم 
   وخانممی مااون روشوقبول نکردشهی وبچه ازوجودهمسرم نمشهیاونم فقط اسپرم من م 
 میی کردن واالن درخدمت شمای وشمارومعرفوندرحمی اونم پمونهی راه مهیدکترگفتن  

  داددکترسرشوتکون
   تارحم به بدنتوننیماه بچه دارنش3 تادبعدعملتونیزشمابای چهی وکنمی عملومنیخب من ا_ 
  نیماه بچه داربش3عادت کنه بعد 

 نبارگفتمی امن
  اومدشی سوال برام پهی دکترياقا_ 
 دییبفرما_ 
  بارداربشم؟تونمیماه که رحم به بدنم عادت کردخودم م3من بعد_ 
 دی اف بارداربشي وي اقیدازطریدبایماه حامله نشد2داگرتایکنیخب امتحان م_ 
  عمل؟ي بشم براي بستریاهان ممنون پس من ک_ 

 میدی مداشدعملوانجامی بامطابقت خون شماپی بعدکه رحمشاتی ازمايدبرایایشمافرداب
 دستتون دردنکنه ممنون_ 
  نی بدشاتوانجامی وازمادمی که می به ادرسنیصبح ناشتابر8 فرداراس ساعت کنمیخواهش م_ 
  دراوردوگرفت طرف فرهانزشی مي روازکشویوکارت 
  
 دی بدشاتوانجامیدوازمای هست برهشگای کارته ازمانیپسرم ا_ 
   سرموبرگردوندمستی ننیفرهان بلندشدکارتوگرفت منم بلندشدم تازه متوجه شدم حس 
   خندم گرفت اشاره کردمکنهی مي بازشی وداره باگوشدهیمارخوابی پشت سرماروتخت بدمید 
  نی کنه اونم چشمش افتادبهش قرمزشد دکترم انگارحواسش به حسنونگاهیبه فرهان که حس 

  بلندگفتي باصدادشی دینبودوقت
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 نیحس_ 
 نی بلندشدچپه شدوافتادزمییهوی باباش هول کردوبلندشدچون ي صدادنی انگارتوباغ نبودباشننمیحس 
   بخندهمه هم پشت سرمنی حاالنخندکرخندهی زدم زی نتونستم خودمونگه دارم پقگهید 
 نی بعدشدت خنده مون کم شد فرهان روکردبه حسکمی دنیخند 
  دکترکاردارني اقاگهی دمی بلندشوبرنی اززمنیاقاحس_ 
  بلندشدلباسشوتکوندوروبه باباش گفتنمیحس 
   طلبت باباخانیکی_ 
 رونیوباحالت قهرازاتاق رفت ب 
  رونی بمی واومدمی کردیماهم ازدکترخدافظ 
  نیی پامیدوباره بااسانسوراومد 
   فرهانو صدازدممی بشنی سوارماشمیتاخواست 
 شمیادپیبرگشت طرفم ازش خواستم ب 
  شدهیجانم چ_ 
 م؟ی بگردکمی می برنمیبی خونه من برم عمل شهرونممیفرهان نر_ 
 می برمی کنی خدافظنیباشه بزارازحس_ 
 نیروکردبه حس 
 نجای ازامیری خودمون ممیدی به توزحمت نمگهی دمی شهروبگردمی برمیخوای جان مامنیحس_ 

  اخم کردنیحس
  بدم بهتونگهی دنی ماشهی میدبرینی بشهی چه حرفنیا_ 
 میرینه ماخودمون م_ 
 گهی دنینی نکن بشمیعصب_ 
  وحرکت کردنی توماشمینشست 
 اددادی روبازبهمون دادوادرس همه جاروبهمون نی ماشهی ي خونه اهی ازمیرفت 
 ي شهرگردمی ازش ورفتمی کردیخدافظ 
 می گم بشمیدی بزرگ بودترسیلی خمی منطقه روبگردکی فقط می خوش گذشت ماتونستیلیخ 
 . خونه البته خسته وکوفتهمیشب بودکه برگشت 
  بودی که مال مورفسورثامنی خصوصمارستانی توبمی االن بسترگذرهی هفته مکی 
  وبعدمرخص بودمموندمی مگهی هفته دکی به من بعدعمل وندبزننی من جوربودکه قراربودمی خوناتی رحم باخصوصهی 
   فرهانییجورای دمیفهمی کدومونمچی ببرنم اتاق عمل زبون هانیفقط دوساعت مونده بودب 
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   هفته ازکنارم جم نخورده بودهروقتکی نی بودتوای عالشیسیشده بودمترجم من اخه انگل 
  کجابرمنجاستیرامش واستراحتم ا منبع اتونمی نمگفتی بروخونه استراحت کن مگفتمیم 
 ي توفکرییاناکجایدا_ 
 سرموبرگردوندم طرف فرهان که تازه وارداتاق شده بود 
 ؟يکجارفته بود_ 
   حرف بزنمیرفته بودم بادکترثامن_ 
  یچه حرف_ 
 خواست جوابموبده که دروزدن 
 بله:فرهان 
 دربازشددوتاپرستارمردواردشدن 
  فرهان سرشوتکون دادوروکردبه مندنی گفتن که نفهميزهای چهی 
  انگارقبل عمل قراره چکاپت کننيدبری باگنی مزمیعز_ 
 فهممیمن زبون اونارونم_ 
 ی توحرف بزنستیقرارن_ 
  کردموبوسیشونیبعدخم شدپ 
 ازدارمی بروسالم برگردمن بهت نشهی وگرنه لبات سهم منه همنجاستی که ادم افیح_ 
  تختوحرکت دادنادکهیخواست اشکم درب 
  دست فرهانوگرفتم 
  باشه؟نمتیفرهان برگشتم بب_ 
 شهیچشم هستم هم_ 
  فرهانم اومددستشومحکم گرفته بودممیسواراسانسورشد 
  اومدتودهنم قراربودازفرهان جدابشمسادقلبمیاسانسورکه وا 
 ...... دراتاق عمل بازشدودست من ازدست فرهان خارج شدرونی بمیرفت 
 
  
 دماه بع3 
 نمیاببی بيفرهانننن کجاموند_ 
 رونی اومدبییفرهان بدوازدستشو 
  شدهیجانم چ_ 
  دارمیی من دستشویگینم_ 
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   کهيدی خب نترکیلیخ_ 
 یی طرف دستشودمیی توجه به حرفش دویب 
  وصداش زدمدمی اروم رفتم کنارش درازکشدهی اقاتخت گرفته خوابدمیبعدکه کارموکردم اومدم د 
 فرهان_ 
  شدمنم سواستفاده گر رفتم بغلشي ورکیاشوبازکردوچشم ه 
 فرهان_ 
 جانم_ 
  سه ماه گذشته ازعملمم؟اخهیشی مابچه دارمی که تومطمعنگمیم_ 
  گفترلبیز 
 می بچه دارنششهیاوهوم مگه م_ 
 می پول خرج کردنهمهی امیکاش بشه منوتوپدرمادربش_ 
  سرتيتوبه فکرپولش نباش فدا_ 
 دمی لختشوبوسنهی سيرو 
 ییای شوهردننیتوبهتر_ 

 دیخند
 ي فقط امروزخوب نبودییای همسردننیتوام بهتر_ 

  کج شدلبام
 بازم امروزگذارش کاردادن؟_ 
  يدی باش مگه نشنتی پس به فکرسالمتيماهه عمل کرد3 تومیی اوناومن به فکرتوزمیعز_ 
 یماهوکامل استراحت کن3دی گفت،گفت بای چیدکترثامن 
 اطی حرمی می فقط گاهکنمیمخب منم استراحت _ 
 میاطوبگردی دورحهی می پاشوحاضرشوبرمی براطوباهمیخب اون ح_ 
   بستم ورزشی وموهامودم اسبی به رنگ صورتدمی گرمکن شلوارپوشهیباذوق بلندشدم و 
  اونم اهستهکردمی مي روادهیاصالبرام خوب نبودپ 

   بلندشدفرهانم
 نیی پامیدورفتی پوششی روشلوارراحتشرتی تهی 
   تواتاقش درحال استراحت بود دکترش گفتهکردهمشی هازانوهاش دردمی تازگیطراوت 
   وسرپابمونهادکارکنهیدزی به بعدنبانی ازاگهیبودد 
  اطی حمیرفت 
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 روکردم به فرهان 
 م؟ی سوارتابش بشمیفرهان بر_ 
 میباشه بر_ 
  تاب دونفره داشتهی که اطی سمت راست حمیرفت 
 میروش نشست 
 سرموگذاشتم روشونه اش 
   پورفسوربشه رانندههی فکرکن پسرمی بهش زحمت دادیلی اونجاخنیفرهان چخبرازحس_ 
 ماوبگردونه مارو 
 ستی ني مسئله ازهابراشی چنی داشته باشه اتی ادم اگه ادمزمیعز_ 
  من ترنسمدنی چطورشدخانواده ات فهمگهی سوال دهی یاوهوم درسته راست_ 
 دوگفتی اه کشهی 
   گفته مامان بهنکهینابعدای مامان ادوننی مکردهی وفکرمدبگهی نبادونستهی مامانت نميانگار_ 
  بعدش پدرمنودراوردی ولاوردهیروش ن 
 دنیوشروع کردبه خند 
 نمیانخندبب_ 
 دی کشی دهنشوالکپیبادستش ز 
  بستمایآ ب_ 
  زنگ خورد اتصالوزدشی گوشنوگفتیتاا 
 بله_ 

... 
 اخانمی دالنییااااا سالم شما_ 

... 
 نی ازمن خدافظ به محمدم سالم برسونشمهیبله االن پ_ 
  روگرفت سمتم ازش گرفتم وگذاشتم گوشمیگوش 
 الو_ 
 ومدی مهی گريصدا 
 یکنی مهیاگریالودال_ 
  جوابمودادهیباگر 
  شدمانابدبختیدا_ 
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 وحشت کردم باترس گفتم 
  شده مگهیچراچ_ 
 تباهق هق گف 
  شدم حامله امانابدبختیدا_ 
   کشروع کردم به سرفه کردندتوگلومی اب دهنم پرنوگفتیتاا 
   ازچه قرارهانی جردونستیفرهان خشک شده بودنم 
  روگرفت ازمی گوشردپشتمی مدمحکمی که فرهان به دادم رسشدمی داشتم خفه مگهید 
  فعالرهیگی تماس مانابعداباهاتونی دااخانمیالودال_ 
  بودرشدهی واشک ازچشم هام سرازکردمی همچنان سرفه مدمنی روقطع کردوبه دادمن رسیگوش 
 ي شدينجوری شده توچراااناچتیدا_ 
  بعدحالم که خوب شدشدت سرفه هام کم شدگفتمذرهی 
 ي فرهان وايوا_ 
 دخترخوب رفتم روپاش نشستم ودستامودورگردنش هی نی عدمی دی که فرهانوبرزخکردمیرمی بپربپی باالهدمیبعدباذوق پر 

  چشماشونگاه کردممیحلقه کردم ومستق
   ساحاملهی دالشمیفرهان دارم خاله م_ 
 چشم هاش گشادشد 
 یماهم نشده که ازدواج کردن به به چه سرعت عمل4ناهنوزینهههه جطورممکنه ا_ 
 دنی به خندمی دوتامونم شروع کردنوگفتیتاا 
  بگمموبهشیمن خبرحاملگ بشه یفرهان ک_ 
  سرعت عملشونومیریادبگی خونشون می هاحاالهم پاشوحاضرشوبري زودنی به همزمی عزیگیم_ 
 دنیخودش شروع کردبه خند 
 می وداداش منومسخره نکن بلندشوبری ابجيخندیهرهرهرچقدرم_ 
 می حاضربشمی ولبخندبه لب رفتمیبلندشد 
  بپوشمیرفتم سرکمدم خب خب حاالچ 
   رنگم افتادجنسش ازسانتی کرمي چشمم به مانتونورواونورکردمیبادستم لباس هاروا 
 پوربودیبودوازسرشانه تاکمرش گ 
   جنسشیلی که خی مشکي شلوارپارچه اهی کردم بارزانوبودمانتوروتنمی وجب زکیقدشم تا 
  ی پاشنه بلندمشکي سرم کردم کفش هاشمی ازجنس ابري شال کرم قهوه اهیخوب بود 
   کنه بدورفتمنوروشنی که ماشنیی پام کنم فرهان زودتررفته بودپانییبراقموبرداشتم که پا 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 354 

  نوسوارشی بودرفتم طرف ماشنشی فرهان سوارماشرونی دم درکفشاموپام کردم ورفتم بنییپا 
  متربازموندکی دهنم ومی برگشتم تافرهانودشدم

  داده بودباالدموهاشمی رنگ باشلوارکتان سفی کوتاه ابنی استشترتی تهی 
 تاحاالنداده بودباالموهاشو 
 ؟یی تونی فرهان اییییییوا_ 

 دیخند
  دارم کالس نزارم؟ی دافنیبله زن به ا_ 
  اومدم همراه بانازيعشوه ا 
 ي وفق بددخودتوبامنیبله که با_ 
  رخندهی زمیدوتامونم زد 
 می افتاددوبراهی روکشیدست 
  گفتی بخره مدخونهیرسی خونشون وسط شهربودن محمدپولش نممیدی ساعت بعدرسکیحدود 

   ازپدرشخواستی نمکردن،محمدمی وضعوقبول نمنی اناپولداربودنیاای دالی ازطرفکنمی ماجاره
   به فرهان که کمکش کنهکردرواوردمی دردودل مشمیاپی روزکه دالهی همون ي برارهی بگپول

   مال شماست اوننی تاعمردارناوگفتی ازخونه هاشوکه وسط شهربوددادبه ایکیفرهانم  
   بعدش فرهان کهی محمداولش شدمنده بودولنی کني گذارهی سرمانی که دستتونه روبدمیپول 
  بهترشدکمی برخوردکردیمیباهاش صم 
 انایدا_ 
  وبرگشتم طرفشرونیازفکراومدم ب 
 انایجان دا_ 
  خوبه؟میری بگتی ابجي برارونهای جانگه دارم وهیبزار_ 
 باتشکرنگاش کردم 
  واقعای مرسی خوبیلی فرهان توخيوا_ 
 رمیگی خواهرزنم مي دارم براکنمی نميکار_ 
   چونمی هاش گرفتوهی وازهمه نوع ممی واردبه مغازه شدمی شدادهی پدکناروباهمینوکشیماش 
  وهی مغازه همه نوع منی ای هاتنوعش کم بودولوهی ممیشدیزمییشدوواردپای مزتمومییداشت پا 
  وهلوی گوجه سبزوتوت فرنگی داشت حتيا
 دی ارزی می براش که تاقابل پونصدتومن شدولمی هاگرفتوهیازهمه نوع م 
  نزاشت من کمکش کنمنیهمه روفرهان خودش بردتوماش 
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  خونه شونمیدی رسقهیدق10بعد 
  
   بشنجاجمعیت پشت درتا هاروگذاشوهی فرهان همه ممی شدادهیپ 
 مترخونه شون بود100طبقه بودو5خونه شون 
 فونوزدیفرهان ا 

 محمدبرداشت
 بله_ 
 مییبازکن ما:من 
  تونیای بنییااا شما_ 
  بازفرهان اوناروکشوندتااسانسورنییدپایای طرف اسانسورتابمیدربازشدرفت 
  باالکمربرام نموندهمیاوفففف تابرس_ 
  کمکت کنم کهيزاریخب نم_ 
 ی بزننادستی مونده توبه انمی همی کنخوادکمکینم_ 
 دبزنمیاهوسفی دست به سزاشتی به فکرم بودنمیلیته دلم ازحرفش غنچ رفت خ 
 رونیدبی باالفرهان مرمیدیتارس 
 ارهی شوخودش مهی بقگهید_ 
 اری نکن بتی اذکشهی منتم مدهی خروهی مگنیااا فرهان زشته م_ 
   بودندهی منم رفتم درشونوزدم تادروزدم بازش کردن انگارخوابرونیهارواوردب وهی کردومیپوف 

  در،ههههپشت
 نی خونه ما قابل دونستنیبه به چه عجب شمااومد:محمد 
  نموندهرکمربرامیناروبگیاایمحمدحرف نزن ب:فرهان 
  دادکه چندشم شدزدم به بازوشلمی تحوحی لبخندملهی نگاش که بهم افتادگفتیدمیچپ چپ نگاش کردم حتمابا 
 نکن چندشم شد_ 
  رفتم وي غره اد،چشمیخند 
  کاسه خونههی نشسته رومبل وچشماش دمیارودیاول ازهمه رفتم تودال 
  هاروبردن اشپزخونهوهی بامحمدمهینجوری اداوضاعی وبغلش کردم فرهانم دششیرفتم نشستم پ 
 نی بهترازايخوای می چگهی دي که حامله اي حامله ايریگی چراسخت ماجانیدال_ 
  حرف بندبودهی هی انگارهیرگریزدز 
 هق هق کننون گفت 
 مونی سرزندگمی فعالماهنوزچهارماهم نشده رفتخواستمیمن بچه نم_ 
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   خداصالح دونسته بهت بچه بده منميفتوکردی چهارماه کنی تواشهی میخب عسلم چ_ 
  خوامی منم االن بچه مستی نبی عنی دوماه زودترازتوبوده خب ایکی ازدواج کردم ستیادنیز 
  گلمی پسش نزن باشه ابجدهی خدابهت میوقت 
 توبغلم سرشوتکون داد 
  کنفی بخورکمی گرفتارونهی وابراتیخب پاشودستوصورتتوبشورب_ 
  تادستوصورتشوبشوره محمدوفرهانم هنوزتواشپزخونه بودنیی دستشومیکمکش کردم رفت 
  کننیکارمی چنمی رفتم سرزدم بهشون ببرونیادبیابیلتادا 
  کار؟نههههههه امکان ندارهنی فرهانو ارونی چشمام زدبدمشونیتاد 
 
  
  کردم رفتم جلوکردتعجبی که محمدمشست وبادستمال پاك میی هاوهیفرهان داشت م 
 بادهن بازگفتم 
 یی تونینههه ا_ 
 رونی هاواومدبوهی باشنش دستمالوانداخت رومدهیانگارتوصحنه جرم د 
 نمیخب محمدمن رفتم بش_ 
  خودموگرفتمي جلویخندم گرفت ول 
 نشست رومبل رفتم کنارش نشستم 
  حاالتوپنهون کندمیمن که د_ 

  کرداخم
  به دركنیبب_ 
  زدمي وتقه اییازحرفش ناراحت شدم بدون توجه بهش بلندشدم رفتم پشست دردستشو 
  تموم نشد؟اکارتیدال_ 
 رونیدروبازکردواومدب 
   وکمکش کردم بردمش رومبل نشوندمشربغلشوگرفتمیز 
 فرهان بااخم اومدطرفم بازوموگرفت وفشارداد بادردچشماموبستم 
 یفهمی توبهدربده چرانمي خرج تونکردم که باسهل انگارنهمهی بلندنکن هاننننننن من انیزسنگیمگه نگفتم چ_ 

 یفهم به نيچراخودتوزد
 رونی وازخونه زدم بنیی دوتاابروموبردسرموانداختم پانی اي اشک توچشمام جمع شدجلوناروبادادگفتیهمه ا 
  نیی پاختیری ملی اشکامم مثل سدمییدوی متمی بدون توجه به وضعدمییدویابونومیداشتم خ 
  هاموخم بودم نفسم تنگ شده بوددستاموگذاشتم روزانوابونی کدوم خدونمی نمدمییدویفقط م 
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 دی لرزبمی توجمی بودگوشکی کوچه هاتارزدمیشدم نفس نفس م 
  دمی رسقهی ته کوچه کجاست بعدپنج دقنمی فرهانه جواب ندادم راه افتادم ببدمیدرش اوردم د 
  وصل بودابونیدم کوچه که به خ 
  دستموتکون دادم نگه داشتیبه تاکس 
 دربست_ 
 سرشوتکون داد 

 سوارشدم
  يری کجامیخب ابج_ 
 امام زاده صالح_ 
 برمتونیچشم م_ 
 دیباری وبازم اشکام بودکه مشهی دادم به شهیسرموتک 
  راننده اومدي که صدامی چقدرتوراه بوددونمینم 
 میدی رسیابج_ 
  اشکاموپاك کردمگفتیسرموبلندکردم راست م 
 هی کراشهیدچقدرمیببخش_ 
 ...شهیم_ 
  شدمادهی درست همونقدرپول داشتم برداشتمودادم به راننده وپفموبازکردمیک 
 پروازکردم به امام زاده دم درچادربهم دادن سرم کردم ورفتم داخل 
  کنمی زاده بوداومده بودم حرف دلم وخالنبارازوجودامامی ارشدیدوباره اشک هام سراز 
 دمیدیحومی چشم بودفقط ضري جلوحی دادم ضري کردموکفش هاموبه کفش داریاطوطیح 
   بادودستم گرفتم وسرموچسبوندم وتاتونستمحی ضردبهیخلوت بودوسط هفته بود دستم رس 
   سرمرمی دارم ازحال مگهی ددمی کردم به خودم اومدم دهی چقدرگردونمی کردم وگله کردم نمهیگر 
  يشه ا گوهی هوابخورم رفنم نشستم کمی تارونی خودمورسوندم بکنهیافتضاح دردم 
   تماسیشب بودول1 ساعت چنده که چشمام گشادشدساعت نمی ببمودراوردمیوگوش 
 امیتاپ10 بارتماس گرفته بودوی سکته کردم سدمیهارود 
  سرموارپشتی دادم به دهی روگذاشتم بغلم وسرموتکیچقدرتماس گرفته بودگوش 

 ....دمیاواقعاخوابی شدم هوشی بدونمی هاموبستم نمچشم
  
  

 دارشویانم بخانم خ_
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  بودشی بودم هواگرگ ومدهی سرجام خوابدمی دوروبرمونگاه کردم ددمیازخواب پر 
  کرده بوددارمی بی خانمهی
 ی بلندشوخانمشهی بدميدی خوابننی ببانی االن خادم هامزمیبلندشوعز_ 
 بلندشدم ودستشوگرفتم 
 نی کرددارمی ممنون که بیلیخ_ 
  بااجازهکنمیخواهش م_ 
  بودی حالت تهوع هم داشتم معده ام خالکنهی چقدرسرم دردمدمی زنه رفت تازه فهمیوقت 
   خودم بخرم معده امي برايزی هم نداشتم چی سروصورتموشستم پولییرفتم دستشو 
   ساعت ششدمی دمودراوردمی راه افتادم گوشادهی وپرونی بود ازامام زاده زدم بداکردهیمالش پ 
   نکردم دلم بشدت گرفتهی ازطرف فرهان بازم توجهیمی عظي هاسکالیصبحه بازم م 
   مقصدم معلوم نبودفقط داشتمرفتمی مادهی پنجورداشتمی برم خونه همخواستمیبودازش نم 
 اوردی طرف داشت ازپا درم مهی حالت تهوع وسردردهم ازرفتمیم 
   حالم داشت بهمگهی ازخونه هانشستم دیکی شدم وروپله ي کوچه اهیوارد 
  رفت درش اوردم فرهان بودبرهی ومی تودستم گوشخوردسرموگرفتمیم 
  کنمسرهیفمویبرداشتم تاتکل 
  گفتمیفی ضعيباصدا 
 بله_ 
  روفاصله دادم ازگوشمی دادش بلندشدگوشيصدا 
 ي هاننننن کدوم گوری هستيکدوم گور_ 
  وب خونه جي به گلوموحس کردم جلویعی بدم بدترشدهجوم مارشدحالیاشکام سراز 
 فتمی داشتم ازحال مرگهی دزدمیبودهجوم اوردم روجوب وباالاوردم فقط عوق م 
  که نگران بوددمیشنی فرهانومي صدایول 
  بگوچتهیزنی عوق مي چته چرادارییاناکجایدا_ 
  جوابشوبدمتونستمینم 
 دمی شنکمی روازنزدی زنيصدا 
  شده دخترمیاواخاك توسرم چ_ 
 ...دمی نفهمیچی هگهی روبدم بهش ودیفقط تونستم گوش 
 زدی داشت صدام میکی 
  فدات چشم هاتوبازکنانامادربهیدا_ 
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  نی بستمش دوباره ودوباره اي کردزودتیچشم هاموخواستم بازکنم که نورچشم هامواذ 
  بودنی شدسرم سنگيکاروانجام دادم که نورعاد 
 مارستانمی توب خودمم کهییییکردوایکارمینجاچینگام افتادبه مامان ا 
 مامان_ 
  کردموبوسیشونیخم شوپ 
 جان مامان_ 
 دیکنیکارمینجاچی شماانجامیچراا_ 
  ي خودش ازتوحالش بدتربودزودنهیبی وضع مادوتواونی وفرهان مشهیتو،توکوچه حالت بدم_ 
   حالتی برگشتنیی جای منم زنگ زدخودمورسوندم فرهان گفت رفتنجاوبهی اارتتیم 
 بدشده اره؟ 
 کردمی مي بازدنقشیبا 
 اره مامان جان_ 
 ي شدينجوری که ای خون باشدکمی دکترگفت شاشهی می چشهی جواب ازمامینیصبرکن بب_ 
 گهی من چقدرعمل داشتم همه خون هام رفته دیدونی حتمامدنهیشا_ 
 روزتاحاالی بچم تلف شدازدچارهیادبی فرهان برونی من برم بستی نيزی چشاالکهیا_ 
  رونینتظرجواب من باشه رفت ب منکهیبدون ا 
 نمشی فعالببخواستمی فرهانونداشتم نمدنی دیاوفففف من حاالامادگ 
 کردمی مرونونگاهیدربازوبسته شدنگاش نکردم سمت راستم پنجره بودب 
   نگاهشواحساس کردمینیسنگ 
 اومدکنارتختم صدام زد 
 انایدا_ 
 بازم محلش ندادم 
  بوددهی داغ شد،بوسمیشونیپ 
  اشکام شدداغ دلم تازه شده بودرشدنیبوسه داغش باعث سراز 
 ی نامردچطوردلت دوم اوردشبوبدون من بخوابي شب نبودهی دمی کشی چیدونی نکن مهیگر_ 
  شدلی هام به هق هق تبدهیگر 
   داشتم منیازدستم گرفت وبلندم کرددستاشوبازکردرفتم توبغلش اخ که چه ارامش 
 ارهی اونم ازدلم درمدونمی بودم منی دلچرکیبمونم ول بدون برهان تونستمینم 
 ؟یزنیحرف نم_ 
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 گهی ازهمدمیتاخواستم دهنموبازکنم درزده شدفاصله گرفت 
 دییبفرما:فرهان 
  وارداتاق شدي خانم دکترهی 
  هايسالم خانم گل خوب شوهرتوادب کرد_ 
  مشخص بشهادکهی نه زیخندم گرفت ول 
  درست جواب بدهپرسمیخب خب اعالئم هاتوم_ 
 سرموتکون دادم 
 يخب چندوقته حالت تهوع دار_ 
  حالت تهوع دارمشمی هاازخواب پامیمن فقط صبح هادارم تازگ_ 
  چطورجهیخب سرگ_ 
  هادارمشتروقتی روبجهی دارم سرگیخب من کم خون_ 
 یشی خوب مهی عادتتی وضعنی کردم اشتونگاهیخب من االن جواب ازما 
 ه؟ی همسرم چشیخانم دکترجواب ازما:فرهان 
 .....نکهیا_ 
  
  

  خانمتون باردارننکهیا_
   امکان؟من؟نهی گفت باردار؟کی چنی رفت اادمی دنی لحظه سکوت برقرارشدنفس کشهی 
   نه چطورممکنهییییینداره چه زودوا 
 فرهان انگارزودتربه خودش اومد 
 ي زودنیاره چطورممکنه به ا باردارنه امکان ندنی گفتیخانم دکترچ_ 
  داشتن قبال؟یخانمتون مشکل_ 
  نگاه کنمنی برگروبدشهینه نه م_ 
 دییبله بفرما_ 
  نگاه به منحالت چشماش مشخص بودکه خوشحالههیبرگه روگرفت ونگاش کردبعد 
 خانم دکترچندهفته اس که بارداره خانمم؟_ 
 نی اون گفت انجام بدی هرچنی بزارونی اول بادکترزنانش درمی سنوگرافدبرهیبا_ 
   خودش برسهدبهی داره بای کم خوننی وهمچننهیی پایلیدرضمن فشارخانمتون خ 
  مرخصهدیصشوبکنی ترخيدکارهایبر 
  بله ممنون_ 
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   کردم خداجواب دل شکستمه دادههیدکترکه رفت دوتادستاموگذاشتم روصورتموگر 
  اشکرتی کرده بود خداموکاملیبودخوشبخت 
   دکتروحضم نکرده بودميف هاهنوزحر 
 انایدا_ 
  نگاش کردمی اشکيدستاموبرداشتم وباچشم ها 
 دتوبغلشیکمومنوکشیاومدنزد 
   منوببخشزدمی دادمدسرتی کردمن نبامونوکاملیخداخوشبخت_ 

 جوابشوندادم
 می حاضرت کنم برامی بصتوبکنمی ترخي کارهانجابرمیبمون ا_ 
  شدمی من داشتم مادرمیییی شدوایلی ویلیفرهان که رفت دستموگذاشتم روشکمم دلم ق 
  وانهی دنی اگفتیدمیدی می روصورتم نفش بست هرکیمیقراربودبهم بگن مامان لبخندعظ 
 خندهی کرده واالن مهی گرشی پقهی دهیاس  
 دستموروشکمم حرکت دادم 
   دلشی چقدرمامانیدونی مي خوش اومدی ولدونمیاپسرنمی ي دختریسالم مامان_ 
  ي مامانت قوربونت بشه خوش اومدی الهشهی مامان فدات میدونی ميای توبخواستیم 
  منوبابافرهانت منتظرت هستم وروجک مامانیبه زندگ 
  مارستانی نه دراون حدلباس بی داشتم ولجهی سرگنییدستموبرداشتم وباکمک تخت اومدم پا 
  ستی نيزی چي کمدنمی ببکردمیاس هام کجاست داشتم دوروبرونگاه م لبدونمیتنم بود نم 
  اومدتوشهی کهیکه فرهان با 
 می هاتوعوض کنم برالباسی بيچرابلندشد_ 
  شلواردراوردهی سهیازک 
  بهتپوشونمی نکن االن من منونگاهییتوپا_ 
  ی مانتومشکهی سهی رنگوتنم کردبعدازکی دراوردوشلوارکتان خاکمارستانوازپامیشلوارب 
  نبودنگاش کردمرتنمی دراوردم لباس زمارستانوخودمیزبیاسپرت دراوردبول 
 شیشونی زدبه پکنمی مدچرانگاشیانگارفهم 
 زتی بابلدبدمی رفت اول اونوباادمیدیاخ ببخش_ 
   رنگي سه گوش قهوه اي روسرهی ومانتوروتنم کردم دمی پوشزودادباکمکشیروبلیلباس ز 
  دادبه خودشهیرم ومنوتکسرم کردم اومدکنا 
 گهی دمیبر_ 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 362 

 رونی بمی اومدمارستانی ازبمیباهم راه افتاد 
 مامان کوپس 

  بهشروکردم
 مامان کو؟_ 
 میری خونه ماتاجشن بگانی بی فرستادم بره خونشون عصرهمگينزاشتم بفهمه باردار_ 
 اهان_ 
  خوشم رفت سوارشدرشوزددرجلوروبازکردونشوندمینودزدگی به ماشمیدیرس 
  باردارمکردمی هنوزتوشوك بودم باورنمزدمی حرف بکشونتم حرف نمکردبهیتوراه هرچقدرتالش م 
 دمی شدم خواستم برم خونه که صداشوشنادهی پارك کردوپاطینوتوحیماش 
  میصبرکن باهم بر_ 
  دمیکه د طرف خونه میرفتی ممی دادبه خودش کنارهم داشتهی منوتکشمی واومدپنوبستیدرماش 

   کنارشون خجالتسادهی هم اپسندبه دست وای دم درطراوتسادنی فرهان واي بابامامان
 دی بهشون نرگس جون اومدجلووگونه موبوسمیدی رسدمیکش 
  ي شدی شکلنیخدابدنده دخترم چراا_ 
 کننیکارمینجاچی نگفته انا؟اگهی فرهان نگفته به ایعنیتعجب کردم  
 دیخوبم نرگس جون نگران نباش_ 
   هزارتاکوفتمارستانی بي برکنمی االن حالتو خوب مابروتوخونهی رونگران نباشم بیچ_ 
 چسبوننیزهرمارم بهت م 
 خندم گرفت چشمم خوردبه حامدخان سالم کردم 
  سالم حامدخان_ 
  میسادی تودم دروامی سالم دخترم برکیعل_ 
 نرگس جون وحامدخان زودتررفتن 
  اومدجلواسپندودورسرم چرخوندیطراوت 
  چشم حسودبترکهیاله_ 
  وتشکرکردمدمشیبوس 
  تومیفرهان دسنموگرفت رفت 
 روکردبه مامانش 
 میای بمی لباس هامونوعوض کنمیبر_ 
 عذاب بودپله هاروبرم باال 
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   ام داشتم بازوشومحکم گرفتمجهیسرگ 
  رهی مجیسرم داره گ_ 
 میبر بده بهدبازوم هیسرتوتک_ 
  باالمی که گفت وانجام دادم ازپله هارفتيکار 
  برم حمومخواستمی لب تخت نشستم چون ممیدراتاقوبازکردوتادم تخت رفت 
 دمی دراوردم بلندشدم ورفتم تادم حموم که صداشوشنمیمانتوشلوارموباروسر 
  يریکجام_ 
  نییسرموانداختم پا 
   حمومرمیدارم م_ 
  الزم نکردهرهی مجیسرت گ_ 
  نگاش کردممیسرموبلندکردم ومستق 
 شهی بودم داره چندشم ممارستانی بدبرمیبا_ 
 شمی کردواومدپیپوف 
 ي بریی بزارم تنهاتونمی نگرانتم نممیری خب باهم میلیخ_ 
   موقع دوش گرفتن منی ولمی دوش گرفتیکی یکی حموم میبعدلباس هاشودراوردوباهم رفت 
  برهجی گاسرمیدکه مباداسربخورم تمام حواسش به من بو 
 ارمی من خودموخشک کنم برم حوله توروباناصبرکنیدا_ 
  کردمی اب داشتم حال مردوشی منم زرونی رفت بچیسرموتکون دادموحوله پ 

 ایانابیدا_
   لب تختدمونشستمی لباس هام روتخت اماده بودهمروپوشرونی دورخودم واومدم بدمیچی تادم دروحوله روگرفتم وپرفتم

  منوخشک کردبعدمال خودشويفرهان اومدطرفم سشواربه دست اول موها 
  گرفته بوددوست داشتم بخوابمخوابم

 ادیخوابم م_
  
  بعدشابخوابی نهارتوبخوربنیی پامیاول بر_ 
  نیی پامی بعدرفتراداومدبپوشمی مانتوشال برداشتم که ههیبلندشدمورفتم  
   بدواومدطرفمونیطراوت 
  نهارنیایب_ 
  می ماهم بهشون اضافه شدزبودنی وحامدخان سرمینرگس 
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   نکردم قاشقیکردتوجهی متمی چرابوش اذدونمیدنمی فرهان برام کشکمی پلوبودیغذاباقال 
  پروبردم دهنم تاخواستم بزارم دهنم عوقم گرفت قاشقوانداختم توبشقاب 
  یی دستشودمییدستموگرفتم رودهنمودو 
   زرداب باال اوردمادتاتونستمی نیدوروقفل کردم که کس 
   عوق زدنم تمومومدکهی دشت جونم درمگهی دزدمی فقط عوق مدمیفهمی نميزی اماچزدنیدروم 
   تردروبازکردمسیزخی وبولسی خي بلکه حالم بهتربشه باموهارابیشدسرموگرفتم ز 
  بودن فرهان وحشت زده اوموبغلم کرددهی همه پشت درصف کشوفتمیدستموگرفتم به چارچوب که ن 
 ي شدينجوری چت شدچرااییییوا_ 
  گفتمفی ضعيباصدا 
 منوببراتاقمون_ 
 باشه باشه_ 
 رودستش بلندم کردوبدوازپله هارفت باالوارداتاقمون شدوروتخت گذاشتم 
  حال نداشتم چشم هاموبازکنم 
  کنم بعدانابزارموهاتوخشکیدا_ 
 دمیکرد بلندشدسشواروبزاره سرجاش دوباره درازکشکمک کردنشستم موهاموخشک  
 فرهان_ 
 شمیاومدنشست پ_ 
 جان فرهان_ 
 سردمه لحافوبکش روم_ 

  که دربازشددرومیلحافوکش
 نی ازانمی امارستانی توچت شداخه اون ازباناجانیدا_ 
 نییفرهان سرشوانداخت پا 
  باردارهانایمامان جان دا_ 
   زده نشستم سرجام قلبم اومد تودهنمدوحشتی کشغی جی نرگسنوگفتیتاا 

  روقلبمدستموگذاشتم
 دیکنی مينجوری چرااییییییوا_ 
  اس وبه مامانش تشرزدنهی دادبه سهیفرهان نگران منوتک 
 یزنی مغی اس چراجاناحاملهی داینیبیاااا مامان نم_ 
  بدون توجه به حرف فرهان اومدنشستم کنارم شاالپ شاالپ بوسم کردینرگس 
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   خدااااااشمی چقدرخوشحالم دارم مامان بزرگ میدونی نمیییییوا_ 
  رمی زبونموبگينتونستم جلو 
 ی نرگس جون من همون ادمم وليخوای تووارث مشهی که بچه دارنمنی اینوگرفتیدچراایگفتی مدکهی نبودیمگه شماهمون_ 

  نی ندارمانیشمابه معجزه خداا
 نییسرشوانداخت پا 
  مونی بعدش پشی گفتم به فرهان ولی چدمیخدااون لحظه نفهممن شرمنده دوتاتونم ب_ 

 دهی نخوادنمدهی اگه خدابخوادبچه مشدم
 دوباره دروزدن 
 بله:فرهان 
  بودینی دروبازکردوتودستش سیطراوت 
   تختي روگذاشت روینی اومدسارمی حال ندارم باالبگهی من دیییوا 
  نای جات وایازمرباگرفته تاترش 
 باتعجب نگاش کردم 
 ينارواوردی ای چي برایطراوت_ 
  گفتیشاک 
  من مادربه فکرت بودمی ولی مانانت بودم نگفتي من جاي حامله انکهی ايبرا_ 
 شرمنده بلندشدم رفتم دستاشوگرفتم وزل زدم توچشماش 
 دونهی فرهان مدمی فهمشی دوساعت پیکیبخدامنم _ 

 دیخند
  بخوري دوست داری هرچنی کردم بشی شوخدونمیم_ 
 زی لواشک وترشک چشمک مینیچشمم افتادبه س 
 بعدکه همه ترشک هاروخوردم خواستم لواشک هاروهم بخورم که فرهان دستموگرفت 
 وفتهی هم بخورکه فشارت ننیریزشی چهی یکنی ماناضعفیبسته دا_ 
  هم ترشنیری زردالوگذاشتم دهنم هوممممم دوتاشونم خوشمزه بودن هم شي قاشق مرباهیسرموتکون دادمو 
 کننی دارن باتعجب نگام مدمی جانداشتم سرموبلندکردم دگهیمرباروتانصف خوردم که د 
 هیچ_ 
  کهيارداریتوبه دوتاشم و:ینرگس 
   روبرداشتینی اومدسیخندم گرفت طراوت 
 خسته ان دوتاهم بخوابن نی امی برنیاینرگس خانم ب_ 
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 دمی که رفتم درازکشدوتاشون
   بهش که بخوابمدپشتموکردمیفرهانم کنارم درازکش 
 دروشکممیکشی منوچسبوندبه خودش دستشومدعقبی شکمم ومنوکشيدست فرهان اومدرو 
 شهی هنوزباورم نممیشی مامان باباممی بچه منوتومگه نه؟منوتودارنیاناایدا_ 

   طرفشبرگشتم
 شهیمنم باورم نم_ 
 دستشوگذاشت روگونه ام 
 شهیجوجومن داره مامان م_ 
   خودموگرفتمي جلویخندم گرفت ول 
 چشم هاموبستم 
 ادیخوابم م_ 
 ي نگرانت بودم واسه همون دادزدم توتازه عمل کرده بودزدمی دادمدسرتی نبادونمی به توبدهکارم میمن به معذرت خواه_ 

 يدیبگوبخش
 گرفتمیارومی دالربغلیدزی بافرهان بودنبادحقی بودم شادهی پابه امام زاده صالح گذاشتم بخشیمن وقت 
 دمیمن توروهمون شب بخش_ 
  شبويکجابود_ 
 امام زاده صالح_ 

  تربغلم کردمحکم
 می راحت شدبخوابالمیاالن خ_ 

 .... هاموبستم وتوبغل فرهان خوابم بردچشم
  
   کمربه قتل منی همگدمی پرکردازخوابی مغی جغیازعمدج یکی يومدانگاری ودادمغی جيصدا 
  بوددهیبسته بودم رنگم صدرصدپر 
 دیفرهانم ازخواب پر 
  زنهی مغی داره جهی اونهی کدوم دنیا_ 
 چشمش که به من افتادنگران شد 
 دهیحالت خوبه؟چرارنگت پر_ 
  واسه همونهدمی ازخواب بدجورپردونمینم_ 
  بودی کونهی دنی امینی بخوربعدم ببيزی چهی نیی پامیبلندشوبر_ 
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  بودراداومدهیبلندشدم ومانتووشالموسرم کردم حتماتاحااله 
 دی وشلوارش پوشیورطوسی پلهیفرهانم  
   انگارنه انگارحاملهدطرفمییددوی تامنوداستی دالغوخانمی جغی جنی بله امیدی دنیی پامیرفت 
   منم محکمدبغلمی پردبهمیاتارسی اومدپشتم تانگهم داره دالدوهی منیدای فرهان تادنیاس ا 
   نگهم داشتیخوردم به فرهان ول 

 تشرزد
 دی توروخدامواظب باشاناحادترهی داتی وضعاخانمیدال_ 
  شادوسرخوش گفتی من فرق دارم باهاش جداشدازم ولدبلهی داکهیدال 
  جونی جونمي حامله ان ااباهمی دوتااجدونمی من می هستیکی بامن ي واي واي حامله س وامی اجیییییوا_ 
 ادطرفمونی که باخنده مدمیمحمدود 
 ی منم داشتي کاش اون ذوق وشوقتوبرااجانیدال_ 

  کردیشیاایدال
  ي فرق دارمیتوباابح_ 
 دستموگرفت وکشوندطرف پله ها 
  باالمیبریواااچرام_ 
  حاضرت کنممیابری بی بامانتوشلوارباشيخوای جشنه نکنه مرسرتیخ_ 

  روکردبهمفرهان
  نرهجی گرسرتی وبگاخانمیمواظب خودت باش دست دال_ 
  باالمیارفتیسرموتکون دادم همراه دال 
  وبازش کرديواریتادروبازکردرفت طرف کمدد 
 می داری چنمیخب خب بزاربب_ 
 زچشمشوگرفتی چهیلباس هاروسرته کرد اخرسر 
  رشمی تازانوزی مشکيمن کوزه ا داهی خوش رنگ تاباسن بودوی کت صورتهی 
 يدیپوشی کلفت مدساپورتیحتمابا 

   طرفمگرفت
 شهی چطورممینیبروبپوش بب_ 
  یلباسوگرفتم دستم ورفتم اتاق بغل 
  اتاق خودمومدرفتمی تنم بودبهم متیلباسوتنم کردم اوففففف ف 

  بکشن زددیادیتادال
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  بپوش تابه سرووضعت برسماساپورتشمیاد،بی بهت میلی پرفکت خیعال_ 
 شیزارای ورفتم نشستم پشت مدمیساپورتوهم پوش 
 خوادی نمي حامله ااتوخودتمیدال_ 
  عوق بزنمی هستی نياریمن حالم خوبه مثل توو_ 
  بخورميزی چتونمی وضعونمنی دکترم بگم ادبهیخوش بحالت با_ 
 گهی می چنیاره بگوبب_ 
  واسه همون موهامودرست نکردرونیدبمونه باول موهاموباالسرم محکم بست قرارنبو 

  که گفتمشی سراغ ارابعدرفت
  کم باشه فرهان دوست ندارهشمیاارایدال_ 
 دونمیم_ 
  

 یدونی که منیافر_
 به حرص زدبه پس سرم 
 کم حرف بزن_ 
  چقدرگذشت که کمربرام نموند کارشوتموم کرددونمی کردنم نمشیشروع کردبه ارا 

  کمرم گرفتدستموبه
  منوکمرم خشک شدیکش_ 
 نیکم اهوناله کن پاشوخودتوبب_ 
   شده بودمی عالدمی دنهیبلندشدم وخودموتوا 
  شدي ازگونه اش زدم که رژیخم شدم بوسه محکم 
 می توبپوش برياه اه چندش،بروکفش وروسر_ 
 میال میلی خی صورتشمی ابري روسرهی بدون پاشنه انتخاب کردم وی رنگ عروسی کفش صورتهیرفتم  
  نفرادم توخونه200 کی خشک شدم نزدنیی پادمی تارسنیی پامیارفتیحاضرواماده همراه دال 
  اوندن من خبردارنشدمیناکیبودا 

 اشی دالدمیدیفرهانونم
  ي شدبرگشتم مهددهی منم دربدردنبال فرهان بودم که دستم کشششی پدرفتیمحمدود 
  بغلش محکم بغلش کردمدمیدموپری کشغی ازذوقم جدمیرود 
  شده بودذرهی دلم برات ي مهدي وايوا_ 
 لوچندهی تنگت داداش کی نه قشنگ شوهروبچه توگرفتی خوشینیبی خانم مارونمیسالم ابج_ 
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  بعدش خنده خشک شدرولبامی ولدمیخند 
  بچه؟کدوم بچه؟نیصبرکن بب_ 
 رونی که قراره بعدنه ماه بپره بنیهم_ 

 راش چشم غره رفتم بباحرص
 اوردمیمنوبگوفکرکردم که فرهان رفته زن گرفته چشماشودرم_ 
  سردخترم هو اوردهنمیفرهان زن گرفته؟برم بب_ 
 مامان بودبرگشتم پشست سرم باخنده رفتم بغلش 
 ادمامانیمادربزرگ بودن بهت م_ 
  مادربودن به توفدات شمنیهمچن_ 
  کناردمیدموکشیگونه شوبوس 
 فرهان کوشش_ 
 اطی سرحهیرفت _ 
   کجارفتهنمیاهاباشه برم بب_ 
  شددهی خواستم برگردم که دستم کشدانکردمی فرهان وپاطی ومامان جداشدم ورفتم حيازمهد 

   بزنم که بادستش دهنموگرفتغی جخواستم
   چون ازاون شوهرکثافتت طلب دارمي به من بدی حالهیدی امشب باادکشتمتیصدات درب_ 
 نی پرتم کردروزممیدیاشک توچشم هام جمع شد منوکشون کشون برد ته باغ تارس 

  باعث شدبگمکه
 اخخخخخخ_ 

  نصف شداخخخخ خداکمرم
  تاخواستم بلندشم خودشوانداخت رومطانواومدطرفمی لبخندشهیبا 
 شمی می وحشياری دربي بازی وحشامی راه باکهیهوممم باهام راه ب_ 
  طرف شروع کردم به التماس کردنهی هم ازهی گردمکریازترس داشتم سکته م 
   ندارميریتوروخداولم کن من تقص_ 
 دادمی ترداشتم جون مکیزل زدرولب هام وصورتشواوردنزد 
  زدنغی دادبهم وشروع کردم به جی سدخداقدرتی چدونمی دفعه نمکی 
 رهیجلوموبگ تونستیکردنمی مي پسره هرکارزدمی مغیدستاموگذاشته بودم روگوشاموفقط ج 
 خواست کتکم بزنه دستشوبلندکردکه بزنتم که توهواخشک شد 
   نداشتمدنمی نفس کشي بودم که نادهی کشغی ازبس جزدمینفس نفس م 
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  داداومديصدا
 يکردی می داشتیتوچه غلط_ 
  دادزدرادبودبازمی هيصدا 
  يکردی می داشتیبگوچه غلط_ 
  بزنی باپاش افتادبه جونش حاالنزن کهینطوریدای درادکهیزدهی نمکیپسره ج 
 شمی دارم تلف می که ازشوك زده گدونستمینومی فرهان کجابود فقط ادونمی وچشماموبستم نمنیسرموگذاشتم روزم 
  من توحالدخودم نبودمیدادولی قنداب میکیدیپاشی اب میکیزدی صدام میکی 
  گفتیکی
 ادی بشه بتونا ازشوك دربیدفرجی بغلش کن شااخودتیفرهان جان ب_ 
  بو بودنی هم بوش اشناترگهی که تاصدصال دیی اشناهی دراومدم رفتم توبغل یکیازبغل  
   اغوش بودتنگ بغل کردنمنی بکشم دلم تنگ ایقی تنش باعث شدنفس عميبو 
  چشم هاتوبازکن فدات شمیاناخانمیدا_ 
  هی تکون بخورم که ذرهیستم صداش ارامش داشت چشماموبازکردم دوروبرم پرادم بودخوا 
  فرابنفش بکشمغی جهی بودکه باعث شدمن ي احساس کردم جورردلمی زمیدردعظ 
 یییییییییییییییییییییییییییییا_ 
  
 دمی فرهان وکنارگوشم شني صدامردمی زدم داشتم مغی دوتادستاموگذاشتم روشکمم وجدمیچیبه خودم پ 
  شدينجوریمامان چراا..ي شدی چیییوا_ 
 مارستانی بي فورشیمی چراچرابلندش کن ببريبه جا_ 
 دمی نفهميزی چگهی بلندم کردودیکی دمیفقط فهم 

...... 
  هاموبازکردمکردچشمی داشت سرمونوازش میکی 
  هاموبازکردم لبخندزددچشمی دیفرهان باالسرم بودوقت 
  فدات شمیخوب_ 
  نشهشی اومددستموگذاشتم روشکمم بچه ام طورادمی اتفاقاهوهمهیکردی دردمردلمیز 
  گفتمیبانگران 
  بچم_ 
 خم شدگوشه لبوبوسه زد 
   گوشت ردشدهخیحالش خوبه خطرازب_ 
  بودمدهی زجرهاکشیلی بچه خنی اي من برادمی کشينفس اسوده ا 
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 خداروشکر_ 
 ؟يدردندار_ 
  باگلومکنهی دردمردلمیچراز_ 
  زدنتهغی گلوتم به خاطرجهیعی طبردلتیز_ 
 خورهی بهم ممارستانهی بی باشم حالم ازهرچمارستانیدبی بایتاک_ 

  درزده شدنوگفتمیتاا
 دییبفرما:فرهان 
 که کردمی داشتم باتعجب نگاش مکنهیکارمینجاچی انی دکترزنان همون بوداششی که قبل عمل رفتم پيدربازشدهمون دکتر 

 باخنده گفت
   بهدحواستی که بایدونی میشی بچه دارمي داری دکترمعالجت منم توبابدبختزمیعز_ 
   بچهي بخوری تکون اضافهی که ی هستیتیخودت باشه به بچه ات باشه االن تو،تووضع 
   ساعت بروخونهکی تاکنمی تو االن دارم مرخصت مي تواوج خطریعنی یفهمیات افتاده م 
  ی بکوب بخوابدتادوهفتهی باابخوابیروبی هم نشه بگقهی ده دقیعنی عی دوش سرییسرپا 
  يای بعدبی مطلق باشداستراحتی تادوهفته بای رفتنت بلندبشیی دستشويدبرایفقط با 
  دداشتهی درضمن استرس اظطراب نباانهی رشت کرده هی بچه درچه حالنمیمطب من تابب 
  که فقط استرس هست نرویی کالازجاهایباش 

 چشم حتما_
  کننده هستونهی فکرش دییییه نمونه وا ممکنه بچه من زندیعنیرفتم توفکر 
 دمیسوالم که توذهنم بودروپرس 
 رهیخانم دکترممکنه بچم زبونم الل بم_ 
 مونهی بچت سالم ميهفته تکون نخور2 نی اگه توایبله ممکنه ول_ 
 بچم چندهفتشه؟_ 
 می تابفهمرمیگی ازت سنومامطبمی بگهیدوهفته د_ 
 دی لطف کردیلیممنون خ_ 
   بره خب مننی بودازبفی حنیدی کشيادی بچه دارشدن زحمت زي شمابرانمکیخواهش م_ 
  اناجانی بردن دادموقعی بدصوانجامی ترخيدکارهای بري موسويبرم شماهم اقا 
  مواظب خودتم باشزمی فعالخدافظ عزنشیلچرببریدباویبا 
 دکتره که رفت فرهان اومدجلوترخم شدروم 
  ببرمتصتوبکنمی ترخي برم کارهارهیمیمامان کوچلوغصه نخوره که فرهانش م_ 



              رمان زندگی دخترونه من                                         اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 372 

  فرهان بودقی لب هام زد ارامش من ازطري رويبعدخم شدبوسه ا 
 صموبکنهی ترخيازم جداشدورفت تاکارا 
  هم تکون بخورمذرهی تونستمینم 
 ادکمکمیصبرکردم تاخودفرهان ب 
 لچری ربع فرهان اومدباوکیبعد 
 میاراول لباساتوعوض کنخب بز_ 
  دراورد واومدکنارتختمسهی کهیرفت ازکمدگوشه اتاق  
  مامانم اورداگه بدبودببخشاوردمی لباساروننیببخش من ا_ 
  بودبدهی هرلباسگهی خونه دمینه باباقراره بر_ 
  ی مشکی خفاشي مانتوهی خوب بودویلی خی راحتي شلوارپاچه گشاددراوردبراهی سهیازک 

  گشادبوددمیپوشی هم مي ماه باردارنی که اگه تانهمرنگ
  رونی کردبه بتمیلچروهدای بعدبلندم کردگذاشتم روویلباس هاموفرهان تنم کردبابدبخت 
  بودومدهی مالقاتم ني برای اومدچراکسادمی نی منو گذاشت توماشی وقتمارستانیب

 دمی نشست سوالموپرستافرهان
  بودومدهی مامانمم نیتم حت بودمالقاومدهی نیفرهان چراکس_ 

  نگام کردبالخندم
   همه رفتنکنهی بودن دکترکه گفت مرخصت مدارشدنتیقوربون جوجه خودم همه تاقبل ب_ 

  همونجورمونده بودی رومرتب کنن چون ازروزمهمونخونه
  بودی اومد اون مردکادمی ی روزمهموني اتفاقاتمام

  بودکه منوگرفته بودیاون مردک_ 
  بهم انداخت وبازجلورونگاه کردی نگاهمین
   چون خسارتدمی به خودش گفتم نمی بهش بدهکارم ولونیلی میاون مردطلب کارهس_ 
   دادمش دستهی باقمشیواردکردبهم منم پولشوعوض خسارت برداشتم حاالدوقورتون 
   بودهی که نفهمه اسمش چارمی ازش دربيساپدریپل
 توروخدادعوانکن ها_ 
 وقصدتجاوزدارههه بچم رفت تامرض مرگ بعددعوانکنم رهیگی حاالزن منومکنمی روزگارمحوش م ازصفحههیدعواچ_ 

 اناینخندون دا
 نکارویفرهان من به فکرتوام دکترمگه نگفت اسراحت مطلق وبه دوراسترس بخدامن همش استرس دارم نکن ا_ 
 شهی نممیزی نترس چکنمی مسی کنم بادست پليمن هرکار_ 
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  خونهمیدی تارسمی نزددادحرفی جوابمومگفتمی می بودهرچدهی فای بپوفففف بحث باهاش 
  اطی حختنی رلی اهی داخل می بارشدکه براطیتادرح 

  فرهانوگرفتميبازو
 تی جمعنی ازارونی بمیریفرهان زنده نم_ 

  کردشنوپاركی خوب که خنده هاشوکردمارخندهی زدزیپق
  بکنهتونهی نمي کارچی هینترس قراره بغلت کنم کس_ 
  شدواومددرمنوبازکرد بادودستش بلندم کردادهیپ

  گرفتدردم
  کهمی فرهان کشتواشی یییییا_ 

  نگام کردیبانگران
 ؟ي دردداریلیخ_ 
  بروباالکه برم حموممی فقط مستقادنهیز_ 

 نای به مامان امیدیتارس
   محکم بغلمشدمی منی خودشوپرت کردتوبغلم خوبه بغل فرهان بودم وگرنه پخش زممامان
   بگم که دلش بشکنهيزی چتونستمی بودکه فشاراومدروشکمم چشم هاموبادردبستم نمکرده

  بودکه مامانوجداکردن ازمن دستموگذاشتم روشکمم وزبونموگازگرفتمدهی دی موکافهی قدونمینم
  
 دمنویدی فرهانم نماوردمی به زبون نیدردداشتم ول 
   شدهاناچتی داییییوا_ 
  روکه گفت مامان برگشت نگام کردنوجملهیود انرگس جون ب 
 بادستش زدروگونه اش 
  شده؟یخاك توسرم چ_ 
 فرهان گفت 
 انای دانمینگام کن بب_ 
  گفتمرلبی به چونه اش وزموچسبونمیشونیسرموبرگردوندم طرفش نگام که کردپ 
 منوببرباال_ 
  دراتاقوقفل کرديختوفور که شده بودبدومنوبردباالمنوگذاشت روتيبدون توجه که همهمه ا 
  داخلانی ببرمت حموم بعددربازکنم بنجابزاراولی اختنیری مکردمیقفل نم_ 
  ی بعدمنوبردگذاشت روصندلردوشی برداشت وبردحموم گذاشت زی صندلهیاول رفت  
  نباشم مضربودبرامادحمومی گرفتم که زیعی دوش سريلباس هامودراوردم فرهانم دوشوبازکردفور 
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 فرهانم رفت حوله مواوردوتنم کرد 
   متشخصي کردمبعدمثل خانم هادموموهاموخشکی لباس هاموپوشمی ساعت تواتاق بودکی 
  داخلانی بهی که بقدمی تخت درازکشيرو 
   توکالفه شده بودم ازبس جواب داده بودم خوبم دکترفالن گفت بهمانختنیتادروبازکردهمه ر 
 دی به دادم رسیتگفت دهنم کف کرده بودکه طراو 
 نیدبلندشیکنی که بدترحالشوخراب منیزاری دخترم استراحت کنه نمنی تاارونیدبیدبریبلندش_ 
 زننی سرمی خونه شون ولدبرنی کردن گفتن بای وخانواده اش بلندشدن وخالفظینرگس 
   موندوقرارشبنی تحمل کنم بنابراتونمی مامان گفت نمی وبابارفتن ولي مهدناهمیمامانم ا 

   بودم خانواده موکنارم دارمنجاخوشحالی اانی وباباهم بيشبابعدکارمهد
  هم بودي بغلم کردصورتامون روبه رواطیدبااحتی فرهان اومدکنارم درازکشرونیهمه که رفتن ب 
 کارکنمی به دام ندم هان چیی وصفاارمی من چطورنه ماه دووم بدکهی کنمیخب فسقل خانم شمااالن به من تفه_ 
 زدم به بازوش 
  يفکرکن ازدواج نکرد_ 
  توبغلمهي حورهی یچجورفکرکنم وقت_ 
 انشویحیاااا ب_ 
  خوبی زنمهیاچیحیب_ 
  ي بچه نخوایخواستی مکارکنمیخب چ_ 
 دمی بعدش قول نمی ندارم ولتی کاريای دربی که ازاستراحت مطلقیتازمان_ 
 دمیبادستموماهاشوکش 
  ادبی ادب بیب_ 

  کردازخندهغش
 نمی ادب بس کن ببیب_ 

   بلندشدم ودوبارم رفتم حمومیی دستشوي بازجرتموم شددوهفته تمام من فقط برادوهفته
  برم حموم فقط دوباررفتمازبشهی که نکردمی نمادعرقیچون هواسردبودز 
 رپوستمی قشنگ اب رفته بودزامامانیدی بهم رسیاطراوتیدوهفته تمام  
   فرهای بودم که گوشدهی بارخوابکی کردن فقط کارشی نداشتم که چيازاون مرد هم خبر 
   اون مردزنداني براگفتی می نزاشتم بفهمه پشت گوشی ولدارشدمینزنگ خوردب 
   به توصدمه بزنهتونهی نترس تااخرعمرش نمگفتی مدمیپرسی ميزی من ازش چیول.دنیبر 
 گهی نشدم درشیگی نشومنم پرشیگیپس پ 
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  یکردولی که فرهان بوداون بغلم میی وقت هایی دستشويا برشدمیتوخونه که جابه جام 
 رفتمی میاگه خونه نبودباکمک مامان وطراوت 
 دمی خسته شده بودم ازبس که خوابگهی بگه دتمی مطل دکترتادرباره وضعمیامروزقراربودبر 
   فرهان رفت براممردمی ميکاری دوهفته که داشتم ازبنی تواکردمی ميداشتم باتبلتم باز 
 شدمی ماغافلی پاش وازدننشستمی کردمسیتبلت گرفت وپرباز 
 الوووو خانم خانم ها_ 
 کنهی داره نگام می بله شاکدمی فرهان به خودم اومدم سرموبلندکردم ديباصدا 
  هامی وقت دکترداريرکردی ديااا سالم کجابود_ 
 چوندی پذرهیاومدنشست روتخت گوشموگرفت و 
  مگه جوجوجواب بدهکنمی تاحواسم پرت بشه دوساعته دارم صدات می اره؟که سرموگرم کنيندازی منودست مگهید_ 
   که مثالبخندونمشیفیدندونامونشونش دادم رد 
 رشدی دکترت دمی نکن که عمرابخندم پاشوبرينجوری تواافهیق_ 
   برگشته بودخونشون کهشبی مامان دنیی پامی کردورفتدموبغلمیباکموش لباس هاموپوش 
  ی بنی هم اتاقش بودبنابرای شده بودطراوتفی کثنجابودخونهی چون دوهفته ازکنهیتم 
 می شدنی وسوارماشرونی بمیسروصداازخونه اومد 
   کامل راهاطی بااحتی نکردزشت بودولنباربغلمی مطب دکترامیدی رسگهی ساعت دمیحدودن 
   نبودپنجادشلوغی زمی شد باالوواردمطبمی بااسانسوررفتداشتمی واروم اروم قدم برمرفتمیم 
   داخلمی مارفترونی که اومدبی اولضی همانگ کنه که سرپانباشم مري نفربودن فرهان رفت زودشی شیال 
 سالم خانم دکتر_ 

 بالبخندجوابموداد
  زحمت بروروتخت درازبکش سرپانمونی بزمیسالم عز_ 

  دمی درازکشباکمکفرهان
  نیفرهان بروبش_ 
  من بودکی که نزدیسرشوتکون دادونشست رومبل 

 دکتربلندشداومدکنارم
 ؟ي رواالنم داری وداشتي که بهوش اومدي االن اون دردزمیعز_ 
 کنهی ودردمادروشکممی موقع نشستن فشارمینه دراون حدول_ 
   بچهمینی ببمیری نترس خب بزارسنوبگشهی تاماه چهارمت دردهاتموم مهیعی طبزمیخب عز_ 

  باالزتوبدهیاروبلی پالتوتودربي دکمه هاهی حالدرچه
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  باالزمودادمیدکمه هاروبازکردوموبل 
  که چندشم شدختی روشکمم ري لجزمانندعی ماهی 
  کردنورواونورشی ودستگاهوگذاشت روشکمم وایبعدنشست روصندل 
  بزنمدتاحرفیدی منومی اول ازهمه مژدگوننجاچخبرهی امینیخب بب_ 

........ 
  
  

  نطرفمی بااسترس اومدافرهان
  شدهی چنی بهتون االن بگدمی منیخوای میخانم دکترهرچ_ 

 دیدکترخند
  هی شام درست حسابهی می خوبه اول مژدگوني باباخبرانینگران نباش_ 
 دمیچشم چشم شامم م:فرهان 
  ودوتاستستی نیکی بچه تون نکهیاهاحاالشداول ازهمه ا_ 
 نهههههههههههههه:فرهان ومن 
  ماهتهمی ونکیچراخب بچه هاتون دوقلوهستن بعداالن شما_ 
 خوشحال دست فرهانوگرفتم که نگام کرداونم خوشحال بود 
  هستی بازم مشکلیول_ 

  شدمنگران
 یچه مشکل_ 
   شده بودکهی بحرانتتی وضعيکردی بچه سقط می داشتشی تودوهفته پزمی عزنیبب_ 
   بازمیعنی نی انهیی جفت بچه هاپازمیده عز خوب شکمی يخداروشکردوهفته استراحت کرد 

 خوادی ماهه مکی استراحت هی بازم نی هابره باالوادجفتیخطربا
  خداي بازم عذاب ایییییوا 
 د؟ی ماهودوهفته بکنکی خانم دکترشهینم_ 
  نیاباای چکاپ بي برايایباربی ددوهفتهی باهی توبحرانتی االن بروچون وضعزمینه عز_ 
 دستمال شکمتوپاك کن 
 زشی دادبهم وبلندشدرفت پشت ميچندتادستمال کاغذ 
 دی دفترچه خانموتولطف کني موسوياقا_ 
 فرهان تا دفترچه روبده بادستمال شکمموپاك کردم وبلندشدم همونجورکه روتخت نشسته بودم دکترگفت 
 ی نداشته باشیوبخورتامشکلناری واهن همه امینوکلسیتامی نوشتم وي مقوي برات داروهااناجانیدا_ 
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 چشم حتما_ 
  باذوق روکردم به فرهانمی شدنی وسوارماشرونی بمیازمطب دکتراومد 
 شهی باورم نمي فرهان بچه هامون دوقلون وايوا_ 
  خودش وزل زدتوچشمامدطرفی منوکشدمیخند 
  توام اول خدابعدتوونینارومدیمن همه ا_ 
 .....بعدش لب هاش بودکه لب هاموشکارکرد 

  که دوبچه روتوخودش دارهی به شکمم به شکمکنمی دارم جودمونگاه مستادمی انهی ايجلو
   شکمم دوبرابربزرگ شده توراه رفتن مشکل دارم فقط نفسممی ماه باردارنیاالن توششم 
 گهی شکمم خلم دوفتهی بترسمی مرمی دستم روشکمم راه مهی زنمینفس م 
  رونیهن هن کنان رفتم ازاتاق ب 
  چون عمرابتونم ازپله هابرم باالنیی پامیاتاقمونوانتقال داده بود 
  دهی پوشی حاملگراهنی پهی بهم بخوره یی که هوااطی حرفتمیدستم به کمرم بودداشتم م 
  نگه دارمتونستمی نمالیخیبودم شلوارم که کالب 
 اناجانیکجادا_ 

  برگشتم
 ی طراوتاطی حرمیدارم م_ 
  کنهی دعوات میرونی بنهیادببیاالن وقت اومدن فرهانه ب_ 
  اداومدمی تافرهان بینترس طراوت_ 
 ایپس زودترب_ 
   نشستم روتاپ دونفرهشهی مثل هماطیسرموتکون دادم ورفتم ح 
  امروزوگفتني وشروع کردم حرف هارشی دادم به زنجهیسرموتک 
  ی خب نی شدن امام علنی اومدجانشادمینمون؟اها ازکجاموندداستاشبیادیخب مامان_ 
   که حاضرن بامنیی توشهر اونافرستهی مامی بره خانه خداوپرهیگی ممی هارسول خداتصمین 
   رفتهی اون زمانم امام علدهی ورسول خدااذن حرکت مشنی جمع بشن همه جمع مانیب 
   وهمراه رسولشهی مکه می که رسول خدارفته مکه راهشنوهی می وقتمنیبود 
 ..... شنی ردمرخمی وازغدنهی مدرنی مشهیکارشون تومکه تموم م.شهیخدام 
 ؟یزنی حرف مي باخودت داریکنی مفی تعري داریچ_ 

 دمیترس
 ترسمی میگی فرهان اعالم وجودکن نمییییه_ 
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  اومدنشست کنارم 
  توبهرداستانيشرمنده جوجورفته بود_ 
  تنهاباشم بابچه هامقهی که دوديزاریاه نم_ 
  لب هام زدي روي شدبوسه ادخمیخند 
  ماچطورهيخب خانم کوچولو_ 
 بادستم هلش دادم عقب 
 قهرم اصال_ 
 بلندشدم برم که نزاشت 
  خونهمیباهم بر_ 
  اتاقمونمی رفتمی نبودماهم مستقی خونه طراوتمیرفت 
  روتختدمی درازکشومدرفتمینفسم درنم 
 ادی نفسم درنمرمی دوقدم راه ميوا_ 
 دیلباس هاشوعوض کردواومدکنارم درازکش 
  تموم شدهیدوسه ماهم تحمل کن_ 
 ادهیپوففففف همونش ز_ 
  من بوديرای اغوشش پذشهیدستاشوبازکردمثل هم 
  
   روزماه هفتمم بودکسل بودم حالنی رفته بودم توماه هفتم اولدارشدمیفرداش که ازخواب ب 
   خودش دستی طراوتچارهیاشتم تااالنم داشتم ب دارکهی نداشتم ازروزاول ویدرست حساب 
  یدبعضیرکشی ترشکممی تخت بلندشدم زيکردازروی مخصوص منواماده ميشدوغذایبه کارم 
 بودصداشی خونه مدفرهانی نکردم رفتم طرف دروبازش کردم امروزجمعه بودحتمابای امروزم توجهیشدولی مينجوریوقت هاا 

 کردم
 فرهان_ 
  اومدتويازدروردو 
 يجانم صدام زد_ 
  درددارهکشهیرمی ترشکممیفرهان بازم ز_ 
 ارمی توکاناپه درازبکش صبحونه روبمیابری فدات شم بیاله_ 
  کجانهی وبقیپس طراوت_ 
  خودموخودتوعشق استیامروزجمعه بودهمه روفرستادم مرخص_ 
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  نه؟یگی که ازته دلت می تنهاباشخواستی دلت میلیخ_ 
 دبودی بعنی ازفرهان مغرورارونی به کمرش اومدکه چشمام زدبيبشکون زنون قر 
  وهمراه خودش کرددودستموگرفتی خندکنمی باتعجب نگاش مينجوریدایفرهان که د 
 مینجوری تواي نگام نکن من فقط براينجوریا_ 
 سرموباتاسف تکون دادم 
  باشينجوری هم اهی بقيخب برا_ 
  خودش گرفتي براي اافهیسادقیوا
  تموم شدنرمشی خبرهاننی به بعدازانی ازافهیوتواشپزخونه ضعگم ش_ 
  باحال گفتیلی اخه خرخندهیزدم ز 
 فرهان بس کن من گشنمه_ 
  فرهان رفت اشپزخونهدمی به طرف کاناپه من که درازکشمیدستشوانداخت دورشونه هام ورفت 
 صداموبلندکردم 
 ی اشپزخونه روبترکونیفرهان نزن_ 
 صداشوبدترازمن بلندکرد 
  فهیحرف نباشه ضع_ 
 دنوی خندکنهی زهرمداوففففیرکشی ترشکممی لحظه زهی ی ولدمیخند 
  باباي اگهیددینی هادرست بشیمامان_ 
   لنگ پروندنهی جفتشونم نوگفتمیتاا 
  به باباشوندنی باادب منوکشي هاابچهیب 
  اگه فرهان بفهمه خخخدمیرخندیرزیبعدز 
 ادچرای نماتاناصدیدا_ 
 گهی به من بدوديمنتظرم صبونه بد_ 
 اومدم اومدم_ 
 اوردی بزرگو داشت مینی سهیرودستش  
   لقمههی کنارموشروع به لقمه گرفتن کردشدنشستیدامی توش پی همه چزیاوردگذاشت روم 

 رشدمی که خوردم سذرهی لقمه خودش هی خوردمی ممن
  روتوروخدابردارببرینی تاحالم بهم نخورده سرشدمیفرهان س_ 

................  
 اتوروخدای بییفرهانننننن کجا_ 
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 فرهان بدوبدواومد 
  شدهی چهیچ_ 
 دستموبه طرف اتاق نشونه گرفتم 
  چه نانازشدهنیبب_ 
 چپ چپ نگام کرد 
 منوبگوفکرکردم دردت گرفته_ 
  تواتاقدمیدستشوگرفتم وکش 
  چه خوب شدهگهی دنیاببیفرهان ب_ 
   خبیلیخ_ 
 وارداتاق که شددهنش بازموند 
  دنی دکوردادنش وچی بامامان بودولدنشی منومامان بودخري هفته اکیاتاق بچه بودزحمات  
 بوفه وکمدلباس هاباخودم بود 

  می که گرفته بودییزهای همه چمی بوددهیتشونپرسی چون تاحاالجنسمی گرفته بوددوتاتخت
   گرفتهنی هم ماشي پسر اسباب بازادهمی که هم به دختربمیکردی انتخاب ميرنگشوجور 
  یسمونی سمی که بتونمی دفعه بدونکی سنومی برمی هم عروسک قراربودتواخرماه باردارمیبود 
   کردهدانتخابی مخصوص هرتخت همه روسفي های وپاتختشیزارای دوتاممیروکامل ترکن 
 امعلوم بشه بچه هتی تاجنسمی بودنارونگرفتهی ای روتختمیبود 
 روکردم به فرهان 
 چطوره؟_ 
  کردکیدستشومثل ال 
 زمی دست مامانتوخودت دردنکنه عزي دارکیال_ 
  خوب توبغلش باشمزاشتیرفتم توبغلش شکم بزرگ هشت ماهه ام نم 
  فقط بامامان بوددست توام دردنکنهدشی خريپولشوتوداد_ 
  خانواده منی حتدنیناخریم ا کس نگوپولش بامن بودبه همه بگومامانچی به هگهید_ 
 ی توبگیچشم هرچ_ 
 ادته؟ی دوهفته رویکی ي روکه تومونده بوديدرضمن اون خونه ا_ 
  بودچطوری خونه خوبیلیاره خ_ 
   به حساب مامانت برهختمی رنا،پولی به مامانت امیاونودادم به سرووضعش برسن بد_ 
  نی گفتم قراره بدم به دوستم ببدمی البته نگفتم به اونامرهی اون خونه الزمه بگي برایهرچ 
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  کردهی منوخالبی بخر،مامان خانومت جازهی نیهرچ 
 رخندهیبعدزد ز 
 زدم به بازوش 
 يشوری بیلیخ_ 

  کردخندشوقطع
   خونهنی ادی کردن خونه جدی اساب کشنکهی هم گرفتم اونم اي اگهی دمی تصمهی_ 
  ي مهدی توش تابابات بره کارکنه ولزمیری وجنس مخرمی مغازه خوب مهی فروشمیروم 
  باباتشی پرهی خودمه نمرپروبالیز 
  ام گرفتهیازذوق خوب بودنش گر 
 یلی خی خوبیلیفرهان توخ_ 
   ي منوعاشق خودت کردي کردی چشم پوشی وليدی توکه اونهمه رفتاربدمنودینه به خوب_ 

 پرسمت؟ی که عاشقتم میدونی مي خودت کردفتهیمنوش
   طرف خودمدمی که تونستم بکنم دستموانداختم گردنتوکشي دستم تودهنم موندفقط تنهاکاررتیباح 
   لب هاش نشستيلب هام بودکه رو 
 .... کرددنمی بعدش به خودش اومدوشروع به بوسیفرهان اول بهتش زدول 
  
  

 ؟یسالم مامان خوب_
  دارهاجی که دخترم بهم احتی درحالمی کنی کشداسبابیبا يری ويری هنیسالم دخترم شرمنده توام شدم توا_ 
  برس که من اومدم ذوق کنمدهی هم هستن توقشنگ به خونه جدی االن نرگس جونوطراوتهی چه حرفنیوامامان ا_ 
 رخندهیزدز 
 می اگه اون نبودماهنوزتواون محله نشسته بودمیونیدخترپشت تلفن منونخندون اول خدابعد به فرهان جان مد_ 
  دارهیبی پسرتونه چه عنی حرف هارونزن هافرهانم عنیا_ 
   بچه هابزرگ بشن کمبودوزن نداشته باشن منمیخداعوضش بده به خودت برس پابه ماه_ 
 دنتی دنیایشاالعصرمی اگه کارهام تموم شدانمیبب 
  تاتوناهاسهی وبابابيبامهد_ 
  مواظب خودت باش فعالگهیباشه فدات شم من برم د_ 
 ي بانینهمچ_ 
   شکمم بزرگي بودم به قدرمیتلفونوقطع کردم وراه افتادم هلک وتلک نفس زنون ماه اخرباردار 
 کردشکممی دردمنییوفتادپای مشینی باچادرشکمموبسته بودسنگیشده بودکه ازترسمون طراوت 
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   دکترخوشبخانه حال بچه هاخوب بودتوسونوهم نشون دادهرفتمیبارمیازاولش دوهفته  
   خونهمی ورفتمی گرفتیرنی شمی پسرداده بودچقدراون روزخوشحال بودهی دختروهیابهمون بودخد 

   پسرونه ودخترونه روازهميزهای روکامل ترکردچیسمونی مامانابعدش مامان سجفت
  ی وصورتی ابي های روتختمیجداکرد 
  نگران شدم رفتم طرفشکنهی مهی داره گری نرگسدمی درونیازاتاق که رفتم ب 
  شدهی چیکنی مهی نرگس جون چراگرییییوا_ 
  به خودش اومدواشکاشوپاك کرديزود 
 نیابشی فدات شم بیچیه_ 
  شدهیدچی بگرهیاخه نگران شدم االن همش فکرم همه جام_ 
  خودش نشوندشیدستموگرفتوپ 
 دهیزوفهمیفرهان همه چ_ 
 دهی روفهمیچ_ 
 ستی بچه حامدننکهیا_ 
  زده شدمرتیح 
 هی پس پدرش کی چیعنی_ 
   خانواده مون تودهات بودبابام خان دهاتکردهمهی می بودم که تودهات زندگي دخترهی_ 
  یسالم بودزودبودول15 همشواشدمنی پي خاستگارهی روزهی نکهی تاامی تورفاه بودیلیبودخ 
  نی توببانی بابام گفت حاالبی ازدواج کنم ولخوامی نه نمگفتمی مفهمنیزارونمی چنیتودهات ا 

   مشخصی مهرش به دلم نشست ولدمی بارکه پسرودنی من اولنااومدنی شدادپسندتیشا
  دهی من پسرودی ولرنی دهات بگيدازباالی دخترمنوبادمی دهاتن بابام گفت نمنییشدکه ازپا 
  دونستمی می ولمیبودم وخوشم اومده بودبعدکه مهمونارفتن بابام مهلت گرفت تافکرهاموبکن 

   کنرونی پسره بابام گفت فکرشوبنی بااکنمی باباموگفتم ازدواج مشی نسشتم پهی منفجوابش
   بودنش بودبداخالقی هم که بابام داشت منطقی اخالق خوبهی خورهی به دردتونمازسرت

   نشستم بامنطق حرف زدم گفتمومدی همون همه مردم دهات ازش خوششکن مينبودبرا 
   هفته کارکردمکی باالمی خودمونوبکشیکنیمون م کمکی توپدرمستی خوب نشیاگه وضع مال 

  می کردمونوشروعی زندگدمشیپرستی دادومن زن رسول شدم عاشقانه متی رضانکهی تااروش
  کردبعدپنجی دوبرابرش بابام کمکمون میکردولی بابام کارمي هانی خوب نبودروزمشیوضع مال 
   خودم بچه منورسولی حامله شدم همه خوشحال بودن حتگذشتی کردنمون میماه که اززندگ 

   روزرسول گفت نرگس قلبمهی گذاشت فرهان ده روزه بودااومداسمشورسولی به دنبودفرهان
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   وسه روزش بودکه رسولستی فرهان بنکهی دکترقبول نکردتاامی هرچقدرگفتم پاشوبرکنهیدردم 
  هی روقلبش وارچهارپااشتکرددستشوگذی المپ خونه روکه سوخته بودعوض مداشت

   شدهموتمومی تموم کرده بودافسرده شدم زندگمارستانی به بدهی بودنرسدهیافتادعجل رسول رس 
   سال فرهانکیاوردی هاش دلموبه رحم مهی گری ولدادمیرنمی به فرهانم شی حتدمیدیم
  وضع مابوديرای بازپذي خالم،خالم باروشینشده بودکه بابامنوبافرهان فرستادشهرپ 
  ي هادیعنی حامدیکی خوب بودشوهرش کارخونه داشت دوتاپسرم داشت یلی خشونیمال 
   شدکه باخالم نشستهي من حامدوعاشق من کرده بودجوري موندن هانیحامدبزرگه بودا 
   منه خاله هم ازخداشي بابچه اش،بچه اون بچه ی حتخوامیبودحرف زده بودکه من نرگس وم 

   خوشحال بودکه من خوشبختیلی عقدحامددراومدم پدرم خنباربهی من بشم عروسش اکه
   فرهان بچه رسولهمی که فرهان بزرگ نشده نگیشدم حامدازم خواسته بودکه تازمان 
  داکردهیشوازکجاپی شناسنامه قبلدونمی نمي وشدفرهان موسومیشناسنامه شوعوض کرد 
  دوباتوپ وتشکرازاونجارفته االن بوششی حامداالن زنگ زدوگفت فرهان پدهیزوفهمیوهمه چ 
 انای رستورانم نرفته نگرانشم دای رفته ولشمی دوساعته ازپگهیم 
  زده ونگران بودم نگران شوهرم پاره تنمرتی حهیرگریبعدزدز 
  وشماره فرهانوگرفتمموبرداشتمیازجام بلندشدم رفتم ازاتاق گوش 
 باشدیدستگاه مشترك موردنظرخاموش م_ 
  به دست رفتم توحالی کرده بودگوش خاموشیییییوا 
   هابدونرمیمی خدامن میییییادوای سرش بیی خاموشه نکنه بالشمینرگس جون گوش_ 
  فرهان،فرهان منوبرگردون 
 نرگس جون اومدبغلم کرد 
 .....شهی نمشیزی چشاالکهی استینگران نباش بچه ن_ 
  
  شمی مامان اومدپمردمی نبودداشتم ازاسترس مي ازفرهان خبریچهارساعت گذشته بودول 
   چهارساعت فقطنیکردتوای داشت دردمرشکممی نتونست ارومم کنه اروم اروم زیول 
  کردمی مي خودخورنمی بخورم وبشيزی چتونستمیسرپابودم فشارم افتاده بودنم 
 یت باش خوددمواظبی خودت باش االن باانامواظبی برات بده توروخدادانیابشی بزمیعز_ 
  حال برداشتمنی باای شونداشتم ولابودحوصلهی نگاش کردم دالي زنگ خوردزودمی گوشنوگفتیمامان تاا 
 الو_ 
  خاله خوبن؟ي جوجوهایاناخوبیالودا_ 
  میستینه خوب ن_ 
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  کردبگمدومجبورمی که نفشموبرديادشدجوری دردشکمم زهیرگری وزدم زنوگفتمیا 
  اخخخخخخخخخخ_ 
 دمیشداشوشن 
 ي شدی چي واي شدایچ_ 
  خوبمنیای طرفم بادستم گفتم ندنیینادویمامان ا 
  بگويزی چهی توروخدایاناخوبیدا_ 
 ...فرهان_ 
 یفرهان چ_ 
 ستیفرهان ن_ 
 دی کشينفس اسوده ا_ 
   ازدست تواخه چلمن فرهان که خونه ماستاوردمیامیخاك توگرورت داشتم بچه موبه دن_ 
 يومدیزنگ زدم بگم چراتون 
  رفتادمیتعجب کردم دردم  
  تازه کردموگفتمینفس 
  به فرهان توروخدايدی رومیگوش_ 
 باشه باشه صبرکن_ 
 زدی که داشت بافرهان حرف مدمیصداشوشن 
  حرف بزن انگاردرداش شروع شدهابازنتیاقافرهان ب_ 
 شهی عقلش کامل نمی ولشهی مامان مکنهی ممانی ذره عقل نداره خوبه فرداپس فردازاهی بودکه گفت ی چنیخاك توسرش ا 
  خوبه؟اناحالتیالودا_ 

  باالصداموبردم
   منيدی نفهمادهانننننی به سدم می من پابه ماهم چیگی مالحظه نمیحرف نزن توئه ب_ 

  ی نمک نشناسیلی که بزرگت کرده خهی بابارسول بوده که بوده مهم اونشمی منگرانت
 آخخخخخخخخخخخ

 دمیچی وبه خودم پنی شدکه افتادم روزمي بدجوریلیدردم گرفت خ 
  به دادم برسرمیمی خدادارم مییییییی خداوایییییییییوا_ 
   قادنبودمی ولدمیشنی ماخداگفتنی ي صدادمیشنی الوالوگفتن مي صدادمیشنی مغی جيصدا 

  گفتیکی ادمهی سده بودفقط ی بودن چی بدم کصیتشخ
   شدههوشیانابی دامارستانیفرهان خودتوبرسون به ب_ 
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  ی کردن وکنمی وسوارماشنوبلندکردنی چجورمنه سنگدمی چشم هام بسته شدنفهمگهید 
 ارشدمی هوشمهی نمارستانی بمیدی تارسمارستانی بمیدیرس 
 گفتی میکی
  پلک بزنيشنویخانم صداموم...خانم _ 

  زدمپلک
  بچه هاخطرناکه زودتريدبرای اتاق عملواماده کنارهی هوشمهیدنییبدو_ 
 .....دمی نفهميزی چگهی قرارگرفته شدودمینی روبيزی چهیروتخت بردنم اتاق عمل  
  
  

  که اشکمودراورديکردجوری دردمرشکممی ازچشم هاموبازکردم زردلمیدزیبادردشد
   درددارمییییوا_ 
  بوددهیباخوابی تواتاق نبودشکممونگاه کردم تقریکس 
   داشتمگهینگران شدم دستموگذاشتم روشکمم بچه هانبودن حتمادردشکمم هم ازعملم بود د 

  که دربازشدمامانم اومدکردمی موحشت
 ي بهوش اومدزمی عزییییوا_ 
 ....بچه هام_ 
  ننیری چقدرشییییبچه هاتونگوبگوقندعسل وا_ 
 زنده ان؟_ 
  زنده نباشنیخواستیرمیوادخترزبونتوگازبگ_ 
 دمی کشيده انفس اسو 
 درددارم مامان_ 
  مسکن بزنن براتانی بگمیاالن م_ 
 بعدزدن مسکن اروم اروم اثرشوگذاشت 
 ارن؟یمامان بچه هارونم _ 
 ارهی فرهان االن مارنیچرام_ 
  اسم فرهان اخم هام درهم شددنیباشن 
 شوپرستاریکیاوردی مشوفرهانیکیدربازشداول دوتاتخت همزمان واردشدن  
 روکردم به مامان 
 نمشونی ببرباالبتونم ببکمیمامان تختمو_ 
   کرداوردگذاشت بغلمشونوبغلیکی بچه هاروشیمامان تختودادباالورفت پ 
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  روهم گذاشت اونطرفمیکی نازبودن کوچولوبودن اون یلی خیییییوا 
 کردمیاه م داشتم بچه هامونگاباعشقی زن دننیبچه هامودوطرفم داشتم خوشبخت بودم خوشبخت تر 
  کدومش دختره کدومش پسر؟ی بدونيخواینم_ 
  مادرنفهمه کدوم بچه اش پسره کدوم دخترشهیفرهان بودنگاش نکردم مگه م 
  فداشون بشهیسمت راستم پسربودسمت چپم دخترمامان 
 روکردم به مامان 
 لوبودنیمامان چندک_ 
 لویک2/500لودخترملوسمونیک2/800پسرخوشگلمون _ 
 وکمترنی ازسه کلناکهی مامان اییییوا_ 
   بزرگ شدن من برمي نرمالشه چون توبچه هات دوقلوبودن نترس تاچشم روهم بزارزمیعز_ 
  کجاموندنهی نرگس جون وبقنمیبب 
  منوبافرهان تنهابزارهخواستی مکنهی نرگس جونوبهانه مدونستمیم 
 انایدا_ 
  بهشکردمی می محلینگاش نکردم ب 
  کردموبوسیشونی ترخم شدپکیاومدنزد 
   هاثمره عشقمونننی ثمره اش شددوتابچه ای وليدی نه ماه زجرکشيدی زحمت کشیلیخ_ 
  بازم نکردمیتوجه 
   داشتمي خونه کارفورامی قرارنبودکه نربودمی فدات بشه فرهان بابامن دلگزمیعز_ 
  ه ماهه تنهانباشه که پاباجانی دالشی گرفته بودکه بمونه پی هفته مرخصکیبامحمدچون  
  ي بودم که توزنگ زددهی روبهش بدم حداعقل توخونه کارهاشوبکنه تازه رسیرفته بودم مدارک 
   فقط ازش خواستم بگه چرازودترنگفته بودبابام نبودهوگرنه منربودمی بابابودم دلگشیقبلشم پ 
 ؟هی روحاالبرات روشن شدقضي اگهی نه کس ددونمی منوبابامی االنمشم انیهم 
  
  

 اوهوم روشن شد_
  چون زودقضاوت کرده بودمدمی خجالت کشیول 
  گفت وبچه هاروبرگردوندروتختشونيدییدروزدن فرهان بفرما 
 يراداخرسربابامومهدی واردشدبعدحامدخانوهیاول نرگس 
 دی بدواومدطرفم باذوق خم شددوتاگونه هاموبوسيمهد 
  مننهی شبی ابجی ابجدمشونی درونی فدات شم چه نازن بیابج_ 
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 دبهمیباذوق دستاشوکوب 
 باخنده دستشوگرفتم 
 ی ناسالمتیشونیی باشه دای کهی تونباشه شبهیشب_ 
 نرگس جون اومدجلو 
 مینی عروسمونوببدماهمیاجازه بد_ 
 ازدست حامدخان سه جعبه گرفتوبازشون کرد 
  دراوردوبه دست من بستکی شیلی دست بندخهی 
  فدات شمی خسته نباشيدی نه ماه زجرکشيدی زحمت کشزمی عزی باششاالسالمتیا_ 
 داخهیدیممنون چرازحمت کش_ 
  براتمی خونه جبران کنيشاالبری امارستانتهی بي برانی ازناقابلهیچ_ 
  هم بودننی روبازکرددوتادستبندبچه گانه عگهیدوتاجعبه د 
 دیدوتاشوهم بست به دست بچه ها ودست هرکدومشونوبوس 
  بشندبختیشاالسفیا_ 
   منشودادبهیکی تاسکه دراوردفشوسهی که کناررفت مامانم اومدجلودست کردتوکینرگس 
 دیموبوسیشونیودوتاشوهن گذاشت توبغل بچه ها خم شوپ 
  کنمشاالجبرانی ارمی بگی حسابزدرستی شدنتونستم برم چییهویشرمنده دخترم _ 
  نی همیه شرمنده نباش کي بدیخواستی می چگهی دي سه تاسکه تمام دادنمیااانگوبب_ 
   دارهاارزشی دنهیهاهم  
 بعدروکردم به فرهان 
 ناکجانیاایدال_ 
  زبونشوگازگرفت وگفتینرگس 
  پسرهااوردهی به دنیعی طبمارستانی درداونم گرفت بردنش بی رفتدتوازهوشی دچارهیب_ 

  کردمذوق
 ن؟یگی راست ميوا_ 
 نینیگروببی همدنی خونه سرپابشيشاالبریاره ا_ 
  راحت بودهمانشیخداروشکرخواهرمم زا 
 رادگفتی بچه هاکه اومدهغیج 
  من هستمخوانیرمی بچه هاشرونیدبیبر_ 
  کردوگفتیفرهان اخم 
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 یی ماجرايقاکجایتودق_ 
  سپرکردنهیس 
 قاوسطشیدق_ 
 فرهان گوششوگرفت وبردتادم در 
 کنهی من وسط وسط مي برانمی ببرونیبروب_ 
 راددستاشوبردباالیه 
  اخهنی خب بابااسم نزاشتیلی خب خیلیخ_ 
  فرهان برگشت طرفمگفتیراست م 
 میمااصالاسم انتخاب نکرد_ 
  رفته بودادمونی کالگفتیراست م 
  دخترمون باتوخوبه؟گمیخب اسم پسرمونومن م_ 
 یاره عال_ 
 می که همزمان گفتکردنیهمه مشتاق داشتن مارونگاه م 
 یرعلیام:من 
 نیآم:فرهان 
  تفاهمولیا: همزمان گفتن بامسخرهيرادومهدیه
  ازخنده واشک توچشم هاشون جمع شددنیهمه ترک 
 دنیموبوسیشونی اومدن جلووهرکدوم پکنمی من نگاهشون مدنی تادزدنی بودن ودست مستادهیحامدخانوباباکنارهم ا 
 مینی بچه هاتوببيری شدن وعاقبت بخشاالبزرگی ای خسته نباشيدیباباجان زحمت کش:حامدخان 
 ممنون انشاال_ 
  گفتدنمیبابامم بعدبوس 
  نکردم شرمنده تووخدام هستم منوببخش دخترميباباجان برات پدر_ 
 دی قطره اشک ازچشم هاش چکهی
 دستشوگرفتم 
  دارهاجی مثل شمااحتی من به پدربزرگي بچه هانی حرفونزننی اگهی ددمی وقته شماروبخشیلیبابامن خ_ 

  کرددواشکشوپاكیخند
 شمی پراداومدنی وهيمهد 
 ي روانتخاب کردیرعلی چراامیابج:يمهد 
  تازه کردم وگفتمی نفسهی 
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   دارهدارنگهی خودم نشدحداعقل بچه ام پابی همچنان چون نصدارباشهی پیرعلیدوست داشتم اسم ام_ 
  زن اول واخرداداشي دارولیا:رادیه 

  گرفتخندم
  بخندمتونمیزنمیزبون نر_ 
 دربازشدوپرستاروارداتاق شد 

 دلطفایی نفرحق موندن داره بفرماکی فقط رونی بینجاهمگیچخبره ا_
 شمی اومدپمامان

  شبومونمیمن م_ 
 فرهان دخالت کرد 
  ششی دارم خودم بمونم پددوستیینه مامان جان شمابفرما_ 
 مامان دودل بودکه گفتم 
  اخونهی بمی بروفرهان هست فرداکه مرخص شدم مستقیمامان_ 
 دیخم شدگونه موبوس 
 دیمواظب خودتون باش_ 
 حتما_ 
 دمیهمه که رفتن ازفرهان پرس 
 ن؟یچراآم_ 
  چرااسم خودت؟یرعلی اسمودوست داشتم حاالتوچراامنی ایازبچگ_ 
  
  یی های فراموشش نکنه که چه سختی کسدارباشهی پیرعلیاسم خودمه دوست دارم ام_ 
   کهی تاوقتی مقام من ازبچگنی توانجاستیالن ا ادکهی کشیی های سختدچهیکش 
  ی پشت وپناه نداشتم پدرم پشتموخالدمی کشی پولی بدمی کشیباتواشنانشدم سخت 
 دارن ی نشون بدم ترنس هاهم ادمن وحق زندگخوامی مکننی ندارن  همه به چشم بدنگاهشون میی هاجااترنسی دننیکردتوا 

  دونمی نمياگه تونبود
 انهی بودم یرعلی من هنوزامشدی میچ 
 فرهان اشک گوشه چشمموگرفت 
   توکردهبی بچه هارونصنی ای زندگنی خدادرعوضش ايدی هاروکشیمهم االنه تواون سخت_ 

  مگه نه؟می مااالن خوشبختخداروشکرکن
 ... کنمی جامعه ومردمش زندگنی تواتونستمیاره خداروصدهزارمرتبه شکرکه من تورودارم من بدون تونم_ 
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  بلندشدوحشت کردمیرعلی دادامي که صدادادمیداشتم ادامه م 
 کنهی مهی شده چراگری چیییوا_ 
  روبغل کردیرعلیرفت ام 
   نخورده کهيزی اورمش چیگشنشه خانمم ازوقت_ 
 کارکنمیاالن چ_ 
 ربدهیواااخب ش_ 
 اهان_ 
   بودهنوزرنگدپوستی نازبودسفیلی روگذاشت توبغلم خیرعلیلباسمودادم باالفرهانم ام 
   موگذاشتم تودهنش اولش نقنهی به خودم اومدم وسشی بعدغی بودم باجدهیچشم هاشوند 
  خوب کالفه ام کردقبول کردبخورهیزدونگرفت وقت 
  رهی شزمی پسرم عزکردمی داشتم حس مادرشدن رواالن کامل درك ميریحس وظف ناپذ 
 دی که خوردخوابکمی دیمکیماردشوم 
 دی خوابرشیابگیفرهان ب_ 
 فرهان بغلش کردوگذاشت سرجاش 
  ازاالن بدهکنهی مهی گرنی بعداذرهی بده نمیرآمیاناشیدا_ 
 باشه_ 
  دودهنشوبازکردمنمی منوفهمي کردم که انگاربوکشی ام نزدنهی به سکنی گذاشت بغلم نمیآم 
  رودرحق من تموم کرده بودیخوردخداخوشبختیرمی موگذاشتم دهنش اروم اروم شنهیس 
   خوردوفرهان گذاشت سرجاشذرهی نمیمآ 
 اومدنشست کنارم 
 ؟يخانمم چطوره دردندار_ 
 نه مسکن زدن خوبم_ 
 خداروشکر_ 
 فرهان_ 
 جان فرهان_ 
  که عاشقتمیدونستیم_ 
  وعاشقتمی عاشقمدونستمیم_ 
  کام کاملکی لب هام گذاشت بعديخم شدولب هاشورو 
 زل زدتوچشم هام 
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   بهت داشتم که خودممی حسي واردرستوران من شدی من باوجودتوکامل شدوقتیخوشبخت_ 
   دادن توشکم بهشی وباازماشهی نه نمدمی کم کم دی برادرانه اس ولگفتمی ماوردمیسردرنم

  خواستمی نمکردمی رفتارم بدبودچون ازحسم فرارمگفتی شدکه حس من اشتباه نملی تبدنیقی 
  ستمی نمونی کردم االن پشمی کم اوردم وتوروواردزندگگهید ی کنم که دوستت دارم ولقبول

   شده خدامنودوست داشته که توروسرراه من قراردادهبمی مثل تونصی هم خوشحالم زنیلیخ 
  من شدي لب هايرای وبازم لب هاش پذپرستمتیانامی داعاشقتم

  یگاهی جاچی ترنس که ههی ترنس،هی بودیرعلی وسه سال امستی که بی کسانامیمن دا 
  رمیابگی دني روکه حقمه ازکل ادمهای تازندگدمی جنگدمی من جنگی ولاندارهی جامعه ودننیتوا 
   مثل فرهاني حق منه دراخرشوهرنی وآمیرعلی حق منه امیزندگ 
  

  که تورودارهاناعاشقتهی عاشقتـــــــــــــــــم داایخدا
 عاشــــــــقتـــــــــــم 
  
 ـــــــــــــانــــــــــــــــــــیپـــــــــــــا 
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